Nasz listopad

Nagrody
i wyró¿nienia samorz¹dowe

I
Wêdrowa³ listopad po œwiecie.
Przed nim lecia³ zimny wicher z
pó³nocy. Wicher wy³ i obrywa³ wszystkie
liœcie z drzew. Za wiatrem szed³ deszcz, co
wci¹¿ p³acze. Ciur,ciur, kap, kap, lecia³y na
ziemiê deszczowe ³zy. Robi³o siê b³oto. Na
koñcu wlok³a siê mg³a szara, zimna i
dokuczliwa. Zas³ania³a s³oñce.
Ludziska narzekali.
– Brr, obrzydliwy czas.
Zamykali te¿ czym prêdzej drzwi i okna
domów i palili w piecach.
Có¿ dziwnego, ¿e listopad chodzi³ z³y i
chmurny.
Czy przyjemnie byæ nielubianym,
s³uchaæ ci¹gle narzekañ?

Pan Marsza³ek patrzy
Pan Marsza³ek Pi³sudski z portretu
patrzy na nas dobrymi oczyma.
Mundur na Nim wstêg¹ przepasany.
Obie rêce na szabli swej trzyma.
Oczy Jego mówi¹ nam i ka¿¹:
– B¹dŸcie zgodni. Pracujcie z zapa³em.
I kochajcie piêkn¹, woln¹ Polskê
tak gor¹co, jak ja j¹ kocha³em.
Pan Marsza³ek odszed³ ju¿ na zawsze,
ale z nami jest tu, na portrecie.
I my dobrze pamiêtamy o tym,
jak mi³owa³ wszystkie polskie dzieci.

Na Œwiêto
Niepodleg³oœci
Jutro jedenasty listopada. Œwiêto naszej
niepodleg³oœci. W szkole nie bêdzie lekcyj.
Rano dzieci pójd¹ do koœcio³a, a potem zejd¹
siê w szkole na uroczystoœæ. Bêd¹ œpiewy,
muzyka i przedstawienie.
Ju¿ dziœ starsze klasy ubieraj¹ salê. A ha³asu
przy tym, a gwaru co niemiara. Nawo³uj¹ siê,
popêdzaj¹ jeden drugiego. Stukaj¹ m³otkiem,
a¿ huczy. A na malców z pierwszej i drugiej
krzycz¹:
– Z drogi, smyki! Nie pl¹czcie siê pod
nogami!
Ale i smyki potrafi¹ coœ zrobiæ. Przynios³y
bibu³ê bia³¹ i czerwon¹. Przygotowuj¹ du¿o
chor¹giewek, ¿eby ka¿de dziecko sz³o w to
nasze œwiêto z polsk¹ chor¹giewk¹.
Co tu roboty! Marysia, Hania i Tosia tn¹
czerwon¹ bibu³ê. Basia i Joasia bia³¹. Jurek i
Bronek sklejaj¹ bia³y pas z czerwonym. A inni
ch³opcy chor¹giewki przylepiaj¹ na patyczkach.
Roboty huk, ale smyki poka¿¹, co umiej¹.

W NUMERZE
str. 5 - 9, 19
I Józef Mardaus
II Poczet Sztandarowy OSP Su³kowice
III Danuta So³tys, ks. Pawe³ Drobny,
Eugeniusz Pitala
Wyró¿nienia:
Stowarzyszenie Gospodyñ,
Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej,
Iwona Dzidek, Mateusz Pitala, Danuta
Œwiat³oñ, Ma³gorzata Pu³ka

Œwiêto Niepodleg³oœci
str. 10, 11
Polsko, nie jesteœ ju¿ ty niewolnic¹!
Lecz czymœ najwiêkszym, czym byæ
mo¿na: sob¹!

II

Informacje Urzêdu Miejskiego
Przyszed³ wreszcie listopad do Polski.
Widzi chor¹giewki na domach. S³yszy:
bum, bum, tra-ra-ra, orkiestra wojskowa
gra. Dobosz w bêben ostro wali, a trêbacze
w tr¹by dm¹. Za orkiestr¹ maszeruj¹
¿o³nierze, wystrojeni paradnie.
Z drugiej strony dzieci id¹ i œpiewaj¹.
Buzie weso³e. Chor¹giewki bia³o-czerwone
w rêku.
– Co to za œwiêto? – pyta listopad
jednego zucha.
– Listopadowe œwiêto.
– Ca³y œwiat na listopad narzeka, a tu
u was œwiêto?
– E – mówi ch³opak – u nas listopad
nie jest smutny, bo naszej Polsce wolnoœæ
przyniós³. Musimy go lubiæ.
Listopad a¿ rozeœmia³ siê z wielkiej
uciechy. I w tej chwili deszcz przesta³
padaæ, mg³a opad³a, œliczne, z³ote s³onko
zab³ys³o w karabinach ¿o³nierzy i tr¹bach
orkiestry.
Teksty pochodz¹ z podrêcznika
„Nasze miasto. Czytanka polska dla II
klasy szkó³ powszechnych miejskich”.
Wyd. Ksi¹¿nica – Atlas,
Lwów – Warszawa 1937

str. 12 - 15
* Dlaczego chcemy opracowaæ program
rewitalizacji?
* Rewitalizacja, o co w³aœciwie chodzi?
* Inwestycje strategiczne
* Z przyjaŸni dla œrodowiska

Nudzie mówimy: Nie!
str. 15

10 rocznica wyboru Patrona
Szko³y w Harbutowicach
str. 15

Gazetki szkolne
str. 16 - 18

Kultura
str. 19
Su³kowicka Izba Gospodarcza
str. 20

Informacje
str. 21, 22

NASZA OK£ADKA
Pomnik Ofiar Pacyfikacji – wartê pe³nili druhowie z 101. Myœlenickiej Dru¿yny
Harcerskiej w Su³kowicach.
Pierwsz¹ delegacj¹ sk³adaj¹c¹ wieniec by³y dzieci z Przedszkola nr 2: Wojciech
Moskal, Wiktoria Bochenek i Bartosz Stok³osa.
Kombatanci Eugeniusz Pitala, Stanis³aw Mielecki i Stanis³aw Kania po z³o¿eniu
wieñca.
Fot. Stefan Bochenek
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140 lat samorz¹du w Su³kowicach
W tym roku w Su³kowicach szczególnie uroczysty przebieg mia³y obchody
Gminnego Œwiêta Niepodleg³oœci i Samorz¹du.
Samorz¹dowcy wszystkich kadencji
odrodzonego po 1989 roku samorz¹du
gminnego Su³kowic spotkali siê w przeddzieñ Œwiêta Niepodleg³oœci w Starej Szkole w Rynku, by uczciæ 140-lecie powstania
samorz¹du w Galicji. O tym, jak siê rodzi³
ten pierwszy samorz¹d pisa³ Ryszard Judasz w poprzednim numerze ,,Klamry”.
Natomiast od reaktywowania samorz¹du gminnego w odrodzonej Rzeczypospolitej minê³o 17 lat – ju¿ za rok osi¹gnie on
pe³nioletnioœæ – by³ to wiêc dobry moment
do refleksji i podsumowañ.Do powrotu
pamiêci¹ do tamtego czasu i ocalenia od
zapomnienia tamtych wydarzeñ.
Pierwsze demokratyczne wybory samorz¹dowe przeprowadzone 27 maja 1990 roku
da³y nam mo¿liwoœæ samodzielnego rozstrzygania o sprawach gminy. Wy³oniona
w wyniku tych wyborów 22-osobowa Rada
Gminy I kadencji podjê³a siê realizacji jak¿e
wa¿nych dla gminy i jej mieszkañców nowych zadañ. Ju¿ wkrótce okaza³o siê, ¿e
reforma samorz¹dowa by³a jedn¹ z najbardziej udanych reform w Pañstwie. Na ten
ogromny sukces z³o¿y³ siê wielorakie dzia³ania, ale podstawa tego sukcesu to niew¹tpliwie entuzjazm i zaanga¿owanie szerokich krêgów samorz¹dowych oraz ogromna pionierska praca, jak¹ wykona³y ówczesne w³adze gminy.
Podczas spotkania historiê odradzania
siê samorz¹du oraz dokonania pierwszych
dwóch kadencji przedstawi³ ówczesny burmistrz Su³kowic, póŸniejszy starosta powiatu myœlenickiego – Adam Gumularz (zob.
str. ). Podkreœli³, ¿e Polska ogl¹dana z okien
samochodu, która w imponuj¹cym tempie
zmienia swoje oblicze na coraz atrakcyjniejsze, budowana jest w³aœnie przez samorz¹dy lokalne, które potrafi¹ dobrze gospodarowaæ powierzonymi im œrodkami publicznymi oraz zdobywaæ fundusze na potrzebne w gminach i powiatach inwestycje.
Z jakimi problemami boryka³ siê samorz¹d (wówczas wiejski) 100 i 140 lat temu,
gdy decyzj¹ Najjaœniejszego Pana Franciszka Józefa powo³ane zosta³y organa samorz¹dowe w Galicji, zaprezentowa³ kustosz
Izby Regionalnej w Su³kowicach Ryszard
Judasz, odczytuj¹c fragmenty protoko³ów
posiedzeñ rady gminnej. Podkreœli³, ¿e protoko³y dawniejsze pokazuj¹, i¿ zabiegi sa-
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morz¹du wokó³ dobra spo³ecznoœci, która
go wybra³a, tak wówczas jak i dzisiaj stanowi¹ g³ówn¹ oœ dzia³añ radnych. Wiele
radoœci dostarczy³y zebranym protoko³y
ujawniaj¹ce zabiegi radnych sprzed ponad
stu lat (szczegó³y w nastêpnym numerze
,,Klamry”).
Spotkaniu przewodzi³ obecny, a zarazem pierwszy przewodnicz¹cy Rady Miejskiej po 1989 roku – Jan Socha. Wyra¿aj¹c
radoœæ ze spotkania w tym gronie, zapowiedzia³, ¿e jest to takie spotkanie pierwsze, ale nie ostatnie. „Radnym zostaje siê
na ca³e ¿ycie. Bêdziemy siê teraz spotykaæ,
rozmawiaæ i korzystaæ dla dobra naszej
gminy z Waszego wielkiego doœwiadczenia” – powiedzia³.
Wszyscy radni otrzymali okr¹g³e odznaki „Radny Gminy Su³kowice” z zatwierdzonym ju¿ nowym herbem oraz kalendarze na 2008 rok, ozdobione rysunkami Jana
Sochy przedstawiaj¹cymi rynek Su³kowic
oraz najwa¿niejsze zabytki gminy.
Wa¿nym w¹tkiem spotkania sta³a siê
sprawa przyst¹pienia Gminy Su³kowice do
opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Burmistrz Piotr Pu³ka podkreœli³, ¿e
program ten powinien staæ siê szans¹ rozwoju dla gminy. W³adze zwracaj¹ siê do
mieszkañców z proœb¹ o wype³nienie ankiety rewitalizacyjnej, bo do wypracowania m¹drej, wywa¿onej i dalekowzrocznej
decyzji potrzeba zbiorowej m¹droœci
wszystkich mieszkañców. Ich oczekiwañ
aspiracji, a nawet marzeñ. Ju¿ œwiêty Augustyn powiedzia³ wiele wieków temu:
,,Miasta nie sk³adaj¹ siê tylko z domów i
ulic, ale ludzi i ich nadziei”.
Na tym spotkaniu zosta³y te¿ wrêczone
tegoroczne nagrody samorz¹dowe, przyznane przez komisjê nagród powo³an¹ spoœród radnych (zob. str. )
Uroczystoœæ uœwietni³ koncert chóru
Apassionata oraz program artystyczny
przygotowany przez ko³o teatralne Oœrodka Kultury. W repertuarze dominowa³ w¹tek patriotyczny powi¹zany ze Œwiêtem
Niepodleg³oœci.
Spotkanie zakoñczy³ poczêstunek z³o¿ony ze smako³yków przygotowanych przez
panie ze Stowarzyszenia Gospodyñ – mistrzynie œwiata smaków.
Rozalia Oliwa
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Szanowni Pañstwo!
Na pocz¹tku chcia³em serdecznie podziêkowaæ wszystkim Pañstwu za przyjêcie naszego zaproszenia. To wielki dla nas
zaszczyt goœciæ ludzi zas³u¿onych dla lokalnego samorz¹du. 140 lat samorz¹du
Su³kowic to okr¹g³a, zacna i daj¹ca wiele
do myœlenia rocznica.
Minê³o te¿ 17 lat od czasu, gdy w odrodzonej Rzeczypospolitej powrócono do zarz¹dzania gminami za pomoc¹ samorz¹du
terytorialnego. By³ to pocz¹tek nowych, samorz¹dowych „ma³ych ojczyzn”.
Rodz¹ siê pytania o ocenê tego, czego
dokonaliœmy w ci¹gu tych lat. Czy zrobiliœmy wszystko, na co nas by³o staæ, czy
mo¿e mo¿na by³o zrobiæ jeszcze wiêcej? Czy
wybór drogi rozwoju naszej gminy by³
s³uszny?
Wiem, ¿e na te trudne pytania nie znajdziemy ³atwej odpowiedzi, ale nale¿y je zadaæ w³aœnie teraz, kiedy stajemy u progu
nowej szansy, jak¹ daje nam nowy okres
kontraktowania i nowe mo¿liwoœci wykorzystania unijnych pieniêdzy.
Szanowni Pañstwo!
Jak¿e wiele zmieni³o siê w ci¹gu minionych 17 lat, jak¿e zmieni³a siê Polska i nasza gmina.
Dzisiejsze oblicze gminy Su³kowice to
efekt dobrze wykonanej pracy burmistrzów
i radnych wszystkich kadencji, pracowników Urzêdu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, firm i zak³adów. To
efekt pracy wszystkich mieszkañców naszej ma³ej ojczyzny.
Dzisiejsza gmina to potencja³ ludzi tu
mieszkaj¹cych i ich pracy. To potencja³ i
pomys³owoœæ ludzi prowadz¹cych w³asne
firmy i zak³ady pracy. Ludzi wspó³pracuj¹cych z lokalnym samorz¹dem, ludzi otwartych na inicjatywy, wspieraj¹cych ró¿ne
formy przedsiêbiorczoœci. Ludzi, którzy
swoj¹ i codzienn¹, sumienn¹ prac¹ daj¹
œwiadectwo swojej przedsiêbiorczoœci, aktywnoœci i samorz¹dnoœci.
Wierzê, ¿e idea samorz¹dnoœci przyœwieca dziœ wszystkim mieszkañcom naszej
gminy.
Musimy wszyscy do³o¿yæ wszelkich
starañ, aby uda³o nam siê jak najlepiej wykorzystaæ otwieraj¹ce siê przed nami nowe
szanse, aby gmina Su³kowice by³a kojarzona ze wzorem samorz¹du, który stawia nade
wszystko dobro swojej ma³ej ojczyzny.
Piotr Pu³ka
(Przemówienie burmistrza na uroczystoœci 10 listopada. Tekst autoryzowany)

Radni Rady Miejskiej w Su³kowicach
Pierwsza kadencja 1990 - 1994

Zast. burmistrza Rozalia Oliwa Burmistrz Piotr Pu³ka

Chór Apassionata pod dyr. Józefa Oliwy

Kustosz Izby Tradycji Ryszard Judasz

Ko³o teatralne Oœrodka Kultury
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SAMORZ¥D
Adam Gumularz

Panie Burmistrzu,
Panie Przewodnicz¹cy,
Szanowni Pañstwo!
Na wstêpie chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ obecnym w³adzom samorz¹dowym, Panu Burmistrzowi, Pani Burmistrz, Panu Przewodnicz¹cemu oraz Paniom i Panom Radnym za dzisiejsze spotkanie, na które zaproszono wszystkich
Radnych wybranych w niepodleg³ej ojczyŸnie, w wolnych demokratycznych wyborach.
Dziêki Waszej Drodzy Pañstwo inicjatywie, po wielu latach przypomniano sobie, ¿e buduj¹c dom, zaczyna siê od pomys³u, koncepcji, projektów, ¿mudnych uzgodnieñ, opinii i pozwoleñ, a gdy siê ju¿ przez
to przebrnie – samo budowanie zaczyna siê
od fundamentów. Trudnych do eksponowania, jednak nieodzownych.
Dziêkujê wiêc bardzo, w imieniu samorz¹dowców I a tak¿e II kadencji, z których
przyzwolenia pe³ni³em zaszczytn¹ funkcjê
Burmistrza Gminy Su³kowice, i z którymi
razem budowaliœmy samorz¹d gminy.
Jak przypomnia³a p. Burmistrz, historia
nowego samorz¹du zaczê³a siê 27 maja 1990
r. Trzeba to podkreœliæ, ¿e poprzednie Rady
nie by³y w³aœciwie samorz¹dem. Poprzednio Urz¹d by³ delegatur¹ w³adzy – terenowym organem administracji pañstwowej –
ca³kowicie zale¿nym od w³adz wojewódzkich. Nawet bud¿et by³ przysy³any – gotowy do uchwalenia, bez mo¿liwoœci wprowadzenia istotnych zmian.
Samorz¹d rozpocz¹³ siê w roku 1990,
gdy gminê przejmowa³a Rada I Kadencji,
której przewodniczy³ obecny przewodnicz¹cy p. Jan Socha.
Ma³o kto dziœ pamiêta, jak¹ gminê wówczas przejmowaliœmy. Pozwólcie Pañstwo,
¿e przypomnê garœæ faktów.
W Krzywaczce – szko³a podstawowa
budowana od 22 lat; w Harbutowicach –
stra¿nica OSP w stanie surowym oraz rozpoczêta bez zabezpieczenia finansowego
rozbudowa przedszkola, podciête zbocze
góry i osuwisko gro¿¹ce katastrof¹ budowlan¹; w Su³kowicach – rozpoczêta budowa
kompleksu sportowego, bez zabezpieczenia finansowego, a nawet bez uzgodnionej
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dostawy podstawowych mediów; brak
domu kultury – klub KuŸnia nieczynny od
wielu lat; w Biertowicach – rozpoczêta budowa ogromnego domu stra¿aka (planowano piêtrowy), bez zabezpieczonego finansowania a wówczas jeszcze bez dachu.
Prócz rozpoczêtych i ju¿ niszczej¹cych
inwestycji, równie Ÿle przedstawia³ siê poziom infrastruktury. I tak:
- gospodarka odpadami – to eksploatowanie przez RPGK dzikiego wysypiska, bez
¿adnych uzgodnieñ i zezwoleñ, tylko oko³o 100 pojemników przydomowych oraz kilka rozrzuconych po gminie kontenerów.
Efekt: zasypana œmieciami rzeka oraz liczne
dzikie wysypiska. Brzmi dziœ nieprawdopodobnie, ale tzw. sk³adowisko, to by³ zasypywany œmieciami jar, z którego wyp³ywa³
ciek wodny.
W roku 90. nie by³o terenu pod budowê wysypiska, nie by³o nawet przewidzianego w planie terenu umo¿liwiaj¹cego jego
lokalizacjê.
- wodoci¹gi – zarz¹dzane przez MPWiK,
od kilku lat blokuj¹ce jakiekolwiek dodatkowe przy³¹cza wody. Permanentne braki
wody, ze wzglêdu na zamulenie, nieszczeln¹
zaporê i pêkniêty zbiornik wody uzdatnionej.
- œcieki – projektowana na terenie Izdebnika od kilkunastu lat, za grube pieni¹dze, monstrualnie wielka oczyszczalnia œcieków, dla której nie wydano nawet decyzji
lokalizacyjnej. Projekt upad³. Gmina nie posiada³a terenu pod budowê oczyszczalni, nie
by³o nawet w planie zagospodarowania przestrzennego lokalizacji sk³adowiska.
- telefony – centrala automatyczna, ale
z wyjœciem rêcznym, po³¹czona kilkoma parami przewodów z central¹ zewnêtrzn¹. TP
blokowa³a wykorzystanie nawet dostêpnych 440 numerów na centrali.
Przejêliœmy jednak jeszcze coœ wiêcej:
rozbudzone nadzieje ludzi, którzy w latach
80. zap³acili za doprowadzenie gazu, natomiast w roku 1990 nie by³o nawet pe³nego
kompletu podk³adów geodezyjnych do
projektowania. Nie by³o te¿ pieniêdzy, które poch³onê³a inflacja. Proszê do³o¿yæ do
tego Urz¹d, zupe³nie nieprzygotowany do
zarz¹dzania samorz¹dn¹ gmin¹. Urz¹d, w
którym kalkulatory pojawi³y siê rok wczeœniej, a o znajomoœci informatyki trudno
by³o marzyæ.
Jeœli do tych problemów do³o¿ymy bezrobocie i postêpuj¹ce ubo¿eniem wielu
mieszkañców, to zakres zadañ stoj¹cych
przed nowym samorz¹dem by³ doprawdy
imponuj¹cy. Mo¿e ktoœ powiedzieæ, ¿e tak
by³o wszêdzie. Nieprawda. BliŸniacze Dobczyce mia³y legalne sk³adowisko, oczyszczalniê œcieków, a w Urzêdzie ju¿ skomputeryzowane podatki. U nas jednak nie, tyl-
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ko ¿e problemy by³y wiêksze, ale nale¿a³o
robiæ równoczeœnie wszystko. Nie wszystkiemu uda³o siê zaradziæ, jednak by³y powody do satysfakcji.
Ju¿ na koniec pierwszej kadencji pojawi³o siê kilkadziesi¹t kilometrów sieci gazowej w Krzywaczce, Rudniku i Su³kowicach. Przejête wodoci¹gi zaczê³y zasilaæ
nowych odbiorców.
Pojawi³ siê nowy plan zagospodarowania przestrzennego, umo¿liwiaj¹cy mieszkañcom budowanie domów a samorz¹dowi nabywaæ tereny pod oczyszczalniê i sk³adowisko, i przygotowywaæ najwiêksze inwestycje. W stopniowo wykañczanej
wspólnymi si³ami hali sportowej zaczyna³o
têtniæ ¿ycie. Rozpocz¹³ pracê równie¿ Dom
Kultury, a od pocz¹tku regularnie ukazywa³a siê gazeta „Klamra”
Oczywiœcie by³o to zas³ug¹ wielu ludzi,
komitetów gazyfikacyjnych, zdynamizowanych przez p. S. Corê, S. Burdê i S. Szafrañca w Krzywacze, p. L. Szatana w Rudniku, a
przede wszystkim anga¿uj¹cego siê ca³ym
sercem p. Jana Ziêbê w Su³kowicach. To
serce nie wytrzyma³o i œp. Jan odszed³ od
nas niemal przy pracy, w wieku 61 lat.
Pani dyr. W. £abêdŸ dzielnie walczy³a o
swoje wodoci¹gi a m³ody dyrektor W. Magiera porz¹dkowa³ gospodarkê odpadami,
a tak¿e uczy³ siê wraz ze swoj¹ za³og¹ realizowaæ drobniejsze inwestycje.
Uczy³ siê równie¿ Urz¹d, nie tylko wykorzystania nowych technik, po ekspresowym skomputeryzowaniu. Pod kierunkiem
doœwiadczonego projektanta, pana J. Magiery uczyliœmy siê wszyscy przygotowywania i realizacji inwestycji. Pod kierunkiem
p. S. Pi¹tkowskiej zorganizowano, uznawany przez Kuratorium jako wzorcowy, system zarz¹dzania oœwiat¹. Nasi cz³onkowie
Zarz¹du, p. S. Kufrej, p. S. Zadora, p. J. Ziembla, p. J. Kublik równie¿ swoim doœwiadczeniem i zaanga¿owaniem pomagali rozwi¹zywaæ najtrudniejsze problemy, jak choæby –
organizowanie robót publicznych wówczas,
gdy o pracê by³o rzeczywiœcie trudno.
Przygotowywane wielkie inwestycje
wymaga³y finansowania, wówczas pisaliœmy wspólnie z pracownikami pierwsze
wnioski do funduszu ochrony œrodowiska
o modernizacjê ogrzewania, o kanalizacjê,
o sk³adowisko, czy do Phare o wodoci¹g w
Krzywaczce. Dziêki temu gmina wzbogaci³a siê o now¹ infrastrukturê. Dziêki temu
pracownicy Urzêdu stworzyli zespó³ ludzi
przygotowanych do sprawniejszego zarz¹dzania gmin¹.
Dlaczego uda³o siê zrobiæ tak wiele, w
ci¹gu tych dwóch pierwszych kadencji?
Przede wszystkim dlatego, ¿e w Radzie I
kadencji, prowadzonej przez p. J. Sochê
wytworzy³a siê atmosfera wspó³pracy.
cd. na nastêpnej stronie
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Setki godzin spêdzonych przy opracowywaniu pierwszych statutów, regulaminów i programów uczyni³y z naszych Radnych ludzi czynu. Wymagaj¹cych, nie mniej
jednak zdolnych do poœwiêceñ. Ci ludzie
zdecydowali, ¿e pierwsza decyzja maj¹tkowa Rady i pierwsza decyzja komunalizacyjna Wojewody dotyczy³a dzia³ki pod koœció³
w Biertowicach.
Dziêki wzorom z pierwszej kadencji równie¿ uda³o siê zorganizowaæ wspó³pracê
w drugiej kadencji, której przewodnicz¹c¹
by³a p. W. Ko³odziejczyk.
Za tê ofiarnoœæ i wspó³pracê chcia³bym
ze swej strony serdecznie wszystkim samorz¹dowcom lat 1990 - 98 serdecznie podziêkowaæ. Trudno w tym miejscu ka¿dego
wymieniæ, ale obiecujê, ¿e wrócê jeszcze do
tych wspomnieñ. To dziêki Wam, drodzy
Pañstwo, nie tylko przygotowano, ale
w znacznej czêœci zrealizowano, najwa¿niejsze inwestycje: gazyfikacjê niemal ca³ej
gminy i I etap kanalizacji i oczyszczalni œcieków. To dziêki Wam uda³o siê rozszerzyæ
wywóz nieczystoœci na ca³y teren gminy i
przygotowaæ budowê nowoczesnego sk³adowiska odpadów. Wiem, ile wymówek
musieliœcie siê wówczas nas³uchaæ.
Za to jeszcze raz pragnê Wam piêknie
podziêkowaæ. Szczególnie tym z Was, którzy zostali skrzywdzeni, nies³usznymi pomówieniami w trakcie kolejnych wyborów.
To dziêki Wam gmina mog³a w kolejnych
kadencjach dostawaæ nagrody i stawaæ siê
coraz piêkniejsza. Z tego siê wszyscy cieszymy i gratulujemy naszym nastêpcom
wszystkiego, co siê uda³o póŸniej osi¹gn¹æ.
Nie zamierzam porównywaæ osi¹gniêæ
kadencji I, II i kolejnych. Ka¿da sta³a przed
innymi wyzwaniami i ka¿da powinna coœ
po sobie zostawiæ. Z ka¿dej te¿ mo¿emy byæ
trochê dumni. Mówi¹c obrazowo, trudno
porównywaæ budowanie fundamentów ze
wstawianiem okien lub flizowaniem ³azienki. Wa¿ne, ¿e mieliœmy sposobnoœæ przyczyniæ siê do budowy naszego wspólnego
domu. I wa¿ne, ¿e na naszych
oczach powstaje obyczaj dostrzegania tego wk³adu przez
obecne w³adze samorz¹dowe.

Przewodnicz¹cy Jan Socha

140 lat samorz¹dnoœci – my, jako Rada
Miejska jesteœmy kontynuatorami wszystkich samorz¹dów wiejskich, wiêc powinniœmy siê nazywaæ Rada Gminna. Historycznie rzecz ujmuj¹c gmina jako gmina
z przerwami funkcjonuje 35 lat (35 lat
minie w przysz³ym roku). Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to czas tak rozumianej samorz¹dnoœci jak obecnie.
Jeœli chodzi o pierwsz¹ radê, to by³a
naprawdê rewolucja, która nie nios³a za sob¹
ofiar. Pamiêtam jak przewodnicz¹ca Komisji
Wyborczej, prosi³a, ¿ebyœmy nie zwalniali
urzêdników. Niektórzy myœleli, ¿e kiedy przyjdzie nowa w³adza, to Urz¹d Miejski zostanie
pusty, wszyscy bêd¹ zwolnieni i wszystko
zacznie siê od pocz¹tku. W czasach socjalistycznych samorz¹dnoœæ by³a fasadowa, ale
wychodzê z za³o¿enia, ¿e ojca siê nie wybiera
– jeœli ojciec zrobi ko³o, to obowi¹zkiem syna
jest dorobienie drugiego ko³a. Gdybyœmy
ci¹gle zaczynali od fundamentu, to prawdopodobnie po dzieñ dzisiejszy byœmy jeŸdzili
taczkami. Dlatego myœlê teraz z perspektywy, ¿e dobrze siê sta³o, ¿e kontynuowaliœmy i rozwijali tê gminê.
Pocz¹tek pierwszej rady... Siedzieliœmy
bez przerwy z burmistrzem Gumularzem,
przecie¿ tyle by³o do omówienia. Ja by³em
bardzo ciekawy naszych relacji, bo pierwszy raz w ¿yciu spotkaliœmy siê na zasadzie
nauczyciel – uczeñ (by³em kiedyœ jego
uczniem). Przeforsowaæ jakieœ sprawy u
by³ego nauczyciela to naprawdê trzeba by³o
du¿o siê nagadaæ.

Chcia³em jeszcze przypomnieæ pierwsz¹
radê – jeœli patrzeæ historycznie to postrzegana by³a przez pryzmat burmistrza. Mówi
siê, ¿e burmistrz zrobi³ to czy tamto, a zapomina siê o radnych, którzy jeœli chodzi o
samorz¹dnoœæ wykonuj¹ niejednokrotnie
ogromn¹ prace. Niektórzy siê mog¹ œmiaæ,
¿e chodzi o jakieœ lampy, dziury w moœcie
czy na ulicy, ale takie maleñkie sprawy s¹
najbli¿ej radnych i oni wykonuj¹ tu nieprawdopodobnie du¿¹ pracê. A jeœli chodzi o tê radê pierwszej kadencji, to naprawdê ci ludzie w³o¿yli ca³e ¿ycie w kwestiê
formowania nowej rzeczywistoœci. Patrz¹c
ogólnie na rozwój samorz¹dnoœci (by³y dalekosiê¿ne plany) – Izba Senatu mia³a byæ
przemianowana w przysz³oœci na Izbê Samorz¹dow¹.
Obecnie na samorz¹d spadaj¹ bardzo
odpowiedzialne prace, a niestety nie id¹
za tym œrodki finansowe. Jad¹c przez Polskê widzimy Polskê samorz¹dow¹. To rady
w gminach tworz¹ obraz wspó³czesnej Polski. Kwestia pierwszej Rady, gdzie burmistrz by³ zwi¹zany z rad¹, rada mia³a wp³yw
na sprawowanie w³adzy przez burmistrza.
To co siê stawa³o by³a w jednej linii burmistrz i rada by³o bardzo dobrym rozwi¹zaniem. Obecnie burmistrz ma du¿¹ w³adzê,
w³aœciwie odpowiada przed Bogiem i histori¹ i coraz bardziej rosn¹ dysonanse
miedzy cia³em uchwa³odawczym i wykonawczym. To w przysz³oœci mo¿e rodzic
negatywne reperkusje.
My jako gmina jesteœmy gmin¹ m³od¹,
powiedzia³bym, ¿e trochê takim tworem
sztucznym. W³aœciwie ka¿da z miejscowoœci gminy ma odrêbny charakter – historycznie Krzywaczka zawsze lgnê³a w stronê Krakowa, Rudnik w stronê Myœlenic,
Harbutowice w stronê Budzowa, Su³kowice identyfikowa³y siê z Kalwari¹. Przed
nami jest podstawa praca – scalanie tej
gminy, aby rada by³a jednolita. Radni z poszczególnych kadencji nie mog¹ nie uczestniczyæ w ¿yciu gminy, nie mog¹ przestaæ
siê wypowiadaæ na temat tej
gminy.

Bardzo za to dzisiejszym
Gospodarzom dziêkujemy i myœlê, ¿e mo¿emy zdeklarowaæ
wolê wspó³pracy dla dobra naszej Ma³ej Ojczyzny.

Uwa¿am, ¿e radnym zostaje siê
na ca³e ¿ycie, dlatego ka¿demu radnemu wrêczê herb Gminy
Su³kowice z napisem: Radny Rady
Miejskiej w Su³kowicach. Herb ma
zmobilizowaæ radnych do dalszej
pracy na rzecz naszej gminy.

Adam Gumularz
tekst autoryzowany

Jan Socha
tekst autoryzowany
Wszystkie fot. z uroczystoœci
Stefan Bochenek
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Protokó³ z posiedzenia Komisji nagród samorz¹dowych Rady Miejskiej w Su³kowicach w dniu 02. 11. 2007 r.
W komisji uczestniczy³o czterech cz³onków, nieobecny by³ radny Leszek Moskal.
Porz¹dek obrad:
1. Przedstawienie i zapoznanie siê Komisji z
wnioskami o przyznanie nagród i wyró¿nieñ
samorz¹dowych Rady Miejskiej w Su³kowicach. Komisja otrzyma³a 11 wniosków o przyznanie nagród i wyró¿nieñ samorz¹dowych
Rady Miejskiej w Su³kowicach, w którym nie
stwierdzono nieprawid³owoœci.
Przewodnicz¹ca Komisji przeczyta³a wnioski wraz z uzasadnieniem na temat osób
zg³oszonych do nagród i wyró¿nieñ samorz¹dowych Rady Miejskiej w Su³kowicach.
2. Omówienie formy przyznawania nagród
i wyró¿nieñ samorz¹dowych Rady Miejskiej
w Su³kowicach.
1) jedna Nagroda Pierwszego Stopnia,
2) jedna Nagroda Drugiego Stopnia,
3) trzy Nagrody Trzeciego Stopnia,
4) pozostali otrzymuj¹ Wyró¿nienie.
3. Laureaci Nagród i wyró¿nieñ samorz¹dowych Rady Miejskiej w Su³kowicach:
1) Nagroda Pierwszego Stopnia - Józef Mardaus,
2) Nagroda Drugiego Stopnia - Poczet
Sztandarowy OSP w Su³kowicach,
3) Nagrody Trzeciego Stopnia - Danuta So³tys,
4) Nagrody Trzeciego Stopnia - ks. Pawe³
Drobny,
5) Nagrody Trzeciego Stopnia - Eugeniusz
Pitala,
6) Wyró¿nienie - Stowarzyszenie Gospodyñ,
7) Wyró¿nienie - Polski Komitet Pomocy
Spo³ecznej,
8) Wyró¿nienie - Iwona Dzidek,
9) Wyró¿nienie - Mateusz Pitala,
10) Wyró¿nienie - Danuta Œwiat³oñ,
11) Wyró¿nienie - Ma³gorzata Pu³ka.
4. Podzia³ kwoty na nagrody i wyró¿nienia
samorz¹dowe Rady Miejskiej w Su³kowicach.
1) Nagroda Pierwszego Stopnia - 1800 z³, 2)
Nagroda Drugiego Stopnia - 1400 z³, 3) Nagrody Trzeciego Stopnia -1000 z³, 4) Wyró¿nienie - 200 z³ dla stowarzyszeñ (Stowarzyszenie Ko³o Gospodyñ, PKPS), 5) Wyró¿nienie - 100 z³ dla jednostek fizycznych.
5. Na komisji ustalono, ¿e nagrody zostan¹
zakupione przez Burmistrza wraz z Przewodnicz¹c¹ Komisji. Ka¿dy laureat nagrody i
wyró¿nienia samorz¹dowego Rady Miejskiej w Su³kowicach otrzyma kwiaty i dyplom.
Przewodnicz¹ca Komisji
Danuta Chodnik
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Nagrody i wyró¿nienia samorz¹dowe

Józef Mardaus

Danuta So³tys

Bardzo dobre osi¹gniêcia przy zarz¹dzaniu Gmin¹ Su³kowice. Zdobycie wielu nagród i dyplomów dla naszej gminy (w drugiej kadencji wp³ynê³o przesz³o 8 mln z³).
Nasza gmina w tym okresie zrobi³a du¿y
krok do przodu:
- nowa oczyszczalnia œcieków
- nowa niecka sk³adowa wysypiska
odpadów komunalnych
- wiele km sieci wodoci¹gowych i sieci
gazowych
- wykonanie wielu km nawierzchni asfaltowych
- wykonanie wielu km nowych chodników
- regulacja rzeki
- wybudowanie sali gimnastycznych w
Harbutowicach i Su³kowicach, boiska przy
gimnazjum
- i wiele innych osi¹gniêæ.

Pani Danuta So³tys jest Przewodnicz¹c¹
Ko³a Terenowego w Su³kowicach Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Funkcjê tê pe³ni od 7 lat. Gdy w 2000 roku
przejmowa³a Ko³o, skupia³o ono 8 cz³onków.
Przez te 7 lat prowadzi³a Ko³o w swoim
domu, przeznaczaj¹c na jego potrzeby
w³asny gara¿ oraz prywatn¹ lodówkê. W
tej pracy spo³ecznej pomaga³ jej tylko syn.
Do Ko³a zapisywali siê stale nowi
cz³onkowie, w maju 2007 r. liczy³o ju¿ ono
105 cz³onków, w lipcu 150 (po otrzymaniu
w u¿yczenie gminnego lokalu), a obecnie
liczy 205 cz³onków. Zg³osi³o siê te¿ kolejne
100 osób, ale formalnie zapisz¹ siê dopiero
w styczniu, by unikn¹æ sk³adki rocznej (24
z³ przy zapisie, 18 z³ w kolejnych latach)
przy koñcówce roku. Od stycznia 2008 Ko³o
bêdzie wiêc liczyæ ok. 300 osób. Trzeba
dodaæ, ¿e wiêkszoœæ cz³onków ma renty i
emerytury licz¹ce ok. 400 z³.
Pani Danuta So³tys prowadzi szerok¹
dzia³alnoœæ charytatywn¹ wœród swoich
cz³onków. Przede wszystkim otrzymuj¹ oni
co miesi¹c paczki ¿ywnoœciowe. ¯ywnoœæ
jest sprowadzana bezpoœrednio z Banku
¯ywnoœci w Krakowie, z Biura w
Myœlenicach, a ostatnio tak¿e przez PKPS,
z którym wspó³pracê podjê³a p. Danuta w
tym roku.
Przewodnicz¹ca D. So³tys prowadzi
jednoosobowo, bardzo rzetelnie i
skrupulatnie – co potwierdza Komisja
Rewizyjna Zwi¹zku – ca³¹ obs³ugê biurow¹
swego Ko³a: kartoteki osobowe, ewidencje;
zbiera i odprowadza sk³adki, pomaga w
uzyskiwaniu ulgowych biletów.
Zwraca siê w imieniu swych cz³onków,
do w³adz, ró¿nych instytucji, np. o pomoc
odzie¿ow¹.
Jest organizatorem wycieczek (w
sezonie co tydzieñ) np. do Czêstochowy,
Lichenia, Kalwarii, na S³owacjê (wody
termalne), ale te¿ np. na grzyby do
pobliskich lasów. Dwa razy w tygodniu
przychodz¹ do niej cz³onkowie, by
porozmawiaæ, wypiæ herbatê czy kawê. Dla
ka¿dego ma czas i uœmiech.

Poczet Sztandarowy
OSP Su³kowice
Do Pocztu Sztandarowego OSP Su³kowice nale¿¹ Józef Jêdrzejowski, Franciszek Mielecki, Jan Kania.
Ca³a trójka druhów chodzi z naszym
sztandarem 45 lat. Jest to precedens w skali kraju. Uczestnicz¹ we wszystkich uroczystoœciach koœcielnych, pañstwowych,
gminnych oraz zwi¹zkowych. Zawsze s¹
razem, s¹ tak¿e aktywnymi cz³onkami naszej jednostki mimo podesz³ego wieku. Bior¹
równie¿ udzia³ w pracach spo³ecznych na
rzecz OSP i gminy.
Cytujemy dok³adnie wnioski o przyznaniu nagród. Wnioski sk³adali mieszkañcy i organizacje.
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Pani Danuta So³tys to osoba niezwykle
energiczna, operatywna, nie liczy swego
czasu i trudu, a nawet pieniêdzy (u¿ywa
przecie¿ prywatnego telefonu). Do tej pory
niedostrzegana i niedoceniana, bo bardzo
skromna i uwa¿aj¹ca pomaganie innym za
rzecz normaln¹ – jest Cz³owiekiem
Instytucj¹. Jest wzorem spo³ecznika, który
pomaga dobrowolnie, bezp³atnie (choæ
sama ma ok. 500 z³ renty rodzinnej).
Dobrowolnie i œwiadomie dzia³a na rzecz
innych, a dzia³alnoœæ ta daleko wykracza poza
zwi¹zki rodzinno - przyjacielsko - kole¿eñskie.
Jest prawdziwym spo³ecznikiem i
wolontariuszem.
Uwa¿amy, i¿ jest osob¹ wszech miar
godn¹ otrzymania Nagrody Samorz¹dowej.
Trzeba takie osoby doceniaæ, honorowaæ i
dawaæ za wzór innym.

Iwona Dzidek
Pani Iwona Dzidek jest jednym z g³ównych pomys³odawców i realizatorów przedsiêwziêcia pod nazw¹ „¯ywa szopka”. Impreza ma charakter masowy, o zasiêgu gminnym, promuje miejscow¹ kulturê, zwyczaje. Liczny udzia³ ró¿nych œrodowisk od
przedszkolnych, szkolnych po rzemieœlnicze jest dowodem na wa¿ny wymiar integruj¹cy tych spotkañ. Aktywizowane s¹
wszystkie lokalne grupy artystyczne, wolontariackie i ochotnicze s³u¿by. Wspólne
kolêdowanie i prze¿ywanie okresu bo¿onarodzeniowego jest kultywowaniem tych

wartoœci, które zapisano w miejscowym
modelu wychowania, st¹d wa¿ny wymiar
równie¿ wychowawczy dla m³odych pokoleñ. Spotkania to du¿e wyzwanie organizacyjne, któremu doskonale przewodzi pani
I. Dzidek nie szczêdz¹c czasu i zaanga¿owania. Organizowane od 2006 roku spotkania kolêdnicze zapisa³y siê ju¿ w œwiadomoœci mieszkañców gminy i stanowi¹ now¹
formê promocji lokalnej.
Inn¹ form¹ integracji lokalnej i prób¹
dotarcia artystycznego do œrodowiska lokalnego s¹ organizowane przy wspó³udziale i re¿yserii pani I. Dzidek przedstawienia
„Misterium Mêki Pañskiej”. Artystyczny
wymiar zaskakuje nawet profesjonalistów.
Przedsiêwziêcie realizowane przy wspó³pracy Oœrodka Kultury skupia corocznie od
2004 roku rzesze widzów nie tylko z terenu
Gminy Su³kowice. Przekazywane w dzia³aniach pani I. Dzidek wartoœci chrzeœcijañskie s¹ wielk¹ pomoc¹ w tworzeniu obrazu
wspó³czesnego cz³owieka, a przez fakt anga¿owania wielu m³odych ludzi z ró¿nych
rodzin s¹ du¿¹ pomoc¹ w dzia³aniach profilaktycznych.

Eugeniusz Pitala
Przez wiele lat by³ sumiennym i wzorowym Przewodnicz¹cym Rady Osiedlowej,
oddany dla spo³eczeñstwa Su³kowic. Jest
Przewodnicz¹cym Ko³a Emerytów i Rencistów. Zawsze s³u¿y³ dobr¹ rad¹ w sprawach
dotycz¹cych dzia³alnoœci Rady Gminy Su³kowice. Pomaga³ wielu rodzinom w ró¿nych
trudnych sytuacjach, nie by³ obojêtny na
krzywdê ludzk¹. Zabiera³ decyduj¹cy g³os
w sprawach wa¿nych dla Gminy Su³kowice. Mimo podesz³ego wieku jest dalej zwi¹zany w ¿ycie naszej Ma³ej Ojczyzny.
Ks. Pawe³ Drobny
Ks. Pawe³ Drobny pracowa³ w naszej
parafii przez 5 lat, do wrzeœnia 2007. W tym
okresie skupia³ wokó³ siebie bardzo du¿o
m³odzie¿y. By³ opiekunem bardzo du¿ej
grupy ministrantów.
By³ tak¿e kapelanem stra¿aków ca³ej
gminy oraz aktywnym cz³onkiem OSP
Su³kowice. JeŸdzi³ do akcji bojowych,
wypadków drogowych oraz bra³ udzia³ w
æwiczeniach stra¿ackich.
Organizowa³ konkurs pieœni religijnych,
¯yw¹ szopkê, misterium Mêki Pañskiej. By³
lubianym ksiêdzem naszej parafii. Cieszy³
siê du¿ym zaufaniem i powa¿aniem.
Ks. Pawe³ Drobny nie móg³ przyjechaæ
na uroczystoœæ, zatrzyma³y go obowi¹zki
duszpasterskie w nowej parafii.

Ma³gorzata Pu³ka, Danuta Œwiat³oñ, Mateusz Pitala
Pani Ma³gorzata Pu³ka (studentka V
roku Krakowskiej Wy¿szej Szko³y Wy¿szej
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) od
wielu lat bezinteresownie poœwiêca swój
czas dzieciom niepe³nosprawnym i osobom
ubogim z naszej gminy. Wspó³organizuje
Gminne Spotkania Integracyjne. Zorganizowa³a grupê m³odzie¿y – uczniów gimnazjum oraz szkó³ œrednich i zaanga¿owa³a ich
w dzia³alnoœæ charytatywn¹.
Od 4 lat regularnie i bezinteresownie
spotyka siê z m³odzie¿¹ raz w tygodniu.
Podczas spotkañ przygotowuje gry, zabawy, loterie, programy artystyczne, dekoracje dostosowane do mo¿liwoœci dzieci niepe³nosprawnych. Zachêca te¿ m³ode osoby niepe³nosprawne ruchowo do pracy na
rzecz innych.
Dzia³alnoœæ pani Ma³gorzaty zas³uguje
na wielkie uznanie. Uda³o siê jej zaintere-
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sowaæ i przyci¹gn¹æ m³odzie¿ najtrudniejsz¹ wychowawczo, zdobyæ uznanie zarówno wœród ich rodziców jak i rodziców
dzieci wymagaj¹cych specjalnej troski.
Pani Ma³gorzata to osoba bardzo odpowiedzialna, punktualna, systematyczna,
wra¿liwa i godna zaufania.
Dzia³a w Stowarzyszeniu „Kolonia” od
8 lat. Bezinteresownie s³u¿y pomoc¹ podczas imprez masowych organizowanych
przez Oœrodek Kultury oraz opiekê spo³eczn¹, tj. Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy,
Dzieñ Dziecka, Dni Su³kowic, Op³atek dla
samotnych i in.
Jest osob¹ skromn¹ i niezwykle serdeczn¹. Jest autorytetem dla m³odych wolontariusz.
cd. na stronie 19
O wyró¿nionych organizacjach
napiszemy wkrótce.
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Polsko, nie jesteœ ju¿ ty niewolnic¹!
Lecz czymœ najwiêkszym, czym byæ mo¿na: sob¹!
S³owami wiersza Leopolda Staffa rozpocz¹³ swe kazanie ks. proboszcz Stanis³aw
Jaœkowiec w su³kowickim koœciele na uroczystej Mszy œw. 11 listopada, odprawionej w
intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej poczty sztandarowe kombatantów, stra¿aków i
szkó³ z ca³ej gminy, w³adze samorz¹dowe oraz parafianie. Podnios³oœæ uroczystoœci
podkreœli³ swym œpiewem chór Apassionata.
Ze wzglêdu na treœæ i formê publikujemy bez skrótów kazanie ksiêdza proboszcza.

1. Ludzie, co s³u¿yli Narodowi.
Znowu nadszed³ ten dzieñ, który kieruje nasze myœli ku OjczyŸnie! Œwiêto Niepodleg³oœci! Dzieñ dziêkczynienia Bogu za
dar wolnoœci, za to, ¿e Polska trwa równa
wœród równych, wolna wœród wolnych!
Bracia i Siostry! Kto czuje zwi¹zek z
Ojczyzn¹, idzie tego dnia pod pomniki bohaterów, na cmentarze, miejsca narodowej
pamiêci. Staje dziœ przed naszymi oczami
tamta data 11 XI 1918. Po stu dwudziestu
latach niewoli Polska powsta³a, by ¿yæ.
Wiemy dobrze, ¿e w XX wieku historia naszego Narodu ulega³a niezwyk³ym przemianom. Dzisiaj w najwiêkszym skrócie odtwarzamy stacje polskiej historii.
- Wydarzenia 1905 roku,
- I wojna œwiatowa, która wreszcie przed
sumieniem œwiata postawi³a sprawê polsk¹,
- Epopeja legionów i innych formacji
polskich od pól Francji po Murmañsk,
- Powstanie niepodleg³ego pañstwa,
- Wojna 1920 roku o polskie byæ albo
nie byæ,
- Lata Drugiej Rzeczypospolitej,
- Czwarty rozbiór Polski,
- Nieustêpliwa walka na tylu frontach,
o Polskê: woln¹, ca³¹ i niepodleg³¹,
- Ja³tañska zmowa,
- Trudne powojenne lata,
- Glos Ojca Œwiêtego z ówczesnego Placu Zwyciêstwa: Nie mo¿e byæ Europy
sprawiedliwej bez Polski suwerennej na
jej mapie, „Niech zst¹pi Duch Twój...”,
- Zryw Solidarnoœci,
- Stan wojenny... i
- Wolnoœæ, co wreszcie przysz³a do Ojczyzny: wymodlona, wycierpiana, wywalczona.
Za nami ju¿ l7 lat polskiej wolnoœci.
Polsko, nie jesteœ ju¿ niewolnic¹! Jesteœ
sob¹.
Dziœ przypominamy ludzi, których Bo¿a
Opatrznoœæ postawi³a na drogach naszej
historii. Staj¹ dziœ przed nami ci nasi polscy niewolnicy wszystkich, którzy wtedy,
w latach 1918 – 1920, budowali pañstwo,
organizowali wojsko, tworzyli narodow¹
sztukê, bronili polskiej niepodleg³oœci: Józef Pi³sudski i Roman Dmowski, Ignacy Jan
Paderewski i Wojciech Korfanty, Wincenty Witos, gen. Józef Haller i Stanis³aw Wojciechowski, W³adys³aw Reymont, Stefan
¯eromski, Jacek Malczewski, Kardyna³
Aleksander Kakowski, Ksi¹dz Ignacy Skorupka. Ojcowie polskiej wolnoœci i nauczy-
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ciele przysz³ych pokoleñ. Ludzie, których
niekiedy dzieli³o wiele, a ³¹czy³o jedno: zwi¹zek z Ojczyzn¹, z Narodem, z polsk¹ ziemi¹,
pragnienie przysporzenia jej dobra.
Najpierw Ojczyzna, potem sztuka – to
s³owa Ignacego Jana Paderewskiego, który potrafi³ zrezygnowaæ ze œwiatowej kariery artystycznej, kiedy Ojczyzna go wezwa³a, aby jej s³u¿y³.
Najpierw Ojczyzna... to s³owa tysiêcy:
¿o³nierzy 1920 i 1939 roku, ¿o³nierzy polskiego Pañstwa Podziemnego i Polskich Si³
Zbrojnych na Zachodzie, wiêŸniów obozów i gu³agów, którzy siê Polski nie zaparli,
robotników, co po latach podnieœli bunt w
imiê chleba i wolnoœci, ch³opów, co dochowali wiernoœci polskiej ziemi.
S³owa: Najpierw Ojczyzna... s¹ równie¿
s³owami naszego czasu. Dziœ (w dniu Œwiêta Niepodleg³oœci) rozgl¹damy siê wokó³
siebie i dostrzegamy ludzi, którzy Polsce
s³u¿¹, Polskê kochaj¹ i Polsce wierz¹. Spotkaæ ich mo¿na w œrodowisku polskiej pracy, na placówkach dyplomatycznych, polskiej szkole i uczelni, w wojsku i policji, instytutach badawczych i na polskiej wsi.
Bo Œwiêto Niepodleg³oœci to Œwiêto
Dziêkczynienia. To nie tylko wspomnienie
cmentarzy, grobów, cierpieñ przesz³oœci. To
tak¿e œwiêto, kiedy dziêkujemy Bogu za to
wszystko, co sta³o siê polskim sukcesem, radoœci¹, osi¹gniêciem na planie gospodarki,
¿ycia spo³ecznego, kultury. To œwiêto tych,
którzy pracuj¹ na rzecz niepodleg³oœci polskiej gospodarki, pañstwa, ducha narodu. To
œwiêto twórczych si³ polskiego Narodu. Radosne, Bo¿e, ludzkie i narodowe œwiêto.
To prawda, mo¿e zbyt ma³o tej odœwiêtnej szaty jak w innych krajach, to jest u
Amerykanów, Francuzów, W³ochów, Niemców czy Duñczyków. U nas zaœ nie tylko w
niedzielê, ale i w œwiêto narodowe kupczy
siê i handluje w obcych marketach. Czy¿
taki proceder nie narusza godnoœci naszego narodowego œwiêta i obywatelskiego
sumienia?!

2. Nasze sumienie obywatelskie
Warto zapytaæ, w³aœnie dziœ: Jakie jest
to nasze sumienie obywatelskie? Co by³o
tak trwa³e w ludziach, ¿e nie szczêdzili dla
Ojczyzny ofiary z ¿ycia? Co by³o tak silne i
mocne w polskiej kulturze, ¿e nie ulega presji zaborców i komunistycznych presji? Sk¹d
siê bra³a ta mi³oœæ ofiarna ku Polsce i braciom, której nie skruszy³y najciê¿sze razy?
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By³ taki dzieñ odleg³y o tysi¹c lat, kiedy na urodzajnym polskim gruncie stan¹³
Chrystusowy Krzy¿. A zatem trwajcie w
niej i nie poddawajcie siê na nowo pod
jarzmo niewoli – mówi œw. Pawe³. Jezus
Chrystus Pan polskiej historii.
Ilu¿ z tych, co znaleŸli siê dziœ w panteonie narodowej chwa³y by³o wiernymi
uczniami Chrystusa! Sz³o przez ¿ycie Jego
naœladuj¹c. Wspomnijmy poœród nich niektóre imiona 108 Mêczenników II wojny
œwiatowej, których na placu Józefa Pi³sudskiego wyniós³ na o³tarze Ojciec Œwiêty.
To w imiê wiernoœci temu Krzy¿owi,
wros³emu mocno w polsk¹ ziemiê wczytujemy siê w mowê cmentarzy wojennych w
Charkowie, Miednoje i Katyniu. Ws³uchujemy siê w g³os dzwonów, g³os sumienia i
do³ów œmierci. Ile¿ grobów na drodze polskiej wolnoœci! Kto nie rozumie mowy
polskich cmentarzy, ten Polski nie rozumie.
Jak wiêc zrozumieæ œmieræ tego nieznanego z imienia Orlêcia Lwowskiego, spoczywaj¹cego w Grobie Nieznanego ¯o³nierza w
Warszawie? Jak zrozumieæ tê œmieræ i wymowê Grobu Nieznanego ¯o³nierza, skoro
co ósmy Polak nie wie, z jak¹ dat¹ i wydarzeniem kojarzy siê Œwiêto Niepodleg³oœci. Stoi
wiêc wielkie zadanie przed polsk¹ szko³¹, nauczycielami. To prawda, ³atwiej zmieniæ ministra, trudniej wdro¿yæ program spójny,
sprawdzony: Szko³a – Rodzina – Koœció³. A
przecie¿ sumienie obywatelskie kszta³tuje
zwarty system wychowawczy. Nieznany
¯o³nierz i tysi¹ce innych oddali ¿ycie za wartoœci patriotyczne, nieprzemijaj¹ce.
Ksi¹dz Pra³at Antoni Szlagowski, póŸniejszy biskup warszawski, witaj¹c szcz¹tki Orlêcia Lwowskiego powiedzia³:
Czym¿e i na Boga jesteœ, szary ¿o³nierzu, nieznany, bezimienny? Ty jesteœ odwieczny geniusz bojowy Narodu, zowiesz
siê Mêstwo. Ty jesteœ niespo¿yta, niezmo¿ona moc idea³ów narodowych, zowiesz
siê Poœwiêcenie. Ty jesteœ wszechzwyciêska niepodleg³oœæ ducha narodowego,
zowiesz siê Wolnoœæ.
W³osi nazywaj¹ Grób Nieznanego ¯o³nierza O³tarzem Ojczyzny – Altare della Patria. Tam p³onie wieczna lampka, ¿o³nierze
zaci¹gaj¹ warty, a g³owy pañstw oddaj¹
honory.

3. Nie zasmucajcie Bo¿ego Ducha.
Umi³owani!
Cz³owiek nie wybiera sobie miejsca urodzenia i œrodowiska, w którym wzrasta. To
Bóg cz³owiekowi ofiaruje Ojczyznê. W duchowym, kulturalnym, religijnym, spo³ecznym klimacie Ojczyzny ludzie buduj¹ swoj¹ to¿samoœæ, swoja osobowoœæ, wewnêtrzn¹ wra¿liwoœæ i kulturê.
Ojczyzna – kiedy myœlê – wówczas
wyra¿am siebie i zakorzeniam – trafne,
g³êbokie, s³owa z poematu Karola Wojty³y
„Myœl¹c Ojczyzna”.
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Mo¿emy dopowiedzieæ: zakorzeniam
siebie we wspólnocie Narodu, we wspólnocie wiary, historii, duchowej wra¿liwoœci, jêzyka, obyczaju – na ¿ycie ca³e. Przecie¿ rzadko mo¿na spotkaæ ludzi, co do koñca wyparli siê swej Ojczyzny b¹dŸ zerwali z
ni¹ duchow¹ wiêŸ. A nasza Ojczyzna to
Polska, co siê rozci¹ga od Ba³tyku, po gór
szczyty, od Bugu po San, co siêga nawet
szerzej: w przestrzeñ historycznej polskiej
wspólnoty, tam gdzie œwieci œliczna Gwiazda Lwowa, gdzie Ostra Brama, Nowogródzka Góra, gdzie karpacka Pantyrska Prze³êcz,
na której po dziœ dzieñ stoi ten krzy¿ wzniesiony przez ¿o³nierzy II Brygady Legionów,
z napisem Dla Ciebie, Polsko, i dla Twej
chwa³y.
Umi³owani. Od wieków ludzie tej ziemi
otwieraj¹ swe serca na s³owa Chrystusa.
W dniu Œwiêta Niepodleg³oœci Jezus Chrystus w czytanej dzisiaj Ewangelii zwraca siê
do tych, którzy stoj¹ na czele Narodu. Przypomina, ¿e istot¹ ka¿dej w³adzy, ka¿dej
zwierzchnoœci jest s³u¿ebnoœæ. Przypomina o tym politykom, parlamentarzystom,
elitom narodowym, dzia³aczom samorz¹dowym. Wiecie, ¿e ci, którzy uchodz¹ za w³adców narodów, uciskaj¹ je, a ich wielcy
daj¹ im odczuæ sw¹ w³adzê. Nie tak bêdzie miêdzy wami. ( Mk 10. 42b - 43a).
Mówi im Chrystus: Macie s³u¿yæ ludziom w swojej OjczyŸnie, anga¿owaæ dla
niej swoje umiejêtnoœci, talenty. Powinniœcie formowaæ sumienie obywatelskie.
Macie szukaæ przede wszystkim rozwi¹zañ
przydatnych dobru wspólnemu. Odrzuciwszy k³amstwo: niech ka¿dy z was mówi
prawdê do bliŸniego, bo jesteœcie dla siebie cz³onkami (...) Niech nie wychodzi z
waszych ust ¿adna mowa szkodliwa, lecz
buduj¹ca, zale¿nie od potrzeby, by wyœwiadczaæ dobro s³uchaj¹cym. I nie zasmucajcie Bo¿ego Ducha Œwiêtego, którym zostaliœcie opieczêtowani na dzieñ odkupienia. (Ef 4, 25.
Nie zasmucajcie Bo¿ego Ducha Œwiêtego! Nie zamieniajcie tej z takim trudem
zdobytej wolnoœci na tê inn¹ pseudowolnoœæ, która rodzi przemoc, kainowe zbrodnie wœród m³odzie¿y, czarne marsze. M³odzi Przyjaciele. Nie zasmucajcie Bo¿ego Ducha w naszej OjczyŸnie! U progu nowego
tysi¹clecia wci¹¿ musimy kszta³towaæ sumienia obywatelskie. Nikt nas i nikogo z
tego nie zwolni³!
Boli nas, kiedy ludzie naszego Narodu
s¹ eksmitowani z mieszkañ. A przecie¿ œw.
Pawe³ poucza: B¹dŸcie dla siebie nawzajem
dobrzy i mi³osierni! Wiêc nie b¹dŸmy obojêtni na z³o.
Dlaczego musimy tolerowaæ takie mechanizmy, które zezwalaj¹, aby spo³eczeñstwo nasze toczy³ rak korupcji, aby rozpe³z³a siê oœmiornica mafii? A œw. Pawe³ nawo³uje w dzisiejszym czytaniu: Kto dot¹d
krad³, niech ju¿ przestanie kraœæ, lecz ra-

czej niech pracuje uczciwie w³asnymi rêkami, by mia³ z czego udzielaæ potrzebuj¹cym. (Ef 4.28).
Doœæ jest materialnej biedy, by powiêkszaæ duchow¹ pustkê. Niech zniknie spoœród was (...) gniew, wrzaskliwoœæ, zniewa¿anie wraz z wszelk¹ z³oœci¹ (Ef 4,31)
mówi œw. Pawe³.
A dlaczego tak czêsto nasze ¿ycie polityczne wydaje siê tañcem chocho³ów na
publicznej scenie w wykonaniu ludzi, którzy na niej s¹ tylko dlatego, poniewa¿ zdobyli zaufanie ludzi.
Wielka rzesza bezrobotnych ludzi, co
wci¹¿ czekaj¹ na szansê lepszego ¿ycia, jak
im wyt³umaczyæ pozytywne znaczenie wolnoœci tym dziesi¹tkom tysiêcy dawnych pracowników PGR-ów? Ich sytuacja przecie¿
wydaje siê dziœ gorsza ni¿ sytuacja dawnych
ch³opów pañszczyŸnianych, którym dziedzic
zapewnia³ minimum egzystencji. Co znaczy
polityczna wolnoœæ dla tych rzesz emerytów, co wspominaj¹ dawne czasy, kiedy mieli
poczucie ¿yciowej stabilizacji. Jak t¹ wolnoœci¹ maj¹ siê cieszyæ rolnicy, którzy plon swej
ciê¿kiej pracy musz¹ sprzedawaæ za marny
grosz, a wóz Drzyma³y, czy œmieræ Boryny
to literacki przekaz? Jak mo¿na mówiæ o obywatelskim sumieniu tych, co w sytuacji, kiedy zabrak³o opresyjnego pañstwa, lekcewa¿¹ wszelkie normy spo³ecznych zachowañ, zniewa¿aj¹ ludzi, bezmyœlnie niszcz¹ to,
co jest naszym dobrem wspólnym – stadiony i dworce kolejowe?
Trzeba o tym mówiæ w³aœnie dziœ w dniu
Œwiêta Niepodleg³oœci, wobec praw, ale i
powinnoœci obywatelskich, wobec tych, co
ster nawy pañstwowej dzier¿¹ i tych, co
wybrali drogê s³u¿by Narodowi. Stawiam
te pytania. Mo¿e powie ktoœ, niepasuj¹ce
do œwi¹tecznego nastroju. Ale s¹ to pytania stawiane w obronie polskiej wolnoœci i
niepodleg³oœci. Nie zagra¿a jej dzisiaj przecie¿ ¿aden czynnik zewnêtrzny – od kilku
lat nale¿ymy do NATO. Mog¹ jednak tê
wolnoœæ i tê niepodleg³oœæ pomniejszyæ i
podwa¿yæ zagro¿enia wewnêtrzne: duchowy marazm, odstêpstwo od sprawdzonych
zasad, rozmycie wartoœci, egoizm, co podkopuje dobro wspólne. Frekwencja na wyborach – kiedyœ chodzili!

4. Dok¹d idziesz Polsko?
Stajemy na progu nowego wieku, nowego tysi¹clecia i patrzymy w nowy czas.
Co przyniesie, jaki bêdzie? Na pocz¹tku
naszego wieku talent Henryka Sienkiewicza stworzy³ g³oœn¹ powieœæ „Quo vadis?”
Quo vadis Domine – Dok¹d idziesz Panie? Pamiêtamy tê kluczow¹ scenê spotkania opuszczaj¹cego Rzym Piotra z Chrystusem. Chrystus odpowiedzia³:
Idê do Rzymu, aby mnie jeszcze raz
ukrzy¿owano.
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Spotkanie Piotra z Chrystusem odmieni³o jego ¿ycie. Zawstydzony Piotr wróci³
do Rzymu. Pozosta³ wierny Chrystusowi,
a¿ do mêczeñskiej œmierci. Piotr – Opoka.
Na progu nowego tysi¹clecia znowu
staje Chrystus i tym razem On zadaje pytanie nam, Polsce ca³ej:
Quo vadis – Dok¹d idziesz?
A wiêc czy pójdziesz za Chrystusem, starych ojców szlakiem? Czy pójdziesz za jego
Matk¹, któr¹ obra³eœ sobie za Królow¹ Korony Polskiej, a tak¿e Hetmank¹ ¯o³nierza
Polskiego? Czy przeprosisz za zw¹tpienie,
niewiernoœæ a mo¿e zaprzañstwo? Czy zawierzysz swój los Chrystusowi, który by³
wczoraj, jest dziœ i na zawsze? Na te pytania
odpowiadamy dziœ w dniu Œwiêta Niepodleg³oœci Najjaœniejszej Rzeczypospolitej.
OjczyŸnie naszej mówimy za biskupem
Antonim Szlagowskim:
Ojczyzno mi³a, buduj siê prac¹ pokoleñ, œwieæ chwa³¹ rycerzy, roœnij mi³oœci¹
synów i ¿yj. ¯yj wielka, ¿yj potê¿na po
wieczne czasy.
A Bogu powiemy za Synem Marnotrawnym:
Zabiorê siê i pójdê do mego Ojca, i
powiem mu: Ojcze zgrzeszy³em przeciw
Bogu. Zabiorê siê i pójdê... i wyznam moj¹
wiarê.
Umi³owanaœ jest i moja, Ojczyzno moja,
moje œwiête Jeruzalem. Gdybym zapomnia³
o tobie, niech przywrze jêzyk do mego podniebienia i niech uschnie moja prawica, a
Ty, Bo¿e na niebie, zapomnij o mnie.
(ks. Piotr Skarga)
Amen!
Po Mszy œwiêtej zebrani w koœciele
przemaszerowali pod Pomnik Ofiar
Pacyfikacji, przy którym harcerze zaci¹gnêli
wartê. Zabrzmia³ nasz hymn narodowy.
Nastêpnie przy dŸwiêkach werbli liczne
delegacje z³o¿y³y przed Pomnikiem wieñce
i wi¹zanki kwiatów. Przemówienie wyg³osi³
burmistrz Piotr Pu³ka. Na zakoñczenie
uroczystoœci orkiestra dêta pod dyrekcj¹
Romana Mo³dawy da³a okolicznoœciowy
koncert.
Po po³udniu w Oœrodku Kultury mo¿na
by³o wspólnie zaœpiewaæ patriotyczne
pieœni i piosenki. Dla chêtnych czeka³y
œpiewniki oraz zespó³ muzyczno-wokalny.
Na stronie 3 publikujemy teksty z
przedwojennej czytanki, ofiarowanej wraz
z innymi dokumentami historycznymi Izbie
Tradycji przez by³ego burmistrza Józefa
Mardausa.
Warto porównaæ ze wspó³czesnymi
czasami, jak czcili przed wojn¹ m³odzi
Polacy Œwiêto Niepodleg³oœci. (B)
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URZ¥D MIEJSKI

Szanowny Mieszkañcu Gminy Su³kowice!
Masz g³os – masz wybór

REWITALIZACJA!
Dlaczego chcemy opracowaæ program rewitalizacji?
„Miasta nie sk³adaj¹ siê tylko z domów i ulic, ale z ludzi i ich nadziei”
Œw. Augustyn
Naszemu miastu brak wyraŸnych cech
miejskoœci. Zwartej zabudowy, wyraŸnego
centrum, wyznaczonych stref dzia³alnoœci
gospodarczej i us³ugowej. Budowanie miasta trwa zazwyczaj wiele stuleci, my jesteœmy miastem m³odym. Okolicznoœæ ta
sprzyja rozwojowi, jest jednak zobowi¹zaniem do odpowiedzialnoœci w decyzjach
maj¹cych wp³yw na kszta³towanie siê tkanki
miejskiej. To, co w innych miastach powstawa³o w trakcie wielu stuleci, dzieje siê na
naszych oczach. St¹d pope³nione b³êdy: Ÿle
wyznaczona droga, zabudowanie trasy obwodnicy, brak rezerwacji terenu na niezbêdne obiekty bêd¹ dotkliwie odczuwane przez
nastêpne pokolenia.
Konieczne s¹ wiec m¹dre, wywa¿one i
dalekowzroczne decyzje. Decyzji takich nie
wypracuje zespó³ urzêdników, nie wypracuje te¿ zespó³ naukowców. Do ich wypracowania potrzeba zbiorowej m¹droœci
mieszkañców. Nale¿y j¹ tylko wesprzeæ
wiedz¹ ekspertów i znaleŸæ rozwi¹zania,
które konsekwentnie realizowane pozwol¹
tworzyæ ³ad przestrzenny. Tylko tak mo¿na
budowaæ miasto, w którym bêdzie mo¿na
m¹drze ³¹czyæ potrzeby przedsiêbiorców
chc¹cych inwestowaæ w dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i mieszkañców, chc¹cych wygodnie i bezpiecznie mieszkaæ, korzystaæ
ze wszystkich zdobyczy cywilizacja, a tak¿e godziwie spêdzaæ czas wolny.
Dlatego bêdziemy czêsto odwo³ywaæ
siê do zdania mieszkañców. Dlatego spytaliœmy ju¿ o wykorzystanie komputerów
oraz dostêp do Internetu. Zdajemy sobie
sprawê, ¿e podstawowym wyzwaniem nas
wszystkich jest odnalezienie siê w strukturach spo³eczeñstwa informacyjnego. Brak
dostêpu do nowoczesnych mediów to pozostawanie w sferze wykluczenia spo³ecznego.
Dlatego te¿ obecnie zwracamy siê do
mieszkañców naszej gminy z pytaniem, co
chcieliby zmieniæ w swoim otoczeniu. Jakie
obszary i obiekty naszego miasta i naszych
so³ectw wymagaj¹ ró¿norakiej interwencji
w³adz lokalnych. Od bezpoœrednio realizowanych inwestycji i remontów, poprzez
stwarzanie warunków dla w³aœcicieli i inwestorów prywatnych oraz w³aœciwe planowanie przestrzenne.
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Rewitalizacja, o co w³aœciwie
chodzi?
Urz¹d Miejski w Su³kowicach rozprowadza od kilku dni ankietê rewitalizacyjn¹.
Dla wielu mieszkañców samo s³owo rewitalizacja mo¿e brzmieæ niezrozumiale, postaramy siê wiêc nieco ten termin przybli¿yæ. Chcemy te¿ wyjaœniæ, do czego potrzebna jest nam ta ankieta.

Pytania, które stawiamy, zwi¹zane z
opracowywanym programem o¿ywienia i
przebudowy funkcji kluczowych dla naszego miasta obszarów. Program ten nazywany jest obco brzmi¹co, „Lokalnym Planem
Rewitalizacji”. Ale chodzi przecie¿ o to, aby
uwzglêdniaj¹c zmiany, które zasz³y w ostatnich dziesiêcioleciach, dostosowaæ uk³ad
przestrzenny i funkcjonalny do aktualnych
wyzwañ i potrzeb naszych mieszkañców.
Kierujemy siê oczywist¹ zasad¹, ¿e w³adze
samorz¹dowe s¹ po to, aby ludziom ¿y³o
siê lepiej.

„Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi
o pieni¹dze” – tak te¿ jest i tym razem. Gmina
potrzebuje pieniêdzy z Unii Europejskiej na
zrealizowanie ogromnych inwestycji (piszemy o nich w artykule „Inwestycje przysz³oœciowe”). Chcielibyœmy jednak, aby przy realizowaniu tych wielkich przedsiêwziêæ nie
zapomnieæ o innych problemach, czêsto
uprzykrzaj¹cych nam ¿ycie i hamuj¹cych
rozwój naszej gminy.

Opracowywany program powinien pos³u¿yæ do zdobycia pieniêdzy na dofinansowanie wspólnie uzgodnionych przedsiêwziêæ. Ma byæ szans¹ zarówno dla samorz¹du gminnego jak i spó³dzielni mieszkaniowych. Mamy jednak œwiadomoœæ, ¿e
jako m³ode miasto o rozproszonej zabudowie bêdziemy mieli trudnoœæ w spe³nieniu
wszystkich wymogów, stawianych przez regionalny program operacyjny. Musimy jednak przynajmniej spróbowaæ podj¹æ starania o sprostowanie tym wymaganiom, licz¹c na udzia³ wszystkich mieszkañców naszej gminy, dziêki któremu opracowany Program bêdzie czymœ wiêcej ni¿ za³¹cznikiem
do wniosków o pieni¹dze. Chcemy zinwentaryzowaæ wszystkie nasze problemy
i stworzyæ realny program ich rozwi¹zania.

* O niezagospodarowane skrawki terenu, a tak¿e o to, w jakim kierunku zdaniem
Pañstwa nale¿y zagospodarowywaæ najwa¿niejsze obiekty gminne (np. kompleks
Goœcibi, planowany obok niego zalew, itp.).
* O w³aœciwe oœwietlenie, zaplanowanie przejœæ dla pieszych i podjazdów dla
osób niepe³nosprawnych.
* O estetykê obiektów publicznych, budynków spó³dzielczych oraz domów prywatnych.
* O skwery, kwietniki, place zabaw dla
dzieci, miejsca wypoczynku i rekreacji.
* Pytamy równie¿ o to, jak oceniacie
nasze miasto i so³ectwa. O poczucie bezpieczeñstwa i ocenê mo¿liwoœci nauki i rozwoju osobistego.

Prosimy wiêc wszystkich o wype³nienie ankiety, traktuj¹c j¹ jako instrukcjê dla
swojego samorz¹du, swoich radnych, swojego burmistrza i swoich urzêdników, co
maj¹ robiæ, aby nam wszystkim ¿y³o siê lepiej, w coraz piêkniejszym mieœcie i coraz
piêkniejszych so³ectwach. Podzielcie siê z
nami swoimi spostrze¿eniami i uwagami, bez
których mo¿emy, pomimo najlepszych intencji, pomin¹æ sprawy bardzo dla wszystkich istotne.
Ankieta do pobrania na stronie internetowej gminy:
www.sulkowice.pl
Burmistrz Gminy Su³kowice
Piotr Pu³ka

Pytamy wiêc o wszystkie sprawy, nawet te pozornie nieistotne:

Pytamy wszystkich mieszkañców oraz
odwiedzaj¹cych gminê o pomys³y na lepsze zorganizowanie naszych miejscowoœci.
Zgodnie z wymogami tego typu badañ,
czêœæ pytañ jest ukierunkowana, ale jest
tak¿e sporo pytañ otwartych. Liczymy, ¿e
wska¿ecie nam Pañstwo tak¿e zupe³nie
nowe potrzeby i ciekawe pomys³y na ich
zaspokojenie.
Rodzi siê jeszcze pytanie, dlaczego mówi¹c o „rewitalizacji” (rozumianej jako „o¿ywienie gospodarcze i spo³eczne”), prosimy wskazaniu obszarów i tematów problemowych. Wynika to z zasady, któr¹ kieruj¹
siê instytucje Unii Europejskiej, przydzielaj¹ce dotacje: „no problem, no project, no
grants”. Tê zasadê nale¿y rozumieæ nastêpuj¹co: je¿eli nie ma problemu, to nie ma
przedsiêwziêæ i nie bêdzie pieniêdzy.

12 listopada 2007 r.
dokoñczenie na nast. stronie
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URZ¥D MIEJSKI
Inwestycje przysz³oœciowe

INWESTYCJE STRATEGICZNE GMINY SU£KOWICE
Samorz¹d Gminy Su³kowice pracuje nad
aktualizacj¹ strategii. Istotne znaczenie dla
kszta³tu tej strategii ma mo¿liwoœæ pozyskania œrodków na realizacjê zadañ najbardziej kosztownych, a zarazem niezbêdnych
dla dalszego rozwoju gminy. Równolegle z
pracami nad aktualizacj¹ strategii trwa przygotowywanie strategicznych programów
inwestycyjnych, zwi¹zanych z systemami:
- zaopatrzenia w wodê;
- odprowadzania i oczyszczania œcieków;
- odbioru i zagospodarowania odpadów;
- dróg lokalnych i ich powi¹zania z drogami
wy¿szych kategorii.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej omówiono stan gotowoœci gminy do realizacji
tych zadañ. G³ównie dotyczy³o to zadañ
najdro¿szych, których przygotowanie jest
najbardziej pilne, ze wzglêdu na kolejkê kilkuset gmin, które ustawi³y siê ju¿ po finansowanie z UE. Chodzi o „Program zaopatrzenia gminy w wodê oraz odprowadzania
i oczyszczania œcieków”.
W nowym okresie programowania 2007
- 2013 nie bêdzie mo¿liwoœci kanalizowania
gminy tak jak w latach poprzednich (czyli
niewielkimi etapami, o wartoœci kilku milionów z³otych). Na wsparcie takich ma³ych zadañ nie mamy szans. A oto dlatego mianowicie, ¿e od lipca 2006 r. Gmina Su³kowice
zosta³a zaliczona do aglomeracji powy¿ej 15
tys. mieszkañców (przeliczeniowych). Takie

aglomeracje mog¹ aplikowaæ o œrodki jedynie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. To bardzo du¿y program,
przewiduj¹cy finansowanie projektów o
wartoœci przynajmniej 5 milionów •.
Takich wielkich projektów Gmina Su³kowice jeszcze nigdy nie realizowa³a. Wymagaj¹ one wieloletnich przygotowañ i
kosztownej dokumentacji (studiów wykonalnoœci). Do samego z³o¿enia wniosku
wymagane s¹ pozwolenia na budowê przynajmniej 40% zadañ, przewidzianych do realizacji w ramach tego¿ wniosku. Dokumentacji takiej, za wyj¹tkiem niezrealizowanej
czêœci Biertowic, Gmina Su³kowice nie mia³a nigdy opracowanej. Stanêliœmy wiêc
przed pilnym zadaniem przygotowania tego
niezbêdnego dokumentu.
W 2007 roku opracowano wiêc „Koncepcjê systemu zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczyszczania œcieków dla
gminy Su³kowice”. Dokument ten identyfikuje poszczególne zadania i pozwala oszacowaæ skalê przedsiêwziêæ i niezbêdne do
ich realizacji nak³ady inwestycyjne. Koncepcja ta pozwoli³a ju¿ zg³osiæ nasze zadania do Krajowego Programu Oczyszczania
Œcieków Komunalnych.

1. Zadania z zakresu gospodarki
œciekowej

2. Zadania z zakresu zaopatrzenia
w wodê

Budowa kanalizacji sanitarnej
Etap
Biertowice 2
(w realizacji)
Su³kowice 4
Su³kowice 5
Su³kowice 6
Rudnik
Krzywaczka
Harbutowice

Wartoœæ w tys. z³
1.450
6.992
4.527
3.473 – 4.096
11.240 – 12.850
10.592 – 13.092
6.842 – 9.022

Remont kana³u
Biertowice

Budowa i modernizacja wodoci¹gu
Etap
Biertowice
Su³kowice
Rudnik
Krzywaczka
Harbutowice

Wartoœæ w tys. z³
553
633
648
100 – 1.033
1.520 – 2.790

Modernizacja SUW „Goœcibia”
Komputerowy
system uzdatniania
512 tys. •
Actiflo
Budynek stacji
280 tys. z³

360

GAZETA GMINNA
KLAMRA

Oczyszczalnie
œcieków
Biertowice
rozbudowa
Krzywaczka
budowa

Jakie zadania stoj¹ przed nasz¹ gmin¹,
pokazano w poni¿szych tabelach.

2.900 – 3.500
2.000

Wydawca: Rada Miejska w Su³kowicach
Redaktor naczelny: Stefan Bochenek
www.sulkowice.pl
Adres redakcji: Rada Miejska, Rynek 1,
32-440 Su³kowice
tel./fax 272 14 22
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Z tego wykazu zadañ (patrz tabelka), zestawione bêd¹ 2 lub 3 projekty o wartoœci powy¿ej 20 milionów z³ ka¿dy. Dla tych projektów bêdziemy zabiegaæ o finansowanie z programu Infrastruktura i Œrodowisko. Potrzebna
dokumentacja jest ju¿ opracowywana – a dok³adnie: sieæ kanalizacyjna w Su³kowicach i
Rudniku. O tym wiêc, czy Gmina Su³kowice
skorzysta z szansy, jak¹ s¹ œrodki UE, zadecyduje przede wszystkim sprawnoœæ uzgadniania tras kanalizacji i uzyskiwania pozwoleñ na
budowê. Czeka nas wszystkich wielki wysi³ek,
najpierw organizacyjny a nastêpnie realizacyjny. Warto go podj¹æ, gdy¿ obecne dofinansowanie z Unii Europejskiej jest zapewne ostatni¹ szans¹ na uzyskanie znacznego dofinansowania naszej kanalizacji.
Kanalizacja i woda nie s¹ oczywiœcie jedynymi zadaniami przygotowywanymi przez
gminê. Zadania z zakresu gospodarki odpadami (sortownia i kompostowania) bêd¹ zrealizowane w roku przysz³ym, po wprowadzeniu do Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami. Poprawi¹ siê wtedy znacznie
szanse pozyskania wysokiej dotacji na ich
realizacjê. Kolejne zadania strategiczne wy³oni zapewne przygotowywany aktualnie
program rewitalizacji. Jednak bior¹c pod
uwagê skalê zamierzeñ – o sukcesie gminy
zdecyduje program wy¿ej zarysowany.
Opracowa³ Adam Gumularz

Rewitalizacja...
Musimy wiêc okreœliæ g³ówne problemy, jakie nurtuj¹ nas wszystkich i zdecydowaæ, czy dla ich rozwi¹zania mo¿na stworzyæ program powi¹zanych ze sob¹ zadañ
(projektów), po zrealizowaniu których Su³kowice bêd¹ siê mog³y szybciej rozwijaæ.
Problemów tych nie dostrze¿emy sami,
nawet wspierani przez zewnêtrznych ekspertów. Mamy taki obowi¹zek i chcemy o
te problemy zapytaæ mieszkañców. A na
podstawie udzielonych odpowiedzi skonstruowaæ program rewitalizacji. I dopiero
wtedy bêdziemy mogli ubiegaæ siê o dotacje unijne. Program Rewitalizacji mo¿emy
opracowaæ jedynie wspólnie i o tê wspó³pracê Pañstwa prosimy, oddaj¹c w Wasze
rêce ankietê.
Prosiliœmy o wype³nienie i przekazanie
ankiety do 26 listopada. Bêdziemy oczekiwali
na jej zwrot jeszcze kolejny tydzieñ – a wiêc
do 4 grudnia br. ¯yczymy dobrych, ciekawych
pomys³ów.

Zespó³ ds. Rozwoju Przedsiêbiorczoœci
i Promocji Gminy
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Budujemy mosty…
Jesieni¹ tego roku ruszy³a przebudowa mostu w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr
956 na potoku Rudniczanki w Biertowicach. Przebudowa przez jednych oczekiwana, dla innych bardzo uci¹¿liwa i kontrowersyjna…
W zwi¹zku z realizacj¹ tej inwestycji i
zamkniêciem najwa¿niejszego ci¹gu drogowego wyst¹pi³y w naszej gminie znaczne
utrudnienia komunikacyjne, a tak¿e powa¿ne zagro¿enie bezpieczeñstwa, szczególnie
pieszych u¿ytkowników wykorzystywanej
jako „naturalny objazd” drogi powiatowej
K 1936, czyli ul. Dolnej w Rudniku.
To prawda, ¿e termin realizacji budowy
planowany na maj – czerwiec 2008 r. nie
napawa optymizmem, to prawda, ¿e ruch
na ulicy Dolnej zosta³ natê¿ony do granic
wytrzyma³oœci; prawd¹ jest i to, ¿e droga
sta³a siê bardzo niebezpieczna, ale - nie jest
to moja wina.
Inwestycja ta planowana by³a od dawna, tj. od 2003 r., kiedy to zosta³y dokonane
uzgodnienia i wydane warunki.
Dok³adnie 25 sierpnia 2003 r. ówczesny
burmistrz wyda³ „Decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla
przebudowy ww. mostu: ustalaj¹c, ¿e „inwestycja obejmuje: przebudowê mostu oraz
umocnienie koryta potoku w tym rejonie
oraz usuniêcia ewentualnych kolizji z istniej¹cymi sieciami uzbrojenia”.
Od pocz¹tku nie zak³adano budowy
mostu zastêpczego i nikt wtedy nie widzia³
problemu – ówczesne w³adze gminy nie
mia³y ¿adnych uwag.
To mnie zarzucono bezradnoœæ i bezczynnoœæ, ale zarzuty te nale¿y kierowaæ
do by³ego burmistrza, który nie protestowa³, kiedy trzeba i wówczas – przypominam w 2003 r. – podpisa³ tak¹ niefortunn¹
decyzjê. A to wtedy trzeba by³o siê domagaæ zbudowania zastêpczej przeprawy mostowej. I tu fakty s¹ nieub³agane. (Dodam,
¿e wszystkie dokumenty s¹ dla zainteresowanych do wgl¹du w Urzêdzie. Wszak dzia³alnoœæ gminy jest jawna).
Zadawano mi pytanie, dlaczego to budowany w 2006 r. most w Rudniku mia³
most objazdowy? Otó¿ dlatego, ¿e przewidywa³a to decyzja wydana 28 listopada 2002
r. Wtedy szczegó³owo zaplanowano, ¿e „inwestycja bêdzie obejmowaæ rozbiórkê istniej¹cego mostu, budowê i rozbiórkê mostu objazdowego i drogi objazdowej, budowê mostu sta³ego oraz przebudowê dojazdów…”
Wtedy tak, ale niestety – nie tym razem. I Zarz¹d Dróg Wojewódzkich z ca³¹
stanowczoœci¹ odpowiedzia³ (25.10.2007 r.)
na nasze monity, ¿e pozwolenie na budowê
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Z przyjaŸni dla œrodowiska
Zak³ad Gospodarki Komunalnej wzbogaci³ siê o nowoczesny sprzêt – spycharkê g¹sienicow¹ TD-10 M o wartoœci
359.000 z³. Jej masa ca³kowita wynosi ok.
10 ton, wyposa¿ona jest m.in. w silnik wysokoprê¿ny 4-suwowy o mocy 110 KM, lemiesz uniwersalny o pojemnoœci ok. 2 m
szeœciennych, a tak¿e ogrzewan¹ kabinê.
Samorz¹d Su³kowic konsekwentnie
d¹¿y do poprawy stanu œrodowiska naturalnego. W gminie zosta³y stworzone warunki do prawid³owego gromadzenia
i unieszkodliwiania odpadów poprzez zorganizowanie nowoczesnego sk³adowiska
i wyposa¿enie Zak³adu Gospodarki Komunalnej w odpowiedni sprzêt.
Wprowadzony system segregacji surowców „u Ÿród³a”, polegaj¹cy na zaopatrzeniu posesji w odpowiednie worki na
poszczególne asortymenty odpadów (plastik, szk³o, makulatura), zaczyna przynosiæ
wymierne efekty.
Kolejnym etapem jest budowa linii sortowniczej do odzysku surowców wtórnych
z masy odpadów zmieszanych oraz kompostowania odpadów organicznych. Gmina
Su³kowice posiada prawomocne pozwolenie na budowê tej inwestycji, a rozpoczêcie budowy planowane jest w 2008 r.
W 2007 roku rozpoczêto eksploatacjê
nowej niecki sk³adowiska odpadów komunalnych z pe³n¹ infrastruktur¹ techniczn¹
oraz uzupe³niono istniej¹ce zaplecze techniczne o nowe obiekty polepszaj¹ce
sprawnoœæ dzia³ania sk³adowiska, wyposa¿aj¹c go w wagê oraz dodatkow¹ komorê na odcieki.

nie obejmuje mostu zastêpczego i nikt nie
wnosi³ zastrze¿eñ do projektu. A wykonanie tymczasowego objazdu jest praktycznie niemo¿liwe, bo samo pozyskanie stosownej dokumentacji mo¿e potrwaæ minimum 6 miesiêcy.
Mimo to nie pozostaliœmy bezczynni.
Przejazd techniczny, który zosta³ wybudowany dziêki zaanga¿owaniu i staraniem
Pana Zbigniewa Dañki, na pewno poprawi
sytuacjê mieszkañców ul. Dolnej w Rudniku, mimo ¿e jest drog¹ prywatn¹. Chcia³bym z³o¿yæ w tym miejscu Panu Zbigniewowi podziêkowania w imieniu wszystkich
naszych mieszkañców, którym wybudowana przez niego droga u³atwi³a ¿ycie.
S³owa wdziêcznoœci kierujê tak¿e do
pos³a Marka £atasa oraz senatora Stanis³awa Bisztygi za pomoc w rozwi¹zaniu tej
trudnej sprawy.
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W paŸdzierniku Gmina Su³kowice przekaza³a Zak³adowi Gospodarki Komunalnej
now¹ spycharkê g¹sienicow¹ TD-10M, zastêpuj¹c ni¹ mocno ju¿ wys³u¿ony spychacz typu DT 75. Dziêki staraniom burmistrza, Wojewódzki Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
udzieli³ gminie po¿yczki preferencyjnej, która mo¿e zostaæ umorzona w wysokoœci 35%
udzielonego dofinansowania. Koszt sprzêtu wyniós³ 359 000 z³.
Zakup ten umo¿liwi prawid³ow¹ eksploatacjê sk³adowiska poprzez w³aœciwe uk³adanie i ugniatanie odpadów. Pozwoli to na
zmniejszenie objêtoœci odpadów, a tym samym na wyd³u¿enie czasu eksploatacji istniej¹cego sk³adowiska o ok. 5 lat. Wp³ynie
to tym samym na uzyskanie znacznych
oszczêdnoœci finansowych.
Specjalistyczny sprzêt umo¿liwi uzyskanie wspó³czynnika komprymacji (czyli
zmniejszenia objêtoœci odpadów) nie mniejszego ni¿ 2,5. Dziêki temu sk³adowisko bêdzie siê wype³niaæ wolniej o ok. 600 m3 rocznie, a w przewidywanym okresie eksploatacji – czyli przez 24 lata – uzyskamy ok.
14,5 tys. m3 wolnej przestrzeni.
Pamiêtaj¹c, ¿e nosimy zaszczytny tytu³
Gminy Przyjaznej Œrodowisku, oprócz inwestycji s³u¿¹cych bezpoœrednio ochronie i
poprawie œrodowiska naturalnego, prowadzimy te¿ szeroko rozumian¹ edukacjê ekologiczn¹ (miêdzy innymi poprzez organizacjê konkursów), zwi¹zan¹ z zagro¿eniami
ekologicznymi. G³ówne cele programu edukacji ekologicznej to kszta³towanie œwiadomoœci ekologicznej oraz gruntowanie wiedzy na temat œrodowiska i czynników, których wspó³dzia³anie wp³ywa na jego stan.
Jerzy Biernat
Poza tym dziêki moim kontaktom z panem Marsza³kiem Markiem Nawar¹ prace
przy budowie nowego mostu zosta³y znacznie przyœpieszone i miejmy nadziejê, ¿e problem w nied³ugim czasie zniknie. A nowy
most bêdzie nam wszystkim dobrze s³u¿y³.
Chcia³bym w tym miejscu dodaæ, ¿e
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Zarz¹d Dróg Wojewódzkich planuj¹ na terenie naszej gminy kolejne inwestycje. Bêdzie to na przyk³ad: przebudowa
mostu na drodze krajowej w Krzywaczce
na granicy z gmin¹ Myœlenice, remont nawierzchni drogi wojewódzkiej od Biertowic
do Jawornika i remont mostu na drodze wojewódzkiej w stronê Suchej Beskidzkiej na
£ubiance.
Burmistrz Gminy
Piotr Pu³ka

101. MDH REWELACJA

Nudzie mówimy:
Nie!
Harcerstwo na ziemiach polskich istnieje ju¿ od prawie stu lat. Od samego pocz¹tku ³¹czy ludzi aktywnych, szukaj¹cych
mo¿liwoœci wspó³pracy w grupie i okazji
szkolenia w³asnej indywidualnoœci, w tym
miêdzy innymi zaradnoœci i samodzielnoœci. Harcerstwo bazuje na tradycjach skautingu Baden-Powellowskiego, konspiracyjnych Szarych Szeregów, niespokojnych
wêdrowników i wolontariuszy akcji „Niewidzialna Rêka”. Obecnie znaleŸæ w nim
mo¿na ka¿d¹ formê aktywnoœci, a w jego
strukturach s¹ wszystkie pokolenia, od zuchów po seniorów.
Nieprawd¹ jest, ¿e harcerstwo to prze¿ytek i w dobie Internetu nie ma szans na
przetrwanie. Wrêcz przeciwnie – ruch, wiêzi kole¿eñskie, kszta³towanie w³asnych zasad, magia biwaków s¹ nadal atrakcyjne!
„Rewelacja”, czyli 101. Myœlenicka
Dru¿yna Harcerska w Su³kowicach, to
nowa dru¿yna dzia³aj¹ca od wakacji 2007.
Dziêki uprzejmoœci w³adz gminy oraz
Oœrodka Kultury posiadamy ju¿ swoj¹
harcówkê w budynku OK w Su³kowicach,
która niedawno zosta³a odremontowana.
Obecnie staramy siê j¹ umeblowaæ i
wyposa¿yæ. Mamy nadziejê, ¿e dziêki
zrozumieniu ewentualnych sponsorów, w
nied³ugiej przysz³oœci uda siê nam uczyniæ
z niej wymarzone miejsce pe³ne harcerskiego ducha.
Pomimo i¿ jesteœmy nowo powsta³¹
dru¿yn¹, mamy ju¿ na swoim koncie wiele
dzia³añ, np. pomoc w otwarciu placu targowego „Zielona Podkowa”, sprzeda¿ zniczy
w ramach „Akcji Znicz”, ogniska (miêdzy
innymi z okazji rocznicy wybuchu powstania warszawskiego), udzia³ w „Akcji Naborowej” na Zarabiu i oczywiœcie zbiórki. Dru¿yna zrzesza zarówno doœwiadczonych
harcerzy jak i m³odzie¿ zupe³nie nie obeznan¹ z ZHP. Naszymi g³ównymi celami s¹:
pomoc innym, dobra zabawa i podtrzymywanie tradycji. Pragniemy tak¿e udowodniæ, ¿e harcerstwo ci¹gle ¿yje i jest wspania³ym sposobem na spêdzanie wolnego
czasu. Chcemy daæ m³odzie¿y alternatywê
dla nudy, alkoholu i papierosów. Pragniemy pokazaæ i udowodniæ rówieœnikom, ¿e
mo¿na siê dobrze bawiæ bez u¿ywek.
Do dru¿yny przyjmiemy ka¿dego, kto
skoñczy³ 12 lat i chce prze¿yæ niesamowite przygody, dobrze siê bawiæ, a przy tym
nauczyæ czegoœ ciekawego. Dlatego
wszystkich zainteresowanych zapraszamy
na zbiórki, które s¹ w ka¿d¹ sobotê o godz.
1600 w Oœrodku Kultury.

HARBUTOWICE

10 rocznica wyboru Patrona Szko³y
16 paŸdziernika by³ dla spo³ecznoœci
szkolnej w Harbutowicach dniem wyj¹tkowym. W tym dniu obchodzono uroczyœcie 10 rocznicê nadania szkole im. Jana
Paw³a II.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹
Œwiêt¹, w której udzia³ wziêli zaproszeni
goœcie, rodzice, nauczyciele i dzieci. Podczas liturgii, o której oprawê zadba³a katechetka Bernadeta Zaremba, mo¿na by³o
tak¿e wys³uchaæ wierszy i pieœni przygotowanych przez uczestników warsztatów
terapii zajêciowej Domu Pomocy Spo³ecznej w Harbutowicach. Pe³en emocji i zaanga¿owania wystêp niepe³nosprawnych
wywo³a³ w zebranych wzruszenie i przywo³a³ tak œwie¿e jeszcze wspomnienia zwi¹zane z odejœciem Jana Paw³a II.
Po Mszy Œwiêtej uczestnicy uroczystoœci udali siê za pocztem sztandarowym do
szko³y podstawowej. Przed wejœciem do
budynku zebrani oddali ho³d zmar³emu Papie¿owi sk³adaj¹c znicze pod Jego pomnikiem. PóŸniej rozpoczê³a siê uroczysta akademia poœwiêcona Patronowi, a tak¿e – z
racji minionego Dnia Nauczyciela – gronu
pedagogicznemu.
Pierwsza czêœæ akademii przygotowana przez Danutê Œwiat³oñ mia³a bardzo powa¿ny i nastrojowy charakter. Uczniowie z
m³odszych i starszych klas w monta¿u muzyczno – poetyckim przywo³ali najbardziej
znacz¹ce wydarzenia z ¿ycia Jana Paw³a II.
W programie nie zabrak³o informacji z
¿ycia Papie¿a – orêdownika pokoju, niestrudzonego pielgrzyma, mi³oœnika gór, zapalonego turysty, przyjaciela dzieci i m³odzie¿y. Wydarzenia te przeplatane licznymi pieœniami i piosenkami oraz wierszami
tworzy³y pe³en zadumy nastrój. Do tego
nastroju przyczynili siê w szczególny sposób uczniowie kl. III, którzy w ciszy i skupieniu z³o¿yli znicze i kwiaty pod portretem Papie¿a.
W dn. 9-11 listopada wyjechaliœmy na
Zlot Hufca Myœlenice, pe³niliœmy honorow¹
wartê podczas obchodów 11 Listopada,
przekazaliœmy Betlejemskie Œwiate³ko Pokoju mieszkañcom gminy. Poza tym w przysz³oœci oczywiœcie w grê wchodz¹ liczne
biwaki, zimowiska, wycieczki i inne wyzwania.
Dru¿yna wci¹¿ poszukuje nowych
cz³onków i okazji do dzia³ania, a jej obecni
harcerze chcieliby, aby sta³a siê widocznym
i sta³ym elementem wpisanym z³otymi zg³oskami w historiê Su³kowic.
Dru¿ynowy 101. MDH REWELACJA
Grzegorz Burda
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Na zakoñczenie jeden z uczniów zwróci³ siê do kolegów i kole¿anek s³owami:
„Maj¹c takiego Patrona musimy postêpowaæ tak, jak On nas uczy³, zawsze oddzielaæ dobro od z³a, uczyæ siê, bo to od nas
zale¿y jaki bêdzie kiedyœ œwiat”.
Druga czêœæ akademii mia³a ju¿ bardziej
swobodny charakter. Przyczyni³y siê do
tego dwa humorystyczne przedstawienia,
które dla swoich nauczycieli i wychowawców przygotowali uczniowie kl. IV-VI pod
opiek¹ Anny Golonki. W pierwszym przedstawieniu „Dzieñ nauczyciela po naszemu”
uczniowie zaprezentowali zebranym nowoczesny sposób przeprowadzania hospitacji. Najwiêcej uœmiechu na twarzach wywo³a³o jednak drugie przedstawienie pt.
„Jaskiniowcy”. Narzekaj¹cy na swój los,
brak szacunku i uznania nauczyciel zosta³
przeniesiony w czasie do epoki, w której
ludzie chodzili w skórach, wymachiwali maczugami i zajadali siê zapiekankami z tr¹b¹
makrauchenii. Nauczyciel robi³ wszystko,
by nowi wychowankowie szybciej przebyli
ewolucjê. Próba zainteresowania jaskiniowców poezj¹ spotka³a siê jednak z oburzeniem. Poinformowali oni nauczyciela, ¿e
nie po to schodzili z drzew i cywilizowali
siê w reumatogennych jaskiniach, by teraz bujaæ w ob³okach. Nie lepiej skoñczy³y
siê próby nauczenia jaskiniowców liczenia
z u¿yciem koœci dimetrodona.
Odejmowanie (zabieranie) koœci oraz
dzielenie skoñczy³y siê dla nauczyciela
groŸb¹ nas³ania nañ goryla. Do nauczyciela dotar³a wiêc prawda, ¿e i w przesz³oœci
ludzie uprawiaj¹cy ten zawód nie mieli
lekkiego ¿ycia.
Tê bolesn¹ prawdê z³agodzi³y nieco
przedszkolaki, które z³o¿y³y nauczycielom
wierszowane ¿yczenia, oraz uczniowie, którzy przy dŸwiêkach „100 lat” ofiarowali nauczycielom kwiaty.
Pod koniec uroczystoœci zosta³y wrêczone nauczycielom nagrody dyrektora.
Nagrody otrzymali tak¿e uczniowie, którzy
zajêli czo³owe miejsca w konkursach poœwiêconych Patronowi: recytatorskim, wiedzy i plastycznym.
Po skoñczonej akademii mo¿na by³o
dokonaæ wpisu w Ksiêdze pami¹tkowej.
Uroczystoœæ uœwietnili sw¹ osob¹ m.in.:
burmistrz Piotr Pu³ka, wiceburmistrz Rozalia Oliwa, so³tys Danuta Chodnik, by³a dyrektor szko³y Zofia Frosztêga, emerytowany nauczyciel Ma³gorzata Malina, rodzice
i inni goœcie, którym za obecnoœæ serdecznie dziêkujemy. Wyrazy podziêkowania
sk³adamy tak¿e na rêce Rady Rodziców za
pomoc w przygotowaniu uroczystoœci.
Anna Golonka
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ZE SZKOLNEJ £AWKI
Gazetka Szko³y Podstawowej w Su³kowicach
Dzieñ Edukacji Narodowej

Ko³o Misyjne IMANI

Dzieñ Edukacji Narodowej œwiêtowaliœmy
w naszej szkole z dwudniowym wyprzedzeniem, tj. w pi¹tek, 12 paŸdziernika. Uroczystoœæ zosta³a przygotowana przez uczniów
klas: IIIb, IIIc oraz IIId pod opiek¹ wychowawców i przy wspó³udziale Samorz¹du
Uczniowskiego oraz ko³a plastycznego. Goœciliœmy ksiêdza proboszcza Stanis³awa Jaœkowca, nauczycieli - seniorów oraz przedstawicieli
Rady Rodziców.
To by³y naprawdê mi³e chwile dla wszystkich uczestników spotkania.

Integracyjne Ko³o Misyjne IMANI w Tygodniu Misyjnym zorganizowa³o w poniedzia³ek, dnia 22. paŸdziernika 2007 r. adoracjê oraz
nabo¿eñstwo ró¿añcowe o charakterze misyjnym, a tak¿e zorganizowa³o w dniu 26. paŸdziernika 2007 r. spotkanie z Proboszczem
Parafii w Biertowicach, ks. Jackiem Budzoniem,
który opowiada³ uczniom o trudnej pracy misjonarzy w Afryce, a szczególnie w Republice
Œrodkowej Afryki. To w³aœnie dzieciom w tym
kraju zosta³y przekazane œrodki pozyskane
przez kolêdników misyjnych z naszego ko³a.
W trakcie spotkania dosz³o do przyjêcia
nowych uczniów do ko³a oraz odnowienia œlubowania przez uczniów, którzy dzia³ali ju¿ w
latach poprzednich.
Naszym ma³ym misjonarzom ¿yczymy
wielu sukcesów w ich dokonaniach.

Rocznica wyboru Jana
Paw³a II
Dzieñ Papieski - obchodzony od 2001 roku
- jest zwi¹zany z rocznic¹ wyboru Karola Wojty³y na Papie¿a Jana Paw³a II. Wydarzenie to,
tak szczególne dla Polaków i œwiata, mia³o miejsce w dniu 16 paŸdziernika 1978 r. W tym roku
minê³o 29 lat od tego niezwyk³ego wyboru.
„Jan Pawe³ II – Obroñca godnoœci cz³owieka” – to obecne has³o Dnia Papieskiego, zwraca
szczególn¹ uwagê na tematykê godnoœci cz³owieka, prawa do ¿ycia od poczêcia do naturalnej œmierci, prawa do godnych warunków ¿ycia,
pracy, czy odpoczynku. Ka¿dy cz³owiek bez
wzglêdu na to kim jest, co posiada, w jakiej
czêœci œwiata ¿yje - zas³uguje na szacunek i ma
w „oczach Boga” nieskoñczon¹ wartoœæ.
Z tej okazji dnia 16 paŸdziernika br. w naszej szkole odby³ siê uroczysty apel poœwiêcony pamiêci naszego Wielkiego Rodaka z udzia³em Ksiêdza Proboszcza Stanis³awa Jaœkowca.
Uczniowie kl. 5 b, pod opiek¹ Wychowawczyni - Izabeli Profic, przypomnieli o ¿yciu i
osobie Ojca Œwiêtego, dziœ nazywanym S³ug¹
Bo¿ym; Kochanym, Œwiêtym Papie¿em. W
czasie naszego apelu wróciliœmy myœlami do
wydarzeñ z Jego ¿ycia - jakby teraz by³ z nami
tutaj i opowiada³ o sobie.
Swoimi wspomnieniami ze spotkañ z Papie¿em podzieli³a siê równie¿ nasza pani dyrektor - Iwona Dzidek.
Ksi¹dz Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz - w
dowód uznania dla naszej szko³y - przekaza³
na rêce pani dyrektor niezwyk³y dar. Jest to
portret naszego Wielkiego Rodaka, Jana Paw³a
II, autorstwa wielkiej artystki Diny Bellotti - z
osobistymi ¿yczeniami b³ogos³awieñstwa od
Ksiêdza Kardyna³a.

Wyjazd do LudŸmierza
i Zakopanego
W dniu 6. paŸdziernika 2007 r. uczniowie
naszej szko³y - Brygida Biela i Monika Strêk
z klasy VI a oraz Wojciech Nykiel wyjechali
„Œladami Jana Paw³a II” do LudŸmierza i
Zakopanego w ramach konkursu regionalnego.
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Przyjaciele lasu
Trzydziestu piêciu uczniów naszej szko³y
wziê³o w dniu 30. paŸdziernika 2007 r. udzia³
w akcji „Przyjaciele lasu” w ramach której posadzili dwieœcie œwierków wzd³u¿ szkolnego
ogrodzenia.
Inicjatorem akcji jest Grupa Carrefour Polska oraz Fundacja Nasza Ziemia. W dniu 5
czerwca 2006 r., w Œwiatowy Dzieñ Ochrony
Œrodowiska, Carrefour Polska i Fundacja Nasza Ziemia zainaugurowa³y wspólny, wieloletni program na rzecz ochrony œrodowiska pod
has³em: „Przyjaciele lasu”. Akcjê rozpocz¹³
happening, podczas którego w trzech polskich
miastach posadzono równoczeœnie trzy du¿e
drzewa. W tym roku z okazji obchodów 10.
rocznicy obecnoœci Carrefour w Polsce, firma
zdecydowa³a siê zrealizowaæ projekt sadzenia
drzew w dziesiêciu miastach Polski. Wspólne
zabiegi opiekuna Samorz¹du oraz Fundacji Nasza Ziemia sprawi³y, ¿e jednym z tych miast
zosta³y Su³kowice, co wymaga³o ogromnego
wysi³ku organizacyjnego.
Uczniowie klas: V b i VI a (klasa integracyjna) zasadzili drzewka pod opiek¹ przedstawiciela Nadleœnictwa Myœlenice – podleœniczy
Boles³aw Górecki, organizatorów akcji z Grupy Carrefour Polska w Krakowie, wolontariuszy, nauczycieli oraz dyrekcji szko³y. Opiekunowie czynnie zaanga¿owali siê w akcjê, sadz¹c pierwsze drzewka.
Po zakoñczonej akcji wszyscy jej uczestnicy spotkali siê na wspólnym ognisku ufundowanym przez inicjatorów akcji. Uczniowie
– zmêczeni, ale te¿ bardzo zadowoleni – dopytywali, kiedy znów taka akcja bêdzie organizowana.
To najlepsza lekcja ekologii. Mamy nadziejê, ¿e nasza wspó³praca z fundacj¹ Nasza Ziemia bêdzie kontynuowana, bo mamy ju¿ kolejne pomys³y. Chcielibyœmy m.in. czynnie w³¹czyæ siê w dzia³ania promuj¹ce segregacjê œmieci.
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Konkurs wiedzy
o prawach dziecka
Samorz¹d Uczniowski naszej szko³y zorganizowa³ konkurs wiedzy o prawach dziecka. Regulamin konkursu obejmowa³ konkurs plastyczny dla uczniów klas I–III oraz konkurs wiedzy
dla uczniów klas IV–VI. W paŸdzierniku rozstrzygniêto konkurs plastyczny, a uczniowie
klas starszych rywalizowali o prawo reprezentowania swoich klas w finale szkolnym, który
odbêdzie siê w dniu 11 grudnia 2007 r.
Na konkurs plastyczny wp³ynê³o 148 prac,
w tym: z kl. I – 65 prac, z kl. II – 68 prac, z kl.
III – 15 prac, w sumie 148 prac.
Jury w sk³adzie: Ewa Garbieñ, Jolanta Strêk,
Halina Prza³a, Mariola Szybowska-Kapera,
przyzna³o nagrody i wyró¿nienia nastêpuj¹cym uczniom:
kl. I
I miejsce Liszka Izabela kl. I d,
II miejsce W³och Tomasz kl. I d,
wyró¿nienia: Pyda Aleksandra kl. I c, Syska
Nikola kl. I a;
kl. II
I miejsce Frosztêga Katarzyna kl. II a,
II miejsce P³aszcz Monika kl. II b,
III miejsce Bargie³ Ma³gorzata kl. II c,
Wyró¿nienie: Nykiel Izabela kl. II a;
kl. III
I miejsce Madej Jan kl. III a,
II miejsce Bochenek Oliwia kl. III a,
III miejsce Paj¹k Norbert kl. III d,
Wyró¿nienie: Œwiat³oñ Anna kl. III d.
Za organizacjê konkursu wiedzy odpowiedzialne s¹ panie: Jolanta Strêk i Mariola Szybowska
– Kapera.
Najlepsi uczniowie w szkolnym etapie konkursu wiedzy o prawach dziecka
IV a – Wiktor Grucha³a, Natalia Hebda, Bartosz Mróz
IV b – Kinga Gibas, Krzysztof Jêdrzejowski,
Kamil Ziemba
IV c – Jaros³aw Kozik, Anna Ostafin, Kamila
Sroka
IV d – Kamil Kania, Justyna Latoñ, Mariola
Moskal
V a – Miko³aj Bochenek, Justyna Latoñ, Jakub Sroka
V b – Damian Jêdrzejowski, Micha³ Joñczyk,
Paulina Rusek
V c – Paulina Profic, Monika Sroka, Krzysztof Œliwa
V d – Anna Bochenek, Kinga Jêdrzejowska,
Daniel W¹tor
VI a – Micha³ Grzesiak, Joanna Kuchta, Sylwia Wiœniewska
VI b – Dawid Joñczyk, Dawid KoŸlak, Anna
Latoñ
VI c – Jan Listwan, Joanna Œlusarz, Iwona
W³och
VI d – Dominik Biela, Joanna Kuchta, Beata
£ojek

Opieka pedagogiczna
Jan P³oszczyca

Do wiêŸnia Oœwiêcimia
W swój ból mocno wierzy³eœ
Cierpienie w sens zmieni³eœ
Nadziejê ze ³zami miesza³eœ
Niewiele od œwiata chcia³eœ
Kawa³ki Twego serca têskni³y
Ale zwykle odnajdywa³eœ si³y
Szuka³eœ zal¹¿ka wolnoœci
Ma³ej cz¹stki mi³oœci
S³oñca wypatrywa³eœ
Uœmiechu zapomnia³eœ
Zasypia³eœ przy ksiê¿yca blasku
Udaj¹c, ¿e nie s³yszysz wrzasku
W koñcu zastyg³eœ w milczeniu...
Wolny jesteœ ju¿
Teraz tuli Ciê Anio³ Stró¿
Paulina Latoñ, rys. Martyna Ligara

Wstrz¹saj¹ca lekcja historii
Pod koniec paŸdziernika pod opiek¹ naszych nauczycieli: p. J. Garbieñ, J. KaŸnicy i J.
Sarzyñskiego wyruszyliœmy na wycieczkê. Nie
by³ to jednak zwyczajny wyjazd – Oœwiêcim i
Brzezinka kojarz¹ siê przede wszystkim z jednym: œmierci¹ milionów osób…
Gdy autobus ruszy³, zrobi³o siê weso³o i
g³oœno. Jednak gdy na ekranie telewizora pojawi³ siê film o obozach w Auschwitz i Birkenau,
wszyscy zrozumieliœmy powagê sytuacji. Podró¿ trwa³a ok. dwóch godzin. Wygl¹daj¹c przez
okno autobusu, zastanawia³am siê, co za chwilê zobaczê. Jakie wra¿enia wyniosê z tego przepojonego ludzk¹ tragedi¹ miejsca? Muszê przyznaæ, ¿e obawia³am siê tej podró¿y w przesz³oœæ…
Wreszcie dotarliœmy do celu. Jeszcze tylko kilka minut oczekiwania i … przekroczyliœmy próg innego œwiata, a dok³adniej przeszliœmy przez bramê z cynicznym napisem „Arbeit macht frei”(„Praca czyni wolnym”). Wyobrazi³am sobie ludzi, którzy mijali j¹ codziennie, s³ysz¹c dŸwiêki marszowych melodii granych przez wiêzienn¹ orkiestrê. Szli do pracy.
A mo¿e na œmieræ?
Przeszliœmy dalej. W kolejno odwiedzanych ceglanych budynkach poznawaliœmy przera¿aj¹c¹ historiê obozu. Najbardziej utkwi³ mi
w pamiêci widok gablot z malutkimi bucikami,
dzieciêcymi ubrankami, sterty protez oraz dwie
tony w³osów pomordowanych ludzi, a wœród
nich warkoczyk „za który poci¹gaj¹ w szkole
niegrzeczni ch³opcy”. Za ka¿d¹ z tych rzeczy
kryje siê konkretna osoba, która z powodu swej

narodowoœci, m³odego wieku, kalectwa, czyli
bez ¿adnej istotnej przyczyny, utraci³a ¿ycie.
Wkrótce stanêliœmy przed blokiem nr 11. To
jedyne miejsce w by³ym obozie, zachowane w
oryginalnym stanie. W podziemiu cela ksiêdza
Maksymiliana Kolbe, który dobrowolnie odda³
swoje ¿ycie za innego wiêŸnia. Niewyobra¿alna odwaga i poœwiêcenie… Czy w dzisiejszych
czasach ktoœ zdoby³by siê na taki gest?
Przeszliœmy pod Œcianê P³aczu, gdzie z³o¿yliœmy kwiaty i zapaliliœmy znicze. Zapad³a
minuta ciszy, w ten sposób oddaliœmy ho³d
pomordowanym. Tu wszyscy byli bohaterami. Walczyli z Niemcami nie tylko o ¿ycie, ale
przede wszystkim o zachowanie godnoœci i
cz³owieczeñstwa. Zapamiêta³am pewn¹ historiê o kobiecie z Auschwitz. Zawsze mia³a przy
sobie chusteczkê. Ka¿dego dnia obmywa³a
swoje cia³o. Podkreœla³a, ¿e to jej sposób walki
z eserowcami, ¿e tak walczy o wolnoœæ.
Podczas zwiedzania musia³am oprzeæ siê
g³ównie na mojej wyobraŸni. Pani przewodnik
niestety opowiada³a bardzo sucho, bez emocji,
wiêc bardzo czêsto „wy³¹cza³am siê” i ogl¹daj¹c mijane w poœpiechu miejsca, stara³am siê
odtworzyæ sceny sprzed kilkudziesiêciu lat. Jak
jednak wyobraziæ sobie cierpienie, strach, g³ód?
To zbyt trudne zadanie dla nas, którym niczego nie brakuje, a wci¹¿ chcemy wiêcej. Zadanie
trudne, ale potrzebne. „Szczêœliwy jest naród,
którego historia jest nudna” (Monteskiusz).
Paulina Latoñ kl. III g

Filharmonia to nie nudy!
Piêkne wnêtrza, odœwiêtnie ubrana publicznoœæ i delikatna poœwiata padaj¹ca na siedz¹cych w pó³okrêgu muzyków. Filharmonia.
Wiêkszoœci z nas owo widowisko kojarzy siê z
nudn¹, monotonn¹ muzyk¹ klasyczn¹, przy
której ciê¿kie powieki same opadaj¹ na oczy.
11 paŸdziernika 2007 r. po raz pierwszy
mia³am okazjê byæ naocznym œwiadkiem koncertu instrumentalnego. To nieznane mi dot¹d
doœwiadczenie pozwoli³o spojrzeæ na tê sprawê nieco inaczej. W chwili, gdy usiad³am na
widowni, dozna³am podnios³ego nastroju, poczu³am magiê tego miejsca. Po chwili s³ysza³am
dŸwiêki melodii i czu³am, jakbym ch³onê³a je
ca³¹ dusz¹. Przy delikatnych nutach skrzypiec
wyp³ywaj¹cych z zetkniêcia smyczka ze strunami, mo¿na by³o siê wyciszyæ i zapomnieæ o
wszystkich problemach szarej rzeczywistoœci.
Œwiat w jednym momencie sta³ siê taki piêkny,
a ludzie jakby ¿yczliwsi dla siebie. Nic dziwnego, przecie¿ s³uchaliœmy uwertury do opery
„Halka” Stanis³awa Moniuszki – utworu bardzo wa¿nego dla historii polskiej muzyki, ale
przede wszystkim nadal wprawiaj¹cego publicznoœæ w zachwyt. Moniuszko ¿y³ w czasie, kiedy Polska tkwi³a w zaborczym uœcisku
trzech mocarstw: Rosji, Austrii i Prus. By³ cz³owiekiem, który pomimo wszystko nigdy nie
zapomnia³ o wolnej ojczyŸnie i stara³ siê, by
jego rodacy nie tracili nadziei w tych trudnych
czasach. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e korzenie
jego utworów wywodz¹ siê z wiary w odzyskanie przez nasz kraj wolnoœci. Owe ludowe
nuty i polskie s³owa pieœni na pewno pokrzepia³y serca. Melodie artystów takich jak m.in.
Moniuszko by³y nasionami, które w przysz³oœci wyda³y plon - niepodleg³oœæ. Podobn¹ wartoœæ i urok maj¹ utwory Henryka Wieniawskiego i Zygmunta Noskowskiego, których równie¿ wys³uchaliœmy. Dzisiaj nie wszyscy zdaj¹
sobie sprawê, jakim szczêœciem jest mo¿liwoœæ
mówienia po polsku, decydowania o w³asnym
losie, prawo równoœci. Za to, z czego my teraz
korzystamy, w tamtych czasach ludzie oddawali ¿ycie. Muzyka pochodz¹ca z czasu zaborów poszerza nasz horyzont, pomaga dostrzec
rzeczy najwa¿niejsze. To kronika istnienia naszego pañstwa, wszystkich wysi³ków w³o¿onych w to, by nam, nastêpnym pokoleniom
¿y³o siê lepiej.
Prze¿ycie wieczoru w filharmonii by³o dla
mnie doœwiadczeniem nieocenionym. Z pewnoœci¹ od tej pory bêdê stara³a siê jak najczêœciej wkraczaæ w ów œwiat muzyki duszy.
Ewa Œwiat³oñ III f

Rada Samorz¹du Uczniowskiego
Przewodnicz¹cy: Maciej Kuchta
Zastêpca: Magda Zborowska
i Pawe³ Ciêcielowski

Cz³onkowie Rady: Micha³ Wilk, Patrycja
Sala, Ewelina Pi¹tek, Joanna Okarmus.
Opiekunowie Samorz¹du: p. Ewa Tajs,
p. Jan Perchlicki
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Opieka pedagogiczna i korekta
tekstów Anna Bargie³
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Nagrody z okazji Dnia
Komisji Edukacji Narodowej
„Nagrody, odznaczenia i wyró¿nienia to piêkna forma wyra¿enia uznania za dzia³alnoœæ na rzecz
edukacyjn¹ i za pracê na rzecz oœwiaty. Szkoda,
¿e nie mogê obj¹æ nimi wszystkich nauczycieli
naszej szko³y, choæ na to zas³uguj¹. Dlatego zanim przejdê do wrêczenia skromnych nagród dyrektora chcia³abym raz jeszcze z³o¿yæ wszystkim
pedagogom i pracownikom naszej szko³y gor¹ce
podziêkowania za codzienny trud oraz serdeczne,
z g³êbi serca p³yn¹ce ¿yczenia zdrowia, wytrwa³oœci i wyrozumia³oœci, a tak¿e wielu radosnych
chwil w pracy dla i z m³odzie¿¹. Niech ka¿dy dzieñ
przyniesie odrobinê radoœci i satysfakcji zawodowych, a w ¿yciu prywatnym bêdzie spe³nieniem
marzeñ i oczekiwañ. Niech s³owa S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II widniej¹ce w holu naszej szko³y:
„Iœæ przed siebie, to znaczy, mieæ œwiadomoœæ celu”
bêd¹ nadal przewodnikiem w waszym ¿yciu i dzia³aniu.
Szanowni Pañstwo! Mi³o mi poinformowaæ
Pañstwa, ¿e:
komisja ds. odznaczeñ przy Kuratorze Oœwiaty w Krakowie, w uznaniu wybitnych zas³ug w
pracy pedagogicznej, przyzna³a, a komisja ministerialna zatwierdzi³a, odznaczenie pana Tadeusza Pelca Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
komisja ds. nagród Starosty Powiatu Myœlenickiego przyzna³a nagrody: Pani Annie £uczak
i Pani Mieczys³awie Sroka.
Bardzo serdecznie gratulujê nagrodzonym i
odznaczonym i do³¹czam uœcisk d³oni.

Natomiast nagrody dyrektora w tym roku
otrzymuj¹:
Za wybitne osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej
i wychowawczej otrzymuj¹: pani Marta Biernat, pani Beata D¹browska, pani Anna Kilian, pani Katarzyna Makuch.
Za szczególne osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nagrodê otrzymuj¹: pani
Janina Grabowska, pani Alicja Sak, pani Urszula WoŸnik-Batko, pan Tadeusz Pelc, pan
S³awomir Rylewicz, pan Stefan Sosin.
Nagrodê za zas³ugi w pracy na rzecz szko³y
otrzymuj¹: pani Renata Kaleta, pani Anna
Podoba, pani Halina Biela, pani Zofia Bochenek, pan Leszek Garbieñ.
Na zakoñczenie – wyró¿nienia „zewnêtrzne”:
Ju¿ po raz 4. Stowarzyszenie Przyjació³ ZSZ
w Su³kowicach przyzna³o osobom i instytucjom
Nagrodê MINERWA. Nagroda przyznawana jest
za wybitne zas³ugi na rzecz edukacji i szko³y.
Nagroda ustanowiona zosta³a z okazji 110lecia Szko³y dla uhonorowania nauczycieli i pracowników, którzy dodatkowo poœwiêcaj¹ swój czas
szkole i m³odzie¿y i maj¹ w tej pracy wymierne
sukcesy, tak¿e osób i firm œwiadcz¹cych bezinteresown¹ pomoc szkole. Do tej chwili przyznano
i wrêczono 15 Statuetek bêd¹cych symbolem nagrody „Minerwa”. A dlaczego MINERWA? S³ownik kultury antycznej wyjaœnia:

„Minerwa – to italska bogini m¹droœci, opiekunka rzemios³, sztuki i literatury. Uwa¿ano j¹
tak¿e za boginiê wojny.”
I takimi m¹drymi, twórczymi i walecznymi
wg fundatorów winni byæ laureaci Statuetki MINERWA. Jest to nagroda wybitnie honorowa nie
licz¹c wartoœci samej statuetki odlanej w br¹zie
wg unikatowego wzoru. Pragnieniem twórców nagrody jest by przypomina³a ona posiadaczowi, i¿
s¹ ludzie, którzy zauwa¿aj¹ i doceniaj¹ wk³ad innych w edukacjê m³odych pokoleñ.
Kapitu³a nagrody przyzna³a w tym roku nagrodê MINERWA w czterech kategoriach:
Przyznane nagrody to:
W kategorii NAUKA – pani Marcie Biernat
W kategorii KULTURA i WYCHOWANIE – pani
Anna £uczak
W kategorii SUPER MINERWA - pan Stanis³aw Moskal
w kategorii:
POMOC SZKOLE – pan Kazimierz Skorut –
w³aœciciel Firmy SU£-MET w Su³kowicach z siedzib¹ w Biertowicach”
Statuetki wrêczyli przedstawiciele Zarz¹du
Stowarzyszenia pani vdyr. El¿bieta Stopa i pan
Burmistrz Piotr Pu³ka.
Dyrektor ZSZiO
Aleksandra Korpal

ŒWIÊTO SZKO£Y 16 paŸdziernika
Œwiêto Naszej Szko³y, Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Su³kowicach, ma
podwójny wymiar i jest obchodzone w sposób
szczególny, niepowtarzalny!
Po pierwsze: wspominamy dzieñ 16 paŸdziernika 1894 roku, czyli moment poœwiêcenia c.k.
Szko³y Kowalskiej w Su³kowicach. Od tego dnia
wszystko siê zaczê³o.
Na pocz¹tku spo³ecznoœæ szkoln¹ tworzyli: 11
uczniów i 6 nauczycieli. Przez lata, a nawet rzec
mo¿na wieki, Szko³a przechodzi³a wiele transformacji. Co roku uczniowie i nauczyciele dopisywali
kolejne karty historii. By³y na nich lata rozkwitu,
ale by³y te¿ lata wojen oraz lata walki o przetrwanie szkolnictwa zawodowego w Su³kowicach.
Z okazji 80-lecia, w latach 70-tych ubieg³ego
stulecia, utworzone zosta³y pierwsze oddzia³y Liceum Zawodowego i Technikum dla Pracuj¹cych,
a Zasadnicza Szko³a Zawodowa otrzyma³a imiê Ludowego Wojska Polskiego. Mimo tych zmian przez
kolejne 20 lat Szko³a nasza zajmowa³a siê niemal
wy³¹cznie kszta³ceniem wykwalifikowanych robotników. Dopiero jubileusz 100-lecia sta³ siê prawdziwym prze³omem w rozwoju szko³y. Nowe, ekonomiczno-handlowe kierunki w Technikum i Policealne Studium Zawodowe turystyczne a nastêpnie informatyczne przyci¹ga³y wci¹¿ nowe rzesze
m³odzie¿y. Wci¹¿ jednak by³o to kszta³cenie zawodowe i choæ na najwy¿szym poziomie, to jednak wkrótce sta³o siê jasne, ¿e czegoœ Szkole brak
by nad¹¿yæ za potrzebami schy³ku XX wieku.
Lukê tê wype³ni³o uruchomione 11 lat temu
Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Od tej chwili Szko³a
nasza to nadal kolebka znakomitych fachowców:
mechaników, ekonomistów, informatyków i innych, ale jednoczeœnie jest Ona „kuŸni¹” myœli
i dzia³añ humanistycznych. 105-lecie Szko³y œwiêtowa³o ponad 1000 uczniów!
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Nasza m³odzie¿ nigdy nie poprzestawa³a na
realizacji wy³¹cznie programów nauczania. Nawet w najtrudniejszych chwilach ekonomicznych
Szko³y kwit³o tu i kwitnie nadal dzia³alnoœæ pozalekcyjna maj¹ca na celu rozwój osobowy m³odzie¿y. Znamiennym tego przyk³adem jest fakt,
¿e licealiœci, przed piêciu laty, jako Patrona obrali
sobie œw. Jana Kantego. W œlady kolegów poszli
uczniowie Technikum obieraj¹c za Patrona Karola Wojty³ê.
I tak po 110 latach historia zatoczy³a ko³o.
Obchodz¹c 16 paŸdziernika Œwiêto Szko³y, w rocznicê jej poœwiêcenia, obchodzimy jednoczeœnie
rocznicê wyboru Kardyna³a Karola Wojty³y na
Stolicê Apostolsk¹. Przypominamy sobie i ws³uchujemy siê w nauczanie Jana Paw³a II czerpi¹c z
niego si³ê na kolejny rok szkolny.
Dziœ ponad 500 uczniów i s³uchaczy, 50 nauczycieli i 15 pracowników administracji i obs³ugi
zapisuje kolejn¹ kartê historii naszej szko³y pod
nazw¹: 114 rok dzia³alnoœci.
Lata i tradycja zobowi¹zuj¹!
Nasze œwiêtowanie rozpoczêliœmy zapaleniem
zniczy na grobach nauczycieli i wspóln¹ modlitw¹
w intencji tych, którzy tworzyli i tworz¹ spo³ecznoœæ naszej szko³y. Wszystkim, którzy choæ w
najmniejszym stopniu przyczynili siê do porz¹dkowania grobów oraz do ubogacenia i uœwietnienia Mszy Œwiêtej sk³adam w tym miejscu serdeczne Bóg zap³aæ!
Uroczysty apel to kolejny akt naszej uroczystoœci, podczas którego uczniowie klas pierwszych
z³o¿yli œlubowanie wyra¿aj¹ce gotowoœæ ¿ycia,
nauki i postêpowania zgodnego z przes³aniami
pozostawionymi nam przez Patronów naszych
Szkó³: œw. Jana Kantego, Karola Wojty³ê i Wojsko Polskie.
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Po œlubowaniu pani dyrektor nawi¹za³a do
drugiego powodu do dumy i wielkiej radoœci, jaki
przyœwieca nam w tym œwi¹tecznym dniu.
„Przedwczoraj obchodziliœmy w Polsce rocznicê utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Z
tej okazji pragnê z³o¿yæ wszystkim pedagogom i
pracownikom naszej szko³y, a tak¿e naszym Goœciom, bo prawie ka¿dy z nich by³ lub jest nauczycielem, najlepsze ¿yczenia zdrowia, radoœci i wszelkiej pomyœlnoœci. Niech Patronowie naszych szkó³
wspieraj¹ Wasze dzia³ania zawodowe i wypraszaj¹
u Pana Boga potrzebne ³aski. Szczêœæ Bo¿e”.
Pani dyrektor przekaza³a ¿yczenia od tych
zaproszonych Goœci, którzy z wa¿nych powodów
nie mogli byæ osobiœcie, s¹ jednak myœl¹ i modlitw¹.
Podczas uroczystego apelu wyst¹pi³ tak¿e
Starosta Powiatu Myœlenickiego pan Waldemar
Wolski, Burmistrz Su³kowic pan Piotr Pu³ka oraz
przedstawiciele Rady Rodziców.
Po uroczystym apelu odby³ siê wspólny aperitif nauczycieli, m³odzie¿y i zaproszonych goœci
na dziedziñcu szko³y. By³ s³odki poczêstunek i
kawa. RSU przygotowa³a loteriê fantow¹. Gra³a
weso³a muzyka, odbywa³y siê ciekawe rozmowy.
To by³a mi³a i atrakcyjna forma spêdzenia wolnego czasu w naszej szkolnej rodzinie.

Redakcja Gazetki Szkolnej
Rada Samorz¹du Uczniowskiego pod
kierunkiem pani Anny £uczak
Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
32-440 Su³kowice, ul. Szkolna 34, te. (0-12)
273 20 08 e-mail:zszilo@wp.pl
www:zszilo-sulkowice.neostrada.pl

SAMORZ¥D

Nagrody...
Pani Danuta Œwiat³oñ (studentka V
roku Akademii Pedagogicznej w Krakowie)
od wielu lat anga¿uje siê w ¿ycie spo³eczne
naszej miejscowoœci. Jej dzia³alnoœæ jest
widoczna w œrodowisku.
Pani Danuta od 9 lat jest jedyn¹ najaktywniejszych i najbardziej oddanych wolontariuszy Stowarzyszenia „Kolonia”. Cieszy siê uznaniem wœród dzieci niepe³nosprawnych i ich rodziców. Uczestnicy w
dzia³aniach organizowanych przez parafiê,
Oœrodek Kultury, opiekê spo³eczn¹, tj.
Dzieñ Dziecka, Dni Gminy, Op³atek dla samotnych i in. Jest osob¹ wyj¹tkowo kreatywn¹, serdeczn¹. Zachêca innych m³odych ludzi do rozwijania swoich twórczych
talentów muzycznych i teatralnych a tak¿e
do dzia³alnoœci na rzecz potrzebuj¹cych.
Miêdzy innymi dziêki jej przedsiêbiorczoœci uda³o siê m³odym ludziom z grupy apostolskiej wydaæ p³ytê z kolêdami, w³¹czyæ
osoby zwi¹zane z Su³kowicami w pomoc
rzeczow¹ dla najubo¿szych, przygotowaæ
wiele przedstawieñ teatralnych dla dzieci
niepe³nosprawnych.
Galeria Internat

Danuta Œwiatloñ nie tylko dostrzega,
gdzie potrzebna jest pomoc, ale zawsze z
pe³nym oddaniem w³¹cza siê we wszelkie
dzia³ania charytatywne organizowane w
naszej miejscowoœci. Jej wytrwa³oœæ i serdecznoœæ w niesieniu pomocy innym jest
naprawdê wyj¹tkowa. Jest osob¹ bardzo
odpowiedzialn¹ i praw¹. Jest bardzo mocno zaanga¿owana w ¿ycie spo³eczne naszej gminy.
Mateusz Pitala (student V roku AGH
oraz III roku Krakowskiej Szko³y Jazzu i
Muzyki Rozrywkowej) jest przyk³adem
wyj¹tkowego obywatela naszej miejscowoœci. Jego bezinteresowna dzia³alnoœæ na
rzecz spo³ecznoœci lokalnej jest zauwa¿ana
przez mieszkañców naszej gminy.
Od wielu lat bezinteresownie poœwiêca
swój czas na rzecz dzieci niepe³nosprawnych i ubogich z Gminy Su³kowice. Jest
cenionym liderem grupy wolontariuszy. Regularnie wspó³organizuje spotkania integracyjne dla dzieci z naszej gminy.
Jest osob¹ niezwykle otwart¹, wra¿liw¹,
serdeczn¹, odpowiedzialn¹, pomys³ow¹ i

godn¹ zaufania. Tak¹ opini¹ cieszy siê nie
tylko wœród rodziców dzieci niepe³nosprawnych, ale te¿ ludzi m³odych, którzy
pod jego przewodnictwem mog¹ rozwijaæ
talenty muzyczne.Dziêki jego inicjatywie
m³odzie¿ z grupy apostolskiej nagra³a p³ytê z kolêdami.
Mateusz Pitala chêtnie du¿y pomoc¹
podczas imprez masowych organizowanych przez Stowarzyszenie „Kolonia”, Oœrodek Kultury Su³kowice, opiekê spo³eczn¹
oraz parafiê.
Mateusz jest autorytetem dla wielu m³odych ludzi w naszej gminy. Potrafi ich skupiæ wokó³ siebie i zaanga¿owaæ do dzia³ania na rzecz naszej spo³ecznoœci. Promuje
wœród m³odzie¿y zdrowy styl ¿ycia, inicjuje i organizuje wycieczki turystyczne, gry
sportowe. Zachêca do rozwijania talentów
muzycznych
Ma osobowoœæ wyj¹tkowego lidera,
który poci¹ga za sob¹ nie tylko dzia³aniem,
odpowiedzialnoœci¹, ale i skromnoœci¹. Jest
cz³owiekiem, na którym mo¿na polegaæ.
Podejmuje siê dzia³añ na rzecz innych nie
dla poklasku, ale z autentycznej potrzeby.

Wystawa: PROBOSZCZOWIE PARAFII W SU£KOWICACH

Osiem portretów – osiem wieków historii
18 paŸdziernika w Galerii Internat otwarto drug¹ wystawê z cyklu PORTRETY.
Pierwsza poœwiêcona by³a El¿biecie Stopie,
od niedawna emerytowanej nauczycielce
matematyki, wychowawczyni licznych pokoleñ m³odzie¿y, wicedyrektorowi ZSZ i O
w Su³kowicach.
Tematem trwaj¹cej wystawy uczyniono bohatera zbiorowego – s¹ nim postacie
proboszczów Parafii w Su³kowicach. Portretów jest osiem. Wczeœniej wisia³y na plebani, obecnie miejscem ich ekspozycji jest
zakrystia. Galeriê portretów otwiera XIX wieczny wizerunek duchownego nieznanego autorstwa – byæ mo¿e proboszcza z
pierwszej po³owy wieku – ks. J. Danka, J.
Janikowskiego lub F. Swobody?, dalej w
chronologicznej kolejnoœci wisz¹ portrety
ksiê¿y proboszczów: Antoniego Opidowicza, Paw³a Frelka, Józefa Grosa, Jana Side³ko, Bruno Wyrobisza, Antoniego Kowalskiego, a¿ do ostatniego Jana Nowaka, który
po 27 latach proboszczowskiej pos³ugi odszed³ w po³owie roku na emeryturê (niektórzy parafianie pamiêtaj¹ Go równie¿ jako
wikarego). To dziêki jego zabiegom, odszukaniu fotografii poprzedników i zaproszeniu do wspó³pracy artystki malarki p. Gra¿yny Korpal, powsta³y owe portrety. Dokumentuj¹ one w pewien sposób historiê
naszej parafii, lecz jest to tylko jej ma³a
cz¹stka, obejmuj¹ca, licz¹c to, co pewne,
sto trzydzieœci lat.

A przecie¿ udokumentowana historia
Parafii pw. Wszystkich Œwiêtych, a póŸniej
drugim Najœwiêtszego Serca Jezusowego
siêga 1325 roku, kiedy to zostaje wymieniona w spisie œwiêtopietrza z pierwszym
plebanem – Jakubem z Su³kowic.
Niestety, ogólnodostêpne wiadomoœci
o naszej parafii, które mo¿emy zaczerpn¹æ z
Monografii Gminy Su³kowice pod red. P. Sadowskiego z r. 2006 i opracowania M. Stanaszka Su³kowice. Osiedle 1000 kowali, z
roku 1973, choæ niekiedy bardzo interesuj¹ce, s¹ cz¹stkowe, mocno niekompletne.
Dziwi zw³aszcza brak informacji o dobrze znanym poprzedniku ks. Jana Nowaka –
Antonim Kowalskim. Jego nazwisko nie pojawia siê w Monografii ani jeden raz. Tak
wiêc wydaje siê, ¿e trud opisania mo¿liwie
pe³nej historii parafii jeszcze przed nami.
Mo¿e warto zainteresowaæ spraw¹ kogoœ z
m³odych, np. studenta historii, który poœwiêci³by pracê magistersk¹ temu tematowi.
Nie miejsce w skromnym artykule na
przedstawienie choæby tej cz¹stkowej wiedzy o parafii i jej proboszczach, które zgromadzili i zaprezentowali autorzy wystawy
– Aleksandra Korpal i ni¿ej podpisana, a
uzupe³nili o niezwykle interesuj¹ce szczegó³y przybyli na wernisa¿ goœcie. Jeœli uda
siê zrealizowaæ plany, to zebrany i uzupe³niony materia³ zaprezentujemy w nieco obszerniejszej formie.
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A skoro mowa o uczestnikach wernisa¿u, to oczywiœcie honorowymi zaproszonymi goœæmi byli Proboszczowie naszej
parafii. Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ goœciliœmy nowego proboszcza, ks. Stanis³awa
Jaœkowca, dziêki którego uprzejmoœci portrety na wystawê w Galerii Internat zosta³y
wypo¿yczone.
Niestety, nie móg³ z wa¿nych przyczyn
przybyæ ks. Pra³at Jan Nowak. A to w³aœnie
jemu, jako solenizantowi, zadedykowano
drug¹ czêœæ spotkania w Galerii Internat.
Otó¿ wernisa¿ wystawy po³¹czony zosta³ z
obchodami œwiêta Patrona Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Su³kowicach – œw. Jana
Kantego, którego liturgiczne wspomnienie
przypada na 20 paŸdziernika. Jan Kanty to
równie¿ patron ks. Nowaka. Ks. Proboszcz
zapewni³ jednak o swym duchowym uczestnictwie w uroczystoœci. To dla Niego w prezencie m³odzie¿ LO przedstawi³a w odpowiedniej scenerii – g³ównej wystawie towarzyszy³a w bocznej sali wystawa wspó³czesnych malarskich wizerunków Œwiêtego – poetyckie legendy o ¿yciu i cudach
Mistrza z Kêt.
Wystawa PROBOSZCZOWIE PARAFII W SU£KOWICACH w Galerii Internat
potrwa do 27 listopada. Zainteresowanych
serdecznie zapraszamy codziennie, w godz.
od 900 do 1700.
Mieczys³awa Sroka
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Izba Gospodarcza w Su³kowicach jest organizacj¹ samorz¹du gospodarczego powo³an¹ dla ochrony i reprezentowania
interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów.

ZADANIA IZBY GOSPODARCZEJ
1. Tworzenie warunków rozwoju i unowoczeœniania ¿ycia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych cz³onków,
promowanie ich uczestnictwa w œrodowiskach opiniotwórczych oraz dzia³anie na rzecz
rozwoju miedzy regionalnych i miêdzy narodowych kontaktów gospodarczych.
2. Reprezentowanie i dzia³anie na
rzecz swoich cz³onków wobec organów
administracji samorz¹dowej i rz¹dowej.
Przyczynianie siê do rozwoju lokalnej oraz
regionalnej infrastruktury przedsiêbiorczoœci. Wspó³tworzenie i wspó³realizacja regionalnej polityki gospodarczej.
3. Udzielanie pomocy prawno-doradczej cz³onkom Izby. Dzia³anie na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoœci, poszukiwanie
mo¿liwoœci wsparcia finansowego oraz
udzia³ w prowadzeniu przekszta³ceñ w³asnoœciowych i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych.
4.Promocje inicjatyw gospodarczych.
Organizowanie wystaw, targów. konferencji, itp. ... Przygotowanie i wydawanie materia³ów informacyjnych, reklamowych,
szkoleniowych, i innych w zale¿noœci od
potrzeb dzia³alnoœci cz³onków Izby. Zbieranie i opracowywanie informacji na temat
sytuacji gospodarczej w regionie.
5. Organizowanie kooperacji wœród
cz³onków Izby w zakresie handlu. us³ug. produkcji.. Pozyskiwanie dla cz³onków Izby ofert:
handlowych. us³ugowych i produkcyjnych.
Tworzenie banku informacji gospodarczej
oraz baz danych. Tworzenie sieci wspó³pracy pomiêdzy lokalnymi grupami podejmuj¹cymi dzia³ania o podobnym charakterze, oraz
w³aœciwymi jednostkami samorz¹du.

Strona internetowa
Zapraszamy na nasz¹ now¹ stronê
internetow¹ www.sig.sulkowice.pl,, na której znajdziecie Pañstwo wiele ciekawych
tematów dotycz¹cych dzia³alnoœci Izby
Gospodarczej w Su³kowicach, jak równie¿
informacji gospodarczych.
Izba Gospodarcza w Su³kowicach
proponuje umieszczenie baneru reklamowego Waszej firmy na naszej stronie internetowej. Baner bêdzie wyœwietlany przez
okres jednego roku kalendarzowego. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w biurze Izby
Gospodarczej, które jest czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.30 – 12.30
oraz pod numerem telefonu 506-055-035.
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6. Tworzenie procedur i warunków do
rozstrzygania sporów pomiêdzy swoimi
cz³onkami na drodze postêpowania polubownego i pojednawczego, a tak¿e ochrony dobrego imienia swych cz³onków, upowszechnianie dobrych doœwiadczeñ i rozwi¹zañ uzyskuj¹cych najwy¿sza efektywnoœæ dzia³alnoœci gospodarczej.
7. Kszta³towanie i upowszechnianie
zasad etyki w dzia³alnoœci gospodarczej w
szczególnoœci upowszechnianie norm rzetelnego postêpowania w obrocie gospodarczym, wydawanie opinii o istniej¹cych
zwyczajach dotycz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej.
8. Popieranie, we wspó³pracy z w³aœciwymi organizacjami lub oœrodkami
oœwiatowo-naukowymi, kszta³cenia zawodowego cz³onków i ich pracowników z
myœl¹ o przygotowaniu do sprostaniu konkurencji. Delegowanie swoich przedstawicieli do udzia³u i uczestnictwa w pracach
instytucji doradczo-opiniodawczych, zajmuj¹cych siê problematyka dzia³alnoœci
Izby lub jej cz³onków.
9. Wyra¿anie opinii o projektach rozwi¹zañ odnosz¹cych siê do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie, na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach, w przygotowaniu projektów aktów
prawnych w tym zakresie.
10. Ocena wdra¿ania i funkcjonowania przepisów prawnych dotycz¹cych prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyra¿anie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze
dzia³ania Izby.

Fundusze unijne
W dniach 22 i 24 paŸdziernika bie¿¹cego roku odby³o siê w Centrum Transferu
Technologii Politechniki Krakowskiej szkolenie pod tytu³em „Mo¿liwoœci pozyskania
funduszy unijnych dla przedsiêbiorstw w
perspektywie 2007 – 2013”, w którym udzia³
wziê³a delegacja z Izby Gospodarczej w
Su³kowicach.
W siedzibie Izby Gospodarczej w
Su³kowicach dostêpne s¹ szczegó³owe
materia³y z ww. szkolenia. Zapraszamy zainteresowane osoby.
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ŒWIÊTO JARZÊBINY
W KRZYWACZCE
Impreza odby³a siê przy Karczmie w
Krzywaczce 30 wrzeœnia 2007 r. pod god³em
jarzêbiaka, czyli wódki owocowej zestawionej z nalewu jarzêbinowego z dodatkiem destylatów owocowych i destylatu winnego
oraz naturalnego karmelu.
G³ównym punktem tego œwiêta by³o
posadzenie sadzonki drzewa jarzêbiny na
terenie Karczmy, którego dokonali Zofia
Oszacka - Wójt Gminy Lanckorona i Janusz
Strzeboñski - Prezes Zarz¹du Karczmy Ma³opolskie Sp. zo.o. W programie by³a degustacja i sprzeda¿ produktów lokalnych z
10 gmin: Dobczyc, Gdowa, Lanckorony,
£apanowa, Mucharza, Raciechowic, Stryszowa, Su³kowic. Trzciany, ¯egociny.
Z Su³kowic Izba Gospodarcza prezentowa³a wyroby swoich cz³onków i zaprzyjaŸnionych rzemieœlników, m.in. podkówki Feliksa Kiebzaka, miecz Stefana Bochenka, ko³atki Jana £askiego, lampki
naftowe Grzegorza Bieli, zestaw kominkowy Franciszka Prza³y.
Na scenie mogliœmy podziwiaæ wystêpy nast. zespo³ów: górali Kliszczaków z
Koziñca gm. Mucharz, Mogilanie i Elegia z
Rudnika prezentuj¹cych ludowe pieœni
oraz tañce.
Odby³ siê pokaz rzemios³a tradycyjnego - twórców ludowych. Dla doros³ych
zorganizowano konkurs wbijania gwoŸdzi i
obierania jab³ka, a dla najm³odszych by³y
zorganizowane konkursy, które cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem.
Na zakoñczenie zespó³ Mogilanie porwa³
do tañca uczestników Œwiêta Jarzêbiny.

BEZP£ATNA
pomoc dla przedsiêbiorstw
Punkt konsultacyjny Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
œwiadczy bezp³atne us³ugi dla ma³ych i
œrednich przedsiêbiorstw w zakresie:
Podstawowych informacji zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
oraz zarz¹dzaniem przedsiêbiorstwem.
Informacji dotycz¹cych zasad przygotowania wniosków o udzielenie dotacji z
programów realizowanych ze œrodków bud¿etu pañstwa, Funduszy Strukturalnych
oraz Programów Ramowych.
Ochrony w³asnoœci przemys³owej oraz
prawnej ochrony w³asnoœci intelektualnej.
Punkt konsultacyjny CTT PK
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 012 628-25-87
mail:
punktkonsultacyjny@transfer.edu.pl

INFORMACJE

Bezp³atne obiady
dla dzieci i m³odzie¿y!
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Su³kowicach informuje, ¿e uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów, a tak¿e dzieci
przedszkolne mog¹ korzystaæ z bezp³atnych obiadów.
Warunkiem jest dochód w rodzinie, który nie mo¿e przekroczyæ kwoty 526,50 z³
netto na osobê oraz wyst¹pienie przynajmniej jednego z ni¿ej wymienionych powodów:
- sieroctwo,
- bezdomnoœæ,
- bezrobocie,
- niepe³nosprawnoœæ,
- d³ugotrwa³a lub ciê¿ka choroba,
- przemoc w rodzinie,
- potrzeba ochrony macierzyñstwa lub
wielodzietnoœci,
- bezradnoœæ w sprawach opiekuñczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw³aszcza w rodzinach
niepe³nych i wielodzietnych,
- brak umiejêtnoœci w przystosowaniu
do ¿ycia m³odzie¿y opuszczaj¹cej placówki
opiekuñczo - wychowawcze,
- trudnoœæ w integracji osób, które
otrzyma³y status uchodŸcy,
- trudnoœæ w przystosowaniu do ¿ycia
po zwolnieniu z zak³adu karnego,
- alkoholizm lub narkomana,
- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
- klêska ¿ywio³owa lub ekologiczna.
O pomoc w formie bezp³atnych obiadów mo¿na ubiegaæ siê przez ca³y okres
trwania roku szkolnego.
Przypomina siê tak¿e rodzicom dzieci,
które korzystaj¹ z takiej formy pomocy, ¿e
decyzje przyznaj¹ce obiady koñcz¹ siê z
dniem 31.12.2007, dlatego te¿, aby dziecko
mog³o korzystaæ nadal z bezp³atnych obiadów w okresie od 01.01.2008 do 31.06.2008,
ponownie powinni z³o¿yæ odpowiednie
dokumenty w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Su³kowicach
Dodatkowych informacji udzielaj¹ pracownicy socjalni w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Su³kowicach, ul Sportowa 45 od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00
do 15.00 albo pod numerem telefonów
012 272-50-20 lub 012 272-50-21
p.o. Dyrektor
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Józefa Bernecka

Œladem publikacji

O ¿ywieniu w szko³ach
Przeczyta³em artyku³ o ¿ywieniu w
szko³ach, w ostatnim numerze KLAMRY
(9/2007), z pewnym za¿enowaniem, ale
przede wszystkim z du¿ym niesmakiem.
Jestem osob¹, której dotycz¹ stwierdzenia
zawarte w piœmie Pana Burmistrza Piotra
Pu³ki. Moim zdaniem, stwierdzenia wysoce niesprawiedliwe.
Koszt obiadu w sto³ówkach szkolnych,
z którymi mia³em podpisane umowy, przez
wiele lat utrzymywa³ siê na sta³ej wysokoœci. Podwy¿ki, jakie chcia³em zastosowaæ
w tym roku szkolnym, podyktowane by³y
rosn¹cymi cenami: produktów ¿ywnoœciowych, energii i paliwa. Podnosz¹c cenê do
6,50 z³, nie mia³em na celu jedynie zarobku.
Na rynku rosn¹ ceny prawie wszystkich towarów i te¿ muszê siê do tego jakoœ dostosowaæ.
Z pisma Pana Burmistrza, jakie ju¿ w
paŸdzierniku mogli czytaæ mieszkañcy Su³kowic wynika jednak, ¿e cena taka jest efektem mojej z³ej woli; ¿e w Zespole Placówek
Oœwiatowych w Rudniku, cena obiadu wynosi 4 z³. Zgadzam siê z tym, ale to jest tylko koszt wsadu do kot³a. Pan Burmistrz nie
doliczy³ do tego koszów zatrudnienia pracowników, którzy ten obiad musz¹ ugotowaæ, ich wynagrodzenia, ubezpieczenia,
oraz kosztów medialnych (woda, gaz, energia elektryczna, œmieci itp.)
Pan Burmistrz pisze, ¿e dyrektorzy pozbawieni byli wp³ywu na to, co i za ile dzieci jedz¹. Cena obiadu zawsze jest dyrektorom znana, a menu by³o przez nich zatwierdzane. O dobrej wspó³pracy mojej firmy z
placówkami oœwiatowymi w gminie Su³kowice, œwiadczyæ mog¹ dobre referencje, jakie otrzyma³em od ich dyrektorów.
Szanowni Pañstwo, piszê ten list, poniewa¿ nie mogê siê zgodziæ na to, ¿eby
naruszane by³o moje dobre imiê, aby ktoœ
wmawia³ mi z³¹ wolê. Wy¿sze koszty obiadów dyktuje rynek, a nie moja z³a wola. Nie
przypuszcza³em, ¿e o tym, jakie naprawdê
s¹ zarzuty do mnie i do mojej firmy, dowiem
siê z gazety. Mam jednak nadziejê, ¿e Pan
Burmistrz znajdzie czas, aby uczciwie ze mn¹
o tym porozmawiaæ - ju¿ nie za poœrednictwem mediów.
Z powa¿aniem
Piotr Falc
Firma Handlowo - Us³ugowa
„An – Mar”
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OŒRODEK KULTURY
Wyniki konkursów
Najwiêksze i najciê¿sze grzyby 2007
Tomasz Klimczyk – 1,35 kg
Jan Pu³ka –1,27 kg
Rafa³ Moskal – 1,09 kg
Bogus³aw KoŸlak – 1,05 kg
Wojciech Bigaj – 1,04 kg
Bartosz Morek – 1 kg
Dominika Szafraniec – 0,99 kg
Krzysztof Syrek – 0,98 kg
Zofia Grabowska – 0,92 kg
Marek Strêk – 0,91kg
Zg³oszono do konkursu 16 grzybów o wadze od 0,44 kg do 1,35 kg
Konkurs plastyczny
„Wspomnienie z wakacji”
Kategoria kl. I-III
I miejsce Kacper Tratkowski (SP nr 5
Che³m)
II m. Aleksandra Mikitiuk (SP nr 3 Bia³a
Podlaska)
III m. Nikoleta Kaliñska i Bart³omiej Kaniowski (SP nr 5 Che³m)
Wyró¿nienie: Kamil £ojewski (SP nr 3 Bia³a Podlaska)
Kategoria kl. IV-VI
I m. Ewelina Jamróz
II m. Zuzanna Flis
III m. Micha³ Grzesiak
Wyró¿nienie: Aleksandra Latoñ, Karol KoŸlak (wszyscy SP Su³kowice)
Konkurs fotograficzny
I m. Marzena Szczurek – Rudnik – „Widok z
okna”
II m. Katarzyna Opydo – Myœlenice –
„Amorek”
III m. Krystian Ma³ocha – Bia³a Podlaska –
„Na zamku w Janowcu”
Wyró¿nienie: Karol Brodecki – Bia³a Podlaska –„¯uraw w Gdañsku”
Konkursy ocenia³o jury w sk³adzie: Wojciech Madej – przewodnicz¹cy, Karolina
Piechota i Ewelina Bielarz. Prace wykonane przez m³odych artystów zaskoczy³y oceniaj¹cych polotem i dojrza³oœci¹.

Konkurs œwi¹teczny
Tradycyjny konkurs szopek i gwiazd
betlejemskich, stroików i kartek
œwi¹tecznych
Regulamin konkursu na str.
ok.sulkowice.pl
oraz w Oœrodku Kultury w Su³kowicach,
ul 1 Maja 70, tel. 12 273 34 59
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KOMUNIKAT
Myœlenicka policja odnotowa³a na terenie powiatu przypadki
w³amañ do miejsc, gdzie s¹ przechowywane butle gazowe i kradzie¿y
tych urz¹dzeñ. Obawa, ¿e zostan¹ one wykorzystane wbrew
przepisom, jest w wielu wypadkach w pe³ni uzasadniona.
Najczêœciej z³odzieje zrywaj¹ k³ódki zabezpieczaj¹ce kraty czy metalowe drzwi wiat usytuowanych przy pomieszczeniach gospodarczych i
sklepach lub kradn¹ z ustawionych tam metalowych klatek. Do takich
zdarzeñ dochodzi³o – w latach ubieg³ych - na terenie gminy Su³kowice,
obecnie na obszarze podleg³ym Komisariatowi Policji w Dobczycach.
Policja przypomina, ¿e osoba, która kradnie z w³amaniem, podlega karze
pozbawienia wolnoœci od roku do lat 10.
Zwracamy uwagê na fakt, ¿e butle z gazem bywaj¹ wykorzystywane
ponownie i to w sposób niebezpieczny. Niew³aœciwe nape³nianie butli
dotyczy nie tylko z³odziei, ale wydaje siê, ¿e w tym przypadku zagro¿enie jest znacznie wiêksze. Tych, którzy kradn¹ zwykle nie staæ na zakup
gazu, a tym bardziej na nape³nianie butli u autoryzowanych dystrybutorów.
Pamiêtajmy! Nielegalne nape³nianie butli grozi wybuchem.

ROLMAT z Biertowic

Policja zwraca siê z apelem do mieszkañców o zwrócenie szczególnej
uwagi na miejsca, w których przechowywane s¹ butle gazowe oraz na
osoby oferuj¹ce je do sprzeda¿y na terenie miasta i powiatu. O wszelkich spostrze¿eniach prosimy informowaæ niezw³ocznie dy¿urnego Posterunku Policji w Su³kowicach, tel. (12) 273 – 20 – 07 lub w Myœlenicach,
tel. (12) 372 – 92 – 00 oraz z telefonów komórkowych pod nr 112.
Opracowa³: m³. asp. Szymon Sala
oficer prasowy KPP w Myœlenicach
5 listopada 2007 roku

SU£KOWICKA JESIEÑ SZACHOWA
REKLAMA

Z OSTATNIEJ CHWILI

Pamiêci Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II
16 listopada 2007 r. w Oœrodku Kultury w Su³kowicach
cz³onkowie ko³a teatralnego, prowadzonego przez Iwonê Dzidek,
zaprezentowali utwory poetyckie podopiecznych Stowarzyszenia
Wspomagania Osób Niepe³nosprawnych „Kolonia”: Danuty
Dro¿d¿, Katarzyny Bieli, Marii Jasek, Anny Karcz, Wac³awa
Garbienia. Wiersze poœwiêcone pamiêci Jana Paw³a II recytowali
laureaci I Festiwalu Twórczoœci Religijnej 2007.
Wspania³¹ oprawê muzyczn¹ przygotowa³ Zespó³ Integracyjny
„Kolonia”. Uczestnicy spotkania – uczniowie okolicznych szkó³,
podopieczni Domu Pomocy Spo³ecznej im. Tadeusza Piekarza z
Harbutowice, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajêciowej z
Harbutowice, Myœlenic i Dobczyc oraz Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Su³kowicach i Lubniu – w skupieniu wys³uchali
wierszy, a tak¿e z radoœci¹ wspominali postaæ Jana Paw³a II.
Przedsiêwziêcie to zorganizowa³o Stowarzyszenie „Kolonia”,
którego prezesem jest Krystyna Stolarska, w ramach
comiesiêcznych Spotkañ Integracyjnych. Partnerami Spotkañ s¹:
Parafia Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Su³kowicach, Szko³a
Podstawowa i Gimnazjum oraz Oœrodek Kultury w Su³kowicach.
Bardzo mi³ym akcentem by³a obecnoœæ na spotkaniu burmistrza
Piotra Pu³ki. Z³o¿y³ on gratulacje pomys³odawcom tego projektu
oraz wraz z Krystyn¹ Stolarsk¹ wrêczy³ okolicznoœciowe prezenty
wszystkim wykonawcom.
Andrzej Piwowarski
Drodzy Czytelnicy!
Z powodów technicznych nie umieszczono w bie¿¹cym
numerze reporta¿u z pielgrzymki orkiestry dêtej do W³och. Bardzo
przepraszam. Ten reporta¿ znajduje siê na stronie
www.sbochenk.republika.pl
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