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Drugi kwarta³ tego roku obfitowa³ w wiele wa¿nych
wydarzeñ w naszej gminie. Niew¹tpliwie jednym z nich
by³o d³ugo wyczekiwane otwarcie Klubu Seniora
w Su³kowicach. Od maja w budynku na Osiedlu Zielona
Seniorzy z terenu naszej gminy maj¹ swoje w³asne miejsce,
które zaplanowane i urz¹dzone zosta³o tak, aby mo¿na
by³o w nim ciekawie, aktywnie i mi³o spêdziæ czas. Od
otwarcia minê³y dwa miesi¹ce, a ju¿ dzi� Seniorzy bior¹
udzia³ w warsztatach kulinarnych, teatralnych, manualnych,
zajêciach ruchowych, jêzykowych, spotkaniach
integracyjnych. Pozyskali�my �rodki na funkcjonowanie
Klubu w 2022 r., dziêki czemu, mam nadziejê oferta
ta bêdzie coraz bogatsza. Za nami równie¿ Gminny Dzieñ
Dziecka, który w opinii wielu z Pañstwa by³ ogromn¹
atrakcj¹ dla najm³odszych. A tych i m³odszych i starszych
zapraszam do udzia³u w grze terenowej pn. ,,Su³kowickie
�tupanie�, któr¹ mo¿na pobraæ w wersji papierowej
w Urzêdzie Miejskim lub w wersji elektronicznej ze
strony internetowej Urzêdu. To �wietna okazja by poznaæ
Su³kowice �na nowo�. Zakoñczyli�my akcjê Wiosenne
EKOporz¹dki w naszej gminie, w ramach której ³¹cznie
zebrano ponad 6 ton �mieci! Dziêkujê ka¿demu, który
przy³¹czy³ siê do niej i w ten sposób zadba³ o porz¹dek
i �rodowisko w najbli¿szym otoczeniu.
Drugi kwarta³ tego roku to tak¿e kolejna edycja Gminnego
Programu Wymiany Kot³ów. Przeznaczali�my na ni¹
200.000,00 z³ z bud¿etu gminy. Widz¹c du¿e
zainteresowanie w�ród Mieszkañców mo¿liwo�ci¹ wsparcia
finansowego na wymianê kot³ów, przedstawi³em Radzie
Miejskiej propozycjê uruchomienia w tym roku drugiego
naboru, który ruszy na pocz¹tku lipca. Ju¿ dzisiaj serdecznie
zapraszam do udzia³u w nim. Szanowni Pañstwo,
rozpoczêli�my wiele wa¿nych inwestycji. O czê�ci z nich
informowali�my ju¿ wcze�niej, jednak teraz wchodz¹ one
w fazê inwestycyjn¹. Wykorzystali�my ostatnie miesi¹ce
na opracowanie dokumentacji, procedury przetargowe,
kolejne sk³adane wnioski o dofinansowanie i mamy tego
efekty. W kwietniu podpisana zosta³a umowa
z Wykonawc¹ na budowê I etapu kanalizacji sanitarnej
w Krzywaczce, a roboty budowlane zosta³y rozpoczête.
To tylko pierwszy etap skanalizowania tej miejscowo�ci
za prawie 7 mln z³. Na drugi etap z³o¿yli�my wniosek
o dofinansowanie, czekamy na rozstrzygniêcie tego naboru.
Moim celem jest skanalizowanie ca³ej Krzywaczki,
która rozbudowuje siê w ogromnym tempie. 1 lipca to
wa¿na data dla spo³eczno�ci Harbutowic, poniewa¿ w tym
dniu zostaje zawarta umowa z Wykonawc¹ rozbudowy
Zespo³u Placówek O�wiatowych w Harbutowicach.
Inwestycja ta kosztowaæ bêdzie ponad 4 mln z³. W wakacje
zaczynamy prace modernizacyjne w Przedszkolu
Samorz¹dowym Nr 2 w Su³kowicach. Obiekt przejdzie
gruntowny remont za ponad 600 tys. z³, pozyskanych
przez Urz¹d ze �rodków zewnêtrznych. Prace prowadzone
bêd¹ w okresie wakacyjnym, dlatego te¿ w tym roku
placówka nie bêdzie prowadziæ dy¿uru wakacyjnego,
jednak rodzice otrzymali mo¿liwo�æ zapisu dzieci

s³owo wstêpne

Z powa¿aniem
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do innych przedszkoli, uruchomionych w zastêpstwie.
Dok³adamy wszelkich starañ, aby w wakacje rozpocz¹æ
doposa¿enie i zmodernizowanie placów zabaw
w Su³kowicach przy ul. Szkolnej, w Rudniku przy ul. Dolnej
oraz w Biertowicach przy Zespole Placówek O�wiatowych.
Zaplanowali�my równie¿ szereg remontów w szko³ach,
które dziaæ siê bêd¹ w okresie wakacyjnym, jak chocia¿by
remonty dachów w Rudniku i Biertowicach czy przebudowa
wjazdu przy szkole w Rudniku.
W ostatnich dniach maja nasza gmina otrzyma³a
zapewnienie finansowania trzech sztandarowych inwestycji
w ramach programu Polski £ad, których warto�æ
wyniesie oko³o 12 mln z³, w tym z dofinansowania
10.990.000,00 z³. Te inwestycje to modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie gminy, remonty
w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Su³kowicach wraz
z infrastruktur¹ sportow¹ oraz modernizacja O�rodka
Zdrowia w Su³kowicach. Planujemy og³oszenie przetargów
na realizacjê tych zadañ pod koniec tego lub na pocz¹tku
przysz³ego roku. Teraz przygotowujemy siê do tych zadañ,
zabezpieczamy �rodki na wykonanie dokumentacji
projektowej, ustalamy zakres rzeczowy. Zapewne ka¿dy
z Pañstwa odczuwa szalej¹c¹ inflacjê. Takiego wzrostu cen
i to w tak krótkim czasie nie pamiêta chyba nikt. To tak¿e
determinuje planowanie wszelkich wydatków gminnych,
a zw³aszcza tych inwestycyjnych.
Przed nami sezon urlopowy, czas odpoczynku. Ju¿ dzisiaj
zapraszam na wszystkie wydarzenia, które bêd¹ siê
odbywaæ w naszej gminie w wakacje � turniej siatkówki
pla¿owej, letnie kino. ¯yczê wszystkim spokojnego
odpoczynku, a uczniom i nauczycielom, aby czas wakacji
pozwoli³ nabraæ si³ i energii przed kolejnym rokiem
szkolnym.



g³ównych szaf elektrycznych zlokalizowanych przy

wej�ciu do piwnicy. Wykonane zostanie ponadto

uzupe³nienie warstw elewacji, mycie, gruntowanie

i malowanie w ca³o�ci.

3. Oddano do u¿ytkowania pierwszy w Gminie Su³kowice

Klub Seniora. Budynek komunalny, który przez ostatnie

lata niszcza³ zosta³ kompleksowo rozbudowany,

dostosowany i wyposa¿ony dla naszych Seniorów,

aby mieli swoje miejsce, które pozwoli im spêdzaæ

ciekawie wolny czas i zapewni warunki do organizacji

ró¿nych spotkañ i wydarzeñ. Warto�æ inwestycji �

586.266,35 z³, w tym 200.000,00 z³ dofinansowania

z Programu Wieloletniego �Senior +� na lata

2021-2025.

4. Zakoñczono prace polegaj¹ce na wykonaniu

zadaszenia nad schodami OSP w Krzywaczce.

Zadanie sfinansowano z Funduszu So³eckiego

wkwocie 36.949,20 z³ oraz bud¿etu Gminy

Su³kowice w kwocie 21.999,78 z³.

5. Zakoñczono prace projektowe oraz uzyskano skuteczne

zg³oszenia w Starostwie Powiatowym w My�lenicach

dotycz¹ce trzech placów zabaw na terenie gminy,

tj. placu rekreacyjno-turystycznego przy ul. Dolnej

w Rudniku, terenu rekreacyjnego przy Przedszkolu

Samorz¹dowym w Biertowicach oraz przy

ul. Starowiejskiej w Su³kowicach. Przygotowano

dokumentacjê, w najbli¿szym czasie og³oszone

zostan¹ przetargi.

6. Opracowano  niezbêdn¹ dokumentacjê oraz podpisano

umowê na dostawê i monta¿ urz¹dzeñ zabawowych

na terenie starego przedszkola w Rudniku. Za kwotê

25.872,00 z³ zainstalowane zostan¹ m. in.: zestaw

zabawowy ze zje¿d¿alni¹, hu�tawka podwójna,

hu�tawka wagowa, karuzela czteroramienna oraz

sprawy urzêdowe

NR 2 (324) czerwiec r.

Ekspresem przez gminê
1. Podpisana zosta³a umowa na wykonanie I etapu sieci

kanalizacji sanitarnej w Krzywaczce. W ramach umowy

opiewaj¹cej na kwotê 6.855.622,71 z³ w przeci¹gu

14 miesiêcy powstanie ponad 8 km sieci sanitarnej

z rur PCV, PE oraz HDPE, ponad 250 studni

kanalizacyjnych, 3 przepompownie �cieków wraz

z niezbêdnym wyposa¿eniem i armatur¹, krata

mechaniczna hakowo-ta�mowa przewidziana do

monta¿u na dop³ywie do oczyszczalni �cieków oraz

prasop³uczka skratek. Inwestycja zostanie

sfinansowana w 95% tj. w kwocie 6.512.841,57 z³

z pozyskanego dofinansowania w ramach Programu

Inwestycji Strategicznych Polski £ad.

2. Podpisana zosta³a umowa na modernizacjê budynku

Przedszkola Samorz¹dowego Nr 2 w Su³kowicach.

Przekazano plac budowy Wykonawcy. W ramach prac,

których warto�æ wyniesie 645.197,50 z³ zostanie

wykonana przebudowa kuchni wraz z zapleczem

technologicznym oraz remont pomieszczeñ

dydaktycznych i  ci¹gów komunikacyjnych.

Zaplanowano remont wszystkich pomieszczeñ

kuchennych, przebudowê wewnêtrznych instalacji,

wymianê windy towarowej oraz zakup niezbêdnego

wyposa¿enia meblowego i sprzêtowego. Zadanie

obejmuje ponadto roboty remontowe, tj .

monta¿ klimatyzatorów w 4 salach od strony

po³udniowej, likwidacjê schodów zewnêtrznych,

remont schodów g³ównych od ul. 1 Maja, wymianê

pod³óg w dwóch salach i na ci¹gach komunikacyjnych,

malowanie pomieszczeñ, w których wymienione

zostan¹ pod³ogi, wymianê lamp o�wietleniowych na

lampy energooszczêdne typu Led oraz wymianê



sprawy urzêdowe
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Tekst: Ewa Garbieñ, fot: Piotr Latoñ

Sesje Rady Miejskiej
LIV sesja Rady Miejskiej
W dniu 31 marca 2022 r. odby³a siê LIV sesja Rady Miejskiej
w Su³kowicach, podczas której przedstawione zosta³y
sprawozdania z dzia³alno�ci za rok 2021: Su³kowickiego
O�rodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej,
a tak¿e z dzia³alno�ci O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Su³kowicach. Omówiono realizacjê zadañ gminy
w zakresie wspierania rodziny za 2021 rok oraz dzia³alno�æ
Zespo³u Interdyscyplinarnego na Rzecz Przeciwdzia³ania
Przemocy w Rodzinie.
Rada Miejska podjê³a kilkana�cie uchwa³, które dotyczy³y
m.in. zmian w bud¿ecie i Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Su³kowice oraz zmian w uchwale
dotycz¹cej zasad ponoszenia odp³atno�ci za pobyt
w o�rodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
mieszkañców Gminy Su³kowice. Poprzez podjêcie
kolejnej uchwa³y Rada zdecydowa³a o przyst¹pieniu
Gminy Su³kowice do realizacji programu os³onowego
Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo³ecznej �Korpus
Wsparcia Seniorów� na rok 2022.
Przyjêty zosta³ Gminny Program Profi laktyki,
Rozw i ¹ zy wa n i a  P ro b l e m ó w  A l ko h o l o w yc h ,
Przeciwdzia³ania Narkomanii oraz Uzale¿nieñ
Behawioralnych w Gminie Su³kowice na rok 2022 oraz
Program opieki nad bezdomnymi zwierzêtami oraz
zapobiegania ich bezdomno�ci na terenie Gminy
Su³kowice na rok 2022.  Nastêpne uchwa³y dotyczy³y
zawierania umów najmu i dzier¿awy, a tak¿e podzia³u
i zakupu nieruchomo�ci gruntowej po³o¿onej
w Krzywaczce, z przeznaczeniem pod urz¹dzenie
ogólnodostêpnego parkingu. Podjêto równie¿ uchwa³y

w sprawie nabycia nieruchomo�ci gruntowych po³o¿onych
w Harbutowicach, z przeznaczeniem pod urz¹dzenie
przystanku turystycznego. Podczas sesji rozpatrzona
zosta³a skarga oraz uchwa³a w sprawie przekazania
petycji wed³ug w³a�ciwo�ci.
LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Kolejna sesja odby³a siê 13 kwietnia 2022 roku. G³ównym
tematem posiedzenia by³o podjêcie uchwa³y w sprawie
upowa¿nienia Dyrektora O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Su³kowicach do za³atwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej. Upowa¿nienie
dotyczy przyznawania �wiadczenia pieniê¿nego, o którym
mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w zwi¹zku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego pañstwa (Dz. U. z 2022 r.
poz. 583), w tym wydawania decyzji administracyjnych.

LVI sesja Rady Miejskiej
27 kwietnia 2022 r. odby³a siê LVI sesja Rady Miejskiej,
podczas której przedstawiono sprawozdanie z dzia³alno�ci
organów jednostek pomocniczych gminy za 2021 rok,
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Rozw i ¹ zy wa n i a  P ro b l e m ó w  A l ko h o l o w yc h ,
Przeciwdzia³ania Narkomanii oraz innym Uzale¿nieniom
w Gminie Su³kowice za 2021 r., sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego za 2021 r. oraz sprawozdanie z dzia³alno�ci
�wietlicy �rodowiskowej za 2021 r. Podjête zosta³y
uchwa³y dotycz¹ce zmian w bud¿ecie gminy oraz zakresu
udzielania pomocy obywatelom Ukrainy (w zwi¹zku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pañstwa)

piaskownica.

7. Podpisano umowy na wykonanie modernizacji

dachów na budynkach ZPO w Biertowicach oraz

w Rudniku. Warto�æ prac wyniesie odpowiednio

34.982,43 z³ oraz 65.303,16 z³. W Biertowicach

przewidziano malowanie dachu i podbitki dachowej,

naprawê oraz wymianê obróbek blacharskich.

W Rudniku natomiast poza malowaniem dachu

budynku g³ównego oraz napraw¹ obróbek

blacharskich, dodatkowo remont dachu na zapleczu

sali gimnastycznej.

8. Podpisano umowê na wykonanie przebudowy wjazdu

na boisko górne przy ZPO w Rudniku. Wjazd zostanie

poszerzony oraz zainstalowana zostanie brama

przesuwna o szeroko�ci 6,5 m wraz z instalacj¹

elektryczn¹ oraz automatem. Warto�æ zadania wynosi

34.710,60 z³.

9. Zakoñczony zosta³ przegl¹d obiektów mostowych na

terenie Gminy Su³kowice. Grupa Gospodarcza

wykona³a prace naprawcze i konserwacyjne obiektów

na drogach gminnych. Wzmocnione zosta³y barierki

ochronne oraz odnowione pow³oki antykorozyjne.



Tekst: Teresa Gatlik
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sprawy urzêdowe

Z koñcem marca i pocz¹tkiem kwietnia odby³y siê we
wszystkich so³ectwach i w Su³kowicach zebrania
Burmistrza Gminy Su³kowice i So³tysów  z Mieszkañcami
naszej gminy. Najwa¿niejszym punktem zebrañ by³o

ze �rodków w³asnych Gminy Su³kowice. Uchwalono
przyjêcie ograniczonego zarz¹dzania drog¹ wojewódzk¹
nr 956 w zakresie realizacji zadania pn.: �Przebudowa
chodnika przy ul. Partyzantów w Su³kowicach � etap II�.
Podjêta zosta³a uchwa³a okre�laj¹ca zasady u¿ywania
logo Gminy Su³kowice.
Wyra¿ono tak¿e wolê utworzenia i przyst¹pienia przez
Gminê Su³kowice do Lokalnej Organizacji Turystycznej
powstaj¹cej na terenie Powiatu My�lenickiego. Inicjatywa
powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej jest pochodn¹
uzgodnieñ pomiêdzy gminami: Lubieñ, My�lenice, Pcim,
Siepraw, Su³kowice, Tokarnia oraz Wi�niowa. W ramach
Lokalnej Organizacji Turystycznej zaplanowano zestaw
dzia³añ zak³adaj¹cych wykorzystanie lokalnej historii,
tradycji oraz walorów przyrodniczych na rzecz stworzenia
wyj¹tkowej i atrakcyjnej oferty turystycznej. Inwestycje
w rozwój szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej
w postaci szlaków i �cie¿ek turystycznych, obiektów
rekreacyjnych prowadziæ bêd¹ do zwiêkszenia liczby
go�ci przybywaj¹cych w celach turystycznych (g³ównie
turystyka jednodniowa) do Gminy Su³kowice. Stworzenie
jak najlepszych warunków sprzyjaj¹cych temu rozwojowi
³¹czy siê z konieczno�ci¹ wspó³pracy i wspó³dzia³ania
ró¿nych instytucji, reprezentuj¹cych sektor prywatny jak
i publiczny. Utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej
pozwoli równie¿ na pozyskanie funduszy zewnêtrznych.
Lokalna Organizacja Turystyczna to partnerstwo i aktywne
dzia³anie na rzecz lokalnej spo³eczno�ci w sferze rozwoju
i promocji turystyki na danym terenie.

LVII sesja Rady Miejskiej
W dniu 31 maja 2022 r. odby³a siê kolejna sesja Rady
Miejskiej. Podczas tej sesji podjêto uchwa³ê dotycz¹c¹
zmian w bud¿ecie oraz w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.
Przyjêty zosta³ regulamin Gminy Su³kowice na realizacjê
zadañ polegaj¹cych na zmianie systemu ogrzewania,
opartego na paliwie sta³ym, na ogrzewanie proekologiczne
w ramach dzia³añ maj¹cych na celu zmniejszenie emisji
py³ów i innych zanieczyszczeñ wprowadzonych do

atmosfery na terenie Gminy Su³kowice na rok 2022
oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
�cieków na terenie Gminy Su³kowice�. Ustalono tak¿e
maksymaln¹ liczbê zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie
Gminy Su³kowice miejsc sprzeda¿y tych napojów.

Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Su³kowice
za 2021 rok
G³ównym tematem sesji by³o Przedstawienie Raportu
o stanie Gminy Su³kowice za 2021 rok. Zgodnie z ustaw¹
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym raport
o stanie Gminy Su³kowice za rok 2021 przedstawiony
zosta³ Radzie Miejskiej w Su³kowicach na sesji w dniu
31 maja 2022 r.  Raport obejmuje podsumowanie
dzia³alno�ci  Burmistrza w roku poprzednim,
a w szczególno�ci realizacjê polityk, programów,
strategii, uchwa³ Rady Miejskiej. Raport zawiera tak¿e
informacje na temat dzia³alno�ci gminy w obszarach
ogólnej jej charakterystyki, inwestycji, finansów,
gospodarki komunalnej, gospodarki przestrzennej,
ochrony �rodowiska naturalnego, ochrony zdrowia,
polityki spo³ecznej, edukacji,  kultury, sportu
i rekreacji, bezpieczeñstwa publicznego i ochrony
przeciwpo¿arowej, administracji, w tym decyzji
administracyjnych, promocji, wspó³pracy krajowej
i miêdzynarodowej oraz wspó³pracy z organizacjami
prowadz¹cymi dzia³alno�æ po¿ytku publicznego.
Rada Miejska rozpatruje Raport o stanie Gminy
Su³kowice za 2021 rok podczas sesji, na której
podejmowana jest uchwa³a w sprawie absolutorium dla
Burmistrza.  Nad przedstawionym Raportem
przeprowadzana jest debata, w której Mieszkañcy
Gminy Su³kowice mog¹ zabieraæ g³os. Liczba
Mieszkañców mog¹cych zabraæ g³os w debacie
wynios³a 15. Po zakoñczeniu debaty nad Raportem
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej przeprowadzi³
g³osowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum
zaufania.

Uchwalone plany finansowo � rzeczowe
na rok 2022 w so³ectwach

uchwalenie planów finansowo-rzeczowych, które
umo¿liwiaj¹ So³tysom rozdysponowanie �rodków
finansowych przeznaczonych w bud¿ecie gminnym dla
so³ectwa.
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Plany finansowo-rzeczowe so³ectw na rok 2022:

Biertowice � 12.500 z³
1. Zakup kruszywa - 6.000 z³
2. Praca sprzêtu � koparka / samochód - 2.000 z³
3. Modernizacja terenu rekreacyjnego - 2.800 z³
4. Przegl¹dy serwisowe i paliwo do kosiarki - 700 z³
5. Dofinansowanie do zakupu wyposa¿enia osobistego

specjalistycznego dla OSP - 1.000 z³

Krzywaczka - 14.500 z³
1. Zakup elementów betonowych i kruszywa oraz

us³ugi sprzêtu, w celu poprawy nawierzchni
i odwodnienia dróg gminnych na terenie wsi � 14.500 z³

Harbutowice � 15.500 z³
1. Zakup wyrobów betonowych - 4.000 z³
2. Zakup kruszywa - 4.000 z³
3. Za³adunek i transport - 1.000 z³
4. Praca koparki - 2.500 z³
5. Promocja i kultura - 2.000 z³
6. Dofinansowanie Stowarzyszenia Gospodyñ CIS - 2.000 z³

Rudnik � 20.500 z³
1. Zakup materia³ów i us³ug - 16.500 z³
2. Dofinansowanie ZPO w Rudniku z przeznaczeniem

dla przedszkola - 2.000 z³
3. Dofinansowanie jednostki OSP - 1.000 z³
4. Promocja gminy - Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju

Rudnika Diabelski Kamieñ - 1.000 z³

Su³kowice � 32.000 z³
1. Remont dróg dojazdowych do pól i domostw - 22.500 z³
2. Dofinansowanie zakupu sprzêtu dla Ochotniczej Stra¿y

Po¿arnej - 3.000 z³
3. Dofinansowanie organizacji konkursów dla dzieci

i m³odzie¿y oraz zakup pomocy dydaktycznych - 4.500 z³
4. Dofinansowanie Orkiestry Dêtej w Su³kowicach - 

1.000 z³

5. Transport ¿ywno�ci dla potrzebuj¹cych mieszkañców
- 1.000 z³

Ponadto So³tysi przedstawili sprawozdania z realizacji
zadañ i dzia³alno�ci So³ectw za rok 2021, w których
poinformowali o tym, na jakie remonty dróg
przeznaczono �rodki finansowe.
W ka¿dej miejscowo�ci Burmistrz Artur Grabczyk
zaprezentowa³ sprawozdania z wykonanych inwestycji
w 2021 roku oraz te planowane na rok 2022. Ponadto
we wszystkich miejscowo�ciach przedstawi³ projekt
uchwa³y w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleñ
na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania na terenie Gminy Su³kowice miejsc sprzeda¿y
tych napojów, który zosta³ pozytywnie zaopiniowany
przez Mieszkañców.
Na zebraniach czêsto pada³y pytania o fundusze so³eckie,
warto zatem podkre�liæ, ¿e plany finansowe i fundusze
so³eckie to dwie ró¿ne formy �rodków finansowych,
którymi dysponuje so³ectwo. Plany finansowo-rzeczowe
uchwalane s¹ z pocz¹tkiem roku bud¿etowego i dotycz¹
wydatkowania �rodków finansowych na bie¿¹ce potrzeby
so³ectwa m.in. kruszywo, na utwardzenie dróg gminnych,
czy te¿ wsparcie organizacji dzia³aj¹cych na terenie
so³ectwa. Z kolei tzw. �fundusz so³ecki� uchwalany jest
na zebraniach wiejskich do 30 wrze�nia roku
poprzedzaj¹cego wykonanie danego zadania. S¹ to �rodki
finansowe przeznaczone na konkretny cel, których nie
powinno siê dzieliæ na drobne zadania, a wiêc na
tzw. �³atanie dziur�. Zadanie takie realizowane jest
w kolejnym roku bud¿etowym.
Zebrania wiejskie dla Mieszkañców s¹ okazj¹ do zg³aszania
swoich wniosków, spostrze¿eñ, uwag co do przeznaczenia
�rodków bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa, inicjatyw
lokalnych czy te¿ utrzymania porz¹dku na terenie danej
miejscowo�ci.

Tekst: Monika Widlarz, fot.: UM

Kolejne, rekordowe �rodki z Rz¹dowego Funduszu
Polski £ad dla Gminy Su³kowice

30 maja br. rozstrzygniêta zosta³a druga edycja naboru
w ramach Programu Inwestycji Strategicznych: Polski £ad.
Urz¹d Miejski z³o¿y³ do naboru 3 wnioski na ³¹cz¹ kwotê
10.990.000,00 z³. Wszystkie trzy wnioski zosta³y wybrane
do dofinansowania i nasza gmina otrzyma³a promesy
na realizacjê nastêpuj¹cych inwestycji:
· modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy
� kwota dofinansowania 5.000.000,00 z³, co stanowiæ
bêdzie 95% warto�ci inwestycji, wk³ad w³asny z bud¿etu
gminy 263.157,89 z³;
· modernizacja wraz z termomodernizacj¹  placówek
o�wiatowych i towarzysz¹cej im infrastruktury sportowej
na terenie gminy � kwota dof inansowania
3.990.000,00 z³, co stanowiæ bêdzie 90% warto�ci
inwestycji, wk³ad w³asny z bud¿etu gminy 443.333,33 z³;
· modernizacja wraz z termomodernizacj¹ budynku
O�rodka Zdrowia w Su³kowicach � kwota dofinansowania
2.000.000,00 z³, co stanowiæ bêdzie 90% warto�ci
inwestycji, wk³ad w³asny z bud¿etu gminy 222.222,22 z³.
Zadania, na które otrzymali�my wiêkszo�ciowe
finansowanie wymagaj¹ opracowania dokumentacji
technicznej, projektowej, uzyskania stosownych pozwoleñ,
co z pewno�ci¹ przy obecnej sytuacji, jaka ma miejsce
na rynku bran¿owym bêdzie czasoch³onne.
Równocze�nie rozpoczêto inwestycje w ramach

otrzymanych �rodków z Polskiego £adu w pierwszym
naborze. Przypominaj¹c, gmina pozyska³a dofinansowanie
w wysoko�ci 7.600.000,00 z³, tj. do 95% warto�ci budowy
I etapu kanalizacji sanitarnej w Krzywaczce. W wyniku
rozstrzygniêtego przetargu nieograniczonego warto�æ
inwestycji uleg³a obni¿eniu, a tym samym ostateczna
kwota promesy wynosi 6.512.841,57 z³. Kolejn¹ inwestycj¹
finansowan¹ z Polskiego £adu bêdzie rozbudowa
Zespo³u Placówek O�wiatowych w Harbutowicach.
Odmiennie ni¿ w przypadku kanalizacji w Krzywaczce,
warto�æ rozbudowy ZPO po og³oszonym przetargu
przewy¿sza szacunkow¹ warto�æ zadania. Gmina
otrzyma³a �rodki finansowe w kwocie 3.240.367,39 z³.
Wysoko�æ wk³adu w³asnego po rozstrzygniêciu przetargu
wzros³a z 571.829,54 z³ do kwoty 1.113.832,61 z³
Podsumowuj¹c do tej pory nasza gmina w ramach
programu Polski £ad otrzyma³a zapewnienie finansowe
w kwocie 20.743.208,96 z³.
Otrzymane �rodki finansowe pozwol¹ zrealizowaæ szereg
wa¿nych inwestycji. Konkretny  zakres inwestycji, który
znajdzie swoje finansowanie w ramach rozstrzygniêtego
w maju naboru zostanie wybrany w najbli¿szych
miesi¹cach, o czym bêdziemy Pañstwa informowaæ.

Tekst: Ewa Garbieñ
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Dzieñ 29 kwietnia br. by³ okazj¹ do podziêkowania
i podsumowania kilku dzia³añ na terenie naszej gminy.
Artur Grabczyk � Burmistrz Gminy wraz z Dariuszem
Melerowiczem � Zastêpc¹ Burmistrza odwiedzili wszystkie
przedszkola, szko³y podstawowe, zespo³y placówek
o�wiatowych, a tak¿e spotkali siê z Kierownik �wietlicy
�rodowiskowej.
Na rêce ka¿dego z dyrektorów i kierowników z³o¿one
zosta³y podziêkowania za aktywny udzia³ w organizowanej
przez Urz¹d Miejski akcji ,,Wiosenne EKOporz¹dki. Ka¿da
placówka otrzyma³a upominki dla dzieci i m³odzie¿y
w postaci gier, puzzli, sprzêtu sportowego, zabawek.
Z racji tego, ¿e nasza gmina zajê³a 2 miejsce w Powiecie
My�lenickim w konkursie ,,Rosn¹ca Odporno�æ�, który
obejmowa³ promocjê szczepieñ przeciwko COVID-19

Podziêkowania dla szkó³ i przedszkoli
za udzia³ w gminnych wydarzeniach

8

Klub Senior + w Su³kowicach ju¿ otwarty!

Na terenie Gminy Su³kowice mamy wielu seniorów,
którzy aktywnie dzia³aj¹, zrzeszaj¹ siê i realizuj¹ swoje
pasje. Po wielu latach oczekiwañ w koñcu doczekali siê
miejsca, które pozwoli im jeszcze lepiej integrowaæ siê,
poznawaæ, poszerzaæ swoje zainteresowania i aktywnie
spêdzaæ czas.
Klub Senior+ powsta³ dziêki wsparciu finansowemu
otrzymanemu przez gminê w ramach Programu
Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 w kwocie
200.000,00 z³, a ca³kowita warto�æ zadania wynios³a
ponad 586 tys. z³. W ramach projektu przeprowadzono
gruntowny remont pomieszczeñ na potrzeby seniorów
i osób niepe³nosprawnych - tam równie¿ bêd¹ odbywa³y
siê zajêcia opiekuñcze dla dzieci z niepe³nosprawno�ciami.
Nowopowsta³y Klub posiada w³asn¹ kuchniê,
salê spotkañ, odpowiednio przystosowane toalety,
szatniê oraz salê do zajêæ ruchowych i rekreacyjnych.
Wszystkie pomieszczenia zosta³y wyposa¿one
w najpotrzebniejsze sprzêty. W dniu 25 kwietnia
br. nast¹pi³o otwarcie Klubu Senior+ na Osiedlu Zielona
w Su³kowicach. Po uroczystym przeciêciu wstêgi oraz
po�wiêceniu obiektu przez ksiêdza proboszcza Edwarda
Antolaka zaproszeni go�cie mieli mo¿liwo�æ obejrzenia
pomieszczeñ Klubu. Ze wzglêdu na niekorzystne
warunki pogodowe dalsza czê�æ wydarzenia odby³a siê
w Su³kowickim O�rodku Kultury. Tam Burmistrz
podziêkowa³ obecnym przedstawicielom rz¹du oraz
w³adzy samorz¹dowej za wsparcie i zaanga¿owanie
w sprawy naszej spo³eczno�ci. S³owa uznania skierowa³

równie¿ do osób, które w naszym �rodowisku lokalnym
dziêki swojej pracy i determinacji dbaj¹ i zrzeszaj¹
seniorów. Po przemowach zaproszonych go�ci przed
z e b r a n y m i  w y s t ¹ p i ³ a  g r u p a  s e n i o r ó w
�P³on¹cy kapelusz� uczestnicz¹ca w warsztatach
teatralnych realizowanych w ramach projektu
Ko³o Seniora OPS.  Ich wystêp to zaprezentowanie
wyników kilkumiesiêcznej pracy artystycznej grupy.
Zajêcia rozpoczê³y siê na pocz¹tku maja i odbywaj¹ siê
cztery razy w tygodniu.
Utworzenie Klubu Senior+ jest jednym z elementów
tworzenia kompleksowego wsparcia dla osób starszych
i niepe³nosprawnych w naszej gminie. Mamy nadziejê,
¿e funkcjonowanie Klubu zabezpieczy potrzeby i spe³ni
oczekiwania osób starszych oraz zachêci uczestników
do udzia³u w ¿yciu spo³ecznym, a cykliczno�æ
i ró¿norodno�æ zajêæ dodatkowych wzmocni nowe
nawyki i przyzwyczajenia, przyczyniaj¹c siê do zwiêkszenia
aktywno�ci seniorów oraz poprawy jako�ci ich ¿ycia.

Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn
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Tekst: Ewa Garbieñ
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Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

otrzymali�my nagrodê finansow¹. Czê�æ z niej zosta³a
przekazana placówkom o�wiatowym, które w³¹czy³y siê
w organizowane przez nasz¹ gminê przedsiêwziêcia
wpisuj¹ce siê w tematykê konkursu. Symboliczne czeki
odebrali dyrektorzy szkó³ i przedszkoli w wysoko�ci:
� 26.000,00 z³ dla Szko³y Podstawowej nr 1

w Su³kowicach
� 15.300,00 z³ dla Szko³y Podstawowej nr 2

w Su³kowicach
� 38.600,00 z³ dla ZPO w Rudniku
� 22.000,00 z³ dla ZPO w Krzywaczce
� 13.600,00 z³ dla ZPO w Harbutowicach
� 11.400,00 z³ dla ZPO w Biertowicach
� 12.200,00 z³ dla PS Nr 1 w Su³kowicach
� 10.900,00 z³ dla PS Nr 2 w Su³kowicach.
Przy okazji rocznic majowych najwa¿niejszych wydarzeñ
dla naszego kraju, w ka¿dej szkole i przedszkolu przekazano
�piewniki pie�ni patriotycznych, flagi, broszury, które
pomog³y uczniom rado�niej prze¿ywaæ 231.rocznicê
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a tak¿e obchodziæ
�wiêto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz �wiêto Pracy.

Aby pamiêæ
o nich trwa³a�

"Aby pamiêæ o nich trwa³a.." - ta my�l przy�wieca
corocznej uroczysto�ci organizowanej 30 kwietnia
w Su³kowicach dla upamiêtnienia naszych rodaków -
Patriotów Ziemi Su³kowickiej, pomordowanych we
w³asnych domach i obozach ka�ni przez hitlerowców
w 1944 roku. Tegoroczne uroczysto�ci 78. rocznicy
wydarzeñ z 1944 r. rozpoczê³a Msza �wiêta celebrowana
w ich intencji przez ksiêdza Edwarda Antolaka � proboszcza
parafii w Su³kowicach. Po liturgii pod tablicami
pami¹tkowymi wmurowanymi w elewacjê Starej Szko³y
kwiaty oraz znicze z³o¿yli: Burmistrz Gminy Su³kowice -
Artur Grabczyk, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej -
Waldemar Wolski, Przewodnicz¹cy Rady Osiedla - Józef
Joñczyk oraz cz³onkowie Towarzystwo Przyjació³
Su³kowic �Kowad³o� wraz z Prezes - Urszul¹ Wo�nik-Batko.
Kontynuuj¹c tradycjê spotkañ wspominkowych
towarzysz¹cych uroczysto�ci, zainicjowanych przed laty
przez �p. Eugeniusza Pitalê uczestnicy wydarzenia
zaproszeni zostali do Izby Tradycji, gdzie TPS Kowad³o
wy�wietli³o poruszaj¹c¹ etiudê filmow¹ "Jeste�my,
bo pamiêtamy...". Po filmie przyszed³ czas na rozmowy
i wspomnienia o wydarzeniach z czasów okupacji.

Obchody  231. rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Po dwóch latach izolacji spowodowanej pandemi¹
i brakiem mo¿liwo�ci uczestnictwa w wydarzeniach
patriotycznych, spo³eczno�æ Gminy Su³kowice znów mog³a
wspólnie i uroczy�cie �wiêtowaæ 231. rocznicê Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Obchody rozpoczê³y siê tradycyjnie Msz¹ �wiêt¹
sprawowan¹ w intencji Ojczyzny przez ksiêdza Edwarda
Antolaka � proboszcza parafii w Su³kowicach przy oprawie
muzycznej Chóru Apassionata. Liturgiê wzbogaci³y poczty
sztandarowe gminnych jednostek OSP i szkó³. Po mszy
nast¹pi³ przemarsz pod Pomnik Ofiar Pacyfikacji, gdzie
przedstawiciele samorz¹dów, placówek o�wiatowych,
Rady Miejskiej oraz Mieszkañców z³o¿yli bia³o-czerwone
wi¹zanki kwiatów oraz zapalone znicze. Nastêpnie
Burmistrz Gminy Su³kowice � Artur Grabczyk wyg³osi³
okoliczno�ciowe przemówienie. Tê czê�æ wydarzenia
zwieñczy³ wystêp Su³kowickiej Orkiestry Dêtej, która pod
batut¹ Andrzeja Moskala zaprezentowa³a wi¹zankê
okoliczno�ciowych utworów. Uroczysto�ci zakoñczy³y siê
wspólnym spotkaniem � Majówk¹ na placu za budynkiem
Starej Szko³y w Su³kowicach, na które Panie ze
Stowarzyszenia Gospodyñ w Su³kowicach przygotowa³y
pyszny ¿urek a s³odkie wypieki Panie ze Stowarzyszenia
Gospodyñ �Cis� w Harbutowicach.

Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn
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Majówka konfederacka 2022
23 maja 1771 r. Rosjanie po nieudanej próbie zdobycia
klasztoru tynieckiego, skierowali siê w stronê Lanckorony,
gdzie zbiera³y siê si³y konfederackie. Tam oko³o tysiêczna
armia konfederatów stoczy³a bitwê z wojskami
rosyjskimi. Niestety przewaga liczebna Rosjan
spowodowa³a zwyciêstwo nad oddzia³ami konfederackimi.
Cia³a poleg³ych pochowane zosta³y w okolicznym lesie
na pograniczu Palczy i Harbutowic. Obecnie w tym
miejscu, pod roz³o¿yst¹ lip¹ umiejscowiona jest kaplica
�w. Micha³a oraz symboliczne groby konfederatów.

Aby upamiêtniæ te wydarzenia 22 maja br. mieszkañcy
Harbutowic oraz pobliskich miejscowo�ci spotkali siê przy
kaplicy w Lesie Groby, aby wspólnie uczestniczyæ
w modlitwie. Mszê �wiêt¹ w intencji Ojczyzny oraz
konfederatów barskich odprawi³ ks. Janusz Stopiak �
proboszcz parafii Harbutowice. Po Mszy �wiêtej
uczestnicy wziêli udzia³ we wspólnym biesiadowaniu.
Uroczysto�ci zorganizowa³y panie ze Stowarzyszenia
Gospodyñ CIS w Harbutowicach, druhowie OSP
w Harbutowicach oraz Urz¹d Miejski w Su³kowicach.

Tekst: Beata Matu³a, fot.: Józef Gielata

Ka¿dy jubileusz jest okazj¹ do �wiêtowania, ale Z³ote
Gody to rocznica niezwyk³a, tak jak niezwykli s¹ ludzie,
którzy prze¿yli razem piêædziesi¹t lat. Pó³ wieku wspólnego
¿ycia �wiadczy o mi³o�ci, wierno�ci, wzajemnym szacunku
i zrozumieniu. To czas zwyk³ych, codziennych spraw
a jednocze�nie wa¿nych, radosnych i smutnych wydarzeñ,
wyrzeczeñ i kompromisów, które jeszcze bardziej
umacniaj¹ wiêzi rodzinne.
W dniu 26 kwietnia br. w Sali Samorz¹dowej odby³o siê
uhonorowanie ma³¿eñstw medalem za D³ugoletnie Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

Jubileusz Z³otych Godów 2022

Po¿ycie Ma³¿eñskie, które na tê okoliczno�æ przyzna³
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda,
a wrêczy³ Jubilatom Burmistrz Artur Grabczyk.
W uroczysto�ci wziê³o udzia³ 14 par, które wesz³y
w zwi¹zek ma³¿eñski w 1971 r. Serdecznie gratulujemy
piêknego jubileuszu i ¿yczymy kolejnych wspólnych lat
spêdzonych w zdrowiu, rado�ci, pomy�lno�ci i mi³o�ci,
bêd¹c wzorem i przyk³adem dla m³odych pokoleñ.



Zielony k¹cik ekodoradcy
WYKASZANIE DZIA£EK:
Urz¹d Miejski w Su³kowicach informuje, ¿e zgodnie
z pkt III § 6 pkt 8 Regulaminu utrzymania czysto�ci
i porz¹dku na terenie Gminy Su³kowice, w³a�ciciele
nieruchomo�ci zobowi¹zani s¹ do utrzymania czysto�ci
i porz¹dku poprzez utrzymywanie nieruchomo�ci
w stanie wolnym od zachwaszczenia, z traw¹ wykoszon¹
do wysoko�ci min. 15 cm. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach,  kto nie
wykonuje obowi¹zków okre�lonych w wy¿ej
wymienionym regulaminie, podlega karze grzywny.

UTRZYMANIE PSA:
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w tym
Regulaminem utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie
Gminy Su³kowice przyjêtym uchwa³¹ Rady Miejskiej
w Su³kowicach  dnia 25 listopada 2021 roku, posiadacz
zwierzêcia domowego zobowi¹zany jest do sprawowania
nad nim w³a�ciwej opieki, a w szczególno�ci powinien
zapewniæ sta³y i skuteczny nadzór nad zwierzêciem oraz
zapobiegaæ niekontrolowanemu wydostaniu siê psa
poza teren w³asnej nieruchomo�ci. W przypadku braku
reakcji ze strony w³a�ciciela psa, sprawa mo¿e zostaæ
przekazana na Policjê w celu wyegzekwowania
na³o¿onego obowi¹zku.

GOSPODARKA KOMUNALNA
Bioodpady odbierane s¹ w ilo�ci dwóch sztuk worków,
ka¿dorazowo przy odbiorze segregowanych odpadów
komunalnych. Odpady zielone z pielêgnacji ogrodów
mo¿na dostarczyæ bezpo�rednio do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Tysi¹clecia 133
w Su³kowicach � we w³asnym zakresie.

Przypominamy, ¿e odpady wielkogabarytowe odbierane
s¹ sprzed nieruchomo�ci tylko i wy³¹cznie po uprzednim
zg³oszeniu telefonicznym do ZGK w Biertowicach, w celu
przedstawienia rodzaju odpadów oraz ustalenia terminu
ich odbioru. Odpady wielkogabarytowe mog¹ zostaæ
dostarczone przez w³a�ciciela nieruchomo�ci bezpo�rednio Ekodoradcy Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach
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Tekst i fot: Jakub �wiat³oñ

na PSZOK � we w³asnym zakresie.
DEKLARACJE CEEB
Przypominamy  ¿e 30 czerwca 2022 roku min¹³ termin
sk³adania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjno�ci
Budynków. Kto jeszcze nie dope³ni³ obowi¹zku z³o¿enia
deklaracji powinienniezw³ocznie z³o¿yæwype³nion¹
deklaracjê w Urzêdzie Miejskim lub elektronicznie.
Czym jest deklaracja CEEB? Deklaracja CEEB zawiera
informacje o �ród³ach ciep³a i �ród³ach spalania
w budynkach mieszkalnych (formularz deklaracji A)
i  n iemieszkalnych (formularz  deklaracj i  B) .
Dlaczego nale¿y z³o¿yæ deklaracjê? Z³o¿enie deklaracji
przede wszystkim  pozwoli organom administracji
publicznej sprawniej i efektywniej realizowaæ  zadania
zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia gospodarki niskoemisyjnej.
Dziêki bazie CEEB samorz¹dy oraz jednostki administracji
publicznej bêd¹ mog³y oszacowaæ skalê problemu m.in.
w zakresie ochrony powietrza.

Pragniemy przypomnieæ, ¿e za nieodpowiedni¹ jako�æ
powietrza w naszym kraju odpowiada przede wszystkim
ogrzewanie domów jednorodzinnych s³abej jako�ci
paliwem w przestarza³ych domowych piecach. Dlatego
poprzez kampaniê zachêcamy Pañstwa zarówno do
wymiany �róde³ ciep³a na te bardziej ekologiczne, jak
i do ocieplenia domów. Przypominamy te¿, jak uzyskaæ
wsparcie na realizacjê tych dzia³añ z Programu Czyste
Powietrze. Dziêki tym dzia³aniom mamy nie tylko szansê
oddychaæ w przysz³o�ci czystszym, zdrowszym
powietrzem, ale tak¿e na oszczêdno�ci w domowym
bud¿ecie.
Gdzie mo¿na z³o¿yæ deklaracjê CEEB? Deklaracjê mo¿na
sk³adaæ: samodzielnie przez Internet  na stronie
https://www.gunb.gov.pl/ za pomoc¹ profi lu
zaufanego b¹d� bezpo�rednio w Urzêdzie Miejskim
w Su³kowicach. Niez³o¿enie deklaracji w terminie jest
wykroczeniem zagro¿onym kar¹ grzywny w wysoko�ci
od 20,00 do 5.000,00 z³otych.

Pi¹toklasi�ci nie igraj¹ z ogniem
W dniach od 19 do 21 maja uczniowie klas V oraz
M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze z terenu Gminy
Su³kowice uczestniczy³y w warsztatach pn. �Nie igramy
z ogniem�. Program przygotowany zosta³ przez
pracowników Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach,
a jego realizacj¹ zajêli siê  druhowie z OSP Biertowice
i JRG PSP w My�lenicach. Na wykonanie projektu uzyskano
dofinansowanie z Fundacji PZU.
W remizie OSP Biertowice stra¿acy przygotowali wyk³ad
dla 250 uczestników z zagadnieñ dotycz¹cych w³a�ciwo�ci
ognia, sposobów jego kontrolowania i gaszenia, a tak¿e
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym przez
ogieñ. Po czê�ci teoretycznej zajêæ dzieci uda³y siê na
teren boiska sportowego, gdzie przygotowano 5 stanowisk
do�wiadczalnych:
1. Symulacjê rozprzestrzeniania siê po¿aru w pokoju/domu
2. Po¿ar cieczy oraz sposób u¿ycia ga�nicy
3. Po¿ar t³uszczu wraz ze sposobem jego ugaszenia
4. Automatyczne stanowisko gaszenia po¿aru �

zastosowanie tryskaczy
5. Tor przeszkód z elementami I pomocy.
Przy ka¿dym stanowisku druhowie przeprowadzali pokazy
zwi¹zane z jego tematyk¹.

Na zakoñczenie warsztatów ka¿de dziecko otrzyma³o
drobny upominek oraz skosztowa³o kie³baski z grilla
przygotowanej przez stra¿aków z OSP Su³kowice.

Serdecznie dziêkujemy druhom z OSP Biertowice oraz
Prezesowi Szymonowi Dudzie, Dowódcom JRG KP PSP
w My�lenicach kpt.  Tomaszowi Pruchnikowi
i asp. sztab. Józefowi Burdzie, druhowi OSP Su³kowice
oraz nauczycielom i opiekunom uczestnicz¹cych
w projekcie dzieci.
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Podsumowanie akcji Wiosenne EKOporz¹dki w Gminie Su³kowice
W dniach od 28 marca do 30 kwietnia br. Urz¹d Miejski
w Su³kowicach zorganizowa³ kolejn¹ edycjê akcji
�Wiosenne EKOporz¹dki w Gminie Su³kowice�, która
w tym roku po³¹czona zosta³a z wydarzeniem pn.
�Posprz¹taj z nami Ma³opolskê!� organizowanym przez
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego
oraz Zespó³ Parków Krajobrazowych.
Celem akcji by³o budzenie i wzmacnianie �wiadomo�ci
eko log icznej  mieszkañców Ma³opolsk i ,  i ch
odpowiedzialno�ci za �rodowisko naturalne, kszta³towanie
postaw i �wiadomo�ci ekologicznej. To tak¿e zwrócenie
uwagi na problem pozostawiania �mieci na terenach
rekreacyjnych, odpowiedzialno�æ za stan �rodowiska,
przeniesienie postaw na praktykê codzienn¹ oraz
propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej
prowadzonej w terenie, na �wie¿ym powietrzu. Inicjatywa
mia³a równie¿ na celu pokazanie jej uczestnikom,
¿e rozwi¹zaniem problemu za�mieconego �rodowiska
nie jest tylko zbiórka �mieci, ale g³ównie zmiana
nawyków w codziennym ¿yciu (segregacja i umiejêtne
gospodarowanie odpadami).
Za podjêcie siê pracy na rzecz poprawy stanu czysto�ci
gminy ka¿da ze zg³oszonych grup otrzyma³a nasionka
warzyw, kwiatów oraz ro�lin miododajnych. Do akcji
w³¹czy³y siê wszystkie szko³y i przedszkola z terenu Gminy
Su³kowice, �wietlica �rodowiskowa wraz z filiami,
�rodowiskowy Dom Samopomocy w Su³kowicach,
M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze z Su³kowic i Biertowic,

wolontariusze Grupy �rodowiskowej Stowarzyszenia
�Kolonia�, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Harbutowic
oraz Mieszkañcy Su³kowic i Harbutowic � ³¹cznie
ponad 1300 osób. Najczê�ciej mieszkañcy wybierali
tereny w pobli¿u miejsc zamieszkania, a uczniowie
tereny wokó³ szkó³. £¹cznie zebrano ponad 6 ton �mieci!
Niestety pomimo corocznych akcji sprz¹tania i edukacji
problem dzikich wysypisk i pozostawiania �mieci
w przestrzeni publicznej jest ci¹gle aktualny, a koszty
odbioru zebranych podczas akcji odpadów ponosi
Gmina, czyli MY - jej Mieszkañcy. Dlatego b¹d�my
�wiadomi tego, ¿e wyrzucanie odpadów do lasu to dla
nas Mieszkañców podwójna op³ata za �mieci, za
które trzeba bêdzie dodatkowo zap³aciæ. Nie b¹d�my
obojêtni, zwracajmy uwagê i reagujmy na to co dzieje
siê wokó³ nas.
Serdecznie dziêkujemy ka¿demu - bez wzglêdu na wiek,
kto w³¹czy³ siê w akcjê Wiosenne EKOporz¹dki w Gminie
Su³kowice, za wsparcie dzia³añ na rzecz �rodowiska,
propagowanie �wiadomo�ci ekologicznej oraz wzorow¹
postawê i zaanga¿owanie w nasze wspólne dobro jakim
jest otaczaj¹ca nas przyroda. S³owa podziêkowania
kierujemy równie¿ do Pana Artura Konieczkowicza oraz
kierownictwa sklepu Lewiatan w Su³kowicach za
zasponsorowanie napojów najm³odszym uczestnikom
akcji sprz¹tania.

sprawy urzêdowe
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Kolejna akcja
krwiodawstwa za nami!

W dniu 5 czerwca br. przy wspó³pracy OSP Krzywaczka,
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie oddzia³ w My�lenicach oraz Urzêdu
Miejskiego w Su³kowicach w Centrum Kultury w Krzywaczce
zorganizowana zosta³a Akcja Krwiodawstwa.
Do akcji zg³osi³y siê 24 osoby, a na oddanie krwi lekarz
zezwoli³ 21 osobom, które odda³y ³¹cznie 9450 ml tego
bezcennego daru. Sk³adamy serdeczne podziêkowania
wszystkim tym, którzy kierowani chêci¹ pomocy
i ratowania ¿ycia drugiego cz³owieka wziêli udzia³ w akcji.

4 czerwca 2022 r. w czasie prac remontowych na terenie
zak³adu produkcyjnego WID-BET w Krzywaczce dochodzi
do wypadku. W skutek wy³adowania atmosferycznego
poszkodowanych zostaje 4 pracowników. Dwie osoby
znajduj¹ siê w sterowni, jedna wpad³a do g³êbokiego leja
zasypowego, na czwart¹ osobê osunê³a siê stalowa
konstrukcja i piasek. Na miejscu pojawiaj¹ siê zastêpy
OSP z ca³ej gminy, w sumie 42 ratowników. Druhowie
zabezpieczaj¹ miejsce zdarzenia, dokonuj¹ rozpoznania
m.in. uzyskuj¹c informacjê od pracownika bêd¹cego
�wiadkiem zdarzenia. Po od³¹czeniu zasilania ratownicy
przystêpuj¹ do przeszukania obiektu. Odnajdowane s¹ osoby
poszkodowane, które zostaj¹ ewakuowane w miejsce
bezpieczne. Ratownicy u¿ywaj¹ specjalistycznych uprzê¿y
i sprzêtu, aby dostaæ siê do poszkodowanych.
Poszkodowanym udzielana jest kwalifikowana pierwsza
pomoc, przy wykorzystaniu zestawów medycznych PSP R1
i AED, którzy kolejno zostaj¹ przekazani Zespo³om
Ratownictwa Medycznego - tak w wielkim skrócie
wygl¹da³y æwiczenia Komendanta Gminnego OSP.
Serdeczne podziêkowania dla firmy WID-BET za
udostêpnienie i przygotowanie obiektu do æwiczeñ
z Panem Tomaszem Srok¹ na czele. Dziêkujê
Komendantowi Gminnemu OSP Rafa³owi Kurkowi
i wszystkim druhom za organizacjê i zaanga¿owanie
w æwiczenia.

Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

Æwiczenia Komendanta
Gminnego OSP

Tekst i fot.: Jakub �wiat³oñ

Krwiodawcy odznaczeni!

15 maja br. w Dobczycach mia³a miejsce uroczysto�æ
20-lecia Stra¿ackiego Klubu Honorowych Dawców Krwi
i Szpiku Kostnego przy Zarz¹dzie Oddzia³u Powiatowego
ZOSP RP w My�lenicach im. Andrzeja Burzawy. W wydarzeniu
bra³y udzia³ w³adze wojewódzkie, powiatowe i samorz¹dowe,
a tak¿e przedstawiciele s³u¿b i instytucji, które wspó³pracuj¹
ze stra¿ami przy organizacji akcji krwiodawstwa.
Najwa¿niejszymi uczestnikami uroczysto�ci byli druhowie �
Honorowi Dawcy Krwi, w�ród których by³o 7 stra¿aków
z naszej gminy, odznaczonych odznak¹ �Zas³u¿ony Honorowy
Dawca Krwi�.
Z³ot¹ Odznakê � �Zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi�
otrzyma³:
� Mariusz Kaczor (OSP Su³kowice) � 22 050 ml

Srebrn¹ Odznak¹ � �Zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi�
odznaczeni zostali:
� Stanis³aw Sroka (OSP Su³kowice) � 18 000 ml
� ks. Micha³ Wo�niak (OSP Su³kowice) � 17 100 ml
� Rafa³ Kurek (OSP Su³kowice) � 15 300 ml
� Pawe³ Mirek (OSP Krzywaczka) � 15 000 ml

Br¹zow¹ Odznak¹ � �Zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi�
odznaczeni zostali:
� £ukasz Garbieñ (OSP Su³kowice) � 12 150 ml
� Bart³omiej Golonka (OSP Harbutowice) � 12 150 ml

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Tekst i fot.: Jakub �wiat³oñ

Tekst i fot.: Jakub �wiat³oñ
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Có¿ to by³ za dzieñ� Gminny Dzieñ Dziecka 2022
W niedzielê 5 czerwca br. najm³odsi mieszkañcy naszej
gminy uczestniczyli w wydarzeniu przygotowanym
specjalnie dla nich z okazji Dnia Dziecka. U�miechom
i szaleñstwom nie by³o koñca, a to za spraw¹ programu
artystycznego wraz z szerok¹ ofert¹ animacji jakie w tym
dniu zaprezentowa³ �Teatr Katarynka�.
Oprócz tego na milusiñskich czeka³o mnóstwo atrakcji.
Nadmiar energii dzieci mog³y wykorzystaæ podczas zabawy
na dmuchañcach, a nastêpnie sch³odziæ siê przy wodnej
kurtynie. Przez ca³y czas trwania imprezy Panie ze �wietlicy
�rodowiskowej wszystkim zainteresowanym tworzy³y
piêkne malowanki na buziach oraz skrêca³y przeró¿ne
formy z baloników.
W namiocie Urzêdu swój punkt konsultacyjny mia³y nasze
Ekodoradczynie, które m.in. pomaga³y Mieszkañcom
w uzupe³nianiu deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjno�ci Budynków, za co ka¿dy otrzymywa³ sadzonkê.
Zdecydowanie najwiêksz¹ furorê na zakoñczenie imprezy
zrobi³a piana party. W specjalnej strefie wytworzono
hektolitry piany, w której nie tylko dzieci odkrywa³y
szaleñcz¹ rado�æ z zabawy.

Tekst i fot.: Paulina Wêgrzyn

�Kap³añstwo to spotkanie dwóch Serc�
- Z³oty Jubileusz Kap³añstwa
ks. Antoniego S³awiñskiego z Biertowic

W rodzinnej parafii w Biertowicach w uroczysto�æ
Przenaj�wiêtszej Trójcy - 12 czerwca 2022 r. swoje 50-lecie
kap³añstwa �wiêtowa³ ks. Antoni S³awiñski.
�Jak piêkna i wymowna jest zbie¿no�æ tych dwóch
uroczysto�ci. W³a�nie w �wietle tej najwiêkszej tajemnicy
naszej wiary wypad³o nam w tym roku w tej naszej rodzinnej
parafii prze¿ywaæ radosny jubileusz 50-lecia kap³añstwa
tutejszego Rodaka ks. Antoniego� podkre�li³ w swoim
kazaniu ks. Kazimierz S³awiñski, który równie¿ �wiêtowa³
swoje 55- lecie kap³añstwa.
W tym uroczystym dniu ks. Kazimierz zwróci³ siê do Jubilata:
�50 lat temu przez w³o¿enie r¹k Ksiêdza Biskupa
Albina Ma³ysiaka w dniu 9 czerwca 1972 roku przyj¹³e�
�wiêcenia kap³añskie. Jezus wzi¹³ Ciê wówczas w swoje
posiadanie, mówi¹c: Nale¿ysz odt¹d do mnie. Strzeg¹
Ciê moje d³onie, strze¿e Ciê moje serce. �wiêtuj¹c ten
jubileusz musimy zdaæ sobie sprawê, ¿e mamy ostatecznie
do czynienia ze spotkaniem dwóch serc, serce kochaj¹cego
Boga z sercem s³abego, ale pe³nego nadziei cz³owieka�.
�wiêtuj¹c z³oty jubileusz wspominano przekrój pracy
duszpasterskiej Ksiêdza Jubilata, która nieraz wi¹za³a siê
z wieloma trudno�ciami:

Ostrowiec �wiêtokrzyski � wikariat - 1972 � 1977
Stani¹tki � duszpasterz i Kapelan Sióstr � 1977 � 1978
Sosnowiec � Zagórze � wikariat 1978 � 1979
Sosnowiec � �rodula � wnêtrze nowego ko�cio³a
Stadniki � probostwo � 1981 � 1984
Be³chatów � wikariat � 1984 � 1986
Sosnowiec � �rodula � 1979 � 1981 i probostwo � 1986 -1992
Pliszczyn � probostwo � 1992 � 1999
Tarnów � Dom Zakonny Ksiê¿y Sercanów od 1999 roku.

Nie brakowa³o s³ów podziêkowañ, ¿yczeñ za te wszystkie
z³ote lata kap³añstwa. W�ród delegacji sk³adaj¹cych
¿yczenia znale�li siê przedstawiciele Ko³a ¯ywego Ró¿añca
Kobiet i Mê¿czyzn, So³tys Wsi Biertowice Kazimierz Król,
Burmistrz Gminy Su³kowice Artur Grabczyk w imieniu w³adz
samorz¹dowych i spo³eczno�ci Gminy Su³kowice, Braæ Tekst: Monika Widlarz, fot.: Monika Klimczyk

Stra¿acka, S³u¿ba Liturgiczna i dzieci ze szko³y w Biertowicach.
Szczególne i osobiste ¿yczenia w imieniu Rady Parafialnej
przekaza³a Pani Stanis³awa Pi¹tkowska, która przywo³a³a
wspomnienia zwi¹zane z ks. Antonim, jako rocznikowym
koleg¹ ze szko³y. Wspomnia³a fotografiê z I Komunii �wiêtej,
kiedy byli jeszcze dzieæmi, sakrament bierzmowania, który
dany by³ im przyj¹æ wtedy jeszcze z r¹k Ksiêdza Biskupa
Karola Wojty³y, teraz ju¿ �wiêtego Jana Paw³a II i czerwiec
z roku 1972, kiedy odby³y siê prymicje ks. Antoniego.
�Dziêkujemy, ¿e odpowiedzieli�cie Sercu Jezusowemu na
wezwanie, za wszystkie Eucharystie  na biertowickiej ziemi
w kapliczce, a pó�niej w tym ko�ciele. Za wielki trud i wysi³ek,
który w³o¿yli�cie przy budowie tej �wi¹tyni�.  Przypomnia³a,
¿e o³tarz w ko�ciele zosta³ przywieziony w³a�nie przez ks.
Antoniego ze Sosnowca (obecnie jest ju¿ trochê
zmodernizowany).
W uroczysto�ciach uczestniczy³a Rodzina, Przyjaciele, Ksiê¿a
Rodacy z Gminy Su³kowice, Ksiê¿a z którymi ks. Antoni
móg³ wspólnie prze¿ywaæ swoje kap³añstwo oraz
parafianie i zaproszeni go�cie.
Nie sposób opisaæ, jak piêkna i wzruszaj¹ca to by³a
uroczysto�æ, by j¹ lepiej zrozumieæ warto zacytowaæ s³owa
ks. Kazimierza, który przytoczy³ s³owa modlitwy: �Z³o¿y³e�,
Panie, w d³oniach kap³ana moc tajemnicz¹ Twych
sakramentów, gdy w jego rêkach i jego s³owach jeste�
obecny w�ród swego ludu. Jedyny Mistrzu, Dobry Pasterzu,
b¹d� pochwalony z wszechmocnym Ojcem i Duchem
�wiêtym, którym nape³niasz dusze wezwanych do
Twojej s³u¿by. Amen.�
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�Dla Ciebie Mamo kwitn¹
majowe kwiaty�� � Dzieñ Mamy
 w Przedszkolu Nr 1 w Su³kowicach

Dzieñ 26 maja to wa¿ny dzieñ dla naszych przedszkolaków.
Uradowane dzieci mog³y w koñcu - po pandemii - zaprosiæ
do swojego przedszkola kochane mamusie.
�wiêtowali�my Dzieñ Mamy przez kilka dni - jak dawniej.
Poprzez swoje  piêkne wiersze i piosenki oraz tañce
dzieci z ka¿dego oddzia³u chcia³y przekazaæ swoj¹ mi³o�æ
do najdro¿szych Mam. Przedszkolaki przygotowa³y
wzruszaj¹ce wystêpy artystyczne. W piêknych kolorowych
strojach wyst¹pi³y przed swoimi najbli¿szymi.
Dekoracje w salach oraz na auli dope³ni³y ca³o�ci. Rodzice
w ogromnym skupieniu i wzruszeniu s³uchali ¿yczeñ
i podziwiali program artystyczny w wykonaniu swoich
pociech. Nie jedna ³ezka pojawi³a siê w rodzicielskim oku.
Dzieci obieca³y, ¿e bêd¹ pos³uszne, grzeczne i we
wszystkim bêd¹ pomagaæ w domu. Zebrani rodzice byli
bardzo szczê�liwi i dumni ze swoich pociech. Dzieci
wrêczy³y skromne upominki zrobione w³asnorêcznie.
By³y to: ozdobne pude³eczka ze s³odyczami, wazoniki Tekst i fot.: Maria Popek

z kwiatami, kolorowe laurki z ¿yczeniami, piêkne kwiaty
� maki wykonane z czê�ci butelek oraz ramki ze
zdjêciami dzieci. Uwieñczeniem uroczysto�ci by³ s³odki
poczêstunek dla wszystkich, a uczucia dzieci znalaz³y swój
wyraz w ofiarowanych rodzicom gor¹cych u�ciskach.
By³y to wyj¹tkowe dni dla wszystkich mam.

Kochani Rodzice! Dziêkujemy za troskê ka¿dego dnia,
za Wasz¹ mi³o�æ i za to, ¿e zawsze nas wspieracie!!!

Tekst: Ma³gorzata Garbieñ, fot. Paulina Wêgrzyn

JUBILEUSZ NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ
W dniu 14 czerwca br. spo³eczno�æ Szko³y Podstawowej
nr 1 im. Adama Mickiewicza w Su³kowicach �wiêtowa³a
30 rocznicê nadania imienia.
Uroczysto�æ rozpoczê³a siê w ko�ciele parafialnym
w Su³kowicach msz¹ �wiêt¹,  odprawion¹ przez ks. Macieja
K³osa. Podczas kazania pad³o wiele piêknych s³ów
i refleksji dotycz¹cych ¿ycia  i twórczo�ci wielkiego
wieszcza narodowego jakim by³ Adam Mickiewicz.
Jubileusz zgromadzi³ wielu znakomitych go�ci:
przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, przedstawicielkê
Kuratorium O�wiaty w Krakowie, dyrektorów szkó³
i  instytucji dzia³aj¹cych na terenie gminy, czynnych
nauczycieli, którzy pracowali w naszej placówce oraz
nauczycieli emerytów, którzy tworzyli historiê szko³y.
W swoim przemówieniu Dyrektor Krystyna Madejczyk
powiedzia³a, �¿e w ¿yciu ka¿dego cz³owieka s¹ chwile,
wobec których nie mo¿na przej�æ obojêtnie, momenty
wyj¹tkowe, sk³aniaj¹ce do refleksji i przemy�leñ. Mamy
wówczas okazjê do rozpamiêtywania tego, co by³o, jest
i mamy te¿ okazjê do snucia wizji tego, co bêdzie. Okazje
tego typu nie zdarzaj¹ siê codziennie. S¹ to wydarzenia,
na które czeka siê latami. �wiêto Szko³y to czas wzruszeñ,
powrót do tego, co ocala³o, jako obraz najpiêkniejszych
lat ¿ycia.� Przypomnia³a równie¿ historiê nadania imienia
Szkole Podstawowej w Su³kowicach. Podczas uroczysto�ci
z³o¿ono tak¿e kwiaty pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ patrona.

W czê�ci artystycznej uczniowie z klasy VI a i VI b, nale¿¹cy
do ko³a jêzyka polskiego �Fraszka� zaprezentowali
sztukê wg autorskiego scenariusza polonistki Renaty
Misiewicz pt. � Strapiony Mickiewicz, czyli maleñka
sztuka o wielkiej przyja�ni�. M³odzi aktorzy, zmierzyli
siê z kryzysem twórczym naszego Patrona, przedstawiaj¹c
jego rozterki w jednoaktowej sztuce. Przyjaciele Adasia,
pomogli mu odzyskaæ wenê, aby znów móg³ tworzyæ
same arcydzie³a.
W przygotowanym programie nie zabrak³o równie¿
piêknych uk³adów choreograficznych, które sk³ania³y

widzów do refleksji nad sztuk¹ tworzenia.
Na koniec wystêpu zabrzmia³a tryumfalnie melodia
poloneza z filmowej adaptacji � epopei �Pan Tadeusz�.
Uczniowie z  kl. VI a   zatañczyli w piêknych strojach nasz
taniec narodowy, a wszyscy arty�ci zostali nagrodzeni
gromkimi brawami.
Po zakoñczeniu czê�ci oficjalnej  zaproszeni go�cie udali
siê na poczêstunek.  By³ on okazj¹ do wspólnych rozmów
i  wspomnieñ, którymi chêtnie dzielili siê szczególnie
ci nauczyciele, którzy pracowali w naszej szkole
w pamiêtnym 1992 roku. Podczas czê�ci nieoficjalnej,
mo¿na te¿ by³o obejrzeæ wystawê upamiêtniaj¹c¹
postaæ Adama Mickiewicza  i wpisaæ siê do ksiêgi
pami¹tkowej.
Jubileusz 30 - lecia z patronem Adamem Mickiewiczem
w Szkole Podstawowej  nr 1 w Su³kowicach by³ okazj¹
do przypomnienia uczniom  o polskiej kulturze,
to¿samo�ci  i narodowo�ci. Ucz¹c siê i pracuj¹c pod
patronatem tak wyj¹tkowego cz³owieka stajemy siê
lud�mi, którzy rozumiej¹ znaczenie s³ów ojczyzna
i patriotyzm.
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Koñcz¹cy siê rok szkolny jest okazj¹ do podsumowania
dzia³añ charytatywnych, które mia³y miejsce na terenie
naszej placówki. W�ród akcji, w które w³¹czyli�my siê
w tym roku szkolnym, znalaz³y siê:
1. Zbiórka zakrêtek
�Zakrêtki dla Lenki� to akcja, w której uczestniczymy od
kilku lat. Zbieraj¹c plastikowe zakrêtki pomagamy
zgromadziæ fundusze na operacje i rehabilitacjê chorej
Lenki. W tym roku szkolnym zosta³y zorganizowane dwie
zbiórki, w wyniku których uzbierano siedem du¿ych
worków zakrêtek.
2. Dla Ukrainy - razem mo¿emy wiêcej!
W marcu przeprowadzili�my akcjê maj¹c¹ na celu pomoc
obywatelom Ukrainy. Za czê�æ zebranych pieniêdzy
zakupili�my rzeczy niezbêdne do codziennego
funkcjonowania ukraiñskich matek z dzieæmi, które
znalaz³y schronienie w siedzibie Stowarzyszenia
Wolontariat �w. Eliasza w Krakowie. W akcjê  bardzo
aktywnie w³¹czy³y siê  tak¿e przedszkolaki, które
zgromadzi³y mnóstwo artyku³ów pierwszej potrzeby.
Gdyby nie ich zaanga¿owanie i dobre serca, nasza zbiórka
by³aby o wiele skromniejsza.
W maju  postanowili�my wesprzeæ dzia³ania, które ju¿
od jakiego� czasu prowadzi OSP Grupa Poszukiwawczo �
Ratownicza My�lenice. Grupa regularnie organizuje zbiórki
¿ywno�ci, które nastêpnie wysy³ane s¹ na Ukrainê, gdzie
trafiaj¹ do mieszkañców lub ¿o³nierzy. Zdecydowali�my,
¿eby resztê pieniêdzy, które zosta³y z marcowej zbiórki
przeznaczyæ  na zakup ¿ywno�ci. Wszystkie artyku³y zosta³y
w dniu 11 maja dostarczone do My�lenic, do
koordynatorki akcji.
3. Kartki bo¿onarodzeniowe dla dzieci z Kiabakari
W roku szkolnym 2020/21 nasza szko³a zorganizowa³a
Gminny Konkurs  na �Najpiêkniejsz¹ Kartkê
Bo¿onarodzeniow¹ w jêzyku angielskim�. Regulamin
konkursu zak³ada³, ¿e wszystkie prace bior¹ce udzia³
w konkursie zostan¹ przes³ane dzieciom ucz¹cym siê
w Szkole Podstawowej w Kiabakari w Tanzanii. Z powodu
epidemii koronawirusa by³o to niemo¿liwe. Uda³o siê to
dopiero w kolejnym roku szkolnym. W listopadzie
2021 r. wszystkie kartki zosta³y przekazane Pani Bo¿enie
Koczur - prezes Fundacji Kiabakari, która przes³a³a
prace do Tanzanii.
4. Gor¹cy kubek
Od wielu lat wspieramy Fundacjê Kiabakari, której celem
jest pomoc najubo¿szym dzieciom ucz¹cym siê
w tamtejszej szkole. Ka¿da klasa odk³ada pieni¹dze do
wspólnej puszki, które pó�niej przekazywane s¹
na akcjê �Gor¹cy Kubek�. Dziêki tym dzia³aniom

W trosce o innych � akcje charytatywne
w Zespole Placówek O�wiatowych w Harbutowicach

Tekst i fot.: K. Mendys, A. Golonka, M. Paj¹k

ka¿dego dnia dzieci otrzymuj¹ gor¹cy posi³ek w postaci
ciep³ego �niadania. W tym roku szkolnym uda³o nam
siê zgromadziæ i przes³aæ potrzebuj¹cym dzieciom
3.137,00 z³otych.
5. B¹d�my razem
� Od kilku lat wspó³pracujemy ze Stowarzyszeniem

Hospicyjnym �B¹d�my Razem� w Wi�niowej,
które zajmuje siê pomoc¹ chorym ludziom.
W tym roku z okazji Dnia Dziecka stowarzyszenie
zorganizowa³o akcjê �Spe³nijmy marzenia dzieci�.
Polega³a ona na tym, ¿e dla konkretnych dzieci
przygotowywano  paczkê zgodnie ze wskazówkami
znajduj¹cymi siê na stronie internetowej fundacji.
Nasza szko³a wraz z przedszkolem zobowi¹za³a siê
pomóc dziewiêciorgu dzieciom. Ka¿da klasa
przygotowa³a paczkê dla wybranego dziecka.
Przygotowane prezenty zosta³y przekazane
pracownikom stowarzyszenia, a nastêpnie wrêczone
dzieciom w dniu ich �wiêta.  Ka¿de dziecko otrzyma³o
równie¿ kartkê z ¿yczeniami w³asnorêcznie
przygotowan¹ przez naszych uczniów.

� Stroiki wielkanocne
W ramach wspó³pracy ze Stowarzyszeniem �B¹d�my
Razem� zorganizowali�my  równie¿ zbiórkê
stroików �wi¹tecznych, które przekazano na
kiermasz w Wi�niowej. Zebrano 40 piêknych
stroików przygotowanych przez naszych uczniów
i ich rodziców. Dochód ze sprzeda¿y tych ozdób
zasili³ konto fundacji pomagaj¹cej ludziom
nieuleczalnie chorym.

6. Sursum corda
W grudniu i kwietniu uczestniczyli�my w akcji
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sursum Corda.
Przedstawiciele samorz¹du uczniowskiego rozprowadzali
kartki bo¿onarodzeniowe i wielkanocne,  a zebrane �rodki
zosta³y przekazane fundacji na pomoc najubo¿szym.
7. I Ty mo¿esz zostaæ �w. Miko³ajem!
W grudniu przedszkolaki kolejny raz w³¹czy³y siê w akcjê:
I Ty mo¿esz zostaæ �w. Miko³ajem. Polega ona na tym,
¿e dzieci  zbieraj¹ �rodki higieny oraz artyku³y
plastyczne, a nastêpnie wrêczaj¹  je 6 grudnia
�Miko³ajowi�, który z kolei przekazuje je najubo¿szym
rodzinom.
8. Zbiórka baterii
Ostatni¹ akcj¹ charytatywn¹, w której brali�my  udzia³
w tym roku szkolnym, by³a zbiórka baterii dla chorego
na SMA Miko³aja z Wodzis³awia �l¹skiego. Uczniowie
przynosili zu¿yte baterie, które zosta³y nastêpnie
przekazane rodzicom ch³opca zbieraj¹cym fundusze na
najdro¿szy lek �wiata.

Ka¿dy wie, ¿e pomaganie jest wspania³ym darem nie
tylko dla obdarowanych, ale równie¿ i obdarowuj¹cych.
Jeste�my bardzo dumni z naszych Uczniów oraz ich
Rodziców, którzy nie tr¹c¹ zapa³u w pomaganiu innym.
Jeszcze raz dziêkujemy wszystkim za otwarcie swoich
serc.

�Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz
przez to czym dzieli siê z innymi�

- �w. Jan Pawe³ II
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Podziêkowanie

 WIADOMO�CI Z WIEJSKIEJ POSIAD£O�CI, CZYLI CO S£YCHAÆ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERTOWICACH?

�Nie takie wa¿ne, ¿eby cz³owiek du¿o wiedzia³, ale ¿eby
dobrze wiedzia³; nie ¿eby umia³ na pamiêæ,
a ¿eby rozumia³, nie ¿eby go wszystko troszkê obchodzi³o,
a ¿eby go co� naprawdê zajmowa³o�.

Janusz Korczak

Uczniowie z klasy trzeciej w roku szkolnym 2021/2022
mog¹ pochwaliæ siê sukcesami w konkursach plastycznych.
Ich praca i talent zosta³y dostrze¿one i nagrodzone.
Brali udzia³ w konkursach szkolnych, gminnych,
powiatowych, a nawet miêdzynarodowych. Jakub
Birnbaum zaj¹³ I miejsce w II Powiatowym Konkursie
�redniowiecznym "O Ber³o �w. Jadwigi".
W Gminnym Konkursie Plastycznym �Marzenia dzieci �
kim bêdê w przysz³o�ci� przyznano nagrodê Karolinie
Duda za zajêcie III miejsca. W Miêdzynarodowym
Konkursie Plastycznym �Mieszkam w Beskidach� XXIX
edycji 2021/2022 zorganizowanym przez Gminny O�rodek
Kultury w �winnej k/¯ywca II miejsce w kategorii
malarstwo zajê³a Zuzanna Rusek, wyró¿nienia w kategorii
malarstwo otrzyma³y Magdalena Bañdo, Magdalena
Pi¹tkowska oraz Karolina Duda. W prezentowaniu �wiata
za pomoc¹ artystycznych �rodków wyrazu dzieci mog¹
uj¹æ to, co im w duszy i rêce drga.
Czym jest �Serce Pe³ne Rodzinki�? To nasz pomys³ na
udzia³ w Miêdzynarodowym Dniu Rodzin, który wypada
15 maja. Rodzina to warto�æ uniwersalna, w niej
kszta³tujemy swoje postawy i system warto�ci.
Tu nabywamy niezbêdnych umiejêtno�ci do udanego
¿ycia w spo³eczeñstwie. Rodzina wp³ywa na pogl¹dy

i nasze dojrza³e wybory. Udane ¿ycie rodzinne to
okazywanie sobie szacunku, troska o najbli¿sze osoby
i ich los, to prawid³owe sposoby komunikowania swoich
pragnieñ, potrzeb. W naszej szkole cenimy rodziny.
Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny
2021/2022 szczególny nacisk k³adzie na podtrzymywanie
tradycji rodzinnych, przygotowanie do dojrza³ego ¿ycia
rodzinnego, szacunek dla godno�ci i warto�ci ka¿dego
cz³onka rodziny. Silna i zgodna rodzina daje m³odemu
cz³owiekowi si³ê do pracy nad sob¹, do �bycia kim��.
Na godzinach wychowawczych uczniowie przypominali
sobie mi³e chwile ze swoj¹ rodzin¹. Wzmacniaj¹ca
rozmowa, doskona³a zabawa, ciekawa wycieczka,
refleksyjnie obejrzany film, wspólny weso³y �piew czy
wzruszaj¹ce �wiêta� To wszystko dzieje siê w kochaj¹cych
rodzinach.
W naszej szkole obchodzimy �Dzieñ Palenia�siê
do Roboty�, co jest ca³kowitym przeciwieñstwem
�wiatowego Dnia Bez Papierosa. Chcemy pokazaæ inny
rodzaj �palenia� � ten korzystny dla nas. W tym dniu
ka¿dy uczeñ przygotowuje opis swoich umiejêtno�ci,
które najlepiej wykonuje. Uczniowie pokazuj¹,
jak PAL¥� SIÊ DO ROBOTY! Cele takich warsztatów
z wychowawc¹/pedagogiem to rozpoznawanie w³asnych
zasobów (zainteresowania, zdolno�ci, uzdolnienia,
kompetencje, predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia)
przez ucznia oraz dokonanie analizy posiadanych
kompetencji (umiejêtno�ci, postaw i cech osobistych).
Warto jeszcze zaznaczyæ nasz udzia³ w akcjach zwi¹zanych
z ekologi¹ i przyrod¹. Z chêci¹ pomagamy naturze

W dniu 31 sierpnia na zas³u¿on¹ emeryturê przejd¹
Pani Ma³gorzata Kisielewska Dyrektor Zespo³u
Placówek O�wiatowych w Harbutowicach oraz Pani
Krystyna Madejczyk Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1
w Su³kowicach.

W imieniu w³adz samorz¹dowych oraz ca³ej spo³eczno�ci
Gminy Su³kowice sk³adam Paniom serdeczne
podziêkowania za wszystkie lata pracy w placówkach
szkolnych w Gminie Su³kowice. Troska o m³ode
pokolenie, której podstaw¹ jest zapewnienie w³a�ciwej
edukacji i wychowania to najwa¿niejsze zadanie
na rzecz dzieci jakie z sukcesem Panie realizowa³y jako

Artur Grabczyk
Burmistrz Gminy Su³kowice

wraz z pracownikami Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach

nauczyciele i dyrektorzy. Szko³a, która prawdziwie
i rzetelnie przygotowuje do przysz³ego ¿ycia  jest miejscem,
w którym rozwój ucznia odbywa siê w sposób harmonijny
i przemy�lany. Cieszê siê niezmiernie, ¿e w prowadzonych
przez Panie szko³ach dostrzega siê potrzeby dzieci.
Widz¹c stoj¹ce przed nimi wyzwania i nowe zadania dba
siê o ich rozwój i pozwala rado�nie dorastaæ w ¿yczliwym
i przyjaznym otoczeniu.

Dzisiaj dziêkujê za wieloletni¹, pe³n¹ profesjonalizmu
i pasji pracê oraz zaanga¿owanie w dzia³ania na rzecz
szko³y. ¯yczê realizacji dalszych planów i zamierzeñ,
wspieranych dobrym zdrowiem i zas³u¿on¹ satysfakcj¹
z zawodowych dokonañ oraz wszelkiej pomy�lno�ci
w ¿yciu osobistym.
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siê zregenerowaæ i z chêci¹ korzystamy z jej piêkna.
Uczniowie naszej szko³y równie¿ do³¹czyli do akcji
�Wiosenne ekoPorz¹dki w Gminie Su³kowice�. Czuj¹c siê
odpowiedzialnymi za najbli¿sze otoczenie, dzieci
z wychowawcami zasadzili w ogródku szkolnym nowe
ro�liny, które bêd¹ przez wiele lat cieszyæ nasze oczy.
W³¹czamy siê w pomoc dla Przytuliska w Harbutowicach.
Cenimy sobie wspó³pracê z opiekunami bezdomnych
zwierz¹t, psów dla których zabrak³o mi³o�ci ludzkiej.
Wyruszamy na wycieczki w tereny chronione, w góry
które pozwalaj¹ poznaæ w³asne mo¿liwo�ci i granice,
daj¹ mo¿liwo�æ refleksji nad ¿yciem i magi¹ przyrody.
Uczniowie starsi zdobyli szczyt Leskowca 922 m n.p.m.,
a m³odsi pod¹¿ali �cie¿k¹ przyrodnicz¹ w Nadle�nictwie
My�lenice. Odby³a siê tak¿e trzydniowa wycieczka
w Góry Sto³owe. W ramach ko³a ekologicznego
uczniowie uczestniczyli w lekcjach z Tatrzañskim Parkiem
Narodowym. Uzyskali dyplom za udzia³ w programie

�Dru¿yna SIR PET-ERA�, akcji spo³eczno-edukacyjnej,
która powsta³a z troski o �rodowisko. Jej cel to zwiêkszanie
�wiadomo�ci dotycz¹cej segregacji odpadów, zw³aszcza
z tworzyw sztucznych. Uczniowie klasy III zostali zg³oszeni
do programu i uczestniczyli w zajêciach na temat
prawid³owej segregacji odpadów, dalszych losów butelki
PET, produktów które mog¹ powstaæ po przetworzeniu
butelek PET. Natomiast udzia³ w programie edukacyjnym
�Psia lekcja� Stowarzyszenia Zwierzêta Ludziom, umo¿liwi³
dzieciom uzyskanie podstawowej wiedzy z obszaru
potrzeb psa, opieki nad nimi, komunikacji psów oraz
bezpiecznym zachowaniu przy psie.
Czujemy siê pe³ni wiedzy. Dali�my z siebie wszystko,
zarówno uczniowie jak i  pracownicy szko³y.
Wykorzystali�my wszystkie piêkne dni w szkole, aby
rozwijaæ siebie i nasz kolorowy �wiat.

Tekst i fot.: Paulina Sutor-G³odzik

Z ¯YCIA PRZEDSZKOLNEJ �DWÓJECZKI�
WIOSENNE EKO - PORZ¥DKI W GMINIE SU£KOWICE

W miesi¹cu kwietniu nasze przedszkolaki ju¿ kolejny raz
wziê³y udzia³ w akcji Wiosenne Eko-Porz¹dki w Gminie
Su³kowice. Akcja ma na celu zwracanie uwagi na wielki
problem,  jakim jest pozostawianie �mieci wszêdzie,
szczególnie w naszych  lasach. Naszym przedszkolakom
bliska jest ochrona �rodowiska naturalnego i dlatego
podjêli�my walkê o czysty las! W pi¹tkowe przedpo³udnie
� starszaki z dwóch grup przedszkolnych, ubrane
w odblaskowe kamizelki, zaopatrzeni w wodê, rêkawiczki
i worki - które otrzymali�my z Urzêdu Miejskiego-
wyruszy³y posprz¹taæ pobliski las. Cieszy fakt, ¿e taka
praca sprawi³a dzieciom wiele rado�ci i frajdy,  ale te¿
przynios³a ogromn¹ dumê! Dzieciom, nie straszny jest
wysi³ek, uda³o nam siê zape³niæ wiele du¿ych worków!
To od nas i naszych dzia³añ zale¿y wspólne dobro oraz
przysz³o�æ naszej planety. Wyrabiajmy wiêc w naszych
dzieciach proekologiczne nawyki! Dawajmy im dobry
przyk³ad i b¹d�my konsekwentni w swoich dzia³aniach.
Poka¿my naszym dzieciom jak przyjemnie mo¿e byæ
w otoczeniu czystej przyrody, o któr¹ warto dbaæ.
Wspólnie z dzieæmi dbajmy o nasz¹ planetê Ziemiê!

SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

�To by³o nie tylko bardzo mi³e, ale przede wszystkim
bardzo wa¿ne spotkanie, w którym udzia³ wziê³y wszystkie
dzieci z naszego przedszkola� - podkre�la Dyrektor Pani
Katarzyna.
Dnia 12.05.2022 r. go�cili�my wykwalifikowanego
ratownika medycznego. Celem przeprowadzonych
zajêæ  by³o przygotowanie przedszkolaków do
wykonywania prostych czynno�ci: udzielania pierwszej
pomocy,  prawid³owego zachowania siê w czasie
wypadku czy w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia.
Zajêcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zosta³y
przeprowadzone oddzielnie w ka¿dej grupie przedszkolnej.
Pani ratownik wyja�ni³a przedszkolakom, na czym polega
jej praca oraz zaprezentowa³a u¿ywane przez ni¹
akcesoria. Podczas zajêæ  dzieci dowiedzia³y siê jak nale¿y
zachowaæ siê w ró¿nych sytuacjach zagro¿eñ: skaleczeñ,
zas³abniêæ i z³amañ. Najwiêksz¹  jednak atrakcj¹
by³y æwiczenia praktyczne na fantomie. Pocz¹tkowo
dzieci przygl¹da³y siê czynno�ciom wykonywanym przez
ratowniczkê, a nastêpnie wed³ug jej wskazówek
na�ladowa³y sztuczne oddychanie i masa¿ serca. Ponadto
przedszkolaki mog³y same zrobiæ misiowi  zastrzyk oraz
zak³adaæ sobie wzajemnie opatrunki. Pani ratownik

zwróci³a te¿ uwagê, na w³a�ciwe przewo¿enie dzieci
samochodem, poinformowa³a je, ¿e zawsze maj¹ byæ
w foteliku i w  zapiêtych pasach. Przedszkolaki mog³y
pochwaliæ siê znajomo�ci¹ numerów telefonów
alarmowych. By³y to niezwyk³e warsztaty, które
uwra¿liwi³y nasze pociechy na potrzebê reagowania
w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia oraz wyposa¿y³y
w wiedzê i umiejêtno�ci, które niew¹tpliwie nale¿y
systematycznie poszerzaæ i utrwalaæ.

DZIEÑ MAMY I TATY

W dniach 24 -27 maja br. w naszym przedszkolu
odbywa³y siê uroczysto�ci z okazji Dnia Mamy i Taty.
Ka¿da z grup zaprezentowa³a swój program
artystyczny, przygotowany specjalnie na tê okazjê. Ten
dzieñ  by³ wa¿ny dla wszystkich, a  najbardziej
dla dzieci, które do³o¿y³y wszelkich starañ, aby by³ on
szczególnie wyj¹tkowy. Przedszkolaki w piêknych
strojach zaprezentowa³y swój program artystyczny,
a  Rodzice z uwag¹ i wzruszeniem wys³uchali ma³ych
artystów. Pe³ne ciep³a wiersze, przepiêknie wykonane
piosenki oraz tañce ubarwi³y tê  uroczysto�æ. Po piêknych
wystêpach dzieci wrêczy³y swoim rodzicom wykonane
w³asnorêcznie upominki, a ca³usom i u�ciskom nie by³o
koñca. Uroczysto�æ z okazji Dnia Mamy i Taty dostarczy³a
wszystkim wiele rado�ci i wzruszeñ.
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DZIEÑ DZIECKA

1 czerwca - Dzieñ Dziecka to jeden z najrado�niejszych
dni, na który czekaj¹ wszystkie przedszkolaki. W naszym
przedszkolu by³ to dzieñ wyj¹tkowy, pe³en u�miechów,
rado�ci i niespodzianek. Od rana panowa³a radosna
atmosfera, a na naszych milusiñskich czeka³o wiele atrakcji
� szalona zabawa przy muzyce, malowanie twarzy, lody,
zamki dmuchane, zje¿d¿alnie oraz mega bañki mydlane.
Du¿ym prze¿yciem by³y odwiedziny i wspólne zabawy
z Myszk¹ Minnie. Dzieci z tej okazji otrzyma³y drobne
upominki. Mamy nadziejê, ¿e ten dzieñ, bêdzie mile
wspominany przez dzieci. W imieniu pani Dyrektor
i ca³ego Grona Pedagogicznego wszystkim dzieciom
¿yczymy du¿o rado�ci podczas codziennego poznawania
�wiata.

TEATRZYK �WIOSENNA POBUDKA�

31 maja przedszkolaki po raz kolejny w tym roku szkolnym
wybra³y siê do Su³kowickiego O�rodka Kultury, gdzie
obejrza³y teatrzyk w wykonaniu aktorów teatru
Agencji Artystycznej KANON pt. "Wiosenna pobudka".

SPOTKANIE AUTORSKIE Z WIES£AWEM DRABIKIEM

We wtorek  - 14.06 br. mieli�my zaszczyt  go�ciæ
u  nas wyj¹tkow¹ osobê - pana  Wies³awa Drabika -
pisarza, ilustratora i autora ponad 250 bajek dla dzieci.
Pisarz  ³atwo nawi¹za³ kontakt z dzieæmi, które
z uwag¹ s³ucha³y zabawnych fragmentów bajek, a  potem
z entuzjazmem odgadywa³y rymy i chêtnie odpowiada³y
na zadawane przez autora zagadki. Prawid³owe
odpowiedzi by³y nagradzane ma³ymi upominkami.
Spotkanie minê³o bardzo szybko w mi³ej, pe³nej
humoru i rado�ci atmosferze, gdy¿ Pan Wies³aw potrafi
rymowaæ w³a�ciwie na zawo³anie. Na koniec by³a okazja
do nabycia ksi¹¿ek z dedykacj¹ i autografem pisarza
oraz do wykonania pami¹tkowego zdjêcia.

Tekst i fot.: Przedszkole Samorz¹dowe Nr 2 w Su³kowicach

Konkursy, spotkania, zajêcia dla ma³ych i du¿ych
Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika
w Su³kowicach przez ca³y rok dba o to, aby jej oferta -
nie tylko czytelnicza - by³a atrakcyjna dla wszystkich
u¿ytkowników. Ju¿ 23 kwietnia br. w ramach �wiatowego
Dnia Ksi¹¿ki i Praw Autorskich og³oszony zosta³ konkurs
pt. �Palcem po mapie czyli co smoczyca Magda i Franek
Zwiso³ek mogli zwiedziæ w Su³kowicach�. Realizacja tego
zadania by³a mo¿liwa dziêki dofinansowaniu
w wysoko�ci 3000 z³ w konkursie na inicjatywê
oddoln¹ zorganizowanym przez Miejsk¹ Bibliotekê
Publiczn¹ im. ks. Jana Kruczka w My�lenicach w ramach
projektu �Biblioteka Bli¿ej�. Nasza biblioteka
znalaz³a siê na drugim miejscu w�ród wybranych
projektów,  które uzyska³y  dof inansowanie.
Konkurs przygotowany przez nasz¹ bibliotekê
przeznaczony by³ dla dzieci w wieku przedszkolnym,
wczesnoszkolnym oraz dla osób niepe³nosprawnych.
Przeprowadzenie konkursu poprzedzi³y spotkania
szkoleniowe dla osób z wszystkich kategorii wiekowych.
By³y one równie¿ okazj¹ do przybli¿enia przygód
sympatycznej smoczycy Magdy i nietoperza Franka -
publikacji GBP w Su³kowicach. Spotkania cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem, w pomoc przy ich
przygotowaniu zaanga¿owa³a siê m³odzie¿ z wolontariatu
ZSZiO w Su³kowicach.
Celem projektu by³a promocja miejsc atrakcyjnych
turystycznie, miejsc wa¿nych historycznie dla naszej
spo³eczno�ci, a tak¿e promocja naszej instytucji (Biblioteki
i Izby Tradycji).
Kwiecieñ i maj to nie tylko biblioteczny konkurs.
Przypadaj¹ce �wiêta ksi¹¿ek, bibliotek i bibliotekarzy
sta³y siê dobr¹ okazj¹ do licznych tradycyjnych spotkañ
dla przedszkolaków, uczniów szkó³ podstawowych,
podopiecznych Warsztatów Terapii Zajêciowej oraz
�rodowiskowego Domu Samopomocy w Su³kowicach.
Na spotkaniach, przygotowanych dla najm³odszych -
odwiedzaj¹cych nas po raz pierwszy, dzieci poznawa³y
zasady korzystania z biblioteki. Pozna³y równie¿ pracê
bibliotekarza, a tak¿e dowiedzia³y siê o akcji �Ma³a Ksi¹¿ka
� Wielki Cz³owiek�, która przez ca³y czas jest u nas
realizowana.
Dla nieco starszych przedszkolaków i dzieci z m³odszych
klas przygotowane  zosta³y zajêcia �Od autora do
czytelnika�. Przy okazji ka¿dego ze spotkañ odbywa³o
siê wspólne czytanie, a tak¿e czytanie wra¿eniowe
(z wyra¿aniem emocji). Uczestnicy WTZ podczas
majowych, tradycyjnych zajêæ w bibliotece wykonali
ilustracjê do swojej ksi¹¿eczki, do której wspólnie
wymy�lili�my tekst.
Podczas naszych spotkañ nie mog³o zabrakn¹æ odwiedzin
w Izbie Tradycji, gdzie oprócz zwyczajowego zwiedzania
uczestnicy mogli poznaæ wiele wa¿nych informacji
dotycz¹cych m.in. dawnego ¿ycia w Su³kowicach, a tak¿e
ciekawostek i zagadek, na które wspólnie próbowali�my
znale�æ odpowied�. Wszystkie spotkania i imprezy
przebieg³y w mi³ej i sympatycznej atmosferze.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej biblioteki
oraz �ledzenia naszych wydarzeñ na stronie internetowej
oraz  facebook-u.

Wiosna w Bibliotece
i Izbie Tradycji

Tekst: Ma³gorzata Dzidek
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Warsztaty robienia palm wielkanocnych
25 marca 2022 r. w Su³kowickim O�rodku Kultury odby³y siê
warsztaty robienia palm wielkanocnych, prowadzone
przez instruktorów z Lipnicy Murowanej. W trakcie
warsztatów uczestnicy mieli mo¿liwo�æ rozwijania
wyobra�ni, pomys³owo�ci oraz sprawno�ci manualnej.
Efektem tej pracy by³y samodzielnie wykonane palmy
wielkanocnej, które zabrano do domów, aby móc
po�wiêciæ je w Niedzielê Palmow¹.

Zespó³ Pie�ni i Tañca �Elegia� Wyró¿niony
W dniach 30 kwietnia br. oraz 1 maja br. odby³ siê drugi
Przegl¹d Folklorystyczny im. Janiny Kaliciñskiej �
Spinka Krakowska. W ubieg³ym roku nagrodzeni zostali
doro�li cz³onkowie Grupy Elegia. Ten rok by³ sukcesem
naszych milusiñskich, czyli najm³odszych cz³onków ZPiT
Elegia. Dzieci �wietnie siê spisa³y. Zdoby³y wyró¿nienie
oraz nagrodê pieniê¿n¹ w wysoko�ci 800 z³otych.
Dla wiêkszo�ci dzieci by³ to debiut sceniczny. Tym
bardziej gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów, a tak¿e
rozwoju scenicznego.
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Wydarzenia w SOK

Wrêczenie nagród w Gminnym Konkursie Palm, Pisanek,
Stroików i Kartek �wi¹tecznych
12 kwietnia br. odby³a siê uroczysto�æ  wrêczenia
nagród laureatom Gminnego Konkursu  Palm, Pisanek,
Stroików i Kartek �wi¹tecznych. Nagrody  i dyplomy
wrêczy³ zastêpca Burmistrza Gminy Su³kowice Pan
Dariusz Melerowicz.

IV Grand Prix Powiatu My�lenickiego w szachach
Szachy niedziel¹ to g³ówne motto Turnieju Szachowego,
który odby³ siê 24 kwietnia br. W zawodach wziê³o udzia³
oko³o 140 zawodników i zawodniczek. Najlepszym
zawodnikiem z Gminy Su³kowice zosta³ Dawid Moroñ.
Zespó³ RETRO na podium! W I Turnieju DANCE&ACRO,
który odby³ siê w My�lenicach Zespó³ Retro MINI zaj¹³
2 miejsce. Równie¿ grupa Retro JUNIOR zajê³a 2 miejsce
w turnieju organizowanym przez VICTORIA Dance Studio.

231. Rocznica Uchwalenia Konstytucji
Jak co roku po gminnych uroczysto�ciach patriotycznych
w sali widowiskowej SOK Chór Apassionata, Chór Seniorów
Elegia, Ko³o Wokalne SOK oraz Mieszkañcy spotkali siê,
by wspólnie �piewaæ pie�ni patriotyczne.

Sukces Ko³a Plastycznego w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym w Rawiczu
Maja Maniecka lat 8 - uczestniczka zajêæ plastycznych
zosta³a laureatk¹ XVII Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y pt. �Portret rodzinny
w szaro�ci� - Rawicz 2022. Jej praca otrzyma³a kwalifikacjê
do wystawy. Dodaæ nale¿y, ¿e na konkurs nap³ynê³o 2214
prac z terenu ca³ej Polski i w�ród nich dostrze¿ono talent
Naszej Mai. Nades³ane prace wykonano w rozmaitych
technikach plastycznych: rysunkowych, malarskich,
graficznych. Zgodnie z regulaminem jury rozpatrywa³o
je w czterech kategoriach wiekowych.
Tematyka konkursu odnosi³a siê do szeroko pojêtego
zagadnienia rodziny, tej najbli¿szej jak i wielopokoleniowej
pos³uguj¹c siê bogactwem tylko czerni, szaro�ci i bieli.

Tekst i fot.: SOK
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Kobieca pi³ka no¿na?
Czemu nie!

O dziewczêcej pasji do pi³ki no¿nej, ³amaniu stereotypów
i planie na sukces w ¿yciu opowiada Ania Kuchta � 19-letnia
Mieszkanka Su³kowic, pi³karka no¿na i druhna OSP Su³kowice.

REDAKCJA: Jak zaczê³a siê Twoja przygoda z pi³k¹ no¿n¹,
co sk³oni³o Ciê do tego, ¿eby zacz¹æ graæ?

Anna Kuchta: Moja przygoda z pi³k¹ no¿n¹ zaczê³a siê ju¿
w najm³odszych latach, wtedy to razem z rodzicami i kuzynem
czêsto grali�my w pi³kê. Pierwszymi zawodami na które
pojecha³am  ze szko³y by³y � Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku� mia³am wtedy 10 lat - jak nam posz³o� fatalnie,
nie strzelili�my ani jednej bramki, ale by³ to moment
prze³omowy. To wtedy spodoba³a mi siê rywalizacja
dru¿yn, adrenalina i nieprzewidywalno�æ w meczach.
Od 4 do 6 klasy chodzi³am do klasy sportowej, dziêki czemu
mog³am spróbowa³am ka¿dej dyscypliny, jednak pi³kê no¿n¹
zawsze stawia³am na pierwszym miejscu.

[R]: Jak d³ugo grasz w pi³kê? Pocz¹tki trenowania by³y
trudne?

[AK]: Pi³kê no¿n¹ trenujê w Klubie Respekt My�lenice
ju¿ od 4 lat. Pocz¹tki nie by³y zbyt proste, lecz je¿eli robi siê
co� z zami³owania, to wszystko mo¿na rozwi¹zaæ ciê¿k¹
i systematyczn¹ prac¹ na treningach. Moj¹ najwiêksz¹
obaw¹ by³o jednak to, jak przyjm¹ mnie do�wiadczone
zawodniczki, lecz okaza³o siê to zbyteczne, gdy¿ od razu
nawi¹za³y�my �wietny kontakt. Moja tygodniowa rutyna te¿
musia³a ulec zmianie, trzeba by³o znale�æ czas na dojazd
i trening, lecz to po pewnym czasie sta³o siê ca³kowicie
normalne.

[R]: Czy damska pi³ka no¿na, ró¿ni siê od tej granej przez
mê¿czyzn?

[AK]: Tak, ró¿ni siê g³ównie tym, ¿e jest bardzo ma³o
promowana w Polsce i ma niewielu fanów. Ogromna ró¿nica
jest te¿ pod wzglêdem finansowym. Najwy¿szy szczebel
rozgrywek u kobiet to Ekstraliga, natomiast u mê¿czyzn
Ekstraklasa. Poza tymi aspektami pi³ka no¿na damska i mêska
to taka sama pi³ka, w której nie brakuje rywalizacji, adrenaliny
i zaciêtej walki od pierwszego do koñcowego gwizdka.

[R]: Twoja dru¿yna odnosi sukcesy, czy równie¿ na szczeblu
ogólnopolskim?

[AK]: W sezonie 2021/22 w II Lidze Kobiet grupy Po³udniowej
zajêli�my 2 miejsce w tabeli trac¹c do lidera tylko cztery
punkty. W Pucharze Polski odpadli�my w 1 przegrywaj¹c
z Medyk Polomarket Konin, czyli znale�li�my siê w�ród
8 najlepszych dru¿yn w Polsce. Oprócz rozgrywek trawiastych
zapewnili�my sobie na sezon 2022/23 utrzymanie
w ekstralidze Futsalu.

[R]: Brawo! Gratulujemy! A  czy swoje plany na przysz³o�æ
wi¹¿esz ze sportem czy mo¿e chcesz robiæ co� zupe³nie
innego?

[AK]: My�lê, ¿e sport zawsze bêdzie odgrywa³ du¿¹ rolê
w moim ¿yciu. Do³o¿ê wszelkich starañ, aby moja droga
¿yciowa sz³a w³a�nie w tym kierunku. Chcia³abym, aby
w mojej przysz³ej pracy mo¿na by³o spokojnie ³¹czyæ
przyjemne z po¿ytecznym. Jednak co los przyniesie
zobaczymy za kilkana�cie lat.
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[R]: Czy Twoi znajomi nie s¹ zdziwieni tym jak¹ masz pasjê?

[AK]: Teraz ju¿ nie, ale na pocz¹tku gdy dowiedzieli
siê o moim zainteresowaniu zdziwieni dopytywali. Bardzo
czêsto pada³o pytanie w jak¹ pi³kê gram, a po odpowiedzi
pada³o: �Dziewczyna te¿ gra w pi³kê no¿n¹�?! lub �To nie
jest sport dla dziewczyny�. Wiêkszo�æ moich znajomych
zaczê³o �ledziæ losy pi³ki no¿nej kobiet, a w wolnym czasie
przychodz¹ kibicowaæ mojej dru¿ynie.

[R]: Wci¹¿ ma³o kobiet gra w pi³kê, jak zachêci³aby� m³odsze
dziewczynki do rozpoczêcia gry w futbol?

[AK]: Je¿eli jeste� osob¹ energiczn¹, otwart¹ na kontakt
z drug¹ osob¹, chcesz zdobyæ nowe do�wiadczenie i podoba
ci siê pi³ka no¿na to nie ma nad czym siê zastanawiaæ.
Warto próbowaæ i walczyæ o swoje marzenia!

[R]: Czy oprócz pi³ki, jest jeszcze co� co równie bardzo
Ciê pasjonuje?

[AK]: Moj¹ drug¹ pasj¹ jest Stra¿ Po¿arna. Do OSP Su³kowice
do³¹czy³am w tym roku kiedy tylko powsta³a sekcja dla
kobiet. Teraz z niecierpliwo�ci¹ wyczekujemy z dziewczynami
kursów, które pozwol¹ nam braæ aktywny udzia³ w akcjach.

Nie mogê siê ju¿ doczekaæ swojego pierwszego wyjazdu!

[R]: Jak udaje Ci siê to wszystko godziæ z nauk¹?

[AK]: Pocz¹tek nie by³ prosty, aby wszystko pogodziæ
nauczy³am siê planowania i systematyczno�ci, aby nie
zaniedbaæ obowi¹zków szkolnych. Treningi mam o sta³ych
porach, wiêc wszystko mogê zaplanowaæ i mam te¿ czas
spotkaæ siê z najbli¿szymi i przyjació³mi.

[R]: O czym marzysz?

[AK]: W tym momencie moim najwiêkszym marzeniem jest,
aby otrzymaæ pozytywny wynik egzaminu maturalnego,
bo od tego zale¿y moja przysz³o�æ i plany na dalsze ¿ycie.
Chcia³abym bardzo zwiedziæ najwiêksze pi³karskie
stadiony na ca³ym �wiecie. Korzystaj¹c z okazji chcia³abym
bardzo podziêkowaæ moim rodzicom oraz ca³emu klubowi
Respekt, który daje mi mo¿liwo�ci rozwijania swoich
zainteresowañ i doskonalenia swoich umiejêtno�ci. Dziêkujê
wszystkim za wsparcie i kibicowanie. Jeste�cie WIELCY!

[R]: A Tobie Aniu ¿yczymy samych sukcesów na murawie,
wysokiej formy i dalszego rozwoju w ¿yciu osobistym!
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Wschodz¹ca gwiazda MMA

MMA (Mieszane Sztuki Walki) to dyscyplina sportu, w której
wa¿ne jest opanowanie kilku ró¿nych sztuk walki, aby odnie�æ
sukces. O swojej pasji i planach na przysz³o�æ opowiada
m³ody zawodnik MMA Jakub Joñczyk.

REDAKCJA: Jak zaczê³a siê Twoja przygoda z Mieszanymi
Sztukami Walki?

JAKUB JOÑCZYK: Ju¿ jako dziecko interesowa³em siê sportem.
Zaczyna³em od p³ywania, kolejne 5 lat trenowa³em Judo
w klubie sportowym �Katana�. Podstawy, które zdoby³em
dziêki Judo bardzo pomog³y mi na pocz¹tku mojej przygody
z MMA. Maj¹c 14 lat trafi³em do Klubu Sportowego
M-Maximus i w nim trenujê ju¿ 3 lata. Obecnie jestem
w najbardziej zaawansowanej grupie, w której zawodnicy
s¹ w przedziale wiekowym od 24 lat do 36. Jestem
najm³odszy spo�ród wszystkich zawodników. Od pocz¹tku
odpowiada³a mi ta dyscyplina sportu, poniewa¿ lubiê
rywalizowaæ.

[R]: Jak wygl¹da Twój trening?

[JJ]: Trening zaczynamy od rozgrzewki, która dostosowana
jest do tego jaki bêdziemy mieæ rodzaj aktywno�ci.
Po rozgrzewce przechodzimy do w³a�ciwych æwiczeñ, gdzie
doskonalimy technikê i uczymy siê nowych umiejêtno�ci.
Staram siê byæ na treningu 3 razy w tygodniu, lub 4-5 razy
w tygodniu, gdy przygotowujê siê do walki. Na treningach
raczej nie dochodzi do ¿adnych powa¿niejszych obra¿eñ, bo
wszyscy bardzo na siebie uwa¿amy. Je�li chodzi o zawody
to równie¿ staramy siê unikaæ obra¿eñ i kontuzji, poniewa¿
jest to co�, co mo¿e nas wykluczyæ z aktywno�ci na jaki�
czas.

[R]: Czy dziewczyny te¿ trenuj¹?

[JJ]: Tak. Dziewczyny te¿ interesuj¹ siê MMA. W Maximusie
mamy 3 kole¿anki, które razem z nami uczêszczaj¹ na treningi.

[R]: Ostatnio odby³a siê XI Gala MMA  Maximus Warriors
w My�lenicach. Jak nastrój po tym wydarzeniu i jak Ci posz³o?

[JJ]: Ostatni¹ Galê MMA Maximus wygra³em, i to w ca³kiem
dobrym stylu. Pomimo tego, ¿e by³y 3 rundy nie dosta³em
¿adnego ciosu, a przez ca³¹ walkê czu³em, ¿e mam

kontrolê. Dzieñ wcze�niej odbywa³o siê wa¿enie
zawodników - wtedy odczuwa³em lekki stres. W dniu
zawodów, po rozgrzewce emocje ca³kiem opad³y,
skupi³em siê w pe³ni na walce i da³em z siebie wszystko.

[R]: Gratulujemy! Czy w swoim dorobku masz jeszcze jakie�
sukcesy oprócz ostatniej gali w której uczestniczy³e�?

[JJ]: Tak, ju¿ w Judo odnosi³em sukcesy - dwa razy zdobywaj¹c
3. miejsce na zawodach w Krakowie. Obecnie mam równie¿
tytu³ Amatorskiego Mistrza Ma³opolski w MMA.

[R]: Czy jest co� jeszcze co Ciê pasjonuje oprócz sztuk walk?

[JJ]: Lubiê graæ na komputerze i  to jest moje drugie hobby.
Najbardziej lubiê gry rankingowe, gdzie mo¿na rywalizowaæ
z innymi. Oprócz tego, gram w koszykówkê.

[R]: Jakie s¹ Twoje cele na kolejne lata?

[JJ]: Chcia³bym swoj¹ przysz³o�æ nadal wi¹zaæ z MMA,
a je�li nie to na pewno studia i praca. Obecnie jestem
w 3 klasie technikum informatycznego i idzie mi dobrze.
My�la³em równie¿ o wojsku.

[R]: Czy MMA mo¿na uprawiaæ zawodowo i czy da siê na
tym zarabiaæ?

[JJ]: MMA mo¿na zajmowaæ siê zawodowo i tez da siê na
tym zarobiæ. Mo¿e nie tyle co w innych dyscyplinach sportu,
poniewa¿ MMA jest ca³kiem now¹ dyscyplin¹ sportow¹
i dopiero siê rozwija. Jednak topowi zawodnicy, nawet
w Polsce zarabiaj¹ du¿o pieniêdzy.

[K]: Czy poleci³by� innym MMA?

[JJ]: Tak, pomimo tego, ¿e trzeba po�wiêciæ sporo czasu aby
wypracowaæ sukces to sport ten daje du¿o satysfakcji
i pewno�ci siebie. Oprócz tego bardzo poprawia sprawno�æ
fizyczn¹. MMA jest po³¹czeniem ró¿nych sztuk walk m.in.
boksu, kick-boxingu, zapasów. Dziêki temu mo¿na
rozbudowaæ ka¿dy miêsieñ cia³a.

[K]: Dziêkujemy Jakubie za po�wiêcony czas i opowiedzenie
nam o swojej pasji. ¯yczymy Ci dalszych sukcesów zarówno
w sporcie, jak i w ¿yciu prywatnym.



Zapraszamy do udzia³u w pierwszej, wydanej w formie publikacji grze terenowej pn. �Su³kowickie �tupanie�,

która pozwoli Pañstwu na nowo odkryæ Su³kowice. Gra polega na odwiedzeniu i zapoznaniu siê z najwa¿niejszymi

miejscami i obiektami na terenie Su³kowic. Dwie trudno�ci tras pozwalaj¹ zarówno dzieciom, jak i doros³ym wzi¹æ

udzia³ w zabawie.  Grê w wersji elektronicznej mo¿na pobraæ ze strony Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach

oraz w formie publikacji w siedzibie Urzêdu (pokój 229, II piêtro). Za³ó¿cie wygodne buty i ruszajcie w drogê!


