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Tegoroczna Msza œw. odpustowa na Oblasku zgromadzi³a bar-
dzo licznych wiernych z ca³ych Su³kowic, zw³aszcza z II rejonu.
Odprawili j¹ ks. proboszcz Stanis³aw Jaœkowiec, nowy wikariusz
ks. Marek Suder i ks. Pawe³ Drobny, obecnie wikariusz parafii Naj-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa w Krakowie £agiewnikach.

Gra³a nasza orkiestra dêta, która niebawem bêdzie pielgrzymo-
waæ do W³och. W nastêpnym numerze Klamry reporta¿ z tej piel-
grzymki. (B)

Na fot. (od lewej) ks. proboszcz Stanis³aw Jaœkowiec,
ks. Pawe³ Drobny, ks. Marek Suder

ODPUST NA OBLASKU

Zniszczone drogi
Biertowice – 2,2 km (wartoœæ 22 000 z³)
Harbutowice – 6,3 km (67 000 z³)
Rudnik – 0,7 km (7 000 z³)

W budynkach g³ównie zalane piwnice (uszkodzone posadzki,
zawilgocone tynki, zniszczone wyposa¿enie) oraz zalane strychy
(Biertowice 2 budynki, Harbutowice 3 budynki, Krzywaczka 5 bu-
dynków, Rudnik 0, Su³kowice 11 budynków, w tym 3 komunalne).

Oko³o 3 ha zalanych upraw. Oko³o 6 km zamulonej sieæ kanali-
zacji opadowej. Najwiêksze uszkodzenia s¹ na Stacji Uzdatniania
Wody Pitnej w Harbutowicach: zamulone w du¿ym stopniu zbior-
niki, zniszczone lub uszkodzone urz¹dzenia do uzdatniania wody.

Referat Techniczno-Inwestycyjny Urzêdu Miejskiego

Anna Witalis Zdrzenicka – str. 2 (do¿ynki w Sieprawiu),
Wojciech Bargie³ – str. 3 (Harbutowice), Piotr Trzeboñski – str. 9,
Andrzej Piwowarski – str. 18, Aleksander Sudo³ – str. 21,
Stefan Bochenek – ok³adka i wszystkie pozosta³e

Autorzy fotografii

Fotografie na str. 2
1 - 2. Do¿ynki w Harbutowicach (zob. str. 11)
3 - 4. Powiatowe do¿ynki w Sieprawiu (zob. str. 11)
5 - 8. Rozpoczêcie nowego roku szkolnego w Rudniku (zob. str. 17)
5. Chór szkolny 7.  Klasa I a (wychowawczyni Alicja Kuchta)
8.  Klasa I b (wychowawczyni Danuta Pitala)
Na str. tytu³owej: Poœwiêcenie nowego placu targowego

Rzeka Goœcibia

 Harbutowice

PowódŸ 7-8 IX 2007

Krzywaczka – 3,3 km (33 000 z³)
Su³kowice – 4,1 km (41 000 z³)

Razem 170 000 z³
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RADA MIEJSKA

Na pocz¹tku sesji Rady Miejskiej, która od-
by³a siê w dniu 30 sierpnia 2007 roku, Komisja
Organizacyjna postanowi³a, ¿e sprawozdania z
dzia³alnoœci komisji sta³ych Rady Miejskiej za
okres pierwszego pó³rocza roku 2007 bêd¹ do-
stêpne w Biurze Rady oraz opublikowane w Klam-
rze i na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego.
Publikujemy te sprawozdania z bardzo niewielki-
mi skrótami. (B)

Komisja Organizacyjna
spotka³a siê 7 razy. Na pocz¹tku ka¿dego po-
siedzenia komisja zajmowa³a siê sprawami or-
ganizacyjnymi zwi¹zanymi z porz¹dkiem ko-
lejnej sesji.

Tematy posiedzeñ
1. posiedzenie:
- postulat utworzenia M³odzie¿owej
Rady Gminy,
- kwestie rolnictwa,
- imprezy zorganizowane w ramach
 „Akcji Zima 2007”.
2. posiedzenie:
- ustalenia dotycz¹ce dzia³ania M³odzie-
¿owej Rady Gminy,
- prowadzenie kroniki rady.
3. posiedzenie:
- organizacja obchodów Œwiêta 3 Maja,
- nadanie honorowego obywatelstwa Gmi-
ny Su³kowice ks. dr. Janowi Nowakowi,
- finansowanie M³odzie¿owej Rady
Gminy.
4. posiedzenie:
- zaproponowanie sk³adu Komisji
Statutowej,
- zezwolenie na budowê udzielonego
pañstwu Bobowskim.
5. posiedzenie:
- obchody Dnia Pracownika Samorz¹-
dowego,
- zorganizowane spotkania radnych Rady

Miejskiej z cz³onkami Zespo³u ds. Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci i Promocji Gminy Su³ko-
wice,

- uznano, ¿e nale¿y uchwaliæ bud¿et na rok
2008 ju¿ pod koniec br.,

- koniecznoœæ zatrudniania bieg³ych lub rad-
ców prawnych, którzy pomagaliby radnym w
rozwi¹zywaniu wielu spraw wymagaj¹cych
wiedzy ekspertów, co wi¹¿e siê z wygospoda-
rowaniem w przysz³orocznym bud¿ecie tzw.
puli symuluj¹cej na te cele,

- utworzenie gimnazjum w Rudniku,
- dofinansowania z diet swojego posiedze-

nia wyjazdu m³odzie¿y gminy na Spotkanie
Lednickie,

- wszczêcie prac nad opracowaniem Pro-
gramu Promocji Gminy.

6. posiedzenie:
- wniosek so³tysa Rudnika o tzw. „so³ty-

sówkê” w budynku OSP w Rudniku,
- wniosek o podwy¿kê rycza³tu
dla so³tysów,
- projekt uchwa³y dotycz¹cej wynagrodze-

nia dla burmistrza gminy,
- zapraszanie na obchody œwi¹t pañstwo-

wych by³ych w³odarzy gminy Su³kowice (przy-
najmniej z poprzedniej kadencji).

7. posiedzenie:
- harmonogram miesiêcznej pracy
komisji sta³ych rady,
- zmiana lokalu Biura Rady Miejskiej,
- konserwacja pomnika ksiêcia Sanguszki

w Harbutowicach.
Od pocz¹tku kadencji Rada Miejska pod-

jê³a 73 uchwa³y.

Komisja Rozwoju Go-
spodarczego i Bud¿etu
w pierwszym pó³roczu 2007 r. rozpatrywa³a
wnioski z³o¿one do bud¿etu na rok 2007
oraz zajê³a siê jego opiniowaniem. Ponadto
przed ka¿d¹ sesj¹ Rady Miejskiej komisja
zapoznawa³a siê z projektami uchwa³ doty-
cz¹cymi zmian do bud¿etu, sprzeda¿¹ grun-
tów stanowi¹cych w³asnoœæ gminy, zaku-
pem niezbêdnych gruntów na rzecz gminy,
maj¹cych przyœpieszyæ i zapewniæ konty-
nuowanie zaplanowanych inwestycji i je
opiniowa³a. Dyskutowano równie¿ nad
promocj¹ gminy i jej rozwojem.

Komisja Oœwiaty, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki
odby³a 8 spotkañ formalnych i jedno spotkanie
nieformalne z tworz¹cym siê Stowarzyszeniem
M³odych.

W tematach oœwiatowych analizowano,
opiniowano:

- za³o¿enia bud¿etu na rok 2007,
- temat dowozu dzieci do szkó³ i jego skut-

ki finansowe,
- podwy¿ki p³ac dla pracowników obs³ugi

i administracji oraz ich skutki finansowe dla
bud¿etu gminy,

- zmiany w regulaminie wynagradzania na-
uczycieli w tym zmiany niektórych dodatków
m.in. wychowawstwo, dodatek motywacyjny,
dodatki dla dyrektorów,

- przeznaczenie œrodków bud¿etowych na
promocjê uczniów zdolnych (regulamin na-
gród),

- organizacjê wypoczynku zimowego dzieci
i m³odzie¿y („Akcja Zima”),

- koncepcjê integracji œrodowisk m³odzie-
¿owych, pomys³ utworzenia Rady M³odzie-
¿owej,

- organizacjê wypoczynku letniego dzieci i
m³odzie¿y,

- zmiany wynikaj¹ce z koncepcji ujednoli-
cenia op³at za pobyt dzieci w przedszkolach
tzw. „czesnego”,

- strategiê rozwi¹zywania problemów spo-
³ecznych,

- reorganizacjê œwietlicy socjoterapeutycz-
nej; skutki organizacyjne i finansowe powsta³e
w nastêpstwie powstania œwietlicy œrodowi-
skowej i jej filii.
W tematach dotycz¹cych kultury i sportu:

- zanalizowano potrzeby Izby Regional-
nej, zaopiniowano zmiany w bud¿ecie powsta³e
w wyniku uruchomienia Izby,

- zaopiniowano i zanalizowano skutki fi-
nansowe tworzenia filii Oœrodka Kultury w
poszczególnych miejscowoœciach,

- analizowano nowotworzony statut
Oœrodka Kultury i Biblioteki Publicznej dys-
kutuj¹c nad formami pracy OK i ofert¹ kultu-
raln¹ tej instytucji,

- opracowano wnioski o nagrody starosty
w promocji kultury,

- analizowano koncepcje obchodów Dni
Gminy, Œwiêta 3 Maja i innych uroczystoœci,

- analizowano i podjêto próbê okreœlenia prio-
rytetów do strategii rozwoju w dziedzinie kultu-
ry, sportu i turystyki m.in. ochronê dziedzictwa
kultury lokalnej, jakim s¹ stare kuŸnie kowalskie,
budowê kompleksu pod nazw¹ Zalew.

- omówiono rodzaje wspó³pracy z organi-
zacjami pozarz¹dowymi, stowarzyszeniami w
tym Ko³a Gospodyñ uznaj¹c potrzebê two-
rzenia gminnej strategii takiej wspó³pracy,

- analizowano potrzeby stadionu sportowe-
go, co do poprawy standardu wynikaj¹ce z awan-
su dru¿yny KS Goœcibia do IV ligi, w tym skut-
ki finansowe najpotrzebniejszych inwestycji.

Szczegó³y omówionych zagadnieñ zawie-
raj¹ protoko³y posiedzeñ i przedstawione przez
komisjê wnioski do realizacji.

Do spraw niezakoñczonych lub niezreali-
zowanych nale¿¹:

- nieskoñczone prace nad Statutem Oœrod-
ka Kultury – powód: wydzielenie Biblioteki
Publicznej ze struktur Oœrodka czeka na ana-
lizê finansow¹ i ostateczn¹ decyzjê,

- nie uruchomiono filii OK w poszczegól-
nych miejscowoœciach – powód: trudnoœci lo-
kalowe (w³asnoœci lokali, ich przeznaczenie w
wymienionych miejscowoœciach).

Komisja w okresie miêdzysesyjnym odby³a
jedno, po³¹czone z innymi komisjami spotka-
nie o charakterze objazdowym w dniu 27.08.07.
Celem objazdu by³a analiza stanu przygoto-
wañ gminnych placówek oœwiatowych do nad-
chodz¹cego roku szkolnego.

Krzywaczka
Nie zosta³ wykonany remont dachu na

przedszkolu. Powodem s¹ póŸno uruchomio-
ne pieni¹dze na ten cel, które, jak siê okazuje, w
ogóle nie by³y planowane w bud¿ecie gminy
oraz du¿e k³opoty na rynku budowlanym. Bra-
kuje wykonawców, dro¿ej¹ materia³y budow-
lane. Remont rozpocznie siê ju¿ po rozpoczê-
ciu roku szkolnego, co bêdzie utrudniaæ zapew-
ne prowadzenie zajêæ. Stan techniczny pomiesz-
czeñ przedszkolnych budzi w¹tpliwoœci co do
sensu funkcjonowania w tym miejscu oddzia³u
przedszkolnego, tym bardziej, ¿e nale¿y ono
do Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Krzy-
waczce i ma tendencje rozwojowe. Przysz³o-
œciowo nale¿a³oby przeanalizowaæ mo¿liwoœæ
rozbudowy obiektów szkolnych i przeniesie-
nia tam oddzia³ów przedszkolnych. Podobny
temat dotyczy równie¿ pomieszczeñ bibliote-
ki – filii Miejskiej Biblioteki, której lokalizacja
z podobnych powodów jest ma³o rozs¹dna.
Ponadto jej zbiory, ulokowane w budynku szko-

Sprawozdania z dzia³alnoœci komisji sta³ych Rady Miejskiej
za okres I pó³rocza roku 2007



5Klamra - wrzesieñ 2007

Komisja Rewizyjna
spotka³a siê 12 razy.

Podczas pierwszego posiedzenia komisja
zajê³a siê tematem „Realizacja i analiza rozwo-
ju Strategii Gminy”. Na spotkaniu pracownik
Referatu Techniczno - Inwestycyjnego Dorota
Gabryl poinformowa³a zebranych, ¿e Wielo-
letni Plan Inwestycyjny to dokument, który
gmina musi mieæ, bowiem wymóg ten nak³ada
ustawa o finansach publicznych, na podstawie
tego planu s¹ opracowywane poszczególne rocz-
ne bud¿ety. Aktualny Wieloletni Plan Inwesty-
cyjny zosta³ opracowany na lata 2004 – 2008.
Dokument ten jest niezbêdny przy staraniu siê

RADA MIEJSKA
³y stanowi³yby uzupe³nienie zbiorów bibliote-
ki szkolnej dla, jak zapewne wykazuj¹ staty-
styki czytelnicze, najczêstszego „klienta”,  ja-
kim s¹ uczniowie Krzywaczki. Dodatkowym
argumentem jest równie¿ bezpieczeñstwo przy
dowozie dzieci do przedszkola / biblioteki.
Szczegó³owe omówienie wykonanych prac i su-
gerowane potrzeby omówi¹ zapewne dyrektor
placówki i organ prowadz¹cy. Komisja ograni-
czy³a siê we wnioskach o sugestie typu strate-
gicznego.

Biertowice
Przeanalizowaæ mo¿liwoœci rozbudowy sali

gimnastycznej.

Rudnik
Brakuje bazy sportowej. Przewidzieæ bu-

dowê lub rozbudowê sali gimnastycznej. Po-
trzeb¹ lokaln¹ jest boisko sportowe. Temat
przeniesienia gimnazjum do Rudnika, bêdzie ge-
nerowaæ wiele innych potrzeb lokalowych.

Su³kowice
Przeanalizowaæ mo¿liwoœci lokalizacji par-

kingu przy szkole podstawowej i koncepcjê
zagospodarowania terenu granicz¹cego ze szko-
³a, a bêd¹cego w³asnoœci¹ gminn¹.

Przemyœleæ reorganizacjê stadionu sporto-
wego, nie ograniczaj¹c jego atrakcyjnoœci i mo¿-
liwoœci wykorzystania dla profesjonalnego
sportu. Przeanalizowaæ s³usznoœæ organizacji
imprez masowych na stadionie typu festyn w
kontekœcie strat, np. zniszczenia p³yty g³ów-
nej boiska.

Harbutowice
Przeanalizowaæ alternatywê sprzeda¿y

budynku starej szko³y a jej wyburzenia celem
zagospodarowania odzyskanego terenu na cele
lokalne. Przemyœleæ lokalizacjê filii Domu Kul-
tury. Analiza stanu mienia komunalnego.

Obecni na sesji dyrektorzy placówek
oœwiatowych równie¿ siê wypowiedzieli.

Dyrektor ZPO w Krzywaczce Marek Lijew-
ski wyjaœni³, ¿e w przedszkolu konieczne jest
odwodnienie i izolacja przeciwwilgociowa budyn-
ku, termoizolacja budynku (ocieplenie œcian wraz
z wymian¹ okien), modernizacja instalacji c. o.
oraz filizowanie posadzek w ³azienkach.

W szkole konieczny jest remont kuchni oraz
pomieszczeñ do niej przynale¿nych (zmywal-
nia, magazyny ¿ywnoœciowe). Sto³ówka szkol-
na zosta³a wykonana 10 lat temu w³asnymi si³a-
mi (z bud¿etu szko³y, funduszu Rady Rodzi-
ców, sprzêt i wyposa¿enie podarowa³o Ko³o
Gospodyñ) coroczne malowanie jest nietrwa³e,
farba olejna po kilku miesi¹cach siê ³uszczy. Po
kontroli Sanepidu jest szereg zaleceñ w odnie-
sieniu do stanu sto³ówki. „Z bud¿etu szko³y nie
jesteœmy w stanie wyremontowaæ tego pomiesz-
czenia zgodnie z obecnymi standardami. Ko-
nieczna jest tak¿e wymiana krzese³ i ³awek w
salach lekcyjnych, cyklinowanie i lakierowanie
pod³óg 8 sal lekcyjnych oraz na³o¿enie nak³adek
asfaltowych na drogi wewnêtrzne”.

Dyrektor ZPO w Biertowicach Renata
Skrzeczek poinformowa³a, ¿e obok konieczno-
œci rozbudowy sali gimnastycznej istnieje po-
trzeba wymiany okien i dwóch drzwi wejœcio-

wych w budynku A i trzech okien w budynku
B. Nale¿y siê tak¿e zastanowiæ nad zmian¹ ko-
t³owni z opa³u wêglowego na gazowy. Prze-
wodnicz¹cy Socha doda³, ¿e nale¿y ustawiæ 2
lampy oœwietleniowe przy szkole.

Dyrektor ZPO w Rudniku Miros³aw Pê-
kala powiedzia³, ¿e istnieje potrzeba budowy
parkingu oraz wymiana chodnika przed szko³¹.
Konieczna jest wentylacja w kuchni, ocieple-
nie hali i wymiana drzwi hali wraz z wymian¹
oœwietlenia, a tak¿e odbudowa zniszczonego
ogrodzenia od strony lasu. Wa¿n¹ kwesti¹ jest
monitoring wewnêtrzny i zewnêtrzny. Nale¿y
dokoñczyæ instalacjê ciep³ej wody. Rozwa¿yæ
nale¿y kwestiê gimnazjum w Rudniku.

Dyrektor ZPO w Harbutowicach Ma³go-
rzata Kisielewska poinformowa³a, ¿e najwa¿-
niejsz¹ kwest¹ obecnie s¹ remonty dachu oraz
centralnego ogrzewania (wymiana starej czê-
œci).

Dyrektor Gimnazjum w Su³kowicach Kry-
styna Krzykawska wyjaœni³a, ze spraw¹ stra-
tegiczn¹ jest remont sanitariatów z wymian¹
rur i szatni przy hali sportowej, gdzie obok
zajêæ wychowania fizycznego odbywaj¹ siê za-
jêcia klubów sportowych, a tak¿e niektóre im-
prezy itp. Konieczna jest wymiana okien oraz
siatek przy oknach na hali. Wykonywany jest
projekt wentylacji mechanicznej hali na kwotê
5700 z³otych. Nale¿y zadbaæ, aby w przysz³ym
roku zosta³ wykonana ta wentylacja. Mo¿e
wyst¹piæ potrzeba zaadaptowania jednej kla-
sy na pomieszczenie dla pielêgniarki i pedago-
ga szkolnego w przypadku nieu¿yczenia szko-
le takiego pomieszczenia przez OPS.

Dyrektor PS Nr 1 Krystyna Starzec przy-
pomnia³a, ¿e jest to najstarsze przedszkole i dla-
tego wymaga nastêpuj¹cych remontów: wycy-
klinowania i pomalowania parkietów, wyrów-
nania terenu przed wejœciem do przedszkola,
wymiany instalacji elektrycznej, odwodnienia
budynku, dostosowania ubikacji dla dzieci nie-
pe³nosprawnych, sprawa pomocy w uzyskaniu
certyfikatów urz¹dzeñ w ogrodach przedszkol-
nych, sprawa podwy¿ki dla obs³ugi.

Dyrektor PS Nr 2 Zofia Kowalcze wymie-
ni³a konieczne do wykonania remonty sanita-
riatów dla dzieci, wymiana instalacji elektrycz-
nej, tarasu przed budynkiem.

Dyrektor PS Nr 3 Alicja Temple poinfor-
mowa³a o koniecznoœci rozbudowy przedszkola
w stronê pó³nocn¹ z uwagi na bardzo ma³e po-
mieszczenia, a tak¿e zabudowania tarasu w celu
uzyskania pomieszczenia na pomoce dla dzieci
oraz wymiany blachy falistej na urz¹dzeniu
gospodarczym.

o zewnêtrzne œrodki finansowe, a wszystkie
realizowane inwestycje w gminie powinny zna-
leŸæ siê w³aœnie w tym dokumencie.

Zgodnie z tym planem inwestycjami wyty-
powanymi inwestycjami do realizacji s¹:
* rozbudowa oczyszczalni œcieków,
* rozbudowa kompleksu sportowego
w Su³kowicach,
* rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
* rozbudowa sk³adowiska odpadów wraz
z centrum segregacji,
* modernizacja placówek oœwiatowych,
* budowa hali sportowej SP Su³kowice,
* budowa hali sportowej SP Harbutowice,
* rozbudowa bazy turystycznej,
* zalew,
* rozbudowa sieci wodoci¹gowej w Rudniku,
* modernizacja sieci wodoci¹gowej i ujêcia
wody,
* rozbudowa infrastruktury drogowej (moder-
nizacja dróg, budowa chodników i parkingów),
* wyznaczanie i budowa tras rowerowych i
turystycznych.

Wiêkszoœæ z tych inwestycji ju¿ zrealizo-
wano lub jest ju¿ na pewnym etapie realizacji.

Cz³onkowie komisji jednog³oœnie byli zgod-
ni w sprawie wniosku o koniecznej potrzebie
opracowania nowego Wieloletniego Planu In-
westycyjnego na lata 2007 – 2013.

Tematem drugiego spotkania by³a kontrola
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych za
2006 rok. Ogó³em przyznano nastêpuj¹ce œrod-
ki na rozwi¹zywanie problemów alkoholo-
wych: plan 70 769 z³, wykonane 51 279,61 z³.

Komisja dokona³a szczegó³owej kontroli
dotycz¹cej dokumentacji zwi¹zanej z organi-
zacj¹ i rozliczeniem imprezy pod nazw¹ „Ak-
cja Lato 2006”. Komisja nie stwierdzi³a ¿ad-
nych nieprawid³owoœci. Komisja ze tego po-
siedzenia nie wysunê³a ¿adnych wniosków i
nie wnios³a ¿adnych uwag.

Tematem trzeciego posiedzenia by³a anali-
za œci¹galnoœci podatków. Kierownik Dzia³u
Podatków UM Krystyna Strêk przedstawi³a
szczegó³ow¹ informacjê o stanie zaleg³oœci po-
datkowych na dzieñ 31 grudnia 2006 roku.
Cz³onkowie komisji byli zadowoleni z infor-
macji. Stwierdzili, ¿e realizacja nale¿noœci w
2006 roku jest dobra i nie zg³osili pytañ do
przedstawionej informacji.

Tematem czwartego posiedzenia by³a dzia-
³alnoœæ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. W posie-
dzeniu uczestniczy³y dyrektor Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej Janina Klus i g³ówna ksiêgowa
OPS Maria Kukla, która przedstawi³a analizê
finansow¹ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej za ca³y
rok 2006. Na dzieñ 31 grudnia 2006 r. OPS
zatrudnia³ 25 osób tj. 21,5 etatów, w tym 1
osoba zatrudniona na prace interwencyjne z Po-
wiatowego Urzêdu Pracy. Zawarto 16 umów
zleceñ. W okresie sprawozdawczym zosta³y
wydatkowane œrodki w wysokoœci
5 312 979,82 z³, co stanowi 98,34% ca³ego
przyznanego bud¿etu. G³ówne powody zg³a-
szania siê osób do Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej to bezrobocie, bezradnoœæ w sprawach opie-
kuñczo-wychowawczych i w prowadzeniu go-
spodarstwa domowego, niepe³nosprawnoœæ
oraz alkoholizm, który wp³ywa destrukcyjnie
na ca³e rodziny.

cd. na str. 6
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RADA MIEJSKA
•ród³a finansowania wydatków pomocy

spo³ecznej za okres od stycznia do grudnia 2006:
- dotacje celowe na zadania zlecone i w³a-

sne oraz pozosta³e œrodki 83,21 % (plan
4 460 091 z³. wykonano 4 420 741,26 z³ czyli
99,12%);

- œrodki z bud¿etu gminy na zadania w³a-
sne 16,79% (plan 942 673 z³, wykonano
892 238,56 z³ czyli 94,65%).

Cz³onków komisji interesowa³y tak¿e ta-
kie sprawy jak œci¹galnoœæ alimentów oraz
mieszkania socjalne w Biertowicach. Pozytyw-
nie ocenili ca³okszta³t pracy Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Su³kowicach w 2006 roku.

Tematem pi¹tego posiedzenia by³a kontrola
wybranej œwietlicy socjoterapeutycznej. Na
spotkaniu obecne by³y kierownik œwietlic so-
cjoterapeutycznych Katarzyna Ralska i opie-
kun œwietlicy socjoterapeutycznej w Rudniku
Józefa Staœko, które udzieli³y informacji na te-
mat dzia³alnoœci piêciu placówek œwietlic socjo-
terapeutycznych na terenie gminy. W œwietli-
cach zatrudnionych jest 5 wychowawców (ka¿-
dy na pó³ etatu), 1 kierownik (3/4 etatu), 1 peda-
gog (1 etat), 1 psycholog  (1/4 etatu). Komisja w
odniesieniu do dzia³alnoœci œwietlic nie wysunê-
³a ¿adnych wniosków i nie zg³osi³a ¿adnych uwag.

Na szóstym posiedzeniu kontrol¹ objêto
wykonanie bud¿etu za 2006 r. Na spotkaniu
obecna by³a skarbnik gminy Teresa Garbieñ,
która udzieli³a na temat realizacji bud¿etu w
2006 r. Cz³onkowie komisji pozytywnie oce-
nili realizacjê dochodów i wydatków w bud¿e-
cie gminy na 2006 r.

Tematem siódmego posiedzenia by³a kontro-
la realizacji inwestycji za 2006 r. Kierownik Refe-
ratu Techniczno-Inwestycyjnego Jerzy Biernat
udzieli³ wyjaœnieñ w tym temacie. Cz³onkowie
Komisji Rewizyjnej pozytywnie ocenili realiza-
cjê inwestycji w 2006 r.

Na ósmym posiedzeniu Komisji zosta³
opracowany ostateczny wniosek w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy
Su³kowice z tytu³u wykonania bud¿etu gminy
za 2006 rok. Komisja po dokonaniu kontroli
realizacji bud¿etu, która zosta³a przeprowadzo-
na w dniach 27, 30 marca oraz 4 kwietnia 2007
roku na swym posiedzeniu w dniu 4 kwietnia
pozytywnie oceni³a realizacjê bud¿etu za 2006
rok, przyjmuj¹c jednog³oœnie wniosek o udzie-
lenie absolutorium.

Komisja na dziewi¹tym posiedzeniu objê³a
swoj¹ kontrol¹ so³ectwo Biertowice. W posie-
dzeniu uczestniczy³ so³tys Tadeusz Fus i pra-
cownik UM Wojciech Bargie³, który przedsta-
wi³ informacjê o œrodkach finansowych przy-
znanych i wydatkowanych dla Rady So³eckiej
wsi Biertowice. Rada So³ecka w 2006 roku mia³a
do dyspozycji kwotê 7500,00 z³. Podsumowu-
j¹c przeprowadzon¹ kontrolê w so³ectwie Bier-
towice, cz³onkowie komisji nie stwierdzili ¿ad-
nych uchybieñ i nieprawid³owoœci. Wszystkie
œrodki finansowe zosta³y spo¿ytkowany w na-
le¿yty sposób i zgodnie z ich przeznaczeniem.

Na dziesi¹tym posiedzeniu przedmiotem
kontroli komisji by³ Zak³ad Gospodarki Komu-
nalnej. W posiedzeniu uczestniczy³ dyrektor Za-

k³adu Gospodarki Komunalnej Witold Magiera,
który przedstawi³ informacjê na temat dzia³al-
noœci zak³adu. Cz³onkowie komisji nie stwier-
dzili ¿adnych uchybieñ i nieprawid³owoœci. Usta-
lili, ¿e ZGK stara siê dzia³aæ w ramach swoich
mo¿liwoœci.

Przedmiotem jedenastego posiedzenia by³a
kontrola wybranej placówki oœwiatowej – Szko³y
Podstawowej w Biertowicach. W posiedzeniu
uczestniczy³y dyrektor szko³y Renata Skrze-
czek i pracownik UM Dorota Hodurek, która
przedstawi³a dokumenty finansowo - ksiêgowe
placówki za 2006 rok. Cz³onkowie komisji z
posiedzenia wysunêli nastêpuj¹ce wnioski:

- koniecznoœæ wybudowania nowej wiêk-
szej sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej w Biertowicach,

- zamontowanie lampy oœwietleniowej na
placu przed szko³¹, która oœwietla³aby boisko
szkolne.

Tematem dwunastego spotkania komisji by³a
struktura zatrudnienia w Urzêdzie Miejskim. W
posiedzeniu uczestniczy³a sekretarz gminy
Ma³gorzata Dziadkowiec. Urz¹d Miejski w Su³-
kowicach wg stanu na czerwiec 2007 r. zatrud-
nia 41 osób w pe³nym wymiarze godzin, 6 osób
jest zatrudnionych na niepe³ny etat, a tak¿e
pracowników interwencyjnych, sta¿ystów
oraz organizuje prace spo³eczno - u¿yteczne.
Komisja nie zg³osi³a ¿adnych zastrze¿eñ w od-
niesieniu do omawianego tematu.

Komisja ds. Przeciw-
dzia³ania Bezrobociu,
Zdrowia, Opieki Spo³ecz-
nej i Spraw Socjalnych
odby³a 8 posiedzeñ.

Komisja wnioskowa³a o nast. sprawy:
- starania w celu zorganizowania ca³odobo-

wej opieki medycznej na terenie gminy Su³ko-
wice oraz mo¿liwoœæ stacjonowania karetki po-
gotowia,

- zwiêkszenie bud¿etu na dzia³alnoœæ œwie-
tlic oraz objêcie zajêciami rekreacyjno - sporto-
wymi wszystkich dzieci z gminy Su³kowice,

- zwiêkszenie œrodków w Gminnym Progra-
mie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na 2008 r. na organizacjê wypo-
czynku „Akcja Lato” dla dzieci i m³odzie¿y,

- wczeœniejsze przyst¹pienie do organiza-
cji wypoczynku „Akcja Lato” dla dzieci i m³o-
dzie¿y w roku 2008.

Komisja negatywnie zaopiniowa³a pismo
Starostwa Powiatowego w sprawie dop³aty
z bud¿etu gminy do programów profilaktycz-
nych organizowanych przez Starostwo.

W sprawie projektu uchwa³y dotycz¹cej
zmiany maj¹cej na celu zwiêkszenie limitów
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
komisja nie podjê³a jednoznacznej opinii.

Komisja jednog³oœnie, pozytywnie zaopi-
niowa³a zmianê nazwy Œwietlica Socjoterapeu-
tyczna na nazwê Œwietlica Œrodowiskowa z sie-
dzib¹ w Su³kowicach oraz projekt uchwa³y w
sprawie przyst¹pienia Miasta i Gminy Su³ko-
wice do Polskiego Projektu 400 Miast.

Komisja Bezpieczeñ-
stwa Publicznego i
Ochrony Przeciwpo¿a-
rowej odby³a 5 posiedzeñ.

G³ównym tematem pierwszego by³a spra-
wa oœwietlenia na terenie miasta i gminy Su³ko-
wice. Bardzo szczegó³owa informacjê na ww.
temat z³o¿y³ pracownik UM Jaros³aw Sowa
po objeŸdzie z burmistrzem, radnymi Janem
Hodurkiem i Stanis³awem W³ochem terenu gmi-
ny. W posiedzeniu wzi¹³ udzia³ radny powia-
towy Andrzej Czarny, który przedstawi³ cz³on-
kom komisji zakres prac, jakie maj¹ byæ wyko-
nane przez powiat w gminie Su³kowice.

Na drugim posiedzeniu w dalszym ci¹gu
omawiano sprawê oœwietlenia ulicznego oraz
stan bezpieczeñstwa publicznego. Z tego za-
kresu informacjê z³o¿y³ kierownik Posterunku
Policji w Su³kowicach. Równie¿ na posiedze-
niu zaopiniowano bud¿et gminy w zakresie
bezpieczeñstwa i ochrony przeciwpo¿arowej.

Trzecie posiedzenie by³o objazdowe Su³-
kowic, Harbutowice i Rudnika. Po dokonaniu
oglêdzin komisja wysunê³a wnioski do realiza-
cji:

- zawieszenie lampy na ul. Dolnej w Rud-
niku ko³o sklepu,

- w³¹czenia wszystkich lamp na ul. Cen-
tralnej w Rudniku,

- uzupe³nienie oœwietlenia w Harbutowi-
cach na Pagórku,

- uzupe³nienie znaków drogowych piono-
wych,

- zabezpieczenie wystaj¹cych studzienek
na chodniku od przedszkola w Rudniku w stro-
nê Do³u,

- dokonanie ob³o¿enia rowu od ujêcia na
Goœcibi w stronê Harbutowic.

Na czwartym posiedzeniu równie¿ by³a
omawiana tematyka bezpieczeñstwa publicz-
nego przy obecnoœci kierownika Posterunku Po-
licji w Su³kowicach. Omawiano tak¿e sprawê
zabezpieczenia ³adu i porz¹dku na pikniku or-
ganizowanym w dniach 7-8 lipca na stadionie
sportowym w Su³kowicach. Nastêpuj¹ce wnio-
ski skierowane do burmistrza:

- wyst¹piæ z pismem do Komendy Powia-
towej Policji o ustawienie dwa razy w tygo-
dniu fotoradaru w Rudniku,

- ze wzglêdu na poruszanie siê pieszych
poboczem wyst¹piæ do Zarz¹du Dróg Powia-
towych o dokonanie obciêcia drzew oraz wy-
koszenie traw na poboczach wzd³u¿ dróg po-
wiatowych,

- wykonanie chodnika na d³ugoœci 5 m po
prawej stronie do szko³y, celem bezpiecznego
dojœcia dzieci do przejœcia.

W pi¹tym posiedzeniu udzia³ wzi¹³ bur-
mistrz i jego zastêpca. By³y omawiane zagad-
nienia inwestycji gminnych, remontów oraz
sprawa hydrantów na terenie gminy jak rów-
nie¿ poruszona zosta³a sprawa przekazania
budynku, w którym mieszcz¹ siê pomieszcze-
nia OSP Rudnik.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Leœnic-
twa i Ochrony Œrodowiska na str. 19.
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W trakcie realizacji jest projekt ogrom-
nego przedsiêwziêcia, jakie nas czeka czyli
modernizacja stacji ujêcia wody i rozbudo-
wy sieci. Projekt ten, po ustaleniu warun-
ków technicznych i wyborze technologii,
zostanie wykonany do 31 paŸdziernika bie-
¿¹cego roku (218 000 z³). Najwiêkszym pro-
blemem ujêcia wody pitnej dla gminy jest,
nie tak jak w wiêkszoœci gmin, problem za-
nieczyszczenia bakteriologicznego, tylko
problem z jej mêtnoœci¹, zw³aszcza po in-
tensywnych opadach. Wybrana technolo-
gia to bardzo nowoczesna technologia kon-
tenerowa, która pozwala na uzyskanie do-
puszczalnej mêtnoœci po 15 minutach od
uruchomienia stacji kontenerowej. Trady-
cyjna metoda albo nie pozwala na tak sku-
teczne oczyszczanie wody, albo proces ten
trwa do kilku godzin. Bêdzie to czwarta tego
typu inwestycja realizowana w Polsce.

W Rudniku do 30 paŸdziernika wyko-
nany zostanie projekt zbiornika wody pit-
nej. Budowa takiego zbiornika jest koniecz-
na, aby umo¿liwiæ ci¹g³¹ dostawê wody,
zw³aszcza w porze du¿ych rozbiorów.

Do 15 grudnia wykonany zostanie pro-
jekt budowy chodnika przez Such¹ Górê w
Su³kowicach.

Po rozmowach z Zarz¹dem Dróg Woje-
wódzkich i cz³onkiem Zarz¹du Wojewódz-
twa Ma³opolskiego uda³o nam siê w lipcu
podpisaæ umowê na realizacjê chodników
przy drodze wojewódzkiej w Biertowicach i
Harbutowicach. Wynegocjowana kwota
dotacji to 450 000 z³otych. Na uwagê zas³u-
guje równie¿ fakt, ¿e ZDW pozwoli³ nam na
zlecenie tego zadania Zak³adowi Gospodar-
ki Komunalnej i do listopada bêdzie wyko-
nany zakres tegoroczny tego zadania. Jest
to zadanie z dwuletnim cyklem realizacji.

Uda³o nam siê, po trudnych, ale owoc-
nych rozmowach z Zarz¹dem Powiatu, do-
prowadziæ do wydania warunków technicz-
nych na wykonanie projektu chodnika przy
ul. Dolnej w Rudniku. Wed³ug zapewnieñ
Zarz¹du budowana bêdzie k³adka przy mo-
œcie na ul. Dolnej i chodnik ³¹cz¹cy ul. Cen-
traln¹ z t¹ k³adk¹.

Zarz¹d Powiatu zosta³ przekonany do
realizacji chodnika przy ul. Wolnoœci na
warunkach, które s¹ do udŸwigniêcia przez
za³o¿ony bud¿et gminny. Wynegocjowa³em
równie¿, ¿e ca³a podbudowa i skanalizowa-
nie rowu finansowane bêdzie z bud¿etu
powiatu. Przypominam Pañstwu, ¿e na re-
alizacjê tego zadania w bud¿ecie gminy na
rok 2007 by³o zapisane 25 000 z³otych.
Kosztorys przewidzianych prac opiewa³ na
kwotê prawie 90 000, st¹d gdyby realizacja
budowy tego chodnika odbywa³a siê we-

d³ug zasad tegorocznych, po stronie gmi-
ny nale¿a³oby przewidzieæ 63 000 z³otych.

Zosta³o przeprowadzone postêpowa-
nie przetargowe na wykonanie projektu
mostu na rzece Skawinka w Biertowicach
(56 000 z³).

W trakcie realizacji jest modernizacja
dróg gminnych w poszczególnych miejsco-
woœciach. Do 28 wrzeœnia planujemy za-
koñczenie tego zadania. Chcia³em dodaæ w
tym miejscu nastêpuj¹c¹ uwagê. Coraz
mniej firm zainteresowanych jest zadania-
mi o ma³ym zakresie finansowym, a firmy,
które wygraj¹ przetarg, nie kwapi¹ siê z re-
alizacj¹, czekaj¹c na ostatnie dni, by zd¹-
¿yæ tylko z terminem realizacji. Du¿o pracy
maj¹ równie¿ pracownicy urzêdu, którzy
musz¹ pilnowaæ na ka¿dym kroku wyko-
nawców.

Zosta³a zrealizowana jedna z wiêkszych
inwestycji w tym roku czyli plac targowy.
Zadanie to zosta³o zlecone ZGK, który
wywi¹za³ siê z zadania z nawi¹zk¹. Ca³oœæ
wykonanych prac opiewa na kwotê 448 000
z³otych.

W okolicy placu targowego zosta³a
wykonana równie¿ k³adka dla pieszych.
Jest kilka uwag do wykonawcy i po usu-
niêciu zastrze¿eñ bêdzie odebrana i udo-
stêpniona do u¿ytku. (155 000 z³)

Do 10 wrzeœnia ma zostaæ wykonana
winda w budynku Oœrodka Zdrowia, która
pozwoli na funkcjonowanie przychodni zlo-
kalizowanej na I piêtrze i równie¿ na póŸ-
niejsze wykorzystanie II piêtra na us³ugi
zwi¹zane z ochron¹ zdrowia.

Prace remontowe i modernizacyjne pla-
cówek oœwiatowych zosta³y prawie zakoñ-
czone. Jednak potrzeby tych obiektów s¹
ogromne i nale¿y je sukcesywnie realizo-
waæ. Trwaj¹ prace, w porozumieniu z dy-
rektorami szkó³, nad wnioskami o dofinan-
sowanie wyposa¿enia nowo wybudowa-
nych a tak¿e adaptowanych pomieszczeñ
w budynkach oœwiatowych- z rezerwy bu-
d¿etowej ministerstwa.

Zakoñczona zosta³a modernizacja bo-
isk w kompleksie sportowym przy gimna-
zjum w Su³kowicach. Boisko to zosta³o do-
stosowane do wymogów zwi¹zku pi³kar-
skiego i dopuszczone do u¿ytkowania.
Przyst¹piliœmy równie¿ do opracowania
kompleksowego wniosku na wykonanie i
rozbudowê monitoringu dla szkó³ w ramach
rz¹dowego programu poprawy bezpieczeñ-
stwa w szko³ach.

Uda³o nam siê uzyskaæ z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie preferencyj-
ne po¿yczki w wysokoœci 1 315 940 z³otych
na realizacjê zadania „Kanalizacja sanitar-
na dla miejscowoœci Biertowice – etap II”
oraz w wysokoœci 251 930 z³otych na reali-
zacjê zadania pn. „Wyposa¿enie sk³adowi-
ska odpadów komunalnych w Su³kowicach
w spycharkê g¹sienicow¹”. Fundusz sfi-
nansuje 70% kosztów zakupu spycharki (tj.
251.930 z³) po¿yczk¹ preferencyjn¹ opro-
centowan¹ w wys. 4%. Zgodnie z zasada-
mi Funduszu, po zrealizowaniu zadania
i czêœciowej sp³acie mo¿na uzyskaæ umo-
rzenie 35% po¿yczki, a wiêc kwotê – ok. 88
tys. z³.

Jeœli chodzi o drugie zadanie, to Fun-
dusz sfinansuje blisko 90% jego kosztów,
(tj.1.315.940 z³) po¿yczk¹ preferencyjn¹
oprocentowana w wys. 4%. Zgodnie z za-
sadami Funduszu, po zrealizowaniu zada-
nia i czêœciowej sp³acie mo¿na uzyskaæ
umorzenie 40% po¿yczki, a wiêc kwotê –
ok. 496 tys. z³.

Po rozstrzygniêciu przetargu na reali-
zacjê zadania pn. ,,Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Su³kowice” przyst¹piliœmy do
zawiadamiania instytucji opiniuj¹cych oraz
prowadzimy szeroko rozumiane konsulta-
cje spo³eczne. St¹d organizowane s¹ zebra-
nia z mieszkañcami, na których przedsta-
wia siê zasady tworzenia i za³o¿enia do tego
dokumentu. (97 000 z³otych).

Ci¹gle pracujemy nad uaktualnieniem
strategii rozwoju gminy oraz nad Wielolet-
nim Planem Inwestycyjnym. Powo³any spe-
cjalnie do tego zadania zespó³ odby³ kilka
posiedzeñ, na których ustalono zasady
tworzenia nowej strategii, opracowano har-
monogram dzia³añ i wybrano osoby odpo-
wiedzialne za realizacjê poszczególnych
zadañ.

W Harbutowicach realizowana jest bar-
dzo du¿a inwestycja – umocnienia rzeki
Harbutówki wraz z wykonaniem muru opo-
rowego - opiewaj¹ca na kwotê 450 000 z³o-
tych. Nale¿y tutaj podkreœliæ, ¿e bardzo do-
brze uk³ada siê wspó³praca z dyrektorem
Wojewódzkiego Zarz¹du Wód, Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych.

Rok 2007 to rok projektów, ale tak¿e rok
inwestycji. Inwestujemy w infrastrukturê,
która poprawi jakoœæ naszego œrodowiska,
jakoœæ naszego ¿ycia i nasze bezpieczeñ-
stwo.

Piotr Pu³ka
Burmistrz Gminy

Co nowego w naszej gminie?
BURMISTRZ
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Pani s¹siadko! Mamy miejsce w samo-
chodzie! Jakby pani chcia³a jechaæ z nami
na Kalwarie....

Kiedy by³am ma³a, ci¹gle z mam¹ jeŸdzi-
³am poci¹giem do Kalwarii z plecaczkiem
wype³nionym jak¹œ bu³k¹ z ¿ó³tym serem i
herbat¹ w „krachli” (ktoœ pamiêta, co to ta-
kiego?) i peleryn¹ (jakby pada³o) na Dró¿ki
w nam znanej intencji. Ostatni raz 40 lat
temu. Z mam¹. W zwyk³y dzieñ, bez asysty,
mama czyta³a z ksi¹¿eczki modlitwy, a kie-
dy ju¿ umia³am czytaæ to i ja. Bo potem by³y
tylko Msze œw. w klasztorze. Z mê¿em, z
córk¹, z grup¹ duszpastersk¹, która do dziœ
(37 lat!) istnieje i dzia³a. Magiczne miejsce,
pe³ne nadziei, pe³ne czegoœ, czego nie mo¿-
na wyraziæ s³owami.

I ten Cudowny Obraz Matki. Tylekroæ
klêka³am przed Ni¹. Rodzice odeszli daw-
no, ostatnio odszed³ m¹¿. Smutek, têskno-
ta, ¿al, bunt...

Pani s¹siadko! Mamy miejsce w samo-
chodzie...

Natychmiast siê zgodzi³am. Zapomnia-
³am, ¿e boli biodro, ¿e lata nie te, ¿e serce
s³abe. Pojadê! I pojecha³am. 15 sierpnia,
piêkny s³oneczny, radosny dzieñ. Po Mszy
œw. w intencji rudniczan wylegliœmy na szlak
Dró¿ek Pana Jezusa. By³a nas tak liczna
grupa, ¿e pani z mijaj¹cej nas grupy z Lima-
nowej g³oœno stwierdzi³a: Ale ich nasz³o!

Nie by³a wa¿na iloœæ ludzi w naszej, jak
siê to tutaj okreœla, kompanii. Oczarowa³a
mnie iloœæ tych kompanii, przenikaj¹cy je-
den przez drugich œpiew (czasem prawdzi-
wie „kalwaryjski”) i ich sk³ad. Staruszko-
wie pogiêci w pó³, kosturkiem siê podpie-
raj¹cy, tacy jak ja (m³odzi duchem), i ci na-
prawdê m³odzi. I ca³e rodziny. Z ma³ymi
dzieæmi, na wózkach i na rêkach

I oczarowa³ mnie widok z daleka. Jak¿e
ja ¿a³owa³am, ¿e nie wziê³am aparatu! Teren

pagórkowaty. Jedni (z daleka ich s³ychaæ),
schodz¹ w dó³, inni wy³aniaj¹ siê jak s³oñ-
ce zza chmury pokonuj¹c inn¹ górkê, za
nami t³um, przed nami znów wzgórze.

Kiedyœ pewien myœleniczanin (mianu-
j¹cy siê katolikiem, ale nie praktykuj¹cym)
mieszkaj¹cy obecnie w Australii powiedzia³:
Te polskie procesje i ca³y ten kult to takie
tylko polskie, takie zacofane.

Jak ja siê cieszê, ¿e tylu nas jest na tych
polskich dró¿kach. Ile nadziei w tych m³o-
dych! Oby byli jak najd³u¿ej „zacofani”.

Kolejne podejœcie. Ciê¿ko, ale nikt nie
rezygnuje. Uœmiechamy siê do siebie, wspo-
magamy s³owem „ciê¿ko, co?, ale gor¹co,

ale ju¿ niedaleko stacja, to odpoczniemy” i
œpiewamy. Wszyscy œpiewamy. Jestem taka
szczêœliwa. Wierzê, ¿e skoro ju¿ tutaj wy-
modli³am dwukrotnie cud, to i teraz Matka
Boska Kalwaryjska mnie wys³ucha.

A ja podziwiaj¹c te widoki, s³uchaj¹c
rozwa¿añ, ofiarujê moje ogromne zmêcze-
nie i ból fizyczny w intencji mnie znanej.
Dziêkujê, ¿e us³ysza³am kilka dni wczeœniej:

Pani s¹siadko! Mamy miejsce w samo-
chodzie... Jakby pani chcia³a jechaæ z nami
na Kalwarie...

Dziêkujê, bardzo wam, s¹siedzi dziê-
kujê.

Maja Golczyk

Inicjatorem budowy organów w naszym
koœciele by³ ks. proboszcz Antoni Kowalski.
Niestety, nie doczeka³ zakoñczenia budowy
tego instrumentu. Na jego pogrzebie zagra-
³y ju¿ nowe organy, ale tylko kilka g³osów.

Organy zosta³y zbudowane w 1985 roku
przez firmê W³odzimierza Truszczyñskiego
z Warszawy. Jest to instrument 24 g³osowy
o dwóch manualach, czyli klawiaturach rêcz-
nych i jednej peda³owej. Organy maj¹ 1670
piszcza³ek ró¿nej wielkoœci, od kilku centy-
metrów do kilku metrów. Piszcza³ki s¹ drew-
niane i metalowe. Na frontonie widaæ tylko
kilkadziesi¹t piszcza³ek metalowych, reszta
znajduje siê wewn¹trz szafy organowej. Or-
gany posiadaj¹ frakturê mechaniczn¹, któ-
ra polega na tym, ¿e powietrze do piszcza-
³ek dostaje siê poprzez system ciêgien oraz
dŸwigni. Jest to najstarszy, ale i najlepszy
system, lepszy od pneumatycznego lub
elektromagnetycznego.

Instrument od nowoœci nie by³ strojony
a ni wyczyszczony. Tego typu prace powin-
ny byæ przeprowadzone co 5-6 lat. Dziêki
nowemu ks. proboszczowi Stanis³awowi
Jaœkowcowi prace te zosta³y wykonane.

Organy jak nowe

Organy brzmi¹ teraz pe³nym dŸwiêkiem i
moc¹. Instrument tego typu i tej wielkoœci
jest wart dzisiaj oko³o 700 tys. z³otych.

Mo¿emy byæ dumni, ¿e w naszym ko-
œciele s¹ takie organy.

Józef Oliwa
organista

KALWARYJSKIE DRÓ¯KI
RELIGIA
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Podobnie jak w ubieg³ych latach tak¿e
i w tym roku w dniu 11 sierpnia odby³y siê
æwiczenia stra¿ackie zorganizowane
przez gminnego komendanta Ryszarda
Srokê. W æwiczeniach wziê³y udzia³
wszystkie jednostki OSP z terenu gminy.
Miejscem æwiczeñ by³ przysió³ek ̄ ydki w
Biertowicach.

Tematem æwiczeñ by³o wspó³dzia³anie
poszczególnych jednostek podczas symu-
lacyjnej akcji gaszenia po¿aru budynków
mieszkalnych i gospodarczych po³o¿onych
w znacznej odleg³oœci od Ÿród³a wody, gdzie
akcja gaœnicza wymaga³a stworzenia ci¹-
g³ej linii gaœniczej.

O godzinie 15-tej dy¿urny Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Myœlenicach uruchomi³
system selektywnego wywo³ywania. We
wszystkich jednostkach system zadzia³a³
prawid³owo, wiêc w gminie rozleg³y siê sy-
reny alarmowe. Od tego momentu liczy³ siê
czas reagowania jednostek na alarm. Tylko
cztery minuty wystarczy³y, aby zosta³y pod-
jête dzia³ania. W takim czasie przyby³a
pierwsza jednostka.

Po up³ywie 15 minut wszystkie jednost-
ki by³y ju¿ na miejscu zbiórki. Komendant
Sroka dokona³ odprawy jednostek i rozdzie-
li³ zadania. Jednostki rozjecha³y siê i zajê³y
wyznaczone stanowiska do prowadzenia
dzia³añ. Po up³ywie 7 minut od rozjechania
siê wozów bojowych zosta³o zbudowane
stanowisko wodne i zosta³a zasilona pierw-
sza jednostka, która poda³a wodê na sy-
mulowany po¿ar.

Przez ca³y czas by³a ³¹cznoœæ radiowa
miêdzy jednostkami oraz wysoka spraw-
noœæ dowodzenia akcj¹. Równie¿ w trakcie

STRA¯ACKIE WIADOMOŒCI
Z ¿alem informujemy, ¿e ode-

szli na wieczn¹ s³u¿bê stra¿acy
OSP Su³kowice:

Œp.
Józef W³och

(ur. 1941)

Wst¹pi³ do OSP w 1969 roku.
By³ wieloletnim cz³onkiem Za-
rz¹du i opiekunem dru¿yny m³o-
dzie¿owej. Zmar³ 15 czerwca
2007 roku.

Œp.
Tadeusz Postawa

(ur. 1949)

Wst¹pi³ do OSP w 1971 roku.
Zmar³ 29 czerwca 2007 roku.

Œp.
Jan Król

(ur. 1937)

Wst¹pi³ do OSP w 1960 roku.
Zmar³ 9 lipca 2007 roku.

Œp.
Tadeusz Gierat

(ur. 1931)

Wst¹pi³ do OSP w 1955 roku.
Pe³ni³ funkcjê pierwszego Ko-
mendanta Zarz¹du Gminnego
OSP  w Su³kowicach.

Zmar³ 17 wrzeœnia 2007 roku.

Byli wzorowymi stra¿akami,
dobrymi kolegami.

Za s³u¿bê dla drugich ludzi od-
znaczeni m.in. Br¹zowymi, Srebr-
nymi i Z³otymi Medalami Zas³u-
gi dla Po¿arnictwa.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
sk³adamy Rodzinom Zmar³ych.

akcji sprawdzana by³a
sprawnoœæ wyszkolenia
stra¿aków ratowników,
którzy przy u¿yciu w³a-
œciwego wyposa¿enia
zestawu medycznego
pokazali, jak nale¿y
udzieliæ pierwszej pomo-
cy poszkodowanemu.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e
wœród naszych stra¿a-
ków s¹ druhowie, którzy
nie tylko maja ukoñczo-
ny kurs medyczny daj¹-
cy uprawnienia do udzie-

lania takiej pomocy, ale tak¿e gruntowne wy-
kszta³cenie zawodowe.

Dokonane na wstêpie za³o¿enia i przy-
jête cele zosta³y w pe³ni zrealizowane. Nad-
zoruj¹cy akcjê z ramienia Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej kpt. Marek Moskal w czêœci
podsumowuj¹cej nie mia³ uwag. Burmistrz
Piotr Pu³ka podziêkowa³ stra¿akom za ich
poœwiêcenie dla innych, bezinteresownoœæ
i gotowoœæ spieszenia z ró¿norak¹ pomoc¹
w ka¿dych okolicznoœciach.

W æwiczeniach czynnie uczestniczy³ nie
po raz pierwszy i mamy nadziejê, ¿e tak¿e
nie po raz ostatni, kapelan naszych stra¿a-
ków ks. Pawe³ Drobny (zob. fot.). Dziêku-
jemy Ksiêdzu za przerwanie urlopu i przy-
jazd do nas.

Informujemy, ¿e we wrzeœniu odbêd¹
siê ju¿ po raz drugi w Su³kowicach Powia-
towe Zawody Sportowo - Po¿arnicze. Nasz¹
gminê reprezentowaæ bêdzie OSP „KuŸnia”,
zwyciêzcy zawodów gminnych oraz OSP
Su³kowice jako druga jednostka z terenu,
na którym przeprowadzane s¹ zawody. Za-
praszamy wszystkich mieszkañców gminy
23 wrzeœnia na obiekty sportowe Goœcibi,
aby dopingowali swoich i podziwiali spraw-
noœæ najlepszych.

Prezes Gminnego Zarz¹du OSP
W³adys³awa Ko³odziejczyk

Æwiczenia
w Biertowicach

Akcja powodziowa

W dniu 7 wrzeœnia br. o godz.4 rano
nasza jednostka zosta³a wezwana do ak-
cji powodziowej.

Przyst¹piliœmy do wypompowywania
wody z ok. 30 zalanych piwnic, gara¿y oraz
usuwania powalonych drzew. Akcja trwa-
³a do godz. 20-tej 8 wrzeœnia.

Jan Hodurek
Prezes OSP Su³kowice Stra¿acy OSP Su³kowice

OSP
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13 czerwca 1868 r.
- Rada Gminy wybrana po uchwaleniu

przez Sejm Galicyjski ustawy dla gmin kra-
jowych /1866/ zwraca siê do C.K. Urzêdu
Powiatowego z proœb¹ …„o zgodê na or-
ganizacjê targów cotygodniowych…”.Raj-
cowie dobrze rozumieli, ¿e prawo do orga-
nizacji targów i jarmarków to cenny przy-
wilej, przynosz¹cy sta³y i pewny dochód
do gminnej kasy. Nie uzyskano jednak zgo-
dy z powodu braku odpowiedniego placu
na organizacjê targów i jarmarków.

14 paŸdziernika 1884 r.
- po¿ar w rejonie rynku (sp³onê³o 12 do-

mów, 2 stodo³y i stajnia).

28 czerwca 1895 r.
- wybucha du¿y po¿ar w rejonie koœcio-

³a (sp³onê³o 8 domów).Najprawdopodobniej
podpali³ wójt, ¿eby …zrobiæ Rynek we wsi.

22 lipca 1895 r.
- Rada Gminy przyjmuje wniosek wójta

Jana BOCHENKA, aby w celu powiêksze-
nia rynku zakupiæ od pogorzelców (Jana
KIEBZAKA b. wójta, Franciszka STOPY,
Józefy REPCIOWEJ, Jakuba OSKWARKA
i Reginy MAKU£A) teren pod spalonymi
domami. W zamian gmina proponuje po-
szkodowanym zakup parcel budowlanych
(na koszt gminy) od Zofii KLAPPCHOLTZ.

10 listopada 1895 r.
- Rada Gminy zobowi¹zuje wójta do czy-

nienia starañ o prawo organizowania tar-
gów.

24 marca 1896 r.
- nowo wybrani radni odbieraj¹ od po-

gorzelców plac pod rynek.

24 maja 1896 r.
- Rada Gminy wybiera zarz¹d targów

(Jan BOCHENEK, Wincenty GARBIEÑ, Jan
MALINA, Józef GALUS, Antoni CIÊ¯-
KOWSKI).

23 czerwca 1896 r.
- Rada Gminy uchwala termin organiza-

cji pierwszego targu w Su³kowicach - na
pierwszy poniedzia³ek po 15 sierpnia po my-
œlenickim targu.

Jest to dzieñ 24 sierpnia 1896 r. I tak po
18 latach starañ odby³ siê w Su³kowicach
pierwszy targ...

23 czerwca 1896 r.
- Reskrypt C.K. Starostwa Powiatowe-

go w Myœlenicach L.12810 udzielaj¹cy
gminie koncesji na organizacjê Targów co
drugi poniedzia³ek. Rada gminy przyjmuje
uchwa³ê w sprawie regulaminu targów i ta-
ryfê op³at.

111 lat targów w Su³kowicach
29 sierpnia 1896 r.
Do pobierania op³at targowych od bud,

³aw, sto³ów, itp. wyznaczono Jêdrzeja Ry-
sia, któremu winien pomagaæ policjant.

Taksa targowa:
od bud – 50 centów, od sto³ów – 20

centów, od innych – wed³ug mo¿noœci
Za okres 24.08.1896 – 19.02.1897 do-

chód z targów wynosi³ 303 z³ 97ct.
Targi przez ca³y okres istnienia cieszy-

³y siê du¿ym zainteresowaniem mieszkañ-
ców. Po uzyskaniu przez Su³kowice praw
miejskich przeniesiono je z Rynku na plac
w rejonie stra¿nicy OSP, lecz lokalizacja ta
nie przyjê³a siê. Po kilku latach przeniesio-
no je na Zielon¹.

25 sierpnia 2007 r., w 111 rocznicê
pierwszego targu w Su³kowicach, burmistrz
Piotr Pu³ka otwar³ plac targowy „Zielona
Podkowa”. Mamy nadziejê, ¿e równie¿ i ten
dzieñ przejdzie do historii, a nowy piêkny
plac targowy bêdzie dobrze s³u¿y³ mieszkañ-
com naszej gminy i okolicznych miejscowo-
œci. Na pewno warunki handlu bêd¹ tu lep-
sze, a bezpieczeñstwo handluj¹cych na naj-
wy¿szym poziomie. Zamierzamy, by w przy-
sz³oœci by³o to tak¿e miejsce do zabawy i
wypoczynku - minicentrum, do którego bê-
dziemy wszyscy chêtnie przychodziæ.

Zapraszamy wiêc na ,,ZIELON¥ POD-
KOWÊ”!

Rozalia Oliwa

W sobotê, w 111 rocznicê uruchomie-
nia pierwszego targu w Su³kowicach,
otwarty zosta³ nowy plac targowy – Zielo-
na Podkowa. Wraz z targowiskiem z praw-
dziwego zdarzenia miasto odzyska³o tez
parking przy sklepach na Zielonej, który
do tej pory zajêty by³ przez stragany. Jak
bardzo by³ potrzebny, œwiadczy fakt, ¿e w
sobotnie po³udnie parkuj¹ce samochody
zape³ni³y go do ostatniego miejsca.

O potrzebie stworzenia osobnego miej-
sca na targ wiadomo by³o w Su³kowicach
od dawna. Plan usytuowania go miêdzy
budynkami GS a boiskiem na Zielonej po-
wsta³ 10 lat temu. Pocz¹tkowo realizacjê po-
wstrzymywa³y prace przy kolektorze kana-
lizacji, który tamtêdy by³ poprowadzony,
póŸniej wzglêdy finansowe.

- To naprawdê powa¿na inwestycja, któ-
ra kosztowa³a gminê 430 tys. z³. Niema³o,
ale solidne prace przy utwardzaniu dróg i
placów musz¹ kosztowaæ. Plac zosta³
utwardzony, odwodniony, uzbrojony, a
nastêpnie wy³o¿ony 3,5 tys. m kw. kostki
brukowej. Jakoœæ wykonanych prac widzi-
my na w³asne oczy. W nocy z wczoraj na
dziœ mieliœmy potê¿n¹ ulewê, a na placu ani
œladu ka³u¿y. Na dotychczasowym miejscu

Targ Zielona Podkowa
na parkingu dziœ brodzilibyœmy w wodzie i
b³ocie – powiedzia³ odpowiedzialny za go-
spodarkê komunaln¹ gminy Su³kowice Je-
rzy Biernat.

W swoim przemówieniu na otwarcie
placu burmistrz Piotr Pu³ka podkreœli³
aspekty bezpieczeñstwa i komfortu pracy,
które zapewnia handluj¹cym i kupuj¹cym
obecne miejsce. Zapowiedzia³ te¿, ¿e wraz z
nowym placem targowym gmina zyskuje
dodatkowe miejsce wspólne, które ponad-
to mo¿e byæ wykorzystywane do organi-
zowania wspólnej zabawy i wypoczynku.
Podziêkowa³ wszystkim, którzy pracowali
na ten efekt, a tak¿e osobom i organiza-
cjom, które przyczyni³y siê do uœwietnie-
nia uroczystoœci otwarcia.

Symbolicznego otwarcia placu poprzez
przeciêcie wstêgi dokonali: kierownik Je-
rzy Biernat, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Wies³aw Moroñ, ks. proboszcz
Stanis³aw Jaœkowiec i burmistrz Piotr Pu³-
ka. Wyst¹pi³a orkiestra dêta dzia³aj¹ca przy
Oœrodku Kultury w Su³kowicach. Obecni
te¿ byli harcerze ze 101 Myœlenickiej DH
„Leœni” z Su³kowic i Krzywaczki wraz z dru-
hem dru¿ynowym Grzegorzem Burd¹. Po
czêœci oficjalnej roznosili oni poczêstunek
– rogale w kszta³cie „su³kowickiej podko-
wy na szczêœcie” i ko³acze z serem – na

ogromnych przetakach przykrytych hafto-
wanymi serwetami.

Ks. proboszcz Stanis³aw Jaœkowiec
wraz z ks. Marianem B³aszczykiem obeszli
plac, dokonuj¹c jego poœwiêcenia oraz b³o-
gos³awi¹c sprzedaj¹cym i kupuj¹cym. W
s³owie skierowanym do obecnych na uro-
czystoœci ks. Jaœkowiec ¿yczy³, by na tym
placu nie tylko dokonywano korzystnych
transakcji, ale by w tym miejscu obecna te¿
by³a ludzka ¿yczliwoœæ i wzajemna mi³oœæ.

Plac zosta³ otwarty, gdy tylko umo¿li-
wia³ dzia³alnoœæ handlow¹ w przyzwoit-
szych ni¿ dot¹d warunkach, ale inwestycja
bêdzie jeszcze dokañczana. Jeszcze w tym
roku zapowiadane jest m.in. uruchomienie
toalet dla u¿ytkowników placu. Na parkin-
gu wykorzystywanym dot¹d jako targowi-
sko pojawi¹ siê kierunkowskazy do placu
targowego.

Kupuj¹cy generalnie doceniaj¹ zalety
placu. Obawiaj¹ siê jedynie, ¿e nabywcy
bêd¹ mieli problem z parkowaniem i za³ado-
waniem powa¿niejszych zakupów, zw³asz-
cza worków z jarzynami. Ta potrzeba roz-
wi¹zana zostanie jednak poprzez t³oczli-
woœæ skorzystania z us³ug tragarza z wóz-
kiem transportowym, który przewiezie za-
kupy do samochodu.

Anna Witalis Zdrzenicka

AKTUALNOŒCI
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Paradnie z wieñcem

Wieniec uwity w Harbutowicach, su³-
kowsko-rudnicka, pobrzmiewaj¹ca echami
„Elegii”, muzyka na jego oœpiewanie i sto-
isko promocyjne przygotowane przez Sto-
warzyszeniem Gospodyñ z Su³kowic god-
nie reprezentowa³y gminê Su³kowice na IX
Powiatowych Do¿ynkach w Sieprawiu.
Zdobywaj¹ca sobie przebojem serca
oœciennych gmin chrzanówka dost¹pi³a
nawet zaszczytu oficjalnego wys³awiania
przez starostê powiatu Stanis³awa Choro-
bika – z do¿ynkowej sceny.

Przygotowania do wyst¹pienia na fo-
rum powiatu rozpoczê³y sie na d³ugo wcze-
œniej.

Wieniec

W Harbutowicach przygotowywano
wieniec pod doœwiadczonym okiem Anny
Cudak i czujn¹ opiek¹ so³tys Danuty Chod-
nik. Powstawa³ z najdorodniejszych k³osów
tej – najpiêkniejszej z piêknych ziemi pod-
górskiej. W tym roku mia³ kszta³t kosza wy-
pe³nionymi darami ziemi: pól, sadów, ogro-
dów i – jak¿eby inaczej w Harbutowicach –
lasów. Ca³oœci dope³ni³ kunszt artystek prze-
kazuj¹cych sobie z pokolenia na pokolenie
umiejêtnoœæ modelowania bibu³owych
kwiatów.

Harbutowianki chodz¹ z wieñcem gmi-
ny Su³kowice ju¿ od czterech lat, a dwu-
krotnie mia³y mo¿liwoœæ towarzyszenia re-
prezentacji naszego powiatu na do¿ynkach
wojewódzkich: w Tuchowie i w Raciecho-
wicach.

Oœpiewanie

Stowarzyszenie Gospodyñ powsta³o
wiosn¹ tego roku, zarejestrowane zosta³o w
czerwcu, w co nie za bardzo chcieli wierzyæ
ci, którzy s³uchali wystêpu grupy Su³kowic-
ka Podkowa w Sieprawiu – przekonani byli,
¿e ma ona za sob¹ znacznie powa¿niejszy
sta¿. Przygotowania rozpoczê³y siê oko³o
pó³tora miesi¹ca wczeœniej od przygotowa-
nia przez Zofiê Kurowsk¹ tekstu oœpiewa-
nia na bazie tradycyjnych przyœpiewek i
oœpiewañ do¿ynkowych, ale z wplecionymi
w¹tkami aktualnymi. Kiedy ju¿ tekst zosta³
ostatecznie uzgodniony, na jednej z prób
pojawili siê Waldemar Wolski – kierownik
artystyczny Zespo³u Pieœni i Tañca Elegia
(obecnie wicestarosta powiatu) wraz z Sta-
nis³awem Judaszem dzier¿¹cym nieod³¹cz-
ny akordeon. Dziêki nim ustalono ostatecz-
nie melodiê oœpiewañ, przeplataj¹c skoczn¹
nutê krakowiaka z p³ynnym rytmem walca.
W fina³owej fazie przygotowañ do œpiewa-
j¹cych pañ i akordeonisty do³¹czyli bracia
Judaszowie z fletem i basem.

Poczêstunek

Kiedy jedne panie nie ¿a³owa³y garde³
zachêcane osobistym przyk³adem Zofii
Kurowskiej, inne pod egid¹ prezesek Anny
Judasz i Anny Gatlik oraz Zofii Nêdzy przy-
gotowywa³y poczêstunek. W myœl sporto-
wej zasady, ¿e nie zmienia siê wygrywaj¹-
cego sk³adu na do¿ynki pojecha³y spraw-
dzone ju¿ na Dniach Su³kowic: chrzanów-
ka chleb i ko³acze z serem. Do chleba by³o
oczywiœcie swojskie mas³o wyrabiane na
oczach odwiedzaj¹cych stoisko i ser odci-
skany na bie¿¹co na tradycyjnej prasce.
Przy maœniczce w roli g³ównej wystêpowa-
³a niezast¹piona Natasza, a przy prasce z
serem jak zwykle królowa³a Stasia.

Stroje

Nie wystarczy wieniec zanieœæ i zaœpie-
waæ, nie wystarczy straw¹ uraczyæ. Na œwiê-
cie plonów trzeba siê te¿ godnie prezento-
waæ. Strojów reprezentacji gminy u¿yczy³a
„Elegia” ze swoich niezast¹pionych maga-
zynów. Hrbutowianki z wieñcem tradycyj-
nie ju¿ nosi³y przepiêkne krakowskie kafta-
ny z d³ugimi rêkawami, jednokolorowe spód-
nice i czarne, skromnie wyszywane zapaski
z plisk¹. Pozosta³e panie wyst¹pi³y w ró¿no-
kolorowych kwiaciastych spódnicach i chu-
stach do bia³ych bluzek. Ca³oœæ oczywiœcie
uzupe³nia³y czerwone korale i wst¹¿ki.

W Sieprawiu

Z wielk¹ pieczo³owitoœci¹ Siepraw przy-
gotowa³ to najwiêksze powiatowe œwiêto.
Zarówno przy o³tarzu, jak na trybunach
widowiska zgromadzi³y siê znakomite oso-
bistoœci powiatu. Mszy œwiêtej koncelebro-
wanej przewodzi³ biskup Jan Szkodoñ, na
trybunach, obok samorz¹dowców gmin,
powiatu i województwa zasiedli pos³owie
RP z ziemi myœlenickiej Marek £atas i Le-
szek Murzyn oraz senator RP Piotr Boroñ.
Jako historyk przypomnia³ on, ¿e do¿ynki
s¹ najstarszym znanym œwiêtem obchodzo-
nym wspólnie przez ludzkoœæ – wyra¿aj¹
radoœæ z pomyœlnego zebrania plonów i
braterstwo w dzieleniu tego dobra.

Podoba³o siê

Gmina Su³kowice godnie zaprezentowa³a
siê na do¿ynkach. Podoba³ siê wieniec (jury
uzna³o, ¿e konkurs wieñca stoi na bardzo
wysokim i wyrównanym poziomie, wiêc przy-
zna³o honorow¹ nagrodê g³ówn¹ wieñcowi z
Sieprawia, a wieñce wszystkich gmin nagro-
dzi³o równorzêdn¹ nagrod¹ finansow¹ i dy-
plomem – ufundowanymi przez starostwo po-

wiatowe), podoba³o siê œpiewanie. Mogli byæ
dumni ze „swoich” burmistrz Piotr Pu³ka, któ-
ry z r¹k grupy z wieñcem odbiera³ do¿ynko-
wy chleb z miark¹ soli i miód pasieczny oraz
wiceburmistrz Rozalia Oliwa, Obydwoje s³u-
¿yli w ka¿dej chwili przygotowañ rad¹ i po-
moc¹. Po wystêpie burmistrz zaprosi³ siepra-
wian i goœci do namiotu Gminy Su³kowice na
chrzanówkê i regionalne specja³y.

Które to koty?

Pierwsze koty posz³y za p³oty w maju,
gdy Stowarzyszenie przygotowa³o bankiet
na czeœæ Honorowego Obywatela Su³ko-
wic ks. pra³ata Jana Nowaka, nastêpne –
przy Dniach Su³kowic. Wystêp na Do¿yn-
kach Powiatowych by³y trzeci¹ powa¿n¹
imprez¹, któr¹ z powodzeniem przygotowa-
³o Stowarzyszenie Gospodyñ. Jak na histo-
riê od maja do sierpnia – ca³kiem przyzwo-
ity plon.

Anna Witalis Zdrzenicka

DO¯YNKI POWIATOWE
AKTUALNOŒCI

HARBUTOWSKIE
DO¯YNKI

Tydzieñ wczeœniej od powiatowych w
Harbutowicach te¿ by³y do¿ynki. W koœcie-
le, jak co roku. Jak od dawien dawna. Bo
lud tu zawsze dziêkowa³ swej Matce Bo¿ej
przed Jej Cudownym Obrazem. Dziêkowa³
za plony z trudem wielkim zbierane z górzy-
stych pól.

Gospodynie wi³y wieniec, przyozdabia³y
go jak umia³y najlepiej. Bo on dla Matki, on
bêdzie przed o³tarzem sta³, on bêdzie we
wrzeœniowej procesji odpustowej niesiony.

W do¿ynkowym korowodzie do koœcio-
³a szli wraz z orkiestr¹ ze Su³kowic ci, którzy
do¿ynki przygotowali. Trzeba koniecznie
ich wymieniæ: so³tyska Danuta Chodnik,
Danuta Kiepura i Karol Chmielik z rady so-
³eckiej, stra¿acy z prezesem Stefanem Kur-
kiem i komendantem Janem Golonk¹. Sz³y
ubrane w regionalne stroje harbutowskie
kobiety, które wieniec uwi³y z pomoc¹
swych mê¿ów, córek i wnuczek: Anna, Jó-
zef, Janina, Emilia, Aleksandra Gielatowie,
Andrzej Kluzik (gospodarz do¿ynek), Jo-
lanta Kluzik, Magdalena, Karolina, Patry-
cja Sala, Anna Hyrlicka, Ma³gorzata Paj¹k,
Lucyna Chodnik, Irena Magiera, Maria Fi-
lipek, Edyta Golonka, Barbara Boczkaja.

- Podziêkujmy Panu Bogu i Matce Naj-
œwiêtszej za wszelkie owoce rolniczego tru-
du – mówi³ w kazaniu proboszcz Harbuto-
wic ks. Zbigniew Nowak, który przyj¹³ w
ofierze o³tarza du¿y bochen chleba wypie-
czony z tegorocznych zbiorów (zob. str. 2).

Piêkne s¹ do¿ynki w Harbutowicach. (B)
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„...Sejm galicyjski w Roku Pañskim
1866 uchwali³ ustawê dla gmin krajowych,
któr¹ Najjaœniejszy Monarcha Franciszek
Józef I Cesarz Austriacki reskryptem z
dnia 12 sierpnia 1886 potwierdziæ raczy³
i w ¿ycie wprowadziæ nakaza³. Dnia 8 lu-
tego 1867 pod przewodnictwem c.k Aktu-
ariusza s¹dowego p. Dzier¿aniowskiego
w Kalwarii nast¹pi³ wybór radnych wy-
brano 18 Radnych i 9 zastêpców. Po up³y-
nionych oœmiu dniach wed³ug ustawy za-
wezwano obranych 18 radnych przez C.K
Urz¹d Powiatowy dnia 20 lutego br. do
Kalwaryi w celu obrania z poœród siebie
Naczelnika czyli wójta gminy i 7 aseso-
rów czyli przysiê¿nych.

Obrano na naczelnika Stanis³awa Ju-
dasza – rolnika oraz asesorów, których
zaprzysiê¿enie w Kalwaryi w obecnoœci
C.K. Komisarza i Delegata Sejmu Krajo-
wego dnia nastêpnego nast¹pi³, przez któ-
ry to akt ustawa gminna w Su³kowicach
w ¿ycie wprowadzon¹ zosta³a...”

Tak zapisa³ tamte wydarzenia w Ksiê-
dze Uchwa³ Rady Gminnej ks. kan. Franci-
szek Swoboda, ówczesny proboszcz, rów-
nie¿ wybrany radnym. Wójt i asesorzy czyli
przysiê¿ni stanowili tzw. zwierzchnoœæ
gminn¹. Charakterystyczne dla tamtych
czasów by³o to, ¿e po³owa radnych (w tym
wójt) nie umia³a pisaæ. Kadencja rady trwa-
³a trzy lata.

W tej strukturze, jako gminna jednowio-
skowa przetrwa³a do 1935 roku, kiedy utwo-
rzono gminê zbiorow¹. W jej sk³ad wesz³y
wówczas Su³kowice, Biertowice, Krzywacz-
ka, Rudnik, Jasienica i Wola Radziszowska.
W radzie gminy zbiorowej zasiad³o 24 rad-
nych. Gmina zbiorowa istnia³a 21 lat z trzy-
letni¹ przerw¹ w okresie okupacji (1942-
1945), gdy Niemcy za „czynny opór” miesz-
kañców rozparcelowali Su³kowice i Bierto-
wice do Lanckorony, Krzywaczkê do Mo-
gilan, Rudnik i Jasienicê do Myœlenic a
Wolê Radziszowsk¹ do Skawiny.

W 1955 roku w miejsce gmin zbioro-
wych zosta³y utworzone gromady, którymi
zarz¹dza³y gromadzkie rady narodowe. Ka¿-
da wieœ posiada³a tak¹ radê. W Su³kowi-
cach tworzy³o j¹ 27 radnych.

Po uzyskaniu statusu osiedla (1 stycz-
nia 1960) nasza gromadzka rada zostaje
przekszta³cona w radê narodow¹ osiedla i

dzia³a do roku 1969, tj. do czasu uzyskania
przez Su³kowice praw miejskich, oraz do
czasu zniesienia w województwie krakow-
skim jednowioskowych gromad. Utworzo-
no wiêksze terytorialne struktury i w Su³-
kowicach utworzono gromadê, w sk³ad któ-
rej wesz³y Biertowice, Harbutowice, Rud-
nik i Krzywaczka. Dzia³a³y tu wówczas dwie
oddzielne instytucje samorz¹dowe – rada
miejska i rada gromadzka.

1 stycznia 1973 roku utworzono gminê,
w sk³ad której wesz³y miasto Su³kowice i
so³ectwa Biertowice, Harbutowice, Rudnik
i Krzywaczka. W tym kszta³cie istnieje ona
do dziœ.

Patrz¹c z perspektywy lat nasza gmina i
jej rada, pomimo skromnych œrodków fi-
nansowych, mog³a zawsze szczyciæ siê zna-
cz¹cymi osi¹gniêciami. Jest to zas³uga lu-
dzi wybieranych na radnych. By³y to bo-
wiem osoby ciesz¹ce siê zaufaniem spo³e-
czeñstwa.

W okresie gminy jednowioskowej rad-
nymi wybierano zamo¿nych gospodarzy,
kombatantów, lekarzy, ksiê¿y (Franciszek
Swoboda, Jan Hojecki, Antoni Opidowicz,
Jan Filar, Jan Polañczyk, Józef Gros, Ma-
rian Selwa, nauczycieli (Wojciech Kalinow-
ski, Franciszek Smereczyñski, Hieronim
Malina, W³adys³aw Sala, Karol Profic, Ju-
lian Schreiber, Andrzej Chodnik). Nawet
¯yd Semuel Fischgrund pe³ni³ funkcjê rad-
nego w latach 1886- 1893, pomimo wynika-
j¹cych ze wzglêdów ekonomicznych uprze-
dzeñ antysemickich w œrodowisku.

Ówczesne rady gminne inspirowa³y i
realizowa³y np. takie zadania:

- utrzymanie spichlerza gminnego sk¹d
wypo¿yczono rolnikom zbo¿e do siewu

- utrzymanie i przekszta³canie jednokla-
sowej szko³y parafialnej, w dwu, cztero i
siedmioklasow¹ publiczn¹ szko³ê po-
wszechn¹ III stopnia (1876- 1924)

- budowa szko³y podstawowej (1883)
- powo³anie ochotniczej stra¿y po¿ar-

nej (1883)
- pomoc przy tworzeniu Towarzystwa

Kowali (1887) i szko³y kowalskiej (1894)
- urz¹dzenie rynku i organizacja targów

(1895)
- utworzenie i utrzymanie posterunku

¿andarmerii (1895)
-oœwietlenie rynku latarniami (1904)

- utworzenie kó³ka rolniczego (1890)
- budowa bursy (1906)
- regulacja Harbutówki (1913)
- instalacja pierwszego telefonu (1910)
- budowa domu ludowego (1935)

Jako ciekawostkê przypomnê, ¿e ówcze-
snych radnych interesowa³a równie¿
ochrona œrodowiska. W uchwa³ rady z dn.
17 czerwca 1900 r. polecono mieszkañcom
„...wypró¿nienia wychodków, wywo¿enia
œmieci i wszelkich odpadków ma siê od-
byæ 2 razy w roku i maja byæ sk³adane na
przeznaczonym na ten cel miejscu, przez
znawców do tego upowa¿nionych...”.

Niestety, mimo usilnych starañ nie uda-
³o siê tamtym entuzjastom uruchomiæ w
Su³kowicach s¹du (1895), poczty konnej
(1896) oraz wybudowaæ trakcji kolejowej
Radziszów – Myœlenice przez Su³kowice
(1906) i szpitala cholerycznego ze schroni-
skiem dla ubogich (1886).

W tamtym jednowioskowym samorz¹-
dzie nie oby³o siê bez zdarzeñ niechlubnych,
które gwoli prawdzie historycznej oœmie-
lam siê wspomnieæ. Otó¿ 27 maja 1877 r. w
ksiêdze uchwal rady ówczesny organista
Wojciech Zarazik zapisa³:

„Pos³ano po Naczelnika Gminy Woj-
ciecha Bielê do tej¿e rady dwa razy, lecz
tak¿e od pijatyki nie chcia³ odejœæ. Widz¹c
rada, ¿e z Naczelnikiem nie da siê inaczej,
bo sobie lekcewa¿y wszystkie interesa
gminne uradzi³a, aby siê udaæ do Wy¿szych
W³adz o zmianie nowego Naczelnika, na
co jednog³oœnie siê podpisujemy...” Wy-
¿sze w³adze zdymisjonowa³y wójta.

Nastêpnym takim zdarzeniem, które za-
pewne znaj¹ czytelnicy z monografii Mie-
czys³awa Stanaszka, to zatarg i bójka za-
s³u¿onego dla Su³kowic wójta Jana Kieb-
zaka z zas³u¿onym ks. kanonikiem Antonim
Opidowiczem o karczmê, co znalaz³o epi-
zod u cesarza w Wiedniu.

I wreszcie trzeci incydent to spór wójta
Jana Bochenka z ks. Paw³em Frelkiem, któ-
ry zabroni³ graæ orkiestrze gminnej zarów-
no w czasie uroczystoœci koœcielnych jak i
gminnych, a organiœcie Romanowi Stanasz-
kowi zakaza³ prowadzenia zespo³u. Spór
musia³ byæ bardzo emocjonalny, poniewa¿
synowie wójta oskar¿ali ks. Frelka, ¿e przy-
czyni³ siê do œmierci ojca.

140 lat
samorz¹du
w Su³kowicach

cd. na str. 9
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Utworzona po gminie jednowioskowa
gmina zbiorowa, pomimo ¿e nie istnia³a zbyt
d³ugo, a jej dzia³ania ograniczy³a II wojna œwia-
towa, zapisa³a na swoim koncie historyczne
osi¹gniêcie, mianowicie elektryfikacja wsi
(1948). Od tego czasu datuje siê œcis³a wspó³-
praca samorz¹du z najwiêkszym zak³adem prze-
mys³owym na terenie Su³kowic – Spó³dzielni¹
Pracy „Spólnota” (dzisiejsza FN „KuŸnia”).

 Na radnych wybierani s¹ równie¿ jej pra-
cownicy, a naczelnikami gminy zostali M. Miel-
niczek (1971- 81) i J. Frosztêga (1981- 87).

Efektem tej wspó³pracy sta³y siê w la-
tach póŸniejszych znacz¹ce inwestycje,
m.in.:

- osiedle domków jednorodzinnych
(1955)

- nowa szko³a podstawowa (1960)
- oœrodek zdrowia z aptek¹ (1960) i izb¹

porodow¹
- przedszkole (1975)
- ujêcie wody pitnej i sieæ wodoci¹go-

wa (1969)
- hala widowiskowo- sportowa
- gazyfikacja

Z chwil¹ uzyskania statusu osiedla, Rada
Narodowa Osiedla powo³a³a Osiedlowy Za-
k³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej (1961) oraz zbudowa³a now¹ stra¿nicê
OSP (1964).Wreszcie po usilnych staraniach
stajemy siê miastem (1969) i rozpoczyna dzia-
³alnoœæ Miejska Rada Narodowa. Pierwsze
posiedzenie Rady Miejskiej odby³o siê 18
stycznia 1969 r. W czasie tej sesji Przewod-
nicz¹cy Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej w Myœlenicach Adam Gazda wrêczy³
naszej ówczesnej Przewodnicz¹cej Stefanii
Postawa symboliczny klucz do miasta. Mia-
sto Su³kowice, choæ niewielkie, staje siê prê¿-
nym oœrodkiem przemys³owym ma³opolski.
Dzia³aj¹ tu wspomnienia „KuŸnia”, Krawiec-
ka Sp-nia Pracy „Model”, Krakowskie Za-
k³ady Zabawkarskie, Sp-nia „Gromada”, GS
„Samopomoc Ch³opska”, Bank Spó³dzielczy,
szko³a podstawowa i zasadnicza zawodowa,
dwa przedszkola, Oœrodek Zdrowia z aptek¹
i posterunkiem MO. Istnieje równie¿ kilka-
naœcie warsztatów rzemieœlniczych bran¿y
metalowej. W latach 1973- 80 funkcjê prze-
wodnicz¹cych rady gminnej sprawowali z
urzêdu pierwsi sekretarze Komitetu Miejskie-
go PZPR. Naczelnikiem Miasta i Gminy by³
wówczas Micha³ Mielniczek. Równie¿ dziê-
ki wspó³pracy z Fabryk¹ Narzêdzi „KuŸnia”
(dyrektorzy Jan Szymski i Tadeusz B³achut)
uda³o siê wybudowaæ m.in. stadion sporto-
wy dla KS Goœcibia, Pomnik Ofiar Pacyfika-
cji i bloki mieszkalne na Zielonej. Rozbudo-
wano Dom Ludowy.

Su³kowice zosta³y odznaczone Orderem
Krzy¿a Grunwaldu II kl. (1977).

Mieczys³aw Stanaszek napisa³ pierwsz¹
monografiê miasta (1973), która ukaza³a siê
pt. „Su³kowice – osiedle tysi¹ca kowali”.

Przemiany spo³eczno-gospodarcze z lat
1989- 90 nie ominê³y samorz¹dów. Przywró-
cono mianowicie stanowiska wójtów i bur-
mistrzów. Pierwszym burmistrzem Su³kowic
zosta³ wybrany Adam Gumularz. Od tamte-
go czasu gmina stawia na rozwój przestrzen-
ny i ochronê œrodowiska. Oddano do eks-
ploatacji oczyszczalniê œcieków w Biertowi-
cach (1998) i nowe wysypisko œmieci w Su³-
kowicach (2005), gdzie stosuje siê segrega-
cjê odpadów. Kompleksowo realizowana
jest kanalizacja gminny. Z tego tytu³u jako
jedna z dwóch gmin ma³opolskich uzyska³a
certyfikat „Gmina Przyjazna Œrodowisku”
(2005). Rada gminy prawie 30% bud¿etu prze-
znacza³a na inwestycje. Dziêki temu wybu-
dowano sale gimnastyczne przy szko³ach
podstawowych w Krzywaczce, Harbutowi-
cach i Su³kowicach oraz po najwiêkszej re-
formie systemu oœwiaty, fatalnie zlokalizo-
wany budynek gimnazjum (2002). Przy tym
kompleksie dzia³a Gminne Centrum Rehabi-
litacji oraz punkt konsultacyjny Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej. Przy realizacji
tych inwestycji nale¿y podkreœliæ wielkie za-
anga¿owanie burmistrza Józefa Mardausa.
W 2006 r. nasza gmina w rankingu samorz¹-
dów „Rzeczpospolitej” znalaz³a siê w czo-
³ówce gmin miejskich w Polsce. Od wrze-
œnia 2003 r. prowadzi partnerskie kontakty z
francuskim miastem Ronchamp.

Patrz¹c z perspektywy 140 lat dzia³al-
noœci naszego samorz¹du, mo¿na œmia³o
stwierdziæ, ¿e dzia³aj¹cych w nim ludzi za-
wsze cechowa³a troska o dobro wsi, osie-
dla a w koñcu miasta, oraz troska o dobro
miejscowoœci stanowi¹cych gminê. Tak
trzymaæ! A czego ¿yczyæ? Przede wszyst-
kim zdrowia oraz inwencji przy podejmo-
waniu decyzji. A wtedy dalej bêdzie dobrze.

1867 - 1934 wójtowie (12), którzy przewo-

dzili tzw. „zwierzchnoœci gminnej”

1935 - 1939 Stefan PU£KA

1940 - 1942 Józef LATOÑ (wójt),

Stanis³aw ŒWIERCZYÑSKI (sekretarz)

1942 - 1945 Piotr NIKITA (w Lanckoronie)

1945 - 1946 Stefan PU£KA

1946 - 1947 Tomasz POSTAWA

1948 - 1950 Jan GRABOWSKI

1950 - 1955 Jan GARBIEÑ

1955 - 1956 Szczepan MOSKAL

1956 - 1958 Jan OSTAFIN

1958 - 1970 Stefania POSTAWA

1970 - 1972 Anatol GO£¥B«

1973 - 1974 Stanis³aw KASPRZYCKI

1974 - 1975 Boles³aw MORDARSKI

1975 - 1980 Stanis³aw MICOREK

1980 - 1990 Zygmunt MAREK

1990 - 1994 Jan SOCHA

1994 - 1998 W³adys³awa KO£ODZIEJCZYK

1998 - 2000 Józef FROSZTÊGA

2000 - 2002 Marian PRZA£A

2002 - 2006 Piotr PU£KA

2006 - dziœ Jan SOCHA

PRZEWODNICZ¥CY
RAD GMINNYCH

Ryszard Judasz

HISTORIA

Dom Ludowy w Su³kowicach
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Szanowni Zebrani!
Przedstawiam sprawozdanie informa-

cyjne Zarz¹du Ko³a Miejsko-Gminnego
Zwi¹zku Kombatantów RP i b. WiêŸniów
Politycznych w Su³kowicach za okres od 6
sierpnia 2006 r. do 9 wrzeœnia 2007 r.

Dzisiejsze zebranie odbywa siê w okre-
sie 68 rocznicy wybuchu II wojny œwiato-
wej – napaœci Niemiec hitlerowskich na
Polskê.

Stan cz³onków Ko³a na dzieñ dzisiejszy
tj. 9.09.2007 r. wynosi:

cz³onków zwyczajnych – 25
cz³onków podopiecznych – 30
Przynale¿noœæ œrodowiskowa:
¿o³nierzy Wrzeœnia 1939 r. – 2
¿o³nierzy WP – 5
¿o³nierzy PSZ na Zachodzie – 2
¿o³nierzy AK – 9
¿o³nierzy AL – 5
wiêŸniów obozów koncentracyjnych – 2
Razem: 25
Stan cz³onków zwyczajnych wg wieku:
78 do 80 lat – 8
81 do 85 lat – 9
86 do 90 lat – 5
91 d0 96 lat – 3

Stan cz³onków zwyczajnych wg p³ci:
mê¿czyŸni – 13
kobiety – 12

W okresie sprawozdawczym odeszli z
naszego grona:

- cz³onkowie zwyczajni: Jadwiga Szy-
bowska, Maria Mól, Józef Moskal, W³a-
dys³aw Œliwa

- cz³onkowie podopieczni: Stanis³awa
Ziembla

Zrezygnowa³ z przynale¿noœci do Ko³a
1 cz³onek zwyczajny.

W okresie sprawozdawczym Zarz¹d
Ko³a aktywnie uczestniczy³ wraz z pocztem
sztandarowym Zwi¹zku w uroczystoœciach
pañstwowych: 11 Listopada i 3 Maja. Uczci³
równie¿ pamiêæ pomordowanych mieszkañ-
ców w czasie pacyfikacji Su³kowic w 1943 r.
w 64 rocznicê sk³adaj¹c wieniec kwiatów i
zapalaj¹c znicze pod pomnikiem. Uczczono
równie¿ pamiêæ 20 mieszkañców Rudnika,
Ciêciny i Krzczonowa rozstrzelanych przez
Wehrmacht w dniu 5 wrzeœnia 1939 r., któ-
rych mogi³a znajduje siê na cmentarzu pa-
rafialnym w Su³kowicach, a tablica pami¹t-
kowa na œcianie Domu Kultury w Rudniku.

Prezes Zarz¹du Ko³a Eugeniusz Pitala
wnioskowa³ do by³ego pana Burmistrza Jó-
zefa Mardausa o upamiêtnienie na tablicy
pami¹tkowej 24 patriotów Ziemi Su³kowic-
kiej zamordowanych przez hitlerowców w
1944 r. Koszt tej tablicy wynosi³ 400 z³, a
fundatorem mia³ byæ Urz¹d Miasta. Jednak
na skutek niezbyt przyjemnej walki wybor-
czej by³y pan Burmistrz wycofa³ obietnicê
pokrycia ca³oœci kosztów przez Urz¹d Mia-
sta i po uzgodnieniu z Prezesem Ko³a, 50%
kosztów tablicy pokry³ z w³asnej kieszeni,
a 50% pokryto z funduszy Ko³a.

Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej umiesz-
czonej na budynku dawnej Szko³y Podsta-
wowej w Su³kowicach w Rynku odby³o siê
w dniu œwiêta 11 listopada 2006 r. Ods³oniê-
cia dokonali: Prezes Zarz¹du Ko³a Miejsko-

Gminnego Zwi¹zku
Kombatantów RP i b.
WiêŸniów Politycz-
nych w Su³kowicach
Eugeniusz Pitala, Z-
ca Prezesa Stanis³aw
Ziembla oraz by³y
Burmistrz Józef Mar-
daus.

Ko³o nasze szczu-
pleje pod wzglêdem
iloœci cz³onków Po
prostu starzejemy siê
i wykruszamy. Nastê-
puje proces natural-
nego ubytku.

Kiedy obejmowa³em prezesurê Ko³a w
1988 roku dawnego ZBoWiD, a wiêc 19 lat
temu – wówczas nasze Ko³o liczy³o 110
cz³onków zwyczajnych.

Wiekowo cz³onkowie obecnego Zarz¹-
du Ko³a to: najm³odszy 78 lat, a najstarszy
95 lat. Mimo trudnoœci zdrowotnych stara-
my siê wype³niaæ obowi¹zki statutowe.

Uchwa³y i wnioski

Komisji Uchwa³ i Wniosków zebrania
informacyjnego Zwi¹zku Kombatantów RP
i b. WiêŸniów Politycznych w Su³kowicach
z dnia 9 wrzeœnia 2007 r. Komisja w sk³a-
dzie: W³adys³awa Barañska, Jan Œwiat³oñ,
Stanis³aw Kania przedstawia nastêpuj¹cy
projekt uchwa³ i wniosków:

Uchwa³a Nr 1
Zebrania informacyjne ocenia pozytyw-

nie pracê Zarz¹du Ko³a i Komisji Rewizyjnej
za okres sprawozdawczy 2006 r. – 2007 r.

Uchwa³a Nr 2
Zebranie informacyjne zobowi¹zuje

Zarz¹d Ko³a do dalszego wspó³dzia³ania z
w³adzami miasta w obchodach œwiat pañ-
stwowych i lokalnych prezentuj¹c swój
udzia³ pocztem sztandarowym.

Uchwa³a Nr 3
W zwi¹zku z projektowanymi przez Za-

rz¹d Wojewódzki zmianami strukturalnymi
w sprawie ³¹czenia ma³ych kó³ w wiêksze jed-
nostki organizacyjne od 2008 roku, walne
zebranie informacyjne nie wyra¿a zgody na
zmianê dotychczasowych struktury i po³¹-
czenia Ko³a Miejsko-Gminnego w Su³kowi-
cach np. do Ko³a w Myœlenicach. Dopóki
s¹ chêtni do kierowania Ko³em, bêdziemy
trwaæ w dotychczasowej strukturze.

Zebranie informacyjne wnioskuje, by
Zarz¹d Ko³a poczyni³ starania u w³adz gmi-
ny w Su³kowicach o zorganizowanie w dniu
24 lipca 2008 roku uroczystego obchodu
65 rocznicy pacyfikacji Su³kowic przez hi-
tlerowców. Organizacja takiej uroczystoœci
zwi¹zana jest z kontami, a nasze Ko³o nie
ma ¿adnych dotacji – jedynie 50% sk³adek
cz³onkowskich pozostaje w kasie Ko³a
(oko³o 950 z³).

Na uroczystoœæ powinno siê z³o¿yæ:
Msza œw. polowa pod pomnikiem w

Rynku z udzia³em duchownych wywodz¹-
cych siê z gminy Su³kowice, reprezentacji
Wojska Polskiego, w³adz miasta, przedsta-
wicieli w³adz wojewódzkich i powiatowych,
OSP, szkó³, zak³adów pracy, mieszkañców
Su³kowic.

Eugeniusz Pitala
Prezes Zarz¹du Ko³a Miejsko-Gminnego
Zwi¹zku Kombatantów RP i b. WiêŸniów
Politycznych w Su³kowicach

WALNE  ZEBRANIE  KOMBATANTÓW

Eugeniusz Pitala

AKTUALNOŒCI

Kombatanci Roman Pu³ka i Stanis³aw Kania

Prezes kombatantów
Eugeniusz Pitala
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Urodzi³em siê w roku 1917 w Su³kowi-
cach. Mój ojciec Micha³ by³ kowalem,
mama Anna z domu Benesz zajmowa³a siê
gospodarstwem domowym. Rodzice mieli
szeœcioro dzieci.

Ukoñczy³em szko³ê powszechn¹ i po-
szed³em na s³u¿bê jak wtedy wielu innych
ch³opaków. S³u¿y³em rok u Jana Postawy,
potem znów rok u Jana Profica (Motola), a
cztery lata u Tomasza Bieli. Pracowa³em za
parobka, czyli na pocz¹tku pas³em krowy,
harowa³em w polu przy orce, zasiewach i
zbiórce, w zimie przy m³ócce itd.

Kiedy ju¿ podros³em, zacz¹³em praco-
waæ w kuŸni mego brata Stefan jako po-
mocnik kowala. Robi³em przed wojn¹ tak-
¿e z Wincentym Zawad¹ w kuŸni Pu³ki (Po-
doby). Ukoñczy³em równie¿ kurs czelad-
nika œlusarskiego.

We wrzeœniu 1939 roku wraz z innymi
licznymi mieszkañcami Su³kowic uciekali-
œmy przed Niemcami. W Sieprawiu, gdzie
by³o jeszcze polskie wojsko, kilku z nas
postanowi³o wróciæ siê do domów. „Niech
siê dzieje co chce” – powiedzieliœmy sobie
i omijaj¹c drogi doszliœmy do lasu nad
Such¹ Gór¹. Zobaczyliœmy Niemców jad¹-
cych od Harbutowic i Su³kowic na Myœle-
nice. Œci¹gn¹³em marynarkê, ukry³em j¹ w
lesie i ko³o rzeki poszed³em w koszuli (¿e to
niby wracam od roboty) w stronê domu.
W Skubierzówce zobaczy³em Niemców,
którzy siê myli i golili. Poœlizn¹³em siê na
kamieniu i str¹ci³em Niemcowi przybory do
golenia. T³umaczy³em siê (umia³em doœæ
dobrze po niemiecku, bo tego jêzyka uczy³
nas w szkole powszechnej kierownik Hie-
ronim Malina), ¿e niechc¹cy, a ten odpo-
wiedzia³, ¿e nic siê nie sta³o. Szczêœliwie
powróci³em do domu. Nadal pracowa³em
w kuŸni.

W roku 1940 Niemcy mnie z³apali i wy-
wieŸli na roboty do Tyrolu w Austrii, która
by³a czêœci¹ III Rzeszy. Jecha³em z wielu
su³kowianami na te roboty. We wsi Aschau
pow. Mattighoffen by³o 18 gospodarzy
(bauerów). Mieli bardzo du¿e gospodar-
stwa odleg³e jedne od drugich. Skierowa-
no mnie do starego bauera Johana Huf-
fpola (dobrego cz³owieka). U innych pra-
cowali ze Su³kowic ¿ona mego brata Fran-
ciszka – Julia oraz ma³¿eñstwo Anna i An-
toni Nalepowie. Ciê¿ka by³a robota u Au-
striaków.

Jednego dnia z bauerem kosiliœmy tra-
wê. Zobaczyliœmy, ¿e ko³o oddalonego o

dobry kilometr domu zro-
bi³ siê jakiœ ruch. Szybko
tam polecia³em. Bauerka
strasznie p³acz¹c krzyknê-
³a do mnie:

- Johann, po doktora
do miasta! Moj¹ córkê
kredens przygniót³!

Skoczy³em na konia i
pogna³em 3 kilometry po
doktora. Przyjecha³ szyb-
ko autem, ale niestety nie
uratowa³ jedynego dziec-
ka moich gospodarzy.

Nied³ugo po tej tra-
gedii (gospodarstwo
przej¹³ ich krewny Frie-
drich Strobl) przez rok
pracowa³em u innego
bauera Ludwika Messer-
klingera. To by³ drañ, za-
ciek³y hitlerowiec, nieraz
podniós³ na mnie rêkê.

Mia³ 100 hektarów pola i tyle samo lasów.
W œrodku swego lasu urz¹dzi³ na du¿ej ³¹ce
coœ w rodzaju leœniczówki i czêsto tam jeŸ-
dzi³ na polowania. Ja musia³em tê ogromn¹
³¹kê kosiæ, gnój rozrzucaæ itp. Raz przebi-
³em wid³ami palec u rêki i wda³o siê zaka¿e-
nie. Pojecha³em do lekarza. Kiedy mi roz-
ci¹³ palec, zemdla³em, tak strasznie bola³o.
Doktor powiedzia³, ¿e da³ mi zastrzyk, po
którym za godzinê siê przewrócê z os³abie-
nia, ¿ebym szybko poszed³ do domu.

- Masz siê zg³osiæ do mnie na opatru-
nek za trzy dni. I nie pracowaæ.

Niestety, na drugi dzieñ musia³em z
obanda¿owan¹ rêk¹ znów rozrzucaæ gnój.
Zg³osi³em siê do doktora, a ten widz¹c
brudny opatrunek spyta³:

- Pracujesz?
Odpowiedzia³em:
- Ja muszê pracowaæ, jestem Polakiem.
Zbada³ mi rêkê i zawiadomi³ SS.
- Czy ten Polak dobrze pracuje? – za-

pyta³ esesman.
- Bardzo dobrze – odburkn¹³ bauer.
- To dlaczego nie dasz mu urlopu?
Doktor powiadomi³ Urz¹d Pracy. We-

zwali mnie i zapytali:
- Do którego bauera chcesz iœæ?

Wybra³em uczciwego Johanna Pockl-
hafera. Jego matka umieraj¹c poleci³a:

- Nie róbcie Polakowi krzywdy, bo nie
wiadomo, co z nami bêdzie po wojnie.

Jednego dnia robi³em w polu i zoba-
czy³em w odleg³ym gospodarstwie du¿y
ruch. Przybieg³em szybko. Okaza³o siê, ¿e
ogromny byk zerwa³ ³añcuch zaatakowa³
bauera. Pies wszczepi³ siê k³ami w szyjê
zwierzêcia, ale ten rozjuszony nadal atako-
wa³ rogami gospodarza. Chwyci³em brzóz-
kê, waln¹³em byka ze dwa razy w grzbiet i
ten potulnie poszed³ do stajni. U Pocklha-
fera pracowa³em 18 miesiêcy.

Z innej wioski bauer wystara³ mi siê o
urlop, ¿ebym mu przywióz³ z Polski takie-
go robotnego parobka jak ja. Przyjecha-
³em do Su³kowic w marcu 1943 roku i nie
myœla³em wracaæ. Robi³em w kuŸni.

Niemcy z³apali mnie w dzieñ pacyfika-
cji i z blisko 60 ludŸmi ze Su³kowic wywieŸli
do obozu w Krakowie P³aszowie.

Wspomnienia Jana Œwiat³onia spisa³
Stefan Bochenek

Po lewej kopia dokumentu potwierdza-
j¹cego pracê Jana Œwiat³onia u bauerów w
Austrii. Drug¹ czêœæ wspomnieñ Pana
Œwiat³onia zamieœcimy w nastêpnym nu-
merze Klamry.

HISTORIA

Jan Œwiat³oñ

Nie róbcie Polakowi krzywdy!
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Przygotowanie placówek oœwiatowych do roku szkolnego 2007/2008
Baza oœwiatowa

Nadchodz¹cy rok szkolny przyniesie pew-
ne zmiany organizacyjne. W odpowiedzi na
potrzeby mieszkañców utworzono trzeci od-
dzia³ w Przedszkolu Samorz¹dowym w Krzy-
waczce. Ponadto od 1 wrzeœnia br. utworzono
dodatkowy etat pedagoga szkolnego (w Krzy-
waczce i w Rudniku).

Liczba pomieszczeñ do nauki w porówna-
niu do roku ubieg³ego pozosta³a bez zmian i wy-
nosi w szko³ach podstawowych 57, a w gimna-
zjach 26. W czasie wakacji prowadzone by³y
remonty placówek oœwiatowych. Pozostaje do
wykonania ogrodzenie Przedszkola Nr 3 w Su³-
kowicach. Nie zak³óci to jednak pracy tej pla-
cówki. Nowy rok szkolny we wszystkich pla-
cówkach naszej gminy rozpocz¹³ siê bez do-
datkowych utrudnieñ.

Realizacja obowi¹zku szkolnego

Szko³y podstawowe

Nowy rok szkolny rozpoczê³o 1130
uczniów, w tym w klasach pierwszych 174.
Jest to liczba mniejsza o 26 uczniów w stosun-
ku do roku ubieg³ego. Od 2002 roku, czyli od
ca³kowitego oddzielenia gimnazjum od szko³y
podstawowej, liczba uczniów ci¹gle siê zmniej-
sza. W szko³ach naszych uczy siê 22 uczniów
spoza gminy, tj. z Izdebnika, Wysokiej, Bê-
czarki, G³ogoczowa, Woli Radziszowskiej. W
bie¿¹cym roku szkolnym jest 55 oddzia³ów,
czyli o 1 wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym (wynika
to z podzia³u na dwie grupy bardzo licznej kla-
sy II SP w Krzywaczce).

Gimnazjum

W gimnazjach uczy siê 615 uczniów, w tym
rozpoczynaj¹cych naukê 196. Jest to o
55 uczniów mniej ni¿ w roku ubieg³ym. Kon-
sekwencj¹ utrzymuj¹cego siê od kilku lat spad-
ku liczby uczniów jest spadek liczby oddzia-
³ów z 25 na 24. Poza obwodem szkolnym uczy
siê 18 uczniów, natomiast 7 uczniów spoza
obwodu uczêszcza do naszych szkó³.

Obsada kadrowa szkó³

Suma godzin dydaktycznych wynikaj¹ca z
projektów organizacyjnych w tym roku szkol-
nym wynosi w szko³ach podstawowych 1909,
w tym 184 ponadwymiarowych, co stanowi
9,6 % ogó³u, a w gimnazjach 1100 godzin, w
tym ponadwymiarowych 121, co stanowi 11
% ogó³u.

Kadra dydaktyczna naszych szkó³ ma pe³-
ne kwalifikacje do pracy. Roœnie zapotrzebo-
wanie na nauczycieli jêzyka angielskiego, gdy¿
szko³y odchodz¹ od nauczania jêzyka niemiec-
kiego (obecnie pozosta³ tylko w SP Biertowi-
ce). Aby utrzymaæ pracê, germanista zdobywa
dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego
jêzyka. Nauczyciele co roku podnosz¹ swoje
kwalifikacje na kursach i studiach podyplomo-
wych oraz osi¹gaj¹ wy¿sze grupy awansu za-
wodowego. Z dniem 1 wrzeœnia podjê³o pracê

w szko³ach podstawowych 39 nauczycieli dy-
plomowanych, 48 mianowanych i 11 kontrak-
towych, zaœ w gimnazjach 24 dyplomowanych,
24 mianowanych i 13 kontraktowych. Pod ko-
niec czerwca zda³a egzamin 1 nauczycielka, któ-
ra otrzyma³a status nauczyciela mianowanego.
Z dniem 1 wrzeœnia odesz³o na emeryturê 2
nauczycieli. Kilku nauczycieli zamierza przejœæ
na emeryturê z dniem 31.12.br.

Znacz¹ce zmiany zasz³y w kadrze kierow-
niczej szkó³. W zwi¹zku z odejœciem na emery-
turê dyrektorki ZPO w Rudniku W³adys³awy
Latoñ zosta³ og³oszony konkurs, który nie przy-
niós³ rozstrzygniêcia (nie zg³osi³ siê ¿aden kan-
dydat). Odby³ siê tylko konkurs na dyrektora
ZPO w Biertowicach, w wyniku którego po-
wierzono funkcjê Renacie Skrzeczek na okres 5
lat szkolnych. W Rudniku burmistrz powie-
rzy³ obowi¹zki dyrektora ZPO Miros³awowi
Pêkali na okres 5 lat (po uzyskaniu akceptacji
Kuratora Oœwiaty i zasiêgniêciu opinii Rady
Pedagogicznej ZPO w Rudniku). Funkcjê za-
stêpcy pe³niæ bêdzie Ma³gorzata KoŸlak.

Nie uleg³a zmianie w stosunku do roku ubie-
g³ego liczba etatów administracji i obs³ugi i
wynosi w szko³ach podstawowych 25,25 eta-
tów sta³ych oraz 1,5 etatu pracowników sezo-
nowych zatrudnionych w Biertowicach (pala-
cze), w gimnazjach natomiast 11,5 etatu.

Praca szko³y

Oferta edukacyjna kierowana do ucznia

Szko³y podstawowe naszej gminy pracuj¹
na jedn¹ zmianê, wiêc zajêcia obowi¹zkowe nie
bêd¹ trwa³y d³u¿ej ni¿ do godz. 1500. Jedynie w
gimnazjach nauka potrwa d³u¿ej, ale nie d³u¿ej
ni¿ do godz. 1700. W bie¿¹cym roku szkolnym
oprócz lekcji dydaktycznych z podstawowej
siatki zosta³ wprowadzony we wszystkich
pierwszych i drugich klasach gimnazjów drugi
jêzyk obcy w wymiarze dwóch godzin tygo-
dniowo jako obowi¹zkowy dla wszystkich.
Œrodki finansowe na prowadzenie tych zajêæ
wyasygnowa³a gmina. Ponadto wszystkie szko³y
bêd¹ realizowaæ program „Wyrównywanie szans
edukacyjnych i rozwój intelektualny dzieci i m³o-
dzie¿y Gminy Su³kowice w roku 2007”. Z³o¿o-
ny do Kuratorium Oœwiaty wniosek uzyska³
akceptacjê (jako jeden z 70 na ponad 300 z³o¿o-
nych wniosków). Ca³oœæ zadania zamyka siê
kwot¹ 87.323 z³, z czego 24.260 z³ dofinanso-
wa³o Kuratorium. W tym miejscu nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e znacz¹c¹ pozycjê w tym programie
po stronie w³asnej stanowi¹ dzia³ania wolonta-
riackie prowadzone przez nauczycieli. Jest to
kwota 63.063 z³. Formy realizacji programu to
dodatkowe zajêcia rozwijaj¹ce wiedzê i umiejêt-
noœci, zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania, za-
mi³owania i uzdolnienia, zajêcia o charakterze
psychologiczno-pedagogicznym wspieraj¹ce
rozwój ucznia, dodatkowe zajêcia dydaktycz-
no-wyrównawcze oraz zajêcia o charakterze
sportowo-rekreacyjnym. Nale¿y mieæ nadziejê,
¿e zajêcia te przyczyni¹ siê do podniesienia
wyników nauczania, czego pozytywnym skut-
kiem bêd¹ wyniki sprawdzianów i egzaminów
zewnêtrznych w naszych szko³ach.

Od wrzeœnia kontynuowany bêdzie tak¿e
drugi program ministerialny, tzn. jêzyk angiel-
ski dla klas pierwszych i drugich szkó³ podsta-
wowych. Bêd¹ to zajêcia, na które otrzyma-
my dodatkowe œrodki z puli ministerstwa. Po-
zwoli to na objêcie tym programem wszyst-
kich naszych uczniów. W chwili obecnej tyl-
ko SP Biertowice nie ma nauczyciela do jêzy-
ka angielskiego, co uniemo¿liwia tam wpro-
wadzenie tego programu.

W szkole podstawowej w Su³kowicach szó-
sta klasa integracyjna zamknê³a cykl kszta³cenia
podstawowego dla dzieci niepe³nosprawnych.
Nauka bêdzie kontynuowana w klasie I integra-
cyjnej w Gimnazjum w Su³kowicach. Dziêki tym
klasom oko³o 20 dzieci uczy siê w szkole maso-
wej. Oprócz tego kilkoro dzieci szko³y podsta-
wowej i gimnazjum ma nauczanie indywidualne,
na które przewidziano w projekcie 60 godzin
tygodniowo, co stanowi 3,3 etatu dydaktyczne-
go. Ponadto czworo dzieci z terenu gminy jest
dowo¿onych do Oœrodka Rehabilitacyjno-Edu-
kacyjno-Wychowawczego w Myœlenicach,
dwoje dzieci z Krzywaczki rodzice bêd¹ dowo-
zili do Przedszkola Samorz¹dowego Nr 1 w Su³-
kowicach – do oddzia³u integracyjnego. Gmina
zwraca rodzicom koszty dowozu dzieci.

Ka¿da szko³a ma tak¿e w³asne oferty dla
ucznia, które wzbogac¹ jego wiedzê, rozwin¹
umiejêtnoœci i pozwol¹ na nadrobienie braków.
Oto wykaz proponowanych zajêæ:

SP Su³kowice – ko³o informatyczne, pla-
styczne, polonistyczne, matematyczne, histo-
ryczne, ekologiczne, dziennikarskie, przyrod-
nicze, zespo³y wyrównawcze, chór, origami.

SP Rudnik – chór, ko³o informatyczne, jê-
zykowe, zajêcia wyrównawcze, sportowo-re-
kreacyjne.

SP Harbutowice – ko³o ekologiczne, pla-
styczno-techniczne, informatyczne, SKS.

SP Krzywaczka – chór, zajêcia sportowo-
rekreacyjne, zajêcia wyrównawcze, gimnasty-
ka korekcyjna, zajêcia umuzykalniaj¹ce.

SP Biertowice – ko³o j. niemieckiego, zajê-
cia sportowo-rekreacyjne.

Gimnazja– ko³o biologiczne, polonistycz-
ne, regionalne, matematyczne, informatyczne,
zajêcia wyrównawcze, rekreacyjno-sportowe.

Podobnie jak w latach ubieg³ych, tak¿e i w
tym roku uczniowie naszych szkó³ przyst¹pi¹
do licznych konkursów przedmiotowych i za-
wodów sportowych.

Nauczyciele planuj¹ przygotowywanie
swoich uczniów do przedmiotowych konkur-
sów organizowanych przez Kuratorium
Oœwiaty, Archidiecezjê i Oœrodek Kultury. W
rozpoczynaj¹cym siê roku szkolnym planuje
siê przygotowaæ nastêpuj¹ce uroczystoœci,
œwiêta i zabawy: 11 Listopada, 3 Maja, Dzieñ
Edukacji, Dzieñ Dziecka, Dzieñ Sportu, Œwiêta
Patronów, Dzieñ Europejski, Dzieñ Niemiec-
ki, pikniki promuj¹ce szko³y.

Wszystkie szko³y (z wyj¹tkiem Krzy-
waczki, gdzie nie by³o takiej potrzeby) reali-
zuj¹ programy naprawcze, których celem jest
bardziej skuteczna praca z uczniem, dla osi¹-
gniêcia lepszych wyników na egzaminach i
sprawdzianach zewnêtrznych.

(cd. na nastêpnej stronie)

OŒWIATA
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Finanse szkó³

Za³o¿one w planie bud¿etowym gminy na
2007 rok œrodki finansowe w wysokoœci
5.292.622,00 z³. dla szkó³ podstawowych i
2.920.256,00  z³. dla gimnazjów zosta³y wydat-
kowane w pierwszym pó³roczu w wysokoœci
52 %. Na przekroczenie planu niew¹tpliwie mia-
³y wp³yw wyp³acone w lutym dodatkowe wy-
nagrodzenie roczne oraz przekazanie w maju
œrodków na Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych w
wysokoœci 75% ca³oœci. Niektóre placówki mog¹
skorzystaæ z oszczêdnoœci powsta³ych na „pa-
ragrafach p³acowych”, gdy¿ nie wszyscy na-
uczyciele „z zaplanowanych” odeszli na emery-
tury. Jednak dla wiêkszoœci szkó³ realizacja wy-
datków do koñca roku bêdzie raczej trudna.

Przedszkola

Baza oœwiatowa przedszkoli podobnie jak
ich struktura pozosta³y takie jak w roku ubie-
g³ym. Prowadzone w okresie wakacji remonty
zosta³y zakoñczone i nowy rok przedszkolny
rozpocz¹³ siê bez uci¹¿liwoœci. Systematycz-
na modernizacja prowadzona od kilku lat w
obiektach naszych przedszkoli w sposób zna-
cz¹cy podnios³a ich standard i u³atwi³a pracê.

W bie¿¹cym roku szkolnym uczêszcza do
przedszkoli gminnych 391 dzieci. W tej liczbie
jest 176 szeœciolatków. Stanowi¹ one 45 %
wszystkich dzieci przedszkolnych. W ostat-
nich latach obserwuje siê wzrost liczby dzieci
m³odszych w przedszkolach.

Praca w przedszkolach odbywa siê w 18
oddzia³ach. W Przedszkolu Nr 1 w Su³kowicach
funkcjonuje oddzia³ integracyjny. Do chwili obec-
nej zg³oszono 5 dzieci niepe³nosprawnych do
tego oddzia³u. We wszystkich przedszkolach
dzieci ucz¹ siê jêzyka angielskiego i uczestnicz¹
w zajêciach rytmiki (op³acane przez rodziców).
Czas pracy przedszkoli dostosowywany jest
do oczekiwañ rodziców. Aby pokazaæ swoj¹
pracê i jej efekty, przedszkola coraz bardziej wy-
chodz¹ do œrodowiska z licznymi oryginalnymi
pomys³ami. W Przedszkolu nr 1 w Su³kowicach

prowadzi siê dni otwarte, w których matka mo¿e
przyprowadziæ dziecko niezapisane do przed-
szkola, aby poby³o z dzieæmi przedszkolnymi.
Ponadto organizowane s¹ wspólne zabawy ple-
nerowe z rodzinami, przedstawienia publiczne i
kiermasze prac dzieciêcych. To dziêki takim ak-
cjom roœnie liczba dzieci m³odszych.

Prowadzona przez kilka ostatnich lat re-
organizacja przedszkoli wprowadzi³a stabi-
lizacjê w zatrudnieniu. Podobnie jak w roku
ubieg³ym, tak równie¿ i w tym s¹ 26,89 etaty
nauczycielskie i 28,5 etatów pracowników
obs³ugi. W Rudniku do pracy w przedszkolu
przesz³a nauczycielka ze szko³y.

Finanse przedszkoli

Plany finansowe przedszkoli za³o¿one w
bud¿ecie gminy w 2007 r. zosta³y wykonane w
pierwszym pó³roczu w wysokoœci 50%. Ma-
j¹c na uwadze zwiêkszone planowane wydatki
w pierwszym pó³roczu, takie jak dodatkowe
wynagrodzenie roczne i fundusz œwiadczeñ
socjalnych, drugie pó³rocze bêdzie korzystniej-
sze ni¿ w szko³ach.

Wspó³praca placówek oœwiatowych
z innymi instytucjami

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

Wszystkie placówki oœwiatowe utrzymuj¹
sta³y kontakt z t¹ instytucj¹. Najbardziej po-
wszechn¹ pomoc¹ jest pomoc materialna udziela-
na uczniom w postaci bezp³atnych obiadów wy-
kupywanych w przedszkolach lub sto³ówkach
ajencyjnych. Ciep³y posi³ek to najlepsza pomoc,
jak¹ mo¿e otrzymaæ dziecko. Przewiduje siê w
tym roku szkolnym podobny zakres pomocy.

Gminne Centrum Rehabilitacji

Wspó³praca placówek oœwiatowych z cen-
trum kojarzyæ siê powinna tak¿e ze Stowarzy-
szeniem „Kolonia”, które od kilku lat w ramach
realizowanego programu „Partner” objê³o nieod-

p³atn¹ opiek¹ dzieci specjalnej troski w gminie,
organizuj¹c dla nich konsultacje i zajêcia terapeu-
tyczne. W centrum prowadzone s¹ równie¿ nie-
odp³atnie dla uczniów konsultacje i zabiegi reha-
bilitacyjne. Ich koszt za dzieci niepe³nosprawne
ponosi Stowarzyszenie a pozosta³e OPS. Prze-
widuje siê równie¿ w tym roku szkolnym podob-
ny zakres zarówno co do iloœci jak te¿ rodzaju
œwiadczonej pomocy, gdy¿ wiêkszoœæ dzieci przy-
nosi skierowania na d³u¿szy okres.

Inny rodzaj pomocy

W ramach rz¹dowego programu pomocy
uczniom w 2007 roku „Dofinansowanie zaku-
pu podrêczników dla dzieci rozpoczynaj¹cych
roczne przygotowanie przedszkolne lub naukê
w klasach I-III szko³y podstawowej oraz dofi-
nansowanie zakupu jednolitego stroju dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów”
z³o¿ono odpowiedni wniosek w Kuratorium
Oœwiaty. Pomoc przys³uguje dzieciom z ro-
dzin, gdzie dochód miesiêczny netto na jedne-
go cz³onka nie przekracza 351,00 z³otych. Nie
s¹ jeszcze znane koszty tego zadania. Wszyst-
ko zale¿y od tego, ilu rodziców zg³osi siê do
szko³y i dostarczy odpowiednie dokumenty.
Trwa te¿ akcja stypendium szkolne. Informa-
cja zosta³a umieszczona na stronie interneto-
wej gminy. Wiele osób pobiera wnioski na nowy
rok szkolny. Zgodnie z ustaw¹ termin ich sk³a-
dania up³yn¹³ 15 wrzeœnia.

Punkt konsultacyjny
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

W rozpoczynaj¹cym siê roku szkolnym
konieczne bêdzie ustalenie zasad wspó³pracy
z Poradni¹. Nasze placówki oœwiatowe prowa-
dzi³y i tak¿e w tym roku prowadziæ bêd¹ wspó³-
pracê z Oœrodkiem Kultury, Policj¹ i OSP.

Alina Judasz
Referat Oœwiaty, Kultury i Reakreacji

Urzêdu Miejskiego

OŒWIATA

23 nauczycieli i 248 uczniów zaczê³o nowy rok szkolny od Mszy
œwiêtej w rudnickiej œwi¹tyni.

Podczas uroczystoœci w szkole burmistrz Piotr Pu³ka wrêczy³
akt mianowania nowemu dyrektorowi Miros³awowi Pêkali. Bur-
mistrz, proboszcz ks. kanonik Aleksander Zem³a i dyrektor z³o¿yli

nauczycielom ¿yczenia owocnej pracy, a uczniom jak najlepszych
ocen. Dyrektor przedstawi³ nowego katechetê ks. Tadeusza Pale-
nika oraz wychowawców klas.

Z powodu trudnoœci komunikacyjnych redaktor Klamry nie
zd¹¿y³ odwiedziæ szko³y w Biertowicach. (B)

Nowy rok szkolny w Rudniku
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Podczas drugiego tygodnia tak¿e nie zabra-
k³o atrakcji dla ka¿dego. Dzieci mia³y mo¿li-
woœæ zwiedzenia Lanckorony, gdzie by³ czas
na hipoterapiê i podziwianie starej zabudowy
rynku oraz muzeum.

Dziêki uprzejmoœci Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i cierpliwoœci pani Renaty Gar-
bieñ dzieci zwiedzi³y Stacjê Uzdatniania Wody
na Goœcibi. Wys³ucha³y tak¿e wielu cennych
wskazówek, jakich udzieli³ im pan leœniczy Ja-
nusz Horwat, zapoznaj¹c z zachowaniem bez-
pieczeñstwa w lasach. Podkreœla³ te¿, jakie jest
znaczenie lasu dla cz³owieka i jak nale¿y go
chroniæ, aby s³u¿y³ wszystkim d³ugie lata.

Czêœæ podopiecznych, tych zaprawionych
w podró¿ach górskich, by³a równie¿ na wyciecz-
ce na Groni Jana Paw³a II i Leskowcu. Pomimo
niezbyt sprzyjaj¹cej aury oraz kilkugodzinnego
marszu wszystko przebieg³o dobrze i sprawnie.
By³o kilka obtaræ i bol¹cy z¹b. Szkoda tylko, ¿e
nie mogliœmy podziwiaæ z Leskowca panoramy
Beskidów i Babiej Góry. Za to schronisko wszy-
scy bêd¹ wspominaæ bardzo mi³o.

Podczas du¿ych upa³ów, czy te¿ przy nie-
zbyt sprzyjaj¹cej pogodzie dzieci mog³y ko-
rzystaæ z komputerów i fachowych wskazó-
wek w Gminnym Centrum Informacji.

W czwartek dzieci uczestniczy³y w zorga-
nizowanym Dniu Papieskim. W goœcinnej sali
Oœrodka Kultury w Su³kowicach zosta³y za-
prezentowane utwory muzyczne oraz poetyc-
kie przygotowane specjalnie na tê okazjê przez
wychowawców i podopiecznych. Ca³oœæ po-
prowadzi³ dyr. Oœrodka Kultury pan Krzysz-
tof Trojan, a zaszczycili nas obecnoœci¹ pan
burmistrz Piotr Pu³ka, zastêpca burmistrza pani
Rozalia Oliwa, dyrektor DPS w Harbutowi-
cach i prezes Stowarzyszenia „Kolonia” pani
Krystyna Stolarska, opiekunowie Grupy Œro-
dowiskowej Stowarzyszenia pani Danuta Ko-
stowal-Suwaj i pan Robert Suwaj.

W pi¹tek natomiast po raz kolejny udali-
œmy siê na basem. Tym razem jednak byliœmy
w Suchej Beskidzkiej.

Ostatni tydzieñ naszej pó³kolonii obfito-
wa³ tak¿e w szereg niespodzianek. W ponie-
dzia³ek i wtorek zajêcia odbywa³y siê na obiek-
tach. Jedna grupa (z niepe³nosprawnymi) od-
wiedzi³a Lanckoronê. Realizowany by³ program
profilaktyczny, jak równie¿ dzieci przygoto-
wywa³y siê do okolicznoœciowej Mszy œw.
Odby³a siê ona w œrodê 1 sierpnia w koœciele
parafialnym NSPJ w Su³kowicach. Poprowa-

dzi³ j¹ i kazanie wyg³osi³ ks.
Jacek Budzoñ, proboszcz
parafii w Biertowicach.

Dzieci by³y zachwyco-
ne form¹ sprawowania litur-
gii i kazaniem g³oszonym nie
z ambony, lecz przy ³aw-
kach. A dodatkowym po-
mocnikiem ksiêdza by³ Pi-
nokio. Oprawê Mszy przy-
gotowali uczestnicy pó³ko-
lonii. By³o wiêc czytanie
lekcji, œpiew psalmów i pie-
œni oraz dary dziêkczynne.
Po Mszy œw. ksi¹dz pro-
boszcz Stanis³aw Jaœkowiec
przekaza³ gor¹ce pozdro-
wienia dla wszystkich
uczestników pó³kolonii oraz podarowa³ s³ody-
cze dla dzieci i wychowawców.

Nastêpnie wszyscy kolorowym korowodem
udali siê na obiekty Gimnazjum w Su³kowicach,
gdzie po posi³ku czeka³a kolejna niespodzianka.
By³ ni¹ pokaz Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z
Myœlenic. Dzieci chêtnie sta³y w kolejce do dŸwi-
gu, który wzbija³ siê nawet na wysokoœæ 25 me-
trów. Ka¿de chcia³o podziwiaæ panoramê Su³ko-
wic niemal¿e z lotu ptaka. Panowie stra¿acy byli
bardzo wytrwali i zabrali ze sob¹ wszystkie chêt-
ne osoby, a by³o ich oko³o 180.

W czwartek natomiast uczestnicy zebrali
siê na terenie goœcinnego parku przy DPS w
Harbutowicach. Tym razem by³o to ju¿ po¿e-
gnalne ognisko. Dzieci przygotowa³y bardzo
ciekawe programy edukacyjne i profilaktyczne
dotycz¹ce uzale¿nieñ. Uczestniczy³y w kon-
kursach i zabawach. Mi³ym akcentem by³y
podziêkowania sk³adane dla organizatorów i
wychowawców przez w³adze gminy.

Pi¹tek by³ czasem podsumowañ i po¿egnañ
Dzieci wspólnie z wychowawcami odwiedzi³y
sprzedawców rozdaj¹c apel „B¹dŸ odpowie-
dzialnym sprzedawc¹” oraz list w sprawie prze-
strzegania zakazu sprzeda¿y alkoholu i papie-
rosów nieletnim. Dziêkowa³y tak¿e sponsorom,
a same odebra³y okolicznoœciowe dyplomy oraz
s³odycze i owoce.

W ci¹gu trzech tygodni trwania pó³kolonii
uczestnikami by³o w sumie 268 dzieci: 120 w
Su³kowicach, 64 w Krzywaczce, 32 w Bierto-
wicach, 30 w Harbutowicach, 22 w Rudniku.
Wœród uczestników pó³kolonii „Wspólna ra-
doœæ – wakacje bez na³ogów by³y tak¿e osoby
niepe³nosprawne, dla których przygotowano,
oprócz wspólnych zabaw integracyjnych, tak-
¿e indywidualne zajêcia dostosowane do ich
potrzeb i mo¿liwoœci. Dzieci niepe³nospraw-
nych by³o 10. Dla wszystkich osób codziennie
zapewniono napoje i posi³ek.

REPORTA¯

Kadrê stanowi³o 19 wychowawców, 1 in-
struktor, 3 studentki odbywaj¹ce praktyki wa-
kacyjne oraz 2 wolontariuszy.

Gor¹co dziêkujemy wszystkim naszym
sponsorom:

BSR w Krakowie Oddzia³ w Su³kowicach,
Fabryce Narzêdzi KU•NIA S.A., Firmie Auto
Alfa, Firmie JUCO, Firmie Betix, Zak³adowi
Miêsnemu Pana Tadeusza £askiego, Zak³ado-
wi Rolmat, Panu Piotrowi Sroce, Panu Janu-
szowi Horwatowi, Panu Kazimierzowi Plewie.

S³owa podziêkowania sk³adamy tak¿e in-
stytucjom, które przyczyni³y siê do sprawne-
go i atrakcyjnego przeprowadzenia pó³kolonii:

Oœrodek Kultury w Su³kowicach, Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej Gminne Centrum Informa-
cji, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Centrum Re-
habilitacji, Œwietlica Œrodowiskowa w Su³ko-
wicach, Dom Pomocy Spo³ecznej w Harbuto-
wicach, Œrodowiskowy Dom Samopomocy w
Su³kowicach, Gimnazjum im. Kard. Wyszyñ-
skiego w Su³kowicach oraz gminne placówki
oœwiatowe.

Serdeczne podziêkowania kierujemy tak¿e
do w³adz Su³kowic, które wykaza³y wielk¹ tro-
skê i zainteresowanie przebiegiem pó³kolonii,
zawsze chêtnie nas odwiedzaj¹c.

Ponadto sk³adamy wielkie podziêkowania
dla ks. Stanis³awa Jaœkowca, proboszcza para-
fii NSPJ w Su³kowicach oraz ks. Jacka Budzo-
nia, proboszcza z Biertowic.

Organizatorzy

WAKACJE
BEZ NA£OGÓW

Zaproszenie na IV Ogólnopolski Tur-
niej Tañca Towarzyskiego Su³kowice 2007,
który odbêdzie siê 30 wrzeœnia br. na hali
sportowej, ul. Sportowa 45 w godzinach:
10:00, 13:00, 18:00. Wstêp 10 z³.

W Oœrodku Kultury trwaj¹ konkursy.
Prace oraz grzyby przyjmujemy do 12 paŸ-
dziernika. Jak do tej pory prowadzi grzyb:
prawdziwek o masie 94 dkg.

Zapraszamy do kó³ zainteresowañ (sza-
chowe, plastyczne, teatralne) oraz na kurs
tañca towarzyskiego. Dok³adne informacje
w Oœrodku Kultury.

Wyjazdy na basen bêd¹ w ka¿d¹ sobo-
tê (o godz. 8:30 z rynku w Su³kowicach).

OŒRODEK KULTURY

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Su³ko-
wicach informuje, ¿e uczniowie szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów, a tak¿e dzieci
przedszkolne mog¹ korzystaæ z bezp³at-
nych obiadów.

Podstawowy warunek: dochód w rodzi-
nie nie mo¿e przekraczaæ kwoty 526,50 z³
netto na osobê w rodzinie.

Bezp³atne obiady dla dzieci i m³odzie¿y!
Informacji udzielaj¹ pracownicy socjal-

ni w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Su³ko-
wicach ul Sportowa 45 od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 800 do 1500 lub pod
numerem telefonów 012 272-50-20 lub
012 272-50-21

p.o. Dyrektor
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

                                    Józefa Bernecka
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OŒWIATA

Œwietlice œrodowiskowe na dobre zadomo-
wi³y siê w Gminie Su³kowice, obecnie dzia³aj¹
one we wszystkich miejscowoœciach gminy, a
ich zakres dzia³ania jest znany spo³ecznoœci lo-
kalnej. Zainteresowani dobrze wiedz¹, jakie
funkcje winny spe³niaæ te placówki – funkcji
tych jest kilka, a jedna z najwa¿niejszych to
funkcja wychowawcza. Zw³aszcza w obecnym
czasie, kiedy ma³e dzieci, ju¿ od 7 roku ¿ycia a
nawet wczeœniej, przebywaj¹ bardzo d³ugo
poza domem rodzinnym; spêdzaj¹c kilka go-
dzin w szkole, a póŸniej na zajêciach pozalek-
cyjnych (w tym równie¿ na zajêciach w naszej
œwietlicy). W wielu przypadkach pobyt
uczniów na œwietlicy jest jedyn¹ alternatyw¹
(dobr¹ alternatyw¹) dla samotnego pobytu w
domu, w czasie kiedy rodzice do póŸnego po-
po³udnia s¹ w pracy lub przebywania w grupie
rówieœniczej – czêsto bez opieki i kontrli doro-
s³ych.

W ostatnich latach po otwarciu granic po-
wsta³o w kraju mnóstwo problemów, których
przedtem nie by³o (zwi¹zanych np. z ³atwo-
œci¹ kupna ró¿nego rodzaju u¿ywek, z narko-
tykami, z rosn¹c¹ agresj¹, z oddzia³ywaniem
telewizji oraz internetu i tym, co tam widzimy,
a co potem odbija siê na zachowaniu dzieci). W
tej sytuacji rodzic nie zawsze sobie radzi, ale
wychowawca – nauczyciel musi sobie z tym
wszystkim radziæ, musi umieæ dobrze ustawiæ
dziecko, bo taka jest nasza rola wynikaj¹ca z
charakteru naszej pracy.

Wychowanie jest sztuk¹, która od tych,
którzy chc¹ siê w ni¹ zaanga¿owaæ (czyli do-
brych wychowawców) wymaga ogromnego
wyczucia, ogromnej kreatywnoœci, ogromne-
go taktu i bardzo silnej osobowoœci wycho-
wawcy.

Rola wychowawcza placówek opiekuñczo
– wychowawczych (w tym równie¿ œwietlic
œrodowiskowych) jest bardzo trudna z wielu
powodów. Po pierwsze, wiem to z autopsji,
my – wychowawcy (jako ci, którzy s¹ odpo-
wiedzialni za wychowanie) najzwyczajniej bo-
imy siê trochê tego zadania i najchêtniej byœmy
siê ograniczyli do wyrabiania sprawnoœci
i umiejêtnoœci oraz nadrabiania braków progra-
mowych, ¿eby tylko ktoœ inny zaj¹³ siê wy-
chowaniem. Boimy siê, bo nie wiemy, jak w
sposób rozs¹dny formowaæ osobowoœæ (¿eby
to nie by³a ideologizacja, ¿eby to nie by³o pra-
nie mózgów, ¿eby to by³o rozwijanie tego
wszystkiego, co jest istotne w rozwoju osoby
ludzkiej). Boimy siê wychowania, bo wiemy,
¿e program wychowawczy to nie tresura m³o-
dych ludzi. Nie wystarczy tylko dbaæ o to, by
m³ody cz³wiek mówi³: „przepraszam, dzieku-
jê, proszê” i ustêpowa³ starszym miejsca w ko-
œciele, ale wa¿ne jest, by g³êbiej zaj¹æ siê pro-
blemem wychowania  i wpajaæ m³odym ludziom
podstawowe wartoœci, takie jak prawda, dobro
i piêkno.

 Z moich wieloletnich obserwacji wynika,
¿e ca³y szereg patologii i problemów wycho-
wawczych ma Ÿród³o w nieumiejêtnym komu-
nikowaniu siê. Jest to podstawowa sprawa,
brak umiejêtnoœci komunikowania siê w rodzi-
nie, w klasie, w grupie rówieœniczej. I z tego
powodu rodz¹ siê kompleksy i agresja, które
potem znajduj¹ inne formy ujœcia. Pamiêtajmy,
ludzie do swego „ego” przenosz¹ pewne infor-
macje, które s¹ wynikiem odwzorowanych uk³a-
dów w rodzinie i doœwiadczeñ wczesnodzie-
ciêcych. Cz³owiek, który we wczesnym dzie-
ciñstwie doœwiadczy³ konfliktów, bêdzie te
konflikty kreowa³.

Zastanówmy siê przez chwilê, czy my ro-
zumiemy samo pojêcie wychowania i czy pod
to pojêcie podk³adamy wszyscy te same war-
toœci, te same treœci? Czy nie rozumiemy tego
okreœlenia potocznie, uwa¿aj¹c, ¿e wychowaæ
to znaczy wprowadziæ jakieœ mechanizmy, ¿e
nasz wychowanek bêdzie chodzi³ jak na sznur-
ku: jak mu siê powie „nie mów” to nie bêdzie
mówi³, jak mu sie powie „zrób to”, zrobi to
œwietnie? Ka¿de dziecko, ka¿dy m³ody cz³o-
wiek ma w sobie „Coœ”, a m¹dry wychowawca
tylko to rozwija, kszta³tuje, formuje, pokazu-
je. Wychowawca musi wydobyæ z wychowan-
ków pewne rzeczy, aby ukszta³towaæ ich oso-
bowoœæ – my mu jej nie nadamy i nie odbierze-
my – my mo¿emy co najwy¿ej nieco ukszta³-
towaæ w duchu dobra, prawdy, piêkna – co jest
istot¹ wychowania. Wychowanie musi byæ
oparte na wartoœciach  - i to na bardzo wyrazi-
stych wartoœciach. Nie da siê stworzyæ, nie da
siê formowaæ osobowoœci, jezeli wychowawca
sam sob¹ nie prezentuje spójnego, klarownego
systemu wartoœci. Nie da siê skutecznie wy-
chowywaæ, stosuj¹c metody relatywizmu war-
toœci. Dzieci szybko rozpoznaj¹, czy wycho-
wawca mówi, jak mu kazano (bo taki jest pro-
gram wychowawczy), czy to wynika z jego
w³asnej akceptacji, z jego w³asnych przemy-
œleñ – a to jest warunek powodzenia wszelkich
programów wychowawczych.

Namawiam moje kole¿anki – wychowaw-
czynie, aby w procesie wychowania bardzo
czêsto mówi³y do swoich wychowanków s³o-
wa: „lubiê” i „kocham”. Nale¿y dzieciom czê-
sto mówiæ, ¿e s¹ dobrzy, ¿e ³adnie wygladaj¹,
¿e coœ zrobili doskonale. Trzeba, ¿eby wycho-
wawcy umieli dzieciom mówiæ mi³e s³owa. Od
bardzo dawna znany jest problem ¿yczliwej
bliskoœci z drugim cz³wiekiem. Tym drugim
cz³owiekiem dla wychowanka jest wychowaw-
ca i vice versa. Œwietlicy trudno zast¹piæ rodzi-
nê, ale w niektórych rodzinach panuje ch³ód
emocjonalny i dzieci wychowywane w takich
rodzinach  (je¿eli tego g³odu uczuæ nie zast¹pi
œwietlica, szko³a) cierpi¹ potem w doros³ym
¿yciu na oziêb³oœæ, nie umiej¹c potem daæ dru-
giemu cz³owiekowi bliskoœci. Niech to bêdzie
informacja dla wszystkich wychowawców, jak
kaszta³towaæ grupê i jak pracowaæ z wycho-
wankami.

Cz³owiekowi, który nie potrafi kochaæ, nie
mo¿na powierzaæ funkcji wychowawczych –
mimo ¿e skoñczy³ znakomite studia ze œwiet-
nym wynikiem. Jeszcze raz bardzo namawiam
wychowawców, ¿ebyœcie swoim wychowan-
kom mówili rzeczy dobre, mi³e i ciep³e; mówili
im o tym, ¿e ich lubicie, ¿e s¹ ³adni i dobrzy.

Na zakoñczenie przytaczam s³owa Mini-
stra Edukacji Romana Giertycha: „po pierwsze
wychowanie, po drugie wychowanie i po trze-
cie wychowanie” oraz proszê moje przemyœle-
nia tak¿e wzi¹æ pod uwagê.

Stanis³awa Czwartek – Michniak
Œwietlica Œrodowiskowa w Krzywaczce

Rola wychowawcza œwietlic œrodowiskowych
„Wiêcej ludzi staje siê dobrymi przez æwiczenie, ni¿ jest ich z natury.”

J.Legowicz „Filozofia staro¿ytna Grecji i Rzymu”

Komisja Rolnictwa, Le-
œnictwa i Ochrony Œro-
dowiska

obradowa³a na 3 posiedzeniach, na których
omawiane by³y sprawy:

- ochrony lasów ze szczególnym uwzglêd-
nieniem ochrony jod³y z uwagi na nadmiern¹
dewastacjê,

- sposobu pozyskiwania drewna z lasów
niepañstwowych i obowi¹zku legalizacji drew-
na,

- zakupu sadzonek drzew leœnych do nasa-
dzeñ w lasach,

- zalesiania gruntów rolnych oraz dotacji
unijnych dla rolników.

Cz³onkowie zostali zapoznani ze sprawoz-
daniem z realizacji „Planu gospodarki odpada-
mi w gminie Su³kowice”. Dokonali objazdu gmi-
ny, terenów przydro¿nych, przyleœnych, nad-
rzecznych pod wzglêdem czystoœci i dzikich
wysypisk. Wizytowali obiekty Zak³adu Go-
spodarki Komunalnej, gdzie zaznajomili siê z
funkcjonowaniem i przebiegiem oczyszczania
œcieków dostarczonych na oczyszczalniê w
Biertowicach, zapoznali siê z bie¿¹c¹ eksplo-
atacj¹ sk³adowiska odpadów komunalnych oraz
funkcjonowaniem sortowni surowców wtór-
nych. Natomiast na ujêciu wody pitnej cz³on-
kowie zapoznali siê z jej uzdatnianiem i obej-
rzeli zbiorniki wodne, stwierdzaj¹c koniecznoœæ
modernizacji ujêcia.

Cz³onkowie komisji wnioskowali:
- o odgrodzenie najbardziej zaœmieconych

miejsc w celu uniemo¿liwienia zatrzymywania
lub postoju pojazdów,

- o zabezpieczenie rury wodoci¹gowej w
rzece ko³o mostu przy ul. Sportowej.

- o rozwa¿enie mo¿liwoœci zakupu wiêk-
szego spychacza do ugniatania œmieci,

- o umieszczenie w gazecie „Klamra” infor-
macji na temat mo¿liwoœci odbioru sprzêtu elek-
trycznego i elektronicznego oraz odpadów wiel-
kogabarytowych (informacja ukaza³a siê w
dwóch kolejnych wydaniach „Klamry”).

Dokoñczenie sprawozdañ
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Œredni¹ ocen najmniej 5,0 oraz wzorowe zachowanie
Najlepsi uczniowie w r. szk. 2006-2007

Szko³a w Krzywaczce

Szko³a w Biertowicach

OŒWIATA

Szko³a w Rudniku

SP Biertowice

klasa IV
Alicja Ciê¿kowska 5,0
Joanna Fus 5,0
Karolina Groñska 5,0
Klaudia Profic 5,2

klasa V
Przemys³aw Bartosz 5,0

klasa VI
Gabriela Starzec 5,2
Pawe³ GêdŸba 5,1
Adrian Mrowczyk 5,1
Marek Radoñ 5,1

    SP Harbutowice
klasa IV
Magdalena Prusak 5,0

klasa V
Daniel Kowal 5,7
Mariola Urbañczyk 5,7
Marta Golonka 5,4
Magdalena Golonka 5,2

klasa VI
Katarzyna Boczkaja 5,25
Magdalena Kluzik 5,25

    SP Krzywaczka

klasa IV
Agnieszka Burda 5,55
Gabriela Jakóbek 5,33
El¿bieta DŸwig 5,22
Paulina Ga¿e³ 5,11
Damian Starowicz 5,11
Wioletta Moskal 5,00

klasa V a
Paulina D¹browa 5,44
Mariola Pachytel 5,33
Mateusz Horwacik 5,11

klasa V b
Krystian Brózda 5,3
Justyna Dziuba 5,3
Joanna Kruk 5,2

klasa VI
Anna Burda 5,56
Józef Boczkaja 5,44
Sylwia Machnik 5,22
Micha³ Braœ 5,11
Barbara Dr¹g 5,11
Piotr Pawlik 5,11
Angela Stoch 5,11

klasa IV a
Aleksandra Bargie³ 5,1
Klaudia Szuba - £ata 5,1
Aleksandra Grabowska 5,0
Wojciech Krzywoñ 5,0

klasa IV b
Julia Niezgoda 5,2
Kornelia Mielecka 5,1
Damian Bargie³ 5,0
Dariusz Dymek 5,0
Beata Oliwa 5,0

klasa V a
Marlena Papie¿ 5,3
Natalia Piegza 5,3
Magdalena Strêk 5,2
Kamila Strêk 5,1
Katarzyna Szybowska 5,1

klasa V b
Ewelina Oliwa 5,1
klasa VI a
Rafa³ Szuba 5,3
Piotr Latoñ 5,2
Micha³ Dymek 5,1
Karolina Gromala 5,0
Kamil Ma³ota 5,0

klasa VI b
Eryk Ptak 5,4
Kamil Kozio³ek 5,3
Krystyna Mielecka 5,3
Karolina Szczurek 5,3
Rafa³a Pi¹tek 5,2
Marzena Szuba 5,2
Maciej Badziñski 5,1
Karolina Kurowska 5,1

Gimnazjum Krzywaczka

klasa I
Paulina Zadora 5,21
Katarzyna Ga¿e³ 5,00
Karolina Leniartek 5,00
Katarzyna Starowicz 5,00

klasa II
Roksana Pawlik 5,49
Andrzej Boczkaja 5,42
Karolina Szafraniec 5,42
Klaudia Jamborska 5,35
El¿bieta Leksander 5,21
Anna Plichta 5,14

klasa III
Katarzyna Cora 5,14
Anna Machowska 5,00

SP Rudnik

Opr. na podstawie sprawozdañ  szkó³ do Urzêdu Miejskiego.
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Najczêœciej wystêpuj¹cym nowotworem
z³oœliwym u kobiet jest rak piersi. Co roku
nowotwór ten wykrywa siê u ponad 10 tys.
Polek, prawie po³owa z nich umiera.

Niestety w porównaniu z innymi krajami
jest on wykrywany zbyt póŸno. Jeœli w rodzi-
nie chorowa³a mama, babcia to dana osoba jest
zagro¿ona w wiêkszym stopniu ni¿ osoby, u
których rak piersi w rodzinie nie wystêpowa³.
Badania naukowe umo¿liwi³y zidentyfikowa-
nie dwóch genów: BRCA1 i BRCA2, których
mutacje mog¹ predysponowaæ do zachorowa-
nia na ten typ nowotworu. Spoœród innych
czynników ryzyka wymienia siê: wczesne wy-
st¹pienie pierwszej miesi¹czki, póŸne macie-
rzyñstwo (pierwsza ci¹¿a po 35 roku ¿ycia),
bezdzietnoœæ a tak¿e póŸny okres menopauzy.
Warto dodaæ, ¿e o ile bezdzietnoœæ czy póŸne
macierzyñstwo mog¹ byæ czynnikami zwiêk-
szaj¹cymi ryzyko zachorowania, o tyle kar-
mienie piersi¹ jest jedn¹ z najprostszych i naj-
skuteczniejszych metod ochrony przed tym
nowotworem. Istotnym czynnikiem maj¹cym
wp³yw na rozwój choroby jest tak¿e nieprawi-
d³owy sposób od¿ywiania siê. Zauwa¿a siê, ¿e
kobiety oty³e czêœciej zapadaj¹ na raka piersi.
Szczególnie niebezpieczna jest dieta bogata w
t³uszcze zwierzêce. Greczynki, u¿ywaj¹ce oli-
wê z oliwek i Japonki jedz¹ce du¿o ryb rzadko
choruj¹ na raka piersi. Ryzyko zwiêksza tak¿e
wy¿szy poziom ¿ycia, s³aba aktywnoœæ fi-
zyczna i wielogodzinne noszenie obcis³ych sta-
ników.

Rak sutka ma najczêœciej postaæ guzka. W
bardzo wczesnych fazach guzek mo¿e byæ tak
ma³y, ¿e nie jest wyczuwalny dotykiem, nie
daje tak¿e ¿adnych dolegliwoœci. W tym stanie
mo¿e nie zmieniaæ siê nawet kilka lat. Wykry-
cie choroby na tym etapie po³¹czone z  w³aœci-
wym leczeniem (najczêœciej wyciêcie tylko czê-
œci gruczo³u z guzem, z wêz³ami pachy i napro-
mienianie) pozwala zachowaæ pierœ i daje mo¿-
liwoœæ pe³nego wyleczenia dochodz¹c¹ do
100%. Jednym z bardzo istotnych zagadnieñ
w zmniejszeniu umieralnoœci kobiet jest uœwia-
domienie sobie, ¿e rak piersi nie musi byæ cho-
rob¹ œmierteln¹. Spoœród wszystkich guzków
wykrywanych w piersi tylko oko³o 10% oka-
zuje siê nowotworem z³oœliwym. Guz o œred-
nicy 1 cm mo¿e byæ rozpoznany przy prowa-
dzonym regularnie samobadaniu lub w trakcie
mammograficznych badañ diagnostycznych. Za
pomoc¹ mammografii wykrywa siê guzy o wiel-
koœci zaledwie kilku milimetrów. Poniewa¿ naj-
czêœciej choruj¹ kobiety po 50 roku ¿ycia, po-
winny wykonywaæ to badanie regularnie. W
polskich warunkach, gdzie badania mammogra-
ficzne nie s¹ jeszcze codziennoœci¹ bardzo
wa¿n¹ rolê spe³nia wykrywanie poprzez sa-
mobadanie piersi.

Samobadanie jest jednym z najwa¿niejszych
badañ profilaktycznych, pozwala bowiem na
wczeœniejsze wykrycie raka piersi. Wed³ug ocen
statystycznych, gdyby wszystkie kobiety w
Polsce przeprowadza³y samodzielne badanie
piersi i w przypadku zmian zg³asza³y siê na-
tychmiast do lekarza, mo¿na by uratowaæ ¿ycie
oko³o 1000 kobiet rocznie. Samobadanie powin-
ny zacz¹æ ju¿ m³ode dziewczyny, poniewa¿ po-
znanie swojego cia³a pomaga póŸniej zauwa¿yæ
ewentualne zmiany. Poza tym w rzadkich przy-
padkach rak piersi mo¿e wyst¹piæ ju¿ w m³o-
dym wieku. Mo¿e siê on tak¿e przydarzyæ mê¿-
czyznom, u których jest znacznie groŸniejszy,
poniewa¿ szybko daje przerzuty. Samobadanie
nale¿y przeprowadzaæ raz w miesi¹cu, po mie-
si¹czce, zawsze w pozycji stoj¹cej przed lustrem
i w pozycji le¿¹cej. Kobiety, które ju¿ nie mie-
si¹czkuj¹, powinny nadal, w te same dni miesi¹-
ca wykonywaæ to badanie.

Oznaki, które powinny wzbudziæ podejrze-
nie s¹ nastêpuj¹ce: guz lub odosobnione zgrubie-
nie, wci¹ganie skóry nad guzem (pêpkowate za-
g³êbienie) lub inne zmiany skórne (naciekanie,
obrzêk, stan zapalny), stwardnienie piersi, zmia-
na wygl¹du piersi (powiêkszenie, zmniejszenie,
podci¹gniêcie ku górze, zniekszta³cenie), znie-
kszta³cenie brodawki lub otoczki oraz przewle-
k³y stan zapalny i wyciek z brodawki, nie goj¹ce
siê owrzodzenie piersi, powiêkszenie i stward-
nienie wêz³ów pachowych lub nadobojczyko-
wych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ponad 50% doro-
s³ych kobiet ma zmiany w piersiach, a na raka
piersi zachoruje co 20 kobieta. Nie ka¿dy guz
piersi jest rakiem, ale ka¿dy wobec potencjalne-
go zagro¿enia wymaga szybkiej diagnostyki. W
przypadku samodzielnego wykrycia guzka trze-
ba bezzw³ocznie udaæ siê na konsultacjê lekarsk¹.
W ¿adnym wypadku nie nale¿y zwlekaæ, bêd¹c
przera¿onym z powodu zmian, maj¹c nadziejê,
¿e to minie. Nie nale¿y tak¿e stosowaæ ¿adnych
w³asnych metod leczenia, gdy¿ oczekiwanie na
rezultat powoduje rozprzestrzenianie choroby.

PAMIÊTAJMY! Podstawow¹ broni¹ w
walce z ka¿dym nowotworem s¹ regularne ba-
dania profilaktyczne i szybkie zg³oszenie siê
do lekarza w razie niepokoj¹cych objawów.
Raka mo¿emy przechytrzyæ je¿eli w porê za-
uwa¿ymy, ¿e ten groŸny, nieproszony goœæ
panoszy siê w naszym organizmie!

Agnieszka Ho³da, Ewelina Oliwa,
Bo¿ena Gibas, Kinga Ziembla

uczennice klasy II LO
pod kierunkiem Katarzyny Makuch

Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Su³kowicach posiada do wy-
dzier¿awienia dzia³kê wraz z hal¹ warsztatow¹. Dzia³ka po³o¿ona jest w Rudniku
obok Stacji Kontroli Pojazdów ZSZiO Su³kowice.

Powierzchnia dzia³ki - 0,53 ha                   Powierzchnia u¿ytkowa hali - 700 m2

 
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
tel/fax  (012) 273-20-08,                                                                     e-mail: zszilo@wp.pl

06. 09. 2007 to dzieñ inauguracji roku kul-
turalnego w Galerii Internat. Goœcie: wice-sta-
rosta Waldemar Wolski, burmistrz Su³kowic
Piotr Pu³ka, wice-burmistrz Rozalia Oliwa,
przedstawiciel Kuratorium Irena KuŸmiñska,
reprezentanci rzemios³a i firm, dawni i obecni
pracownicy szko³y, œwiêtowali z kilku okazji.

Gospodarzem by³a pani dyrektor Aleksan-
dra Korpal, która rozpoczê³a spotkanie prze-
mówieniem, a w nim przypomnia³a ponad stu-
letni¹ historiê szko³y. Uczyni³a to nie bez po-
wodu, celem bowiem spotkania by³o miêdzy
innymi otwarcie nowoczesnej pracowni tech-
nologii ¿ywienia, czyli potocznie mówi¹c kuch-
ni. Jednak nie jest to zwyczajna kuchnia, lecz
nowoczesna siedmiostanowiskowa baza prze-
znaczona do nauki dla technikum gastronomicz-
nego. Imponuje ona funkcjonalnoœci¹ i estetyk¹,
z pewnoœci¹ naszym uczniom przyjemnie siê
bêdzie pracowa³o. Pani dyrektor podziêkowa-
³a firmom pana Roberta Szuby i pana Rafa³a
Targosza, które wykona³y pracowniê i meble, a
tak¿e wice-dyrektorowi Tadeuszowi Pelcowi
za mistrzowskie zorganizowanie ca³ego przed-
siêwziêcia. Symbolicznego otwarcia pracowni
gastronomicznej przez przeciêcie wstêgi doko-
nali: pani dyrektor, pani wizytator i pan wice-
starosta, a poœwiêci³ j¹ ksi¹dz Marian B³asz-
czyk.

Z tym wydarzeniem doskonale korespon-
dowa³a wystawa fotografii zatytu³owana Per³a
w powiecie, zdjêcia przedstawia³y szko³ê daw-
niej i dziœ.

By³o to tak¿e œwiêto samej pani dyrektor,
która w³aœnie rozpoczê³a czwart¹ kadencjê na
tym stanowisku oraz œwiêto naszej kole¿anki
Katarzyny Makuch, której pani wizytator wrê-
czy³a akt awansu zawodowego na nauczyciela
dyplomowanego, a któr¹ pani dyrektor uzna³a
za kolejna pere³kê wœród licznej grupy nauczy-
cieli posiadaj¹cych ju¿ ten tytu³. Ca³oœci do-
pe³ni³ wystêp m³odzie¿y prezentuj¹cej, ade-
kwatnie do tematu, fragment Pana Tadeusza
opisuj¹cy ucztê staropolsk¹.

Ewa Rylewicz

„Z tablicy na Szkolnej 34”
Gazetka Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych

w Su³kowicach

PRZECHYTRZYÆ RAKA

PER£A W POWIECIE
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REKLAMA Z OSTATNIEJ CHWILI

Procesja odpustowa w Harbutowicach

Poœwiêcenie samochodu OSP Krzywaczka

O tych wydarzeniach napiszemy w paŸdziernikowej Klamrze.
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