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W dniach od 14 do 17 wrzeœnia tego
roku delegacja naszej gminy przebywa³a,
na zaproszenie w³adz Cuveglio, we W³o-
szech. Wyjazd ten planowany by³ zgodnie
z projektem wspó³pracy miêdzyregional-
nej krajów Unii Europejskiej i wspó³finan-
sowany z pieniêdzy unijnych.

W tych dniach mia³o miejsce podpisa-
nie porozumienia o wspó³pracy miêdzy na-
szym partnerskim miasteczkiem Ronchamp
i w³aœnie Cuveglio. My zostaliœmy zapro-
szeni jako obserwatorzy i potencjalni przy-
szli partnerzy dla strony w³oskiej. Nasz¹
delegacjê tworzyli przedstawiciele Urzêdu,
Rady Miejskiej, wybrani przedstawiciele
jednostek organizacyjnych gminy i m³o-
dzie¿owa ekipa judo. Judocy pojechali na
specjalne zaproszenie, poniewa¿ i w Cu-
veglio i w Ronchamp dzia³aj¹ sekcje judo i
by³a to okazja do zaprezentowania swoich
umiejêtnoœci i wymiany doœwiadczeñ.

Cuveglio to miejscowoœæ i gmina we
W³oszech, w prowincji Varese, w regionie
Lombardia, niedaleko Mediolanu.

Cuveglio jest niewielkim miasteczkiem,
w którym ¿yje oko³o 3000 ludzi, po³o¿onym
malowniczo nad jeziorem Maggiore, 15 ki-
lometrów od granicy ze Szwajcari¹. Pod-
czas pobytu poznaliœmy historiê gminy, jej
strukturê organizacyjn¹, doœwiadczenia i
zamierzenia inwestycyjne. Oprócz tego ka¿-
dy z uczestników wycieczki nawi¹za³ kon-
takty z rodzin¹, u której goœci³ i móg³ po-
dziwiaæ piêkno okolicy, bardzo przypomi-
naj¹cej okolice Zakopanego.

Zostaliœmy przyjêci niezwykle serdecz-
nie przez w³adze miasta oraz przez w³oskie
rodziny. Nasi gospodarze chcieli pokazaæ
nam jak najwiêcej swych wspania³ych za-
bytków i atrakcji turystycznych i jak najle-
piej nas ugoœciæ.

W czêœci oficjalnej uroczystoœci byli-
œmy œwiadkami sformalizowania wspó³pra-
cy miêdzy wymienionymi wczeœniej mia-
steczkami. Strona w³oska zapewni³a nas,
¿e jest ¿ywo zainteresowana wspó³prac¹ z
nasz¹ gmin¹; z naszej strony pad³y takie
same zapewnienia i mamy nadziejê, ¿e rów-
nie¿ i nam uda siê podpisaæ porozumienie
o wspó³pracy.

Nasi przyjaciele z Cuveglio s¹ niezwy-
kle ciekawi Polski - kraju Papie¿a Jana Paw-
³a II.

Rozalia Oliwa

Do ziemi w³oskiej…
13.09 – czwartek

Zbiórka na parkingu. Zaj¹æ miejsce w
autobusie. Ostatnie po¿egnania, czas ru-
szaæ. Pierwsze przejœcie graniczne, odpra-
wa, jedziemy dalej. Œmieszna reklama „koñ-
ska maœæ” – rozbawienie. I znowu te pyta-
nia: Jak tam bêdzie?, Gdzie bêdziemy miesz-
kaæ?, Jakimi ludŸmi oka¿¹ siê nasi gospo-
darze? Jaka bêdzie pogoda? Ciep³o? A mo¿e
jednak zimno? Setki pytañ i prób odpowie-
dzi. Mijamy kolejn¹ granicê. Czas na po-
stój, trzeba coœ zjeœæ. Zapada noc. Jak tu
siê po³o¿yæ spaæ?

14.09 – pi¹tek

Ranek. O rety, minêliœmy kolejn¹ grani-
cê – ju¿ jesteœmy we W³oszech. Postój.
Œniadanie. Mo¿e siê przebraæ? W tej blu-
zeczce czy w tej drugiej wygl¹dam lepiej.
To ju¿ obwodnica Mediolanu. Teraz kieru-
nek Varese. Ciep³o i s³onecznie. Kolejny
postój. Nale¿y „ rozprostowaæ koœci” .Krót-
ki spacer. Varese – mi³e, ma³e miasteczko.
Ruszamy dalej. Wspania³e krajobrazy, a ta
kolorowa roœlinnoœæ. Dojechaliœmy. Cuve-
glio. Pierwsze kroki bardzo nieœmia³e. S³o-
neczne, mi³e, ma³e. Zbiórka przed budyn-
kiem merostwa.

 Flagi – polskie, francuskie i w³oskie.
Gor¹ce powitania. Musimy poczekaæ na
przyjazd przyjació³ z Ronchamp. Idziemy na
obiad. Ciekawe – bêdzie spaghetti a mo¿e
pizza? Tak, jest makaron z sosem pomido-
rowym z grzybami. Przyjechali Francuzi, po-
witania. Zwiedzamy Cuveglio. Siedziba
s³u¿b miejskich, park, lokal miejski, oœro-
dek zdrowia i wspania³y koœció³. Ksi¹dz
proboszcz z ogromna wiedz¹ i zaanga¿o-
waniem opowiada o jego historii. Popo³u-
dnie. Przydzia³ do rodzin. Teraz siê dowiem
wszystkiego. Super. Mieszkamy we dwie.
Nasi gospodarze Guido i Lella bardzo sym-
patyczni. Kolacja – mi³a niespodzianka. Do
towarzystwa przy kolacji oprócz nas zapro-
szone zosta³y dwie Polki pracuj¹ce tutaj.
Œmiechy, ¿arty i...spaghetti, sery, szasz³yki.
Pycha.

15.09 – sobota

Wycieczka. Obie grupy jad¹ ( a mia³o
byæ pieszo!). Jesteœmy na miejscu. Arcu-
meggia. Ma³a wioska po³o¿ona w górach.
Du¿a atrakcja turystyczna – freski na œcia-
nach domów. Wielka okazja! Kilka domów
jest do kupienia. Obiad. Jemy tradycyjna
potrawê – polentê (polecam, ciekawy
smak). Teraz czas m³odzie¿y. Sport – poka-
zy judo. Kolacja na œwie¿ym powietrzu
przed koœcio³em w Cavonie. Niespodzian-
ka – jedno z dañ – polenta. Rozdawanie
medali sportowcom. Przejazd do sali wido-
wiskowej. Ogl¹damy wystêpy zespo³u re-
gionalnego. Ach, ta muzyka! Piêkne, ryt-
miczne melodie i tañce.

16.09 – niedziela

Œniadanie u znajomej Polki. Ciekawy
smak sera bia³ego. Zbieramy siê przed ko-
œcio³em. Mo¿na czêstowaæ siê regionalny-
mi potrawami – pycha (nawet te ze szpina-
kiem). Koncert chóru „AMADEUSZ”. Œpie-
wa Lella. Och, mogê s³uchaæ i s³uchaæ. Msza
œwiêta. Ciekawe doœwiadczenie. Chwilami
odprawiana w dwóch, a nawet w trzech jê-
zykach. Teraz oficjalne spotkanie i podpisa-
nie porozumienia. Gratulacje. Bardzo ³adna
wzruszaj¹ca uroczystoœæ. Zaskoczenie, nasz
pan Burmistrz piêknie po w³osku wyg³osi³
przemówienie. Brawo. Obiad. Ciekawe czy
bêdzie?..Tak jest makaron z sosem z dyni.
Smaczne. Popo³udnie. Gor¹co (tylko 300 C) i
duszno. Wycieczka do Cassano. Zwiedza-
my fortyfikacje wojenne. W œrodku tuneli
ch³odno. Kolacja w Domu Parafialnym.
Ostatni wspólny posi³ek. Tak szybko mija
czas. Konkurs. Która grupa najpiêkniej za-
œpiewa? Niestety, przegrywamy. W³osi œpie-
waj¹ chórem piêknie i jest ich wiêcej a recital
Francuzów – bomba. To nic. My poæwiczy-
my i siê poprawimy. Powrót do rodzin i po-
gaduszki. Dobrze, ¿e jest s³ownik.

17.09 – poniedzia³ek

 Ostatnie œniadanie z gospodarzami.
Wszyscy s¹ bardzo wzruszeni. Szkoda, ¿e
to ju¿ koniec.                           (cd. na str. 4)

ZDJÊCIA NA STRONIE TYTU£OWEJ

Z wizyt¹ w Cuveglio 13 - 18 wrzeœnia 2007

1. Przed magistratem w Cuveglio – w drodze na uroczyst¹ Mszê œwiêt¹ 3 nacji: wicebur-
mistrz Su³kowic Rozalia Oliwa, radny prezes OSP Su³kowice Jan Hodurek, radna so³tys
Harbutowic Danuta Chodnik
2. Gospodarze partnerskich miast w koœciele w Cuveglio: Romeo Ciglia – Sindaco Presi-
dente Cuveglio, Raymond Massinger – Mer Ronchamp, Piotr Pu³ka – Burmistrz Su³kowic
3. Inicjatorzy wspó³pracy trzech miast: Maria i Tadeusz Lewandowscy z Ronchamp oraz
wiceprzewodnicz¹ca  Rady Miejskiej Marta Biernat

WYDARZENIA
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Zbiórka przed budynkiem merostwa.
Po¿egnania, po¿egnania. W³oskie, francu-
skie, polskie. Jedziemy do Laveno – wspa-
nia³e jezioro Maggiore. Zwiedzamy kom-
pleks klasztorny. Nie do uwierzenia, ze cz³o-
wiek móg³ coœ tak piêknego stworzyæ.
Wycieczka po jeziorze. Wspania³e wyspy,
ogrody, kwiaty – raj! Postój na wyspie Ry-
baków. Zwiedzanie, kawa, zakup pami¹tek.
Powrót statkiem do Laveno i znów po¿e-
gnania. Tak ¿al wyje¿d¿aæ. Wracamy. Cie-
szê siê z powrotu, ale równie¿ ¿al  odje¿d¿aæ.
Mili, ¿yczliwi, sympatyczni gospodarze.
Wspania³y klimat, bajeczna roœlinnoœæ. Do
zobaczenia przyjaciele. Ach te W³ochy,
W³ochy…

Dorota Ma³ek-Moskal

   17.09.2007

Dziœ ostatni dzieñ pobytu u naszych
w³oskich przyjació³. Piszê przyjació³, choæ
znamy siê dopiero trzy dni, ale nie sposób
nie zaprzyjaŸniæ  siê z tymi ¿ywio³owymi,
mocno gestykuluj¹cymi, wylewaj¹cymi
potoki s³ów na minutê  W³ochami. Zanim
jednak po¿egnamy te tak samo goœcinne
jak francuskie strony, mamy przed sob¹
ostatni¹ wycieczkê, tym razem ma to byæ
rejs statkiem po jeziorze.

Ranek wita nas jednak rzêsistym desz-
czem i mg³¹. Nie nastraja to optymistycz-
nie, ale jak to w górach, gdzie aura lubi p³a-
taæ figle, ju¿ po wyjœciu z autokaru na przy-
stani deszczu ani œladu, a  i mg³a zaczyna
siê podnosiæ. Oczom naszym ukazuje siê w
otoczeniu wysokich gór, spowite jeszcze
mg³¹  jezioro Maggiore. Pomimo ¿e jest to
wrzesieñ, okolica w pe³nej krasie lata – kwia-
ty, drzewa, wœród których prym wiod¹ wy-
smuk³e palmy, soczysta zieleñ sp³ywaj¹ca
kaskad¹ po stromych zboczach, zapach gór
i jeziora i ten wszechogarniaj¹cy spokój i ta
refleksja, która towarzyszy mi od pierw-
szych chwil pobytu, ¿e warto by³o przebyæ
tê d³ug¹ i mêcz¹c¹ drogê, pokonaæ niewy-
gody autokaru, ¿eby to zobaczyæ. Byæ mo¿e
nasi gospodarze zostawili tê wycieczkê po
Lago Maggiore na ostatni dzieñ pobytu po
to w³aœnie, aby wzbudziæ chêæ wch³oniêcia
tego widoku i zatrzymania na zawsze jako
urokliwego wspomnienia w³oskich dni.

P³yn¹c leniwie po rozleg³ym jeziorze
ogl¹damy krajobraz. Za nami zostaj¹ uro-
cze, wkomponowane w bia³e zbocze góry
zabudowania klasztoru œwiêtej Katarzyny
Sieneñskiej.

Jak¿e teatralnie wygl¹daj¹ z oddali, jak-
by czas zatrzyma³ siê w miejscu, trochê
nostalgii, wydaje siê, ¿e wszystko zastyg³o
w oczekiwaniu na dawnych mieszkañców.

Rejs trwa, dooko³a widnokrêgu wyso-
kie góry, to pocz¹tek Alp Lombardzkich, w

oddali widaæ zarys wysepek. Podp³ywamy
bli¿ej, najwiêksza z nich to Isole Bella, wy-
spa, któr¹ natura wspaniale wkomponowa³a
w krajobraz. W XVII wieku ksi¹¿ê Carlo III
Borromeo za³o¿y³ tu sztuczny rajski ogród
dla swojej ¿ony. Wyspa ze swoimi kaska-
dowymi ogrodami piêknie prezentuje siê z
niewielkiej odleg³oœci,

Przybijamy do Wyspy Rybaków. Spa-
cerujemy po w¹skich, stromych uliczkach,
na które wylewaj¹ siê kafejki i restauracje.
Przyjemnie wypiæ tu w³osk¹ expresso. Dziœ
mieszkañcy tej wysepki nie utrzymuj¹ siê
ju¿ z po³owów ryb, ale z turystów. Na nad-
brze¿u gwar, ruch, potoki turystów. Trud-
no przeceniæ urok tych miejsc, które ilekroæ
by siê nie odwiedzi³o, pozostawiaj¹ niedo-
syt.

I tak koñczy siê nasz pobyt we W³o-
szech, czas powróciæ do rzeczywistoœci,
wsiadamy do autokaru i wracamy do domu.

Warto dodaæ, ¿e by³a to owocna wizyta
i nale¿y podtrzymaæ zapocz¹tkowane kon-
takty gdy¿ s¹ one kolejn¹ szans¹ na po-
znanie nowych miejsc, ludzi, zanurzenie siê
w inn¹ kulturê.

Dla cz³owieka, podobnie jak dla ptaka,
œwiat ma wiele miejsc i warto je poznawaæ,
by wzbogacaæ w³asne doœwiadczenia, na-
wi¹zywaæ nowe kontakty, uczyæ siê od in-
nych, ale i pokazywaæ z dum¹ co u nas do-
bre i piêkne.

Krystyna Sosin

WYDARZENIA

11 X 2007 r. obchodziliœmy w Su³ko-
wicach Gminne Œwiêto Edukacji. Zosta³y
wrêczone Nagrody Burmistrza Gminy
Su³kowice z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej.

Uroczystoœæ zosta³a zorganizowana w
Starej Szkole w Rynku przez Burmistrza
Gminy Piotra Pu³kê przy wspó³udziale Ko-
misji Oœwiaty Rady Miejskiej w osobach
Marty Biernat – Przewodnicz¹cej Komisji,
Jana Sochy – Przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej oraz Wies³awa Moronia - Wiceprze-
wodnicz¹cego Rady.

Zaproszeni goœcie to Ksi¹dz Proboszcz
Stanis³aw Jaœkowiec, opiekuj¹ca siê naszy-
mi szko³ami Wizytator Kuratorium w Kra-
kowie Monika Walden – Chmielowska,
dyrektorzy gminnych szkó³ i przedszkoli:

Dyrektor Szko³y Podstawowej w Su³-
kowicach – Iwona Dzidek

Dyrektor Gimnazjum w Su³kowicach –
Krystyna Krzykawska

Dyrektor ZPO w Biertowicach – Rena-
ta Skrzeczek

Dyrektor ZPO w Rudniku – Miros³aw
Pêkala

Dyrektor ZPO w Krzywaczce – Marek
Lijewski

Dyrektor ZPO w Harbutowicach – Ma³-
gorzata Kisielewska

Dyrektor Przedszkola Samorz¹dowego
Nr 1 w Su³kowicach – Krystyna Starzec

Dyrektor Przedszkola Samorz¹dowego
Nr 2  w Su³kowicach – Zofia Kowalcze

Dyrektor Przedszkola Samorz¹dowego
Nr 3 w Su³kowicach – Alicja Temple,

nowo mianowani i dyplomowani na-
uczyciele, a przede wszystkim siedmioro
laureatów  Nagrody Burmistrza Gminy Su³-
kowice z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagroda ta przyznawana jest za osi¹-
ganie wyró¿niaj¹cych wyników w pracy
nauczycielskiej, przygotowanie uczniów do
olimpiad, konkursów, zawodów, pracê spo-
³eczn¹ na rzecz szko³y i œrodowiska.

Laureatami Nagrody zostali w tym roku:
Zofia Kowalcze – dyrektor Przedszkola

Samorz¹dowego  Nr 2 w Su³kowicach,
Dorota Ma³ek - Moskal – wicedyrektor

Gimnazjum w Su³kowicach,
Wies³awa Sarzyñska – nauczycielka

Gimnazjum w Su³kowicach,
Danuta Kostowal – Suwaj – nauczy-

cielka szko³y Podstawowej w Su³kowicach,
Ma³gorzata Miœ – nauczycielka Szko³y

Podstawowej w Krzywaczce,
Danuta Pitala – nauczycielka Szko³y

Podstawowej w Rudniku,
Stanis³awa Pyrtek – nauczycielka Przed-

szkola Samorz¹dowego Nr 1 w Su³kowi-
cach.

Burmistrz wrêczy³ akt  mianowania na-
uczycielce jêzyka angielskiego w Gimnazjum
w Krzywaczce – El¿biecie Kaczmarzyk, akty
dyplomowania odebrali z r¹k pani wizyta-
tor: Agata Bernecka – nauczycielka Szko³y
Podstawowej w Rudniku, Józefa Staœko –
nauczycielka Œwietlicy w Szkole Podstawo-
wej w Rudniku, Piotr Sroka – nauczyciel
wychowania fizycznego w Szkole Podsta-
wowej w Su³kowicach oraz Jan P³oszczyca
– nauczyciel religii w Szkole Podstawowej
w Su³kowicach.

Burmistrz Piotr Pu³ka przekaza³ na rêce
Dyrektorów ¿yczenia dla uczniów nauczy-
cieli oraz wszystkich pracowników szkó³ i
przedszkoli, podkreœlaj¹c wielk¹ rolê, jak¹
ma do spe³nienia oœwiata.

Serdeczne s³owa do nauczycieli i ca³ej
spo³ecznoœci szkolnej naszej Gminy skiero-
wali równie¿ wizytator Monika Walden –
Chmielowska, Marta Biernat, Aleksandra
Korpal, ksi¹dz Stanis³aw Jaœkowiec oraz Prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Socha, za-
pewniaj¹c ze swej strony, ¿e równie¿ pro-
oœwiatowa Rada zamierza jak najlepiej dbaæ
o rozwój i  o pomyœlnoœæ naszych gminnych
szkó³ i przedszkoli o dobre warunki kszta³ce-
nia dla naszego m³odego pokolenia.

Gminne Œwiêto
Edukacji 2007 r.

Rozalia Oliwa
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Szanowni Pañstwo Dyrektorzy,
Nauczyciele, Pracownicy i Ucznio-
wie Szkó³ i PlacówekOœwiatowych
Gminy Su³kowice

Z okazji Œwiêta Edukacji Narodowej œlê
Pañstwu najserdeczniejsze ¿yczenia po-
myœlnoœci, zadowolenia, realizacji zamie-
rzeñ i planów oraz spe³nienia najskrytszych
marzeñ.

Ten dzieñ co roku obchodzony we
wszystkich placówkach oœwiatowych w
Polsce, przypomina nam jak¹ wielk¹ rolê i
zadanie ma do spe³nienia oœwiata.

Drodzy Nauczyciele! To przed Wami
stoi odpowiedzialne zadanie kszta³towania
m³odych umys³ów i kreowania postaw
uczniów. To od Was czerpi¹ m³odzi ludzie
wiedzê i umiejêtnoœci, to na Was patrz¹
m³ode oczy i próbuj¹ zapamiêtaæ to, co chce-
cie im przekazaæ. ¯yczê Wam, aby Wasza
praca przynios³a jak najwiêcej pozytyw-
nych efektów i zadowolenia Waszych wy-
chowanków.

Drodzy Uczniowie! Wy równie¿ tworzy-
cie oblicze i jakoœæ swoich szkó³. To rów-
nie¿ Wasza postawa decyduje o sukcesach
i efektach kszta³cenia i wychowania. To
Wasz obowi¹zek, aby czerpaæ jak najwiê-
cej od tych, którzy ucz¹ i wychowuj¹, aby-
œcie wyroœli na m¹drych i odpowiedzial-
nych ludzi. Nie mo¿ecie zaprzepaœciæ szan-
sy, jak¹ daje Wam dzisiaj oœwiata polska,
jak¹ daj¹ Wam dobre warunki nauczania
oraz profesjonalizm i poœwiêcenie ludzi, któ-
rzy Was otaczaj¹.

Niech to œwiêto przypomina ka¿demu z
nas, jak wiele znaczy w ¿yciu ka¿dego cz³o-
wieka s³owo edukacja.

Z wyrazami wielkiego uznania

Jan Socha
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Piotr Pu³ka
Burmistrz Gminy Su³kowice

BURMISTRZ

Zakoñczone zosta³y zaplanowane inwe-
stycje na drogach gminnych w 2007 r. Wy-
konano m.in. remonty dróg ¿wirowych
oraz nowe nawierzchnie asfaltowe. Efek-
tem tych dzia³añ jest wykonanie oko³o 1,5
kilometra nowych dróg asfaltowych.

Remonty by³y prowadzone na podsta-
wie dokumentacji technicznej wykonanej
przez uprawnionych w zakresie dróg in¿y-
nierów budowlanych oraz pod nadzorem
uprawnionego inspektora.

Ulewne deszcze w sierpniu spowodo-
wa³y, ¿e znaczna czêœæ dróg gruntowych
i ¿wirowych uleg³a uszkodzeniu. Nie dosta-
liœmy na ten cel ¿adnych zewnêtrznych pie-
niêdzy, trzeba by³o zapewniæ dodatkowe
œrodki na naprawê tych dróg w naszym bu-
d¿ecie, w znacznej czêœci ju¿ wykorzysta-
nym.

Inwestycje drogowe kosztowa³y nas
ponad 2 miliony z³otych wliczaj¹c chodni-
ki, plac targowy o powierzchni prawie 3000
m2 oraz k³adkê na Zielonej w Su³kowicach.

Rozumiem zdenerwowanie i frustracje
mieszkañców, poniewa¿ nie wszystkie dro-
gi uda³o nam siê naprawiæ. Czêsto za ten
stan rzeczy odpowiada nieuregulowany
status prawny dzia³ki drogowej. Pomimo
u¿ytkowania drogi przez wiele osób, nie za-
wsze w œwietle prawa jest ona drog¹
gminn¹.

Poza drogami gminnymi wykonywane
s¹ liczne inwestycje na drogach powiato-
wych, wojewódzkich i krajowych, w któ-
rych Gmina ma swój udzia³ finansowy. I tak
zosta³ wykonany chodnik w Krzywaczce
950 mb, obecnie wykonywany jest chod-
nik w Harbutowicach ok. 900 mb, chodnik
w Biertowicach 550 mb, oraz na ul. Wolno-
œci do JUCO ok. 150 mb. Zadania te realizo-
wane s¹ dziêki wspó³pracy z Generaln¹
Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad w
Krakowie, Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich
w Krakowie oraz Zarz¹dem Dróg Powiato-
wych w Myœlenicach.

Ponadto projektowane s¹ chodniki przy
ul. Dolnej, ul. Centralnej w po³¹czeniu
z ul. Sucha Góra, ul. Sportowej. W opraco-
waniu jest kompleksowa dokumentacja na
modernizacjê drogi nr 956 od skrzy¿owania
z drog¹ krajow¹ w Biertowicach a¿ do Za-
kopianki. Realizacjê tego zadania przewi-
dziano na lata 2008-2011.

Pomimo tak licznie realizowanych zadañ,
stan techniczny wielu dróg nadal budzi za-
strze¿enia. Czêœæ remontów jest celowo
zatrzymana, ze wzglêdu na budowê kanali-
zacji sanitarnej. Drogi te bêd¹ modernizo-
wane po wykonaniu sieci.

Jerzy Biernat
Kierownik Referatu Techniczno-

Inwestycyjnego

We wrzeœniu, na pocz¹tku nowego
roku szkolnego, wyst¹pi³y trudnoœci
w przygotowywaniu posi³ków dla uczniów
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Su³-
kowicach. Jest to tym bardziej wa¿na spra-
wa, ¿e w placówkach tych korzystaj¹ z po-
si³ków równie¿ dzieci pozostaj¹ce pod
opiek¹ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

Przekazanie przed 4 laty sto³ówek w tych
placówkach ajentowi z jednej strony u³a-
twi³o prace dyrekcji szkó³ i organowi pro-
wadz¹cemu czyli gminie, z drugiej zaœ stro-
ny dyrektorzy zostali pozbawieni wp³ywu
na to, co jedz¹ dzieci i za ile. Pod koniec
wakacji ajent podniós³ cenê obiadu do 6,50
z³ (pe³ny koszt obiadu np. w ZPO w Rudni-
ku to 4 z³). I nie pomog³y rozmowy i nego-
cjacje, by obni¿yæ te kwotê.

Przede wszystkim w³aœnie dlatego po-
stanowi³em organizowaæ sto³ówki na wcze-
œniejszych zasadach, czyli prowadzone
przez dyrektorów szkó³, tak jak jest to
zreszt¹ w s¹siednich gminach. Co wa¿ne,
rozmowy z ajentem nie odby³y siê wcze-
œniej i tym samym decyzja nie mog³a za-
paœæ wczeœniej, poniewa¿ ajent mia³ umo-
wê na prowadzenie sto³ówek zawart¹ do 31
sierpnia 2007 r.

Ponadto uruchamiaj¹c sto³ówkê, nale-
¿a³o spe³niæ surowe wymagania sanitarno
– epidemiologiczne i z zakresu higieny pra-
cy. Nie zapominajmy, ¿e z posi³ków tych
korzystaæ bêd¹ nasze dzieci.

Decyzja o uruchomieniu w³asnych sto-
³ówek pozwoli dyrektorom szkó³ mieæ wp³yw
na to, jaki bêdzie jad³ospis, jakie bêd¹ por-
cje i jakiej wielkoœci jedzenie.

W tym miejscu nale¿y siê podziêkowa-
nie za ogromne zaanga¿owanie przy remon-
cie, wyposa¿aniu i organizowaniu sto³ówek
dyrektor Iwonie Dzidek i pracownikom szko-
³y podstawowej, dyrektor Krystynie Krzy-
kawskiej oraz dyrektor Józefie Berneckiej
i pracownikom socjalnym OPS.

Dla mnie i moich wspó³pracowników
najwa¿niejszy jest nie interes prywatnych
firm, ale dobro dziecka.

Burmistrz Gminy
Piotr Pu³ka

¯ywienie
w szko³ach

INWESTYCJE DROGOWE

Z ostatniej chwili

Stra¿acy w £agiewnikach
Po raz szósty stra¿acy z województwa

ma³opolskiego pielgrzymowali do £agiew-
nik. Mszê œw. odprawi³ ks. bp Jan Zaj¹c.
„S³u¿yæ drugiemu cz³owiekowi to s³u¿yæ
Chrystusowi. Kto tu przychodzi, popatrzy
w oblicze Najwy¿szego i powie ‘Jezu, ufam
Tobie’, otrzyma Bo¿y dar” – mówi³ w kaza-
niu ks. biskup. „Wspania³a jest stra¿acka
s³u¿ba. Jesteœcie aposto³ami ratowania god-
noœci ludzkiej. Ratujecie mienie ludzkie, by
ratowaæ tê godnoœæ. Dziêkujê wam za to”.

W pielgrzymce wziê³o udzia³ blisko sto
delegacji, m.in druhowie z Biertowic, Har-
butowic i Su³kowic. Jednym z celebransów
by³ ks. Pawe³ Drobny, który przeczyta³ s³o-
wa Ewangelii. (B)

Archiwum Urzêdu Miejskiego (s. 1 i 2)
Archiwum SP w Su³kowicach (s. 18)
Andrzej Piwowarski (s. 7 - Apassionata)
Grzegorz Flaga (s. 16)
Stefan Bochenek ( s. 2 - OSP, 6, 7, 11, 15,
22, 23, 24)

Zdjêcia w numerze
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O kap³añskiej pos³udze, wizji koœcio³a, parafianach i rozstaniu z Li-
bertowem opowiada  nowy proboszcz parafii Su³kowice

 ks. Stanis³aw Jaœkowiec.

RELIGIA

Duch Œwiêty podpowie

Bardzo ma³o o Ksiêdzu wiemy...

Urodzi³em siê 14 X 1950 r. w Libi¹¿u.
Dzieciñstwo spêdzi³em z rodzin¹ w Chrza-
nowie. Cieszê siê z obecnoœci mojej kocha-
nej mamy i m³odszej o 5 lat siostry, na któ-
rych wsparcie zawsze mogê liczyæ. Tata
zmar³ w ubieg³ym roku, ale wiem, ¿e czuwa
nade mn¹. W Chrzanowie ukoñczy³em
szko³ê podstawow¹ i liceum ogólnokszta³-
c¹ce. Po maturze chcia³em studiowaæ me-
dycynê, poniewa¿ zawód lekarza by³ moim
wielkim marzeniem. Sta³o siê jednak inaczej.
Moje dokumenty trafi³y nie na Akademiê
Medyczn¹, ale do Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Krakowie. I bardzo siê z
tego cieszê. Studia rozpocz¹³em w roku
1969. 18 maja 1975 roku z r¹k Ks. Kard. Ka-
rola Wojty³y w katedrze na Wawelu przy-
j¹³em œwiêcenia kap³añskie. Pracowa³em w
parafiach Liszki, Jaworzno, Nowa Huta –
Wzgórza Krzes³awickie, Parafia Dobrego
Pasterza w Krakowie, Dobczyce, a nastêp-
nie ¿yczeniem Ks. Kard. Franciszka Ma-
charskiego obj¹³em oœrodek duszpaster-
ski w Krakowie – Libertowie.

Libertów to najd³u¿szy rozdzia³ w ka-
p³añskim ¿yciu Ks. Proboszcza.

Ks. Kard. Macharski posy³aj¹c mnie do
Libertowa w roku 1989 postawi³ przede mn¹
zadania utworzenia parafii i budowê ko-
œcio³a. Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu
i ¿yczliwoœci ludzi z Libertowa i Brzyczy-
ny, którzy bardzo ciep³o mnie przyjêli, uda³o
nam siê to zadanie zrealizowaæ. W roku
2001 koœció³ pod wezwaniem Œw. Brata Al-
berta zosta³ konsekrowany przed Ks. Kard.
Macharskiego.

Chcia³bym w tym miejscu podziêkowaæ
mieszkañcom Libertowa i Brzyczyny za
pamiêæ i ¿yczliwoœæ, za przyjazdy na Msze
œw. do Su³kowic i telefony. Z wielk¹
wdziêcznoœci¹ wspominam moich by³ych
parafian, którzy odeszli po wieczn¹ nagro-
dê i tych, którzy dŸwigaj¹c krzy¿ choroby,
wci¹¿ mnie wspieraj¹. Wielk¹ radoœci¹ by³o
te¿ przyjêcie œwiêceñ kap³añskich przez
mojego wychowanka ks. Roberta M³ynar-
czyka, którego przygotowywa³em do I Ko-
munii œw.  Z wdziêcznoœci¹ wspominam
wszystkich ofiarodawców i budowniczych
koœcio³a, a przede wszystkim Pana Tade-
usza Adamczyka. Dziêkujê Panu Bogu, ¿e
moi parafianie maj¹ w Libertowie swój ko-
œció³. Czu³em siê w tej wspólnocie jak w
rodzinnym domu.

Jak to siê sta³o, ¿e obj¹³ Ksi¹dz stano-
wisko proboszcza w Su³kowicach?

Ks. Kard. Stanis³aw Dziwisz zapropo-
nowa³ mi objêcie wiêkszej parafii. Wœród
proponowanych by³y Kalwaria Zebrzy-
dowska, Jab³onka, Chrzanów - Koœcielec i
w³aœnie Su³kowice.

Czy poprzedni proboszcz da³ Ksiêdzu
jakieœ wskazówki, rady?

Ksi¹dz Pra³at Jan Nowak ¿yczy³ mi z ca-
³ego serca, abym czu³ siê dobrze i realizowa³
swoje cele i zadania w parafii Su³kowice.

Pierwsze wra¿enie po obejrzeniu na-
szego koœcio³a?

Koœció³ jest du¿y, ³adny, ale wymaga
remontu, przede wszystkim dachu i prezbi-
terium.

Mo¿e Ksi¹dz szerzej opowiedzieæ o
pracach wykonywanych w koœciele?

Pierwsze co podpowiedzia³ mi s³uch,
by³o zajêcie siê organami. Dokonaliœmy wiêc
ich gruntowego remontu. W koœciele zo-
sta³o zmienione to, co mo¿na by³o zmieniæ
na dzieñ dzisiejszy. Portrety proboszczów
zosta³y przeniesione z salek katechetycz-
nych do zakrystii. Druga zakrystia zosta³a
dostosowana do potrzeb lektorów i mini-
strantów. Wymieniliœmy stare ³awki na nowe
i jesteœmy w trakcie remontu plebanii.

Jak przedstawia siê sprawa z remon-
tem prezbiterium?

Prezbiterium powinno sk³aniaæ do mo-
dlitwy i refleksji. W chwili obecnej zosta³o
przedstawionych kilka propozycji dotycz¹-
cych tej czêœci koœcio³a. Jest to jednak te-
mat na póŸniej. Wszystko zale¿y od kon-
dycji finansowej, a czasy dla wielu para-
fian nie s¹ ³atwe. Ja o tym dobrze wiem.

Ma Ksi¹dz ju¿ jakieœ zdanie o parafia-
nach?

Jestem bardzo zadowolony z frekwencji
na nabo¿eñstwach, z aktywnoœci Rady
Duszpasterskiej, z licznego grona lektorów
i ministrantów. Cieszê siê równie¿ z obec-
noœci chóru i Stra¿y Honorowej Najœwiêt-
szego Serca Pana Jezusa, kó³ek ró¿añco-
wych. Pragnê równie¿ wyraziæ wdziêcznoœæ

moim ksiê¿om wikariuszom, ks. Marianowi
B³aszczykowi i ks. Markowi Suderowi, za
ich pomoc i wspó³pracê. Cieszê siê z pracy
nowego koœcielnego Pana Stefana Matu³y.
Bardzo dobrze uk³ada siê wspó³praca z dy-
rekcjami szkó³, nauczycielami i katechetami.
Na ka¿dym kroku spotykam siê z wielk¹ ¿ycz-
liwoœci¹ i serdecznoœci¹ moich parafian w
Su³kowicach. Wielu parafian anga¿uje siê
w prace wczeœniej wymienione.

W po¿egnalnym przemówieniu do
mieszkañców Libertowa skierowa³ ksi¹dz
do nich s³owa „Zarzuæmy pomost miêdzy
Libertowem a Su³kowicami”. Co te s³owa
dok³adniej mia³y znaczyæ?

Chcia³bym, aby mieszkañcy tych para-
fii poznali siê  ze sob¹, zaprzyjaŸnili i wza-
jemnie wspomagali modlitw¹.

A czy my mo¿emy w naszej parafii spo-
dziewaæ siê wielkich zmian, rewolucji?

To co aktualnie zmieniamy lub zmieni-
my, dokona siê drog¹ ewolucji a nie rewo-
lucji. Myœlê, ¿e Duch Œwiêty najlepiej pod-
powie nam, co nale¿y zrobiæ i jak.

Czy chcia³by Ks. Proboszcz coœ jesz-
cze powiedzieæ?

W Su³kowicach jestem dopiero trzeci
miesi¹c. Moim pragnieniem jest poznaæ
moich parafian w miarê szybko. Chcê po-
znaæ ich problemy, warunki ¿ycia, radoœci i
smutki. Trosk¹ i opiek¹ pragnê otoczyæ
moich chorych parafian, których gor¹co
proszê o modlitwê m.in w intencji nas ksiê-
¿y pracuj¹cych w parafii Su³kowice.

Serdecznie pozdrawiam moich parafian
z Libertowa i Su³kowic i ca³ym sercem Wam
b³ogos³awiê.

Rozmawia³a Edyta Ziembla ze Su³kowic
ucz. LO im. Tytusa Cha³ubiñskiego

w  Myœlenicach
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„Œpiewajcie i grajcie Panu psalmy”.
Takimi s³owami psalmista zachêca nas do
wykorzystywania swoich talentów wobec
Wszechmog¹cego Boga.

Cz³onkowie orkiestry dêtej oraz ich ro-
dziny i przyjaciele ze Su³kowic, chc¹c po-
dziêkowaæ za dary otrzymane od Boga,
udali siê 1 paŸdziernika z pielgrzymk¹ do
Rzymu. Ta od dawna planowana pielgrzym-
ka mia³a byæ okazja do wspólnego oddania
ho³du S³udze Bo¿emu Janowi Paw³owi II
Wielkiemu. Grób Ojca Œwiêtego by³ naszym
g³ównym celem, jednak dziêki wielkiemu
bogactwu Italii skorzystaliœmy z danych
nam dni, wch³aniaj¹c to wszystko, co po-
stawi³ Bóg na naszej drodze.

Wenecja przywita³a nas piêkn¹ pogod¹,
co sprawi³o, ¿e spotkanie z jej patronem œw.
Markiem by³o radosne i pe³ne nadziei na
nadchodz¹ce dni.

Dostojny Rzym ze wspania³ymi bazyli-
kami uprzytomni³ nam, jak ma³y jest cz³o-
wiek wobec Wszechmocnego Boga i jak
bardzo musimy byæ pokorni w tym wszyst-
kim, co robimy i co sob¹ reprezentujemy.
Spotkanie z Papie¿em Benedyktem XVI
przypomnia³o nam, ¿e nale¿ymy do jedne-
go Koœcio³a razem z wielk¹ iloœci¹ chrze-
œcijan na ca³ym œwiecie. Cisza i majestat
p³yn¹cy ze skromnej nagrobnej p³yty Jana
Paw³a II zachêci³ do zatrzymania siê przez
chwilê nad tajemnic¹ œwiêtoœci w codzien-
nym ¿yciu. Tak bowiem jak Jan Pawe³ II pre-
zentowa³ na co dzieñ swoja osob¹ œwiê-
toœæ, tak i my we wszystkim tym, co robi-
my, mo¿emy swoj¹ œwiêtoœæ dawaæ innym.

Ho³d S³udze Bo¿emu Janowi Paw³owi II
Pielgrzymka orkiestry dêtej

Monte Cassino

Wzruszaj¹ca dla wszystkich by³a z pew-
noœci¹ Eucharystia na Monte Cassino,
gdzie modliliœmy siê za wszystkich pole-
g³ych w obronie naszej Ojczyzny. Nasz¹
modlitw¹ otoczyliœmy równie¿ sprawuj¹-
cych w³adzê, tych wszystkich, od której
zale¿¹ losy Polski. By³a to okazja równie¿
do tego, by przyjrzeæ siê w³asnej pracy na
rzecz naszej Ojczyzny.

Pok³oniliœmy siê równie¿ œw. Francisz-
kowi z Asy¿u, cz³owiekowi, który nie tylko
uratowa³ Koœció³, ale codziennie uczy nas
niezwyk³ego poœwiêcenia i wyrzeczeñ. One
to mog¹ sprawiæ, ¿e staniemy szczêœliwi i
zadowoleni ze swego ¿ycia przed obliczem
Tego, który nas stworzy³.

Ks. Pawe³ Drobny

30 wrzeœnia chór Apassionata œpiewa³
na Mszy œw. w klasztorze Ojców Bernar-
dynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Na pocz¹tku Mszy œw. Ojciec celebrans
w serdecznych s³owach powita³ chór z Su³-
kowic. Pomimo bliskoœci Kalwarii by³ to
pierwszy wystêp zespo³u w murach tego
klasztoru. Wszyscy chórzyœci byli pod wiel-
kim wra¿eniem atmosfery tego miejsca jak
równie¿ wspania³¹ akustyk¹. Œpiewa siê tam
lekko, zespó³ brzmi nieco inaczej ni¿ w in-
nych koœcio³ach.

Œpiew Apassionaty bardzo podoba³ siê
Ojcom Bernardynom, co znalaz³o wyraz w
zaproszeniu chóru do sanktuarium.

Józef Oliwa

Apassionata
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka orkiestry do W³och by³a
bardzo udana dziêki znakomitemu piloto-
wi p. Stefanowi Za³uckiemu z Krakowa.
Mieliœmy równie dobrych przewodników:
p. Ma³gorzatê ¯ytkiewicz (Wenecja), p.
Ettori Nardi (Rzym) i p. Barbara Surowiec
(Neapol). A có¿ dopiero powiedzieæ o opie-
kunie duchowym pielgrzymów ks. Pawle
Drobnym? Trzeba koniecznie dodaæ, ¿e
mieliœmy tak¿e doskona³ych panów kie-
rowców: Kazimierza Pucha³ê, Marka Sce-
lina i Dariusza Ziomka.

O pielgrzymce teraz nie publikujê
swego reporta¿u z powodu podobnych tek-
stów w tym numerze. Proszê zaczekaæ na
nastêpn¹ Klamrê. (B)
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Styczeñ

Janusz Starzec

Co siê dzieje z wnioskami mieszkañców
Krzywaczki z³o¿onymi w ubieg³ym roku w
Starostwie Powiatowym w Myœlenicach w
sprawie wyp³at ekwiwalentu na grunty za-
brane pod drogê powiatowa biegn¹c¹ przez
wieœ?

OdpowiedŸ burmistrza
Wnioski sk³adane do starostwa pozy-

tywnie zaopiniowane przez odpowiednie
s³u¿by s¹ przesy³ane do wojewody, który
wydaje decyzjê. Trzeba cierpliwie czekaæ
na decyzjê.

Podj¹æ uchwa³ê przez Radê Miejsk¹ w
sprawie by³ej tuczarni, by na jej terenie nie
powsta³ w przysz³oœci zak³ad uci¹¿liwy dla
otoczenia lub oœrodek monarowski. Jest to
opinia ca³ej rady so³eckiej i wiêkszoœci
mieszkañców wsi Krzywaczka.

OdpowiedŸ burmistrza
Na dzieñ dzisiejszy jest to teren skarbu

pañstwa we w³adaniu powiatu. Do 2 tygo-
dni teren ten bêdzie przekazany Agencji
Mienia Wojskowego.

Proszê o zajêcie stanowiska w sprawie
modrzewi rosn¹cych ko³o ogrodzenia Ze-
spo³u Placówek Oœwiatowych. W razie sil-
nych wiatrów lub opadów œniegu zagra-
¿aj¹ dzieciom id¹cym do szko³y. U¿ytkow-
nik Urszula Sórówka, Krzywaczka 17.

OdpowiedŸ burmistrza
Drzewa stoj¹ na terenie prywatnym. Po

rozmowie z dyrektorem Lijewskim, który nie
widzi potrzeby usuniêcia drzew, wrêcz prze-
ciwnie jest to element ozdobny i potrzeb-
ny, bo rzuca cieñ. Dyrektor mo¿e wyst¹piæ
do w³aœciciela o obciêcie ga³êzi i po pew-
nym okresie w razie braku reakcji mo¿e to
wykonaæ we w³asnym zakresie.

Brak obsypania poboczy na moœcie przy
koœciele na drodze powiatowej. W zwi¹zku
z tym powsta³a wyrwa na moœcie, która za-
gra¿a pieszym. Jest te¿ urwana poprzeczka
metalowa w balustradzie.

OdpowiedŸ burmistrza
Problem jest zg³oszony do Zarz¹du

Dróg Powiatowych.

Proszê zatrudniaæ na terenie gminy
przedsiêbiorstw z naszej gminy.

Czy przy dalszym pod³¹czaniu domów
do wodoci¹gu miejskiego nie wyst¹pi¹ bra-
ki w zaopatrzeniu w wodê?

Piotr Budzoñ

Zagospodarowanie starej szko³y w Har-
butowicach, mo¿liwoœci przeznaczenia, bo
niszczeje. Rewitalizacja tego obiektu.

Dom Ludowy w Harbutowicach, zo z
tym obiektem, bo niszczeje? Rewitalizacja
– œrodki unijne. M³odzi ludzie mogliby mieæ
tam „Klub”, ko³o gospodyñ wiejskich,
œwietlica, biblioteka itp.

OdpowiedŸ burmistrza
Na og³oszony przetarg na sprzeda¿ bu-

dynku starej szko³y nikt nie odpowiedzia³.
Mo¿na próbowaæ jeszcze raz og³osiæ prze-
targ, ale nale¿y mieæ do tego aktualn¹ wy-
cenê (1500 z³). na dom ludowy nie by³o og³o-
szonego przetargu o sprzeda¿. S¹ spisane
3 umowy najmu, w tym z panem Misiem,
który p³aci czynsz dzier¿awny w wysoko-
œci 205 z³ miesiêcznie.

Stanis³aw W³och

Przeniesienie Wydzia³u Komunikacyj-
nego do Su³kowic.

OdpowiedŸ burmistrza
Przeprowadzi³em rozmowê ze starost¹,

który nie widzi mo¿liwoœci finansowych i
technicznych. Zostanie wystosowane ofi-
cjalne pismo.

Zofia Góralik

Proszê o wykonanie tablic og³oszenio-
wych na terenie Rudnika: ul. Dolna – oko-
lice ostatniego przystanku, ul. Centralna,
Bylicówka, Granice.

OdpowiedŸ burmistrza
Jeœli zostanie pieniêdzy z innych dro-

gowych to postawimy dodatkowe s³upy
og³oszeniowe.

Marzec

Marta Biernat

Wnoszê do rankingu w temacie bud¿e-
towym „Inne drogowe” nak³adkê asfaltow¹
na drodze gminnej wzd³u¿ prawego rzêdu
domków jednorodzinnych na Osiedlu Zie-
lona. Argumentacja: droga nieasfaltowana,
zniszczenia popowodziowe, nak³adka gra-
nicz¹ca z gminnym pasem zieleni.

Przy temacie poprawy oznakowania po-
ziomego dróg wnioskujê zgodnie z suge-
sti¹ kierowców (po ostatnim wypadku dro-
gowym) obok wyjazdu przy markecie „Zibi”
wyd³u¿yæ liniê ci¹g³¹-podwójn¹ na ca³ym
odcinku od skrzy¿owania z Rudnikiem Dol-
nym do skrzy¿owania na Zielonej.

Przyjrzeæ siê wa¿nym problemem zwi¹-
zanym z wizerunkiem miasta i gminy. Prze-
myœleæ koncepcjê zagospodarowania pa-
sów zieleni, przewidzieæ œrodki na sezono-
wy wystrój miasta. Poprawiæ czystoœæ w
mieœcie.

OdpowiedŸ burmistrza
S¹ ju¿ wykonywane kosztorysy i ta na-

k³adka bêdzie przewidziana do realizacji w
2007 roku.

Kontaktowa³em siê z Zarz¹dem Dróg

Wojewódzkich, jest przewidziana przebudo-
wa tej drogi od skrzy¿owania w Biertowicach
a¿ do £apczycy. W tym momencie ta interpe-
lacja nie bêdzie mog³a byæ wykonana.

W bud¿ecie jest przewidziane 3500 z³
na zorganizowanie wystroju sezonowego
miasta, ju¿ pewne kroki zosta³y poczynio-
ne. Zgodnie z sugesti¹ Komisji Bud¿etu
bêd¹ czynione starania, aby ubieraæ od-
œwiêtnie w okreœlone dni ulicê 1 Maja.

.Piotr Budzoñ

Na drogê gminn¹ w Harbutowicach w
obrêbie osiedla „Butorówka” ko³o sklepu
sp³ywaj¹ca woda z drogi bitej nanosi ka-
mienie i ¿wir oraz w tym miejscu jest w bar-
dzo z³ym stanie.

Odcinek drogi gminnej w Harbutowi-
cach, droga w stronê „Koñcówki” jest bar-
dzo zniszczona.

Przejœcie dla pieszych w Harbutowicach
ko³o „Koloni” – DPS, co na zebraniu wiej-
skim zaznaczy³ p. Tomasz Œwiat³oñ – przy-
pomnienie.

Droga na ul. Sportowej – na moœcie ko³o
OPS s¹ progi bardzo utrudniaj¹ce jazdê

Zwracam siê o pomoc w zorganizowa-
nia boiska do gry w siatkówkê dla m³odzie-
¿y w Biertowicach obok szko³y. Pomoc ma
polegaæ na sprawdzenia terenu (dlaczego
jest mokro), ogrodzenia boiska zorganizo-
wanie w betonowaniu s³upków bocznych.

Jakie s¹ plany w temacie kontynuowa-
nia zawi¹zanej wspó³pracy partnerskiej
miast Ronchamp – Su³kowice? Jakie formy
przyjmie ta wspó³praca w roku 2007?

OdpowiedŸ burmistrza
Remont drogi gminnej w Hrabutowi-

cach w stronê „Koñcówki” – kwiecieñ/maj
bêdzie to zrobione.

W okolicy Osiedla „Batorówka”, sp³y-
waj¹ca woda nanosi min. kamienie i ¿wir –
zlecono to zadanie Zak³adowi Gospodarki
Komunalnej.

Sprawa nierównoœci na moœcie na uli-
cy Sportowej w Su³kowicach – zg³oszona
do Zarz¹du Dróg Powiatowych.

Helena Szlachetka

Jakie s¹ podstawy prawne pobierania
czesnego w klasie „O”?

Poczyniæ starania o bezpieczne przej-
œcie dla pieszych – Rudnik Dolny, ul Cen-
tralna – przystanek autobusowy.

Na jakim etapie s¹ prace zwi¹zane z
punktow¹ zmian¹ zagospodarowania prze-
strzennego – Centralna w Rudniku?

Rozeznaæ mo¿liwoœæ wykonania prze-
jazdu przez rzekê na ul. Dolnej.

Poprawiæ dro¿noœæ rowów przy drodze
powiatowej na Rudniku Dolnym.

OdpowiedŸ zast. burmistrza
W dniu 8 marca zosta³ przedstawiony

Rz¹dowy Program Polityki Prorodzinnej, w

Interpelacje radnych od stycznia do sierpnia 2007
RADA MIEJSKA
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którym po³o¿ono szczególny nacisk na
sprawy funkcjonowania przedszkoli m.in.
wed³ug tego programu godzinny otwarcia
przedszkoli musz¹ byæ bardzo wyd³u¿one
(8 – 18) przez 12 miesiêcy w roku, ewentu-
alne odstêpstwa mo¿liwe s¹ tylko na tere-
nach wiejskich i tylko je¿eli bêdzie zgoda
wszystkich rodziców. Prowadzenie przed-
szkoli jest to zadanie w³asne gminy, gmina
na przedszkola nie otrzymuje ¿adnych sub-
wencji. W naszej gminie jest siedem przed-
szkoli publicznych. Sprawê przedszkoli roz-
strzyga ustawa o systemie oœwiaty, która
okreœla, w art. 6 ¿e „…przedszkolem publicz-
nym jest przedszkole, które prowadzi bez-
p³atne nauczanie i wychowanie…”. Op³aty
za œwiadczenia w prowadzonych przez gmi-
nê przedszkoli ustala rada gminy. Nasza
gmina tak¹ uchwa³ê ma jednak¿e jest ona z
1999 roku (Nr X/60/99). Na ten rok szkolny
w naszych przedszkolach ta uchwa³a obo-
wi¹zuje. Jednak¿e uchwa³a na dzieñ dzisiej-
szy nie jest do koñca zgodna z prawem,
istnieje koniecznoœæ opracowania nowej
uchwa³y w tej sprawie.

OdpowiedŸ burmistrza
W ramach projektu chodnika na ulicy

Dolnej bêdzie zaprojektowane przejœcie dla
pieszych ,

W bud¿ecie na 2007 rok mo¿liwoœci nie
ma na realizacjê przejazdu przez rzekê na ul.
Dolnej.

Zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego wymagaj¹ uzgodnieñ w
oko³o 40 instytucjach, w³aœnie na takim eta-
pie jest ta sprawa.

Zofia Góralik

Proszê o w³¹czenie wszystkich wy³¹czo-
nych lamp przy ul. Centralnej w Rudniku.

Proszê poczyniæ starania w kierunku
ujêcia w projekcie kanalizacji Rudnika
umieszczenia kanalizacji sanitarnej i opa-
dowej w rowie przydro¿nym przy chodni-
ku do Granicy celem zarurowania tego od-
cinka.

OdpowiedŸ burmistrza
By³ zrobiony objazd ulicy Centralnej za-

równo w nocy jak i w dzieñ. Nawet jak zo-
stan¹ w³¹czone wszystkie lampy, sytuacji
to nie zmieni. Zak³ad Energetyczny nie wi-
dzi mo¿liwoœci zamontowania d³u¿szych
wysiêgników jak te, które s¹ zamontowane
obecnie.

Stanis³aw W³och

Zbudowanie parkingu przy Przedszko-
lu nr 3 w Su³kowicach ul. Starowiejska. Po-
prawa ogrodzenia przy tym przedszkolu.

Regulacja rzeki Harbutówki od wodo-
spadu przy ul. Kowalskiej w górê do ul. Na
Wêgry.

OdpowiedŸ burmistrza
W bud¿ecie jest przewidziane 20 tys.

na remont tego ogrodzenia. Prawdopodob-
nie nie zostanie tam wykonamy parking ze

wzglêdu na brak technicznych mo¿liwoœci
– jedyne wyjœcie to poszerzenie drogi tak,
aby mo¿na by³o parkowaæ.

Danuta Chodnik

Kiedy bêd¹ rozwo¿one i instalowane
kosze na œmieci?

Zapoznanie siê z dzia³alnoœci¹ p. dr
Misia na terenie Harbutowic – jakie ma dal-
sze plany.

Janusz Starzec

Proszê o przyspieszenie realizacji dru-
giej czêœci drogi powiatowej (chodzi o na-
k³adkê asfaltow¹) lub za³atania dziur, po-
niewa¿ st¹d odje¿d¿a jedyny bus do My-
œlenic dowo¿¹cy m³odzie¿ do szko³y.

Na nowej nawierzchni asfaltowej drogi
powiatowej wyst¹pi³y pêkniêcia na zakrê-
cie ko³o sklepu p. Szafrañca i ko³o koœcio³a
na moœcie. Proszê o powiadomienie w³a-
œciciela drogi w celu usuniêcia uszkodzeñ.

Na przystanku  przed by³ym barem z
jednej i z drugiej strony drogi powsta³y
ogromne dziury. Proszê o powiadomienie
w³aœciciela drogi w celu usuniêcia uszko-
dzeñ.

OdpowiedŸ burmistrza
Oznakowanie przejœcia przez drogê kra-

jow¹. To zadanie zosta³o zg³oszone do Za-
rz¹du Dróg i Autostrad. Jeœli chodzi o dziu-
ry na drodze powiatowej, to prace maj¹ siê
zacz¹æ w ci¹gu tygodnia. Nale¿y tam jesz-
cze po³o¿yæ 500 m nak³adki.

Kwiecieñ

Zofia Góralik

W imieniu swoim i mieszkañców Rud-
nika ul. Centralnej – Granicy proszê, aby w
projekcie kanalizacji Rudnika ujêto zaruro-
wanie rowów przy chodniku, czyli umiesz-
czenie kanalizacji w rowie przydro¿nym. Po
konsultacjach w ZDW wiem, ¿e jest taka
mo¿liwoœæ.

Proszê o zamontowanie koszy przy przy-
stankach na ul. Centralnej na granicy w stro-
nê Myœlenic, na ul. Dolnej po obydwu stro-
nach drogi.

Proszê o przekazanie statutu Oœrodka
Kultury do odpowiednich komisji rady ce-
lem powo³ania filii Oœrodka Kultury w Rud-
niku.

OdpowiedŸ burmistrza
Kupiliœmy 24 kosze, w tym 4 dostali-

œmy gratis od pana Skoruta.
Komisja Oœwiaty pracowa³a ju¿ nad sta-

tutem Oœrodka Kultury.

Janusz Starzec

Zwracam siê o interwencjê wielu wy-
st¹pienia do w³aœciciela drogi „Bielskiej” w
celu zasypania dziur na przystankach au-
tobusowych. Po ulewnych deszczach po-

wstaj¹ tam olbrzymie ka³u¿e uniemo¿liwia-
j¹ce wsiadanie do autobusu. Proszê o od-
powiedŸ na piœmie.

Proszê o zajêcie stanowiska w sprawie
okapu na przystanku PKS przy karczmie.
Dopilnowaæ przy okazji budowy chodnika,
przejœcia oznakowanego dla pieszych na
Krzy¿ówce na Skawinê.

Proszê o zainstalowanie jeszcze przy-
najmniej 5 koszy wzd³u¿ obecnego chodni-
ka biegn¹cego przez centrum wsi i 2 szt. w
dzielnicy Brzezina. Proszê o odpowiedŸ na
piœmie.

Podj¹æ temat rowów melioracyjnych w
szczególnoœci w dzielnicy „Brzezina”. Wiem,
¿e to jest obowi¹zek w³aœcicieli, na których
dzia³kach siê znajduje, ale do tych rowów
wp³ywa woda z dróg gminnych. Dlatego
uwa¿am, ¿e tu jest potrzebna pomoc gmi-
ny.

Proszê o natychmiastow¹ interwencjê
w sprawie dziur na drodze powiatowej we
wsi Krzywaczka. Obecny stan oceniam jako
stan katastrofalny. Prosi³bym te¿ o zapo-
znanie siê ze stanem tej drogi przez Komi-
sjê Bezpieczeñstwa. Proszê te¿ o interwen-
cjê w sprawie sprz¹tania ¿u¿la z poboczy
drogi powiatowej po akcji „Zima”. Proszê o
odpowiedŸ na piœmie.

Piotr Sroka

Proszê zabezpieczyæ kaskady wodne na
rzece przy ul. Zarzecze.

Proszê o za³o¿enie korytek wodnych
przy ul. Smereczyñskiego.

Proszê o dowiezienie kilku samochodów
ziemi do Szko³y Podstawowej w Su³kowi-
cach celem wyrównania boisk i terenów zie-
lonych.

Proszê o naprawienie na placu zabaw
karuzeli i ³awek.

OdpowiedŸ burmistrza
W najbli¿szym czasie podejmiemy de-

cyzjê, poniewa¿ czêœæ placu zabaw ju¿ nie
nadaje siê do u¿ytku. Karuzela nie ma ate-
stu, a na zakup nowej obecnie nie posiada-
my œrodków. Podczas urz¹dzania parku oka-
za³o siê, ¿e atest jest wymagany nawet na
piaskownicê i piasek

Jeœli chodzi o dowiezienie kilku samo-
chodów ziemi w celu wyrównania boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej w
Su³kowicach, to w tej chwili nie ma pieniê-
dzy w bud¿ecie na ten cel, bo wszystkie
œrodki zosta³y wykorzystane przy pracach
z  odwodnieniem, remontem i wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej.

Sprawa zabezpieczenia kaskady nad
rzek¹ ko³o ul. Zarzecze, zosta³a zg³oszona
do Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji i
Urz¹dzeñ Wodnych w Krakowie, poniewa¿
jest to w ich posiadaniu. Jeœli chodzi o ko-
rytka odprowadzaj¹ce wodê na ul. Smere-
czyñskiego, jest to równie¿ powa¿ny pro-
blem. Jeœli za³o¿ymy tam korytka, to w przy-
padku ulew woda bêdzie zalewa³a „KuŸniê”.

RADA MIEJSKA

cd. na nastêpnej stronie
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Marta Biernat

Proszê o modernizacjê schodów, które
prowadz¹ do budynku Szko³y Podstawo-
wej w Su³kowicach. zanalizowaæ mo¿liwoœæ
wspó³finansowania ze Starostwem Powia-
towym w Myœlenicach.

OdpowiedŸ burmistrza
Schody oraz parking obok apteki s¹ ob-

szarami gminnymi. Mo¿na uj¹æ ich remont
w bud¿ecie na 2008 r., ale tylko i wy³¹cznie
przy udziale œrodków w³asnych. Na ten cel
nie ma dofinansowania.

Czerwiec

Piotr Budzoñ

Proœba o zamontowanie lustra (odpo-
wiednio zabezpieczonym siatk¹ przed roz-
biciem) obok Oœrodka Kultury w Su³kowi-
cach naprzeciw wyjazdu z ul. Smereczyñ-
skiego.

Lucyna Biela – so³tys Biertowic

Proszê o poprawienie asfaltu na odcin-
ku od p. Profica do p. M. Blak. Asfalt zosta³
podmyty, podesz³a woda i porobi³y siê wy-
bulenia. Na dziale droga od kaplicy do góry.

Wygospodarowanie placu na terenie
szko³y pod przystanek autobusowy i zro-
bienie zatoczki. Postawienie przystanku.

Janusz Starzec

Podj¹æ stanowcze dzia³ania w sprawie
porz¹dkowania pól zaroœniêtych przez
chwasty i innego typu zaroœla.

Proszê o wyst¹pienie do Zarz¹du Dróg
Powiatowych o oznakowanie znakami
ostrzegawczymi odcinka drogi przed bu-
dynkiem szko³y podstawowej.

Zobowi¹zaæ ZGKiM Biertowice do po-
prawy przejezdnoœci drogi do Bieli. W ubie-
g³ym roku œrodkiem drogi by³ prowadzony
wodoci¹g przez ZGKiM i droga do dziœ nie
odzyska³a pierwotnego stanu.

Wyst¹piæ do Zarz¹du Dróg Powiato-
wych o wyciêcie 3 sztuk topoli rosn¹cych
przy drodze powiatowej w dzielnicy Skot-
nica w kierunku sanatorium w Radziszowie.
S¹ to stare drzewa, a zatem kruche ich ga³ê-
zie zagra¿aj¹ pieszych jak i kierowców.

Proszê o jak najszybsz¹ regeneracjê
dróg gminnych. Chodzi o zabezpieczenie
nawierzchni na tych drogach. Zaniechanie
tego spowoduje w zimie ca³kowite znisz-
czenie tych nawierzchni.

Zofia Góralik

Bardzo proszê o rozwa¿enie propozycji
mieszkañców Rudnika, aby przy projekto-
waniu kanalizacji wzi¹æ pod uwagê mo¿li-
woœæ umieszczenia w rowie przydro¿nym
kanalizacji opadowej oraz sanitarnej.

Bardzo proszê, aby w trakcie projekto-
wania kanalizacji w Rudniku projektant
uzgadnia³ z mieszkañcami przejœcia przez
prywatne posesje, aby unikn¹æ problemu,

jaki by³ przy projektowaniu wodoci¹gu w
Rudniku.

Marta Biernat

Proszê wznowiæ dzia³ania w temacie
ustawienia sygnalizacji œwietlnej w posta-
ci pulsuj¹cego œwiat³a nad przejœciem dla
pieszych w okolicach placu-sk³adu budow-
lanego p. Ligary.

Helena Szlachetka

Wnioskujê o sporz¹dzenie przez gminê
dodatkowych projektów dotycz¹cych wo-
doci¹gowania wsi Rudnik. Proszê o udzie-
lenie odpowiedzi w formie pisemnej.

Danuta Chodnik

Zrobiæ wycenê budynku starej szko³y,
aby mo¿na zaktualizowaæ dane do sprze-
da¿y tego budynku.

Przejœcia dla pieszych na drodze woje-
wódzkiej: na Kaniówce – przejœcie na Pa-
górek, pod koœcio³em – przejœcie na Pagó-
rek, ko³o DPS w Harbutowicach.

Studzienki ociekowe na drodze woje-
wódzkiej niedro¿ne (udro¿niæ).

Ustawiæ lustro przy wyjeŸdzie z drogi
Koñcówka na drogê wojewódzk¹ (przysió-
³ek Pukówka. Z³a widocznoœæ przy wyjeŸ-
dzie z drogi gminnej.

Wzd³u¿ dróg gminnych obci¹æ trawê i
chaszcze – zw³aszcza droga Koñcówka,
gdzie je¿d¿¹ autobusy PKS Myœlenice.

Zainstalowanie lampy ko³o parkingu
(oœwietlaj¹c¹ parking).

Piotr Sroka

Ju¿ rozpocz¹æ prace nad uruchomie-
niem w roku szkolnym 2007/8 klasy sporto-
wej w Su³kowicach.

Przekopanie piaskownicy i dowiezienie
piasku na plac zabaw w Su³kowicach.

Sprawdziæ stan bezpieczeñstwa na k³ad-
ce przez rzekê od ul. Zarzecze na wysoko-
œci p. Pi¹tkowskiego. Ewentualnie zrobiæ
remont tej k³adki.

Proœba mieszkañców ul. Na Oblasek o
zamontowanie progu zwalniaj¹cego na wy-
sokoœci domu p. Gaw³a i p. Œwiat³oñ.

Sierpieñ

Stanis³aw Latoñ

Dot. Inwestycji drogowej, œrodki w bu-
d¿ecie na 2008 rok. Proszê o przebudowê
chodnika przy ul. 11 Listopada. Inwestycja
ta zosta³a mocno naruszona podczas ostat-
niej powodzi.

Marta Biernat

Przenieœ s³up og³oszeniowy z okolicy
cmentarza. Dr¹¿yæ temat w Zarz¹dzie Dróg
Wojewódzkich – poszerzenie ³uku na dro-
dze ko³o boiska sportowego na Zielonej.

Leszek Tyrawa

Dokoñczenie chodnika na ul. Partyzan-
tów na wysokoœci Przedszkola nr 3 w stro-
nê przystanku autobusowego.

Zagwarantowaæ w bud¿ecie na 2008 rok
œrodki finansowe na wymianê chodnika
przy ul. Partyzantów na wysokoœci Przed-
szkola nr 3.

Piotr Sroka

Ponowne uruchomienie oœwietlenia na
ul. Smereczyñskiego, które zgas³o po burzy.

Zamontowanie dwóch progów zwalnia-
j¹cych na drodze przy Szkole Podstawo-
wej w Su³kowicach lub wyraŸne oznako-
wanie ww. terenu szkolnego.

Janusz Starzec

Do dnia dzisiejszego nie zosta³y usu-
niête pozosta³oœci po wichurze po³amanych
drzew na drodze krajowej.

Co dalej z dwiema odcinkami chodnika
ko³o drogi krajowej w Krzywaczce, ko³o
stra¿nicy i p. Rysia?

Zwiêkszyæ czêstotliwoœæ wywozu ma-
³ych koszy z chodnika i sprz¹tanie ko³o nich
lub ich zabranie.

Zwróciæ siê do p. Józefy Mroczek o ob-
ciêcie ¿ywop³otu, który zalega nad chodni-
kiem, a piesi chodz¹ po drodze.

Jan Hodurek, Stanis³aw W³och, Le-
szek Tyrawa

Budowa boiska pi³karskiego i siatkowe-
go w górnej czêœci Su³kowic na granicy ulic
Partyzantów, Kowalskiej i Na Wêgry. Pro-
simy radê o zagwarantowanie na rok 2008
œrodków na budowê tych boisk, które bêd¹
s³u¿yæ dzieciom i m³odzie¿y z górnej czêœci
Su³kowic.

Zofia Góralik

Proszê o wyst¹pienie do ZDW w Kra-
kowie celem zeznania mo¿liwoœci umiesz-
czenia kanalizacji sanitarnej i opadowej w
rowie przydro¿nym przy ul. Centralnej w
Rudniku na odcinku oko³o 900 m.

Danuta Chodnik

Wykonaæ ekspertyzê budynku starej
szko³y w Harbutowicach. Oblachowanie
dachu szko³y w Harbutowicach.

Wyczyœciæ wszystkie studzienki œcie-
kowe znajduj¹ce siê na drodze wojewódz-
kiej w Harbutowicach. Wykoszenie trawy z
rowów i poboczy wzd³u¿ dróg gminnych.

Lucyna Biela – so³tys Biertowic

Za³o¿enie lustra przed ogrodzeniem
ZGK w Biertowicach na drodze gminnej
przy wyjeŸdzie.

Wyciêcie drzew, wystosowanie pisma
do w³aœciciela posesji za stra¿nic¹ ko³o p.
Gasiñskiej.

RADA MIEJSKA
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Wzorem lat poprzednich tak¿e w bie¿¹-
cym roku w okresie wakacyjnym udaliœmy
siê na dwudniow¹ wycieczkê. Tym razem
naszym celem by³o województwo œl¹skie i
jego atrakcje turystyczne. Po porannej
zbiórce o godz.6.30, oko³o 6.50 nast¹pi³ wy-
jazd w kierunku Pszczyny, pierwszego punk-
tu na trasie naszej wycieczki. Jechaliœmy
przez Kalwariê Zebrzydowsk¹, Wadowice.
G³ówn¹ atrakcj¹ mia³o byæ zwiedzanie Zam-
ku Pszczyñskiego, parku, a tak¿e starego
Rynku. Po przyjeŸdzie do Pszczyny mieli-
œmy kilkadziesi¹t minut, aby obejrzeæ Sta-
rówkê oraz rozleg³y Park Ksi¹¿¹t Pszczyñ-
skich.

O godz. 10.00 otworzy³y siê podwoje
zamku i mogliœmy zobaczyæ jego piêkne
wnêtrza. Zostaliœmy podzieleni na dwie gru-
py i wraz z przewodnikiem udaliœmy siê na
zwiedzanie zamku. Wspania³e wnêtrza, kom-
naty, sale, korytarze, to wszystko by³o bar-
dzo piêkne zachowane i przygotowane do
zwiedzania. Ogromne wra¿enie zrobi³a na
wszystkich Sala Lustrzana, a dodatkowo
mogliœmy pos³uchaæ dŸwiêków muzyki kla-
sycznej, gdy¿ odbywa³y siê próby przed
koncertem. Ponadto byliœmy obserwatora-
mi sesji zdjêciowej pewnej m³odej pary, któ-
ra wybra³a wnêtrza zamku do swoich zdjêæ
œlubnych. Ch³opcy, ale nie tylko, byli zafa-
scynowani eksponatami zgromadzonymi w
Zbrojowni. Oczywiœcie sama historia zam-
ku jest bardzo bogata i burzliwa. Wybudo-
wany zapewne w wieku XIII w stylu gotyc-
kim, by³ wiele razy przebudowywany, tak
ze wzglêdu na oczekiwania poszczególnych
w³aœcicieli, jak te¿ zniszczenia. Tak wiêc
mo¿na znaleŸæ œlady stylów: renesansowe-
go, barokowego a¿ po klasycyzm francu-
ski.

Kolejnym punktem na trasie naszej
wycieczki by³y Tarnowskie Góry. Ze wzglê-
du na nasze polskie drogi (oczywiœcie mnó-
stwo niekoñcz¹cych siê remontów, wiele
objazdów), bardzo trudno by³o dojechaæ
na w³aœciw¹ godzinê. Ale na szczêœcie
wszystko siê uda³o, dziêki odpowiedniemu
zapasowi czasu oraz pomocy GPS i pilota.
Zostaliœmy przywitani bardzo serdecznie,
a ca³a za³oga Zabytkowej Kopalni Srebra
by³a ju¿ przygotowana na nasz¹ grupê. Tutaj
znów zostaliœmy podzieli na dwie grupy i
zjechaliœmy na g³êbokoœæ 40,5 metra. Mo-
gliœmy zwiedziæ i zobaczyæ trzy szyby z XVI-
XIX wieku ogl¹daj¹c stanowiska pracy
ówczesnych gwarków (czyli górników), ich
narzêdzia pracy oraz niesamowit¹ rzeŸbê
podziemnych wyrobisk, ukszta³towan¹
przez cz³owieka i przyrodê.

Po zwiedzeniu kopalni, Muzeum Gór-
nictwa oraz Skansenu Maszyn Parowych
przysz³a chwila na odpoczynek i posi³ek.
Po czym udaliœmy siê do centrum Tarnow-
skich Gór, gdzie zostaliœmy na nocleg. Dom
wycieczkowy znajdowa³ siê w zabytkowej
kamienicy (z koñca XV wieku) przy Rynku.
Tutaj w bardzo dobrych warunkach oraz
we wspania³ej atmosferze spêdziliœmy mi³y
wieczór i noc. Wœród bawi¹cych siê prym
wiód³ Mateusz Pitala.

Po spokojnej nocy, wczesnym œniada-
niu po¿egnaliœmy goœcinny Dom Wyciecz-
kowy w Tarnowskich Górach i udaliœmy siê
w dalsz¹ podró¿. Czeka³a nas teraz wizyta
w Sanktuarium Matki Boskiej Sprawiedli-
woœci i Mi³oœci Spo³ecznej, inaczej zwanej
Piekarsk¹, w Piekarach Œl¹skich. Jako, ¿e
odleg³oœæ by³a niewielka, to ju¿ po godzi-
nie byliœmy na miejscu. Mieliœmy mo¿noœæ
uczestniczenia we mszy œwiêtej i zaœpiewa-
nia wielu pieœni z repertuaru Grupy Apo-

Wycieczka Grupy Œrodowiskowej Stowarzyszania „Kolonia”

W dniu 5 lipca br. w koœciele parafial-
nym pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
w Su³kowicach odby³a siê po¿egnalna Msza
œw. Grupy Œrodowiskowej Stowarzyszenia
„Kolonia” z ksiêdzem Paw³em Drobnym.
Uczestnikami po¿egnania byli przede
wszystkim dzieci i m³odzie¿ niepe³nospraw-
na, rodzice i opiekunowie oraz wolontariu-
sze z grupy starszej i m³odszej. Nie zabrak³o
oczywiœcie pani Krystyny Stolarskiej – dyr.
Domu Pomocy Spo³ecznej w Harbutowicach
i prezesa Stowarzyszenia, pani Danuty Ko-
stowal-Suwaj – opiekunki Grupy Œrodowi-
skowej oraz pani Iwony Dzidek – dyr. Szko-
³y Podstawowej w Su³kowicach.
 W nat³oku wielu spraw i obowi¹zków, a
zw³aszcza w czasie po¿egnañ organizowa-
nych przez  ró¿ne grupy i œrodowiska  lokal-
ne, ksi¹dz Pawe³ znalaz³ czas na po¿egnanie

stolskiej. Po mszy nie oby³o siê bez odwie-
dzenia pobliskich kramów z dewocjonalia-
mi oraz s³odyczami. Nastêpnie zwiedziliœmy
piekarskie wzgórze kalwaryjskie, to taka
Kalwaria Zebrzydowska w ma³ej pigu³ce.
W po³udnie zabraliœmy siê w dalsz¹ pod-
ró¿, a przed nami ostatni punkt naszej wy-
prawy, Ogrodzieniec. Droga mija³a szybko,
w mi³ej, przyjacielskiej atmosferze. Nie bra-
kowa³o ró¿nych zabaw i oczywiœcie wspól-
nego œpiewania.

Po przyjeŸdzie na miejsce wszyscy udali
siê do pobliskich restauracji na posi³ek, aby
nabraæ si³ przed zwiedzaniem ruin Zamku w
Ogrodzieñcu. Wtedy jeszcze nikt nie wie-
dzia³, co nas tak naprawdê czeka. O umó-
wionej godzinie wszyscy stawili siê przy
wejœciu na teren zamku. Tam ju¿ czeka³ na
nas przewodnik. Kiedy zabra³ nas w t¹ pod-
ró¿ w czasie, po ruinach jednego z najpiêk-
niejszych zamków znajduj¹cych siê na Ju-
rze Krakowsko-Czêstochowskiej, nikt nie
przypuszcza³, i¿ bêdzie to najwiêksze prze-
¿ycie naszej wycieczki. Kiedy ju¿ odwie-
dziliœmy wszystkie sale, te zachowane i te
nie istniej¹ce obecnie, o których tak barw-
nie i sugestywnie opowiada³, wszystkie
ekspozycje, pokaz multimedialny, salê tor-
tur, okaza³o siê, ¿e minê³o ponad trzy go-
dziny. Po¿egnaliœmy siê wszyscy na dzie-
dziñcu zamku, robi¹c sobie pami¹tkowe
zdjêcia, a naszego przewodnika nagrodzili-
œmy gromkimi brawami.

Wróciliœmy na parking, wsiedliœmy do
naszego autobusu i pod¹¿yliœmy w kierun-
ku Krakowa. I tak powoli dobiega³ kres na-
szej wyprawy. Wœród uczestników da³o siê
s³yszeæ g³osy, jak¹ niespodziankê przygo-
tuj¹ im organizatorzy podczas kolejnych
wakacji.

Andrzej Piwowarski

z nami. Z pewnoœci¹ by³o to po¿egnanie,
które zostanie na d³ugo w pamiêci wszyst-
kich uczestników. Emocje i wzruszenia obecne
by³y przede wszystkim po Mszy, kiedy przy-
szed³ czas na podziêkowania i osobiste po-
¿egnania z ksiêdzem. Wówczas to w niejed-
nym oku ³za siê zakrêci³a. Bardzo emocjonal-
nie prze¿ywa³y to po¿egnanie zw³aszcza dzie-
ci. Ksi¹dz Pawe³ by³ bowiem dla nich osob¹
wyj¹tkow¹, wrêcz charyzmatyczn¹.

Po tych po¿egnania przyszed³ czas na
czêœæ nieoficjaln¹. Wszyscy obecni udali
siê do Œrodowiskowego Domu Samopomo-
cy w Su³kowicach. Tam czeka³ ma³y poczê-
stunek i chwile  wspomnieñ przy wspólnym
œpiewie oraz zabawie. Uroczystoœæ nie na-
straja³a jednak do œmiechu, wszak dla
wszystkich by³o to po¿egnanie kogoœ bli-
skiego, kto nas opuszcza. AP

Po¿egnanie ksiêdza Paw³a Drobnego

WYDARZENIA
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Zaduszki to czas wspomnieñ o lu-
dziach, którzy odeszli. S¹ wœród nich nasi
krewni i znajomi, przyjaciele i opozycjoni-
œci, ludzie ze œwiecznika i osoby niezauwa-
¿alne.

Spaceruj¹c po naszym su³kowickim
cmentarzu, po przeczytaniu epitafium na na-
grobkach, staja nam przed oczami ludzie,
których ¿ycie odcisnê³o piêtno na naszym
œrodowisku, b¹dŸ ludzie cisi i pokornego
serca bêd¹cy statystycznymi mieszkañca-
mi. Jednak wszyscy stanowili, jak siê teraz
przyjê³o mówiæ, nasz¹ ma³¹ ojczyznê. Przy-
pomnijmy kilkunastu z nich. Wybór doko-
nany zosta³ przypadkowo (ale wg porz¹d-
ku alfabetycznego), bez ¿adnego klucza za-
s³ug, ot po prostu oni…

Józef BLAK
/1905- 1980/ dzia³acz ruchu oporu, przewod-
nicz¹cy Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Krakowie, Prezes Wojewódzkiego Zarz¹du
SL, pose³ na sejm, odznaczony Krzy¿em
Grunwaldu i Orderem Virtuti Militari

W³adys³aw BÊBENEK
/1933- 1993/ dzia³acz kulturalno-oœwiatowy,
pierwszy kierownik Klubu „KuŸnia”, orga-
nizator Ko³a Emerytów i Rencistów przy FN
„KuŸnia”

Jan BETLEJ
/1934-1956/ mechanik lotniczy w Wojsku
Polskim, zgin¹³ tragicznie

Jan BOCHENEK
/1850-1906/ jeden z najbardziej zas³u¿onych
wójtów Su³kowic, funkcjê tê pe³ni³ w latach
1893- 1905 realizuj¹c wiele nowatorskich
inwestycji. By³ równie¿ dyrektorem w To-
warzystwie Kowali /1887- 1891 i 1898- 1905/

Andrzej CHODNIK
/1884- 1980/ zas³u¿ony nauczyciel szko³y
zawodowej w Su³kowicach, radny gminy
zbiorowej

Maria CZEPIEL
/1908- 1978/ d³ugoletnia nauczycielka szko³y
podstawowej, radna gminna kilku kadencji

Roman FLAGA
/1939- 1993/ dyrektor Banku Spó³dzielcze-
go

Józef FROSZTÊGA
/1948- 2001/ naczelnik miasta i gminy /1981-
1987/, przewodnicz¹cy Rady Gminy /1998-
2000/

Jan GRABOWSKI
/1920- 1959/ przewodnicz¹cy Rady Gminy /
1948-1950/, dzia³acz spo³eczny, kierownik
wydzia³u wagowni w FN „KuŸnia”

Ks. kan. Józef GROS
1875- 1944/ proboszcz, radny Rady Gminy
kilku kadencji, organizator KSMM i KOM¯
w parafii

Maria GRZESZKOWICZ
/1894- 1997/ najstarsza mieszkanka Su³ko-
wice, ¿y³a 103 lata

Tadeusz KOWENICKI
/1898- 1993/ magister wychowania fizycz-
nego, lekarz medycyny, kilkadziesi¹t lat le-
czy³ mieszkañców naszej gminy

Ferdynand KOSTOWAL
d³ugoletni nauczyciel zawodu w warszta-
tach szko³y zawodowej, radny Rady Gmin-
nej

Franciszek KUCHTA
/1912- 1976/ bramkarz KS Goœcibia, póŸniej
d³ugoletni gospodarz klubu

Erazm KUREK
/1905- 1979/ najlepszy piekarz w historii
Su³kowice, ojciec znanego aktora Kazimie-
rza

Hieronim MALINA
/1873- 1935/ nauczyciel i d³ugoletni kierow-
nik szko³y podstawowej /1904- 1930/

Jan MALINA
/1960- 2003/ dzia³acz sportowy, zawodnik i
kierownik sekcji pi³ki no¿nej KS Goœcibia

W³adys³aw MATEJA
/1922- 1987/ wiêzieñ BUCHENWALDU,
obroñca w dru¿ynie pi³karskiej KS Goœci-
bia /najdalej rzuca³ auty/, d³ugoletni cz³o-
nek zarz¹du Gminnej Sp-ni „SCH”

Zygmunt MAREK
/1943- 2002/ w latach 1980- 1990 przewod-
nicz¹cy Rady Gminy, wielki spo³ecznik, dyr.
PKS Myœlenice

Joanna OLEKSIAK
/1899- 1968/ d³ugoletnia akuszerka w Su³-
kowicach

Ks. kan. Antoni OPIDOWICZ
/1832- 1904/ wspó³twórca Towarzystwa
Kowali, pierwszy przewodnicz¹cy jego
rady nadzorczej

Stefania POSTAWA
/1922- 1994/ przewodnicz¹ca /1958- 1970/
Rady Gminy, za jej kadencji Su³kowice uzy-
ska³y prawa miejskie

Stefan PU£KA
/1896- 1976/ przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zbiorowej w latach 1935- 39 i 1945- 46, za
jego kadencji oddano do u¿ytku dom ludo-
wy

Ks. Jan SIDE£KO
/1891- 1960/ proboszcz, budowniczy nowe-
go koœcio³a parafialnego, bardzo aktywny
w komitecie elektryfikacji Su³kowice, ostatni
zarz¹dca folwarku plebañskiego

Roman STANASZEK
/1862- 1928/ organista, d³ugoletnim kapel-
mistrz w orkiestrze dêtej

Ks. Józef SADZIK
/1933- 1980/ dyrektor wydawnictwa Pallo-
tinum w Pary¿u, przyjaciel Czes³awa Mi³o-
sza

Roman STRÊK
/1916- 1943/ pilot, uczestniczy³ w bitwie o
Angliê, zgin¹³ nad Zat. Biskajsk¹ 3. 07.1943

Jan ZADORA
/1911- 1990/ d³ugoletni komendant miejsco-
wej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej

Mogi³y zbiorowe:

Kpt. Stanis³aw Stanaszek i siostra Maria
Kocembowa - zamordowani przez Gestapo
w kwietniu 1944 r.

Mogi³a zamordowanych w dniu 5. 09. 1939
r. mieszkañców Rudnika /16/ i Ciêciny
ko³o ̄ ywca /4/.

Mogi³a zamordowanych w czasie pacyfi-
kacji Su³kowice 24. 07. 1943 r. /20 osób
ze Su³kowice 6 osób z Harbutowic/

opr. Ryszard Judasz

Oni równie¿
tworzyli historiê
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 W dzieñ pacyfikacji 24 lipca 1943 roku
Niemcy za³adowali na ciê¿arówki oko³o 60
ludzi z Su³kowic i wywieŸli do obozu w Kra-
kowie P³aszowie. By³em wœród nich. Nie-
samowity t³ok, wszyscy musieliœmy staæ.
Myœla³em, ¿e ko³o Lorenca wyskoczê i
ucieknê z auta. Kiedy siê ju¿ zamierzy³em
do skoku, dosta³em kolb¹ w g³owê.

Kiedy przyjechaliœmy do P³aszowa, zo-
staliœmy poddani dok³adnej kontroli oso-
bistej. Zabrali nam wszystko oprócz ubrañ.
Gdy ktoœ mia³ jakieœ zdjêcie, to spalili. Za-
raz po apelu przydzielili nas do baraku
mieszcz¹cym stu ludzi. Barak by³ zbity z de-
sek, kryty pap¹. Przez ca³¹ d³ugoœæ po obu
jego stronach sta³y prycze do spania, czyli
go³e deski, nawet s³omy nie by³o.

Najgorsze by³y pierwsze 3 miesi¹ce. Do
jedzenia dawali na ca³y dzieñ 12 deko chleba,
czarn¹ kawê, na zmianê ugotowan¹ kapustê
lub zacierkê z kaszy jêczmiennej – wszystko
zepsute, bo bardzo gorzkie. Gdy pada³ deszcz,
do kot³a z kasz¹ sp³ywa³a woda z dachu po-
mieszana z piasekiem. Musieliœmy o tym po-
si³ku pracowaæ ca³y dzieñ. O szóstej rano dy-
¿urny wyznaczony przez komendanta budzi³
nas i szliœmy do roboty. Kopaliœmy ziemiê
pod fundamenty budynków gospodarczych
d³ugich na 100 metrów. Tylko raz mieliœmy
odpoczynek, bo Niemcy wyznaczyli bryga-
dê ¯ydów. Traktowali ich strasznie, np. za
ma³e uchybienie ̄ ydzi byli okrutnie bici. Pa-
miêtam takie zdarzenie: Jeden ̄ yd po okrut-
nym zbiciu chcia³ wdziaæ spodnie i odwróci³
siê od swego kata. Niemiec uzna³ to za wyraz
lekcewa¿enia i zastrzeli³ go.

Po 3 miesi¹cach zwolnili Józefa Kozika
ze Su³kowic i Szczepana Oliwê z Harbuto-
wic, którzy mieli dokumenty w porz¹dku.
Nasz¹ brygadê skierowano wtedy do bu-

dowy ogromnych staj-
ni i magazynów na uli-
cy Grzegórzeckiej, któ-
re s³u¿y³y wszystkim
Niemcom z po³udnio-
wej czêœci Generalnej
Guberni za sk³ady ¿yw-
noœciowe.

- Czy ktoœ z was umie po niemiecku? –
zapyta³ na wstêpie komendant sk³adów.

- Œwiat³oñ umie – odpowiedzia³ kierow-
nik budowy Pyrkosz.

Komendant zawo³a³ mnie ku swemu sto-
likowi.

- Gdzie siê nauczy³eœ po niemiecku?
- S³ówek w szkole, by³em 3 lata w Au-

strii i tam siê douczy³em.
- Gdzie by³eœ w Austrii?
Wymieni³em miejscowoœci i nazwiska

bauerów.
- Kogo znasz w Aschau?
Wymieni³em kilka nazwisk. Patrzê, a on

ma ³zy w oczach. Wyj¹³ fotografiê, na któ-
rej by³y ma³e dziewczynki. Zna³em je, miesz-
ka³y w Aschau.

- To moje córeczki, trzyletnia i dziewiê-
cioletnia.

Po chwili doda³:
- To co tu jest w magazynach, mo¿ecie

jeœæ, ale nie mo¿ecie niczego wynieœæ do
obozu. To co dostaniecie w obozie do je-
dzenia, rozdajcie kolegom.

Na Grzegórzeckiej by³em 5 miesiêcy.
Pewnego dnia przyjecha³a do mnie siostra
Janina. Przywioz³a chleb i litr mleka. Sta³a
za siatk¹, wiêc szed³em ku niej. Niemiec o
twarzy budoga chcia³ mnie zawróciæ, ale ko-
mendant pozwoli³ mi podejœæ. Popatrzy³ na
siostrê stoj¹c¹ w dziurawych butach i przy-
niós³ jej nowe ¿ó³te buty. Byli jednak ludzie
wœród Niemców.

Jakim cudem
mnie puœcili, nie
wiem. Wiem, ¿e
pomogli nam
wyjœæ z obozu
Stanis³aw Ziem-
bla z Su³kowic i
w³aœciciel rzeŸni
w Krakowie
Rafa³ Garbieñ.
Pewnego dnia
przyszed³ na bu-
dowê zastêpca
k o m e n d a n t a
obozu i rozkaza³,
aby wszyscy
s u ³ k o w i a n i e

II czêœæ wspomnieñ Jana Œwiat³onia

Obóz w P³aszowie

HISTORIA

ustawili siê w szeregu. Podobno partyzan-
ci z okolic Krakowa z³apali tego zastêpcê i
przykazali, ¿e ma wypuœciæ wszystkich su³-
kowian. Wypuszczono nas w lutym 1944
roku. ZawieŸli ciê¿arówk¹ pod bar Starca w
Krakowie. Tam ju¿ byli Ziembla i Garbieñ.
Dali nam po dwa kieliszki gorza³ki, ale nie
jedzenia, bo siê bali, ¿e myœmy s¹ wyg³o-
dzeni. Zaraz pojechaliœmy do Su³kowic.

Nied³ugo cieszy³em siê wolnoœci¹, po-
niewa¿ mnie zaaresztowali polscy ¿andar-
mi, (nazwisk nie podam, choæ pamiêtam).
Tu przy Kurku, na brzyzku jeden s³ugus
niemiecki z pogard¹ gada do mnie:

- Ju¿ siê nie wymigasz!
- Ty ciulu, ja za trzy dni bêdê w domu –

odpowiedzia³em zaczerwienionemu ze z³o-
œci ¿andarmowi.

WywieŸli mnie do Krakowa, a potem
mieli do obozu w Niemczech. Kiedy jecha-
liœmy poci¹giem, pewna Marysia z Myœle-
nic patrzy³a na mnie przez chwilê i spyta³a:

- Ty chcesz wyskoczyæ? Zabijesz siê!
- Ale na polskiej ziemi – odpowiedzia-

³em i wyskoczy³em ko³o junaków pracuj¹-
cych przy nasypie. Rozci¹³em nogê (do dziœ
mam œlad) i zemdla³em. Junacy doprowa-
dzili mnie do przytomnoœci. Nie mia³em ¿ad-
nych dokumentów, a mimo to uda³o mi siê
dotrzeæ do Su³kowic. Chcia³em najpierw w
Bonarce wsi¹œæ do poci¹gu na Kalwariê,
ale ju¿ odszed³. Kusztykaj¹c przez Kobie-
rzyn, Skawinê dotar³em do Krzywaczki.
Stamt¹d okrê¿nie przez Jasienicê dowlo-
k³em siê do domu.

Wielka by³a radoœæ, ¿e jestem wolny i w
rodzinnym domu.

Wspomnienia Pana Jana Œwiat³onia
 spisa³ Stefan Bochenek

P³aszów by³ hitlerowskim obozem pra-
cy przymusowej, latem 1943 przekszta³co-
ny w obóz koncentracyjny.

W Klamrze nr 7 i nr 8 z 1999 roku opu-
blikowaliœmy wspomnienia Pana Stanis³a-
wa Ziembli o obozie w P³aszowie.
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Moi dziadkowie Wincenty Starzec (Vin-
cent Staschiak) i Wiktoria Maku³a Starzec
(Victoria Staschiak) zmarli bardzo dawno
temu. Vincent zmar³ w 1966 roku na zawal
serca, a Victoria w 1955 w dniu Bo¿ego
Narodzenia na zapalenie p³uc.

Mój Ojciec Jan Starzec (John Staschiak)
zmar³  w 1965 roku na zawa³ serca. On mia³
wtedy 53 lata. W tym czasie ja mia³em tylko
10 lat.

W USA moi dziadkowie mieli jeszcze
syna o imieniu Frank i 2 córki: Nellie i Gene-
vieve. Dzisiaj ju¿ nikt z nich nie ¿yje, ale ich
dzieci ¿yj¹ tutaj. Ja jestem najm³odszym
wnukiem Vincentego i Victorii Staschiak.
Urodzi³em siê w 1955 roku i mam teraz 52
lata. Jestem te¿ najm³odszym dzieckiem z
nas piêciorga (3 braci i 2 siostry). Mój naj-
starszy brat John zmar³ w 1997 roku w wie-
ku 61 lat. Nastêpna w kolejnoœci urodzona
jest Mary Ann, potem James, Stefany i ja
Kevin. Mery Ann, James i Stefany miesz-
kaj¹ w stanie Ohio a ja w Pensylvanii. Moja
praca zawodowa to zaawansowane plano-
wanie miejskich osiedli. Pracujê dla lokal-
nych w³adz rz¹dowych w Pensylvanii przy
badaniach planów i map dla rozwoju prze-
strzennego miast i osiedli dopasowuj¹c je
do wizji przysz³oœciowego przyrostu lud-
noœci..

Mój dziadek emigrowa³ do USA w 1912
roku. Przyp³yn¹³ na statku S.S. Amerika z
niemieckiego portu Hamburg i wyl¹dowa³
w Nowym Jorku 12 listopada 1912 roku. Na
liœcie pasa¿erów jest notatka, ¿e on mia³
zamiar udaæ siê do Muskegan, Michigan,
¿eby odwiedziæ swojego szwagra. Rêcznie
zrobiona notatka na statku jest trudna do
odszyfrowania. Ja myœlê, ¿e szwagier na-
zywa³ siê Klemens Gorzel albo Gorzelski.
Tego nazwiska nie jestem pewny, ale dalej
dociekam prawdziwego nazwiska albo po-
twierdzenia tego, co ju¿ wiem. W 1914 roku
moja babcia Wiktoria Starzec przyby³a do
USA statkiem Kronprinz Wilhelm (Króle-
wicz Wilhelm), który wyp³yn¹³ z portu nie-
mieckiego Bremen do Nowego Jorku 29 lip-
ca 1914 roku. Mia³a ona ze sob¹ jednorocz-
nego syna, mojego ojca Jana Starzec.

Jan Starzec by³, jak s¹dzê, najm³odszym
z trojga synów urodzonych w Su³kowicach
w austriackiej Galicji. Dwóch starszych sy-
nów prawdopodobnie zostawiono u rodzi-
ny w Rudniku lub w Su³kowicach, a moje-
go ojca babcia zabra³a ze sob¹ do USA.

Moi dziadkowie mieli towarzystwo Jana
Fliœnika  z Rudnika. Jan Fliœnik zg³osi³ przy
wjeŸdzie do USA, ¿e jego najbli¿sz¹ rodzin¹
w Rudniku by³a jego ¿ona Magdalena.
Zg³osi³ te¿, ¿e przyjecha³ do USA w odwie-
dziny do swojego szwagra Wincentego
Starca.

Po g³êbszym zastanowieniu doszed³em
do wniosku, ¿e Jan Fliœnik albo by³ mê¿em
siostry mojego dziadka Magdaleny Starzec
albo mojej babci siostry – Magdaleny Ma-
ku³a. Uda³o mi siê znaleŸæ dokumenty Jana
Fliœnika, ale nie znalaz³em ¿adnych notatek
o jego ¿onie Magdalenie. Je¿eli Magdale-
na Fliœnik przyjecha³a do USA, to mo¿e bym
móg³ jego rodzinê w Rudniku naprowadziæ
na trop posy³aj¹c jej zdjêcie. Mo¿liwe, ¿e
Magdalena Fliœnik nie przyjecha³a do USA
natomiast przyjecha³a inna siostra moich
dziadków.

Ja mam bardzo star¹ fotografiê, na któ-
rej jest mój dziadek, moja babci, mój ojciec,
dwoje malutkich dzieci, jakaœ kobieta, któ-
ra wygl¹da na siostrê mojego dziadka, jakiœ
pan, który jest (wiarygodny) ¿eby by³ przy-
jacielem moich dziadków, Wincenty Sroka.
Zdjêcie by³o zrobione oko³o 1916 albo 1917
roku. Tego co do tej pory nie wiem to, czy
rodziny Staschiak, Starzec oraz Fliœnik by³y
spokrewnione. Nikt w USA o nazwisku Sta-
schiak nale¿y do rodziny (nie ma miêdzy
nimi pokrewieñstwa). Tak samo jest z na-
zwiskiem Starzec. Jestem pewny, ¿e Jan Fli-
œnik, który emigrowa³ do USA z moja bab-
ci¹ w 1914 roku ju¿ nie ¿yje. W 1914 roku
mia³ 41 lat to dzisiaj mia³by 134 lata.

Nie znam szczegó³ów wokó³ ¿ycia Jana
Fliœnika. Pamiêtam tylko zdarzenie z moje-
go dzieciñstwa. Mój ojciec opowiada³ mi
zdarzenie o jego wujku, który ¿y³ razem z
nimi. Wujek przyszed³ do domu bardzo cho-
ry po wypiciu domowej roboty wódki i
zmar³. To zdarzy³o siê przypuszczam w 1920
roku. Robi¹c poszukiwania wokó³ rodziny
Fliœnik w USA na internecie, znalaz³em 17
osób o tym nazwisku. Oni mieszkaj¹ w No-
wym Jorku i stanie Michigan. Mam te¿ parê
pytañ do Fliœników: Co by³o z wasz¹ bab-
ci¹? Czy mia³a na imiê Magdalena? Powin-
na nazywaæ siê Magdalena Fliœnik na pod-
stawie listy pasa¿erów ze statku. By³o jej
panieñskie nazwisko Starzec czy Maku³a?
Wyemigrowa³a ona do USA.

Magdalena Fliœnik, która powinna byæ
dla mnie babcio-cioci¹ czy mia³a jakieœ sio-
stry i braci?

Chcia³em podziêkowaæ Irenie za jej
wspania³¹ pracê tlumacza tak dla Ciebie jak
i dla mnie. Irena ma ¿yczliwe i szczere aniel-
skie serce. Tutaj w Pensylvanii, gdzie ja
mieszkam nikt nie zna polskiego. Parê osób
mówi po niemiecku, a ja znam tylko angiel-
ski i hiszpañski. Moi bracia, siostry i ja sam
chcielibyœmy nawi¹zaæ kontakty z rodzin¹
w Polsce po ponad 100-letniej roz³¹ce czê-
œci naszych rodzin. Kiedy myœlê o tym, ³zy
nap³ywaj¹ mi do oczu. Moi dziadkowie
zmarli, zanim ja by³em dostatecznie dojrza-
³y, aby stawiaæ im pytania odnoœnie na-

szych rodzin, kraju pochodzenia, miejsca
urodzenia w tym te¿ Rudnika i Su³kowic.
Ubieg³ego roku zmar³a moja matka prze¿yw-
szy 89 lat ¿ycia. Dopiero wtedy po jej œmierci
zaczê³y siê cisn¹æ pytania dooko³a historii
rodziny. To co wtedy wiedzia³em: wszyscy
moi dziadkowie i babcie pochodzili z Au-
strii. Galicji oraz Austro-Wêgier. Obaj moi
dziadkowie przybyli do USA przez port
Hamburg w Niemczech w 1912 roku.

Kevin Staschiak (Starzec)

Kevin nadal poszukuje rodziny

Proszê o wiadomoœæ o rodzinie Kevina.
Przeka¿ê wtedy jego adres w USA.

Stefan Bochenek

LIST z USA

Nasza rodzima firma ROLMAT z Bier-
towic zdoby³a I miejsce w finale konkursu
pn. „Ma³opolski Smak”.

I Ma³opolski Festiwal Smaku to prezen-
tacja wytwórców i przetwórców artyku³ów
rolno- spo¿ywczych z ca³ej Ma³opolski.
Podczas Festiwalu mo¿na by³o zobaczyæ
tradycyjne produkty z ca³ej Ma³opolski, po-
znaæ ich receptury i tradycje z nimi zwi¹za-
ne, spróbowaæ ich smaku, kupiæ, zag³oso-
waæ i  wygraæ nagrody.

Podczas I Ma³opolskiego Festiwalu
Smaku odby³ siê konkurs oceniany przez
jury i plebiscyt dla publicznoœci.

W ramach Plebiscytu publicznoœæ zgro-
madzona na krakowskim kiermaszu doko-
na³a wyboru zwyciêskich produktów w
nastêpuj¹cych kategoriach:

1) przetwory owocowe, 2) przetwory
warzywne, 3) dania gotowe, 4) wêdliny i
przetwory miêsne, 5) naj³adniej udekoro-
wany stó³ (aran¿acja sto³u regionalnego).

Laureatem tego konkursu w kategorii
„wêdliny i przetwory miêsne” zosta³a firma
Rolmat z Biertowic. Pokona³a ona w finale
firmy z Krakowa, Oœwiêcimia, Zakopane-
go, Tarnowa i Nowego S¹cza – pó³finali-
stów wy³onionych w czerwcu tego roku.

W³aœcicielami firmy s¹ Pañstwo Alicja i
Andrzej Ruskowie, którzy mówi¹, ¿e prio-
rytetem dzia³ania firmy jest jakoœæ produk-
tów. Zak³ad dzia³a od 1996 roku. Wêdliny
produkowane s¹ tradycyjnie, z u¿yciem
tylko naturalnych przypraw, wêdzone w wê-
dzarniach opalanych twardych drewnem
liœciastym, co daje aromatyczny zapach
wêdlin. Zak³ad spe³nia wszystkie wymogi
unijne i posiada wdro¿ony system HACCP.
Firma posiada równie¿ w³asn¹ ubojniê by-
d³a i trzody chlewnej, co pozwala na ci¹g³¹
sprzeda¿ œwie¿ego miêsa wysokiej jakoœci.

Cieszymy siê bardzo i ¿yczymy firmie
ROLMAT dalszych sukcesów, a klientom
smacznego.

Piotr Pu³ka

Cudze chwalicie…
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Gdzie rzucê okiem po tej ziemi
Oczy w b³êkitne niebo zanurzê
Wszêdzie widzê wielkoœæ Tw¹ Bo¿e
Tajemnicy Trójcy Œwiêtej nie rozumiem

Bo jesteœ Bo¿e niezmierzony
Ukryty w Trzech Osobach Boskich
Ogarniasz ziemiê wszechœwiat ca³y
Ja jestem tylko cz³owiekiem prostym

Cz³owiek nigdy nie zrozumie
Wielkoœci Trójcy Przenajœwiêtszej
Bo jest to tajemnica
O tajemnicy niepojêtej

Walentyna Drogosz z Krzywaczki

Uroczystoœci stra¿ackie rozpoczê³a
Msza œw. w koœciele parafialnym pw.
Trójcy Przenajœwiêtszej. Msze odprawi-
li by³y i obecny ksiê¿a proboszczowie:
Stanis³aw Kurek oraz Zbigniew Drob-
ny. Na organach gra³ Jakub Pi¹tek.
Gra³a równie¿ orkiestra parafialna z
Krzywaczki i Bêczarki.

Po przemarszu stra¿aków ze swymi
pocztami sztandarowymi (przyby³y
wszystkie stra¿e z naszej gminy oraz z
G³ogoczowa i Bêczarki. Przy zniszczonym
placu ko³o stra¿nicy ks. Zbigniew Drob-
ny poœwiêci³ nowy samochód i po prze-
mówieniach przedstawicieli w³adz wszy-
scy zostali ugoszczeni pysznym obia-
dem.

POŒWIÊCENIE SAMOCHODU OSP
FESTYN STRA¯ACKI W KRZYWACZCE

OSP

Wkrótce rozpoczê³y siê konkursy i
zawody strzeleckie. Prowadzili je nauczy-
ciele Tomasz Trzeboñski i Grzegorz Bo-
chenek. W strzelectwie Puchar So³tysa
zdoby³ Miros³aw Dybe³, drugie miejsce
zaj¹³ Karol Szafraniec, a na trzecim upla-
sowa³ siê Krzysztof Dymek. Te zawody
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem,
zw³aszcza m³odych kandydatów na stra-
¿aków.

Przechodz¹c przez plac na koncert or-
kiestry i zespo³u „Kombi” Ignacego ̄ ar-
skiego (z piêknie œpiewaj¹cymi solistka-
mi Katarzyn¹ Cor¹ i Karolin¹ Leniartek)
us³ysza³em, ¿e ten plac wymaga jak naj-
szybszego wyremontowania, co zreszt¹
stra¿acy mieli przyrzeczone od by³ego i
obecnego burmistrzów. W obecnym sta-
nie plac uniemo¿liwia sprawny wyjazd
do akcji samochodu ze sprzêtem bojo-
wym. Poproszono mnie, abym o tym na-
pisa³. Stra¿acy podkreœlali tak¿e wielkie
zaanga¿owanie, inicjatywê w pracach dla
wsi so³tysa Janusza Starca.

Organizatorami festynu byli Zarz¹d
OSP Krzywaczka z prezesem Tadeuszem
Burd¹ oraz Rada So³ecka z so³tysem Ja-
nuszem Starcem. Imprezê sponsorowa³y
firma „Optimo” Tadeusza Rysia, firma pp.
Szeczyków i inni wspieraj¹cy tutejsz¹
stra¿.

Stefan Bochenek
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Miejska Biblioteka Publiczna w Su³-
kowicach zaprasza do korzystania z boga-
tego ksiêgozbioru. Zasoby biblioteki zo-
sta³y w ostatnim okresie uzupe³nione o
wiele ciekawych pozycji ksi¹¿kowych z
ró¿nych dziedzin. Ka¿dy mo¿e znaleŸæ coœ
dla siebie.

Z nowoœci, które ostatnio zagoœci³y na
naszych pó³kach, polecamy powieœæ Ro-
samunde Pilcher „Inne spojrzenie”. Boha-
terk¹ jest dziewiêtnastoletnia Emma, córka
œwiatowej s³awy angielskiego malarza.
Dziewczyna nie zazna³a wiele rodzinnego
ciep³a. Zaabsorbowany prac¹ ojciec podej-
muje decyzjê o wys³aniu córki do prywat-
nej szko³y w Szwajcarii. Pobawiona rodzi-
cielskiej mi³oœci Emma têskni za ojcem i
marzy o powrocie do rodzinnego kraju. Jej
marzenia bêd¹ mog³y siê ziœciæ dopiero po
szeœciu latach. Ale czy naprawdê?

Na uwagê zas³uguje tak¿e powieœæ ro-
dzimej autorki Ma³gorzaty Kaliciñskiej
„Dom nad rozlewiskiem”. Droga, jak¹ cz³o-
wiek musi przebyæ, by odnaleŸæ swoje miej-
sce na ziemi, jest czasem bardzo krêta. Po
ucieczce z Warszawy Ma³gorzata próbuje
na nowo u³o¿yæ swoje ¿ycie w ma³ej wio-
sce mazurskiej. Nowy dom staje siê dla niej
oaz¹ spokoju. Jej ¿ycie nabiera sensu. W
miejscu, które wydaje siê jej prawdziwym
rajem, spotyka niewidzian¹ wiele lat swoja
matkê. Powracaj¹ wspomnienia, trzeba ra-
dziæ sobie z problemami, jakie przynosi ko-
lejny dzieñ, rodz¹ siê plany. Pisarka w nie-
zwyk³y sposób ukazuje tak¿e prostotê i
piêkno ¿ycia na wsi.

Sympatykom thrillerów polecamy ksi¹¿-
kê Harlan Cobena „Ostatni szczegó³”. Wy-
dawaæ by siê mog³o, ¿e kolejna powieœæ
Cobena nie mo¿e ju¿ niczym zaskoczyæ. Nic
bardziej mylnego. Kolejna zagadka, fa³szy-
we tropy, nieoczekiwane zwroty akcji spra-
wiaj¹, ¿e czytelnik zatraca siê w lekturze.
Mimo i¿ identyfikuje siê z bohaterem, nie
jest w stanie przewidzieæ zakoñczenia.
„Ostatni szczegó³” to obowi¹zkowa lektu-
ra dla ka¿dego mi³oœnika mocnych wra¿eñ.

Ma³gorzata Dzidek

Miejska Biblioteka Publiczna w Su³-
kowicach czynna:

Wtorek 9-16

Œroda 13-20

Czwartek 9-16

Pi¹tek 13-20

Sobota 9-14

Zapraszamy

Kultura
Oœrodek Kultury w Su³kowicach za-
prasza na

inauguracjê roku
kulturalnego 2007/2008
28 paŸdziernika 2007 /niedziela/,
godz. 1600

PROGRAM:
1600– uroczyste otwarcie przez Dyrektora
Oœrodka Kultury
1610 – wystêp zespo³u tanecznego „Retro”,
podziêkowania dla p. Danuty Kostowal-
Suwaj
1630 – Wystêp ko³a teatralnego dzia³aj¹ce-
go przy Oœrodku Kultury
1645  – Wystêp kabaretu „Masztalscy”
1800 – Wrêczenie nagród z konkursów: pla-
stycznego, fotograficznego, na najciê¿sze-
go grzyba sezonu 2007
1900 – Projekcja filmu

Wystawa plastyczna Aleksandry Zieliñ-
skiej – studentki AP w Krakowie

Patronat medialny: „Dziennik Polski”, Ra-
dio „ALFA”, Gazeta Gminna „Klamra”

WSTÊP WOLNY !!!

IV Ogólnopolski Turniej Tañca Towa-
rzyskiego o puchar Starosty Powiatu My-
œlenickiego oraz burmistrza Gminy Su³-
kowice, odby³ siê 30 wrzeœnia 2007 roku
na Hali Sportowej w Su³kowicach.

W jury turnieju zasiedli Rafa³ Mikoœ –
dyrektor Szko³y Tañca Pasja, Ada Wantach
– trener i opiekun Formacji Tanecznej AKTT
„encek”, Krzysztof Gronuœ – zawodowy
tancerz i nauczyciel tañca, Agnieszka G¹-
siorowska – Szko³a Tañca „AS” i Micha³
B¹czyk . Turniej przebiega³ na bardzo wy-
sokim poziomie, gdy¿ zawodnikami by³y
pary ju¿ utytu³owane: Mistrzowie Polski Po-
³udniowej, Mistrzowie Okrêgu Ma³opol-
skiego i finaliœci Mistrzostw Okrêgowych.
Wystêpowa³y g³ównie pary z Ma³opolskie-
go Centrum Tañca w Krakowie ale tak¿e ze
Skawiny, Myœlenic i Wieliczki. Dodatkowo
wyst¹pi³y tak¿e pary z Bochni i Rzeszowa.
Puchary zwyciêzcom wrêczali wieczorem
Starosta Powiatu Myœlenickiego Stanis³aw
Chorobik i Burmistrz Gminy Su³kowice Piotr
Pu³ka.

Turniej zwyciê¿yli w poszczególnych
kategoriach:

Kat.10-11 Open Standard - Krystian Bil,
Anna Sordyl

Kat.10-11 Open Latin - Krystian Bil,
Anna Sordyl

Kat.12-13 Open Standard - Mateusz
Woda, Magda Kowal

Kat.12-13 Open Latin - Szymon Saba-
towicz, Natalia Krzysztoñ

Kat.Pow.15 Open Standard - Mateusz
G³owa, Aleksandra Niedoœpia³

Kat.Pow.15 Open Latin Micha³ Walczak,
Joanna W¹torek

Turniej cieszy³ siê du¿ym zainteresowa-
niem i publicznoœæ dopisa³a. Organizato-
rzy planuj¹ w przysz³ym roku na wiosnê
zorganizowanie w Su³kowicach Pucharu
Okrêgu Ma³opolskiego.

fot: Grzegorz Flaga

Nowoœci w bibliotece

W dniu 30 wrzeœnia 2007 roku w Miej-
skim Oœrodku Kultury i Sportu w Galerii
Sztuki Wspó³czesnej w Myœlenicach mia³a
miejsce wystawa twórczoœci plastycznej
u¿ytkowników Œrodowiskowego Domu Sa-
mopomocy z Su³kowic.

Wystawa zosta³a zorganizowana przez
studentki Krakowskiej Szko³y Wy¿szej, któ-
re w ramach projektu socjalnego pt. „W
sztuce plastycznej spoczywaj¹ najg³êbsze
tajemnice ludzkiej wra¿liwoœci”, przygoto-
wa³y w³aœnie tê wystawê.

Wystawa cieszy³a siê du¿ym zaintereso-
waniem, dostarczy³a wielu osobom wzruszeñ,
o czym œwiadcz¹ wpisy do naszej kroniki.

Wystawa ŒDS
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W 1957 roku przyjecha³em do Su³kowic
i zamieszka³em na Osiedlu Zielona. W po-
przednim miejscu pobytu na Dolnym Œl¹-
sku gra³em w III-ligowym zespole Unia
K³odzko. Z powodu kontuzji musia³em prze-
rwaæ grê i pracowa³em w tym klubie jako
dzia³acz do roku 1956.

Bakcyl sportowy mnie nie opuœci³ i w
Su³kowicach. Na Osiedlu by³o ko³o TKKF,
któremu prezesowa³ doktor Tadeusz Kowe-
nicki. Cz³onkowie: Stanis³aw Moskal
(„Niemcyk”), Józef Bochenek („Hajnic”).
Przy³¹czy³em siê do nich. Ale tak prawdê
powiedziawszy to g³ównym organizatorem
by³a pani Janina Kowenicka, ¿ona doktora.
Powierzono mi opiekê i organizacjê sekcji
pi³ki no¿nej, w której paru ch³opaków z
Osiedla kopa³o pi³kê. W tym czasie nie by³o
w Su³kowicach stadionu ani nawet boiska
tylko kawa³ek (35 m x 60 m) pola za rzek¹
poroœniêtego traw¹. Mieliœmy jedn¹ pi³kê
sznurowan¹, bo nie by³o pieniêdzy na wiê-
cej. Pani Kowenicka otrzymywa³a jak¹œ
dotacjê pieniê¿n¹, która by³a przeznaczona
na urz¹dzenia w ogródku jordanowskim dla
dzieci przy Oœrodku Zdrowia.

W tym okresie nauczyciel W³adys³aw
Pi¹tkowski trenowa³ ch³opców pochodz¹-
cych z ró¿nych miejscowoœci, którzy cho-
dzili do szko³y zawodowej w Su³kowicach.
Mia³ bardzo zdolnych pi³karzy, którzy po
ukoñczeniu 3-letniej szko³y wyje¿d¿ali w
inne strony. Doszliœmy do wniosku, ¿e trze-
ba zainteresowaæ i trenowaæ miejscow¹
m³odzie¿ oraz zarejestrowaæ klub. Powo³a-
no przy Spó³dzielni Pracy „KuŸnia” Ko³o
Sportowe „Start”. Ch³opców by³o doœæ
du¿o, a nie by³o gdzie rozgrywaæ meczów.
Graliœmy wiêc na tym kawa³ku ziemi na Zie-
lonej. Bramki by³y z okr¹glaków.

W Su³kowicach by³ zak³ad „Cepelia”.
Przy nim istnia³a sekcja pi³karska, ale nie
wiem, czy zarejestrowana w KOZPN. Kie-
dy wiêc dosz³o do rozgrywek pomiêdzy
„Startem” a „Cepeli¹”, kibice byli podziele-
ni na dwa wrogie obozy. ¯eby nie dosz³o
do jakiegoœ nieszczêœcia, robi³em wszyst-
ko, aby zjednoczyæ wszystkich pi³karzy. To
mi siê uda³o. Do Ko³a Sportowego „Start”
przyszli pi³karze: Jan Jêdrzejowski, Józef
Moskal („Bugaj” – mia³ bardzo tward¹ g³o-
wê, bo bra³ ka¿d¹ mokra sznurowan¹ pi³-
kê), Stanis³aw Mielecki („Bancyk” – najda-
lej rzuca³ pi³kê z autu), Kazimierz Matulski
(technik), W³adys³aw Matulski (by³ bardzo
szybki), W³adys³aw Galus (twardziel). W
„Starcie” byli ju¿ tacy pi³karze jak Julian
Krzywoñ, Wies³aw Szafraniec, Adam Ju-

dasz, Andrzej Rusek, Mieczys³aw Krupa
(bramkarz) i inni. Stanowiliœmy bardzo moc-
ny i zgrany zespó³, który awansowa³ z kla-
sy C do B. Trenerem by³ W³adys³aw Pi¹t-
kowski. Graliœmy na niewymiarowym bo-
isku, które dziêki moim znajomoœciom w
KOZPN by³o dopuszczone do rozgrywek.
Spo³ecznie zrobiliœmy wymiarowe boisko.
W transporcie ziemi pomaga³a „KuŸnia”. Na
ówczesne czasy by³ to ju¿ prawie stadion.
Kiedy przyjecha³a komisja z KOZPN, z po-
dziwem ogl¹da³a nasz¹ robotê i boisko ode-
bra³a. Ale nasze k³opoty siê nie skoñczy³y,
bo po poszerzeniu boiska zbli¿yliœmy siê
do rzeki i do prywatnego pola Czes³awa Pi¹t-
ka. Do rzeki by³o trzy metry, do pola dwa.
Kiedy by³a wiêksza woda, to do rzeki wpa-
da³y czasem nawet dwie pi³ki. Na polu Pi¹t-
ka by³a posiana pszenica i ¿yto. Musia³em
poprosiæ Pi¹tka o wyra¿enie zgody na grê i
treningi, a poniewa¿ by³ pracownikiem „KuŸ-
ni”, jakoœ siê dogadaliœmy.

Nie pamiêtam dat, ale wszystko to dzia-
³o siê w latach 60-tych i graliœmy ju¿ w B
klasie. Otrzymywaliœmy ma³¹ dotacjê pie-
niê¿n¹, ale brakowa³o nawet na op³acenie
sêdziów. Musieliœmy chodziæ naoko³o bo-
iska i zbieraæ do czapki „co ³aska” od kibi-
ców. W zwi¹zku z k³opotami finansowymi
na jednym z zebrañ (daty nie pamiêtam) wy-
st¹pi³em z wnioskiem o opodatkowanie
wszystkich pracuj¹cych w „KuŸni” 2,5% z
poborów na rzecz „Startu”. Taki wniosek
musia³o zatwierdziæ walne zebranie cz³on-
ków Spó³dzielni. Wniosek zosta³ przyjêty.
Z tego powodu mia³em wiele nieprzyjem-
noœci. Wiadomo, ¿e nie ka¿dy kibicuje, ale
siê tym nie przejmowa³em i by³em zadowo-
lony, ¿e bêd¹ pieni¹dze na zatrudnienie tre-
nera.

Po rezygnacji Pi¹tkowskiego przyjêli-
œmy trenera z Myœlenic Jana Œwiêcha. Po
jednym sezonie ten trener zachorowa³ i na
jeden sezon zatrudniliœmy trenera z Krako-
wa. Po chorobie Œwiêch powróci³ znów na
jeden sezon. Po nim trener z Krakowa Bo-
roñ pracowa³ trzy lub cztery sezony. Po nim
klub zatrudni³ Stefana Jasio³ka z Krakowa.
By³ to m³ody i graj¹cy w pi³kê trener. Wpro-
wadzi³ dru¿ynê do A klasy. W zwi¹zku z
awansem trzeba by³o wzmocniæ zespó³.
Dosta³em wiadomoœæ, ¿e w „Kalwariance”
jest bardzo zdolny m³ody pi³karz Micha³
Mielniczek. Pojecha³em wiêc do Kalwarii,
ale klub nie wyrazi³ zgody na zwolnienie
Mielniczka. Uda³em siê wiêc do KOZPN.
Po ich interwencji „Kalwarianka” musia³a
zwolniæ Mielniczka, który przyjecha³ z ro-
dzin¹ do Su³kowic. Trzeba by³o mu poszu-
kaæ mieszkania i za³atwiæ pracê, ale dziêki
Zarz¹dowi Spó³dzielni i prezesów Studenc-
kiego i Czarneckiego nie by³o trudnoœci z
zatrudnieniem pi³karzy. Jako kierownik sek-

cji pi³karskiej skaperowa³em (mo¿e to nie-
³adnie) z Zembrzyc bardzo dobrego pi³ka-
rza Jana £ukasika.

Po upañstwowieniu Spó³dzielni w „Star-
cie” te¿ zasz³y zmiany. Na jednym z wal-
nych zebrañ zosta³ wymieniony Zarz¹d, do
którego zostali wybrani dyr. „KuŸni” Jan
Szymski jako Honorowy Prezes Ko³a, Ta-
deusz B³achut – dyr. ds. ekonomicznych,
Roman Angowski – ksiêgowy. Cz³onkowie:
Stanis³aw Mielecki i ja. Wówczas powo³a-
no Klub Sportowy Goœcibia.

Jak w ka¿dym klubie pi³karze odchodzi-
li, ¿enili siê. Adam Judasz odszed³ do So-
snowca, Andrzej Rusek do Skawiny i trze-
ba by³o uzupe³niæ dru¿ynê innymi pi³karza-
mi. Kosztowa³o to du¿o pracy organizacyj-
nej. W klubie prawie wszystko by³o poza-
pinane na ostatni guzik pod wzglêdem fi-
nansowym i organizacyjnym. Sekretarzem
by³ Czes³aw Wyrwa³a. Prowadzi³ bardzo
dobrze wszystkie prace administracyjne

Boisko na Zielonej kilka razy poszerzo-
no. Trzeba by³o rozgl¹dn¹æ siê za jakimœ
terenem na stadion z prawdziwego zdarze-
nia. Nudzi³em dyrektorów zak³adu i szepta-
³em najpierw o zakupieniu pola od Bernec-
kich i Barañskich. Pole to znajduje siê ko³o
boiska na Zielonej. Cz³onkowie Zarz¹du
byli zdania, ¿e teren ten jest zalewowy i nie
w centrum Su³kowic. Doradza³em, ¿eby ku-
piæ teren nad Such¹ Gór¹. Na brzegu bêd¹
trybuny dla kibiców. Chodzi³em do w³aœci-
cieli dzia³ek i namawia³em do sprzeda¿y. Z 8
w³aœcicieli 6 wyrazi³o zgodê na sprzeda¿, 2
nie. Wykupiono tylko teren na basen, któ-
ry powsta³ w du¿ej mierze dziêki przewod-
nicz¹cemu zwi¹zku zawodowego Micha³o-
wi Kurowskiemu i Janowi Jêdrzejowskie-
mu.

Pod koniec lat 70-tych choroba zmusi³a
mnie do rezygnacji z pracy spo³ecznej w
klubie. Moja dzia³alnoœæ nie posz³a na mar-
ne, poniewa¿ w Zarz¹dzie pracowali ludzie,
np. Jan Jedrzejowski i Tadeusz B³achut, któ-
rym zale¿a³o na dalszym rozwoju sportu w
Su³kowicach.

W³adys³aw Bijan

Sport

Ko³o Sportowe
„Start” Su³kowice
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Zapraszamy na nasz¹ stronê

W dniu 29 wrzeœnia 2007 r. powsta³a
strona testowa naszej szko³y. Administro-
wana bêdzie przez naszych nauczycieli –
£ukasza Zaj¹ca i Jana P³oszczycê. Urucho-
mienie pe³nej wersji strony planowane jest
na pocz¹tku listopada. Strona dostêpna
jest pod adresem http://spmickiewicz.sul-
kowice.pl

Kwesta

W dniu 16 wrzeœnia 2007 r. uczniowie
ze Szkolnego Ko³a Caritas im. œw. Miko³aja
przeprowadzili zbiórkê pieniêdzy przy ko-
œciele oraz przy kaplicy na Oblasku.

Zebrane œrodki (559,96 z³) przeznaczone
zosta³y na zakup podrêczników i przyborów
szkolnych dla uczniów naszej szko³y.

W imieniu uczniów i organizatorów
wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziê-
kujemy.

Imieniny Ksiêdza Proboszcza

W zwi¹zku z wyjazdem Czcigodnego
Ksiêdza Proboszcza na pielgrzymkê do Lo-
urdes i La Salette przedstawiciele Samorz¹-
du Uczniowskiego ju¿ w niedzielê, 16 wrze-
œnia, z³o¿yli ¿yczenia imieninowe naszemu
drogiemu Solenizantowi z okazji przypada-
j¹cego we wtorek wspomnienia œw. Stani-
s³awa Kostki - Patrona Ksiêdza Stanis³a-
wa. Do³¹czmy modlitwy w intencji szczêœli-
wej podró¿y i powrotu do swojej parafii.

Akcja „Sprz¹tanie œwiata”

„Oszczêdzaj. Wy³¹czaj. Odzyskuj. Œwieæ
przyk³adem! Sprz¹tanie œwiata - Polska
2007” – to has³o tegorocznej, wieloletniej
kampanii edukacyjnej, której celem jest bu-
dowanie œwiadomoœci ekologicznej oraz ini-
cjowanie dzia³añ na rzecz ochrony œrodo-
wiska.

Jednym z elementów akcji jest „Sprz¹-
tanie œwiata”. W dniu 18 wrzeœnia br. w akcji

wziêli udzia³ uczniowie klas IV - VI naszej
szko³y. Uczniowie podczas sprz¹tania u¿y-
wali rêkawic ochronnych, a œmieci by³y zbie-
rane do foliowych worków, które przygo-
towa³ dla nas Wydzia³ Œrodowiska Urzêdu
Miejskiego.

Serdecznie dziêkujemy uczniom i ich
opiekunom za bezpieczne, sprawne, pe³ne
zaanga¿owania przeprowadzenie akcji.
Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili
siê do sprawnego jej przeprowadzenia za
okazan¹ pomoc.

Konkurs na temat praw
ucznia

W naszej szkole trwa konkurs dla
uczniów wszystkich klas pt. „Moje prawa,
prawa innych”. Rozstrzygniêcie konkursu
na uroczystym apelu w dniu 10 grudnia 2007.

Konkurs na najlepsz¹ klasê
w szkole

Przypominamy wszystkim uczniom o
konkursie na najlepsz¹ klasê w szkole. Pro-
pozycja uczniów to dwudniowy wyjazd dla
najlepszej klasy „Œladami Janosika” na Ora-
wê i S³owacjê.

Otrzymaliœmy

zaproszenie na uroczystoœci XX-lecia
Fundacji œw. Brata Alberta ks. kanonika
Tadeusza Isakowicz - Zaleskiego oraz po-
œwiêcenie kamienia wêgielnego Warszta-
tów Terapii Zajêciowej Fundacji Anny
Dymnej – „Mimo wszystko”. (fot. poni¿ej)

Dnia 20 czerwca 2007 r grupa 30
uczniów z klas: Ic, IId, IIId i IVd wybra³a
siê odwiedziny do przedszkolaków z Przed-
szkola Samorz¹dowego nr 2.

Pod opiek¹ pani Jolanty Strêk ucznio-
wie przygotowali i pokazali przedstawienie
pt. „Drzewo m³odoœci”. Sympatyczna Baba
Jaga w towarzystwie swojego pomocnika
rozdawa³a pyszne jab³ka wszystkim tym,
którzy coœ dla niej zaœpiewali, opowiedzieli
czy zatañczyli.

Dzieci z uwag¹ i zainteresowaniem ogl¹-
da³y wystêp swoich starszych kole¿anek i
kolegów ze szko³y. Po zakoñczeniu przed-
stawienia uczniowie otrzymali zas³u¿one
brawa i s³odycze.

Jolanta Strêk

ZE SZKOLNEJ £AWKI
Gazetka Szko³y Podstawowej w Su³kowicach

Wyniki interdyscyplinarnego kon-
kursu
„Zamieszka³y w Biblii - Roman
Brandstaetter”

Otrzymaliœmy informacjê o wynikach
ogólnopolskiego konkursu interdyscypli-
narnego poœwiêconego motywom biblij-
nym w poezji i prozie Romana Brandstaet-
tera.

Wœród nagrodzonych jest trzech
uczniów z Su³kowic i uczennica Gimnazjum
z Biertowic. W konkursie literackim drugie
miejsca zajêli Bartosz Morek (obecnie kla-
sa Va) oraz Aneta Moska³a z Biertowic, a
w konkursie recytatorskim trzecie miejsca
zajê³y Klaudia Oramus oraz Ilona Oliwa
(obecnie obie uczêszczaj¹ do klasy V c).

Autor tekstów JP

Baba Jaga
w przedszkolu
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Witajcie po wakacyjnej przerwie! Jak-
¿e szybko up³ynê³o to lato. Ani siê cz³o-
wiek obejrza³, a tu trzeba by³o na nowo spa-
kowaæ podrêczniki, przywdziaæ œliczny
mundurek powitaæ stêsknione grono pe-
dagogiczne.

Jak co roku pierwszy dzwonek przy-
niós³ zmiany: do zespo³u nauczycieli na-
szego gimnazjum do³¹czy³y nowe osoby:
p. Marta Dzidek (j. angielski), p. Iwona
Furtak (fizyka) oraz p. Dominika Pilch i
Urszula Kuklicz (œwietlica). ̄ yczymy po-
wodzenia w nowej pracy!

Jednoczeœnie mury naszej szko³y opu-
œcili: pp. Zofia Kurowska, Ma³gorzata
KoŸlak, Aneta Bulejak, Ma³gorzta Kania
oraz Miros³aw Pêkala.

Laury
sk³adaczy papieru

Pod koniec ubieg³ego roku szkolnego
uczestnicy Ko³a Origami w sk³adzie: Jolanta
Kurowska, Ewa Œwiat³oñ, Justyna Willecka,
Anna Liszka, Aleksandra Fus, Monika
Dró¿d¿, Martyna Dró¿d¿, Joanna Piwowar-
czyk, Beata Gatlik oraz goœcinnie Miko³aj Biel
ze Szko³y Podstawowej, wziêli udzia³ w I
Ogólnopolskim Konkursie „Miniorigami”
zorganizowanym przez Œl¹ski Klub Origami
w Chorzowie oraz Urz¹d Miejski w Chorzo-
wie. Zadanie, z którym musieli siê zmierzyæ,
polega³o na z³o¿eniu dowolnego modelu w
minimalnych rozmiarach. Mi³o nam poinfor-
mowaæ, ¿e w kategorii Gimnazjaliœci I miej-
sce zajê³a Beata Gatlik, uczennica zesz³orocz-
nej klasy IIIg, za ³abêdzia wykonanego nie-
zwykle precyzyjnie z modu³u chiñskiego.
Jeszcze raz gratulujemy wygranej!

W tym roku sk³ad ko³a uleg³ zmianie.
Mamy nowych uczestników, których ser-
decznie witamy, a ¿egnamy siê z ³ezk¹ w oku
z naszymi absolwentami: Martyn¹ Dró¿d¿,
Monik¹ Dró¿d¿, Justyn¹ Francuziak, Beat¹
Gatlik oraz Patrycj¹ Urbañczyk. Dziewczy-
ny, dziêkujemy Wam bardzo za wspó³pracê
przy organizowaniu wystaw w Oœrodku
Kultury w Su³kowicach, dwukrotny udzia³
w Miêdzynarodowym Festiwalu Drzewko
Pokoju oraz konkursach „Zwierciad³o” i „Mi-
niorigami”. Mamy nadziejê, ¿e to dopiero
pocz¹tek Waszej przygody z niezwyk³¹,
wschodni¹ sztuk¹ sk³adania papieru.

Opiekunowie ko³a:
 Anna Miêtka oraz. Barbara Biel

W nowym roku szkolnych po raz pierw-
szy w historii naszego gimnazjum powitali-
œmy uczniów klasy integracyjnej. W prze-
ciwieñstwie do innych oddzia³ów jej sk³ad
niewiele siê zmieni³, za to trzeba siê by³o
przyzwyczajaæ do nowych miejsc, a przede
wszystkim nowych nauczycieli. Dlatego
uczniowie tej klasy skwapliwie skorzystali
z okazji i wyruszyli poza mury szko³y, za-
bieraj¹c ze sob¹ nowe nabytki -wychowaw-
czyniê p. A. Miêtkê oraz p. K. Tyrpê – na-
uczyciela dodatkowego.

W przedostatni czwartek wrzeœnia 1a
wyruszy³a na sw¹ dwudniow¹ integracyjn¹
wycieczkê do Porêby. Pozbyliœmy siê ciê¿-
kiego baga¿u, zostawiaj¹c go u prywatne-
go kierowcy (Mamy naszego kolegi, której
jesteœmy ogromnie wdziêczni) i zabieraj¹c
ze sob¹ tylko coœ do przek¹szenia, poje-
chaliœmy autobusem na wyci¹g do Myœle-
nic. ¯eby nie by³o za weso³o, wyci¹g oka-
za³ siê zepsuty. Zaakceptowaliœmy fakt, ¿e
niestety mamy pecha i z rezygnacj¹ nasta-
wialiœmy siê na jak¹œ dwugodzinn¹ drogê
pod górkê. Lecz dziêki naszej wychowaw-
czyni pani Ani Miêtce, która doskonale
potrafi siê porozumieæ z ka¿dym, oszczê-
dziliœmy nóg. Zadowoleni wsiedliœmy na
wyci¹g na Che³m. Krzese³ka by³y niestety
pojedyncze, wiêc porozumiewaliœmy siê
przez sms-y b¹dŸ g³oœne krzyki. Na górze,
bardzo zmêczeni t¹ „stresuj¹c¹” jazd¹ mu-
sieliœmy odpocz¹æ. By³ to doskona³y mo-
ment do podziwiania piêknych widoków,
które zreszt¹ towarzyszy³y nam przez ca³¹
drogê. Zuzia i Magda mia³y pole do popi-
su, zaczynaj¹c w³aœnie tam swoj¹ sesjê zdjê-
ciow¹, któr¹ skoñczy³y dopiero nastêpne-
go dnia w Su³kowicach.

W dalszej drodze towarzyszy³a nam
muzyka i ciekawa rozmowa. Na miejsce do-
tarliœmy oko³o godziny 13-tej. Byliœmy bar-
dzo zawiedzeni, poniewa¿ w oœrodku nie
by³o zasiêgu. Nasze pokoje ³¹czy³ balkon,
na który nie mo¿na by³o wychodziæ, a ¿e
zakazany owoc najlepiej smakuje, wszyscy
najchêtniej przebywaliœmy w³aœnie tam.

Po rozpakowaniu swoich rzeczy zeszli-
œmy do jadalni na obiad. Po obiedzie zaczê-
³y siê zajêcia. By³y one prowadzone przez
p. Miêtkê. Na pocz¹tku Pani zwróci³a nasz¹
uwagê na 3 mapy. PóŸniej puœci³a nam na-

granie dotycz¹ce rozrastaj¹cej siê wyspy
„Agresiji”, która poprzez agresjê ludzi co-
raz bardziej siê rozrasta. Zostaliœmy powo-
³ani do misji zwyciê¿enia „Agresiji”. Ta za-
bawa mia³a na celu nasze wzajemne lepsze
poznanie.

Po zajêciach mieliœmy czas dla siebie.
W porze kolacji urz¹dziliœmy ognisko, na
którym piekliœmy kie³baski, zorganizowali-
œmy wiele zabaw i œwietnie siê bawiliœmy.
Tego wieczoru dziewczêta wrêczy³y ch³op-
com prezenty z okazji „Dnia Ch³opaka”. Po
powrocie do pokoi, znów mieliœmy czas dla
siebie - do samego rana!

Na pi¹tek mia³ siê odbyæ bieg na orien-
tacjê. Niestety pogoda pokrzy¿owa³a na-
sze plany i po samodzielnie zrobionym œnia-
daniu dalej integrowaliœmy siê podczas za-
baw.

Wróciliœmy do domów zmêczeni, lecz
bardzo zadowoleni. Mamy nadziejê, ¿e p.
Ania i p. Kasia nie zrazi³y siê do nas i wy-
bierzemy siê jeszcze kiedyœ na tak udan¹
wycieczkê.

Przewodnicz¹ca kl. I a
Kamila KoŸlak

Gimnazjaliœci na start
Sezon rywalizacji sportowej rozpoczê-

³y zawody biegaczy. 20 wrzeœnia reprezen-
tacja naszej szko³y wziê³a udzia³ w Powia-
towych Indywidualnych Biegach prze³ajo-
wych w Myœlenicach.

Wystartowali: Kasia Rak, Kasia Bocz-
kaja, Atena Hudaszek, Agnieszka Kozik,
Monika Œmi³ek, Agnieszka Bukowczyk,
Iza Judasz, Monika Rozum, Kasia Boche-
nek, Martyna Ligara, Beata Ziembla, Na-
talia Kozio³ek, Pawe³ Golonka, S³awek
Lempart, Mateusz Ptak, Szymon Skorup,
Damian Tyrawa, Kamil Jargi³o, Maciek
Kuchta, Grzesiek Biela, Mateusz Moskal
i Józek Boczkaja.

Niestety ch³opcom nie uda³o siê zakwa-
lifikowaæ siê do zawodów wojewódzkich,
natomiast dziewczêta (A. Judaszek, A. Ko-
zik, A. Bukowczyk i M. Rozum) wezm¹ udzia³
w dalszej rywalizacji.

M. Zajda

Integracyjna siê integruje
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Dziêkujemy, pani Zosiu, ¿e zgodzi³a siê
Pani odpowiedzieæ na nasze pytania. Dziw-
nie wygl¹da nasze gimnazjum bez Pani ru-
chliwej i uœmiechniêtej osoby…
Jak d³ugo pracowa³a Pani w szkole?

Przez 40 lat: rok w Bêczarce, a pozosta-
³ych 39 lat w Su³kowicach. Nie pytajcie mnie
o nazwiska moich pierwszych uczniów, bo
nie potrafiê ich wszystkich wymieniæ. My-
œlê jednak, ¿e oni mnie jeszcze kojarz¹, tym
bardziej, ¿e od niektórych by³am tylko o 4
lata starsza. Pamiêtam natomiast dok³adnie
moj¹ pierwsz¹ najstarsz¹ klasê VIc – rocz-
nik 1956!

A czy lubi³a Pani szko³ê jako uczennica?

Tak, gdy¿ wykszta³cenie dawa³o du¿e
mo¿liwoœci, np. znalezienia dobrej pracy,
wyrwania siê ze wsi…

A jaki przedmiot lubi³a Pani najbardziej?

W szkole podstawowej matematykê,
której uczy³a mnie p. Ptak. Bardzo chêtnie
chodzi³am te¿ na lekcje œpiewu, a z czasem
zaczê³am uczêszczaæ do zespo³u „Elegia”
prowadzonego przez p. Kaletê. Nie lubi³am
natomiast biologii ze wzglêdu na p³azy i
gady.

Czy dostawa³a pani oceny niedostateczne?

Zdarza³o siê, jak to w szkole… Pierwsz¹
dwójê (bo nie by³o wtedy jedynek) dosta-
³am z geografii w liceum, ale na koniec mia-
³am pi¹tkê!

Kiedy zaczê³a siê Pani interesowaæ fizyk¹?

Trudno powiedzieæ, w³aœciwie zawsze
j¹ lubi³am. To zainteresowanie przysz³o
samo, ale dopiero w liceum uœwiadomi³am
sobie, ¿e z t¹ nauk¹ mogê zwi¹zaæ swoj¹
przysz³oœæ.

Gdyby ponownie stanê³a Pani przed decyzj¹
wyboru zawodu…

Myœlê, ¿e by³by on taki sam. Na pewno
nie chcia³abym pracowaæ w biurze czy w
szpitalu.

Czy w Pani karierze nauczycielskiej by³y
momenty zniechêcenia?

Zdarza³o siê kilkakrotnie, ¿e prze¿ywa-
³am „okresy buntu”, które wynika³y z od-
górnych poleceñ w Oœwiacie, jednak nigdy
nie myœla³am o rezygnacji z zawodu.

Co sprawia³o Pani najwiêksz¹ trudnoœæ w
pracy szkolnej?

Na pewno nie by³ to brak wiedzy, lecz
odnalezienie sposobu, by tê wiedzê efek-
tywnie przekazaæ. Trudne jest znalezienie
wspólnego jêzyka z m³odzie¿¹, która spra-
wia trudnoœci, tym bardziej, ¿e do ka¿dego
trzeba podejœæ indywidualnie, zrozumieæ
jego sytuacjê, ale i wymagaæ.

No w³aœnie – „wymagaæ”… To ile razy nie
przepuœci³a Pani ucznia do nastêpnej kla-
sy?

Dok³adnie nie pamiêtam, ale zawsze jest
to przykre prze¿ycie i to dla obu stron. Moi
uczniowie zawsze dostawali szansê na po-
prawê oceny. „Przegrani” byli tylko waga-
rowicze, gdy¿ wiedzia³am, ¿e je¿eli ktoœ nie
jest teraz odpowiedzialny za swoje postê-
powanie, to w przysz³oœci prawdopodob-
nie tak¿e nie bêdzie.

Czy jedynki „zachêcaj¹” uczniów do pra-
cy?

Z pewnoœci¹ nie zawsze i nie ka¿dego
mobilizuj¹. Ja nie lubi³am ich wstawiaæ. Sta-
ra³am siê raczej zainteresowaæ fizyk¹: po-
kazywaæ ró¿ne doœwiadczenia, filmy orga-
nizowa³am wycieczki i wyjazdy na wyk³a-
dy itp.

Brakuje Pani pracy w szkole?

Tak i to bardzo, szczególnie kontaktu z
m³odzie¿¹.

Myœlimy, ¿e mo¿emy w imieniu wszyst-
kich uczniów, jeszcze raz serdecznie Pani
podziêkowaæ za ten czas spêdzony z nami.
Za przekazywan¹ wiedzê, cierpliwoœæ i
uœmiech… Praca daj¹ca satysfakcjê jest
bardzo wa¿na, ale s¹ przecie¿ rzeczy rów-
nie wa¿ne albo nawet wa¿niejsze.

Mogê powiedzieæ, ¿e uda³o mi siê osi¹-
gn¹æ chyba wszystkie zaplanowane cele:
dzieci, dom, ukoñczenie studiów…

Jakie wyzwanie okaza³o siê najtrudniej-
sze?

Zdecydowanie budowa domu, no i bo-
rykanie siê z trudnoœciami finansowymi,
lecz ze wszystkim jakoœ sobie poradzi³am.

A marzenia?

Chcia³abym zwiedziæ œwiat.

Lubi Pani seriale?

Nie, bo ta strata czasu. Jedyny, który
ogl¹dam to „M jak mi³oœæ”.

No tak, trudno nam wyobraziæ sobie Pani¹
siedz¹c¹ ca³y dzieñ przed telewizorem. A
mo¿e uprawia Pani jakiœ sport?

Tak, biegam dla zdrowia. Ale muszê siê
przyznaæ, ¿e nigdy nie nauczy³am siê jeŸ-
dziæ na rowerze!

A co Pani myœli o porz¹dkach domowych,
praniu, prasowaniu, gotowaniu itd.?

Gotowaæ lubiê i umiem. Niestety jestem
ba³aganiar¹, lecz nie cierpiê brudu. W moim
ba³aganie znajdê wszystko co potrzeba. Nie
znoszê prasowania.

Wszyscy gimnazjaliœci wiedz¹ o Pani mi-
³oœci do muzyki, przecie¿ nieraz namawia-
³a nas Pani na wyjazdy do filharmonii. Jaki
jest Pani ulubiony zespó³?

Kilka, np. „Perfect”, „ABBA”, lubiê te¿
piosenki Natalii Kukulskiej, jednak najbar-
dziej muzykê klasyczn¹, operê i operetkê.
Sama tak¿e œpiewam – wszystko: pocz¹w-
szy od piosenek biesiadnych a na powa¿-
nych skoñczywszy.

Co Pani ceni najbardziej w drugim cz³o-
wieku?

Uczciwoœæ, szczeroœæ i otwartoœæ na
drugiego cz³owieka.

Jakie jest Pani ulubione przys³owie?

Nie rób drugiemu, co tobie niemi³e.

A czego by Pani na pewno nie zrobi³a?

Nigdy nie zrobi³abym œwiadomie krzyw-
dy innemu cz³owiekowi, a zw³aszcza dziec-
ku.

To by³o ju¿ nasze ostatnie pytanie. Dziê-
kujemy bardzo za mi³¹ rozmowê.

Wywiad przeprowadzi³y Ewelina Joñczyk
i Bernadetta Jakuba z II f (rocznik 1993)

Gimnazjalista

40 lat minê³o…jak jeden dzieñ”.
Wywiad z p. Zofi¹ Kurowsk¹

Opieka pedagogiczna i korekta
tekstów Anna Bargie³
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Karol Wojty³a – Patron naszego Technikum
szczególnie umi³owa³ Sanktuarium Najœwiêtszej
Marii Panny w Kalwarii Zebrzydowskiej. Naj-
pierw pielgrzymowa³ do Kalwarii jako uczeñ i
student póŸniej jako kap³an, biskup, arcybi-
skup i kardyna³. Papie¿ tak wspomina³ swe
pielgrzymowanie do kalwaryjskiego sanktu-
arium: „ (…) kiedy mia³em trudnoœci i k³opoty,
to jecha³em do Kalwarii. I musia³em coraz czê-
œciej tu przyje¿d¿aæ: bo po pierwsze takich
trudnoœci by³o coraz wiêcej, a po drugie – dziw-
na rzecz – one zazwyczaj rozwi¹zywa³y siê
po takim moim nawiedzeniu Kalwarii”.
Jako zwierzchnik Koœcio³a krakowskiego Ka-
rol Wojty³a czêsto przewodniczy³ nabo¿eñ-
stwom kalwaryjskim. Lecz jeszcze czêœciej
bywa³ tu prywatnie, z potrzeby serca. Przy-
je¿d¿a³ do Kalwarii samotnie, aby w ciszy i w
spokoju Dró¿ek modliæ siê, nieraz przez kilka
godzin. Niekiedy o jego obecnoœci nie wiedzia³
nikt w klasztorze. W Kalwarii znajdowa³ te¿
spokój potrzebny do pracy.

Przyje¿d¿a³ tutaj jako Papie¿ Jan Pawe³ II.
Podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny
mówi³ w Kalwarii: „ Chce Wam powiedzieæ
wszystkim, zw³aszcza m³odym: nie ustawaj-
cie w modlitwie! Trzeba siê zawsze modliæ, a
nigdy ustawaæ powiedzia³ Pan Jezus. Módlcie
siê i kszta³tujcie poprzez modlitwê swoje ¿ycie.
Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek i nie sam¹

doczesnoœci¹ i nie tylko poprzez zaspokojenie
doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji,
po¿¹dañ; cz³owiek jest cz³owiekiem … Nie sa-
mym chlebem ¿yje cz³owiek, ale wszelkim s³o-
wem, które pochodzi z ust Bo¿ych. Je¿eli mamy
¿yæ s³owem Bo¿ym, trzeba nie ustawaæ w
modlitwie! Mo¿e to byæ nawet modlitwa bez
s³ów (…). Niech z tego miejsca do wszystkich,
którzy mnie s³uchaj¹ tutaj albo gdziekolwiek,
przemówi proste i zasadnicze papieskie we-
zwanie do modlitwy. A jest to wezwanie naj-
wa¿niejsze, najistotniejsze orêdzie!”.

Pos³uchaliœmy wezwania Ojca Œwiêtego i
po raz drugi ca³¹ szko³¹ wybraliœmy siê na piesz¹
pielgrzymkê do Kalwarii. Tak jak Karol Wojty-
³a, póŸniejszy Papie¿ chcieliœmy siê pok³oniæ
kalwaryjskiej Pani, Matce Mi³osierdzia. Zanie-
œliœmy do jej stóp nasze troski, zmartwienia i
k³opoty oraz proœby. Przyszliœmy z potrzeby
serca. Zanieœliœmy te¿ nasze podziêkowania
Matce Boskiej i nasze modlitwy. Tak jak nasz
Patron, w ciszy i spokoju szliœmy dró¿kami
kalwaryjskimi. Ka¿dy ze swoj¹ intencj¹.
Uwieñczeniem pielgrzymki by³a msza œwiêta
w Bazylice, podczas której modliliœmy siê o
rych³¹ beatyfikacjê naszego Papie¿a. Po raz
kolejny jako szko³a odpowiedzieliœmy na s³o-
wa Papie¿a Jana Paw³a II: „I o to proszê, pro-
szê, abyœcie siê za mnie tu modlili, za ¿ycia
mojego i po œmierci.” 

Technikum im Karola Wojty³y

16 paŸdziernika
ŒWIÊTO SZKO£Y w 113. rocznicê Jej za³o-
¿enia
Godz. 800 – zapalenie zniczy na grobach na-
uczycieli spoczywaj¹cych na Cmentarzu ko-
munalnym w Su³kowicach.
Godz. 830 – Msza œw. w Koœciele parafialnym
w Su³kowicach w intencji by³ych i obecnych na-
uczycieli, pracowników, uczniów i s³uchaczy.
Godz. 1000 – Okolicznoœciowy APEL na dzie-
dziñcu szkolnym (Su³kowice, ul. Szkolna 34).
Godz. 1100 – Wspólny „APERITIF NA WOL-
NYM POWIETRZU”, gry i zabawy (w razie
deszczu lub zimna – w budynku szkolnym)

18 paŸdziernika
Wspomnienie œw. Jana Kantego - Patrona Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego
Uczniowie i Nauczyciele
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Œw. Jana Kan-
tego w Su³kowicach
ZAPRASZAJ¥
na wernisa¿ wystawy i drugie spotkanie z cy-
klu PORTRETY zatytu³owane „PROBOSZ-
CZOWIE PARAFII W SU£KOWICACH”
Czwartek – godz. 1600 – GALERIA INTER-
NAT ZSZiO w Su³kowicach ul. 1 Maja 66.

5 listopada
Wspomnienie Karola Wojty³y - Patrona Tech-
nikum
Spotkanie z cyklu „IMIENINY U KAROLA”
Budynek szkolny,  ul. Szkolna 34.

8 listopada
Wspomnienie Wojska Polskiego - Patrona Za-
sadniczej Szko³y Zawodowej
1000 – Konkurencja strzelecka PATROLI KLA-
SOWYCH (Warsztaty szkolne, ul. 1 Maja 66)
Od 1015 – START Patroli do marszu na orienta-
cjê (4 punkty kontrolne na trasie)
Od 1100 – Powitanie powracaj¹cych z trasy
PATROLI przez pozosta³ych uczniów Klasy.
Konkurs piosenki ¿o³nierskiej.
Ok. 1200 – Og³oszenie wyników rywalizacji
przy „¿o³nierskiej grochówce”.
Godz. 1530 – Szkolna Strzelnica Sportowa,
Warsztaty szkolne ZSZiO ul. 1 Maja 66,
„I TURNIEJ STRZELECKI” o puchar Zasadniczej
Szko³y Zawodowej im. Wojska Polskiego w
Su³kowicach dla reprezentacji okolicznych urzê-
dów, zak³adów i placówek oœwiatowych z
udzia³em zwyciêskiej reprezentacji m³odzie¿y.
1700 –  podsumowanie turnieju i zakoñczenie
obchodów Œwiêta Szko³y i Patronów –
Galeria Internat ZSZiO w Su³kowicach, ul. 1
Maja 66.

Rada Samorz¹du Uczniowskiego pod kierun-
kiem pani Anny £uczak
Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹-
cych
32-440 Su³kowice, ul. Szkolna 34, te. (0-12)
273 20 08 e-mail:zszilo@wp.pl
www:zszilo-sulkowice.neostrada.pl

II Szkolna Pielgrzymka do Kalwarii

OBCHODY ŒWIÊTA
 SZKO£Y I PATRONÓW

 – rok szkolny 2007/2008
PROGRAM

Redakcja Gazetki Szkolnej

„Wewnêtrzna radoœæ,
gdy zrobiliœmy cos dobrego,
kiedy byliœmy potrzebni i nieœliœmy pomoc
jest potraw¹, której potrzebuje dusza”

Albert Schweitzer

S³owa Alberta Schweitzera maja przed sob¹
ci, którzy chc¹ i robi¹ coœ dobrego dla drugiego
cz³owieka. Bezinteresownie, mozolnie i skrom-
nie wykonuj¹ swoj¹ pracê, nie oczekuj¹c za to
splendorów. Pomagaj¹ i wspieraj¹ dzia³alnoœæ
szko³y.

O kim mowa? O rodzicach, œciœlej mówi¹c
o Radzie Rodziców przy Zespole Szkó³ Za-
wodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Su³kowi-
cach.

Œledz¹c historiê dzia³alnoœci Rady Rodzi-
ców, wczeœniej Komitetu Rodzicielskiego na-
szej szko³y, trzeba stwierdziæ fakt, ¿e zawsze
dzia³a³a prê¿nie i efektownie. Aktywna praca i
ogromne zaanga¿owanie w sprawy szko³y zo-
sta³y dostrze¿one i docenione przez najwy¿-
sze w³adze oœwiatowe – Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej. W uznaniu szczególnych osi¹-
gniêæ w dzia³alnoœci na rzecz szko³y i oœwiaty
KR zosta³ odznaczony w roku 1996 Honorow¹
Odznak¹ za zas³ugi dla oœwiaty.

Tradycje wspierania szko³y, s³u¿enie rad¹ i
pomoc¹ kontynuowa³a RR pod kierownictwem
wielu znakomitych rodziców – organizatorów:
Romana Francuziaka, Kazimierza Hodurka,
Tadeusza Flejtucha.

W obecnym roku szkolnym, zgodnie z no-
wymi zarz¹dzeniami, tworzona jest nowa Rada
Rodziców. Rodzice z ka¿dego oddzia³u szkol-
nego, w g³osowaniu tajnym, wyznaczyli jedne-
go przedstawiciela do rady. S¹ to: Ewa Kuchta,
Danuta Pu³ka, Barbara Boczkaja, Ma³gorzata
Biela, Jacek Góralik, Teresa Francuziak, Danu-
ta Kiepura, Lidia Garbieñ, Katarzyna Kania,
Stanis³aw Morlak, Ma³gorzata Kostaowal, Ewa
Pi¹tek, Adam Œwiat³oñ, Ewa Wawrzyniak, Bo-
zena Bochenek, Katarzyna Fus-Mielecka, Ro-
bert Porze¿añski, Ma³gorzata Starzec.

W dniu 4 paŸdziernika 2007 roku odby³o
siê pierwsze spotkanie, na którym RR zatwier-
dzi³a swój regulamin i ustali³a plan pracy na
bie¿¹cy rok szkolny.

Nowej Radzie Rodziców ¿yczymy powo-
dzenia i wielu sukcesów.

Anna £uczak

Rada Rodziców w naszej szkole
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