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Wotum zaufania i absolutorium udzielone
Przed głosowaniem nad wotum zaufania dla Burmistrza
Gminy Sułkowice odbyła się dyskusja nad Raportem. Radni
wskazywali na mocne punkty dokumentu oraz elementy,
o które Raport można w kolejnych latach uzupełnić.
Nie było natomiast zgłoszeń mieszkańców do dyskusji.
Po udzieleniu wotum zaufania Burmistrz podziękował
wszystkim osobom, które zaangażowane były w przygotowanie Raportu. Składając podziękowania Radnym za okazane zaufanie zwrócił uwagę, że choć funkcję burmistrza
w 2018 r. pełnił 42 dni, to znowelizowane przepisy ustawowe nałożyły na niego obowiązek sporządzenia Raportu
za cały rok ubiegły.

Podczas XI sesji, która odbyła się w dniu 27 czerwca
2019 r. Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Gminy
Sułkowice Arturowi Grabczykowi wotum zaufania
i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy
za 2018 rok.
Absolutoryjną procedurę poprzedziła debata nad Raportem o Stanie Gminy Sułkowice za rok 2018. Zgodnie
z ubiegłorocznymi zmianami ustawy o samorządzie gminnym organ wykonawczy do końca maja po raz pierwszy zobowiązany był do przygotowania Raportu, który obejmuje
podsumowanie działalności burmistrza, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Burmistrz Gminy Sułkowice
na 132 stronach Raportu uwzględnił również inne informacje niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu
ogólnej sytuacji Gminy oraz przedstawił dane o wszystkich
ważnych aspektach funkcjonowania Gminy. Ponadto Raport jest szczególnym zbiorem informacji, które mogą posłużyć do wytyczenia dalszych ścieżek rozwoju Gminy.

Kolejne szczególnie ważne głosowania dotyczyły
udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sułkowice za rok 2018, a także zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 oraz
po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie Rada Miejska w Sułkowicach
jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Gminy
Sułkowice.
W porządku obrad XI sesji znalazły się również punkty
dotyczące informacji o przygotowaniu do organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz sprawozdania
z realizacji programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
Radni dokonali także zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy oraz podjęli uchwały
w sprawie dotacji dla OSP w Harbutowicach (na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego) i OSP w Rudniku
(na zakup przenośnego masztu oświetleniowego).
fot. UM, tekst: Teresa Gatlik

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.
`

Nr działek

1

dz. 6426/1
dz.6425
dz.6424

`

Nr działek

Powierzchnia
działek

Położenie i opis
Nieruchomości

Nr Księgi wieczystej

Przeznaczenie
w planie zagospod.
przestrzennego

106 m2
55 m2
54 m2

Przedmiotowa nieruchomość składająca się z 3 działek położona jest
w Sułkowicach przy ul. Wolności, w bezpośrednim sąsiedztwie
Potoku Jasienickiego, bezpośrednio przy granicy z Jasienicą

KR1Y/00047945/8

„ZL” – teren lasów

Cena nieruchomości
netto
2.640 zł
(bez VAT)

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Powierzchnia
działek

dz. 4673

1300 m2

dz.3370
dz.3369

264 m2
583 m2

3

dz.287/1

4

dz. 289/1

1

2

Położenie i opis
nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowej
części wsi Harbutowice, na północnym stoku Bieńkowskie Góry .

Nr Księgi wieczystej

KR1Y/00047275/0

Przeznaczenie
Cena nieruchomości
w planie zagospod.
netto
przestrzennego
„ZL” - teren lasów
9.350 zł
oraz teren do zalesień
(bez VAT)
- R/ZL
„10 PU” – teren
zabudowy
100.100 zł + VAT
produkcyjnousługowej i KDD

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Sułkowicach przy
ul. Wolności, w bezpośrednim sąsiedztwie Producenta Narzędzi
JUCO

KR1Y/00047945/8

194 m2

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Sułkowicach przy
ul. 1 Maja, w bezpośrednim sąsiedztwie marketu EURO

KR1Y/00047945/8

„ZU” – teren zieleni
urządzonej

15.840 zł + VAT

92 m2

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Sułkowicach przy
ul. 1 Maja, w bezpośrednim sąsiedztwie dz.287/1
(obok marketu EURO)

KR1Y/00047945/8

„ZU” – teren zieleni
urządzonej

7.590 zł + VAT

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w BIP-ie oraz na stronie internetowej UM, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity
Dz. U z 2018 r. poz.121 z późn. zm.). Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust 1 pkt.1
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego tj. od 21.06.2019 r. do 05.08.2019 r.
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Wybory parlamentarne
W dniu 26 maja 2019 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce głosowano w 13
okręgach wyborczych, a powiat myślenicki znalazł
się w okręgu wyborczym nr 10 – Kraków (obszar województw małopolskiego i świętokrzyskiego).  
W wyborach do europarlamentu 2019 wybraliśmy
52 nowych europosłów, mandat w okręgu nr 10 (do którego
należy Gmina Sułkowice) uzyskało 6 posłów:
• Beata Szydło – 525 tys. głosów (KW PiS) uzyskała w wyborach
do PE najlepszy wynik w Polsce
• Patryk Jaki – blisko 258 tys. głosów (KW PiS)
• Ryszard Legutko – blisko 66 tys. głosów (KW PiS)
• Dominik Tarczyński – blisko 42 tys. głosów (KW PiS) – zdobył
52. mandat i w związku z tym obejmie swój urząd gdy procedura
brexitu dobiegnie końca i miejsca w PE zwolnią europarlamentarzyści z Wielkiej Brytanii
• Róża Thun – blisko 221 tys. głosów (KKW Koalicja Europejska)
• Adam Jarubas – 138 tys. głosów (KKW Koalicja Europejska)
Frekwencja w okręgu wyborczym Kraków wyniosła
47,98 % i była wyższa od średniej, która kształtowała się
na poziomie 45,61%. Frekwencja wyborcza w Gminie Sułkowice wyniosła 44,64 %.
W Gminie Sułkowice było 9 obwodów głosowania, powołanych zostało 9 obwodowych komisji wyborczych. Liczba uprawnionych do głosowania osób wyniosła – 11 491. W naszej Gminie 2 osoby głosowały przez
pełnomocnika, natomiast 15 wyborców głosowało na
podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zdecydowaną przewagę w naszym powiecie uzyskał KW Prawa
i Sprawiedliwości uzyskując wyniki na poziomie 60-80%
poparcia wyborców.
Z informacji podanych przez Państwową, Komisję
Wyborczą wynika, że w wyborach do Parlamentu Europej-
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Gmina Sułkowice – procent głosów oddanych
na poszczególne partie:
Prawo i Sprawiedliwość - 66,44 %
Koalicja Europejska - 19,45 %
Kukiz’15 - 4,18 %
Konfederacja - 4,14 %
Wiosna - 3,86 %
Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski - 0,87 %,
Lewica Razem - 0,83 %
Polexit - 0,24 %
skiego PiS zdobył 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22
mandaty, a Wiosna Roberta Biedronia - 3 mandaty.
Z list PiS do europarlamentu dostali się: Anna Fotyga, Kosma Złotowski, Karol Karski, Krzysztof Jurgiel, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan,
Zbigniew Kuźmiuk, Witold Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Beata Mazurek, Tomasz Poręba, Bogdan Rzońca, Beata Szydło, Ryszard Legutko, Patryk Jaki,
Jadwiga Wiśniewska, Grzegorz Tobiszowski, Izabela Kloc,
Anna Zalewska, Beata Kempa, Joachim Brudziński, Elżbieta Rafalska i Dominik Tarczyński.
Europosłami Koalicji Europejskiej zostali: Janusz Lewandowski, Magdalena Adamowicz, Radosław Sikorski,
Tomasz Frankowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrzej
Halicki, Danuta Huebner, Jarosław Kalinowski, Marek
Belka, Ewa Kopacz, Leszek Miller, Krzysztof Hetman, Elżbieta Łukacijewska, Róża Thun, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Marek Balt, Jan Olbrycht, Janina Ochojska-Okońska,
Jarosław Duda, Bogusław Liberadzki i Bartosz Arłukowicz.
Z list Wiosny do PE dostali się: Robert Biedroń, Sylwia
Spurek oraz Łukasz Kohut.
tekst: Anna Dobosz

Apel o pielęgnację drzew i krzewów wzdłuż dróg na terenie Gminy Sułkowice
sanej do rejestru zabytków), a pozyskane drewno może być
wykorzystane we własnym zakresie.
Jednakże przycięcia należy wykonać tak, aby nie spowodowały one uszkodzenia lub zniszczenia drzewa (zgodnie z przepisami prawa). W razie wątpliwości do dyspozycji
pozostają pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska, tel. 12 273 20 75 wew. 20.
tekst: Artur Grabczyk Burmistrz Gminy Sułkowic

KOMUNIKAT
Burmistrz Gminy Sułkowice zwraca się z prośbą
do wszystkich właścicieli oraz dzierżawców gruntów
przylegających do dróg na terenie Gminy Sułkowice
o przycięcie gałęzi drzew i krzewów wystających poza
granice prywatnych gruntów, które mogą stanowić
przeszkodę dla ruchu pojazdów oraz stwarzają zagrożenie ograniczając widoczność.
Przypominamy, że zabiegi takie nie wymagają zgody
Urzędu Miejskiego (z wyjątkiem drzew uznanych za pomniki przyrody lub znajdujących się na nieruchomości wpi-

Urząd Miejski w Sułkowicach oraz Zakład Gospodarki
Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. zwraca się do mieszkańców Gminy Sułkowice z prośbą o rozważny i oszczędny
pobór wody oraz nieużywanie wody do nawadniania ogródków, terenów zielonych, sadów, napełniania basenów, mycia
samochodów i do innych celów niezwiązanych bezpośrednio
ze spożyciem wody.
Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami – pobierając wodę na
takie cele jak podlewanie ogródka bądź napełnianie basenu
możemy przyczynić się do tego, że zabraknie wody tam gdzie
będzie ona w danym momencie niezbędna.
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Remont mostu w Jasienicy
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Ekspresem przez gminę
1. Zakończono prace modernizacyjne dalszej części
drogi dojazdowej do ul. Sportowej w Sułkowicach. Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości ok. 120 mb i szerokości 3,0 m. Koszt inwestycji wynosi 55 460,00 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach informuje,
że w związku z przebudową mostu w Jasienicy związaną ze zmianą nośności do 40 ton (obecnie 15 ton) od dnia
15 lipca br. będzie on nieprzejezdny. W związku z tym
od strony Jasienicy nie będzie możliwy dojazd do Sułkowic.
Objazd będzie prowadzony przez drogę wojewódzką nr 955
i 956 oraz fragment „Zakopianki” (przez Rudnik, Jawornik
do Myślenic). Utrudnienia potrwają do 15 grudnia 2019 r.
tekst i fot. Powiat Myślenicki

Konsultacje programu
Czyste Powietrze

W dniu 28 czerwca 2019 w Starej Szkole w Sułkowicach odbyły się bezpłatne szkolenia i konsultacje dotyczące
rządowego programu „Czyste Powietrze”. Doradca energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie podczas szkoleń oraz
indywidualnych konsultacji udzielał informacji w zakresie dotacji i pożyczek jakie mieszkańcy Gminy Sułkowice
mogą uzyskać w ramach Programu.
Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy Gminy Sułkowice oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
tekst i fot.: red. EK

2. W dalszym ciągu trwają prace adaptacyjne w budynku przeznaczonym na nowy posterunek policji (przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Sułkowicach). Zakończono prace przy
instalacji elektrycznej oraz zlecono wykonanie instalacji teletechnicznej.
3. Ukończono prace remontowe w sanitariatach w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach. W ramach prac został
wykonany remont trzech łazienek w budynku A. Koszt inwestycji wynosi 147 890 ,00 zł.

4. Przy udziale druhów OSP Sułkowice wyczyszczono
dno zalewu rekreacyjnego, teren został wykoszony. Zostaną również wyremontowane zniszczone elementy pomostów oraz ławek.
5. Trwa budowa hali sportowej w Biertowicach. Zakończono prace związane z pokryciem budynku. Obecnie wykonywane jest docieplenie ścian oraz prace wykończeniowe
wewnątrz budynku. W najbliższym czasie będą wykonywane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz zagospodarowanie terenu wokół.
6. Trwa realizacja I etapu prac we wnętrzu kaplicy
w Rudniku. Wykonywane są roboty tynkarskie oraz przy
detalach sztukatorskich. Trwa rekonstrukcja dolnych części malowideł znajdujących się na ścianie zachodniej,
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Zakończenie prac
przy kapliczce w Biertowicach

Dobiegła końca inwestycja pn. ,,Utworzenie przystanku turystycznego oraz miejsca integracji mieszkańców
poprzez przeniesienie i renowację Kapliczki domkowej
pw. Matki Bożej Różańcowej w Biertowicach (Przystanek nr 38 na szlaku „Wokół Dalina”)”.

na podstawie właściwej dokumentacji fotograficznej,
za zgodą Komisji Konserwatorskiej. Prace prowadzone
są pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie oraz zgodnie z opracowanym Programem
Konserwatorskim. Pierwszy etap prac jest finansowany
z funduszu sołeckiego wsi Rudnik.
7. Zrealizowano projekt pn. ,,Utworzenie przystanku turystycznego na szlaku Jakubowym w Sułkowicach”.
Zadanie realizowane było we współpracy TPS „Kowado”
i Urzędu Miejskiego w Sułkowicach ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach projektu wykonano prace przy obelisku
kamiennym
z 1847 r. (tzw. cmentarzu
cholerycznym)
przy ul. Tysiąclecia w
Sułkowicach polegające na konserwacji
powierzchni
płaskorzeźbionej oraz detali
a rch itek ton icznych.
Wykonano prace związane z demontażem
i
montażem
obelisku,
rekonstrukcją
kamiennego
krzyża
z piaskowca, wykonaniem fundamentu wraz
z izolacją, utwardzeniem terenu, oczyszczeniem i pomalowaniem ogrodzenia oraz
rekonstrukcją pierwszego stopnia obelisku.
Dzięki realizacji zadania obelisk został zachowany od postępującego niszczenia jest bardziej widoczny,
a samo miejsce stanowi punkt turystyczny na terenie Sułkowic.
tekst: i fot.: red. EK

Inwestycja polegała na wykonaniu robót rozbiórkowych, zabezpieczeniu ścian i sklepienia przed przeniesieniem, robotach żelbetowych. Następnie dokonano przeniesienia kapliczki i jej obrotu na przygotowany wcześniej
fundament. W dalszej części zrealizowano roboty dachowe, stolarkę drzwiową, a także prace wykończeniowe przy
kaplicy oraz zagospodarowanie terenu. Inwestycja trwała
od kwietnia 2018 r., do maja br. Prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Krakowie, ponieważ kaplica znajduje się na liście obiektów zabytkowych. W trakcie trwania prac konserwatorskich
dokonano odkryć, które odsłoniły zapomniany archaiczny
charakter tej budowli. Pisaliśmy o tym w poprzednim numerze Klamry.
Obecnie trwają czynności rozliczeniowe i sprawozda-wcze nadzorowane przez Urząd Miejski w Sułkowicach
z Urzędem Marszałko-wskim Województwa Małopolskiego.
Zadanie zostało współfinansowane ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestorem
zadania była Parafia Rzymskokatolicka w Biertowicach.
Z kart historii…
Kapliczka Matki Bożej Różańcowej pochodzi
z 1803 r., wystawiona jest przy drodze głównej 956 na trasie
Kraków-Sucha Beskidzka-Zawoja. Na przełomie XVIII
i XIX w. ziemie, na której jesteśmy nawiedzane były licznymi i nieuleczalnymi chorobami, które przeradzały się
w pomory, epidemie i kataklizmy. Jedną z najgroźniejszych
była epidemia cholery, która niosła ogromne ofiary wśród
ludzi i ich dobytku. Na końcu XVIII w kataklizm ten wyniszczył prawie całkowicie wieś Harbutowice, czyniąc także wielkie zniszczenia w Sułkowicach i okolicy. Dziwnym
trafem jedną z niewielu wiosek, która praktycznie w ogóle
nie ucierpiała była maleńka osada zw. Biertowice. Mieszkańcy potraktowali to jako nadzwyczajne działanie Boga,
a jako wotum wdzięczności zebrali na okolicznych polach
i przy rzece kamienie, z których wybudowano przydrożną
kapliczkę. Jako spoinę kamieni użyto gliny. Kapliczkę poświęcono św. Andrzejowi (którego postać została umieszczona w formie fresku na ścianie głównej) i Najświętszej
Maryi Pannie z Różańcem w ręku, której wizerunek zawisł
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Realizacja projektów
grantowych

W maju zostało zrealizowanych 5 projektów grantowych dotyczących zakupu doposażenia w sprzęt, stroje
i urządzenia, które ułatwią funkcjonowanie stowarzyszeń z terenu Gminy Sułkowice. Projekty zrealizowano w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach naboru ogłoszonego przez LGD Między Dalinem
i Gościbią.
Projekt grantowy zrealizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Rudnika „Diabelski Kamień” pozwolił na zakup kompletu strojów ludowych dla zespołu
pieśni i tańca Elegia. Zakupione w ramach projektu stroje
wzorowane są na tradycyjnych strojach ludowych z regionu krakowskiego i wykonane z oryginalnych materiałów,
co jest bardzo istotne dla podkreślenia tradycji. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się również do zachowania dziedzictwa kulturowego wsi oraz uatrakcyjnienia
i promocji życia na obszarach wiejskich. Otrzymana kwota
dofinansowania: 10 000,00 zł.

na ścianie. Miejsce to stało się bardzo szybko najważniejszym miejscem wsi Biertowice. Tu zatrzymywali się mieszkańcy wsi idąc do codziennej pracy na roli by oddać Bogu
cześć, zmówić codzienny pacierz czy powierzyć życie swoje
i bliskich Bogu. W roku 1919 Kuria Krakowska udzieliła
pozwolenia na odprawianie w kaplicy okolicznościowych
Mszy Św. W połowie XX w sercach Biertowian pojawiło się
marzenie by kapliczka była źródłem wyjątkowej łaski Boga.
Rozpoczęto więc starania o przyznanie jej prawa do odpustu. Głównymi inicjatorami tego pomysłu byli Jan i Emilia
Sławińscy, a ich prośbę poprali ks. Jan Sidełko proboszcz
i dziekan z Sułkowic, jak również ks. bp Franciszek Job.
Od dnia 20.XI.1955 r. przyznano prawo odpustu kapliczce
wyznaczając drugą niedzielę października, jako konkretny
dzień tej łaski.
fot.: red. MW, tekst: red.EG

Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach zyskała
nowe wyposażenie w postaci: 10 kompletów mundurków
strażackich dziecięcych,
21 hełmów strażackich
dziecięcych, 14 kurtek strażackich reprezentacyjnych,
piłkarzyków oraz stołu bilardowego. Otrzymana kwota
dofinansowania: 10 000,00 zł.
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W ramach otrzymanego grantu Szkółka Piłkarska Gościbia Sułkowice zakupiła laptopa,
projektor, grilla gazowego, nagłośnienie, urządzenie typu dmuchany zamek oraz trampolinę.
Nowe wyposażenie będzie służyło stowarzyszeniu, a tym samym naszym dzieciom i młodzieży
w aktywnym spędzaniu czasu wolnego oraz
organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych.
Otrzymana kwota dofinansowania: 9 914,00 zł.
Wyposażenie Sułkowickiego Ośrodka Kultury, a przede wszystkim działającej w jej strukturach Orkiestry Dętej zostało wzbogacone o trąbkę,
2 komplety mikrofonów pojemnościowych, 2 komplety mikrofonów bezprzewodowych, 2 mikrofony
do nagrywania oraz 2 aktywne kolumny estradowe. Otrzymana kwota dofinansowania: 9 932,00 zł.
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sułkowicach „Klub Seniora” jest kolejnym
stowarzyszeniem z terenu naszej Gminy, które
zrealizowało projekt grantowy ze środków PROW
na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania

wyniosła 9 994,58 zł. Nasi seniorzy zostali doposażeni w: laptopa,
lodówkę, kuchenkę mikrofalową, warnik, 30 krzeseł, biurko, czajnik
elektryczny, łyżeczki oraz talerzyki. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas organizacji zbiórek żywności, warsztatów kulinarnych, spotkań edukacyjnych i integracyjnych dla podopiecznych
Klubu.
tekst: red EG, Justyna Marzec
fot: Justyna Marzec, Mirosław Polak

Siłownia zewnętrzna w Sułkowicach - program OSA
Gmina Sułkowice otrzymała dofinansowanie na urządzenie Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Sportowej w Sułkowicach (za SP
nr 2) z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
W ramach projektu, który finansowany jest
ze środków MSiT oraz budżetu Gminy Sułkowice powstanie siłownia zewnętrzna wyposażona
w urządzenia pozwalające na aktywne uprawianie sportu na świeżym powietrzu. Część urządzeń będzie dostępna także dla osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu zostaną również zakupione urządzenia do gier plenerowych oraz wykonane zostaną nasadzenia krzewów oraz zakupione
ławki i kosze. Wraz z urządzeniem Otwartej Strefy
Aktywności pracom remontowym poddany zostanie plac zabaw znajdujący się w jej bezpośrednim
sąsiedztwie. Plac, który przez lata był zaniedbany,
a urządzenia znajdujące się na nim nie były pod-

dawane przeglądom i konserwacji, zostanie teraz odnowiony przez
Grupę Gospodarczą UM w Sułkowicach. Dzięki temu całość terenu
tworzyć będzie miejsce dedykowane zarówno dzieciom, młodzieży
oraz osobom dorosłym. Już niebawem będzie można korzystać z nowego terenu rekreacyjnego w Sułkowicach.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Gmina Sułkowice otrzymła dotację w wysokości
100 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Małopolskiego na zadanie pn. Modernizacja drogi „Kubanówka” w Sułkowicach.
Zadanie współfinansowane jest w połowie z budżetu
Gminy Sułkowice. Podpisano umowę z wykonawcą, w ramach której zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz
z podbudową z tłucznia kamiennego na odcinku 240 mb.
tekst: Wojciech Bargieł, fot.: UMWM

tekst: red. EG
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Będzie bezpieczniej
W ramach „Programu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg na przejściach dla
pieszych” w br. Gmina Sułkowice złożyła wnioski
aplikacyjne do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o dofinansowanie. Dotyczyły one budowy oświetlenia przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej
w Sułkowicach.

9

Powiatowy Dzień Strażaka
21 maja 2019 r. na płycie Myślenickiego Rynku odbyły się obchody „Powiatowego Dnia Strażaka 2019”.
W uroczystościach brali udział przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z całego województwa małopolskiego, przedstawiciele władz samorządowych oraz
służb i instytucji z terenu powiatu.

Dwa ze złożonych przez Gminę wniosków zostały
przyjęte do realizacji, w związku z czym w tym roku zostanie wykonane oświetlenie na przejściu dla pieszych przy
ul. 1 Maja obok sklepu Lewiatan oraz obok Sułkowickiego
Ośrodka Kultury. Budowa oświetlenia zostanie sfinansowana w połowie z budżetu Gminy Sułkowice oraz w połowie z budżetu Województwa Małopolskiego.
tekst: red. EG

Program Klub
Od kilku lat Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór
wniosków na realizację Programu „KLUB” w ramach
rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć
z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz
uczniowskich klubów sportowych.
W tegorocznej edycji z terenu naszej Gminy dofinansowanie uzyskały Ludowy Klub Sportowy Rudnik, Ludowy
Klub Sportowy Cis, Klub Sportowy Delfin, otrzymując po
10 000,00 zł na wynagrodzenia trenera prowadzącego zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz na zakup sprzętu sportowego, przy 10% wkładzie własnym stowarzyszenia.
Nabór wniosków prowadzony jest przez MSiT
na początku każdego roku. Jest to jedna z form wsparcia
z jakiej mogą skorzystać kluby sportowe na prowadzoną
przez siebie działalność. Inną możliwością są pozostałe
programy ogłaszane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, jak np. ,,Sport dla wszystkich”, otwarte konkursy
ofert ogłaszane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (harmonogram dostępny jest na stronie
malopolska.pl ), małe granty, konkursy i programy ogłaszane przez fundacje.
tekst: red. EG

Naszą Gminę reprezentował Burmistrz, przedstawiciele Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP w Sułkowicach oraz
poczet sztandarowy z OSP Sułkowice.
W czasie uroczystości wręczono odznaczenia,
wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie zawodowe
strażakom z powiatu myślenickiego. Na ręce przedstawicieli
gmin Komendant Powiatowy st. bryg. Sławomir Kaganek
przekazał podziękowania za wzorowe wspieranie jednostek
OSP oraz Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach.
tekst i fot.: Jakub Światłoń

Ćwiczenia taktyczno-bojowe
W sobotę 11 maja 2019 r. o godz. 17.28 dochodzi do
pożaru urządzenia do segregacji odpadów. Do zdarzenia zostają zadysponowane w pierwszym rzucie 2 zastępy z Sułkowic.
Po przybyciu na miejsce pożaru pierwszej jednostki
z Sułkowic i rozpoznaniu Kierujący Działaniem
Ratowniczym
(KDR)
stwierdza
rozwinięty
pożar budynku sortowni. KDR otrzymuje informację
od kierownika zakładu, że w środku mogą znajdować się pracownicy. KDR podaje do Stanowiska Kierowania Komen-
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danta Powiatowego w Myślenicach (SKKP) sytuację i prosi
o zadysponowanie dodatkowych sił i środków. W pierwszej
fazie zostaje zabezpieczony teren działań, a następnie
2 roty ratowników w aparatach ochrony dróg oddechowych
(ODO) przystępują do przeszukania pomieszczenia
i ewakuacji 3 osób poszkodowanych w bezpieczne miejsce. Zostają podane 2 prądy wody w natarciu na palący
się obiekt. Jeden do wewnątrz, a drugi na dach obiektu.
W późniejszej fazie Komendant Gminny OSP po dotarciu
dodatkowych sił i środków z gminy dzieli obszar działań
na dwa odcinki bojowe (OB). Pierwszy działania ratowniczo
– gaśnicze wraz z KPP oraz drugi OB. – zaopatrzenie wodne. Komendant wydaje rozkaz zbudowania dodatkowej linii
gaśniczej przez OSP Harbutowice w obronie na znajdujący
się w bezpośrednim sąsiedztwie garaż, w którym znajduje

Małopolskie Remizy 2019
W dniu 29 maja 2019 r. w Myślenicach Robert Bylica
- Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Małopolskiego
oraz Radny Sejmiku - Stanisław Bisztyga wręczyli promesy na dofinansowanie prac remontowych w ramach
konkursu „Małopolskie Remizy 2019”. Gminę Sułkowice reprezentował Burmistrz Artur Grabczyk oraz
Prezes OSP w Krzywaczce – Edward Mroczek.
W ramach konkursu zostanie przeprowadzona „Modernizacja placu apelowo – ćwiczebnego przy OSP w Krzywaczce”. Całkowity koszt inwestycji to 56 456,00 zł. Połowę
tej kwoty pozyskano w ramach konkursu.
tekst i fot.: Jakub Światłoń

się spychacz oraz ok 200l ON. OSP Biertowice buduje linie
w obronie magazynu odpadów niebezpiecznych. Z jednostki Krzywaczki i Rudnika zostają oddelegowani ratownicy
wraz z zestawami PSP R1 do poszkodowanych osób. OSP
Kuźnia budują linie zasilające do samochodów Harbutowic i Sułkowic z 2 hydrantów, które znajdują się na terenie wysypiska. W trakcie działań okazuje się, że ciśnienie
w sieci hydrantowej jest niewystarczające. KDR podaje rozkaz dowożenia wody przez samochody z Sułkowic, Rudnika i Krzywaczki z hydrantu znajdującego się przy cmentarzu w Sułkowicach.
Na miejscu zdarzenia pojawiają się jednostki PSP oraz
oficer operacyjny KP PSP w Myślenicach.
Osoby poszkodowane zostają zaopatrzone medycznie
i przekazane Zespołom Ratownictwa Medycznego. Pożar
sortowni zostaje opanowany i ugaszony.
Tak przebiegał scenariusz ćwiczeń taktyczno-bojowych,
w których brały udział wszystkie jednostki z terenu Gminy
Sułkowice. Podsumowania dokonał Burmistrz Artur
Grabczyk, który podziękował za udział, organizację i ciągłą
gotowość do niesienia pomocy potrzebującym.
Przedstawicielem – rozjemcą z Komendy Powiatowej
PSP w Myślenicach był mł. bryg Marek Moskal, który
przedstawił swoje sugestie i uwagi do przeprowadzonych
ćwiczeń oraz podziękował za gotowość bojową jednostkom.
Dziękujemy wszystkim jednostkom za udział
a Prezesowi i pracownikom ZGK za udostępnienie obiektu
i pomoc w organizacji ćwiczeń.
tekst i fot.: Jakub Światłoń

Nowy samochód dla OSP
w Harbutowicach
W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie wręczono promesy na dofinansowanie zakupów nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP
z terenu województwa małopolskiego. Ochotnicza
Straż Pożarna w Harbutowicach otrzymała dofinansowanie z NFOŚ/WFOŚ oraz KG PSP.
Zapewnienia o dofinansowaniu samochodu z rąk Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie st. bryg. Marka Bębenka oraz Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika
odebrał Burmistrz Gminy Sułkowice – Artur Grabczyk oraz
Prezes OSP w Harbutowicach – Adam Golonka.
tekst; Jakub Światłoń, fot. UMWM
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W dniu 4 czerwca 2019 r. w Centrum Kultury
w Harbutowicach spotkały się pary małżeńskie, które
przeżyły wspólne 50 lat. Zostały one docenione przez
Prezydenta RP oraz władze samorządowe. Spotkanie
otworzył Burmistrz Gminy Sułkowice gratulując pięknego jubileuszu, jednocześnie życząc kolejnych rocznic przeżytych wspólnie w zdrowiu i miłości.
Następnie każdy z jubilatów otrzymał medal wraz
z listem gratulacyjnym, kwiatami i prezentem. W dalszej
części spotkania wystąpił chór szkolny z Krzywaczki, który
zaśpiewał kilka utworów i przyśpiewek ludowych. Po koncercie wszyscy zaproszeni goście zjedli uroczysty obiad,
przy okazji wspominając przeżyte wspólnie długie lata.

Dzień Dziecka
W dniu 30 maja 2019 r. z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Burmistrz
Gminy Sułkowice Artur Grabczyk
oraz Radny Rady Miejskiej w Sułkowicach, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Artur
Konieczkowicz odwiedzili przedszkola na terenie Gminy Sułkowice życząc
naszym najmłodszym mieszkańcom
wiele uśmiechu i radosnych dni.
tekst i fot.: red. EK

Medale za zasługi
dla obronności kraju
We wtorek 7 maja 2019 r. w Sułkowicach
odbyło się uroczyste wręczenie medali „Za
Zasługi Dla Obronności Kraju”.
Srebrne medale zostały przyznane przez
Ministra Obrony Narodowej mieszkańcom
Gminy Sułkowice – Rodzicom, których troje lub
więcej dzieci odbyło służbę wojskową.
Medale, legitymacje oraz listy gratulacyjne wręczyli Wojskowy Komendant Uzupełnień
ppłk Zbigniew Pustułka WKU Oświęcim oraz
Artur Grabczyk - Burmistrz Gminy Sułkowice.
Serdecznie Gratulujemy!
tekst i fot.: red. EK
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W tym roku Złote Gody, czyli 50-lecie pożycia
małżeńskiego, świętowały następujące pary:
• Jolanta i Zygmunt Bielowie
• Janina i Stanisław Burdowie
• Janina i Tadeusz Chwałowie
• Teresa i Antoni Dzidkowie
• Zofia i Józef Gdulowie
• Zofia i Władysław Godzikowie
• Barbara i Józef Golonkowie
• Zofia i Karol Koziołowie
• Barbara i Stanisław Krzywoniowie
• Józefa i Stanisław Kurowscy
• Stefania i Roman Lisowscy
• Maria i Jan Łaski
• Wiktoria i Julian Mistarzowie
• Maria i Stefan Oliwowie
• Lucyna i Władysław Piątkowscy
• Janina i Stanisław Salusowie
• Maria i Stanisław Srokowie
• Czesława i Władysław Śmietanowie
• Maria i Stefan Wosiowie
• Janina i Stanisław Wosiowie
• Stanisława i Tadeusz Zielińscy
• Rozalia i Julian Żołnierkowie  
W tym roku Diamentowe Gody, czyli 60-lecie pożycia
małżeńskiego, świętowali Danuta i Zbigniew Stokłosowie.
tekst i fot.: Tomasz Pacułt
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Bezpłatne badania mammograficzne
Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne
badanie mammograficzne. Mobilna pracownia mammograficzna Mammo MED będzie czekała na Panie
23 sierpnia 2019 w godzinach od 9.00 do 15.00 przy
Ośrodku Zdrowia w Sułkowicach, ul. Szkolna 9.

Badanie mammograficzne nie wymaga żadnego skierowania i jest bezpłatne dla Pań, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanej mammografii.
Panie nie objęte programem (powyżej 35 roku życia) mogą
wykonać badania odpłatnie w cenie 100 zł. Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 325 76 02 lub
rejestracja@mammo-med.pl. Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00.

Obchody 50. rocznicy nadania
praw miejskich Sułkowicom

W sobotę, 15 czerwca 2019 r. odbyły się obchody
50. rocznicy nadania praw miejskich Sułkowicom.
Obchody rozpoczęły się uroczystą sesją, następnie
odprawiona została Msza Święta w intencji Miasta
i Gminy Sułkowice oraz Mieszkańców, którą swoim
śpiewem uświetnił chór Apassionata.

Mammografia
Najważniejszą i najskuteczniejszą formą wczesnej profilaktyki raka piersi jest mammografia. W Polsce
z nieodpłatnych badań mammograficznych wykonywanych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi może
skorzystać każda kobieta w wieku 50 – 69 lat raz na 2 lata.
Wyjątek stanowią kobiety obciążone genetycznie. Są to kobiety, których matka, siostra lub córka chorowały na raka
piersi. Tym pacjentkom przysługuje badanie mammograficzne raz w roku. W profilaktyce najważniejszą rolę odgrywa świadomość kobiet. Świadomość tego, że wiele chorób
można uniknąć. Także raka piersi! Im wcześniej wykryty,
tym skuteczniej może on zostać wyleczony. Każda z Pań
powinna wykonywać regularnie badania profilaktyczne stając się ambasadorem zdrowia w swoim otoczeniu.
tekst: red.

Apel Grupy Środowiskowej KOLONIA
Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” zwraca się do Wszystkich z gorącą prośbą
o pomoc w pozyskaniu funduszy na rehabilitację. Konieczność zwrócenia się do Was, wynika z niespodziewanego ograniczenia funduszy na rehabilitację zdrowotną
i społeczną, którą od lat obejmujemy dzieci z niepełnosprawnościami. Od 2003 r. GŚ „Kolonia” otrzymywała dofinansowanie ze środków PFRON, niestety w tym roku dofinansowanie nie zostało przyznane. „Kolonia” od lat
organizuje pomoc specjalistyczną dla podopiecznych
z różnymi dysfunkcjami (dziecięce porażenie mózgowe, autyzm, zespół Downa, porażenie czterokończynowe i inne).
tekst: GŚ KOLONIA

Podczas uroczystości wręczone zostały statuetki oraz
Akty Nadania Tytułu „Zasłużony dla Gminy Sułkowice”
Panu Janowi Bochenkowi (tytuł nadany pośmiertnie),
Panu Adamowi Gumularzowi oraz Pani Danucie Kostowal-Suwaj. Serdecznie Gratulujemy.
Uczestnicy obchodów mogli zapoznać się z wystawą przygotowaną specjalnie na tę okazję. Wystawa została przygotowana przez TPS „Kowadło”, przy
przyjacielskim wsparciu Macieja Ziembli, twórcy Sułkowickiego Archiwum Cyfrowego. Wystawa dostępna jest nadal
w Rynku w Sułkowicach. Zapraszamy do oglądania!
Uroczystości swoim występem wzbogaciła Orkiestra
Dęta z Sułkowic pod batutą Andrzeja Moskala oraz artyści
ze Szkoły Muzycznej.
Bardzo dziękujemy Wszystkim tym, którzy przybyli
żeby świętować ten wyjątkowy jubileusz.
Dziękujemy za wszystkie życzenia i miłe słowa.
tekst: red EK., fot: red. EŁ

Klamra 3 (312) sierpień 2019

Wydarzenia klulturalne

13

50 lat praw miejskich Sułkowic

I Sułkowicka Gra Miejska
28 maja 2019 r. na ulicach naszego miasta rozgrywała się I Sułkowicka Gra Miejska zorganizowana
w ramach obchodów 50-lecia nadania praw miejskich
Sułkowicom.
Organizatorem tego przedsięwzięcia był Urząd Miejski
przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1, Szkołą
Podstawową nr 2 oraz Zespołem Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących. Inicjatorem i koordynatorem Gry
była Magdalena Klus, nauczyciel SP1, która przy współpracy z Marią Lipińską – SP2 oraz Małgorzatą Sroką – ZSZiO
przygotowały zadania i czuwały nad całością ponad 10 kilometrowej trasy. Przesłaniem gry było przede wszystkim
przybliżenie młodzieży historii Sułkowic, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na miejsca, które znacząco wpłynęły na
rozwój miasta. Każda z drużyn musiała odnaleźć 10 punktów, w których czekały na nich specjalnie przygotowane
zadania. Uczestnicy nie tylko wykazywali się wiedzą, sprytem, czy spostrzegawczością, ale próbowali także swych sił
jako kowale czy strażacy.

Zwycięzka drużyna - Grupa Parafialna, opiekun Krzysztof Majocha

Drużyna Pożarnicza, opiekun Stanisław Kania

Drużyna SP 1, opiekun Małgorzata Mardaus

Drużyna Gościbii opiekun Piotr Sroka

Drużyna SP 2, opiekun Celina Moskal

Gra była znakomitą zabawą dla wszystkich uczestników i szybko odbiła się szerokim echem w środowisku, gdyż
nasi zawodnicy w kolorowych koszulkach natychmiast
wzbudzali zainteresowanie przechodniów. Uczestnicy podkreślali, że była to dla nich niezapomniana przygoda przybliżająca im historię naszego miasta, dzięki której mogli
zdobyć wiele informacji, jak chociażby dawne nazwy ulic
czy historyczne siedziby różnych instytucji.
Gra zwróciła także uwagę mediów; drużynie SP 1 towarzyszyła redaktorka Dziennika Polskiego, która przygotowała fotorelację z tego wydarzenia. Najwięcej punktów
spośród 6 drużyn zdobyła i tym samym zwyciężyła Grupa
Parafialna. Serdecznie dziękujemy wszystkim drużynom

Drużyna ZSZiO, opiekun Maciej Betlej

i ich opiekunom oraz instytucjom, które zaangażowały się
w to przedsięwzięcie: parafii, poczcie, strażakom, pracownikom FN Kuźnia, Sułkowickiemu Ośrodkowi Kultury,
a szczególnie Gminnej Bibliotece Publicznej, która pomogła nam w zorganizowaniu Gry. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 czerwca podczas obchodów
50-lecia nadania praw miejskich.
tekst i fot.: Magdalena Klus
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Fundusze z Kulturą
10 maja 2019 r. przedstawiciele naszej Gminy uczestniczyli w koncercie z okazji 15-lecia członkostwa Polski
w Unii Europejskiej. Koncert odbył się w Europejskim
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.
W muzyczną podróż po Europie zabrała gości piątkowej Gali Orkiestra Arte Symfoniko pod dyrekcją Mieczysława Smydy oraz wybitni soliści: Grażyna Brodzińska
Pierwsza Dama Polskiej Operetki, Anna Lasota Solistka Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz wybitni tenorzy Jakub
Oczkowski i Łukasz Gaj. Koncert rozpoczął Mazur z opery
Straszny Dwór Stanisława Moniuszki. Nieprzypadkowo,
rok 2019 jest Rokiem Stanisława Moniuszki, ojca polskiej
opery narodowej.

Gospodarzem spotkania byli Marszałek Witold Kozłowski, Wicemarszałek Łukasz Smółka oraz Członek Zarządu Anna Pieczarka. Wydarzenie stało się doskonałą
okazją do tego, aby pokazać, jak dużo zmieniło się przez
te 15 lat w Małopolsce, jak wiele udało się osiągnąć dzięki
unijnym dotacjom i jaki ogrom wysiłku w tę zmianę włożyli
małopolscy beneficjenci Funduszy Europejskich.
źródło: UMWM

Majówkowa Gala Disco Polo
W niedzielę, 5 maja 2019 r. na boisku sportowym przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Sułkowicach odbyła się
Majówkowa Gala Disco Polo.
Mimo niesprzyjających warunków pogodowych atmosfera była gorąca. Jako pierwszy wystąpił Zespół Diadem,
następnie Zespół Power Play. Gwiazdą wieczoru był Zenon
Martyniuk legenda muzyki disco polo, który zaśpiewał
swoje największe przeboje m.in. „Przez Twe Oczy Zielone”,
„Życie to są chwile”.
Niestety z powodu dużych opadów deszczu niedostępna
była strefa zabaw dla najmłodszych – przygotowana przez
organizatora firmę Solny Bar. Dziękujemy wszystkim,
którzy zakupili bilet wstępu, część uzyskanego dochodu
została przekazana na leczenie mieszkanki Sułkowic –
Patrycji Góralik.
tekst i fot. Tomasz Pacułt

Konfederacka majówka
w Harbutowicach
W niedzielę 9 czerwca 2019 r. Mszę Świętą przy
konfederackich grobach i kapliczce św. Michała
w 251 rocznicę konfederacji barskiej oraz 248 rocznicę
bitwy Lanckorońskiej odprawił przy ołtarzu polowym
ks. proboszcz z Harbutowic Janusz Stopiak.

Do leśnego sanktuarium św. Michała z grobami konfederatów barskich w Harbutowicach poległych
w bitwie lanckorońskiej przybyły licznie poczty sztandarowe OSP z naszej Gminy i gmin sądziednich.
Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się od spotkania przy krzyżu konfederackim na przełęczy Sanguszki
w Harbutowicach i złożenia przez Stowarzyszenie Gospodyń „Cis” kwiatów pod tablicą upamiętniającą konfederację barską. Spod krzyża, zebrani przeszli na polanę
św. Michała w Lesie Groby, śpiewając litanię loretańską
i pieśni maryjne. Po drodze dołączali pozostali uczestnicy, dochodzący innymi szlakami z rożnych miejscowości
trzech powiatów: suskiego, wadowickiego i myślenickiego.
Po wspólnej modlitwie uczestnicy zostali zaproszeni
na poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Gospodyń „Cis” z Harbutowic.
tekst: Krystyna Anna Gielata, fot.: Józef Gielata
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CykloNomad – rowerem wokół
Rezerwatu Gościbia
1 czerwca 2019 r. przeprowadzona została impreza dla
miłośników dwóch kółek zorganizowana przez nieformalną grupę rowerową CykloNomad we współpracy
z Urzędem Miejskim w Sułkowicach.
Celem imprezy była popularyzacja kolarstwa górskiego
jako formy spędzania wolnego czasu oraz promocja Gminy

Sułkowice jako gminy przyjaznej turystyce, a przede
wszystkim propagowanie zdrowego trybu życia poprzez
aktywne spędzanie wolnego czasu na rowerze.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców jak i okolicznych miłośników kolarstwa. Mamy nadzieję, że CykloNomad na stałe wpisze się
do kalendarza imprez sportowych naszej Gminy.
tekst. Justyna Marzec, fot.: CykloNomad

Dzień Mamy z SOK
22 maja 2019 r. Sułkowicki Ośrodek Kultury odwiedziło liczne grono mam. Panie zebrały się aby
obejrzeć koncert przygotowany z okazji Dnia Matki
pt. „Kocham Cię Mamo!”. Widowisko, zgromadziło
niemal pełną salę widzów.

uświetnili: ZT Retro (MINI, JUNIOR oraz SQUAD), grupa
Tańca Nowoczesnego dla Przedszkolaków, grupa Tancerzy
z Harbutowic, uczennice lekcji śpiewu SOK- Alicja Grzybek, Natalia Kardaś i Aleksandra Kuźniar przy akompaniamencie swojego taty oraz ZPiT Mała Elegia. Na zakończenie wszyscy wykonawcy pojawili się ponownie na scenie
aby odśpiewać uroczyste STO LAT.
Dla Każdej z mam przygotowano specjalny słodki poczęstunek. Koncert był otwarty dlatego na widowni nie
zabrakło również dumnych tatusiów, rodzeństwa, babć
i dziadków oraz innych członków rodziny. Sala widowiskowa kolejny raz wypełniła się po brzegi.
Koncert rozpoczął się występem wokalistki Alicji Grzybek, która jak zwykle rozczuliła publiczność i wprawiła
ją w odpowiedni nastrój. Uroczystość swoimi występami

Przez całe popołudnie czuć było atmosferę miłości
i wzruszenia jaka zapanowała w SOK. Uśmiechy nie znikały z twarzy dumnych Mam oraz ich pociech.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie koncertu. Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach!
tekst: SOK
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I Miejsce Elegii w „Kakowskim Wianku”
W dniach 24, 25 i 26 maja 2019 r. w Szczurowej
rozbrzmiewały wesołe, krakowskie melodie obwieszczając 37. edycję Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja
Cierniaka KRAKOWSKI WIANEK, w którym - jak prawie każdego roku - do rywalizacji stanął Zespół Pieśni
i Tańca „Elegia” z Rudnika.
O nagrodę główną KRAKOWSKI WIANEK w poszczególnych kategoriach pretendowało: 13 zespołów regionalnych, 13 kapel ludowych, 8 instrumentalistów, 8 mistrzów
z 15 uczniami, 33 grupy śpiewacze oraz 20 śpiewaków ludowych.
Pośród wykonawców nie mogło zabraknąć ZPiT „Elegia” Rudnik, który zmobilizowany po dotychczasowych odznaczeniach, po raz kolejny stanął na szczurowskiej scenie.
Tym razem, ze względu na warunki atmosferyczne, przegląd został przeniesiony ze sceny plenerowej do sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury.
W niedzielne popołudnie pokazano kolejną i zarazem
ostatnią część Rudnickiego Wesela - program „Najedliście,
napiliście dyć się Boga bójcie!”, przygotowany przez instruktorów Joannę Ulman, Beatę Szubę oraz Stanisława Judasza.
Komisja z wielkim zaciekawieniem oglądała przygotowane
widowisko. Trwający 25 minut pokaz przyciągnął uwagę
ponieważ wyróżniał się żywym charakterem i zmiennością
tańców. Przygotowany przez „Elegię” występ przedstawiał
moment zbierania pieniędzy na koziołka - był to czas podczas wesela kiedy drużbowie chcieli nadal się bawić a nie
mieli już pieniędzy na zapłatę dla muzyków. Nie obyłoby
się też bez samego tańcowania. Szybkie polki, obereczki
i dostojne walczyki. Nie zabrakło także sztandarowego Kra-

X Pielgrzymka Rowerowa
na Jasną Górę
11 lipca 2019 r. już po raz dziesiąty wyruszyła rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę.
Ponad 40 osób wyruszyło przed Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, by zawieźć Jej swoje intencje, prośby, modlitwy i podziękowania. Pielgrzymka tradycyjnie rozpoczęła
się wspólną Mszą Świętą w kościele parafialnym w Sułkowicach.
Był to wspaniały czas spędzony na rowerze i nie tylko. Rekolekcje w drodze i podczas codziennych spotkań.
Ponad 40 osób w różnym wieku, z różnymi życiowymi doświadczeniami jadą razem pokonując zwykły fizyczny trud,
a przy tym wzajemnie sobie pomagają, podnoszą na duchu
i pokrzepiają choćby dobrym słowem. Czy może być coś
wspanialszego w relacjach międzyludzkich? Gratulacje
i podziękowania dla wszystkich uczestników i organizatorów.
X Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę została objęta
Patronatem Burmistrza Gminy Sułkowice.
tekst i fot. red.

kowiaka. Podczas Rudnickiego Wesela pojawiło się wiele
tańców i dawnych, archaicznych przyśpiewek z naszych
okolic.
Po zakończeniu występu zarówno tancerze, kapela jak
i instruktorzy byli zadowoleni z efektów jakie udało się osiągnąć. Jak zwykle zespół stanął na wysokości zadania. Po zeszłorocznym III miejscu wszyscy mieli ambicję aby znaleźć
się na podium. Konkurencja podczas Krakowskiego Wianka była duża, a poziom prezentowanych widowisk bardzo
wysoki. Wszyscy z niecierpliwością czekali na werdykt, który został ogłoszony dopiero kilka godzin po występie. Przez
ostatnie 3 lata zespół każdorazowo wracał ze Szczurowej
z miejscem na podium. Dwukrotnie z brązowym medalem,
raz ze srebrnym.
Tym razem zdobyli 1 MIEJSCE! w kategorii zespół dorosły prezentujący folklor w formie autentycznej zdobyli najwyższy stopień podium i nagrodę pieniężną w wysokości
1 500 zł. Wygrana cieszy tym bardziej, że to pierwsze złoto
przywiezione ze Szczurowej.
tekst: SOK
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ZT Retro ma już 30 lat!

30 lat minęło jak jeden dzień odkąd ZT Retro rozpoczął
swoją działalność. Z tej wyjątkowej okazji Sułkowicki
Ośrodek Kultury oraz Zespół Taneczny Retro zorganizowali Galę Tańca, która miała miejsce 11 maja 2019 r.
Podczas gali na scenie pojawiło się ok. 80 tancerzy ze
wszystkich grup Zespołu. Oprócz występów jubilatów
za scenie zawitali również: grupy baletu, tańca nowoczesnego dla przedszkolaków oraz grupa tancerzy
z Harbutowic.
Urodziny to wyjątkowa okazja, dlatego warto ją świętować i cieszyć się z kolejnych, wspólnie przeżytych lat. Tym
bardziej cieszy fakt, że urodzinowa gala tańca zgromadziła
w Sułkowickim Ośrodku Kultury ok. 300 osób.
Oprócz rodzin, sympatyków i byłych członków Zespołu
na gali obecni byli również przedstawiciele władz: Wicestarosta Powiatu Myślenickiego Pan Andrzej Pułka, Burmistrz
Gminy Sułkowice Pan Artur Grabczyk oraz radni gminni
i powiatowi. Nie mogło również zabraknąć najważniejszej
osoby, bez której wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca,
Pani Danuty Kostowal- Suwaj założycielki Zespołu Retro.
Pani Danusia opowiedziała jak z jej perspektywy wyglądały
początki „Retra” i z pełnią serdeczności życzyła powodzenia
swoim następcom. Podczas przedstawienia historii Zespołu
wspomnieni zostali wszyscy jego dotychczasowi instruktorzy.

Po niemal godzinnym tanecznym show gala dobiegła końca. Na scenę poproszeni zostali tancerze, instruktorzy oraz założycielka zespołu, na których ręce zostały złożone podziękowania, listy gratulacyjne, kwiaty
i słodkie upominki. Ciepłych słów i szczerych życzeń nie
było końca. Po oficjalnej części nadszedł czas na chwilę
dla artystów i krótką sesję fotograficzną z instruktorami
i rodzicami.
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę wszystkich tych, bez których gala tańca nie mogłaby się odbyć.
tekst: Beata Domanus, fot.: SOK

Dni Sułkowic 2019
W pierwszy weekend lipca odbyło się coroczne największe, dwudniowe, otwarte i bezpłatne wydarzenie
w Gminie Sułkowice – Dni Sułkowic 2019.
Na każdego czekała moc atrakcji: ciekawe koncerty,
występy, luna park, degustacja potraw regionalnych oraz
wspaniała zabawa zwiastująca już tak na dobre początek
lata i wakacji. W sobotę zagrał pochodzący z nowosądecczyzny Kordian, natomiast w niedzielę wystąpił popularny
Zespół FEEL wraz ze swoim wokalistą Piotrem Kupichą.
Ponadto na scenie wystąpili: Studio tańca VICTORIA, Uczniowski Klub Sportowy KATANA, Mała Elegia, Retro, Kapela Józka Ślusarza z Częstochowy, Studio Tańca R, Orkiestra Dęta, Zespół Ostatni w Raju, Świetlica Środowiskowa,
Marta Kasprzyk wraz z kursantkami z klubu Sportowego

18

Wokół edukacji

Klamra 3 (312) sierpień 2019

M- Maximus, Aleksandra Kuźniar, Karolina Szczurowska ,
Zespół AVANTAGO, Dj’e: Paku, Peex, One-F, Cargo.
Serdeczne podziękowania składamy dla wszystkich
zaangażowanych w organizację Dni Sułkowic 2019: służb,
formacji, występujących, stowarzyszeń i poszczególnych
osób. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich
sponsorów, którzy wsparli finansowo lub rzeczowo organizację Dni Sułkowic 2019.

Auto Alfa 1 Centrum Motoryzacyjne; F.P.H. „Aruś” Ryszard
Chrobak; Restauracja Trento; Hotel Gala; Firma ROMI; Market PSB
Mrówka Myślenice; SPORTPLUS.PL Spółka z o.o.; Metaloplast Kraków Sp. z o.o.; F.H.U.METAL-MIX Mirosław Malina; Lewiatan
Zachęta Sułkowice; Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska;
Sala zabaw dziecięcych GIBOLAND; Stajnia pod Topolą; I love Pizza Biertowice; Stacja Paliw Jaw- Mal Sułkowice; Delikatesy Paleo
Krzywaczka; Dariusz Gąsienica – Mikołajczyk.

Sponsorzy Dni Sułkowic 2019: Zbidex Zbigniew Miętka; Market Euro s.c. Bobowscy D.P.; Stanbud - Skład materiałów
budowlanych; Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie - Oddział Sułkowice; F.P.H. Betix Krzysztof Betlej; Szklana Góra Ski;
Kuźnia Sułkowice S.A.; PHU Transportowe Marcin Skorut;

Patronaty medialne: TVP Kraków; Dziennik Polski;
Telewizja Powiatowa Myślenice iTV; www.miasto-info.pl; Gazeta
Myślenicka; Gazeta Gminna Klamra.
tekst i fot.: Tomasz Pacułt

Kocham moje Sułkowice
„Kocham moje Sułkowice” czyli wspólna zabawa
z okazji Dnia Dziecka. W poniedziałek, 3 czerwca 2019
r. na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach uczniowie wspólnie świętowali Dzień Dziecka.

Przez cały rok pilnie pracowali, przygotowywali się
do odpowiedzi, byli sprawdzani i testowani, dlatego tym
razem postanowiliśmy zamienić role, testując nauczycieli
i rodziców. W teleturnieju „Kocham moje Sułkowice”
drużyna rodziców zmierzyła się z drużyną nauczycieli
w wiedzy o naszym mieście, które w tym roku świętuje
50. rocznicę nadania praw miejskich. Nasi zawodnicy musieli wykazać się nie tylko znajomością historii naszego miasta, ale także talentem: artystycznym - rozwiązując rebusy
i muzycznym - odgadując sułkowickie przyśpiewki. Nie

lada wyzwaniem była konkurencja sprawdzająca znajomość gwary sułkowickiej i tu nasze drużyny poradziły sobie
znakomicie. Przez cały czas drużynom kibicowali uczniowie, którzy podpowiadali swoim faworytom. Zabawa była
przednia, a śmiech i zadowolenie uczniów były najlepszą
nagrodą dla naszych uczestników. Ostatecznie jury w składzie: Burmistrz Artur Grabczyk, Ewa Bartosz, Zofia Kurowska oraz przewodnicząca szkoły Amelia Kowenicka ogłosili
remis. Mamy nadzieję, że w ten sposób pokazaliśmy uczniom, że nawet przez zabawę można poznać swoje miasto
i jego historię, a rodzicom i nauczycielom udowodniliśmy,
że wcale nie jest tak łatwo być ocenianym :) Serdecznie podziękowania dla: Dyrekcji Szkoły, rodziców i nauczycieli,
którzy przyjęli zaproszenie do wspólnej zabawy i zadbali
o wspaniałą atmosferę w tym szczególnym dla dzieci dniu.
tekst i fot.: Magdalena Klus

Klamra 3 (312) sierpień 2019

Wokół edukacji

19

Wybitni absolwenci roku szkolnego
2018/2019 z Gminy Sułkowice
Uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Gminy Sułkowice dla Wybitnych Uczniów - PRIMUS
INTER PARES odbyła się w dniu 18 czerwca 2019 r.
w Centrum Kultury w Harbutowicach.
Burmistrz Artur Grabczyk w obecności dyrektorów,
wychowawców i rodziców nagrodził sześciu absolwentów
szkół podstawowych oraz trzech absolwentów gimnazjów
z terenu Gminy Sułkowice. W tym roku po raz ostatni
nagrodzeni zostali absolwenci gimnazjów, ponieważ
to już ostatni „rocznik”, który uczył się w gimnazjum.
Najwyższa średnia ocen, wzorowe zachowanie oraz
dodatkowe osiągnięcia, takie jak wynik sprawdzianu
ósmoklasistów lub egzaminu gimnazjalnego, sukcesy

odniesione w konkursach, turniejach itp., frekwencja, praca społeczna na rzecz szkoły i środowiska były wyznacznikiem tego, kto w tym roku otrzymał nagrodę.
W tym roku nagrodzeni zostali:
Florian Czwartek ze SP w Biertowicach,
Dawid Gaweł ze SP w Harbutowicach,
Aleksandra Pac ze SP w Krzywaczce,
Łukasz Hudaszek ze SP w Rudniku,
Natalia Malina ze SP nr 1 w Sułkowicach,
Oliwia Wołek ze SP nr 2 w Sułkowicach,
Jakub Dusza z Gimnazjum w Krzywaczce,
Rafał Żmija z Gimnazjum w Rudniku,
Bartłomiej Mielecki z Gimnazjum w Sułkowicach.
Nagrody i gratulacje otrzymali także rodzice, wychowawcy uczniów i dyrektorzy.
Wszystkim absolwentom gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych w nowych szkołach, w których będą kontynuowali naukę.
tekst i fot. red. MC

Międzynarodowy Dzień Dziecka
w SP nr 1 w Sułkowicach
Słowa popularnej piosenki Majki Jeżowskiej towarzyszyły nam 3 czerwca 2019 r. W tym dniu obchodziliśmy,
nieco później niż zwykle, Międzynarodowy Dzień
Dziecka.

ckim, włoskim, francuskim, a nawet czeskim w wykonaniu
„Gwiazd szkolnej estrady”.
Na zakończenie programu uczniowie klas III zaprezentowali pełne fantazji zabawy muzyką i słowem. Pokazali
oni, jak znakomicie można połączyć znane utwory słynnych
kompozytorów, których talent rozbłysnął już w dzieciństwie
z ulubionymi wierszami Jana Brzechwy. Skarżypyta skarżyła do muzyki Mozarta, Kłamczucha kłamała jak z nut
Offenbacha, nieszczęsny Żuk dostawał kosza od Biedronki
w tle Carmen Bizeta, a słodkie lenistwo celebrowano
do słynnego kanonu Johana Pachelbela. Na zakończenie
tej części programu Pani Dyrektor - Krystyna Madejczyk
w imieniu dorosłych złożyła wszystkim dzieciom małym i
tym dużym życzenia szczęścia, miłości oraz spełnienia marzeń.
tekst i fot.: Danuta Kostowal-Suwaj, Beata Zięba

Z ekologią za pan brat
od najmłodszych lat
Z okazji tego święta wychowawczynie klas III oraz
Beata Zięba i Dominik Bańdura wraz z uczniami z klas III,
VI i VIII przygotowali program artystyczny, w którym podkreślono jak ważna jest nauka języka. Udowodnili to wykazując talent aktorski i językowy w swoich pouczających
scenkach uczniowie z klasy VI d. Także rapująca uczennica
z klasy III wraz z kolegami przekonywała widzów o wartości, jaką niesie znajomość języka obcego.
W dalszej części programu można było posłuchać popularnych piosenek w wielu językach: angielskim, niemie-

Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci
w wieku przedszkolnym jest nie tylko potrzebą,
ale i nakazem współczesności. Dziecko nauczone
proekologicznego myślenia, wychowane w zgodzie
w przyrodą będzie umiało w życiu dorosłym należycie
o nią dbać.
W obecnym roku szkolnym przedszkole w Harbutowicach podjęło szereg działań nastawionych na kształtowanie
odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.
5 czerwca 2019 r. nasze przedszkolaki przedstawiły
inscenizację „W leśnej krainie”, która była zwieńczeniem
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Jak minął rok
w Świetlicy Środowiskowej
Świetlica Środowiskowa, w obecnym kształcie już
od 2007 roku jest w naszej Gminie placówką wsparcia dziennego i jedną z najbardziej popularnych form
opieki nad dzieckiem wpisaną w system opieki instytucjonalnej. W roku szkolnym 2018/2019 działała
w Sułkowicach, Biertowicach, Harbutowicach i Rudniku.

projektu „Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat”, podjętego we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole
Małopolska Społeczny Komitet przy ZPO w Harbutowicach, reprezentowanym przez Panią Monikę Lempart. Rezultatem współdziałania było pozyskanie rzutnika i ekranu
do przedszkola.
Podczas spotkania zostały wręczone nagrody w konkursie „Eko-zabawka”, stanowiącym część projektu. Konkurs
ten cieszył się dużą popularnością wśród przedszkolaków
o czym stanowi 19 ekologicznych zabawek przyniesionych
przez dzieci. Występ spodobał się przybyłym gościom, ponieważ nagrodzili małych aktorów gromkimi brawami.
tekst i fot.: Marta Szczurek

Przywrócić głos Niezłomnym!
Kolejny sukces! Maciej Kostecki z ZPO w Harbutowicach - laureatem Konkursu Historycznego
Maciej Kostecki uczeń klasy V został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii” pod patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Maciej wykonał
pracę modelarską upamiętniającą postać gen. bryg. pil.
Stanisława Skalskiego. Co więcej, wyróżnienie w kategorii - prezentacja multimedialna upamiętniająca postać

gen. bryg. Andrzeja Galicy otrzymał kolejny z naszych uczniów - Adam Lempart. Uroczyste rozdanie nagród odbyło
się 10 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana
Pawła II w Nowym Sączu, na którym nie mogło zabraknąć
naszego laureata.
Serdecznie gratulujemy!
tekst i fot.: Dorota Ostafin

Swoją ofertą zajęć uzupełniała ofertę świetlic szkolnych, pracowały w niej, zgodnie z ustawą, wychowawczynie przygotowane przez wyższe uczelnie do pełnienia
takiej opieki. Praca przebiegała według ustalonego harmonogramu i realizowała standardy opieki zawarte w ustawie
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
Miniony rok, jak wszystkie poprzednie skupiał się
głównie na pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego,
zajęciach i zabawach sportowych, staraliśmy się poznać
i rozwinąć indywidualne talenty i zainteresowania dzieci.
Ważnym zadaniem była dla nas pomoc w nauce głównie
skupiająca się na odrabianiu zadań domowych i utrwalaniu poznanego na lekcjach materiału programowego.
Pozostały czas pozwalał na codzienne zajęcia określone
w rocznych planach pracy. Często korespondowały z kalendarzem przyrody. Ciepłe jesienne barwy sprzyjały zajęciom
plastycznym, zimowe dni czytaniu bajek, a wiosenna zieleń
i zmiany otoczenia pozwalały na spacery i wnikliwe obserwacje tego co nas otacza. Staraliśmy się w zabawie i rozmowach z wychowankami wprowadzać treści profilaktyczne:
jak skutecznie powiedzieć „nie”, do czego prowadzi agresja,
czym są emocje, rozmawiać o skutkach sięgania po alkohol,
papierosy i wszelkie substancje uzależniające.
Forma zajęć to głównie zajęcia grupowe prowadzone
w placówkach wyposażonych w różne pomocne materiały.
Głównie były to gry dydaktyczne rozwijające abstrakcyjne
myślenie, myślenie przyczynowo-skutkowe, poszerzające
słownictwo, kształtujące skupienie, wyciszające czy dające możliwość ruchu (piłkarzyki, ping-pong, cymbergaj).
Drugą formą zajęć były wyjazdy. Tradycyjnie początek roku
przyniósł integracyjną wyprawę do gospodarstwa agroturystycznego Marcówce dającą możliwość poznania w formie wesołej, twórczej zabawy życia górali babiogórskich.
Dzieci uczestniczyły również w wycieczce do teatru oraz
w wyjazdach do kina.
W zakresie pracy wychowawczej świetlica posiada bardzo dobre warunki polegające na wykorzystywaniu spontanicznej aktywności jednostek i grupy jako całości. Mamy
swobodę w dobieraniu treści, zgodnie z zainteresowaniem
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dzieci. Wychowankowie mają również możliwość swobodnej, tematycznej zabawy gdzie wychowawczyni jest tylko
obserwatorem czuwającym nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem sprawiedliwych reguł.
Zapisy na zajęcia odbędą się w ostatnim tygodniu
sierpnia poprzez wypełnienie karty zapisu i złożenie jej
w określonym terminie w placówkach każdej miejscowo-
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ści. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których oboje rodziców pracuje (konieczność potwierdzenia
miejsca pracy pieczątką). Informacja o zapisie znajdzie się
na stronie internetowej Świetlicy i Gminy. Ponadto będzie
można uzyskać pełną informację w świetlicy w Sułkowicach,
ul. Sportowa 45 A, tel. 12 272-50-50.
tekst i fot.: Bernadeta Żurek

Z pasją...

Moja gra została też pozytywnie oceniona przez Polski Związek Szachowy
i otrzymałem prawo udziału w zgrupowaniach kadry seniorów.

Z szachami przez świat … i w dorosłość

GK: W zeszłym roku zdobyłeś tytuł
Mistrza Międzynarodowego, jakie cele
masz teraz?
Szymon: Obecnie staram się wywalczyć tytuł arcymistrza – jest to najwyższy tytuł w szachach - potrzebne
do tego jest przekroczenie rankingu
2500 ELO oraz zdobycie trzech norm
arcymistrzowskich. Obecnie mój ranking wynosi 2495 ELO, więc niewiele
mi brakuje, mam też jedną normę zdobytą na Mistrzostwach Świata więc teraz skupiam się na zdobyciu kolejnych
dwóch.

Niedawno na naszej stronie internetowej informowaliśmy o udziale
naszego młodego mistrza szachowego Szymona Gumularza (lat 17)
w Mistrzostwach Polski Seniorów,
które odbywały się w maju w Warszawie.

Zapytaliśmy Szymona jakie wrażenia pozostały mu po tym turnieju,
jak ocenia mijający rok i jakie są jego
plany na przyszłość. W planach było
przeprowadzenie wywiadu w siedzibie Klamry, jednak Szymon obecnie
ponownie bierze udział w turnieju szachowym w Czechach więc na nasze
pytania odpowiedział przez internet.
Gazeta Klamra: Szymonie, informowaliśmy na łamach naszej strony
internetowej o Twoim udziale w Indywidulanych Mistrzostwach Polski w Warszawie, zanim przejdziemy do wrażeń
powiedz jak to się stało, że Ty, jeszcze
przecież junior, mierzyłeś się z czołówką Polskich seniorów?

Szymon: Dzięki moim dobrym
występom w ostatnim roku mocno
podniosłem swój ranking szachowy
i obecnie jestem najwyżej notowanym
juniorem w Polsce do lat 18, zgodnie
z regulaminem Mistrzostw miałem
więc prawo do startu w tym najważniejszym turnieju seniorskim w kraju.
Takiej szansy nie mogłem przegapić!
GK: Był stres?
Szymon: Na początku owszem.
Impreza ta odbywa się w Sali notowań
Giełdy, jest obserwowana przez cały
polski świat szachowy a także poza
naszymi granicami, jest transmitowana na żywo, a w studiu eksperci przez
cały czas oceniają naszą grę. Ja do tego
byłem najmłodszym uczestnikiem
i miałem przedostatni numer startowy (9 na 10 zawodników). Jednak już
w pierwszej rundzie po dobrej partii pokonałem trenera polskiej reprezentacji kobiet arcymistrza Heberlę
i chociaż drugą rundę z moim kolegą
klubowym przegrałem, to przekonałem się, że umiejętnościami nie odstaję od czołowych polskich szachów.
Chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy mi kibicowali
w trakcie tych mistrzostw.
GK: Które partie szczególnie zapadły Ci w pamięć?
Szymon: Naturalnie te wygrane
(śmiech). Poza pierwszą partią wygrałem również z arcymistrzem Bartoszem Soćko, dwukrotnym mistrzem
Polski a obecnie trenerem kadry seniorów oraz z arcymistrzem Gajewskim. Było to dla mnie o tyle ważne,
że jeszcze niedawno wydawali się
to być zawodnicy poza moim zasięgiem. Niestety w kilku partiach przeciwnicy okazali się lepsi i finalnie
skończyłem zawody na 8 miejscu, był
to jednak świetny sprawdzian, który
na pewno zaprocentuje w przyszłości.

GK: Szachy zapewne zajmują obecnie większą część Twojego życia?
Szymon: Zdecydowanie tak i to
coraz większą. Jak to kiedyś z ciekawości podliczył mój tata od czasu, kiedy zacząłem uprawiać szachy na poważnie – czyli gdzieś od 10 roku życia
- na różnych turniejach spędziłem prawie 60 tygodni, czyli ponad rok czasu
poza domem, sporo z tego w czasie
roku szkolnego, na co specjalnie nie
narzekałem (śmiech).
GK: Turnieje grywasz nie tylko
w Polsce ale i za granicą? W jakich krajach zdarzyło ci się już siadać przy szachownicy?
Szymon:
Gram coraz częściej
za granicą z tego powodu, że przy
moim obecnym rankingu niewiele jest
w Polsce turniejów, w których mógłbym się mierzyć z silniejszymi ode
mnie (w Polsce na dzień dzisiejszy jest
tylko ok. 30 szachistów o wyższym
rankingu). Jest to bolączka polskich
szachów – żeby podnosić swój poziom
trzeba grać z mocniejszymi od siebie,
a w Polsce takich turniejów jest niewiele. Dotąd grałem na dwóch kontynentach. W Europie m.in. w Czechach,
Słowacji, Łotwie, Niemczech, Francji,
Anglii, Grecji, Chorwacji, Bułgarii,
Węgrzech, Macedonii, Czarnogórze
a w Ameryce Południowej w Urugwaju. Ponieważ jestem członkiem Kadry
Narodowej Juniorów wiele wyjazdów
jest organizowanych i na szczęście fi-
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szych ze Stanów Zjednoczonych - na
razie jednak trzeba zdać maturę (westchnienie)

nansowanych przez Polski Związek
Szachowy.
GK: A jakie plany masz na najbliższe miesiące?
Szymon: Mój plan startowy na ten
rok to 11 turniejów, zagram między
innymi jako kapitan polskiej reprezentacji w Drużynowych Mistrzostwach
Europy Juniorów w Pardubicach
(Czechy), gdzie powalczymy o medal
dla Polski, potem w Mistrzostwach
Europy Juniorów w Bratysławie.
W październiku czeka mnie wyjazd
na dwa tygodnie do Indii do Mumbaju albo do New Dehli na Mistrzostwa
Świata Juniorów, zaś w grudniu lecę
do Barcelony powalczyć o kolejną normę arcymistrzowską.
GK: W tym roku kończysz 18 lat,
co to zmienia w życiu szachisty?
Szymon: Tak, w tym roku kończę
karierę juniorską. W przyszłym roku
będę już startował wyłącznie w turniejach seniorskich. W związku z tym
muszę podpisać kontrakt z polskim
klubem oraz poszukać sobie klubów
zagranicznych, w których mógłbym
zagrać. Zmieni się również to, że jak
dotąd większość formalności załatwiali za mnie rodzice, teraz będę musiał
przejąć te obowiązki.
GK: Masz już jakieś propozycje
od klubów?
Szymon: Owszem, obecnie jestem
zawodnikiem klubu Polonia Wrocław
i w przyszłym sezonie nadal będę tam
grał , ostatnio zainteresowanie wyraził
czołowy klub niemieckiej Bundesligi
i być może będę grał w tej samej lidze
co Lewandowski (choć w szachy a nie
w piłkę) – śmiech. Więcej nie jestem
w stanie połączyć ze szkołą.
GK: Właśnie, jak łączysz tak intensywne życie sportowe ze szkołą?
Nauczyciele są wyrozumiali?
Szymon: Bardzo wyrozumiali, ina-

czej byłoby to niemożliwe. Mam również duże wsparcie ze strony dyrektora
szkoły. Co prawda moje oceny nie zachwycają (zwłaszcza mojej mamy), ale
trudno o świetne wyniki jeśli jest się
np. dwa tygodnie na turnieju, tydzień
w szkole i znowu wyjeżdża na turniej.
Szczęśliwie udało mi się ukończyć
2. klasę w LO w Myślenicach i za rok
będę przygotowywał się do matury.
GK: Koledzy z klasy ci kibicują?
Szymon: Owszem, część tak.
Przeważnie pytają: gdzie byłeś tym razem i ile udało ci się wygrać? (śmiech).
Na szachach raczej się nie znają, więc
wrażenie robą wyjazdy i ewentualnie
nagrody.
GK: A co po maturze? Studia czy
kariera zawodowa szachisty?
Szymon: Myślę połączyć studia
z karierą szachisty. Dobrą stroną uprawiania tej dyscypliny jest również to,
że jeśli odnosi się sukcesy to można
liczyć na wstęp na niektóre kierunki studiów. Z racji zdobytych medali
Mistrzostw Świata mam już wstęp np.
na Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Warszawski. Otrzymałem również dwie propozycje ze szkół wyż-

GK: Szymonie, w naszych szkołach
obecnie odbywają się zajęcia z szachów. Istnieje również koło szachowe
przy Sułkowickim Ośrodku Kultury. Jak
zachęciłbyś naszych młodych uczniów
do tej dyscypliny?
Szymon: Przede wszystkim szachy są fascynującą grą, zapewniają
godziny, dobrej zabawy a jednocześnie niesamowicie rozwijają mózg, jeśli
staną się pasją – nigdy się nie nudzą,
a dają możliwość poznania świata,
a więc i nowych znajomych. Ja również zaczynałem w sułkowickim klubie i wspominam go z duża sympatią
(pozdrawiam instruktora Pana Kamila
Makówkę).
Nie każdy ma predyspozycje do
uprawiania szachów jako dyscypliny, ale nawet traktowana jako hobby
daje dużo satysfakcji. Zachęcam więc
wszystkich, żeby przynajmniej spróbowali, nawet jeśli nie zostaną mistrzami, będą kiedyś mogli zagrać z przyjaciółmi, a może ze swoimi dziećmi
a kiedyś wnukami (jak byłem mały
próbowałem sił z moim dziadkiem
Kazimierzem Betlejem – co to była za
radość jak wreszcie udało się go ograć
- śmiech).
Obecnie cała rodzina kibicuje
moim występom. Cieszą się z moich
sukcesów i martwią porażkami. To są
właśnie szachy – zbliżają do siebie ludzi!
GK: Szymon dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów.
Szymon: Dziękuję i pozdrawiam
wszystkich czytelników Gazety Klamra.
fot. Polski Związek Szachowy

Obchody 50. rocznicy nadania praw miejskich Sułkowicom
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Wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju

Konfederacka majówka w Harbutowicach

fot. red

X Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę
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Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców – Czyste Powietrze

Złote Gody 2019

fot. red.
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