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Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Szkó³ i Przedszkoli

Szanowni Rodzice z Rad¹ Rodziców na czele

Drogie Dzieci i Uczniowie

Rozpoczêli�my nowy rok szkolny - czas wytê¿onej pracy, oczekiwañ i wyzwañ.

Z tej okazji wszystkim Uczniom ¿yczymy osi¹gania jak najlepszych wyników w zdobywaniu wiedzy.

Niech nie zabraknie Wam si³ do realizacji pasji i pog³êbiania zainteresowañ,

a szko³a bêdzie dla Was miejscem rozwoju w³asnych uzdolnieñ, jak równie¿ rado�ci i wielu przyja�ni.

Nauczycielom i Pracownikom O�wiaty ¿yczymy, aby nadchodz¹ce miesi¹ce by³y czasem spokojnej pracy,

daj¹cej satysfakcjê osobist¹ i uznanie otoczenia, a ka¿dy dzieñ przynosi³ zapa³ i motywacjê do dalszej pracy.

¯yczenia spokojnego roku szkolnego przekazujemy równie¿ wszystkim Rodzicom.

Niech osi¹gniêcia dzieci bêd¹ powodem do dumy i przynios¹ Pañstwu wiele mi³ych prze¿yæ.

sprawy urzêdowe

Z powa¿aniem

3

Ekspresem przez gminê
1. Trwaj¹ prace przy budowie I etapu sieci kanalizacji

sanitarnej w Krzywaczce. W ramach umowy
opiewaj¹cej na kwotê 6.855.622,71 z³ 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 jest finansowana
w 95% z pozyskanego dofinansowania w ramach
programu inwestycji strategicznych Polski £ad.

2. Trwaj¹ prace przy modernizacji budynku Przedszkola
Samorz¹dowego Nr 2 w Su³kowicach. Zakoñczono
prace remontowe w salach dydaktycznych
i korytarzach. Obejmowa³y one m. in. monta¿
klimatyzatorów w 4 salach od strony po³udniowej,
wymianê pod³óg, wykonanie g³adzi, malowanie
pomieszczeñ oraz wymianê lamp o�wietleniowych
na lampy energooszczêdne typu Led. Zakoñczono
prace przy malowaniu elewacji, wykonaniu zadaszenia
nad wej�ciem g³ównym. Obecnie trwa gruntowny
remont wszystkich pomieszczeñ kuchennych.
Warto�æ prac to 634.569,30 z³.

3. Trwaj¹ prace przy przebudowie chodnika na ulicy
Partyzantów w Su³kowicach. Montowane s¹ studnie
rewizyjne oraz odwodnienia liniowe, które bêd¹
przejmowaæ wodê z dróg dojazdowych. Uk³adane
s¹ obrze¿a oraz krawê¿niki na ³awie betonowej
z oporem. Prace prowadzone s¹ odcinkowo. W ramach
prac przebudowany zostanie chodnik na odcinku
ponad 370 mb. Zadanie realizowane we wspó³pracy
z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Warto�æ
zadania to 331.955,54 z³. Termin realizacji 3 miesi¹ce
od dnia podpisania umowy.

4. Rozpoczê³y siê prace remontowo-konserwatorskie
przy kaplicy grobowej rodziny Schmidtów z 1887 r. na
cmentarzu parafialnym w Krzywaczce. W ramach prac
wykonany zostanie generalny remont dachu kaplicy
i sygnaturki. Pokrycie oraz obróbki blacharskie

Artur Grabczyk
Burmistrz Gminy Su³kowice

Dariusz Melerowicz
Zastêpca Burmistrza Gminy Su³kowice
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wykonane zostan¹ z blachy cynkowo-tytanowej.
Ponadto w ramach prac wykonana zostanie
konserwacja ciosów piaskowca, detali profilowanych
i rze�bionych oraz konserwacja w¹tku ceglanego
prostego na elewacji frontowej oraz w¹tku ceglanego
profilowanego - na elewacji frontowej. Prace
prowadzone s¹ przez dyplomowanego konserwatora
dzie³ sztuki pod nadzorem kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz Ma³opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków  zgodnie z programem prac
konserwatorskich, pozwoleniem konserwatorskim
oraz pozwoleniem na budowê. Warto�æ prac wynosi
108.000,73 z³, z czego 48.000,73 z³ pochodzi z bud¿etu
Gminy Su³kowice, 45.000,00 z³ to dofinansowanie ze
�rodków pochodz¹cych z bud¿etu Województwa
Ma³opolskiego w ramach konkursu pn. �Ochrona
Zabytków Ma³opolski�, a 15.000,00 z³ to wk³ad w³asny
Parafii w Krzywaczce.

5. Rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z wymian¹ barier na
rzece Harbutówce w Su³kowicach. W ramach prac
przewiduje siê wyciêcie zakrzaczeñ ze skarp, usuniêcie
przetamowañ z ga³êzi, drzew, �mieci i odsypisk
w korycie, wymianê barier ¿³obu obejmuj¹c¹ usuniêcie
zniszczonych elementów oraz monta¿ nowych barierek
metalowych zakotwionych w ¿³obie o ³¹cznej d³ugo�ci
oko³o 980 mb. Inwestycja realizowana jest przez
Pañstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie �
Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Warto�æ prac wynosi 399.698,52 z³.

7. Rozpoczê³y siê d³ugo wyczekiwane prace przy
modernizacji placu zabaw na osiedlu Zielona
w Su³kowicach. Umowa z Wykonawc¹ zosta³a
podpisana na pocz¹tku lipca, jednak¿e podjêto decyzjê
by wy³¹czyæ plac zabaw z u¿ytkowania po zakoñczeniu
wakacji. Warto�æ prac wyniesie 174.973,38 z³ a termin
ich wykonania to listopad br.

9. Podpisano umowê na modernizacjê terenu
rekreacyjnego przy ulicy Dolnej w Rudniku � warto�æ
prac to 65.000,00 z³. Termin wykonania zadania to
listopad br.
We wrze�niu zamontowane zosta³y urz¹dzenia
zabawowe na terenie rekreacyjnym przy starym
przedszkolu w Rudniku � warto�æ urz¹dzeñ to
25.872,00 z³.
Zakoñczy³y siê roboty budowlane polegaj¹ce na
rozbudowie o�wietlenia ulicznego na Koñcówkê
w Harbutowicach. Zadanie obejmowa³o wykonanie
o�wietlenia ulicznego w miejscowo�ci Harbutowice.
Warto�æ zadania wynios³a 107.409,65 z³ - finansowanie
z Funduszu So³eckiego oraz z Rz¹dowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
Zakoñczy³y siê prace modernizacyjne dachów na
budynkach ZPO w Biertowicach i Rudniku. Warto�æ
prac wynios³a odpowiednio 34.982,43 z³ oraz
65.303,16 z³. W Biertowicach wykonano malowanie
dachu i podbitki dachowej, naprawê oraz wymianê
obróbek blacharskich. W Rudniku natomiast poza
malowaniem dachu budynku g³ównego oraz napraw¹
obróbek blacharskich dodatkowo wykonano remont
dachu na zapleczu sali gimnastycznej oraz po³o¿ono
nowy tynk cienkowarstwowy na bocznej �cianie sali
gimnastycznej.

10.

11.

12.

8. Podpisane zosta³y umowy na modernizacjê placu
zabaw przy ulicy Starowiejskiej w Su³kowicach oraz
na modernizacjê placu zabaw przy ZPO w Biertowicach
� warto�æ prac to odpowiednio 91.416,81 z³
i 71.846,38 z³. Termin wykonania zadañ to
listopad br.

6. Trwaj¹ prace zwi¹zane z urz¹dzeniem przystanku
turystycznego w Su³kowicach. W ramach zadania
wykonywana jest rozbiórka dawnej ku�ni drewnianej
oraz jej translokacja na teren Szko³y Podstawowej
nr 1 w Su³kowicach. Prace prowadzone s¹ zgodnie
z zapisami projektu budowlanego oraz pozwoleniem
na budowê. Warto�æ zadania to 73.000,00 z³.
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Tekst i fot: Piotr Latoñ

Sesje Rady Miejskiej
Podczas LVIII sesji, która odby³a siê w dniu 30 czerwca
2022 r. Rada Miejska  udzieli³a Burmistrzowi Gminy
Su³kowice Arturowi Grabczykowi wotum zaufania
i absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu gminy za
2021 rok.
Absolutoryjn¹ procedurê poprzedzi³a debata nad
Raportem o Stanie Gminy Su³kowice za rok 2021.
Burmistrz Gminy Su³kowice na 183 stronach Raportu
uwzglêdni³ szereg informacji niezbêdnych do uzyskania
dok³adnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji gminy
oraz przedstawi³ dane o wszystkich wa¿nych aspektach
jej funkcjonowania. Ponadto Raport jest szczególnym
zbiorem informacji, które mog¹ pos³u¿yæ do wytyczenia
dalszych �cie¿ek rozwoju gminy. Przed g³osowaniem nad
wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Su³kowice odby³a
siê dyskusja nad Raportem. Na zadawane przez Radnych
pytania odpowiada³ Burmistrz i merytoryczni pracownicy
Urzêdu. Nie by³o natomiast zg³oszeñ mieszkañców do
dyskusji. Wotum zaufania udzielone zosta³o wiêkszo�ci¹
12 g³osów �za�, przy jednym g³osie �przeciw� i jednym
g³osie �wstrzymuj¹cym siê�.
Kolejne g³osowania dotyczy³y udzielenia absolutorium
z tytu³u wykonania bud¿etu Gminy Su³kowice za rok 2021,
a tak¿e zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Su³kowice
za rok 2021. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu za rok
2021 oraz po zapoznaniu siê z pozytywn¹ opini¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i wnioskiem
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Su³kowicach
o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2021 rok
Rada Miejska w Su³kowicach jednog³o�nie udzieli³a
absolutorium Burmistrzowi Gminy Su³kowice za 2021 rok.
Bezpo�rednio po udzieleniu wotum zaufania
i absolutorium Burmistrz z³o¿y³ podziêkowania swojemu
Zastêpcy, Skarbnikowi i Sekretarzowi oraz pracownikom
Urzêdu Miejskiego i jednostek organizacyjnych za w³o¿ony
trud i zaanga¿owanie w realizacjê powierzonych zadañ.

Podziêkowania skierowa³ tak¿e dla Radnych Rady
Miejskiej, So³tysów, Rad So³eckich oraz Przewodnicz¹cego
i Cz³onków Rady Osiedla. Podkre�li³, ¿e absolutorium
udzielone burmistrzowi to po�rednio tak¿e ocena pracy
Radnych, bo to oni decyduj¹, Burmistrz natomiast
wykonuje podjête uchwa³y. Podziêkowania za ka¿d¹
merytoryczn¹ uwagê skierowa³ równie¿ do Mieszkañców.
W dalszej czê�ci obrad Radni podjêli uchwa³y dotycz¹ce
bie¿¹cych spraw Gminy Su³kowice.

LIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odby³a
siê w dniu 11 lipca 2022 roku podjêta zosta³a uchwa³a
w sprawie zmiany Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Su³kowice
na 2022 rok Nr XLIX/311/2021 Rady Miejskiej
w Su³kowicach z dnia 30 grudnia 2021 roku.

LX sesja Rady Miejskiej
W dniu 30 sierpnia 2022 roku odby³a siê LX sesja
Rady Miejskiej. G³ównym tematem sesji by³o
przygotowanie placówek o�wiatowych do nowego
roku szkolnego. Na sesjê zaproszeni zostali Dyrektorzy
wszystkich placówek o�wiatowych z terenu gminy.
W rozpoczynaj¹cym siê roku szkolnym 2022/2023
w sze�ciu przedszkolach samorz¹dowych na terenie
gminy funkcjonowaæ bêdzie ³¹cznie 28 oddzia³ów, do
których uczêszczaæ bêdzie ³¹cznie 674 przedszkolaków.
Do szkó³ podstawowych uczêszczaæ bêdzie ³¹cznie
1312 uczniów, w tym 184 pierwszoklasistów. W szko³ach
podstawowych utworzonych zosta³o 76 oddzia³ów.
Zajêcia zarówno w szko³ach jak i w przedszkolach bêd¹
realizowane zgodnie z arkuszami organizacyjnymi
opracowanymi i zatwierdzonymi na nowy rok szkolny.
W okresie wakacji w szko³ach i przedszkolach zosta³y
przeprowadzone niezbêdne remonty.
Sprawozdania z dzia³alno�ci Rady Miejskiej i komisji
sta³ych za pierwsze pó³rocze 2022 r. przed³o¿one zosta³y
przez Przewodnicz¹cego Rady i Przewodnicz¹cych

Zakoñczono prace zwi¹zane z przebudow¹ wjazdu na
boisko górne przy ZPO w Rudniku. Wjazd zosta³
poszerzony oraz zainstalowana zosta³a szeroka brama
przesuwna  wraz z instalacj¹ elektryczn¹ oraz
automatem. Warto�æ zadania wynios³a 34.710,60 z³.
Grupa Gospodarcza zakoñczy³a prace polegaj¹ce na
utworzeniu parkingu przy Przedszkolu Samorz¹dowym
Nr 1 w Su³kowicach. Roboty obejmowa³y rozebranie
i obni¿enie chodnika wraz z krawê¿nikiem na ca³ej
d³ugo�ci parkingu oraz wykonanie nawierzchni
t³uczniowej. Kruszywo zosta³o dostarczone przez Radê
Osiedla w Su³kowicach.

13.

14.
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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

poszczególnych Komisji. Natomiast informacjê o bilansie
skonsolidowanym Gminy Su³kowice sporz¹dzonym
na dzieñ 31 grudnia 2021 r. przedstawi³a Skarbnik Gminy.
Ponadto Radni podjêli uchwa³ê w sprawie zmiany
Uchwa³y Bud¿etowej Gminy Su³kowice na 2022 rok
Nr XLIX/311/2021 Rady Miejskiej w Su³kowicach
z dnia 30 grudnia 2021 roku oraz uchwa³ê w sprawie
okre�lenia trybu prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej
Gminy Su³kowice. Podjêta zosta³a tak¿e uchwa³a
dotycz¹ca przed³u¿enia dzier¿awy oraz zmiana uchwa³y

Projekty wspieraj¹ce kulturê

uchwalenie planów finansowo-rzeczowych, które
umo¿liwiaj¹ So³tysom rozdysponowanie �rodków
finansowych przeznaczonych w bud¿ecie gminnym dla
so³ectwa.

Tekst: Teresa Gatlik

Zakoñczono remont kaplicy Na Oblasku
Dobieg³ koñca kolejny etap prac konserwatorskich przy
kaplicy domkowej z 1813 r. pw. Podwy¿szenia Krzy¿a
�wiêtego w Su³kowicach. W ramach pozyskanego przez
Urz¹d Miejski dofinansowania ze �rodków Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego
z konkursu ,,Kapliczki Ma³opolski�, a tak¿e wk³adu
w³asnego Parafii w Su³kowicach wykonany zosta³ zakres
prac obejmuj¹cy roboty przy dwóch bocznych elewacjach.
Wykonawca zaj¹³ siê renowacj¹: tynków na elewacji
od strony po³udniowej oraz pó³nocnej, gzymsu
podokapowego od strony pó³nocnej oraz renowacj¹
starych tynków w górnych partiach �cian. Ca³o�æ elewacji
bocznych zosta³a odnowiona zgodnie z �Programem prac
konserwatorskich�.

w sprawie podzia³u i zakupu nieruchomo�ci gruntowej
po³o¿onej w Krzywaczce, z przeznaczeniem pod urz¹dzenie
ogólnodostêpnego parkingu.
Podejmuj¹c ostatni¹ na tej sesji uchwa³ê Rada Miejska
w Su³kowicach uzna³a za zasadny wniosek
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia �Kominki i Piece�
o przy³¹czenie siê do petycji (apelu) w sprawie obni¿enia
stawki vat na drewno opa³owe.

Tekst i fot.: Ewa Garbieñ

Dziêki wspó³pracy Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach
i organizacji pozarz¹dowych z terenu naszej gminy
w ostatnim czasie pozyskano kolejne dofinansowania
wspieraj¹ce dzia³alno�æ kulturaln¹.
Zespó³ Pie�ni i Tañca Elegia otrzyma³ dofinansowanie
z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego
w wysoko�ci 15.000,00 z³ w ramach konkursu ,,Etno
Ma³opolska�. Wniosek z³o¿y³o stowarzyszenie Wykuci
w Sercu Ma³opolski, które w zwi¹zku z Jubileuszem
80-lecia Zespo³u chcia³o uhonorowaæ ich dzia³alno�æ
i wesprzeæ finansowo organizacjê samych uroczysto�ci
jubileuszowych. Pozyskana kwota pozwoli³a na zakup
strojów regionalnych, a tak¿e na pokrycie czê�ci kosztów
zwi¹zanych z wynajmem sceny, nag³o�nienia i o�wietlenia.
Chór Apassionata otrzyma³ z kolei dofinansowanie
z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego
w wysoko�ci 9.000,00 z³ w ramach konkursu ,,Ma³opolskie
Chóry�. Wniosek z³o¿y³o Towarzystwo Przyjació³
Su³kowic ,,Kowad³o�. To ju¿ drugi projekt wspieraj¹cy
dzia³alno�æ naszego chóru. W ubieg³ym roku wysoko�æ
dofinansowania wynios³a 10.000,00 z³. Otrzymana dotacja
pozwoli na zakup strojów dla cz³onków Chóru, a tak¿e na
przeprowadzenie warsztatów wokalnych.
To bardzo wa¿ne, ¿e stowarzyszenia dzia³aj¹ce na terenie
naszej gminy aktywnie dzia³aj¹, realizuj¹c swoje cele

statutowe. Pracownicy Urzêdu zawsze chêtnie udzielaj¹
pomocy i doradztwa stowarzyszeniom w zakresie
pozyskiwania �rodków zewnêtrznych. W tym przypadku
wspó³praca zaowocowa³a wsparciem dwóch grup, które
s¹ piêknymi wizytówkami naszej gminy. Zarówno Zespó³
Pie�ni i Tañca Elegia jak i Chór Apassionata reprezentuj¹
nas na wielu wydarzeniach, promuj¹ tradycje, sztukê
i nasze dziedzictwo kulturowe.

Tekst: Ewa Garbieñ, fot.: SOK
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Tekst: Barbara Flaga

Gmina Su³kowice otrzyma³a w 2022 r. dofinansowanie
w wysoko�ci 44.000,00 z³ na zakup ksi¹¿ek do szkó³
podstawowych i przedszkoli oraz na zakup wyposa¿enia
do bibliotek szkolnych w ramach realizacji �Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025�.
G³ównym celem realizowanego programu bêdzie
budowanie nawyków czytelniczych w�ród dzieci
przedszkolnych oraz wzrost aktywno�ci czytelniczej
uczniów szkó³ podstawowych.
W ramach zadania zostan¹ zakupione nowo�ci
wydawnicze oraz nowe elementy wyposa¿enia, które
uatrakcyjni¹ ofertê bibliotek szkolnych, zwiêksz¹
dostêp do ich zasobów oraz wp³yn¹ na poprawê
wizerunku bibliotek jako miejsc promuj¹cych
czytelnictwo.
Lista szkó³ i przedszkoli, którym zosta³o udzielone
wsparcie finansowe w ramach programu:
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Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Gmina Su³kowice otrzyma³a dotacjê celow¹ w wysoko�ci
35.000 z³ na realizacjê Rz¹dowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno �
komunikacyjnych na lata 2020 � 2024 �Aktywna tablica�.

Zadanie objê³o Szko³ê Podstawow¹ nr 2 imienia Stefana
Kardyna³a Wyszyñskiego w Su³kowicach. Pozyskane
�rodki zostan¹ przeznaczone na zakup niezbêdnego
sprzêtu, pomocy dydaktycznych lub narzêdzi do terapii,
diagnozy oraz uczenia siê dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Atywna tablica

Tekst: Barbara Flaga

Nowi dyrektorzy w placówkach o�wiatowych
Wraz z rozpoczêciem nowego roku szkolnego 2022/2023
nast¹pi³y zmiany na stanowiskach dyrektorskich
w placówkach o�wiatowych w gminie. Od 1 wrze�nia br.
obowi¹zki dyrektora pe³ni¹:
� w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza �

Pani Danuta Nykiel
� w Zespole Placówek O�wiatowych w Harbutowicach �

Pani Magdalena Æwikliñska-Bogda³
Jednocze�nie kolejn¹ dyrektorsk¹ kadencjê w Zespole
Placówek O�wiatowych w Biertowicach objê³a Pani
Renata Skrzeczek.
W czasie przerwy wakacyjnej w Urzêdzie Miejskim
w Su³kowicach odby³ siê równie¿ egzamin nauczycieli Teks: Joanna Liszkiewicz, fot.: Paulina Wêgrzyn

1. Szko³a Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Su³kowicach � 12.000,00 z³,

2. Szko³a Podstawowa nr 2 imienia Stefana Kardyna³a
Wyszyñskiego w Su³kowicach � 12.000,00 z³,

3. Szko³a Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego
w Rudniku � 12.000,00 z³,

4. Przedszkole Samorz¹dowe w Biertowicach �
2.500,00 z³,

5. Przedszkole Samorz¹dowe w Harbutowicach �
2.500,00 z³,

6. Przedszkole Samorz¹dowe Nr 2 im. �w. Miko³aja
w Su³kowicach � 3.000,00 z³.

Zadanie finansowane jest ze �rodków publicznych
otrzymanych za  po�rednictwem Wojewody
Ma³opolskiego z bud¿etu pañstwa w ramach realizacji
Priorytetu 3 �Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025�.

ubiegaj¹cych siê o wy¿szy stopieñ nauczycielski.
Do grona nauczycieli nowo mianowanych do³¹czy³y:

1. Pani Katarzyna Grzywacz � ZPO w Rudniku
2. Pani Magdalena Magiera � ZPO w Rudniku
3. Pani Magdalena Æwikliñska - Bogda³ � ZPO

w Harbutowicach
4. Pani Katarzyna Gawe³ � ZPO w Krzywaczce
5. Pani Ma³gorzata Opyrcha³ � SP nr 1 w Su³kowicach
Serdecznie gratulujemy wszystkim Paniom i ¿yczymy
sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.
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Primus Inter Pares 2022
Uroczysto�æ wrêczenia �Nagród Burmistrza Gminy
Su³kowice dla Wybitnych Uczniów - PRIMUS INTER PARES�
odby³a siê w dniu 22 czerwca 2022 r. w Sali Samorz¹dowej
w Starej Szkole w Su³kowicach. Burmistrz Artur Grabczyk
wraz z Zastêpc¹ Dariuszem Melerowiczem w obecno�ci
dyrektorów, wychowawców i rodziców, nagrodzi³ sze�ciu
absolwentów szkó³ podstawowych z terenu Gminy
Su³kowice.
Najwy¿sza �rednia ocen, wzorowe zachowanie oraz
dodatkowe osi¹gniêcia, takie jak wynik sprawdzianu
ósmoklasistów, sukcesy odniesione w konkursach,
turniejach itp., frekwencja, praca na rzecz szko³y
i �rodowiska by³y wyznacznikiem tego, kto w tym roku
otrzyma nagrodê.
Tegoroczni nagrodzeni to:
� Miko³aj Wañda ze Szko³y Podstawowej

w Biertowicach,
� Julia Kwa�niewska ze Szko³y Podstawowej

w Harbutowicach,
� Wiktor Chmiel ze Szko³y Podstawowej w Krzywaczce,
� Konrad Komperda ze Szko³y Podstawowej w Rudniku,
� Wiktoria Piechota ze Szko³y Podstawowej nr 1

w Su³kowicach,
� Ma³gorzata Bochenek ze Szko³y Podstawowej nr 2

w Su³kowicach.
Nagrody i gratulacje otrzymali tak¿e rodzice i wychowawcy

NR 3 (325) wrzesieñ 2022 r.

uczniów. Wszystkim absolwentom gratulujemy
wspania³ych wyników i ¿yczymy dalszych sukcesów
w kolejnych etapach edukacyjnych!

Tekst: Marta Czarny, fot.: Paulina Wêgrzyn

Zielony k¹cik ekodoradcy
Jako�æ powietrza jakim oddychamy zale¿y przede

wszystkim od ka¿dego mieszkañca, nie tylko w naszej

gminie. To, czym ogrzewamy nasze domy, czym siê

poruszamy (transport publiczny, prywatny, poci¹g,

tramwaj czy samolot) i wybory z tym zwi¹zane, maj¹

ogromny wp³yw na nasze najbli¿sze otoczenie � zw³aszcza

na powietrze. Ju¿ od zwyk³ego paleniska w naszym

gospodarstwie domowym zaczyna siê odpowiedzialno�æ

za zdrowie i wp³yw na jako�æ powietrza, którym

oddychamy.

Dobry stan jako�ci powietrza w Gminie Su³kowice

to przede wszystkim efekt dzia³añ naszych eko -

mieszkañców. Urz¹d Miejski w Su³kowicach od 2020 roku

wspiera mieszkañców wybieraj¹cych rozwi¹zania pro-

ekologiczne, zw³aszcza w zakresie wymiany �róde³

ogrzewania. W prowadzonym przez Urz¹d Miejski punkcie

Konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze

mieszkañcy uzyskuj¹ wsparcie, nie tylko merytoryczne,

w zakresie uzyskania dofinansowania do wymiany

�róde³ ogrzewania i termomodernizacji, ale równie¿

realne wsparcie w sk³adaniu wniosków o dofinansowanie.

Ekodoradcy s³u¿¹ pomoc¹ w rozliczeniu przedsiêwziêæ,

jakimi s¹ wymiana kot³a i termomodernizacja budynku

(ocieplenie, wymiana stolarki) oraz w z³o¿eniu wniosków

o p³atno�æ do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat pomoc w punkcie

konsultacyjnym otrzyma³o ponad 200 osób korzystaj¹cych

z dofinansowania z Programu Czyste Powietrze.

Ponadto pracownicy urzêdu udziel¹ wsparcia do

wymiany �kopciuchów� na ekologiczne �ród³a

ogrzewania w ramach Gminnego Programu Wymiany

Kot³ów. Od 2020 roku wsparcie finansowe w ramach

tego przedsiêwziêcia otrzyma³o ju¿ oko³o 200

gospodarstw domowych. W tym roku w ramach

Gminnego Programu Wymiany Kot³ów przewidziano

dofinansowanie do wymiany 56 nieefektywnych

�róde³ ciep³a na paliwo sta³e, proekologiczne.

Wszystkich zainteresowanych tematami ekologicznymi

zapraszamy na spotkanie z ekodoradcami w Urzêdzie

Miejskim w Su³kowicach, a w najbli¿szym czasie

serdecznie zapraszamy do udzia³u w Targach

Ekologicznych, które odbêd¹ siê 1 pa�dziernika br.

w Szkole Podstawowej nr 2 w Su³kowicach od

godziny 10:00.

Tekst: Patrycja Bujas
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Tekst: red., fot.: LOT
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Lokalna Organizacja Turystyczna

My�lenicka Brama Beskidów
W dniu 13 czerwca 2022 r. w Muzeum Niepodleg³o�ci
w My�lenicach na Walnym Zebraniu Za³o¿ycielskim
Gmina Su³kowice wst¹pi³a do nowo utworzonej Lokalnej
Organizacji Turystycznej My�lenicka Brama Beskidów.
LOT jako stowarzyszenie zrzesza 8 gmin z terenu
powiatu my�lenickiego: Dobczyce, Lubieñ, My�lenice,
Pcim, Siepraw, Su³kowice, Tokarnia i Wi�niowa.
Utworzenie LOT-u stanowi odpowied� na potrzebê
wzmocnienia dzia³añ podejmowanych na rzecz rozwoju
turystyki w powiecie my�lenickim. Jako organizacja
dzia³aj¹ca na styku samorz¹du i bran¿y turystycznej bêdzie
kolejn¹ platform¹ wymiany pogl¹dów i stworzy nowe
mo¿liwo�ci siêgniêcia po �rodki finansowe, które bêd¹
mog³y byæ wykorzystane na dalsz¹ promocjê powiatu
i jego produktów turystycznych.
LOT od innych stowarzyszeñ odró¿nia fakt, i¿ cz³onkami
zwyczajnymi mog¹ byæ zarówno osoby fizyczne,
jak i osoby prawne, w tym jednostki samorz¹du
terytorialnego i przedsiêbiorcy. Cz³onkostwo w LOT
daje mo¿liwo�æ wspó³decydowania o kierunkach
promocji i rozwoju turystyki na terenie powiatu
my�lenickiego.
G³ównym celem statutowym jest w szczególno�ci
wspó³praca z jednostkami samorz¹du terytorialnego na
szczeblu gminnym i powiatowym, instytucjami,
organizacjami spo³ecznymi, fundacjami oraz podmiotami
gospodarczymi i osobami fizycznymi w zakresie turystyki.
LOT do wspó³pracy na rzecz turystyki w powiecie

my�lenickim zaprasza podmioty prowadz¹ce hotele,
restauracje, agroturystykê, us³ugi rekreacyjne,
przedsiêbiorców zwi¹zanych z bran¿¹ turystyczn¹ oraz
wszystkich chc¹cych wypromowaæ produkt lokalny.
Osoby zainteresowane wspó³prac¹ z nowym
S t o w a r z y s z e n i e m  m o g ¹  ko n t a k t o w a æ  s i ê
z p. Dariuszem Tylkiem � Prezesem LOT, e-mail:
kontakt@bramabeskidow.pl.

79. rocznica pacyfikacji Su³kowic
W dniu 24 lipca 2022 roku obchodzili�my 79. rocznicê
pacyfikacji Su³kowic. Uroczysto�æ rozpoczê³a siê Msz¹
�wiêt¹ odprawion¹ w ko�ciele pw. Naj�wiêtszego
Serca Pana Jezusa w Su³kowicach w intencji Mieszkañców
pomordowanych w 1943 roku przez hitlerowców.
Podczas akcji skierowanej przeciwko Mieszkañcom
Su³kowic gestapowcy, funkcjonariusze niemieckiej
¿andarmerii oraz policji granatowej Generalnego
Gubernatorstwa zamordowali 26 osób z Su³kowic
i Harbutowic, a kilkadziesi¹t osób wywieziono do obozu
w P³aszowie. By³a to zap³ata za pomoc, której spo³eczno�æ
udziela³a partyzantom. Mieszkañcy Su³kowic,
znajduj¹cy siê na li�cie przygotowanej wcze�niej przez
okupantów, byli wy³apywani i bestialsko katowani.

Prawdopodobnie pacyfikacja zosta³a poprzedzona
prowokacj¹, w ramach której Niemcy podszywaj¹c siê
pod polskich partyzantów, pytali m.in. o mo¿liwo�æ
naprawy radia, nocleg czy jedzenie. Niczego nie�wiadomi
rozmówcy chêtnie pomagali �partyzantom�, a ich nazwiska
spisywane by³y na li�cie. Podczas pacyfikacji to w³a�nie
oni zostali zatrzymani w pierwszej kolejno�ci, a nastêpnie
� po oznaczeniu kred¹ na plecach � rozstrzelani.
Po wspólnej modlitwie upamiêtniaj¹cej to najokrutniejsze
w dziejach historii Su³kowic wydarzenie, odby³ siê
przemarsz pod Pomnik Ofiar Pacyfikacji na Rynku, gdzie
delegacje z³o¿y³y kwiaty i zapali³y znicze, oddaj¹c
ho³d poleg³ym.

Tekst: Natalia �wiat³oñ, fot.: Monika Widlarz
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II Gminny Turniej Pi³ki Siatkowej
W pierwszej po³owie lipca br. odby³ siê II Gminny Turniej
Pi³ki Siatkowej. Wydarzenie zorganizowane przez grupê
�Pla¿ówka Su³kowice�, Szkó³kê Pi³karsk¹ Go�cibia
Su³kowice oraz Urz¹d Miejski w Su³kowicach przyci¹gnê³o
mi³o�ników sportu z ca³ej okolicy. Oprócz g³ównego
Turnieju Pi³ki Siatkowej, Szkó³ka Pi³karska Go�cibia
przeprowadza³a rozgrywki w pi³ce no¿nej w�ród dzieci
i m³odzie¿y. Dziêki stowarzyszeniu Sportownia
mogli�my równie¿ zobaczyæ oraz poæwiczyæ pod okiem
do�wiadczonego trenera grê w speed-ball. Podczas
meczów pó³fina³owych zawodników zagrzewa³y
do walki tancerki Studia Tañca R, które równie¿
przygotowa³y animacje taneczne dla dzieci i doros³ych.
Na najm³odszych mieszkañców gminy czeka³o mnóstwo
atrakcji, tj. dmuchañce czy �cianka wspinaczkowa, a przez
ca³y czas trwania imprezy Panie ze �wietlicy
�rodowiskowej wszystkim zainteresowanym maluchom
malowa³y bu�ki i skrêca³y balony.
W przerwie mecz towarzyski rozegra³y dru¿yny Stra¿aków
oraz Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Su³kowicach.
Dru¿yny bior¹ce udzia³ w turnieju zaprezentowa³y
naprawdê wysoki poziom sportowy, bawi¹c siê przy tym
znakomicie. Zwyciêzcami II Gminnego Turnieju Pi³ki
Siatkowej zostali:
Auto Komis - I miejsce
Fachowcy - II miejsce
Kowale - III miejsce
Tytu³ najlepszego zawodnika otrzyma³ Bart³omiej Szuba.

Tekst i fot.:  Paulina Wêgrzyn

Mecz charytatywny

dla Mateusza Chrobaka

Trudno w kilku zdaniach opisaæ to, co dzia³o siê
w weekend 30-31 lipca br. na stadionie sportowym
w Su³kowicach. Sobotê rozpoczêli�my na sportowo �
od meczu rozegranego pomiêdzy reprezentacjami ksiê¿y
i oldboyów Go�cibi Su³kowice, a tak¿e meczów dru¿yn
dzieciêcych, które trenuj¹ w Szkó³ce Pi³karskiej Go�cibia
Su³kowice.
Wydarzenie otworzy³ Artur Grabczyk Burmistrz Gminy,
który wraz Mateuszem Chrobakiem przywitali wszystkich
zawodników i uczestników. Taki duet nie by³ przypadkowy,
bowiem ca³o�æ wydarzenia dedykowana by³a Mateuszowi
� Mieszkañcowi Su³kowic, na którego leczenie zbierano
�rodki.
Nie zabrak³o atrakcji dla dzieci. By³y dmuchañce, muzyka,
a o weso³e buzie dzieci zadba³y instruktorki
z Su³kowickiego O�rodka Kultury, które malowa³y im
twarze. W tym dniu Gmina Su³kowice organizowa³a
tak¿e letnie kino plenerowe, które rozpoczê³o siê zgodnie
z planem o godz. 16:00. Wy�wietlona zosta³a bajka
dla dzieci oraz dwa filmy. Niestety pogoda nie by³a zbyt
³askawa i czê�æ atrakcji nie zrealizowano w sobotê.
To jednak nie przeszkodzi³o organizatorom, którzy
z ogromnym zapa³em i entuzjazmem postanowili
w niedzielê kontynuowaæ wydarzenie, by zebraæ jak
najwiêksz¹ kwotê na dalsze leczenie Mateusza.
Drugiego dnia o godz. 16:00 rozpoczêto wspólne
grillowanie, zabawê na dmuchañcach, a o 17:00 stadion
pokry³ siê kolorami têczy. Wszystkie chêtne dzieci
otrzyma³y kolorowe proszki, które wyrzucone w powietrze
sprawi³y wiele rado�ci. A pó�niej by³o tylko weselej,
a to za spraw¹ piana party. Dzieci skaka³y w pianie,
podrzucaj¹c j¹ w górê.
Podczas pikniku wylicytowano równie¿ ki lka
fantów, w tym m.in. koszulki z autografami Jakuba
B³aszczykowskiego oraz Arkadiusza Milika. To by³
naprawdê ciekawy weekend w Su³kowicach, a to co
najbardziej cieszy to efekt, jakim jest zebrana kwota
dla Mateusza. Dziêki sponsorom, licytacji oraz wp³atom
do puszek zebrano 28.353,82 z³, które pozwol¹ czê�ciowo
sfinansowaæ pobyt Mateusza i Jego Rodziców w Bostonie.

Tekst i fot.: Ewa Garbieñ

NR 3 (325) wrzesieñ 2022 r.



Integrowanie przez kolêdowanie

Tekst: Paulina Wêgrzyn, fot.: Maciej Ziembla
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�Klub Senior+� zaprasza mieszkañców
gminy Su³kowice w wieku 60 +

Od maja 2022 r. w Su³kowicach dzia³a �Klub Senior +� -
go�cinne miejsce, gdzie Seniorzy spêdzaj¹ swój wolny
czas rozwijaj¹c pasje i zainteresowania poprzez
uczestnictwo w szerokiej ofercie zajêæ warsztatowych
tj. kulinarnych, manualnych, teatralnych oraz ruchowych.
Dodatkowo prowadzone s¹ zajêcia z j. angielskiego,
krawieckie i komputerowe, a tak¿e treningi pamiêci, które
pozytywnie wp³ywaj¹ na usprawnienie funkcji
psychofizycznych Uczestników.

Klub podejmuje starania w zaspokajaniu potrzeb
kulturalnych Seniorów, organizuj¹c wycieczki pozwalaj¹ce
zwiedziæ atrakcyjne i ciekawe miejsca, pikniki górskie czy
wyjazdy na koncerty. Cz³onkowie Klubu maj¹ równie¿
mo¿liwo�æ uczestniczenia w spotkaniach ze specjalistami
np. z policjantem, lekarzem, stra¿akiem.

Poza wspóln¹ integracj¹ w trakcie gotowania jest te¿
nauka, podczas której uczestnicy ucz¹ siê wspólnie nowych

NR 3 (325) wrzesieñ 2022 r.

Niemal dwuletnie zdalne nauczanie, brak kontaktu
z rówie�nikami, wyizolowanie spo³eczne to rzeczywisto�æ,
z któr¹ musia³y zmierzyæ siê dzieci i m³odzie¿ w ca³ej
Polsce. Chc¹c zapobiec negatywnym skutkom tej sytuacji,
która mocno wp³ynê³a na rozwój emocjonalny i spo³eczny
najm³odszych, rodzice uczniów z obecnej klasy VB ze
Szko³y Podstawowej nr 1 w Su³kowicach podjêli nietypowe
dzia³ania.

Zaczê³o siê od kolêdowania...

W okresie zesz³orocznych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia by
zintegrowaæ klasê powsta³ pomys³ wspólnego
kolêdowania. Spotka³o siê to z du¿¹ aprobat¹ zarówno
rodziców jak i samych uczniów. Kolêdowanie przypad³o
do gustu najm³odszym i pozwoli³o rado�nie spêdziæ czas.
Za zebrane �rodki zosta³a zorganizowana wycieczka do
Krakowa podczas której uczniowie zwiedzili Ogród
Do�wiadczeñ oraz Muzeum Obwarzanka. Po wycieczce
na dzieci czeka³a kolejna niespodzianka - piknik, na którym
dzieci mia³y mini dyskotekê z DJ-em, zabawy integracyjne
z rodzicami, dmuchan¹ zje¿d¿alniê, pokaz do�wiadczeñ
chemicznych oraz zimnych iskier i wiele, wiele innych
atrakcji. Wszystko zorganizowane dziêki staraniom
i zaanga¿owaniu rodziców.

Bêdzie p³yta�

Pod koniec ubieg³ego roku szkolnego powsta³ pomys³
nagrania klasowej p³yty z kolêdami. Pocz¹tkowo mia³y
za�piewaæ same dzieci, jednak podczas pracy nad p³yt¹
w projekt zaanga¿owali siê równie¿ rodzice, którzy u¿yczyli
swojego g³osu do kilku kolêd. Nagrania solowe trwa³y
przez okres wakacji i by³y realizowane w SzTJ Studio
oraz w Amadeusz Studio. By³a to wspania³a przygoda
i mo¿liwo�æ zdobycia nowych do�wiadczeñ zarówno dla
dzieci jak i rodziców. Obecnie trwaj¹ prace masteringowe,
a p³yta uka¿e siê przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia.

Na tym jednak klasa nie zamierza poprzestaæ.
W tegorocznych planach jest jeszcze nagranie teledysku

oraz wspólne kolêdowanie. Uczniom klasy V B ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w Su³kowicach oraz rodzicom
gratulujemy zaanga¿owania, mocno dopingujemy
i ¿yczymy powodzenia w realizacji kolejnych pomys³ów.
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Tekst i fot.: Bernadetta Ko�lak � Kierownik Klubu Senior+

przepisów oraz pog³êbiaj¹ wiedzê o w³a�ciwo�ciach
od¿ywczych ró¿nych pokarmów. Seniorzy æwicz¹ swoje
umiejêtno�ci, wymieniaj¹ siê do�wiadczeniami w zakresie
gotowania, poznaj¹ nowe techniki kulinarne.

W warsztatach manualnych Uczestnicy ³¹cz¹ przyjemne
z po¿ytecznym. Pracuj¹ nad koncentracj¹ i skupieniem,
korzystaj¹c z ró¿nych technik. Tworz¹ ciekawe
i niepowtarzalne kompozycje jak np. papierowe koszyczki,
filcowe dekoracje kwiatowe. Pod okiem terapeutki
przygotowywali bukiety i wianki z zió³ i �wie¿ych kwiatów,
co by³o doskona³¹ form¹ organizacji wolnego czasu.

Seniorzy bior¹ równie¿ udzia³ w warsztatach teatralnych,
podczas których uruchamiaj¹ wyobra�niê m.in. poprzez
szereg æwiczeñ wyobra�ni zmys³owej, æwiczenia
w orientacji przestrzennej, improwizacje. Wiele uwagi
po�wiêcone jest �wiadomo�ci cia³a, koordynacji ruchu,
prawid³owemu wykorzystaniu energii. Seniorzy pracuj¹
nad technikami emisji g³osu, �piewu. Wa¿n¹ rolê podczas
warsztatów odgrywaj¹ æwiczenia partnerskie, pozwalaj¹ce
na wyrobienie nawyku odpowiedzialno�ci za drug¹ osobê,
wyczulenie na jej s³abe i mocne strony. Przygotowuj¹ siê
równie¿ do spektakli, które wp³ywaj¹ na prze³amywanie
nie�mia³o�ci, a tak¿e doznania ¿ywego kontaktu z widzem.

Aktywno�æ fizyczna Seniorów odbywa siê poprzez
warsztaty ruchowe i nie tylko. Ruch - jak sami uczestnicy
mówi¹ - jest dla nich niezbêdny. Warsztaty odbywaj¹ siê
w dwóch grupach raz w tygodniu, a æwiczenia
dostosowywane s¹ do mo¿liwo�ci æwicz¹cych
i prowadzone w sposób przyjemny i bezpieczny dla nich.
 W czasie warsztatów Uczestnicy maj¹ mo¿liwo�æ
pozyskania informacji dotycz¹cych  zmian jakie zachodz¹
w organizmie seniora, podatno�ci na choroby i stres,
zmiany w wygl¹dzie zewnêtrznym - czyli wszystko to
co dotyczy fizjologii starzenia siê. Seniorzy walcz¹
z hipokinezj¹ i bezruchem, co jest wa¿ne w utrzymaniu
sprawno�ci i samowystarczalno�ci w czynno�ciach
dnia codziennego.

Jednak najbardziej lubian¹ form¹ aktywno�ci w�ród
Seniorów s¹ spacery. Z kijkami lub bez, spacery i marsze
to niew¹tpliwie najprostsza, naturalna forma ruchu,
odbywaj¹ca siê zawsze w radosnej i przyjaznej atmosferze.

XXII Do¿ynki Powiatu
My�lenickiego

W dniu 28 sierpnia br. w Wi�niowej odby³y siê XXII Do¿ynki
Powiatu My�lenickiego. Do¿ynkowe �wiêto rozpoczê³a
Msza �wiêta sprawowana przez proboszcza parafii
w Wi�niowej ks. Jacka Budzonia, poprzedzona przej�ciem
barwnego korowodu uczestników wydarzenia
w miejscowo�ci.
Po mszy i po�wiêceniu wieñców odby³a siê druga czê�æ
uroczysto�ci � wystêpy grup do¿ynkowych ze wszystkich
gmin powiatu i �o�piewywanie� przygotowanych przez
nie wieñców. O�piewywanie wieñców ukaza³o bogactwo
kultur wystêpuj¹cych w naszym powiecie, ró¿norodno�æ
strojów, gwar i muzyki od krakowiaków zachodnich
po górali kliszczackich i zagórzañskich.
Zwyciêzc¹ tegorocznego Powiatowego Konkursu Wieñca
Do¿ynkowego zosta³ Zespó³ Cyrniawa z Krzeczowa,
a Gminie Tokarnia  powierzono organizacjê
przysz³orocznych Do¿ynek Powiatowych.
W tegorocznym �wiêcie plonów Gminê Su³kowice
reprezentowa³o Stowarzyszenie Gospodyñ Cis
w Harbutowicach wraz z Przewodnicz¹c¹ Ann¹ Gielat¹
oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Waldemar Wolski.

Tekst: Paulina Wêgrzyn, fot.: Józef Gielata



sprawy urzêdowe

NR 3 (325) wrzesieñ 2022 r. 13

Gospodynie z Rudnika reprezentowa³y
gminê w konkursie ,,Bitwa Regionów�

Konkurs ,,Bitwa Regionów� � to ogólnopolskie wydarzenie
promuj¹ce regionalne potrawy, a tak¿e bogactwo
i ró¿norodno�æ lokalnych tradycji kulinarnych. 31 lipca br.
kilkana�cie kó³ i stowarzyszeñ gospodyñ z terenu
powiatu my�lenickiego rywalizowa³o ze sob¹ w My�lenicach.
Nasz¹ gminê reprezentowa³y Panie ze Stowarzyszenia
Gospodyñ ,,Kalina� z Rudnika, które przygotowa³y
rudnick¹ krzonówkê, kapu�niaczki z grzybkami i czerwonym
barszczem oraz smalczyk z cebulk¹.
Ich stoisko ubogaci³y domowe wypieki, przetwory,
wyroby rêkodzielnicze. Podczas wydarzenia wyst¹pi³
tak¿e Chór Seniorów z Rudnika, który w strojach
regionalnych zaprezentowa³ wi¹zankê dawnych uk³adów
tanecznych z tutejszego terenu.

Tekst: Ewa Garbieñ, fot.: iTV My�lenice

W su³kowickiej
stra¿y te¿ s¹ druhny

Jednostki z Krzywaczki i Biertowic maj¹ ju¿ w swoich
szeregach druhny mog¹ce braæ udzia³ w dzia³aniach
ratowniczo-ga�niczych. Od pi¹tku kobietami �
ratownikami mo¿e pochwaliæ siê równie¿ jednostka ze
Su³kowic. Trzy nasze kole¿anki � Gabrysia Bochenek, Ania
Kuchta  i Ania Pytlarz ukoñczy³y wymagaj¹ce, 133-godzinne
szkolenie podstawowe stra¿aków ratowników OSP.
Podczas kursu dziewczyny musia³y przyswoiæ wiedzê
teoretyczn¹ z zakresu m.in. bezpieczeñstwa i higieny pracy,
musztry, obs³ugi sprzêtu ratowniczo-ga�niczego, taktyki
gaszenia po¿arów, ³¹czno�ci, kierowania ruchem drogowym
i pierwszej pomocy przedmedycznej.
Najbardziej wymagaj¹cym wyzwaniem dla dziewczyn jak
i dla ka¿dego m³odego adepta sztuki po¿arniczej jest
przej�cie komory dymowej, gdzie przysz³y druh w pe³nym
umundurowaniu bojowym z aparatem ochrony dróg
oddechowych musi przedostaæ siê przez zaadaptowane
i zadymione pomieszczenie pe³ne przeszkód (rur, w³azów,
drabin itp.). We�cie do komory jest poprzedzone
kilkuminutowym biegiem na bie¿ni, jazd¹ na rowerze
i wspinaniem siê po ruchomej drabinie w umundurowaniu
bojowym i stalow¹ butl¹ na plecach.
Gratulujemy i czekamy na kolejne druhny w szeregach OSP!

Tekst i fot: Jakub �wiat³oñ

W niedzielê 11 wrze�nia br. w Pcimiu odby³y siê zawody
sportowo-po¿arnicze oldbojów. Gminê Su³kowice
reprezentowali druhowie seniorzy z OSP Su³kowice.
W zawodach mogli braæ udzia³ zawodnicy którzy
ukoñczyli 50 lat, a im �rednia wieku  dru¿yny wiêksza to
dru¿yna zyskiwa³a dodatkowe punkty do klasyfikacji
generalnej. �redni wiek OSP Su³kowice to 65 lat
a najstarszym zawodnikiem by³ Jan Osiecki (77 lat).
Druhowie spotykali siê i trenowali od kilku tygodni.
Jeszcze na kilka minut przed wyjazdem odby³ siê
ostatni trening musztry na placu apelowym przed remiz¹.
Zawodnicy rywalizowali w 3 konkurencjach:
- musztra,
- sztafeta,
- rozwiniêcie bojowe.

Sk³ad naszej dru¿yny:
Biela Stanis³aw, Joñczyk Józef, Latoñ Stanis³aw, Osiecki Jan,
Profic W³adys³aw, Sroka Ryszard, Sroka Stanis³aw,
Sroka Tadeusz, Strêk Tomasz i Zawada Adam.
Dziêkujemy za zaanga¿owanie, dostarczone emocje
i 5 miejsce.

Tekst i fot: Jakub �wiat³oñ

Seniorzy z OSP
wystartowali na 5
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AKCJA LATO 2022

Od 4.07 do 22.07.2022 w Gminie Su³kowice odby³a siê
�AKCJA LATO 2022� zorganizowana przez �wietlicê
�rodowiskow¹ w Su³kowicach. W pó³kolonii wziê³o
udzia³ 173 dzieci z ca³ej gminy. Zajêcia odbywa³y siê
w miejscu zamieszkania oraz na wyjazdach. Polega³y
one na aktywnym spêdzaniu wakacyjnego czasu wolnego
pod okiem wychowawców. Dzieci  i m³odzie¿ uczestniczy³y
w zajêciach plastycznych, zajêciach sportowych, zabawach
animacyjnych, grach stolikowych, zabawach na placach
zabaw, zajêciach profilaktycznych, spotkaniu z policjantem,
pokazie edukacyjno � przyrodniczym: �Wyprawa do �wiata
p³azów�, grze terenowej �Su³kowickie �tupanie�,
happeningu profilaktycznym oraz w wycieczkach
autokarowych do:
· Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie oraz

rejs po Wi�le;
· K¹pieliska w Nieznanowicach;
· Zubrzycy Górnej � Orawski Park Etnograficzny oraz

park linowy Wypasiona Dolina;
· Doliny Ko�cieliskiej + ognisko z pieczeniem kie³baski;
· Dobczyc -  Muzeum Regionalne � skansen oraz zamek

i przej�cie zapor¹; Tekst i fot.: �wietlica �rodowiskowa
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· Kina Zakopianka na film animowany �Niezgaszalni�.

Dodatkowo podczas akcji odby³ siê happening
profilaktyczny pod nazw¹ �STOP UZALE¯NIENIOM
I PRZEMOCY�, nad którym patronat honorowy obj¹³
Burmistrz Gminy Su³kowice.
Zajêcia organizowane w ramach �AKCJI LATO 2022� mia³y
za zadanie, aby aktywnie i kreatywnie spêdziæ czas,
poprawiæ samopoczucie, uwolniæ nagromadzone
emocje,  zawrzeæ nowe przyja�nie i dobrze siê bawiæ.
Dziêkujemy Wychowawcom i Wolontariuszom za
bezpieczne i ciekawe zagospodarowanie czasu
uczestników akcji i du¿¹ cierpliwo�æ oraz Wszystkim
zaanga¿owanym w przygotowanie i przebieg akcji.

�Lata osa ko³o nosa, wyrzuæ tego papierosa!
Ka¿dy lekarz Ci to powie, ¿e papieros niszczy zdrowie.

I jest na to rada taka, je�li nie chcesz karmiæ raka
Tylko byæ jak ryba zdrowy, to po rozum id� do g³owy!�

Krzysztof Birnbaum, Biertowice � uczestnik
�AKCJI LATO 2022�
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Tekst: Ewa Rylewicz, fot.: ZSZiO

Sto dwudziesty ósmy rok szkolny w ZSZiO

Rok szkolny 2022/2023 w ZSZiO w Su³kowicach rozpoczêty.
Mimo licznych niepokojów, które serwuje nam �wiat
w naszej szkole zrobi³o siê gwarno i rado�nie, a m³odzi
ludzie z nadziej¹ patrz¹ w przysz³o�æ. Chc¹ siê uczyæ,
pragn¹ kontaktów towarzyskich, które gwarantuje im
szko³a, ciesz¹ siê obiektami sportowymi wokó³ niej,
zw³aszcza nowym boiskiem do siatkówki i si³owni¹
zewnêtrzn¹. Nauczycieli i uczniów, w tym bardzo licznych
pierwszoklasistów przywita³a nowa pani Dyrektor �
Anna £uczak.
Uczniowie technikum kszta³c¹ siê w zawodach: technik
handlowiec,  technik mechanik CNC, technik mechatronik,
technik urz¹dzeñ i systemów energetyki odnawialnej,
technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych. Szko³a posiada
te¿ Centrum Kszta³cenia Zawodowego - CKZ. Coraz wiêcej
m³odzie¿y wybiera szko³y bran¿owe. Tak wiêc, w tym
roku mamy dwie pierwsze klasy. Bardzo siê z tego
cieszymy, gdy¿ historia za³o¿ycielska tej szko³y wi¹¿e siê
z potrzeb¹ kszta³cenia zawodowego.
W XIX wieku Su³kowice by³y wiosk¹ kowali, którzy
specjalizowali siê w dwóch dziedzinach: produkcji
podk³adów i gwo�dzi. Jednak¿e produkowany asortyment
by³ o wiele bogatszy. Pocz¹tkowo su³kowiccy kowale sami
produkowali, od wytapiania rudy pocz¹wszy i sami
sprzedawali swoje towary na jarmarku. Pó�niej kupowali
u handlarzy z³om ¿elazny, z którego wyrabiali potrzebne
narzêdzia.
Pierwsza Szko³a Kowalska rozpoczê³a sw¹ dzia³alno�æ
16 pa�dziernika 1894 roku. Jej zadaniem by³o przybli¿enie
miejscowym kowalom najnowszych technologii obróbki
metali oraz szkolenie m³odzie¿y w tym rzemio�le.
Pierwotnie mia³a s³u¿yæ jedynie miejscowej i okolicznej
ludno�ci zajmuj¹cej siê g³ównie produkcj¹ narzêdzi, ale
równie¿ elementów zdobniczych oraz bia³ej broni.
Jednak wysoki poziom nauczania szybko przyci¹gn¹³
uczniów z odleg³ych stron. Poszerzono wtedy zakres
kszta³cenia o �lusarstwo.
Szko³a pocz¹tkowo kszta³ci³a tylko kowali, z up³ywem
czasu zaczê³a kszta³ciæ tak¿e: �lusarzy, stolarzy,
sprzedawców,  a¿ w koñcu mechaników pojazdów
samochodowych i maszyn rolniczych. Szko³a odpowiada

na zapotrzebowanie rynku, tak wiêc przygotowywa³a
równie¿ pracowników administracyjnych, ekonomistów,
informatyków i innych. Dzi� nadal kszta³ci w wy¿ej
wymienionych zawodach. Ma te¿ ofertê dla tych, którzy
po skoñczeniu szko³y bran¿owej chc¹ zdobyæ �rednie
wykszta³cenie, jest to Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla
Doros³ych.
Najwa¿niejszym celem w³adz su³kowickiej szko³y
jest przygotowanie zawodowe absolwentów. Zawsze
poszukiwano i stosowano najnowocze�niejsze metody
i �rodki dydaktyczne, najlepsze maszyny produkcyjne.
Otwieraj¹c nowe kierunki, wyposa¿a siê  stosowne
pracownie. Szko³a wci¹¿ unowocze�nia i wzbogaca sw¹
bazê dydaktyczn¹.
W ubieg³ym roku ZSZiO otrzyma³ akredytacjê do programu
ERASMUS+ w sektorze kszta³cenia i szkolenia zawodowego
na lata 2021-2027. Dziêki temu Szko³a ma zapewnione
finansowanie praktyk zagranicznych dla uczniów naszego
technikum na ca³y okres programowania Erasmusa,
co oznacza, ¿e ju¿ wiosn¹ 2023 roku uczniowie klas IV
technikum po szkole podstawowej we wszystkich
zawodach wyjad¹ na czterotygodniowe praktyki do
Berlina.
Aby m³odzi ludzie rozwijali siê wa¿ne jest, aby brali udzia³
w wydarzeniach kulturalnych lub sami je kreowali.
Tak wiêc pod kierunkiem pani Urszuli Wo�nik -Batko nasi
uczniowie przy³¹czyli siê do Narodowego Czytania.
Organizatorami w tym roku jest Gminna Biblioteka
Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Su³kowicach oraz
Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
w Su³kowicach. Czytane by³o 14 utworów Adama
Mickiewicza wchodz¹cych w sk³ad cyklu "Ballady
i romanse" w interpretacji przedstawicieli organizatorów,
w³adz samorz¹dowych, nauczycieli  i  uczniów
su³kowickich szkó³, cz³onków Towarzystwa Przyjació³
Su³kowic "Kowad³o.
Oby wiêc wszystkim uczniom podoba³o siê w szkole,
dobrze im siê wiod³o i oby wykorzystali wszystkie
mo¿liwo�ci, które szko³a im zapewnia.

15
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W dniu 7 lipca 2022 r. w Su³kowicach odby³ siê
happening profi laktyczny pod nazw¹ �STOP
UZALE¯NIENIOM I PRZEMOCY� zorganizowany przez
�wietlicê �rodowiskow¹ w Su³kowicach w ramach Akcji
Lato 2022, nad którym patronat honorowy obj¹³
Burmistrz Gminy Su³kowice. Happening rozpocz¹³ siê
marszem uczestników akcji z ca³ej gminy z plakatami
i transparentami, w³asnorêcznie wykonanymi
podczas zajêæ profilaktycznych, nad zalew rekreacyjny
w Su³kowicach.
�Stop uzale¿nieniom i przemocy�, �Mam super moc � nie
godzê siê na przemoc�, �Razem mamy moc zatrzymajmy
przemoc� , �Zawsze jest nadzieja�, �Nie pij wódki, piwa,
wina we� pieni¹dze � id� do kina� to tylko niektóre
z hase³ jakie mo¿na by³o przeczytaæ na transparentach.
W amfiteatrze odby³y siê pogadanki profilaktyczne
przeprowadzone przez panie psycholog. Pierwsza
pt. �Plecak pe³en emocji� dotyczy³a potrzeb i emocji,
ich rozpoznawania, radzenia sobie z nimi, a tak¿e
konstruktywnych i  destrukcyjnych sposobów
prze¿ywania i wyra¿ania emocji. Celem drugiej pogadanki
by³o u�wiadomienie dzieciom czym s¹ potrzeby i jakie
emocje mog¹ siê pojawiæ, kiedy nasze potrzeby nie s¹
zaspokajane. Przypomniano dzieciom o podstawowych
potrzebach takich jak: potrzeba snu, po¿ywienia,
bezpieczeñstwa, zabawy, rozwoju i przynale¿no�ci.
Poruszono i omówiono równie¿ problem przemocy oraz
agresji i uzale¿nienia, które mog¹ byæ destrukcyjnymi
sposobami radzenia sobie z trudnymi emocjami.
Podczas przemarszu do rynku w Su³kowicach dzieci
i m³odzie¿ g³o�no skandowa³y has³a: �Stop uzale¿nieniom
i przemocy�, �¯yj bez uzale¿nieñ� i �¯yj bez przemocy�.
Nad bezpieczeñstwem podczas przemarszu czuwali: patrol
policji oraz Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Su³kowicach.

Na rynku uczestników powita³ Zastêpca Burmistrza Dariusz
Melerowicz oraz Skarbnik Dorota Hodurek.
Przedstawicielka Akcji Lato 2022 - Agata Waru� w imieniu
wszystkich uczestników odczyta³a list okoliczno�ciowy �
apel, który by³ protestem przeciwko stosowaniu
przemocy, która pokazuje jak wielkim jest z³em i odbiera
bezbronnym ofiarom ¿ycie i zdrowie. Pan Burmistrz
przywita³ uczestników oraz wyrazi³ swoje zadowolenie
z zorganizowanego happeningu. Poruszy³ temat
przemocy, jej rodzajów oraz przestrzega³ dzieci przed
stosowaniem przemocy i zachêca³, aby nie byæ biernym
wobec niej i na przemoc reagowaæ.
Nastêpnie w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2
w Su³kowicach uczestnicy spotkali siê z Kierownikiem
Posterunku Policji w Su³kowicach, który w formie rozmowy
z dzieæmi poruszy³ temat uzale¿nieñ. Zwróci³ uwagê,
¿e uzale¿nienia mo¿emy podzieliæ na te dobre jak sport,
hobby, zainteresowania oraz te z³e jak uzale¿nienie
od komórek, Internetu, komputera, alkoholu czy
narkotyków. Przybli¿y³ równie¿ problem przemocy
fizycznej i psychicznej w szkole i w domu.
Podczas warsztatów profilaktycznych dzieci nazywa³y
emocje oraz uczy³y siê komunikacji bez przemocy
(jak rozmawiaæ i rozwi¹zywaæ konflikty). Happening,
który wzbudzi³  du¿e zainteresowanie w�ród
mieszkañców Su³kowic, by³ okazj¹ do promocji zdrowego
i odpowiedzialnego stylu ¿ycia - wolnego od na³ogów,
kulturalnego spêdzania czasu, wzajemnego poznania siê
dzieci oraz przekazania przez panie psycholog zasad
postêpowania wobec przemocy i uzale¿nieñ, poniewa¿
tego typu dzia³ania wychowuj¹, dyscyplinuj¹ i rozwijaj¹
dobre nawyki w�ród dzieci m³odzie¿y, które zaprocentuj¹
w doros³ym ¿yciu.

Tekst: �wietlica �rodowiskowa, fot.: Paulina Wêgrzyn
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�Romantyczny poranek w Izbie Tradycji�
� Narodowe Czytanie w Su³kowicach

W sobotê 3 wrze�nia br. w ca³ej Polsce ju¿ od rana da³o
siê s³yszeæ pierwsze wersy ballad Adama Mickiewicza.
W Su³kowicach balladê �Pierwiosnek� kilka minut po
dziewi¹tej odczyta³y panie Anna £uczak i Ma³gorzata
Dzidek. A dlaczego one? Poniewa¿ w tym roku organizacji
Narodowego Czytania podjê³y siê wspólnie kierowane
przez nie instytucje: Gminna Biblioteka Publiczna
im. ks. Józefa Sadzika i Zespó³ Szkó³ Zawodowych
i Ogólnokszta³c¹cych w Su³kowicach.
Zaproszeni przez organizatorów go�cie zebrali siê w sali
Izby Tradycji, której wystrój nawi¹zywa³ do tegorocznej
tematyki - �Ballad i romansów� Adama Mickiewicza.
Radosny gwar swobodnych rozmów, przerwany zosta³
s³owami: �Jaki¿ to ch³opiec, piêkny i m³ody��
za�piewanymi przez pani¹ Zofiê Kurowsk¹. Po tym
romantycznym wprowadzeniu w temat, Burmistrz Artur
Grabczyk odczyta³ list Prezydenta RP napisany z okazji
11 ju¿ Narodowego Czytania, zawieraj¹cy przes³anie
i  zachêcaj¹cy do wspó³tworzenia akcji.

Dzieñ Przedszkolaka w Gminie Su³kowice
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W dniu 20 wrze�nia br. obchodzili�my Dzieñ Przedszkolaka.
Kontynuuj¹c tradycjê z lat poprzednich równie¿ i w tym
roku wizytê Przedszkolakom z³o¿y³ Artur Grabczyk �
Burmistrz Gminy wraz z Dariuszem Melerowiczem �
Zastêpc¹ Burmistrza. Spotkanie rozpoczê³o siê od z³o¿enia
¿yczeñ Dzieciom, po których Panowie przeczytali bajkê
pt. �Su³kowicka Przygoda Smoczycy Magdy i Detektywa

Adasia� wydan¹ przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹
w Su³kowicach. Wszystkie oddzia³y otrzyma³y w prezencie
kolorowe ksi¹¿eczki, które umil¹ Im jesienne popo³udnia.
Nie zabrak³o równie¿ s³odkiego poczêstunku dla
wszystkich. Przedszkolaki zaprezentowa³y swoje piêkne
wystêpy i odwdziêczy³y siê radosnymi u�miechami.

Tekst i fot.: Ewa Garbieñ



NR 3 (325) wrzesieñ 2022 r.

wydarzenia kulturalne

18

W imieniu organizatorów:
Ma³gorzata Dzidek � dyrektor GBP w Su³kowicach

Urszula Wo�nik-Batko � polonistka z ZSZiO w Su³kowicach

Po czê�ci oficjalnej zaczê³o siê czytanie. Na pierwszy ogieñ
poszed³ nied³ugi wiersz, dialog ch³opca z  kwiatkiem,
a nastêpnie pani dyrektor Anna £uczak wraz z uczniami:
Patrykiem Cichoszem, Paw³em Proficem i Maksem
Chodnikiem zabra³a nas na rynek ma³ego miasteczka,
gdzie dziêki ich interpretacji mogli�my �oczami duszy�
obejrzeæ wzruszaj¹c¹ scenê z udzia³em nieszczê�liwej
Karusi.
Po s³owach: �Miej serce i patrzaj w serce� z miasteczka
ruszyli�my nad jezioro �wite�, wraz z bohaterami ballady
odczytanej przez przedstawicieli w³adz samorz¹dowych:
pani¹ so³tys Izabelê Starowicz oraz reprezentuj¹ce Urz¹d
Miejski w Su³kowicach panie: Ewê Garbieñ i Monikê
Widlarz. Ich interpretacja pozwoli³a s³uchaj¹cym
prze¿ywaæ lêki bohaterów, ale równocze�nie przybli¿y³a
ludow¹ prawdê o Boskiej sprawiedliwo�ci, zgodnie
z któr¹ ka¿da zbrodnia zostanie ukarana.
Nad tym samym jeziorem rozegra³a siê akcja kolejnej
ballady, której pocz¹tek otworzy³ spotkanie. Miejsce pañ
na scenie zajêli: Dariusz Melerowicz - Zastêpca Burmistrza
Su³kowic, Ewa Kraus � Sekretarz Gminy Su³kowice,
oraz Zofia Góralik - so³tys Rudnika. To dziêki nim
poznali�my dalsz¹ historiê strzelca i jego mi³o�ci.
Tak¿e nad jezioro zabra³a nas reprezentacja Szko³y
Podstawowej nr 1, która nosi imiê Adama Mickiewicza.
Pani dyrektor Danuta Nykiel s³owami narratora
opowiedzia³a nam dzieje zamienionej w rybkê Krysi,
w której rolê wcieli³a siê uczennica Ania Biela,
a towarzyszy³a  im pani Ma³gorzata Dzidek.
Sceneri¹ kolejnej ballady sta³ siê las i tam powêdrowali�my
wraz z paniami, które na co dzieñ zajmuj¹ siê pomoc¹
terapeutyczn¹ i w swojej pracy widz¹, ¿e literatura mo¿e
pe³niæ w³a�nie funkcje terapeutyczne. Pani Bernadeta
¯urek -  k ierownik �wiet l icy  �rodowiskowej
w Su³kowicach oraz pani Ewelina Wêgrzyn-Kiszka -
pracownik �rodowiskowego Domu Samopomocy
w Su³kowicach s³owami ballady �Powrót taty�
przypomnia³y nam, jak wielk¹ moc mo¿e mieæ modlitwa
niewinnych dzieci.
Literatura ³¹czy ludzi, pokolenia, integruje mieszkañców
� kolejn¹ balladê przeczyta³y nam mieszkanki naszej
Gminy � Laura Szarzyñska, która przyjecha³a do nas
z Krzywaczki oraz panie Zofia Kurowska i Aniela Ogarek.
W ich wykonaniu Marylê, która spoczywa w kurhanku,
wspominali jej ukochany Janek, Przyjació³ka oraz Matka.
Miejsce mieszkañców na scenie zajê³y te panie, które
�zawodowo� dbaj¹ o to, by rozwijaæ mi³o�æ do ksi¹¿ek
i czytania � bibliotekarki. Pani Ma³gorzata Sroka, nauczyciel
bibliotekarz z Zespo³u Szkó³ oraz pani dyrektor Ma³gorzata
Dzidek, wspierane przez pana Burmistrza, przybli¿y³y nam
balladê �To lubiê�, poprzedzon¹ przez autora wierszem
�Do przyjació³�.
Dwie kolejne ballady nale¿¹ do najbardziej znanych
i najczê�ciej czytanych, dlatego do ich interpretacji
zaproszono panie, które na co dzieñ pracuj¹ z dzieæmi,
najwdziêczniejszymi odbiorcami literatury. Pani dyrektor
Przedszkola Samorz¹dowego Nr 2 Katarzyna Folga
przeczyta³a mro¿¹c¹ krew w ¿y³ach historiê pewnej
rêkawiczki, a po niej prawdopodobnie najbardziej znany
utwór z cyklu �Ballady i romanse� � balladê �Pani
Twardowska� wykona³a pani Magda Klus - nauczycielka
Szko³y Podstawowej nr 2 w Su³kowicach. Za miejsce, gdzie

bies chcia³  przyw³aszczyæ sobie duszê Pana
Twardowskiego, uwa¿a siê zabytkow¹ karczmê Rzym
w Suchej Beskidzkiej.
Po tym jeszcze raz do czytania zaprosili�my przedstawicieli
organizatorów, nauczycieli z Zespo³u Szkó³. W rolê
tytu³owego Tukaja wcieli³ siê pan Maciej Betlej,
a towarzyszy³y mu panie: Jolanta Listwan, Ewa Francuziak
i Katarzyna Makuch.
Najliczniejsz¹ grupê czytaj¹cych stanowili cz³onkowie
Towarzystwa Przyjació³ Su³kowic �Kowad³o�: pani dyrektor
Aleksandra Korpal, pani Anna Witalis Zdrzenicka �
wiceprezes, panowie W³adys³aw Bartosz, Leszek Kap³on
oraz Jan Magiera. W ich wykonaniu przypomnieli�my
sobie najd³u¿szy utwór cyklu opowiadaj¹cy o �zbrodni
nies³ychanej�, któr¹ próbowano ukryæ przy pomocy lilii.
Na zakoñczenie jeszcze raz zaproszono do czytania
przedstawicieli organizatorów. Tym razem byli to
uczniowie ZSZiO w Su³kowicach: Julka Gawlak, Patryk
Cichosz, Sebastian Jurek oraz Jonasz Strêk, którzy
przeczytali ostatni¹ balladê � �Dudarz�.
Cykl �Ballady i romanse� tworzy 14 utworów � wydawaæ
by siê mog³o, ¿e wys³uchanie ich wszystkich naraz
przekracza mo¿liwo�ci przeciêtnego s³uchacza. Jednak
dziêki sprawnemu prowadzeniu imprezy przez pani¹
Urszulê Wo�nik-Batko, nauczycielkê jêzyka polskiego
w ZSZiO, uda³o nam siê przeczytaæ ca³y tekst w dwie
godziny.
Mimo i¿ Narodowe Czytanie zwyczajowo odbywa siê
w sobotê, to jednak wiêkszo�æ uczestników znalaz³a
jeszcze chwilê, by zostaæ i porozmawiaæ, co �wiadczy
o tym, ¿e impreza by³a udana i warto tego typu akcje
kontynuowaæ.
Wszystkim, którzy zaszczycili nas swoj¹ obecno�ci¹
i dziêki temu stworzyli wspania³¹ atmosferê, serdecznie
dziêkujemy.
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Wakacje ju¿ minê³y, a by³ to idealny czas na to. aby wzi¹æ

udzia³ w grze terenowej �Su³kowickie �tupanie�

opracowanej przez Urz¹d Miejski w S³kowicach we

wspó³pracy z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹. Z tej ciekawej

formy rozrywki bardzo chêtnie korzystali zarówno mali

jak i duzi. Dla m³odszych chodziarzy przygotowana by³a

krótsza trasa pozwalaj¹ca poznaæ historiê najbardziej

znanych su³kowickich zabytków. Trasa d³u¿sza wymaga³a

wiêcej czasu, a przej�cie jej by³o doskona³¹ okazj¹ na

spêdzenie np. niedzielnego popo³udnia.

Gra terenowa �Su³kowickie �tupanie� cieszy³a siê bardzo

du¿¹ popularno�ci¹. Chc¹c zachêciæ wiêksz¹ grupê do
Tekst i  fot.: Gminna Biblioteka Publiczna w Su³kowicach

Wakacyjne

odkrywania ciekawych miejsc, biblioteka zorganizowa³a

konkurs. Dla pierwszych dziesiêciu uczestników zabawy,

którzy udokumentowali poprzez fotografiê przej�cie trasy

i rozwi¹zali has³o czeka³a nagroda � gra planszowa

�Opowie�ci ziemi su³kowickiej�, opracowana przez TPS

�Kowad³o�.

Wszystkim, którzy wziêli udzia³ w konkursie serdecznie

gratulujemy. Tych, którzy nie wziêli jeszcze udzia³u

w �Su³kowickim �tupaniu� serdecznie zapraszamy na

szlak przygody. Gra terenowa ca³y czas jest dostêpna do

pobrania w wersji elektronicznej na stronie gminy.
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Jak szybko mijaj¹ chwile jak szybko mija czas -
Zespó³ Elegia Rudnik ma 80 lat
W sobotê 2 lipca 2022 r. w sali widowiskowej
Su³kowickiego O�rodka Kultury odby³ siê koncert z okazji
Jubileuszu 80- lecia Zespo³u Pie�ni i Tañca Elegia z Rudnika.

Program wydarzenia wype³niony by³ tañcami i �piewem
przeplatanymi histori¹ zespo³u.
Podczas Koncertu wyst¹pi³a Ma³a Elegia, Grupa
Koncertowa, Grupa Jubileuszowa, Chór Seniorów, Grupa
Taneczna Chórzystów. By³a to  niezwyk³a uczta duchowa
dla mi³o�ników folkloru.
Impreza podzielona zosta³a na dwa dni. W pierwszym
dniu odby³a siê Msza �wiêta w intencji Zespo³u, nastêpnie
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Wydarzenia w SOK
delegacja Elegii z³o¿y³a kwiaty i zapali³a znicze na
grobie za³o¿yciela Stanis³awa Kalety, a o godz.16.30
rozpocz¹³ siê  wspomniany uroczysty koncert w sali
widowiskowej SOK.
W drugim dniu Organizator zaprosi³ wszystkich
mieszkañców na �wiêtowanie w plenerze na boisku
przy Zespole Placówek O�wiatowych w Rudniku, gdzie
odby³ siê Koncert Jubilatów oraz niespodzianki dla
dzieci.
Jubileusz by³ równie¿ okazj¹ do z³o¿enia gratulacji
i podziêkowañ za wieloletni¹ pracê w Zespole � Adamowi
Wo�nicy za 50 lat pracy, Franciszkowi Judaszowi za
48 lat pracy, Piotrowi Liszkiewiczowi za 30 lat pracy.
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Teatr Bigiel w Su³kowickim O�rodku Kultury
W dniu 27.08.2022 r. Teatr Bigiel z Krakowa zaprosi³ na
teatrzyk pt. �Wszystkiemu co z³e mówimy NIE�. Chêtnych
do obejrzenia spektaklu nie brakowa³o. Dzieci wraz
z rodzicami �wietnie siê bawi³y, uczestnicz¹c w zabawach
organizowanych przez aktorów teatru.

Nagrody Starosty Powiatu rozdane!
W lipcu w hali sportowej Zespo³u Szkó³ im. A. �redniawskiego
w My�lenicach zosta³y wrêczone Nagrody Starosty
w Dziedzinie Kultury i Sportu. Na wniosek Dyrektora
SOK Krzysztofa Trojana nagrody w dziedzinie kultury
otrzymali: Andrzej Moskal � Kapelmistrz Orkiestry Dêtej
oraz Adam Wo�nica � cz³onek Kapeli Zespo³u Pie�ni
i Tañca Elegia.

V Su³kowickie Granie nad Zalewem
14.08.2022 r. w promieniach s³oñca i wspania³ej scenerii
su³kowickiego zalewu odby³o siê V Su³kowickie Granie.
Na scenie wyst¹pi³a orkiestra z Krzywaczki � Bêczarki, Zawady
oraz nasza, rodzinna z Su³kowickiego O�rodka Kultury.
Przy d�wiêkach muzyki mo¿na by³o zje�æ kie³baskê,
nie zabrak³o równie¿ atrakcji dla dzieci w postaci
dmuchañców czy malowania twarzy.

wydarzenia kulturalne

Dró¿ki Kalwaryjskie
Jak co roku Orkiestra Dêta dzia³aj¹ca przy Su³kowickim
O�rodku Kultury przygrywa³a su³kowickim pielgrzymom
na Dró¿kach Kalwaryjskich. Najbardziej cieszy fakt,
¿e m³odzi cz³onkowie orkiestry kontynuuj¹ tradycjê
wspólnego pielgrzymowania.

Tekst i fot.: SOK
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REDAKCJA: Od jak dawna Spó³dzielnia Socjalna �Podkówka�
prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ?

SPÓ£DZELNIA SOCJALNA PODKÓWKA: Spó³dzielnia Socjalna
�Podkówka� rozpoczê³a swoj¹ dzia³alno�æ 18.03.2014 r. na
podstawie wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego.

[R]: Jakie by³y pocz¹tki �Podkówki�?

[SSP]: Po otrzymaniu kwoty dofinansowania Spó³dzielnia
przez okres dwóch miesiêcy remontowa³a wydzier¿awiony
przez Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
w Su³kowicach lokal w budynku by³ego Internatu przy
ul. 1 Maja 66. Po gruntownym remoncie pomieszczeñ
zosta³y one zagospodarowane poprzez zakup z otrzymanego
wsparcia wyposa¿enia kuchni, zmywalni, obieralni jarzyn,
magazynu, wydawalni posi³ków, jak równie¿ sali
restauracyjnej. Dziêki dotacji Spó³dzielnia Socjalna
�Podkówka� zakupi³a samochód i niezbêdne w dzia³alno�ci
gastronomicznej surowce. Kiedy ju¿ pomieszczenia zosta³y
umeblowane i przygotowane do rozpoczêcia dzia³alno�ci
musieli�my dope³niæ formalno�ci dotycz¹ce m.in. odbioru
pomieszczeñ przez Pañstwowy Powiatowy  Inspektorat
Sanitarny w My�lenicach, pomiaru urz¹dzeñ elektrycznych,
przeprowadzenia próby instalacji gazowej czy te¿ dokonaniu
czynno�ci kontrolno � rozpoznawczych w zakresie ochrony
ppo¿ przez Pañstwow¹ Komendê Stra¿y Po¿arniczej
w My�lenicach.

[R]: Zaczynali�cie Pañstwo jako restauracja. Czy w Waszej
ofercie pojawi³y siê jakie� nowe us³ugi, które Pañstwo
�wiadcz¹?

[SSP]: Od samego pocz¹tku powstania Spó³dzielni naszym
priorytetem by³o �wiadczenie us³ug gastronomicznych,
organizowanie imprez okoliczno�ciowych (chrzciny, urodziny,
komunie, stypy, ró¿nego rodzaju jubileusze czy rocznice)
oraz us³ugi cateringowe. W naszej ofercie pojawi³ siê równie¿
abonament dla sta³ego klienta.

[R]: Czy �Podkówka� cieszy siê du¿¹ popularno�ci¹ w�ród
mieszkañców Gminy Su³kowice?

[SSP]: Z rado�ci¹ musimy stwierdziæ, ¿e TAK! Nasze us³ugi
ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem nie tylko w�ród
mieszkañców Gminy Su³kowice, ale równie¿ mieszkañców
okolicznych miejscowo�ci tj. Lanckorona, Jastrzêbia, Izdebnik,
Jasienica, Bysina, Palcza czy Jawornik.

[R]: Dlaczego warto zajrzeæ do �Podkówki� i skorzystaæ
z Pañstwa oferty?

[SSP]: Nasza restauracja serwuje smaczne, domowe obiady
w bardzo korzystnej cenie. Klienci wychodz¹ od nas bardzo
zadowoleni. Wchodz¹c na aplikacjê GOOGLE MAPS mo¿na
przeczytaæ jak pozytywne opinie s¹ o naszej restauracji.

[R]: Jakie plany maj¹ Pañstwo w zwi¹zku z dalszym

Podkówka
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prowadzeniem dzia³alno�ci?

[SSP]: Kluczowym znaczeniem jest dla nas rozwój.
W najbli¿szym czasie planujemy równie¿ doposa¿yæ zaplecze
kuchenne w dodatkowy sprzêt niezbêdny do
prawid³owego funkcjonowania kuchni.

[R]: O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Su³kowicach korzysta
z Pañstwa us³ug w ramach pomocy swoim podopiecznym.
Jak wygl¹da Wasza wspó³praca?

[SSP]: Tak, mamy podpisan¹ umowê w zakresie
przygotowania i wydawania posi³ków dla doros³ych
klientów O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Su³kowicach.
Maj¹ oni przygotowany gor¹cy zestaw obiadowy,
na który sk³ada siê zupa i drugie danie, które dowo¿one
s¹ pod adres zamieszkania klienta. S¹ to podopieczni
z Krzywaczki, Biertowic, Rudnika , Su³kowic i Harbutowic.
Z OPS wspó³pracujemy od maja 2014 roku.

[R]: Kim s¹ Pañstwa klienci? Czê�ciej s¹ to osoby prywatne
czy firmy?

[SSP]: Naszymi klientami s¹ zarówno osoby prywatne jak
równie¿ okoliczne firmy. Wspó³pracujemy równie¿ ze Szko³¹
Podstawow¹ w Jastrzêbi, z któr¹ mamy podpisan¹ umowê
na dostarczanie posi³ków obiadowych dla dzieci
przedszkolnych i szkolnych.

Jest nam niezmiernie mi³o jak wracaj¹ do nas klienci
z ró¿nych regionów Polski ze s³owami, ¿e nie mogli omin¹æ
naszej restauracji pamiêtaj¹c, jak wcze�niej smacznie
u nas zjedli.

[R]: �Podkówka� na przestrzeni lat mia³a swoje wzloty
i upadki. Jak obecnie wygl¹da sytuacja w prowadzonej przez
Pañstwa dzia³alno�ci?

[SSP]: No tak, to pytanie budzi wiele emocji. Nie da siê ukryæ,
¿e sytuacja Spó³dzielni by³a z³a pod wieloma wzglêdami.
W 2020 r. kiedy zosta³ powo³any nowy Zarz¹d zad³u¿enie
w tym czasie wynosi³o ponad 70.000 z³. Na chwilê obecn¹
Spó³dzielnia nie posiada zad³u¿eñ, a ponadto uda³o siê
zakupiæ nowy samochód. Trzeba jeszcze wspomnieæ,
¿e sytuacja zwi¹zana z epidemi¹ COVID by³a dla nas bardzo
trudnym okresem. Jednak dziêki niez³omnemu uporowi
i ciê¿kiej pracy ca³ej za³ogi, uda³o siê ten ciê¿ki czas
przetrzymaæ.
Chcemy podziêkowaæ Panu Burmistrzowi Arturowi
Grabczykowi oraz Radzie Miejskiej za okaza³¹ pomoc
Spó³dzielni Socjalnej � Podkówka�.

[R]: Dziêkujemy bardzo! Ca³ej za³odze �Podkówki� ¿yczymy
dalszych sukcesów, nowych klientów i zdrowia dla
pracowników.




