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Betlejem: Sanktuarium na Polu Pasterzy

W te piêkne Œwiêta,
pe³ne mi³oœci i rodzinnego ciep³a,
jesteœmy myœlami z Wami.
Dziel¹c siê op³atkiem,
sk³adamy najcudowniejsze ¿yczenia
B³ogos³awieñstwa Bo¿ego,
a w Nowym Roku
spe³nienia najskrytszych marzeñ.

¯yczy
Rada Miejska

w Su³kowicach

„W tym mieœcie jest zawsze Bo¿e Narodzenie, ka¿dy dzieñ jest Bo¿ym
Narodzeniem w sercu chrzeœcijanina”.

Betlejem, 22 marca 2000 roku Jan Pawe³ II

Z Jerozolimy do Betlejem w Autonomii
Palestyñskiej jest tylko 7 kilometrów. W
ósmym dniu zorganizowanej przez Biuro
Turystyczne Centrum z Krakowa piel-
grzymki do Ziemi Œwiêtej 22 paŸdziernika
br. byliœmy w Betlejem.

Na skalistych zboczach dooko³a mia-
sta rozci¹gaj¹ siê pola uprawne i pastwi-
ska nazywane siê Polami Pasterzy. Nad
grot¹, w której narodzi³ siê Jezus Chrystus,
wznosi siê Bazylika Narodzenia. Miejsce
narodzenia Zbawiciela oznaczone jest
srebrn¹ gwiazd¹, na której widnieje napis
w jêzyku ³aciñskim:

„Hic de Virgine Maria Jesus Christus
natus est” – „Tu z Dziewicy Marii narodzi³
siê Jezus Chrystus”. Wzruszeni staliœmy
w miejscu, gdzie przed dwoma tysi¹cami
lat urodzi³ siê Bóg Cz³owiek, Zbawiciel
œwiata.

O³tarz ̄ ³óbka upamiêtnia miejsce, gdzie
Dzieci¹tko Jezus po³o¿one zosta³o po uro-
dzeniu. Bazylik¹ Narodzenia opiekuj¹ siê
ortodoksyjni Grecy, dlatego nasi przewod-
nicy duchowi ks. Robert Joñczyk, su³ko-
wiczanin, wikariusz w Koœcieliskach i do-
minikanin o. Pawe³ Trzopek, dyrektor bi-
blioteki w École Biblique et Archéologique
w Jerozolimie Mszê œw. odprawili w nale-
¿¹cym do franciszkanów Sanktuarium na
Polu Pasterzy.

Sanktuarium architektonicznie nawi¹-
zuj¹cy do wie¿y i do sza³asu pasterskiego.
Mo¿na zwiedzaæ ruiny klasztoru i grotê, któ-
ra szczególnie przemawia sw¹ surowoœci¹.
W takiej grocie szukali schronienia paste-
rze; w podobnej grocie znalaz³a schronie-
nie Œwiêta Rodzina.

Stefan Bochenek
[Fragment reporta¿u z pielgrzymki]

Strona tytu³owa
Zdjêcie z zesz³orocznych jase³ek
w Su³kowicach

Strona 2
Grota Narodzenia w Betlejem
Zdjêcia szopek nades³anych na konkurs
Oœrodka Kultury w 2006 roku

STRONA 24

Ks. Franciszek Swoboda
(by³ proboszczem w latach 1847 – 1877)
Ks. Antoni Opidowicz (1877 – 1904)
Ks. Pawe³ Frelek (1904 – 1913)
Ks. Jan Polañczyk (1913 – 1918),
brak portretu
Ks. Józef Gross (1918 – 1944)
Ks. Jan Side³ko (1944 – 1960)
Ks. Bruno Wyrobisz (1960 – 1072)
Ks. Antoni Kowalski (1972 – 1965)
Ks. Jan Nowak (1985 – 2007)
Ks. Stanis³aw Jaœkowiec (2007 – ....)

Portrety proboszczów namalowa³a artysta
plastyk Gra¿yna Korpal.
Zdjêcie ks. Stanis³awa Jaœkowca pochodzi
z odpustu na Oblasku.

Oj strzecho wiejska
Jak mi jesteœ mi³a!
Bêdê ja do ciê
Zawsze tu têskni³a.
Pod tw¹ os³on¹ wyrasta³am zdrowo,
Przy tobie zawsze by³o mi weso³o.
Tyœ nauczy³a mnie z losem siê borykaæ.
Jak ty to czynisz, gdy wichry spotykasz?
Stawiasz siê im hardo – gdy one przemin¹,
Ty siê uk³adasz – i tak ci dni p³yn¹.
Wœród swoich jesteœ – ba, i miêdzy swymi.
My do ciê têsknim – tu na obcej ziemi.
Obyœ z po¿ogi wysz³a tylko ca³o.
Oby siê echo z ciebie nie wyœmia³o.
Gdy zginiesz –
W sercu moim zosta³aby rana,
Bo mi zginê³a ma strzecha kochana.

Przy wigilijnym stole
ca³a rodzina zasiada
i bia³ym op³atkiem w rêce
¿yczenia sobie sk³ada.

Bo tej nocy w Betlejem
narodzi³ siê Bóg,
dziœ naszego domu
On przekroczy próg.

Przez nasze rêce
op³atkiem dzieliæ siê bêdzie,
by mi³oœæ braterska
zapanowa³a wszêdzie.

Walentyna Dragosz
z Krzywaczki

Wigilijny wieczór

NASZA OK£ADKA

Fotografie na str. 1-3 Stefan Bochenek

Magdalena Latoñ (matka Ireny Galus i
teœciowa Heleny Latoñ) napisa³a ten wiersz
w grudniu 1916 roku, kiedy przebywa³a na
emigracji zarobkowej w USA.

Naszym drogim Czytelnikom z USA,
Szwecji i innych krajów ¿yczê radosnego
prze¿ywania Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, a
w nadchodz¹cym Nowym Roku zdrowia i
wszelkiej pomyœlnoœci.

Czytelnikom z naszej gminy równie¿
¿yczê jak najlepszych Œwi¹t w gronie bli-
skich i szczêœliwego Nowego Roku.

Stefan Bochenek
Od 10 lat redaktor naczelny Klamry

(Byæ mo¿e bêdê jeszcze redaktorem.)



4 Klamra - grudzieñ 2007

E.Z.: Cofnijmy siê w czasie. Pamiêta Pan
ten moment, kiedy og³oszono wyniki wy-
borów?

 
P. Pu³ka: To by³a bardzo wa¿na chwila

w moim ¿yciu. Radoœæ miesza³a siê ze scep-
tyzmem. Zastanawia³em siê, czy podo³am
temu wyzwaniu, czy zrealizujê zadania, któ-
re trzeba wykonaæ.

 
E.Z.: Kiedy i dlaczego „zaœwita³a” Panu

w g³owie myœl, ¿eby ubiegaæ siê o to sta-
nowisko?

 
P. Pu³ka: Od zawsze podoba³a mi siê

praca dla ludzi, oddawanie siê pracy spo-
³ecznej, dzia³anie na rzecz wspólnoty. Do-
œwiadczenia z tym zwi¹zane wiele mi da³y i
sk³oni³y mnie do podjêcia takiej decyzji.
Swoich si³ spróbowa³em po raz pierwszy
w wyborach w 2002 r.

 
E.Z.: Ze szko³¹ trudno by³o siê rozstaæ?
 
P. Pu³ka: Tak, przecie¿ spêdzi³em w niej

17 lat. By³a to praca, w której z dnia na
dzieñ mo¿na by³o du¿o przewidzieæ. Teraz
jest na odwrót.

 
E.Z.: Pamiêta Pan swój pierwszy dzieñ

w nowej pracy?
 
P. Pu³ka: Tak, by³o to w Miko³ajki, 6

grudnia 2006 r. Ze wzglêdu na datê, to taki
szczególny dzieñ, tym dok³adniej go pa-
miêtam. Przywita³em siê z pracownikami,
pozna³em zespó³, z którym bêdê pracowa³.
Potem by³y wyjazdy do naszych jednostek,
do starostwa, poznawanie wszystkiego
„od kuchni”…

 
E.Z.: Miewa Pan chwile zw¹tpienia?
 
P. Pu³ka: Nie, wszak nikt nie obiecywa³,

¿e bêdzie ³atwo. Lubiê trudne wyzwania.
One mnie mobilizuj¹. Myœlê, ¿e cz³owiek
powinien mieæ nadziejê i wiarê, ¿e to, co
sobie zamierzy³, musi siê udaæ. Je¿eli lu-
dzie bêd¹ mi pomagaæ, to wszystko bêdzie
tak, jak trzeba. Gmina bêdzie sz³a w dobrym
kierunku. Najwa¿niejsi s¹ ludzie. S³ucham
ludzi. Zbiorowa m¹droœæ to nie jest dla mnie
puste has³o.

 
E.Z.: Gdyby mia³ Pan podsumowaæ te

365 dni, powiedzia³by Pan, ¿e by³ to...

P. Pu³ka: Rok projektów. Aktualizacja Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego, Strategia
Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych,
przyst¹pienie do opracowania Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy – za nim pójdzie nowy
Plan zagospodarowania przestrzennego;
obecnie intensywnie pracujemy nad Strate-
gi¹ Rozwoju Gminy. To bardzo du¿o. Ale dziœ
siê nie da ju¿ funkcjonowaæ bez tych (podkre-
œlam: aktualnych) dokumentów. Bez nich nie
jest mo¿liwy dynamiczny rozwój.

Przedsiêbiorcy wo³aj¹, ¿e potrzeb¹
chwili jest strefa przemys³owa w Su³kowi-
cach. Ale ona musi byæ najpierw zapisana
w Studium, a potem w Planie zagospoda-
rowania. Takie gminy jak Myœlenice, czy
Dobczyce zrobi³y to ju¿ dawno. Niestety,
my mamy w tych sprawach co najmniej 2-
3-letnie opóŸnienie.

Aktualne dokumenty strategiczne to
tak¿e, a mo¿e – przede wszystkim – nie-
zbêdne za³¹czniki do wniosków o œrodki
zewnêtrzne. Do³o¿yliœmy wiêc wszelkich
starañ, aby gmina by³a gotowa, by móc
skorzystaæ dobrze ze œrodków unijnych.
Chc¹c wykorzystaæ wszystkie pojawiaj¹-
ce siê mo¿liwoœci, nie przegapiæ ¿adnej
szansy, planujemy te¿ opracowanie Lokal-
nego Programu Rewitalizacji. W³aœnie
przeprowadzamy ankietê rewitalizacyjn¹,
aby dowiedzieæ siê, jak mieszkañcy widz¹
przysz³oœæ naszego miasta. Chcia³bym w
tym miejscu rozwiaæ pojawiaj¹ce siê w¹t-
pliwoœci. Program rewitalizacji nie jest ,,za-
miast”. To program, który ma zwiêkszyæ
nasze szanse w ubieganiu siê o œrodki. Za-
praszam wiêc do wype³niania ankiety!

Trzeba by³o te¿ porz¹dkowaæ struktu-
rê organizacyjn¹ gminy. Organy nadzoru
(Urz¹d Wojewódzki, RIO) w czasie kontro-
li w X i XII 2006 r. stwierdzi³y niezgodnoœæ
z prawem istniej¹cych rozwi¹zañ i nakaza-
³y usuniêcie nieprawid³owoœci. I tak utwo-
rzyliœmy Œwietlicê Œrodowiskow¹ oraz Ze-
spó³ Ekonomiki Oœwiaty jako samodzielne
jednostki organizacyjne. To ju¿ chyba tyl-
ko Su³kowice nie posiada³y samodzielne-
go ZEO.

Tak, ten rok to by³ to czas wytê¿onej
pracy nie tylko mojej, ale i te¿ moich wspó³-
pracowników. I za tê pracê, za to zaanga-
¿owanie, czêsto daleko wykraczaj¹ce poza
zwyk³e, codzienne, urzêdnicze obowi¹zki
– najserdeczniej wszystkim moim wspó³-
pracownikom dziêkujê.

E.Z.: Cele na kolejny rok?
 
P. Pu³ka: Podstawowym celem jest bu-

dowa kanalizacji i zaopatrzenie wszystkich
mieszkañców w wodê. To s¹ dwie najpo-
trzebniejsze inwestycje dla gminy, dla
wszystkich naszych mieszkañców. Dopie-
ro wtedy ruszymy z dalszymi inwestycja-
mi. Wodoci¹gi i kanalizacja to nasze inwe-
stycyjne fundamenty. Jeœli coœ siê budu-
je, to trzeba zaczynaæ od fundamentów. Zo-
sta³ ju¿ opracowany program modernizacji
ujêcia wody i koncepcja kanalizacji dla ca-
³ej gminy. Bo na razie z dobrodziejstwa ka-
nalizacji korzysta nie wiêcej jak 20% na-
szych mieszkañców, a bardzo wielu bory-
ka siê z brakiem wody…

Uwaga nasza skupiona jest równie¿ na
programach unijnych dotycz¹cych cz³o-
wieka, jego wykszta³cenia i rozwoju. Mamy
nadziejê, ¿e uda nam siê z nich skorzystaæ.
Jestem przekonany, ¿e szans¹ dla naszej
gminy jest rozwój przez wiedzê. Dbanie o
oœwiatê, informatyzacja – to nasz priory-
tet. Z drugiej strony staramy siê jak najle-
piej dbaæ o potrzebuj¹cych, ludzi star-
szych, ubogich, czy niepe³nosprawnych.
A potrzeby s¹ ogromne i mo¿liwa pomoc
instytucjonalna na pewno niewystarcza-
j¹ca. Chcia³bym w tym miejscu wyraziæ
swój podziw i szacunek dla osób, które
wspomagaj¹ nas w tym dziele. Nie szczêdz¹
swych si³, czasu i wk³adaj¹ ca³e serce, by –
nieodp³atnie, charytatywnie – nieœæ po-
moc bliŸniemu. Co gorsza i co boli – nie
zawsze s¹ doceniani… Mam na myœli
PKPS, Ko³o Emerytów, Stowarzyszenie
Kolonia, Grupê Apostolsk¹, Wolontariat,
parafialne zespo³y charytatywne. Nie spo-
sób wszystkich tu wymieniæ, ale wszyst-
kim serdecznie dziêkujê i deklarujê wszelk¹
mo¿liw¹ pomoc ze swej strony.

Inna wa¿na i trudna sprawa to restruk-
turyzacja upraw rolnych na naszym tere-
nie. Zorganizowaliœmy niedawno szkole-
nie na temat nowoczesnych upraw wino-
roœli, podobno nasze ziemie siê do tego
jak najbardziej nadaj¹. Mo¿e to bêdzie
szansa dla niektórych?

 
E.Z.: W tej pracy trzeba podejmowaæ

decyzje, z których nie wszyscy bêd¹ zado-
woleni.

Najtrudniejsza decyzja Burmistrza Gmi-
ny Su³kowice?

 
P. Pu³ka: Takich trudnych decyzji jest

sporo. Na przyk³ad sprawa budowy kana-
lizacji. Nie wszyscy chc¹ zrozumieæ, ¿e ta
inwestycja jest kierowana do nich, ¿e pod-
nosi siê przez to wartoœæ dzia³ki, ¿e maj¹
problem wywozu nieczystoœci z g³owy, ¿e
wreszcie chronimy œrodowisko.

Inn¹ spraw¹ jest niezadowolenie ludzi
z przejazdu przez Rudnik Dolny w trakcie
budowy mostu w Biertowicach.

- wywiad z Burmistrzem Gminy Su³kowice Piotrem Pu³k¹
„Najwa¿niejsi s¹ ludzie”

Po raz drugi stan¹³ w szranki o fotel burmistrza. Wygra³. Ma pracê, w której ka¿dy
dzieñ przynosi nowe wyzwania. A on lubi trudne wyzwania. Jest mu bliska epoka pozy-
tywizmu i idea, ¿e spo³eczeñstwo jest jak organizm – trzeba zadbaæ o wszystkie jego
czêœci. Burmistrz Piotr Pu³ka opowiada o 365 dniach spêdzonych dotychczas w Urzê-
dzie Miejskim w Su³kowicach.

URZ¥D MIEJSKI
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Nie zagapi³em siê. Te decyzje by³y podej-
mowane w latach 2003-2004.

Stan¹³em te¿ przed zadaniem urz¹dze-
nia sto³ówek we w³asnym zakresie. Ajent
zaproponowa³ cenê nie do przyjêcia. Nie
mog³em wyraziæ zgody, aby obiad w szko-
³ach kosztowa³ 6.50 z³, podczas gdy w Gmi-
nie Myœlenice jego cena to 2.50 z³.

 
E.Z.: A interpelacje radnych? Np. ta o

uruchomieniu wy³¹czonych lamp?
 
P. Pu³ka: Nie chcê oszczêdzaæ na oœwie-

tleniu gminy. Ale niektóre lampy nie na-
daj¹ siê do u¿ytku, poniewa¿ trzy lata nie
by³y w³¹czane. Radnym trzeba zrozumieæ,
¿e s¹ prace, których nie da siê przyspie-
szyæ.

 
E.Z.: Jak Pan t³umaczy petentom, ¿e ich

proœby musz¹ zaczekaæ lub s¹ niemo¿liwe
do zrealizowania?

 
P. Pu³ka: Cz³owiek przychodzi do mnie

po to, aby za³atwiæ pomyœlnie dla siebie
jak¹œ sprawê. I wiêkszoœæ spraw udaje siê
za³atwiæ pozytywnie. Ale niestety, nie
wszystkie. Staram siê t³umaczyæ, ¿e na wiele
rzeczy nie pozwalaj¹ przepisy i prawo, albo
¿e trzeba zaczekaæ. Przy piastowaniu tej
funkcji trzeba byæ asertywnym. Umieæ po-
wiedzieæ „nie”.

 
E.Z.: A zdarza siê, ¿e ludzie nie przyj-

muj¹ tego „nie” do wiadomoœci?
 P. Pu³ka: Tak, zdarza siê, ¿e strasz¹ mnie

s¹dem, telewizj¹, pras¹. Jestem raczej spo-
kojnym cz³owiekiem, wiêc mówiê: „Proszê
to zg³osiæ, to Pana wola”.

 
E.Z.: A czym zajmuje siê Pan po pracy?
 
P. Pu³ka: Zdarza siê, ¿e pracê zabieram

ze sob¹ do domu. A odskoczni¹ od co-
dziennoœci jest dla mnie las, p³ywanie, jaz-
da na rowerze.

 
E.Z.: O co chcia³by Pan zaapelowaæ do

mieszkañców gminy?
 
P. Pu³ka: O zrozumienie, ¿e ³¹czy nas

wspólny cel, ¿e nie ma takiej sytuacji, w
której nie dzia³a³bym dla dobra naszej gmi-
ny i naszych mieszkañców. Dobro cz³owie-
ka jest dla mnie priorytetem. Planuj¹c in-
westycje, dzia³ania, rozwi¹zania, staram siê
pamiêtaæ, ¿e to wszystko ma jak najlepiej
s³u¿yæ ludziom. Najwa¿niejsi s¹ ludzie.

 W koñcu przecie¿ po to powsta³y sa-
morz¹dne gminy, ¿eby siê nam wszystkim
¿y³o lepiej.

                 Rozmawia³a
Edyta Ziembla

Wywiad cd.

Lista pobo¿nych ¿yczeñ? Zapewne
tak, ale – jak zapewniaj¹ samorz¹dowcy i
uczestnicy warsztatów strategicznych –
wizja ta jest realistyczna, mo¿liwa do spe³-
nienia, je¿eli...

Kierunki rozwoju gminy Su³kowice i
cele, jakie powinien wytyczyæ samorz¹d do
realizacji na najbli¿sze 12 lat, formu³owane
s¹ na podstawie szczegó³owej analizy
SWOT, która jest równoznaczna z wszech-
stronnym przebadaniem:

- S (Strengths) – mocnych stron, czyli
wszystkiego, co stanowi atut, przewagê,
zaletê,

-W (Weaknesses) – s³abych stron, a
zatem wszystkich s³aboœci, barier i wad,

-O (Opportunities) – szans, czyli
wszystkich okolicznoœci stwarzaj¹cych
szansê korzystnej zmiany -T (Threats) –
zagro¿eñ, czyli wszystkich okolicznoœci
stwarzaj¹cych niebezpieczeñstwo zmiany
niekorzystnej.

Od kilku miesiêcy pracuje nad ni¹ po-
wo³any przez burmistrza Zespó³ ds. Roz-
woju Przedsiêbiorczoœci i Promocji Gminy.
W dniach 5 i 6 grudnia odby³y siê Warsz-
taty Strategiczne, anga¿uj¹ce do szerokiej
konsultacji radnych, przedstawicieli pra-
codawców, stowarzyszeñ i ugrupowañ
dzia³aj¹cych na terenie gminy. Nad spraw-
nym przebiegiem warsztatów czuwa³a Ma³-
gorzata Rudnicka z Pro Regio Consulting.

Moderatorka wyra¿a³a siê z wysokim
uznaniem zarówno o poziomie pracy ze-
spo³ów, jak i o zaanga¿owaniu spo³ecznym
ujawnionym podczas warsztatów. Podkre-
œla³a wagê pozytywnej energii, która jest
powa¿nym atutem w planowaniu jakiego-
kolwiek rozwoju.

Pierwszy dzieñ warsztatów s³u¿y³ wy-
pracowaniu wizji rozwoju gminy. Pracowa-
no w zespo³ach, które mia³y za zadania do-
konaæ analizy stanu bie¿¹cego oraz naszki-
cowaæ obraz po¿¹dany. W drugim dniu for-
mu³owano cele strategiczne oraz okreœla-
no drogi ich realizacji. Zebranych powita³
burmistrz Piotr Pu³ka, który – doceniaj¹c
ogrom wykonanej pracy – po warsztatach
skierowa³ do wszystkich uczestników li-
stowne podziêkowania.

Pozytywna energia i ogromne zaanga-
¿owanie ludzi to najwiêksze ,,bogactwo
naturalne” gminy Su³kowice, wa¿niejsze od
pozosta³ych, bo warunkuj¹ce jak najlep-
sze wykorzystanie atutów. Uczestnicy

warsztatów, obserwuj¹c siê nawzajem,
podkreœlali, ¿e tego kapita³u pozytywnej
energii, która obudza³a siê jak swoisty ge-
nius loci, nie mo¿na lekcewa¿yæ, a tym bar-
dziej zmarnowaæ. A to z kolei mobilizowa³o
ich do jeszcze bardziej wytê¿onej pracy.

Jakie zatem s¹ mocne i s³abe strony
gminy Su³kowice? Najczêœciej po stronie
s³abych stron wymieniano wci¹¿ niewy-
starczaj¹c¹ infrastrukturê, problemy komu-
nikacyjne oraz brak wypracowanej platfor-
my wspó³pracy stowarzyszeñ miêdzy sob¹
oraz miêdzy stowarzyszeniami a samorz¹-
dem. Oczywiœcie wci¹¿ jeszcze problemem
jest brak miejsc pracy i stosunkowo wy-
soki poziom spo³ecznego ubóstwa. Za atu-
ty uznano zaanga¿owanie spo³eczne ist-
niej¹cych stowarzyszeñ oraz dzia³alnoœæ
proekologiczn¹ wraz z wzorcowym syste-
mem sk³adowania i segregacji odpadów.
Podkreœlano te¿ brak bazy turystyczno-re-
kreacyjnej oraz koniecznoœæ jej stworze-
nia, pocz¹wszy od oznakowania i wypro-
mowania szlaków turystycznych pieszych
i rowerowych, po zachêcenie inwestorów
do uruchamiania pensjonatów, hoteli,
punktów gastronomicznych i urz¹dzeñ re-
kreacyjno-sportowych.

Wœród celów strategicznych uczestni-
cy warsztatów proponowali zawrzeæ w
pierwszym rzêdzie: zbudowanie w gminie
platformy wspó³pracy wszelkich podmio-
tów dzia³aj¹cych na rzecz jej dobra, popra-
wê jakoœci ¿ycia poprzez rozwój infrastruk-
tury i us³ug publicznych oraz kreowanie
mody na Su³kowice. Warunkiem koniecz-
nym dla rozwoju gminy jest ponadto sys-
tematyczne i permanentne stymulowanie
inwestycji, które zapewni¹ mieszkañcom
konieczne miejsca pracy i pozwol¹ zara-
biane pieni¹dze wydawaæ na w³asnym te-
renie.

Wypracowanie nowej strategii rozwoju
gminy na nadchodz¹c¹ dekadê jest warun-
kiem niezbêdnym ubiegania siê o jakiekol-
wiek fundusze unijne, strukturalne i pomo-
cowe, a tak¿e o kredyty preferencyjne. Do-
kument ten wytyczy kierunki pracy samo-
rz¹dów najbli¿szych trzech kadencji. Pracu-
j¹c ambitnie i z zaanga¿owaniem, mamy
ogromn¹ szansê na zrealizowanie wizji piêk-
nych Su³kowic. Musi siê nam udaæ, jeste-
œmy przecie¿ gmin¹ z podkow¹ w herbie!

Anna Witalis- Zdrzenicka

W roku 2020 umówimy siê na kawê pod parasolami na su³kowickim rynku. W relaksie
nie przeszkodz¹ nam samochody, które pojad¹ obwodnic¹ wokó³ miasteczka, ani nie za-
k³óci naszego komfortu przykry zapach od rzeki, bo ca³a okolica jest ju¿ skanalizowana.
Wygl¹d rynku daleko odbiega od ulicówki, poniewa¿ przeprowadzone zosta³y prace urba-
nistyczne w tym rejonie, a po rynku i promenadzie handlowej 1 Maja spaceruj¹ zadowo-
leni, uœmiechniêci ludzie: mieszkañcy i turyœci wygodnie wypoczywaj¹cy w naszych piêk-
nych okolicach.

Su³kowice swe widz¹ - piêkne...
URZ¥D MIEJSKI
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W dniach 5 i 6 grudnia w budynku In-
ternatu ZSZiO odby³y siê warsztaty strate-
giczne z udzia³em przedstawicieli Rady Miej-
skiej, kierowników jednostek organizacyj-
nych gminy, lokalnego biznesu, s³u¿by zdro-
wia, urzêdników samorz¹dowych, dzia³aj¹-
cych w gminie organizacji pozarz¹dowych,
a tak¿e goœci spoza gminy. Samorz¹d po-
wiatowy reprezentowa³ wicestarosta Wal-
demar Wolski, Komendê Powiatow¹ PSP
kpt. Marek Moskal; Powiatowy Urz¹d Pra-
cy dyrektor Mieczys³aw Kêsek. Goœciny
warsztatom udzieli³a, równie¿ czynnie
uczestnicz¹ca w warsztatach dyrektor Alek-
sandra Korpal. £¹cznie w warsztatach wziê-
³o udzia³ 46 osób reprezentuj¹cych pe³ny
przekrój œrodowisk zainteresowanych roz-
wojem naszej Gminy.

Przed uczestnikami warsztatów posta-
wiono zadanie wypracowania kierunków
rozwoju oraz priorytetów dla samorz¹du,
uwzglêdniaj¹cych wymogi, jakie przed
Gmin¹ stawiaj¹ Programy Operacyjne okre-
su programowania 2007 – 2013.

Mówi¹c proœciej, chodzi o zbudowanie
aktualnej strategii uwzglêdniaj¹cej priory-
tety programów finansowanych przez Uniê
Europejsk¹, w taki sposób, aby mo¿na
sprawnie zarz¹dzaæ gmin¹ i skutecznie apli-
kowaæ po fundusze na finansowane roz-
woju.

Warsztaty strategiczne zakoñczy³y naj-
istotniejszy etap budowania Strategii Roz-
woju Gminy Su³kowice w okresie 2007 –
2020. Uczestnicy warsztatów zapoznali siê
z wynikami pracy powo³anych wczeœniej
zespo³ów: ze sprawozdaniem z realizacji do-
tychczasowej strategii oraz podstawowy-
mi wyzwaniami stoj¹cymi przed Gmin¹. S¹
to przede wszystkim:

1. Wyzwania gospodarcze – aktywnoœæ
gospodarcza naszej gminy (69,5 podmio-
tów gospodarczych na 1000 mieszkañców),
znacznie poni¿ej œredniej powiatu (78,8)
oraz œredniej gmin s¹siednich (87), przy
bardzo s³abym rozwoju firm z bran¿y bu-
dowlanej, gastronomicznej i hotelarskiej
(ostatnia lokata w powiecie).

2. Wyzwania dochodowe – dochody po-
datkowe gminy Su³kowice na mieszkañca
(441 z³) równie¿ plasuj¹ siê od wielu lat
znacznie poni¿ej œredniej gmin powiatu (ok.
560 z³) oraz œredniej gmin s¹siednich (ok.
770 z³). Niestety, obserwowana w ostatnich
latach dynamika tych dochodów nie zapo-
wiada zmniejszania siê tych ró¿nic.

Odpowiedzialnie o przysz³oœci
nowa Strategia Rozwoju Gminy Su³kowice 2007 - 2020

URZ¥D MIEJSKI

3. Wyzwania edukacyjne – pomimo
wzglêdnie dobrej bazy (szko³y, sale gimna-
styczne) oraz wysokich kwalifikacji kadry
dydaktycznej, œrednie wyniki egzaminów
zewnêtrznych w gminie s¹ wyraŸnie ni¿sze
od œredniej w powiecie i województwie.

4. Wyzwania zwi¹zane z realizacj¹
kosztownej infrastruktury. Nowy okres
programowania 2007 – 2013 stawia przed
nami w samym tylko zakresie gospodarki
wodno – œciekowej koniecznoœæ zrealizo-
wania zadañ o ³¹cznej wartoœci ok. 66 mln
z³. Do realizacji tych zadañ gmina nie by³a
przygotowana. Kanalizowanie gminy reali-
zowane by³a dotychczas na bazie „Koncep-
cji programowej kanalizacji i oczyszczalni
œcieków w Gminie Su³kowice” opracowa-
nej w roku 1995. Od tego czasu zmieni³a siê
technologia i warunki realizacji inwestycji
oraz pojawi³y siê wymogi a tak¿e mo¿liwo-
œci zwi¹zane z integracj¹ z Uni¹ Europejsk¹.
Gmina zosta³a zaliczona do aglomeracji
pow. 15 tys. RLM i jako taka mo¿e byæ fi-
nansowana wy³¹cznie z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, wy-
magaj¹cego opracowania kompleksowych
programów, z³o¿onych z bardzo du¿ych
projektów (o wartoœci powy¿ej 20 mln z³).
Przygotowanie ich wymaga zaprojektowa-
nia sieci, uzyskania pozwoleñ i opracowa-
nia kosztownych studiów wykonalnoœci.
Zadania te, trwaj¹ce zwykle kilka lat, nasza
gmina musi zrealizowaæ w roku przysz³ym,
aby móc skutecznie rywalizowaæ o unijne
fundusze.

Pod kierownictwem moderatora - p.
Ma³gorzaty Rudnickiej (eksperta planowa-
nia strategicznego) uczestnicy warsztatów
pracowali nad nowym dokumentem strate-
gii w trzech zespo³ach, koncentruj¹c siê na
najwa¿niejszych obszarach aktywnoœci sa-
morz¹du.

A. Potencja³ spo³eczny Gminy – roz-
wój przez edukacjê, sport, kulturê i rodzime
tradycje

B. Partnerstwo dla mieszkañców Gmi-
ny – wspó³praca przy eliminacji barier roz-
woju.

C. Jakoœæ ¿ycia – sprostanie wyzwa-
niom cywilizacyjnym.

Dla tych obszarów opracowano anali-
zê silnych i s³abych stron gminy oraz sto-
j¹cych przed ni¹ szans i zagro¿eñ, a tak¿e
cele strategiczne i operacyjne.

Przyjêto równie¿ zaktualizowan¹ wizjê
gminy.

Gmina Su³kowice – przyjazna cz³owie-
kowi i œrodowisku naturalnemu, dynamicz-
ny oœrodek edukacyjny, atrakcyjne miej-
sce zamieszkania, aktywnego wypoczyn-
ku, pracy i inwestowania w dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹.

Zespó³ opracowuj¹cy strategiê, uzgod-
ni³ wiêc przesuniêcie priorytetów z infra-
struktury, na któr¹ ukierunkowana by³a
strategia z roku 2004 na cz³owieka – miesz-
kañca gminy, goœcia lub inwestora.

Nowa strategia zak³ada realizacjê tej
wizji, opieraj¹c siê na trzech filarach:

-akceptacji spo³ecznej dla podejmowa-
nych przez samorz¹d inicjatyw,

-wspó³pracy ze zorganizowanymi gru-
pami mieszkañców podejmuj¹cych inicja-
tywy obywatelskie

-kompetencji organów i jednostek sa-
morz¹dowych realizuj¹cych nakreœlone w
strategii zadania.

Plonem warsztatów strategicznych jest
wiêc stworzenie za³o¿eñ jakoœciowo nowe-
go dokumentu, który po ostatecznym zre-
dagowaniu i zatwierdzeniu przez Radê
Miejsk¹ okreœli priorytety Naszej Gminy
oraz g³ówne kierunki poszukiwania Ÿróde³
finansowania jej rozwoju.

Piotr Pu³ka
Burmistrz
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RADA MIEJSKA
XIV sesja

Sport w gminie
Ka¿da sesja zaczyna siê od sprawozdañ

przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, burmistrza
i przewodnicz¹cych komisji z dzia³alnoœci w
okresie miêdzysesyjnym. Burmistrz równie¿
przedstawia, jak realizuje siê uchwa³y Rady
Miejskiej.

Kolejne punkty obrad XIV sesji
7. Inwentaryzacja g³ównych problemów

Gminy i ustalenie hierarchii w ich rozwi¹zy-
waniu w roku 2008.

8. Sprawy organizacyjne – podjêcie uchwa³
w sprawie:

a) zmiany uchwa³y bud¿etowej Gminy
Su³kowice na 2007 r.,

b)  realizacji zadania pn. „Kanalizacja sani-
tarna wsi Biertowice w cyklu dwuletnim”,

c)  powiadomienia Skarbnika Gminy Su³-
kowice o obowi¹zku przed³o¿enia Radzie Miej-
skiej w Su³kowicach oœwiadczenia o pracy lub
s³u¿bie w organach bezpieczeñstwa pañstwa
lub wspó³pracy z tymi organami w okresie od
dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.,

d)  odp³atnoœci za obiady w sto³ówkach
szkolnych,

e)  zatwierdzenia taryf cen i op³at za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odpro-
wadzenie œcieków na rok 2008,

f)  ustalenia górnych stawek op³at ponoszo-
nych za us³ugi w zakresie usuwania i unieszko-
dliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu
nieczystoœci na terenie Gminy Su³kowice,

g)  okreœlenia wysokoœci stawek podatku
od nieruchomoœci,

(uchwa³y z podpunktów e, f, g
– zob. nastêpna strona)
h)  okreœlenia wysokoœci stawek podatku

od œrodków transportowych,
i)  zarz¹dzenie poboru niektórych podat-

ków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasen-
tów oraz okreœlenia wysokoœci wynagrodzenia
za inkaso,

j)  przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego
w Gminie Su³kowice dla obszaru wsi Biertowi-
ce – w jej granicach administracyjnych,

k)  uchwa³a intencyjna w sprawie utwo-
rzenia Gimnazjum w Rudniku.

9. Sport i rekreacja na terenie Gminy Su³-
kowice.

10. Interpelacje i wnioski radnych – odpo-
wiedzi.

11. Wolne wnioski.
12. Zamkniêcie obrad sesji.

Redaktor Klamry przys³uchiwa³ siê dys-
kusji o sporcie w gminie. Zanotowa³ fragmenty
niektórych wypowiedzi. Ca³y protokó³ mo¿na
przeczytaæ w biurze Rady Miejskiej.

Burmistrz Piotr Pu³ka najpierw poinfor-
mowa³, ¿e w projekcie przysz³orocznego bu-
d¿etu planuje siê przeznaczyæ na konkursy 100
tys. z³, czyli zwiêkszenie o 20 tys. z³. Przypo-
mnijmy, ¿e do konkursu corocznie staj¹ kluby
sportowe i organizacje, przedstawiaj¹c plan wy-
datków na dzia³alnoœæ sportowo-rekreacyjn¹.

Marta Biernat oœwiadczy³a, ¿e Komisja
Kultury jest za podwy¿k¹ do 200 tys. z³. Na
wspólnym posiedzeniu kilku komisji radni
zdecyduj¹ o wysokoœci kwoty na konkursy.

Radni zadali prezesom klubów kilka py-
tañ.

Prezes KS Goœcibia Zbigniew G³adysz
powiedzia³, ¿e kiedy kilka tygodni temu zosta³
wybrany prezesem Goœcibi, zasta³ klub z d³u-
gami. Wynik³y one z wydatkowaniem na dzia-
³alnoœæ sportow¹ dzieci i m³odzie¿y o wiele
wy¿szej kwoty od otrzymanej w tym roku z
gminy. Poda³ przyk³ady innych gmin. I tak My-
œlenice w bie¿¹cym roku przeznaczy³y na sport
800 tys. z³, w tym na KS Dalin 200 tys. z³,
Dobczyce – 697 tys. z³, Siepraw – 93 tys. z³ na
dwa kluby. Su³kowice na dzia³alnoœæ dru¿yn
m³odzie¿owych we wszystkich klubach i SKS-
ach wyda³y 80 tys. z³.

Prezes G³adysz apelowa³ do radnych: „Pro-
simy o takie pieni¹dze, które wystarczy³yby
na podstawow¹ dzia³alnoœæ, prosimy o pod-
wy¿kê zaplanowanej kwoty o 100%. Chcia³-
bym, aby sport w ca³ej gminie dobrze funkcjo-
nowa³”.

Na pytanie, ilu zawodników z Harbutowic
trenuje w Su³kowicach, prezes odpowiedzia³,
¿e nie ma przy sobie danych. Doda³, ¿e po-
trzebna jest inicjatywa mieszkañców, aby po-
wsta³ klub w Harbutowicach i stan¹³ do kon-
kursu.

[W Harbutowicach te¿ s¹ zapaleñcy spor-
towi, trzeba ich tylko zorganizowaæ – przyp. B]

Zbigniew G³adysz: „Dlaczego zosta³em
prezesem su³kowickiego klubu? Bo spotka³em
tu wspania³ych dzia³aczy i sportowców,
zw³aszcza oldbojów, najsilniejszej dru¿ynie w
powiecie myœlenickim. Zdecydowa³em siê na
prezesowanie ze wzglêdu na tych ludzi”.

W sekcji pi³ki no¿nej Goœcibi oprócz se-
niorów (IV liga, trener Marek Holocher) i old-
bojów dzia³aj¹ dru¿yny: juniorzy starsi (II liga,
trener Wies³aw Garbieñ), juniorzy m³odsi (II
liga, trener Tomasz Trzeboñski), trampkarze
m³odsi (I liga, trener Janusz Tyrawa), trampka-
rze starsi (trener S³awomir Urbañczyk), tramp-
karze najm³odsi (II liga, trener Piotr Sroka).
Uwaga: wszystkie ligi na szczeblu wojewódz-
kim. W planach na przysz³y rok jest stworze-
nie dru¿yny ¿aków z ch³opców I klas szkó³
podstawowych.

Zbigniew G³adysz poinformowa³, ¿e sek-
cja pi³ki no¿nej pozyskuje od sponsorów mie-
siêcznie 15 tys. z³. Wspomnia³, ¿e utalentowa-
ne dzieci czêsto pochodz¹ z rodzin niezamo¿-
nych co uniemo¿liwia pobieranie od nich sk³a-
dek. KS Goœcibia zamierza organizowaæ rodzaj
wsparcia uczniowskiego w ramach treningów
dla uczniów maj¹cych k³opoty z nauk¹ w szko-
le.

W sekcji pi³ki rêcznej s¹ trzy dru¿yny: se-
niorki graj¹ce w II lidze pañstwowej, m³odziczki
m³odsze (2. miejsce w Ma³opolsce), juniorki
m³odsze (mistrzynie Ma³opolski). Wszystkie
dru¿yny trenuje Artur Konieczkowicz, maj¹cy
do pomocy sw¹ ¿onê Joannê.

Warto dodaæ, ¿e na ostatnim zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym z pracy w Go-
œcibi zrezygnowa³ W³adys³aw Pi¹tkowski.

Sympatycy sportu w Su³kowicach na
pewno nie zapomn¹ jego wieloletniej dzia-
³alnoœci jako pi³karza, trenera i dzia³acza.
Dziêkujemy! Dziêkujemy tak¿e jego ¿onie
Lucynie, która dzielnie mu pomaga³a przez
wszystkie lata jako kierownik dru¿yny,
zw³aszcza niezapomniane lata gr¹ naszych
pi³karek w ekstraklasie i I lidze.

Zbigniew Dañko jest prezesem LKS
Rudnik i MKS Zielona. Najpierw zwróci³ siê
do jednego radnego: „Jeœli ja biorê od sponso-
rów na dzia³alnoœæ sportow¹ 50 tys. z³, to pan
nie powinien siê zastanawiaæ, tylko daæ pieni¹-
dze na sport, aby dzieci mia³y gdzie trenowaæ i
graæ. Potrzeby s¹ du¿e, poniewa¿ dla LKS Rud-
nik trzeba kupiæ parcelê na boisko treningowe.
Mamy kilka dru¿yn, mog³oby byæ wiêcej”.

„Zbudowanie boiska na Zielonej koszto-
wa³o mnie i moich przyjació³ 180 tys. z³. Teraz
utrzymanie boiska te¿ kosztuje, rocznie oko³o
30 tys. z³. Dosta³em 1600 z³ z gminy. A gdzie
pieni¹dze na pi³ki, sprzêt, buty pi³karskie?
Dajcie pieni¹dze dzieciom, nie mnie. ̄ aden pre-
zes klubu nie pobiera ¿adnego wynagrodzenia,
a nawet dok³adamy z w³asnej kieszeni”.

Nadmieni³, ¿e nie ma mo¿liwoœci prowa-
dzenia treningu na hali z uwagi na brak w³aœci-
wego terminarza. Dzieci powinny tak¿e jeŸ-
dziæ na obozy sportowe.

„Proszê was o rozs¹dek, o pomyœlenie o
przysz³oœci dzieci i m³odzie¿y, bo sport budu-
je si³ê fizyczn¹, kszta³ci ich charaktery. Z nich
bêdziemy mieæ porz¹dnych obywateli”.

Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Katana” Jacek Bugajski od lat wystê-
puje w obronie sportu. Od zawsze nie ma wy-
starczaj¹cych pieniêdzy na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ,
nie mówi¹c o zorganizowaniu turnieju. Stwier-
dzi³, ¿e o pieni¹dzach na sport m³odzie¿owy
niestety decyduj¹ urzêdnicy.

Chcia³by zatrudniæ drugiego trenera, by³e-
go swego wychowanka, poniewa¿ judo jest po-
pularne w Su³kowicach. Treningi judoków ró¿-
nych grup wiekowych odbywaj¹ siê na jedynej
macie, dobrze, ¿e jest jeszcze 18 materaców.

„Jakie dzieci przychodz¹ do klubu? Jest
fatalnie. Przychodz¹ bez ¿adnego przygotowa-
nia fizycznego.

W Ma³opolsce jest najwiêcej w Polsce dzie-
ci zwolnionych z lekcji wychowania fizyczne-
go. Niech siedz¹ przy komputerach, a zawa³y
bêd¹ w m³odym wieku. To my w klubach odry-
wamy je od komputera”.

WypowiedŸ prezesa UKS „Plon” Krzy-
waczka Marka Lijewskiego zamieœciliœmy na
sportowej stronie 12, poniewa¿ otrzymane od
niego zdjêcia tu nie mog³yby siê zmieœciæ.

Radni w komisjach (kilka dni po sesji)
zdecydowali, ¿e na sport nale¿y zarezerwo-
waæ w bud¿ecie 2008 roku 200 tysiêcy z³o-
tych.

Stefan Bochenek
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Uchwa³a Nr XIV/101/07
Rady Miejskiej w Su³kowicach
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie: okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od nieruchomoœci.

(,,,)

§ 1
Ustala siê wysokoœæ rocznych stawek podat-
ku od nieruchomoœci:
1. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1 m2 powierzchni..................................0,71 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni...........................................3,74 z³
c) pozosta³ych zajêtych na prowadzenie od-
p³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego przez organizacje po¿ytku publicz-
nego od 1 m2 powierzchni.....................0,35 z³
d) pozosta³ych od 1m2 powierzchni.....0,09 z³

2. Od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni...0,51 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³al-
noœci gospodarczej od 1m2 powierzchni u¿yt-
kowej....................................................16,45 z³
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym od 1m2 powierzchni u¿yt-
kowej......................................................8,86 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdro-
wotnych od 1m2 powierzchni u¿ytkowej...3,84
z³
e) pozosta³ych od 1m2 powierzchni u¿ytko-
wej:
- gara¿y wolnostoj¹cych........................4,20 z³
- budynków letniskowych i altan..........6,37 z³
- budynków zajêtych na prowadzenie odp³at-
nej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicz-
nego przez organizacje po¿ytku publiczne-
go...........................................................6,37 z³
- od budynków nie wymienionych w pkt. 2
lit. e........................................................3,31 z³

3. Od budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z pro-
wadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej - 2 % ich
wartoœci okreœlonej na podstawie art.4 ust.1
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzo-
wi Gminy Su³kowice.

§ 3
Traci moc uchwa³a Nr III/14/06 z dnia 11 grud-
nia 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomoœci.
§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i ma zastosowa-
nie do podatku nale¿nego od 2008 roku.

Uchwa³a Nr XIV/100/07
Rady Miejskiej w Su³kowicach
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie: ustalenia górnych stawek op³at
ponoszonych za us³ugi w zakresie usuwa-
nia i unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych oraz wywozu nieczystoœci na terenie
Gminy Su³kowice.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 1236, poz. 2008 z póŸn.
zm.) – Rada Miejska w Su³kowicach uchwala,
co nastêpuje:

§ 1
Ustala siê górn¹ stawkê op³at za zorganizowa-
ny wywóz odpadów komunalnych:
od pojemników 0,11 m3 w wysokoœci 8,40 z³
za jeden wywóz,
od pojemników 1,1 m3 w wysokoœci 55,00 z³
za jeden wywóz.

§ 2
Ustala siê stawkê op³aty za wywóz nieczysto-
œci p³ynnych ze zbiorników bezodp³ywowych
do gminnej oczyszczalni œcieków w wysoko-
œci 55,00 z³ za jeden wywóz beczk¹ o poj. 3
m3.

§ 3
Op³aty, o których mowa w § 1 zawieraj¹ poda-
tek VAT i pobiera je podmiot œwiadcz¹cy us³u-
gi.

§ 4
Ustala siê op³atê za unieszkodliwianie odpa-
dów komunalnych na gminnym sk³adowisku
odpadów w Su³kowicach w wysokoœci 140,00
z³ + VAT za 1 Mg odpadów przyjmowanych
na sk³adowisko.
Op³ata za unieszkodliwianie stanowi dochód
Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Su³kowi-
cach.

§ 5
Traci moc uchwa³a Nr III/17/06 Rady Miej-
skiej w Su³kowicach z dnia 11 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek op³at po-
noszonych za us³ugi w zakresie usuwania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
oraz wywozu nieczystoœci p³ynnych z nieru-
chomoœci na terenie Gminy Su³kowice.

§ 6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2008 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Ma³opolskiego.

Uchwa³a Nr XIV/99/07
Rady Miejskiej w Su³kowicach
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf cen i op³at
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbioro-
we odprowadzanie œcieków na rok 2008.

(...)

§ 1
Na wniosek Zak³adu Gospodarki Komunalnej
w Su³kowicach zatwierdza siê na 2008 r. taryfy
cen i op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i
zbiorowe odprowadzanie œcieków:
ceny za wodê:
1) dla gospodarstw domowych - 2,68 z³/m3

2) dla przedsiêbiorców - 3,42 z³/m3

3) dla pozosta³ych odbiorców - 2,68 z³/m3

op³ata sta³a wodomierzowa:
1) dla odbiorców korzystajàcych z wodomie-
rza 1/4” – 4,82 z³/miesi¹c
2) dla odbiorców korzystaj¹cych z wodomie-
rza 1”do 2” – 8,56 z³/miesi¹c
3) dla odbiorców korzystaj¹cych z wodomie-
rza sprzê¿. „80” – 44,94 z³/miesi¹c
ceny za œcieki:
1) dla gospodarstw domowych - 2,25 z³/m3

2) dla przedsiêbiorstw - 2,89 z³/m3

3) dla pozosta³ych odbiorców - 2,25 z³/m3

§ 2
Taryfy maj¹ zastosowanie do us³ug œwiadczo-
nych z gminnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i ka-
nalizacyjnych.
Taryfy podlegaj¹ og³oszeniu przez Zak³ad Go-
spodarki Komunalnej w Su³kowicach w spo-
sób zwyczajowo przyjêty i obowi¹zuj¹ przez
1 rok.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 01.01.2008
r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Ma³opolskiego.

Od nowego roku wiêcej zap³acimy za
wywóz odpadów z gospodarstw domowych.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów w sprawie op³at za korzystanie ze œro-
dowiska (Dz. U. z 2007 r., Nr 106, poz. 723)
bêd¹ wy¿sze stawki za sk³adowanie odpadów
komunalnych. Za tonê œmieci z gospodarstw
domowych, które trafi¹ na wysypisko, firmy
wywozowe bêd¹ p³aciæ 75 z³ a nie 15 z³ – jak to
jest obecnie. Op³ata mia³a ju¿ wzrosn¹æ od 1
lipca tego roku, ale wskutek licznych prote-
stów, rozporz¹dzenie Rady Ministrów w tej
sprawie zosta³o uchylone.

Op³ata œrodowiskowa jest znacz¹cym
sk³adnikiem kosztów ka¿dego sk³adowiska od-
padów, dlatego ceny zosta³y skalkulowane po
nowych stawkach op³aty œrodowiskowej. W
naszej gminie cena wywozu jednego pojemnika
110 litrów bêdzie wynosiæ 8,40 z³.

Maciej Budek

Dro¿sze op³aty
za wywóz odpadów

RADA MIEJSKA
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Nigdzie na œwiecie Wigilia nie jest ob-
chodzona tak uroczyœcie jak w naszym kra-
ju. Sk³ada siê na to urok wielowiekowej tra-
dycji, magia symboli i uczucia zwi¹zane z
oczekiwaniem narodzin Bo¿ej Dzieciny. W
obecnej dobie wszystkie dziedziny nasze-
go ¿ycia ulegaj¹ szalenie dynamicznym
zmianom, to Wigilia mimo pewnych mody-
fikacji pachnie tak samo niepowtarzalnie jak
przed dziesi¹tkami lat.

Pani Helena Latoñ zgodzi³a siê opowie-
dzieæ o trzech Wigiliach ze swojego ¿ycia.
Pierwsza, wynikaj¹ca z tradycji rodzinne-
go domu, siêga okresu miêdzywojennego.

Jakie obrazy i zapachy Wigilii wynie-
sione z rodzinnego domu zapamiêta³a
Pani?

Nie nazywano ich wtedy Wigiliami, ale
Wilijami i by³y skromne. W tym dniu wszyst-
kich domowników obowi¹zywa³ œcis³y post,
dzieci tak¿e. Jedynym posi³kiem, jaki otrzy-
mywaliœmy przed wieczerz¹, by³y pieczone
w ³upinach ziemniaki.

Rano tata szed³ do lasu po drzewko –
tak nazywano wówczas choinkê, a my
mam¹ krz¹taliœmy siê po wybielonej izbie.
Panowa³o wówczas powszechne przekona-
nie, ¿e jak prze¿yjesz Wiliê, tak prze¿yjesz
ca³y rok. Doroœli unikali w tym dniu spo-
rów i waœni, a dzieci kar oraz p³aczu. W rogu
domu stawiano snop nie wym³óconego
zbo¿a, a na stó³ k³adziono wi¹zkê siana.
Równie¿ w tym dniu okrêcano w sadzie
powrós³ami drzewa, zw³aszcza m³ode.

Jakie potrawy podawano wówczas na
wigilijny stó³?

Bardzo proste. ̄ ur kiszony z grzybami,
kapustê gotowan¹ z grochem okr¹g³ym,
kluski razowe z makiem oraz kompot z su-
szu. (Pani Helena dalej kisi i przyrz¹dza ¿ur
wed³ug receptury swoich przodków – prze-
pis drukujemy poni¿ej.)

Na stole musia³o staæ wolne nakrycie, a
obok puste krzes³o. Spo¿ycie wieczerzy
poprzedza³a modlitwa i ³amanie siê op³at-
kiem, które rozpoczyna³ najstarszy w rodzi-
nie. Ka¿dy spo¿ywaj¹cy posi³ek zostawia³
jego cz¹stkê na talerzu, któr¹ wraz z koloro-
wym op³atkiem podawano po wieczerzy
zwierzynie. W tamtym okresie nie by³o na
naszym stole ryb.

Czy choinka z tamtych lat przypomi-
na³a tê wspó³czesn¹?

Wystrojem na pew-
no nie. Wieszano na niej
naturalne ozdoby, które
mo¿na by³o zjeœæ.

Blisko pnia wieszano
dorodne jab³ka, orzechy
w bibu³kowych koszycz-
kach, karmelki gotowane
z cukru i mleka z dodat-
kiem mas³a owiniête od-
powiednio pociêtymi bi-
bu³kami, razowe ciastka
pieczone przez mamê.
Dzieci ozdabia³y drzew-
ko ³añcuchami zrobionymi przez siebie ze
skrzêtnie gromadzonych ju¿ od pocz¹tku
listopada kolorowych papierków, bibu³ek,
odpowiednio przyciêtych kawa³ków s³omy
i œwiatami z op³atka.

W naszym domu choinkê ubierano do-
piero po Wigilii przy œpiewie kolêd, a po-
tem wszyscy wyruszali na Pasterkê.

Ta druga pamiêtna Wigilia w ¿yciu
Pani?

By³a bardzo smutna w roku 1941, pierw-
sza po œmierci mamy. Nie chcê do tego wra-
caæ.

A ta trzecia?

By³a w roku 1950, pierwsza w domu
mojego mê¿a Jana. W tym domu panowa³a
nieco odmienna tradycja. Do sto³u zasia-
da³a wielopokoleniowa rodzina, oko³o 20
osób.

Po modlitwie nestor rodu – ojciec mo-
jego mê¿a Roman Latoñ wyg³asza³ mowê,
w której podkreœla³ koniecznoœæ utrzymy-
wania i budowania mocnych wiêzów rodzin-
nych, wskazywa³ na wzajemny szacunek i
mi³oœæ w oparciu o kanony wiary. Uwa¿a³,
¿e w rodzinie ka¿dy powinien mieæ oparcie,
a w razie potrzeby pomoc. Dopiero potem
³amano siê op³atkiem i spo¿ywano wiecze-
rzê.

W tym okresie na stole podawano ju¿
ryby przyrz¹dzane na ró¿ne sposoby.

Tam po raz pierwszy pozna³am smak
piernika, którego przygotowanie pokrywa
siê z czasem trwania Adwentu.

(Widzia³am dojrzewaj¹ce ciasto, wziê³am
te¿ przepis na piernik.)

Wtedy nie by³o jeszcze prezentów pod
choink¹.

Wspomnienia Pani Heleny Latoñ
Moje trzy Wigilie

Powiedzia³a Pani, ¿e Wigilia jest jed-
nym jedynym niepowtarzalnym dniem po-
przedzaj¹cym narodziny Dzieci¹tka, na
który czeka siê ca³y rok, ¿e s¹ to najbar-
dziej rodzinne œwiêta. Czego ¿yczy³aby
Pani mieszkañcom naszej gminy?

Chcia³abym, aby Wigilia trwa³a ca³y rok,
aby wszyscy byli dla siebie dobrzy, ser-
deczni, by znik³a nienawiœæ i waœnie, ¿eby
– tak jak w tym dniu – cz³owiek cz³owieko-
wi gotów by³ nieba przychyliæ.

¯yczê tak¿e wszystkim zdrowia i b³o-
gos³awieñstwa Bo¿ego.

Dziêkujê Pani za rozmowê oraz prze-
pisy. ¯yczê du¿o zdrowia oraz by spe³ni³y
siê wszystkie Pani marzenia.

Rozmawia³a Zofia Kurowska
fot. Stefan Bochenek

Przygotowanie: Do kamiennego garn-
ka lub s³oja wsypaæ razowe m¹ki – pszenn¹,
¿ytni¹ i owsian¹ (iloœæ zale¿y od tego, ile
¿uru chcemy otrzymaæ), dodaæ dwa, trzy
z¹bki czosnku, szczyptê zakwasu do pie-
czenia chleba, zalaæ ostudzon¹ przegoto-
wan¹ wod¹, nakryæ czyst¹ œciereczk¹ i ki-
siæ przez tydzieñ.

Suszone grzyby wyp³ukaæ, zalaæ wod¹,
moczyæ przez ca³¹ noc. Ugotowaæ w tej sa-
mej wodzie, w której by³y moczone – do
miêkkoœci. Ukiszony ¿ur przecedziæ do ugo-
towanych grzybów i ci¹gle mieszaj¹c, by
siê nie przypali³, doprowadziæ do wrzenia.
Pogotowaæ chwilkê, doprawiæ sol¹.

Podawaæ z ziemniakami. ̄ ur postny po
ugotowaniu jest gêsty kwaœny i ma ciem-
ny kolor. Nie dodaje siê do niego ¿adnej
omasty.

Helena Latoñ

Wigilijny ¿ur

Helena Latoñ

HISTORIA
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Su³kowice to matecznik polskiego ko-
walstwa. Prawda to tak znana i oczywista,
¿e a¿ nie wypada o tym mówiæ.

Kowalstwem z natury rzeczy zajmowali
siê mê¿czyŸni, chocia¿ znane jest okreœle-
nie ‘kowalicha’. Podobno by³y takie kobie-
ty, które ima³y siê m³ota kowalskiego i sta-
wa³y przy kowadle, ale czy takie odwa¿ne i
dzielne w Su³kowicach siê znalaz³y, to tego
nie wiem. Kowalicha to pewnie ¿ona kowa-
la i niech tak zostanie.

Kowal i podkuwacz (podobno to ró¿ni-
ca) z koñmi ¿y³ „za pan brat”, a w kawalerii
by³ niezast¹piony i wprost nie do przecenie-
nia. Kobiet do szeregów nie powo³ywano.

Kawaleria, jako najpiêkniejszy chyba
rodzaj wojska, w warunkach polskich od
zawsze cieszy³ siê szacunkiem i prawdziw¹
estym¹. S³u¿ba w kawalerii nobilitowa³a
m³odego mê¿czyznê, asenterowano tam
tylko samych „zdatnych”, a dla ciurów i
nieudaczników nie by³o tam miejsca.

M³odzi su³kowiczanie z racji swoich
umiejêtnoœci prawie zawsze trafiali do pu³-
ków kawaleryjskich. W ka¿dym szwadro-
nie – najmniejszej jednostce samodzielnie
wykonuj¹cej zadanie bojowe, s³u¿y³o a¿
siedmiu podkuwaczy, a w kuŸni pu³kowej
kilkunastu kowali.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e kawaleriê ge-
neralnie tworzy³y trzy rodzaje jazdy, nie
wliczaj¹c w to oddzia³ów pomocniczych
takich jak artyleria, kwatermistrzostwo, s³u¿-
by medyczno-weterynaryjne czy ³¹cznoœæ.

Pierwsz¹ grup¹, traktowan¹ po trosze
jako elitarn¹, by³y pu³ki szwole¿erów – jaz-
dy lekkokonnej. W okresie miêdzywojen-
nym, okresie najwiêkszego chyba rozkwitu
tego rodzaju broni, by³y tylko trzy pu³ki
szwole¿erów. Pu³ki szwole¿erskie, podob-
nie jak pu³ki szaserów, kirasjerów, lansje-
rów, w Wojsku Polskim pojawi³y siê w okre-
sie napoleoñskim. Pierwszy pu³k szwole¿e-
rów, ochraniaj¹cy Belweder i asystuj¹cy
prezydenta, aspirowa³ do miana gwardii na-
rodowej, ale nigdy siê tego nie doczeka³.

Braæ kawaleryjska natychmiast uczyni-
³a sobie z tych aspiracji obiekt kpin, i po-
wsta³ przeœmiewczy kuplet-¿urawiejka:

Krêc¹ dup¹, krêc¹ g³ow¹,
Chc¹ byæ Gwardi¹ Narodow¹.

Ale sami szwole¿erowie dodawali so-
bie otuchy rozg³aszaj¹c:

Nic siê nie bój szwole¿erze,
Masz protekcjê w Belwederze.

Drug¹ i najliczniejsz¹ grup¹ kawalerzy-
stów by³y pu³ki u³anów. Ka¿dy pu³k mia³ i
podtrzymywa³ swoj¹ jakby odrêbnoœæ,
wyra¿an¹ poprzez odmienne barwy, trady-
cje, sztandar, a przede wszystkim przes³aw-
ne ¿urawiejki. Z czasem dla ka¿dego z pu³-
ków u³o¿ono ich po kilka lub kilkanaœcie, a
wszystkie podkreœla³y albo zas³ugi, albo
mo¿liwoœci oddzia³u, albo wrêcz u³omno-
œci, czêsto wyimaginowane.

Sami kawalerzyœci mówili o sobie na-
stêpuj¹co:

Prawda to od wieków znana,
Nie masz pana nad u³ana.

Mo¿e w³aœnie ten pogl¹d, g³êboko za-
korzeniony w œwiadomoœci przeciêtnych
ludzi spowodowa³, ¿e u³ani zawsze cieszyli
siê szacunkiem, byli podziwiani, na ich te-
mat powstawa³y przepiêkne piosenki, wier-
sze i obrazy. U³ani od wieków byli te¿ obiek-
tem westchnieñ niejednej niewiasty. Któ¿
nie zna piosenek: Przybyli u³ani pod okien-
ko lub U³ani, u³ani malowane dzieci.

Mieli zatem m³odzi su³kowiczanie po-
wody do satysfakcji w sytuacji, gdy pra-
wie zawsze trafiali do kawalerii. Niejeden,
po przyjeŸdzie na przepustkê, trzaska³ ostro-
gami i chodzi³ z podniesion¹ g³ow¹, wzbu-
dzaj¹c podziw i westchnienia u p³ci niewie-
œciej.

Trzecim, najm³odszym i z najkrótszymi
tradycjami cz³onem kawalerii, by³y pu³ki
strzelców konnych. Nie pozostawiono tego
niestety bez echa. Strzelcy, czy chcieli czy
nie chcieli, nieraz us³yszeli:

Mówi¹c krótko miêdzy nami,
Strzelcy nie s¹ u³anami.

Co spotyka³o siê natychmiast z ripost¹
z ich strony:

Prawda to ogólnie znana,
Strzelec w dupie ma  u³ana.

Kawaleryjskie trady-
cje bojowe, æwiczenia i
s³u¿ba w polu to jedno,
a ¿ycie koszarowo-kasy-
nowe, to coœ zupe³nie
innego. Jako ¿e na koñ
siadaæ móg³ mê¿czyzna
„do rzeczy” i z „ikr¹”, za-
interesowania kawale-
rzystów, te niekoniecz-
nie bojowe, te¿ by³y
charakterystyczne i od-
powiednio ukierunko-
wane.

Najg³ówniejsz¹ by³a tradycja i zasada
wywodz¹ca siê z wielowiekowych doœwiad-
czeñ wojenno-koszarowych. By³o ni¹ wza-
jemne poszanowanie, wspó³dzia³anie i
wspieranie siê w sytuacjach ciê¿kich lub
kryzysowych, swada i humor w ¿yciu co-
dziennym, fantazja i radzenie sobie w ka¿-
dej okolicznoœci czy wreszcie unikanie kon-
fliktów.

O tym w³aœnie mówi¹ przytaczane ¿ura-
wiejki, niekiedy bardzo sproœne i z³oœliwe,
ale o które nie wolno siê by³o obra¿aæ.

W Su³kowicach zosta³o tak do dziœ.
Umiejêtne wspó³dzia³anie i wzajemny sza-
cunek widaæ go³ym okiem, a œpiewanie,
zw³aszcza na weselnych oczepinach czy do-
¿ynkach ma swoj¹ utrwalon¹ tradycjê.

Tak¹ widoczn¹ i deklarowan¹ tradycj¹
kawaleryjsk¹ by³o równie¿ „szczere” zain-
teresowanie, atencja i szacunek do kobiet,
a zw³aszcza panien. Koñczy³o siê to ró¿nie,
zazwyczaj hucznym weseliskiem, podczas
którego towarzysze broni pana m³odego
czynili z szabel przepiêkny szpaler, pod któ-

Tradycje kawaleryjskie w Su³kowicach
HISTORIA
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rym defilowa³a m³oda para. W takich sytu-
acjach pu³kowe kasyno zazwyczaj zajête
by³o co najmniej przez tydzieñ, a pobory
m³odego ¿onkosia przez wiele miesiêcy
mocno uszczuplone.

O utrwalanie tej¿e tradycji dba³y ¿ura-
wiejki takie na przyk³ad jak:

Hej dziewczyny, w górê kiecki!
Jedzie u³an jaz³owiecki.

Kto w Suwa³kach robi dzieci?
Szwole¿erów pu³k to trzeci.

Na tuziny p³odz¹ dzieci,
Szwole¿erów to pu³k trzeci.

Lowelasi, don¿uani,
To nieœwiescy s¹ u³ani.

Ciekawe, czy potomkowie kawalerzy-
stów z Su³kowic dochowali i dochowuj¹
takich w³aœnie tradycji.

Kolejn¹, wywodz¹c¹ siê chyba ze sta-
ropolskich, szlacheckich obyczajów, by³a
tradycja „niewylewania za ko³nierz”.

 Mówi¹ o tym kuplety:

Jak u³ani wyje¿d¿ali,
Wsiadanego/strzemiennego wypijali.

Nale¿y z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e by-
najmniej nie pijañstwo by³o gloryfikowa-
ne. Tego rodzaju zachowania by³y mocno
têpione, a delikwent ze „s³ab¹ g³ow¹” nie
cieszy³ siê szacunkiem. W kawalerii nie to-
lerowano stanu „pijany”, a swoisty fason
polega³ na tym, ¿e nie nale¿a³o odmawiaæ,
ale w ¿adnym razie nie daæ siê upiæ. U³an
móg³ byæ „na rauszu”, móg³ byæ „wstawio-
ny” lub „pod humorem”, ale nigdy pijany.
Mówi o tym wiele ¿urawiejek, a najbardziej
popularne to:

Nigdy trzeŸwi, zawsze wlani,
To kaniowscy s¹ u³ani.

W górê kielich i precz troski,
To u³anów Pu³k Grochowski.

Gdyby ktoœ jednak przebra³ miarê, to
czeka³a go sroga kara:

Strzelcy konni, gdy pijani,
W rzece Œwini s¹ k¹pani.

Od wieków w kawalerii polskiej s³u¿yli
Tatarzy, np. u³ani z Pu³ku Tatarskiego im.
Mustafy Achmatowicza, którzy jako wy-
znawcy islamu, mieli religijny zakaz spo¿y-
wania alkoholu.

Jak wszyscy, oni te¿ mieli swoj¹ ¿ura-
wiejkê:

Z przodu ksiê¿yc, z ty³u gwiazda
To s³ynna tatarska jazda.

Jak na prawdziwych kawalerzystów
polskich przysta³o, Tatarzy znaleŸli jednak
sposób na „rozwi¹zanie problemu”. Otó¿
popijali oni kumys – kobyle mleko, chrzczo-
ne sowicie... spirytusem, aby siê jakoby
„nie kisi³o” na upale. Nawet ortodoksyjny
imam nie widzia³ w tym nic zdro¿nego.

Myœlê ¿e su³kowiccy kawalerzyœci i ich
potomkowie mog¹ kultywowaæ t¹ prastar¹
tradycjê, a i trunek godny tego by siê zna-
laz³. Mam tu na myœli, zapomniany ju¿ chy-
ba trochê, przezacny likwor o nazwie jarzê-
biak izdebnicki – wytwarzany kiedyœ w „Fa-
bryce wódek zdrowotnych” arcyksiêcia
Reinera z dynastii Habsburgów.

Wnoszê zatem nieœmia³¹ sugestiê do
Osób, którym tradycje lokalne s¹ bliskie
sercu, aby mo¿e pospo³u z izdebniczanami
spróbowali reaktywowaæ produkcjê tego¿
znanego kiedyœ na ca³¹ Galicjê i dalej za-
cnego wyrobu, i aby uczyniono go regio-
nalnym rarytasem. Mog¹ byæ nimi likiery
jegermeister, benedyktyn czy beherovka,
to dlaczegó¿ nie móg³by byæ czymœ takim
nasz polski, podkrakowski jarzêbiak izdeb-
nicki?

Przypomnê, ¿e wspomniana fabryka
produkowa³a równie¿ inne wyroby, takie jak
koniferynka, krem jarzêbowy, czy jarzêbin-
ka, a mo¿e i inne. W Su³kowicach zapewne
¿yj¹ jeszcze osoby, które pamiêtaj¹ ich sma-
ki, ale kto dziœ je zna? Wœród zalewu ró¿-
nych produktów pró¿no szukaæ takich de-
likatesów. Ponoæ we wrzeœniu 1939 wkra-
czaj¹cy do Izdebnika Niemcy intensywnie
szukali „sk³adów i piwnic z jarzêbiakiem”,
ale ich nie znaleŸli. No i dobrze.

Gdyby do Su³kowic wrócili kawalerzy-
œci, tacy wspó³czeœni, skupieni w towarzy-
stwach i klubach jeŸdzieckich, to jedn¹ z
atrakcji mog³aby byæ „wyprawa na kieliszek
jarzêbiaku” do nieodleg³ego przecie¿ Izdeb-
nika. Na jeden kieliszek jarzêbiaku! Mo¿e
warto siê nad tym zastanowiæ?

Podtrzymujmy dobre tradycje, a do ta-
kich nale¿¹ nasze polskie, stricte kawale-
ryjskie. Su³kowiczanie wiedz¹ to bardzo
dobrze.

Podpu³kownik w st. spocz.
Kazimierz Dymek

Fot. ze zbiorów autora

Ojciec i dziadek, stryjowie i kuzyni Ste-
fana byli kowalami. Rodzin¹ tradycjê po-
stanowi³ kontynuowaæ w³aœnie Stefan, w³a-
œciciel pracowni p³atnerskiej „Samuraj”.

Kiedy ¿egnaliœmy ks. proboszcza Jana
Nowaka, wrêczy³ mu wraz z rzemieœlnikami
Su³kowickiej Izby Gospodarczej wykona-
ny przez siebie ryngraf.

Stefan ma talent artystyczny. Robi ma-
j¹ce du¿y popyt czêœci uzbrojenia, polsk¹
broñ bia³¹ i wschodni¹ broñ (st¹d nazwa
firmy), szable, miecze, sztylety, topory, broñ
ozdobn¹ i drzewcow¹. Mieszka w Su³kowi-
cach przy ulicy Sportowej. Pora podaæ jego
nazwisko: Bochenek (imiê i nazwisko nie-
przypadkowe z podpisanym ni¿ej redak-
torem Klamry, który jest jego krewnym).

Stefan Bochenek

Polskie szable tzw. zygmuntówki

Napierœnik husarski



12 Klamra - grudzieñ 2007

12-letni wychowankowie KS
Goœcibia Jakub Tyrawa z Su³-
kowic i Adrian Biela z Rudnika
zostali powo³ani do kadry Ma³o-
polski.

Na pocz¹tku grudnia zagrali
w meczu tej reprezentacji z Hut-
nikiem Kraków i okazali siê jed-
nymi z najlepszych zawodników
na boisku. Ich zagrania, po któ-
rych strzelili bramki, publicznoœæ
nagradza³a brawami. Wpadli te¿
w oko trenerom kadry. W repre-
zentacji s¹ sportowcy z takich
s³awnych klubów jak Wis³a czy

Prezes UKS Plon Krzywaczka Marek
Lijewski przedstawi³ w skrócie na sesji
Rady Miejskiej dzia³alnoœæ klubu, w któ-
rym trenuj¹ uczniowie do 16 roku ¿ycia.

 Rozpocz¹³ od stwierdzenia: „Jak sama
nazwa „Plon” wskazuje, jesteœmy po to, aby
wy³awiaæ ze œrodowiska wiejskiego talen-
ty i przekazywaæ je dalej. Na przyk³ad nie-
dawno wicemistrzyniê Ma³opolski w kolar-
stwie przekazaliœmy do Kêt. Tam „na dzieñ
dobry” dosta³a dwa rowery, tam bêdzie siê
rozwijaæ, tam bêdzie trenowaæ. Jeœli chodzi
o pi³karzy, to co najlepsi po wieku trampka-
rza przejd¹ do np. do MKS Zielona czy Go-
œcibi, aby rozwijaæ swe umiejêtnoœci”.

Klub ma dwie sekcje: kolarstwo gór-
skie i pi³kê no¿n¹. Kolarze wziêli udzia³ w
20 wyjazdowych zawodach. Pi³karze graj¹
w rozgrywkach trampkarzy Podokrêgu
Myœlenice Ma³opolskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej.

Prezes Marek Lijewski podkreœli³, ¿e
jego marzeniem jest, aby dotacja, któr¹ uzy-
skuj¹ od gminy (dotychczas zaledwie 5 tys.
z³otych!), wystarczy³a na bie¿¹c¹ dzia³al-
noœæ, tzn. na wyjazdy, op³aty statutowe,
wpisowe, ubezpieczenie zawodników. Ob-
jaœni³, ¿e rower najni¿szej klasy kosztuje 2
tys. z³ i doda³: „Moja praktyka i doœwiad-
czenie w dzia³alnoœci spo³ecznej wskazuj¹
na to, ¿e sponsorzy chêtnie finansuj¹ œrodki
trwa³e, tak jak stroje, sprzêt sportowy ni¿
bie¿¹ce wydatki”.

Oprócz udzia³u w zawodach, meczach
zawodnicy mog¹ trenowaæ narciarstwo
zjazdowe (raz w tygodniu wyjazd do My-
œlenic na Che³m). Ka¿dy zawodnik musi jed-
nak zap³aciæ za przejazd, kartê na wyci¹g i
oczywiœcie mieæ swój sprzêt. Nie ka¿dego
na to staæ, wiêc narciarstwo staje siê spor-
tem elitarnym. „ Chcia³bym upowszechniæ
tê dyscyplinê – mówi³ prezes – ¿eby cho-
cia¿  przejazdy mieli za darmo. Sprzêt zorga-

nizowalibyœmy dziêki sponsorom. Realizu-
jemy te¿ obozy zimowe w górach, gdzie pro-
wadzimy dzia³alnoœæ narciarsk¹ i które te¿
s¹ finansowane przez rodziców. W narciar-
stwie w zawodach powiatowych prawie w
ka¿dej kategorii plasujemy siê w pierwszej
trójce. W zawodach wojewódzkich startuj¹
kluby profesjonalne, wiêc miejsca naszych
uczniów s¹ dalsze, najlepsze to 11 miejsce”.

Na zakoñczenie swej wypowiedzi przy-
pomnia³, ¿e boisko do pi³ki no¿nej „spo-
³ecznie  wyremontowaliœmy 15 lat temu.
Zaplecze sk³ada siê z bud wy³o¿onych p³y-
tami paŸdzierzowymi. Obecne standardy s¹
inne – wstyd goœciæ inne dru¿yny w takich
budach. Trzeba przede wszystkim uregu-
lowaæ stan w³asnoœciowy boiska  i przej¹æ
je ze skarbu pañstwa na rzecz gminy. Gdzie-
kolwiek jedziemy, p³yty boiskowe s¹ dobre
i zaplecze. Nasze zaplecze jest tragiczne.
Takie s¹ potrzeby UKS Plon. Proszê je
uwzglêdniæ”.

Stefan Bochenek

Z Goœcibi do kadry Ma³opolski
Cracovia, dlatego dla naszych trampka-
rzy gra w kadrze jest wielkim wyró¿nie-
niem

Warto dodaæ, ¿e Jakub jest wnukiem
zmar³ego niedawno œp. trenera Jana Ty-
rawy. Adrian to syn by³ego zawodnika
Goœcibi Roberta Bieli. Trenuje ich z wiel-
kim zaanga¿owaniem Janusz Tyrawa,
ojciec Jakuba.

Mamy nadziejê, ¿e w Goœcibi wy-
rosn¹ dobrzy pi³karze, gdy¿ w Su³kowi-
cach nigdy nie brakowa³o utalentowa-
nych ch³opców. Doœwiadczeni i ofiarni
trenerzy klubu na pewno oszlifuj¹ spor-
towe brylanty. (B)

Zawodnicy UKS Plon Krzywaczka Anna Plichta

SPORT

Jakub Tyrawa Adrian Biela
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Obudzi³am siê ko³ysana przez wodê
Lecz to nie by³a dobra woda
Ona krzyczana

Opowiada³a jak rozdzielili nas
Patrzy³a mi w oczy wiruj¹c
A kiedy zamknê³am siê w sobie
Si³¹ rozdziera³a m¹ duszê

Teraz jestem daleko od niej
Mój spokój ulotni³ siê gdzieœ
Lecz czekam czekam a¿ wróci

Mo¿e kiedyœ spadnie na mnie
W postaci deszczu
Lecz dobrego deszczu
                                       Magda Zió³kowska

W pi¹tek wczeœnie rano
Na koloniê nas zabrano.
Szmat drogi autobusem przebyliœmy,
A wieczorem w Su³kowicach ju¿ byliœmy.
Dom w internacie nam utworzono
I wczeœnie do ³ó¿ek po³o¿ono.
Wycieczki nam zorganizowano
I Radê do „Gazetki” zwo³ano.
Wycieczki do Krakowa by³y weso³e,
Ale nie dla wszystkich zdrowe.
Su³kowice ci¹gle zwiedzamy,
Jutro do Zakopanego wyje¿d¿amy.
Dyskoteki „U Krzyœka” s¹ fajne,
Bardzo g³oœne i zabawne.
Lecz ci¹gle têsknimy do domu (...)

                                        Monika Mielnik

Su³kowice to piêkne miasteczko,
¯ycie staje siê tu bajeczk¹.
Ludzie s¹ bardzo fajni i mili,
Bo nam koloniê utworzyli.
Nasza kolonia jest ró¿na od innych:
Mamy tu wielu muzykantów zwinnych,
Którzy piosenki nam uk³adaj¹,
Piêknie na kibordach graj¹.
Nasza Kamilka marudna jest,
Jednak rozbawi nas na fest.
Kolonia swoje maskotki ma:
Mirelka czasem w koœæ nam da.
U nas bokserów jest niema³o,
Daniela z Go³ot¹ by siê porówna³o.
Jest i Jasiu – odlotowy,
Chodzi jako porz¹dkowy.

Gra¿yna Gajo

Grzeœ Gó³gowski: Modli³em siê za swych
rodziców i jak inni koledzy i kole¿anki wyspo-
wiada³em siê w Kalwarii. Komuniê œw. ofiaro-
wa³em za rodziców.

Piotruœ Chomiak: Bardzo mi siê podoba³o
w koœciele w Harbutowicach, Cudowny Obraz
Matki Bo¿ej, wzruszaj¹ce powitanie nas przez
ks. proboszcza, który po Mszy œw. ofiarowa³
nam obrazki Matki Bo¿ej Harbutowickiej. [Pro-
boszczem w Harbutowicach by³ wówczas ks.
Antoni Paluch – przyp. B]

Klaudynka Str¹k: Podczas Mszy œw. w
Harbutowicach mój kolega gra³ na kibordzie,
kole¿anki œpiewa³y, koledzy czytali fragmenty
Pisma Œw.

Grzeœ: £adnie jest w Harbutowicach, szko-
da, ¿e z powodu trudnej drogi nie mogliœmy
zobaczyæ cisów im. Raciborskiego. A w koœ-
ciele by³o ³adnie i bardzo wzruszaj¹co. Chcia-
³em jeszcze dodaæ, ¿e w poprzednie dwie nie-
dziele chodziliœmy do koœcio³a w Su³kowicach
i te¿ by³o ³adnie.

Klaudynka: W poprzedni¹ niedzielê po
po³udniu szliœmy na Goœcibiê, aleœmy nie do-
szli, brak³o nam nieca³e pó³tora kilometra. Ko³o
rzeczki ch³opaki polewali nas woda, ale my ich
te¿. Wepchaliœmy do rzeki wychowawcê. Faj-
nie by³o.

Wywiady z 8-letni¹ Klaudynk¹, 9-let-
nim Piotrusiem i 11-letnim Grzesiem prze-
prowadzi³ Krzyœ Wolf, lat 10.

Opolszczyznê 10 lat temu dotknê³a wielka powódŸ. Z ca³ej Polski ludzie
dobrej woli nieœli pomoc powodzianom. W Su³kowicach z inicjatywy ówczesnego
burmistrza Adama Gumularza postanowiono, ¿e wespó³ z PCK i Radiem Kraków
zostanie zorganizowana kolonia dla dzieci z gminy Lubsza. W szybkim tempie
przygotowano internat ZSZiO, w czym pomogli miejscowi nauczyciele. Oni te¿
zg³osili siê na wychowawców i wolontariuszy. Blisko pó³toramiesiêczny pobyt
dzieci z gminy Lubsza w Su³kowicach nie sposób opisaæ. Niech fragmenty ich
gazetki choæ w czêœci przypomn¹ tamte dni.

I jeszcze dwie uwagi. Wszyscy nauczycie-
le pomagaj¹cy na kolonii zgodnie stwierdzili,
¿e praca z takimi dzieæmi, tak wspaniale siê
zachowuj¹cymi, by³a ogromnie satysfakcjonu-
j¹ca. Pamiêtaj¹ te dzieci do dziœ. Po drugie war-
to przypomnieæ, i¿ koloniê wsparli bardzo licz-
ni sponsorzy, nie tylko z naszej gminy. Za ich
pieni¹dze mo¿na by³o na przyk³ad zorganizo-
waæ wiele wycieczek. (B)

Wielkim zaskoczeniem by³o dla redaktora
spotkanie na Monte Cassino autorki powy¿-
szego wierszyka Gra¿yny Gajo. Nasza piel-
grzymka orkiestry zobaczy³a na parkingu au-
tokar z pielgrzymami z Dobrzynia. Gra¿ynka
zauwa¿y³a Krzysztofa Trojana, z którym ser-
decznie siê przywita³a. Po chwili Krzysztof
zbieg³ poni¿ej parkingu, gdzie redaktor robi³
zdjêcia krajobrazowe i powiedzia³, ¿e „ktoœ chce
ciê zobaczyæ”. Uzna³em to za ¿art, bo gdzie¿
tu, we W³oszech? Ale poszed³em. Gra¿ynka
mnie pozna³a... Poprosi³em, aby pozdrowi³a
wszystkich znajomych z gminy Lubsza, a
zw³aszcza tych z Micha³owic i Pisarzowic,
którzy na ka¿de œwiêta przysy³aj¹ kartki do
Su³kowic.

Na zdjêciu Gra¿yna Gajo i redaktor Stefan
Bochenek przed klasztorem na Monte Cassi-
no. fot. K. Trojan

W sk³ad gminy Lubsza wchodz¹ nastêpu-
j¹ce wsie: Micha³owice, Szyd³owice, Dobrzyñ,
Myœliborzyce, B³ota, M¹koszyce, Rogalice,
Tarnowiec, Koœcierzyce, Ciepielowice, Pisarzo-
wice, Lubicz, Nowe Kolnie, Stare Kolnie, Œmie-
chowice, Z³ota G¹ska.

Ca³a gmina liczy ok. 20 tys. mieszkañców.
S¹ to w wiêkszoœci rolnicy i drobni rzemieœlni-
cy. Najbli¿szym miastem jest Brzeg nad Odr¹,
w którym mo¿na siê uczyæ w szko³ach ponad-
podstawowych. Z wyj¹tkiem trzech wszyst-
kie wy¿ej wymienione miejscowoœci s¹ obec-
nie zalane wody.

Teraz jesteœmy w goœcinnych Su³kowicach

Nasza gmina

Obudzi³am siê

Nasza kolonia

Wywiady Krzysia
(fragmenty)

Ballada o kolonii
(fragmenty)

Dzieci z gminy Lubsza

Zespó³ Redakcyjny
Basia Stachera, Magda Zió³kowska,
Patrycja Haupa, Ela Paku³a,
Krzysiek Bezuszko, Piotrek Tomczyk,
Kamil Hajduga, Adfam Struzik
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Bardzo czêsto s³yszy siê opinie, ¿e
wspó³czesna m³odzie¿ prezentuje zacho-
wania wybitnie roszczeniowe, ka¿de dzia-
³ania poprzedza pytaniem „za ile?” ¯e tak
nie jest, œwiadcz¹ zachowania m³odych lu-
dzi z Su³kowic skupionych wokó³ Mate-
usza Pitali, Danusi Œwiat³oñ i Uli Pu³ki. Z
Danusi¹ i Mateuszem przeprowadzi³am
wywiad.

Jesteœcie grup¹ m³odych wspania³ych lu-
dzi, ju¿ zauwa¿anych i lubianych w œrodowi-
sku. Jaka by³a historia za³o¿enia grupy?

Mateusz: Nasza grupa powsta³a na bazie
Grupy Apostolskiej, która w parafii dzia³a³a
znacznie wczeœniej. I na samym pocz¹tku na-
szych spotkañ funkcjonowa³a w podobny spo-
sób. Sprowadza³o siê to do dyskusji na ró¿ne
tematy wspó³czesnego œwiata, przygotowa-
nia niektórych nabo¿eñstw, oprawa liturgii itp.
Oczywiœcie zawsze takim spotkaniom towa-
rzyszy³ œpiew. Momentem prze³omowym,
który skierowa³ nasz¹ dzia³alnoœæ w stronê
muzyki, by³o przygotowanie kilku pieœni na
Dzieñ Papieski w Lednicy. Byliœmy zafascy-
nowani poczynaniami m³odych ludzi, mieli-
œmy ju¿ pewne wzorce i postanowiliœmy za-
³o¿yæ zespó³.

Ja gram na gitarze, Kamil Pitala na perku-
sji, Gabrysia Biel na skrzypcach, a Robert Sta-
rzec opanowa³ akordeon i instrumenty klawi-
szowe. Pierwszy raz zaprezentowaliœmy siê
podczas Mszy Papieskiej w naszym koœciele.
Us³yszeliœmy wiele ciep³ych s³ów i to jeszcze
bardziej utwierdzi³o nas w przekonaniu, ¿e
obraliœmy w³aœciwy kierunek dzia³ania. Id¹c
za ciosem – poszerzyliœmy repertuar tak¿e o
w³asne kompozycje.

Dzia³acie spontanicznie, bez nakazów,
bez finansów. Wy – przywódcze duchy nie
otrzymujecie ¿adnej ga¿y. Kto Was uczy³ spo-
³ecznych dzia³añ?

Danusia: Spo³ecznych postaw cz³owiek
uczy siê przez ca³e ¿ycie, poczynaj¹c od domu
rodzinnego, szko³y i wszêdzie tam, gdzie jest
kontakt z drugim cz³owiekiem. Du¿o nauczy-
liœmy siê od siebie nawzajem: k³óc¹c siê, œmie-
j¹c i bawi¹c na spotkaniach, pielgrzymkach,
wycieczkach czy ogniskach. Nie mogê tutaj
nie wspomnieæ o pani Danusi Kostowal - Su-
waj, która zaszczepi³a w nas chêæ pracy w
wolontariacie pokazuj¹c tym samym, ¿e wol-
ny czas mo¿na wykorzystaæ, robi¹c coœ do-
brego dla innych.

Trochê statystyki: Ilu Was jest? Jaka roz-
piêtoœæ wiekowa? Jakie wykszta³cenie?.

Danusia: Kiedy istnieje potrzeba, zwo³uje
siê pospolite ruszenie anga¿uj¹c wiêksz¹ gru-
pê. Sta³ych bywalców jest oko³o 20 osób. Wiek
– 15 – 24 lat. Wiêkszoœæ z nas studiuje, ale s¹
te¿ licealiœci i jedna gimnazjalistka.

Mateusz: Zwieramy szyki, kiedy mamy
wa¿ne zadanie do wykonania, wtedy w naj-
wiêkszym sk³adzie grupa liczy 30 osób.

Dzia³acie w wielu wcieleniach i sk³adach.
Z czego to wynika?

Danusia: Nie jesteœmy grup¹ prawnie okre-
œlon¹, dzia³amy zarówno jako Grupa Apostol-
ska, jak i wolontariat, przy czym obie te gru-
py maj¹ wspólny mianownik.

Co Was inspiruje, gdzie szukacie repertu-
aru, tekstów?

Mateusz: Wzorujemy siê na tym, co pod-
patrzyliœmy w Lednicy – a jest tam wspania³y
zespó³ i chór. Nasze utwory i aran¿acje przy-
gotowujê g³ównie ja, bo mam pewne doœwiad-
czenie w tym kierunku. Jestem otwarty na
wszystkie pomys³y kole¿anek i kolegów z gru-
py. Teksty do w³asnych utworów piszemy
sami.

Gdzie odbywaj¹ siê próby, jak czêsto, sk¹d
macie instrumenty?

Mateusz: Na próbach spotykamy siê na
plebani, a tak¿e w Oœrodku Kultury, który
mocno wspiera nasze dzia³ania. Przewa¿nie
æwiczymy raz w tygodniu, chyba ¿e przygo-
towujemy siê do jakiegoœ wa¿nego wystêpu,
wtedy trenujemy nawet codziennie. Instru-
menty s¹ w³asnoœci¹ poszczególnych cz³on-
ków zespo³u.

Wasz najwiêkszy sukces?

Danusia: Nagranie p³yty z kolêdami – Los
Apostolo. I miejsce w przegl¹dzie piosenki
religijnej – Myœlenice 2002. I miejsce w prze-
gl¹dzie pieœni religijnej – Nowy Targ 2002.

Co Was najbardziej denerwuje w ¿yciu i
œrodowisku?

Mateusz: Niechêæ i brak wiary niektórych
ludzi w to, co robimy, chocia¿ sami w nic siê
nie anga¿uj¹, a jedynie narzekaj¹. Wkurza mnie
tak¿e ludzka zawiœæ i zazdroœæ.

Wasza recepta dla m³odych ci¹gle nieza-
dowolonych szukaj¹cych czasami niebezpiecz-
nych rozrywek?

Danusia: Nie jesteœmy idea³ami i te¿ po-
pe³niamy b³êdy, ale najwa¿niejsze to mieæ cel
w ¿yciu i odwa¿nie do niego d¹¿yæ, poniewa¿
ka¿dy cel wyznacza jakiœ sens. Wymaga to
du¿o pracy, czasu i wysi³ku, ale równoczeœnie
czyni ¿ycie bardziej sensownym.

Mateusz: Problem z³o¿ony i prostej re-
cepty nie ma. M³odszym od siebie mogê daæ
przepis sprawdzony na sobie. Nie starajcie
siê za wszelk¹ cenê bezkrytycznie goniæ za
wspó³czesnym stylem ¿ycia, nie bójcie siê mieæ
w³asnego zdania i innych pogl¹dów ni¿ wiêk-
szoœæ. Tê prawdziw¹ wolnoœæ znalaz³em w
s³owach wypowiedzianych przez Jana Paw³a
II:

„Nie bój siê, wyp³yñ na g³êbiê! – nie bój
siê, ¿e ktoœ ciê nazwie odmieñcem, ¿e ciê wy-
œmiej¹, ¿e mo¿e stracisz pozornych kolegów
– jeœli czujesz, ¿e powinieneœ siê przeciwsta-

wiæ jakimœ zachowaniom, ¿e masz odmienne
zdanie na jakiœ temat, ¿e chcia³byœ zrobiæ coœ
zupe³nie innego ni¿ robi¹ wszyscy – to zrób
to.” Moim zdaniem to jest prawdziwa droga, a
nie pójœcie za t³umem i uleg³oœæ wobec przyjê-
tych schematów.

Jak godzicie studia na trudnych kierun-
kach z dzia³alnoœci¹?

Mateusz: Wszystko da siê pogodziæ, tyl-
ko trzeba chcieæ i byæ dobrze zorganizowa-
nym. Chêci s¹ a z tym drugim ró¿nie bywa,
dlatego czasem narobi siê zaleg³oœci na stu-
diach, które potem trzeba uzupe³niæ. Ale my-
œlê, ¿e dobrze jest mieæ jak¹œ odskoczniê, hob-
by, bo m³odoœæ trzeba wykorzystaæ póki trwa.

Danusia: Ta ró¿norodnoœæ studiów pozwa-
la na wzajemne uzupe³nianie siê w wielu spra-
wach. Ka¿dy wnosi coœ od siebie.

Plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ?

Danusia: Skoñczyæ studia, a potem – czas
poka¿e.

Mateusz: Edukacja na pierwszym miejscu,
natomiast plany odnoœnie zespo³u dotycz¹
koncertów kolêd w œwiêta. Marzy nam siê
wydanie p³yty z naszymi autorskimi utwora-
mi. Co z tego wyniknie – ¿ycie poka¿e.

Bardzo aktywnie w³¹czacie siê w akcje na
rzecz dzieci i m³odzie¿y sprawnej inaczej.

Danusia: Jesteœmy grup¹ przyjació³ i spo-
tkania dzieæmi niepe³nosprawnymi nie s¹ akcj¹
na rzecz pomocy, ale okazj¹ do wspólnej za-
bawy, rozmowy przy obopólnej przyjemno-
œci.

Mateusz: Stworzyliœmy przez lata zgran¹
grupê, zaprzyjaŸniliœmy siê z dzieæmi niepe³-
nosprawnymi i ich rodzicami – wyklarowa³a
siê z tego pewna wspólnota. Razem siê bawi-
my, uczymy czegoœ nowego i robimy to z po-
trzeby serca.

Danusia: Zabawa z tymi dzieæmi uczy po-
kory, dystansu do siebie, poczucia humoru.
Ma³o kto potrafi jak oni byæ tak prawdziwym
i autentycznym w ¿yciu.

¯yczenia na nadchodz¹cy rok 2008 od Was
m³odych.

Dla m³odych – dojrza³oœci we wszystkim
co robicie.

Dla pokolenia naszych rodziców – spo-
kojnego prze¿ycia kryzysu wieku doros³ego.

Dla babæ i dziadków – m³odzieñczego en-
tuzjazmu i energii.

Dla nas samych – dobrego sprzêtu nag³a-
œniaj¹cego, nowych instrumentów i wycieczki
na Majorkê.

Serdecznie dziêkujê Wam, ¿e zgodziliœcie
siê podzieliæ ze mn¹ swoimi przemyœleniami.
Wiem, ¿e kto raz pozna³ smak spo³ecznego
dzia³ania, bêdzie mu wierny zawsze.

 Rozmawia³a Zofia Kurowska

M³odzi dzia³aj¹
AKTUALNOŒCI
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29 listopada 2007 roku w Œrodowisko-
wym Domu Samopomocy w Su³kowicach
zosta³a uroczyœcie podpisana umowa o re-
alizacjê zadania z zakresu pomocy spo³ecz-
nej, polegaj¹cego na organizacji i prowa-
dzeniu Œrodowiskowego Domu Samopo-
mocy w Su³kowicach wraz z Fili¹ w Lubniu.

Umowê pomiêdzy Starostwem Powia-
towym w Myœlenicach a Stowarzyszeniem
Wspomagania Osób Niepe³nosprawnych
„Kolonia podpisali starosta Stanis³aw Cho-
rabik i dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie Piotr Gofroñ oraz prezes
Stowarzyszenia Krystyna Stolarska i wice-
prezes Kazimierz Zachwieja.

Po przemówieniach zaproszonych go-
œci, podziêkowaniach wyst¹pi³ integracyj-
ny zespó³ muzyczny „Kolonia”, który
tworz¹ podopieczni i terapeuci z Domu Po-
mocy Spo³ecznej im. Tadeusza Piekarza w
Harbutowicach, Warsztatów Terapii Zajê-
ciowej z Harbutowic, Myœlenic i Dobczyc
oraz z Œrodowiskowego Domu Samopomo-
cy z Su³kowic.

A.P.

Z g³êbokim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ
o tym, ¿e w dniu 2 grudnia 2007 roku zmar³

Œp.

Jan Tyrawa
By³ zawodnikiem, dzia³aczem i trenerem I zespo³u
KS Goœcibia.

Rodzinie Zmar³ego szczere wyrazy wspó³czucia

sk³adaj¹

Zarz¹d,
zawodnicy,

trenerzy i dzia³acze
KS Goœcibia Su³kowice

Wszystkim, którzy 5 grudnia 2007 roku wziêli
udzia³ w pogrzebie œp. Jana Tyrawy, rodzina Zmar-
³ego sk³ada serdeczne podziêkowanie.

Z olbrzymim smutkiem ¿egnamy
wspania³¹, serdeczn¹, szlachetn¹ i dobrego serca

Œp.

Danutê Cygan
z domu Osiecka

Zmar³a 10 listopada 2007 roku. Uroczystoœci po-
grzebowe odby³y siê w Jej rodzinnych Su³kowicach.

Jej mê¿owi a naszemu Koledze Józefowi g³êboko
wspó³czujemy w bolesnych dla niego i ca³ej rodzi-
ny chwilach.

Kole¿anki i koledzy
z czasów nauki w LO Myœlenice

W imieniu rodziny sk³adam podziêkowanie wszyst-
kim, którzy 17 listopada 2007 roku wziêli udzia³
we Mszy œwiêtej pogrzebowej i ostatniej drodze
mojej ukochanej ̄ ony œp. Danuty.

Józef Cygan

Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej –
Zarz¹d Gminny w Su³kowicach sk³ada
serdeczne podziêkowanie za wsparcie fi-
nansowe i rzeczowe imprezy „Œwiêty Mi-
ko³aj 2007”.

To dziêki Pañstwa ofiarnoœci mog³a siê
odbyæ wspania³a impreza, a jej efekty wi-
daæ by³o na uœmiechniêtych twarzach dzie-
ci. Postawa Pañstwa mo¿e byæ przyk³adem
dla innych, a dla tych, którzy sami nie mog¹
sobie pomóc-zaowocowa³a chwil¹ szczê-
œcia, wzruszenia i wiary w mi³oœæ drugiego
cz³owieka.

Serdecznie dziêkujemy, a z okazji nad-
chodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
sk³adamy z serca p³yn¹ce ¿yczenia:

Gdy pierwsza gwiazdka na niebie b³yœnie
Niech Was anio³ek od nas uœciœnie,
Niech na Waszym stole op³atek po³o¿y
I od nas serdeczne ¿yczenia z³o¿y.

Imprezê sponsorowali:

Supermarket ZIBI, Producent Narzêdzi
JUCO, Oœrodek Kultury w Su³kowicach,
Auto Alfa Grzegorz Hodurek, Sklep „Rol-
mat” Alicja Rusek, Sklep Spo¿ywczy Kazi-
mierz Ciapa³a, Pizzeria Moroni, Sklep Kur-
czak Pawe³ Bobowski, Sklep Monopolowy
Ewa Flejtuch, Sklep Spo¿ywczy Lech w
Krzywaczce, Sklep Spo¿ywczy Dosia ul.
Partyzantów, Sklep Spo¿ywczy Szafraniec
w Krzywaczce, Sklep Jarzynowy Su³kowi-
ce Rynek, Firma Betix Krzysztof Betlej, Fir-
ma Su³-Met Kazimierz Skorut, Alina Judasz,
Grzegorz Judasz, Tadeusz Oramus, Roman
Kozik, Stanis³aw Kopeæ, Jacek Szczurek,
Katarzyna i Robert D¹browa, Piotr Sroka,
Tadeusz Gawe³, Maria Nowak, Witold Ziê-
ba, Tomasz Francuziak, Bogumi³a Szuba,
Wies³aw Stok³osa, Roman Betlej, Adam
KuŸniar, Boles³aw Kozio³, Roman Sury³o,
Bo¿ena Brandys, Edyta Bochenek, W³ady-
s³awa Radoñ, Maria Kozik

Nigdy nie jest tak, ¿eby cz³owiek,  czyni¹c dobro drugiemu, jest rów-
noczeœnie obdarowany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z mi³o-
œci¹.

Karol Wojty³a

Pomoc Starostwa
dla Stowarzyszenia

„Kolonia”PODZIÊKOWANIE
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Od wrzeœnia 2006 roku w budynku
przy ulicy Sportowej 45 dzia³a Œwietlica
Œrodowiskowa w Su³kowicach, która pro-
wadzi w ka¿dej miejscowoœci gminy swoje
filie. O tym, jak bardzo potrzebna to by³a
placówka, niech œwiadczy fakt, ¿e w chwili
obecnej z tej formy opieki korzysta 140
dzieci w wieku od 7 do 16 lat.

Œwietlica i jej filie pracuj¹ od poniedzia³-
ku do pi¹tku codziennie przez cztery godzi-
ny. Z za³o¿enia jest to miejsce, do którego
mo¿e przyjœæ ka¿dy chêtny, chc¹cy spêdziæ
czas w ciekawy sposób. Mo¿na tutaj (a na-
wet trzeba – to jedna z zasad obowi¹zuj¹-
cych uczestników!) spokojnie odrobiæ lek-
cje, skorzystaæ z Internetu przy wyszuki-
waniu informacji naukowych, nadrobiæ za-
leg³oœci szkolne z pomoc¹ wychowawców
i wolontariuszy. Mo¿na tak¿e pogadaæ o
swoich problemach albo zwyczajnie po-
œmiaæ siê i pobawiæ z rówieœnikami, pograæ
w ró¿ne gry stolikowe albo pi³karzyki czy
ping-ponga. W œwietlicach prowadzone s¹
zajêcia plastyczne, muzyczne i teatralne.
Uczestnicy tak¿e sami mog¹ decydowaæ o
programie, ich sugestie co do treœci i formy
zajêæ s¹ zawsze uwzglêdniane. Ka¿dego
dnia wœród ró¿norakich zajêæ znajduje siê
czas na ciep³¹ herbatê i coœ smacznego na
podwieczorek.

Jednak praca œwietlicy nie sprowadza
siê jedynie do zapewnienia podopiecznym
mi³ego i bezpiecznego spêdzania czasu,
choæ oczywiœcie stanowi to wa¿n¹ czêœæ
za³o¿eñ programowych. Ca³a jej dzia³alnoœæ
podporz¹dkowana jest nadrzêdnemu celo-
wi, jakim jest pomoc dzieciom w radzeniu
sobie z ich ró¿norakimi problemami (licz-
niejszymi i czasem du¿o bardziej dramatycz-
nymi ni¿ mog³oby siê to wydawaæ przeciêt-
nemu doros³emu), które niesie dla nich
wspó³czesny œwiat wykreowany przez nas
doros³ych. Pierwszym i niezbêdnym kro-
kiem do tego celu jest w³aœciwe stworzenie
bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, gdzie
mo¿na schroniæ siê przed zagro¿eniami uli-
cy i podwórka, gdzie nikt nie odtr¹ci i nie
wyœmieje, gdzie w ¿yczliwej atmosferze i
grupie rówieœniczej ³atwiej opanowaæ pod-
stawowe kompetencje komunikacyjne i
spo³eczne, tak niezbêdne potem w ¿yciu.
Prowadzone zajêcia maj¹ z za³o¿enia stano-
wiæ wsparcie w rozwoju osobowoœci dziec-
ka, samopoznaniu i d¹¿eniu do samoakcep-
tacji, co jest podstaw¹ prawid³owej socjali-
zacji m³odego cz³owieka. Nasi uczestnicy
ucz¹ siê tak¿e podstawowych obowi¹zków
poprzez samodzielne przygotowywanie
podwieczorków, sprz¹tanie po sobie (œwie-

tlica nie zatrudnia sprz¹taczki), czy progra-
mowanie i wykonywanie wystroju pomiesz-
czenia. Œwietlica prowadzi poradnictwo dla
rodziców, wspólnie z nimi decyduje o
kszta³cie i rodzaju podejmowanych dzia³añ
w stosunku do dzieci.

Brakuje nam wolontariuszy do pomocy
w odrabianiu zadañ i nadrabianiu zaleg³o-
œci szkolnych, szczególnie z fizyki, mate-
matyki i jêzyków obcych. Zapraszamy chêt-
nych do wspó³pracy, skróci³oby to znacz-
nie czas odrabiania zadañ i tym samym po-
zwoli na inne atrakcyjne i po¿yteczne zajê-
cia. Bêdziemy wdziêczni za ka¿d¹ poœwiê-
con¹ nam godzinê.

Zapraszam serdecznie rodziców do
kontaktu z nami, nie tylko wówczas, kiedy
pojawiaj¹ siê k³opoty, mo¿e warto po pro-
stu sprawdziæ, przys³aæ dziecko i spokoj-
nie pracowaæ, wiedz¹c, ¿e jest bezpieczne i
pod w³aœciw¹ opiek¹.

Kierownik Œwietlicy
Krystyna Sosin

A to ju¿ g³os naszych uczestników

Do wszystkich Doros³ych

Szanuj nas, ¿ebyœmy szanowali innych!
Wybaczaj, ¿ebyœmy umieli wybaczaæ!
S³uchaj, ¿ebyœmy umieli s³uchaæ!
Nie bij, ¿ebyœmy nie bili!
Nie poni¿aj, ¿ebyœmy nie poni¿ali!
Rozmawiaj z nami, ¿ebyœmy umieli
rozmawiaæ!
Nie wyœmiewaj! Nie obra¿aj!
Nie lekcewa¿!
Kochaj nas, ¿ebyœmy umieli kochaæ!
UCZYMY SIÊ ̄ YCIA OD WAS

(Zapisane w Kronice œwietlicy)

4 grudnia 2007
Znów uda³o siê wyjechaæ na basen –

ale by³a frajda. Szkoda tylko, ¿e nie uda³o
siê Pani wepchn¹æ do basenu, po prostu
sama do niego wesz³a i k¹pa³a siê razem z
nami. Godzina w wodzie zlecia³a bardzo
szybko, Musimy poprosiæ Pani¹ Kierow-
nik o wiêcej. (Daniel Mielecki)

W œwietlicy jest bardzo fajnie, mamy
³adne pomieszczenie, du¿o gier, mo¿na po-
rozmawiaæ, czasem jest g³oœno, bo wszy-
scy jednoczeœnie chc¹ coœ powiedzieæ,
wtedy wkracza Pani i mówi „nie wszyscy
naraz, bo nic z tego nie rozumiem, po kolei
proszê”. Cieszê siê, ¿e Panie zmuszaj¹ nas
do nauki, bo choæ siê nie chce, to potem w
szkole nie musimy siê baæ. (Anita Latoñ)

W dzieñ Œwiêtego Miko³aja na œwietli-
cy by³o jakoœ inaczej. Panie bardzo pilno-
wa³y jednego z pomieszczeñ, nie wolno by³o
nikomu tam wchodziæ. Wszyscy domyœla-
liœmy siê niespodzianki, ale Panie udawa³y,
¿e nic nie wiedz¹ o ¿adnych prezentach.
Niespodziank¹ okaza³ siê ju¿ podwieczo-
rek – nie wiadomo, kto zrobi³ sa³atkê jarzy-
now¹ i choæ by³a nieco pomarañczowa, to
smakowa³a wybornie. Potem by³y prezen-
ty i czytanie legendy o Œwiêtym Miko³aju.
A potem wszyscy narzekali z przejedzenia,
bo by³ to dzieñ samych atrakcji od szko³y
po œwietlicê. (Paulina Wiœniewska)

Weso³ych Œwi¹t, ciep³a i radoœci –
niech rodz¹ca siê Dziecina Bo¿a zdmuch-
nie troski, przyniesie radoœæ i pojednanie.
Niech w magiczn¹ wigilijn¹ noc wszyscy
bêd¹ szczêœliwi.

Tego ¿ycz¹ Mieszkañcom Gminy
uczestnicy Œwietlic Œrodowiskowych z
wychowawczyniami.

PrzyjdŸ…  Zobacz…  Zostañ… ALTERNATYWA WOBEC NUDY…

Œwietlica Œrodowiskowa „Pod Szczêœliwym Anio³em”
WIADOMOŒCI GMINNE



17Klamra - grudzieñ 2007

Biertowice, dnia 18 listopada 2007 roku

RADA MIEJSKA
w Su³kowicach

Szanowni Radni!!

W zwi¹zku z przyznaniem mi przez Radê
Miejsk¹ w Su³kowicach, Nagrody Samorz¹do-
wej I Stopnia za rok 2007, pragnê serdecznie
podziêkowaæ Wam za to docenienie. Dziêkujê
tak¿e, tym wszystkim mieszkañcom gminy
Su³kowice, którzy byli wnioskodawcami o tê
nagrodê dla mnie, zauwa¿aj¹c tym samym moje
zaanga¿owanie i pracê na rzecz rozwoju naszej
ma³ej ojczyzny.

Z radoœci¹ odbiera³em to wyró¿nienie w
budynku tzw. „Starej Szko³y”, który w po-
przedniej kadencji uda³o siê doprowadziæ do
obecnego stanu, mieszcz¹cego bibliotekê, na-
miastkê muzeum regionalnego oraz reprezenta-
cyjn¹ salê stowarzyszenia „Su³kowickiej Izby
Gospodarczej”, której mam zaszczyt byæ ho-
norowym cz³onkiem.

By³o to mo¿liwe dziêki temu, ¿e wczeœniej
wybudowaliœmy budynek Gimnazjum oraz salê
gimnastyczn¹ dla Szko³y Podstawowej przy
ulicy Tysi¹clecia, gdzie mogliœmy przenieœæ
zajêcia dydaktyczne ze szko³y w Rynku i z
tzw. Starej Plebani.

Mam te¿ wielk¹ satysfakcjê, ¿e kopie pro-
toko³ów Rady Gminy Su³kowice, od roku 1867
które osobiœcie wyszuka³em i sprowadzi³em do
gminy z archiwum nowotarskiego, znalaz³y
praktyczne wykorzystanie w trakcie tej uro-
czystoœci.

Równoczeœnie pragnê wyraziæ niedosyt z
przedstawionego rysu historycznego samorz¹-
du za okres 1991 do 2007 roku, w tym 140
letnim istnieniu samorz¹dnoœci Gminy Su³ko-
wice. Przedstawione fakty na tej uroczystoœci
oraz sporz¹dzone z nich sprawozdania za
wszelk¹ cenê, stara³y siê wymazaæ moj¹ osobê
oraz osi¹gniêcia gminy za okres ostatnich dwóch
kadencji tj. od 1998 do 2006 roku.

Nie zamierzam wymieniaæ tutaj, co w tym
okresie uda³o siê zrealizowaæ, niech miernikiem
rozwoju gminy tego okresu bêdzie fakt, ¿e gmi-
na nasza z jednego z ostatnich miejsc pod wzglê-
dem dochodów na jednego mieszkañca w daw-
nym województwie krakowskim, (gdy obejmo-
wa³em urz¹d) awansowa³a do elitarnej 50-tki
najlepszych samorz¹dów w Polsce kiedy urz¹d
burmistrza oddawa³em, zdobywaj¹c w tym
okresie tak¿e wiele nagród i wyró¿nieñ.

Mam nadziejê, ¿e szybko biegn¹cy czas
sam obroni moje i osób w tym okresie dzia³aj¹-
cych osi¹gniêcia, które prze³o¿y³y siê na szyb-
ki rozwój naszej gminy.

Obecnym W³adzom ¿yczê, aby nie ba³y
siê podejmowaæ ambitnych wyzwañ, stawia-
nych obecnie samorz¹dom gminnym.

Z ¿yczeniami dalszych sukcesów dla Gmi-
ny Su³kowice

Józef Mardaus – Burmistrz Gminy Su³ko-
wice od 1998 do 2006 roku.

P. S. Proszê o zamieszczenie mojej wypo-
wiedzi w nastêpnym wydaniu gminnej gazety
Klamra.

Su³kowice:
Bochenek Andrzej
Bochenek Stefan
Dêgoszewski Krzysztof
Francuziak Wojciech
Jasiukiewicz Wies³aw
Jêdrzejowski Artur
Judasz Andrzej
Kaczor Mariusz
Kania Katarzyna
Kania Stanis³aw
Kuchta Miros³aw
Kuchta Ryszard
Kuchta Ryszard
£ukasiewicz Katarzyna
Pieronkiewicz Artur
Sroka Stanis³aw
Sroka Wojciech
Œwiat³oñ Urszula

Rudnik
Pu³ka Piotr
Strêk Krzysztof

Jastrzêbia
Jêdrzejowski Adam
Radoñ Remigiusz
Wilecki Tadeusz

W akcji „Krew darem ratowników dla
dzieci poszkodowanych w wypadkach” w
stra¿nicy OSP Su³kowice oddali krew stra-
¿acy oraz inni mieszkañcy z naszej gminy i
okolicy. Publikujemy listê honorowych
krwiodawców, którzy w sumie oddali 24 li-
try krwi.

Harbutowice
Chodnik Danuta
Dobosz Tomasz
G³uc Stanis³aw
Golonka Adam
Golonka Bart³omiej
Golonka Jan
Hyrlicki józef
Kluzik Stanis³aw
Urbañczyk Jacek

Biertowice
Bochenek Tadeusz
Duda Andrzej
Targosz Maciej
Walas Micha³

Krzywaczka
Burda Antoni
Burda Grzegorz
Burda Krzysztof
Burda Wies³aw
DŸwig Adam
GêdŸba Mieczys³aw
Moskal Micha³
Starowicz Jaros³aw
Ziarko Pawe³

Krew dla dzieci

Jasienica
Jamróz Andrzej

fot. Stefan Bochenek

INFORMACJE

Fragment listu
Kevina Staschiaka - Starca

Dziêkujê Ci za ostatni Twój list z za³¹cz-
nikami. Jestem rozko³atany i trudno mi opa-
nowaæ myœli, ¿e mam kuzyna w Su³kowi-
cach o imieniu Jan. Dziêkujê bardzo za prze-
s³ane jego zdjêcia i kiedy na niego patrzê,
widzê w jego twarzy moj¹ rodzinê Starzec.
Pokazywa³em jego zdjêcie mojej rodzinie i
kolegom w pracy. Ka¿dy z nich czeka na
wiêcej wiadomoœci o Janie.

Uporz¹dkowa³em dotychczasowe informacje.
Wincenty Starzec, ur. 18 stycznia 1882

– Rudnik – imiê ojca Jan Starzec
Wiktoria Regina Maku³a Starzec, ur.

17 lutego 1893 – Su³kowice.
Wincenty Starzec i Wiktoria Regina

Maku³a wziêli œlub 18 sierpnia 1908 w Su³-
kowicach. Wincenty i Wiktoria mieli 2 dzie-
ci ur. w 1908 i 1912 – imiona nieznane –
Su³kowice. Ta dwójka dzieci pozosta³a w
Rudniku albo w Su³kowicach.

Jan Starzec (John Staschiak) ur. 8
grudnia 1912 r. – Rudnik?

Do³¹czam zdjêcie rodzinne zrobione
oko³o 1917 roku w Muskegon, Michigan.

Wincenty Starzec siedzi razem z moim
ojcem Janem Starzec. Moja Babcia Wikto-
ria Regina Maku³a Starzec siedzi obok dziad-
ka trzymaj¹c na kolanach dziecko – Nellie.
Stoj¹ca po prawej stronie Wincentego to
jest jego siostra, której nikt do tej pory nie
móg³ zidentyfikowaæ a¿ do teraz – Salomea.
Ten stoj¹cy za moj¹ Babci¹ pan to Wincen-
ty Sroka. PrzyjaŸni³ siê d³ugi czas z moimi
dziadkami. Sroka zmar³ w1940 roku. Do³¹-
czam te¿ inne zdjêcia mojej rodziny. Mo-
¿esz je daæ tym, którzy chc¹ je mieæ.

Przesy³am Ci tak¿e zdjêcie mojego ojca
– John Staschiak, Jan Starzec. To zdjêcie
jest z oko³o 1962 roku. Mój ojciec zmar³ w
1965 roku. (zob. fot.)

W Œwiêta Bo¿ego Narodzenia: Niech
Pokój i radoœæ bêdzie z Tob¹ i tymi, których
kochasz.

Twój oddany

Kevin Staschiak - Starzec
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Pierwsz¹ pozycj¹ wart¹ przeczytania
jest ksi¹¿ka Agaty Tuszyñskiej pt.: „Æwi-
czenia z utraty”.

„Nie bez powodu literatury o umiera-
niu, œmierci i ¿a³obie nie pisze siê od tak
sobie, na co dzieñ. Nie tylko z racji tak zwa-
nego ‘gatunkowego ciê¿aru’ tematu. Tym,
co rozstraja pisz¹cych o œmierci by³aby ra-
czej niejasnoœæ jak ów temat podj¹æ i do-
stosowaæ siê do nastroju sytuacji.”

Ksi¹¿ka „Æwiczenia z utraty” jest zapi-
sem osobistych prze¿yæ autorki, od chwili,
od kiedy dowiaduje siê ona o nieuleczalnej
chorobie swojego ¿yciowego partnera, w
kwietniu 2005 roku do momentu jego œmier-
ci we wrzeœniu 2006 roku. Przez okres nie-
spe³na dwóch lat autorka przedstawia ko-
lejne etapy walki z chorob¹, wspiera go
emocjonalnie. Pomimo tego, ¿e lekarze nie
dawali im ¿adnych szans, mimo ca³kowite-
go braku nadziei postanowili byæ razem do
samego koñca.

„Æwiczenia z utraty” to sk³aniaj¹ca do
refleksji opowieœæ o niezwyk³ym ¿yciu i o
nie mniej niezwyk³ym umieraniu.

Jeœli chodzi o prozê obc¹, to zwróci³am
uwagê na dwie pozycje, która lektura umili
d³ugie zimowe wieczory. Pierwsza z nich to
niebanalna powieœæ dla wszystkich zafa-
scynowanych Irlandi¹ i Irlandczykami. „Her-
baciarnia pod Morwami”, bo o niej mowa,
to historia ma³¿eñstwa, prowadz¹cego nie-

wielk¹ herbaciarniê w Belfaœcie s³yn¹c¹ z
przepysznych deserów. Najlepsze w okoli-
cy s³odycze sprawiaj¹, ¿e do herbaciarni
przychodzi wielu ludzi. Autorka opowiada
losy bohaterów, goœci herbaciarni, m.in.
historiê zdradzonej ¿ony, która pragnie ze-
mœciæ siê na mê¿u, samotnej kobiety po-
szukuj¹cej swojego ukochanego sprzed 20
lat. Wszystkie te historie napisane s¹ z du¿¹
wra¿liwoœci¹ i delikatnoœci¹, oraz nasyco-
ne humorem.

Kolejna ksi¹¿ka to „Pamiêtnik” Nicho-
lasa Sparksa. Mówi siê, ¿e kocha siê tylko
raz i pierwszej mi³oœci siê nie zapomina.
Powieœæ Nicholasa Sparksa jest tego do-
skona³ym przyk³adem. „Pamiêtnik” to za-
pis w³aœnie takiego uczucia, mi³oœci, której
nie mo¿emy zaplanowaæ i która bierze górê
nad zdrowym rozs¹dkiem.

Bohater ksi¹¿ki Noah Calhaum zapisa³
swoje wspomnienia w dzienniku. W chwili
obecnej znajduje siê w domu opieki, od-
czytuje zapiski z tego okresu, chorej na Al-
zheimera kobiecie. Pod wp³ywem lektury
zaczynaj¹ powracaæ wspomnienia jego cu-
downej mi³oœci. Przypomina sobie, kiedy
po raz pierwszy zobaczy³ Allie Nelson. Po-
mimo up³ywu czasu pamiêta ka¿d¹ wspól-
nie spêdzon¹ chwilê, potajemne spotkania,
wspólne wakacje. Na nowo prze¿ywa mo-
ment rozstania i znikniêcie ukochanej na 14
lat...

Internet w Bibliotece Publiczna w Su³-
kowicach jest ju¿ od paru lat, jednak od
niedawna jest on udostêpniony dla szer-
szego grona. Nasza biblioteka wzbogaci³a
siê o dwa nowe stanowiska komputerowe
dla czytelników.

Kto tylko potrzebuje zasiêgn¹æ infor-
macji na potrzebny temat, mo¿e skorzystaæ
nie tylko z obszernego ksiêgozbioru znaj-
duj¹cego siê w naszych zbiorach, ale tak¿e
poszukaæ potrzebnych danych w Interne-
cie i wydrukowaæ materia³ na miejscu. Jest
to œwietne rozwi¹zanie zw³aszcza dla
uczniów i studentów. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich chêtnych do skorzystania.

Biblioteka w Su³kowicach ci¹gle siê roz-
wija. Kolejnym tego przyk³adem jest zaku-
pienie rozszerzenia modu³u komputerowe-
go Libra, który umo¿liwi nam sprawniejsze
wprowadzenie ksi¹¿ek do tworzonego ksiê-
gozbioru elektronicznego oraz systema-
tyczne jego powiêkszanie. To wkrótce po-
zwoli nam skomputeryzowaæ nasz ksiêgo-
zbiór.

Ma³gorzata Dzidek

„W wigiliê œw. Andrzeja,
spe³niona niech bêdzie Twoja nadzieja.
Dziœ cieñ wosku ci uka¿e,
co ci ¿ycie niesie w darze.
Na noc œw. Andrzeja
dziewkom z wró¿b nadzieja”

Te tajemnicze s³owa towarzyszy³y
wszystkim goœciom Galerii Internat na spo-
tkaniu w wigiliê œw. Andrzeja, tj. 29 listopa-
da 2007 roku. W Galerii spotkali siê stali
bywalcy, przyjaciele Galerii oraz nowi go-
œcie. Jak zwyczaj nakazuje, ten wieczór by³
przeznaczony na wró¿by i spogl¹danie w
przysz³oœæ. Wró¿ono z ga³¹zki wiœni, z
imion, z daty urodzin. Kram z wró¿bami ofe-
rowa³ wskazówki na lepsze ¿ycie. Naj-
wiêksz¹ atrakcj¹ by³o lenie wosku i odczy-
tywanie przysz³oœci.

Galeriê Internat zaszczycili swoj¹ obec-
noœci¹ krakowscy malarze, a szczególnie
pani Maria Kolber-Walczak, która w naszej
Galerii wystawia swoje piêkne obrazy pt.:
„Miêdzy niebem a ziemi¹”.

W sobotê 8 grudnia odby³a siê projek-
cja dwóch filmów: „Rycerzyk czerwonego
serduszka” oraz „Halloween”. Widownia
wype³niona by³a po brzegi...

Szczególne podziêkowania dla Kina
Odeon 35.

Natomiast w niedzielê 9 grudnia w
Oœrodku Kultury œw. Miko³aj zawita³ do
Oœrodka Kultury, by rozdaæ prezenty dzie-
ciom niepe³nosprawnym.

Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ teatr z Lublina.
Aktorzy zarazili uœmiechem nie tylko dzieci
i rodziców, ale i obecnego na sali burmi-
strza oraz wolontariuszy.

Porodzi³a swego Syna pierworodnego,
owinê³a Go w pieluszki i po³o¿y³a w ¿³obie,
gdy¿ nie by³o dla nich miejsca w gospo-
dzie.

(£k 2,7)

„Bo¿e Narodzenie to czas, kiedy nawet
samotnoœæ nie jest sama. Biel wigilijnego
sto³u jednoczy dusze, serca i myœli.”

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t
dyrekcja i pracownicy Oœrodka Kultury
sk³adaj¹ wszystkim serdeczne ¿yczenia.

Biblioteka poleca ksi¹¿ki
na zimê

Andrzejkowy
wieczór wró¿b

Internet dla czytelników

Ma³gorzata Dzidek

Konkurs œwi¹teczny
W celu podtrzymania tradycji wykony-

wania szopek i odwiedzania domów przez
kolêdników, Oœrodek Kultury organizuje
doroczny Konkurs Szopek, Gwiazd Betle-
jemskich, Stroików i Kartek Œwi¹tecznych.

W konkursie ocenie podlegaj¹:
a. szopki: w 3 kategoriach: ma³a, œrednia i
du¿a
b. nawi¹zanie do tradycji szopy, stajni be-
tlejemskiej
c. wprowadzenie figur, oœwietlenia
d. starannoœæ wykonania i ogólne wra¿e-
nia estetyczne oraz gwiazdy betlejemskie,
kartki wykonane technik¹ dowoln¹.

Jury dokonuje oceny szopek, gwiazd,
stroików i kartek dostarczonych i podpisa-
nych do dnia 07.01.2008 w Oœrodku Kultu-
ry – Klubie „KuŸnia”.

Ocena, wrêczenie nagród, odbiór szo-
pek, gwiazd, stroików i kartek 9 stycznia
2008 roku (œroda) o godz. 800.

Liczne i atrakcyjne nagrody ufunduje
Oœrodek Kultury i pozyskani sponsorzy. W
przypadku prac zbiorowych jury przyznaje
jedn¹ nagrodê.

KULTURA



19Klamra - grudzieñ 2007

ZE SZKOLNEJ £AWKI
Gazetka Szko³y Podstawowej w Su³kowicach

Tekst i fot. Jan P³oszczyca

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia Dyrekcja Szko³y Podstawowe w
Su³kowicach ¿yczy Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obs³ugi, Rodzicom,
Uczniom i wszystkim Mieszkañcom Gminy Su³kowice zdrowia, radoœci i pokoju.

Kolejny zaœ Nowy Rok niechaj obfituje w wszelk¹ pomyœlnoœæ.

Dyrektor Szko³y Podstawowej w Su³kowicach Iwona Dzidek

Szko³a Podstawowa im. Adama Mickie-
wicza w Su³kowicach przy wspó³pracy z Pa-
rafi¹ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w
Su³kowicach oraz Urzêdem Miejskim i ko-
³em teatralnym Oœrodka Kultury maj¹ za-
szczyt zaprosiæ na Misteria Bo¿onarodze-
niowe i wspólne kolêdowanie do ̄ ywej Szop-
ki (przy plebani).

Przedstawienie inauguruj¹ce w wyko-
naniu cz³onków ko³a teatralnego Oœrodka
Kultury i S³u¿by Liturgicznej naszej Para-
fii, odbêdzie siê 26 grudnia 2007 roku, o
godzinie 14.00.

Liczymy na Pañstwa obecnoœæ i wspólne
prze¿ywanie w radoœci Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia.

W imieniu organizatorów:
Iwona Dzidek

Ks. Stanis³aw Jaœkowiec

Przez ca³y listopad uczniowie mogli naby-
waæ ksi¹¿ki w promocyjnych cenach na kier-
maszu prowadzonym przez Samorz¹d
Uczniowski. W zamian za to szkolna bibliote-
ka wzbogaci siê wybrane pozycje ksi¹¿kowe.

W dniach 13 i 16 listopada 2007 r. odby³y
siê w naszej szkole bezp³atne szkolenia dla chêt-
nych nauczycieli zorganizowane przez Funda-
cjê Centrum Edukacji Obywatelskiej w War-
szawie. By³y to spotkania informacyjne doty-
cz¹ce udzia³u w programie „Œlady przesz³oœci
– uczniowie adoptuj¹ zabytki”. W kursach
wziê³o ³¹cznie udzia³ 34 nauczycieli z naszego
województwa.

W dniu 15 listopada 2007 r. odby³ siê wer-
nisa¿ IV Ogólnopolskiego Konkursu „Œwiat
Anio³ów” pt. „Archanio³ Rafa³”. Wœród laure-
atów byli tak¿e uczniowie naszej szko³y Nata-
lia Œwider i Micha³ Grzesiak, którzy zakwalifi-
kowali siê do etapu rejonowego ma³opolskich
konkursów.

W dniu 16 listopada 2007 r. cz³onkowie
ko³a teatralnego prowadzonego przez nasz¹
pani¹ dyrektor wziêli udzia³ w spotkaniu inte-
gracyjnym w Oœrodku Kultury „KuŸnia” w
Su³kowicach. Uczniowie zaprezentowali utwo-
ry poetyckie poœwiêcone pamiêci Ojca Œwiête-
go Jana Paw³a II, a napisane przez podopiecz-
nych Stowarzyszenia Wspomagania Osób Nie-
pe³nosprawnych „Kolonia” oraz pani¹ dyrek-
tor Krystynê Stolarsk¹.

Wspania³¹ oprawê muzyczn¹ zapewni³
Zespó³ Integracyjny „Kolonia”. Na spotkanie
przyjechali podopieczni oœrodków z powiatu
myœlenickiego.

W dniach 20-27 listopada 2007 r. odby³y
siê etapy szkolne Ma³opolskich Konkursów
dla uczniów szkó³ podstawowych.

W Konkursie Humanistycznym limit punk-
towy kwalifikuj¹cy do udzia³u w etapie rejo-
nowym osi¹gnê³o 7 z 8 uczniów bior¹cych
udzia³ w etapie szkolnym. Byli to: Zawada
Patrycja – 45 pkt, £ojek Beata – 41 pkt, Twar-
dosz Agnieszka – 40 pkt, Œwider Natalia – 38
pkt, Biela Dominik – 36 pkt, Profic Aleksander
– 21 pkt oraz Sierakowska Aleksandra – 17
pkt.

W Konkursie Matematyczno - Przyrodni-
czym limit punktowy kwalifikuj¹cy do udzia-
³u w etapie rejonowym osi¹gnê³o 25 z 30
uczniów bior¹cych udzia³ w etapie szkolnym.
Byli to: Œwider Natalia – 26 pkt, Biel Miko³aj –
23, Jêdrzejowski Damian – 22 pkt, Jêdrzejow-
ski Konrad – 21, Garbieñ Gabriela – 21 pkt,
Profic Aleksander – 21 pkt, W³och Iwona – 19

pkt, Urbañczyk Jakub – 19 pkt, Biela Dominik
– 19 pkt, Twardosz Agnieszka – 40 pkt, Œliwa
Krzysztof – 17 pkt, £ojek Beata – 41 pkt,
Krzy¿ek Aleksandra – 17 pkt, Bochenek Mi-
ko³aj – 17 pkt, Postawa Magdalena – 16 pkt,
Szlachetka Katarzyna – 16 pkt, Zajda Jan – 15
pkt, Œlusarz Joanna – 15 pkt, Chrobak Justyna
– 15 pkt, Mardaus £ukasz – 15 pkt, Kuchta
Krystian – 15 pkt, Maciejewska Magdalena –
14 pkt, Latoñ Aleksandra – 14 pkt, Bagiñska
Sylwia – 14 pkt oraz Latoñ Justyna – 14 pkt.

W Konkursie Biblijnym limit punktowy
kwalifikuj¹cy do udzia³u w etapie rejonowym
osi¹gnê³o 2 z 15 uczniów bior¹cych udzia³ w
etapie szkolnym. Byli to: Micha³ Grzesiak –
27,5 pkt oraz Damian Jêdrzejowski – 19 pkt.

Wszystkim uczniom gratulujemy osi¹gniêæ
i ¿yczymy dalszych sukcesów. (fot. 2)

W dniu 27 listopada 2007 r. uczniowie w
naszej szkole bawili siê na zabawie andrzejko-
wej zorganizowanej przez Samorz¹d Uczniow-
ski. (fot. 3)

W dniu 2 grudnia 2007 rozpocz¹³ siê Ad-
went, a z nim nowy rok liturgiczny, którego
has³em jest B¹dŸmy uczniami Chrystusa.

Samorz¹d Uczniowski informuje o akcjach
przeprowadzanych w grudniu samodzielnie
oraz przy wspó³pracy z ko³em misyjnym i
ko³em Caritas:

1. Akcja pomocy dzieciom „Bezpiecznie z
Agatk¹”. Uczniowie naszej szko³y mog¹ kupiæ
u opiekuna Samorz¹du Jana P³oszczycy kartê
w cenie 2 z³ote, któr¹ nale¿y podpisaæ i wys³aæ
na adres Fundacji. W lutym odbêdzie siê loso-
wanie laptopów i odtwarzaczy MP4.

2. Adwentowa akcja pomocy misjom. U
katechetów mo¿na nabyæ figurkê Pana Jezusa
na sianeczku. Dochód przeznaczony jest na
rzecz podopiecznych Ojca Leona Juchniewi-
cza z Ekwadoru (budowa szko³y). Mo¿na tak-
¿e nabywaæ karty œwi¹teczne, z których do-
chód przeznaczony jest na rzecz trójki dzieci
w Afryce adoptowanych przez naszych
uczniów.

3. Akcja „I ty mo¿esz zostaæ œw. Miko³a-
jem” – mo¿na przynosiæ artyku³y dla dzieci
oraz ¿ywnoœæ o d³ugim terminie wa¿noœci, które
zostan¹ rozdzielone wœród rodzin potrzebuj¹-
cych pomocy.

W dniu 4 grudnia 2007 r. odby³a siê w na-
szej szkole mi³a uroczystoœæ. (fot. 1) Szkolne
Ko³o Caritas im. œw. Miko³aja otrzyma³a ofi-
cjalny akt powo³ania Ko³a z r¹k opiekuna Szkol-
nych Kó³ Caritas ks. Jaros³awa Nowaka. W uro-
czystoœci wzi¹³ udzia³ ks. dyrektor Andrzej Li-
chosyt oraz ks. proboszcz Stanis³aw Jaœkowiec.
Uczniowie przygotowali na t¹ okazjê przed-
stawienie pt. „Prawdziwa historia o œw. Miko-
³aju” opart¹ na motywach twórczoœci ks. Jana
Twardowskiego. Po przedstawieniu wszyscy
uczestnicy otrzymali upominki od œw. Miko-
³aja – by³y to owoce, s³odycze, a tak¿e zabaw-
ki (te ostatnie ufundowane przez firmê MA-
REK SC). Przedstawiciele ko³a wrêczyli ksiê-
dzu proboszczowi kopiê obrazu znanej malar-
ki Diny Bellotti, który to obraz nasza szko³a
otrzyma³a od Ksiêdza Kardyna³a. Jego Emi-
nencja nie zapomnia³ o nas tak¿e i w dniu uro-
czystoœci i przes³a³ nam swoje b³ogos³awieñ-
stwo dla naszej dzia³alnoœci.
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Gdy w pracy podwy¿ka,
A w szkole nie pytaj¹,
To znak, ¿e œwiêta siê zbli¿aj¹.

Wszyscy siê raduj¹
Prezentów oczekuj¹.

W domach poruszenie:
Bo¿e Narodzenie!

Z tej okazji, jak co roku
¯ycz¹ wszyscy wszystkim wokó³:

By k³opotów by³o ma³o,
¯eby wszystko siê sk³ada³o
Byœcie zawsze byli zdrowi,
By problemy by³y z g³owy
By weso³e by³o ¿ycie
By siê wiod³o znakomicie.
Tego w³aœnie Wam ¿yczymy
Na ten Nowy 2008 Rok.

Bernadetta Jasuba

Ostatnie tygodnie roku kalendarzowego to
bardzo pracowity czas dla tych, którzy star-
tuj¹ w Ma³opolskich Konkursach Przedmioto-
wych. ¯eby zakwalifikowaæ siê do etapu rejo-
nowego, trzeba wykazaæ siê naprawdê du¿¹
wiedz¹. W tym roku uda³o siê to osi¹gn¹æ na-
stêpuj¹cym uczniom:

Jêzyk polski: Edyta Klimowska, Ilona Bar-
gie³, Paulina Latoñ, Bernadetta Jasuba, Aneta
Biela, Marzena Pitek, Ewelina Joñczyk, Mar-
tyna Matu³a, Gabriela Sroka;

Jêzyk niemiecki: Kamil Pu³ka, Micha³
Wilk, Rados³aw Repeæ, Agnieszka Szczurek,
Maria Strêk;

Historia: Karol Socha, Rados³aw Konik,
Anna Krzykawska;

Matematyka: Marek Szlachetka, Anna Za-
krzewska;

Biologia: Maria Motal,Micha³ Wilk;
Chemia: Maria Strêk, Marek Szlachetka;
Geografia: Micha³ Wilk, Karol Socha.

Ju¿ po raz ósmy wszyscy uczniowie na-
szego gimnazjum zmierzyli siê z pu³apkami
polskiej pisowni w ramach corocznego konkur-
su „Mistrz Ortografii”. Ci, którzy bezb³êdnie
poradzili sobie z dyktandem w etapie klaso-
wym, spotkali siê 4 grudnia, by wy³oniæ spo-
œród siebie prawdziwego mistrza. W tym roku
tytu³ ten przypad³ Martynie Matule z III g.
Tu¿ za ni¹ w fina³owej dziesi¹tce znaleŸli siê
kolejno Micha³ Wilk II f, Bernadetta Jasuba II
f, Justyna Ziembla II g, Ewelina Joñczyk II f,
Magdalena Kisielewska I g, Ewa Œwiat³oñ III f,
Marcelina Cie¿ If, Iwona Rozum III e oraz
Gabriela Starzec I f.

Organizator konkursu A. Bargie³

Prawie bezb³êdna Martyna

Najlepsi do Krakowa

Opieka pedagogiczna i korekta
tekstów Anna Bargie³

Od 2005r. w Rudniku dzia³a Wspólnota
Charytatywna prowadzona przez pani¹ Do-
rotê Mieleck¹. Na patrona wybraliœmy Jana
Paw³a II. Jest On dla nas wzorem do naœlado-
wania w mi³osierdziu wobec drugiego cz³owie-
ka. W ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca odpra-
wiana jest Msza Œw. w intencji Papie¿a – o
jego szybk¹ beatyfikacjê i kanonizacjê. Bie-
rzemy udzia³ w liturgii, czytamy i rozwa¿a-
my s³owa Jana Paw³a II.

Nasza dzia³alnoœæ to nie tylko modlitwa,
ale tak¿e odwiedziny chorych, dostarczanie im
czasopism katolickich. Troszczymy siê groby
naszych zmar³ych podopiecznych. W okresach
przedœwi¹tecznych organizujemy zbiórkê ¿yw-
noœci dla ubogich rodzin z naszej parafii. Wy-
konujemy te¿ kartki œwi¹teczne i sprzedajemy
je przed koœcio³em, a zebrane w ten sposób
pieni¹dze przeznaczamy na potrzeby œwietli-
cy socjoterapeutycznej w Rudniku.

Udzia³ we Wspólnocie Charytatywnej i
pomoc bliŸnim sprawia nam radoœæ i satys-
fakcjê.

Agata Starzec i Aneta Hudaszek

W okresie œwi¹tecznym jesteœmy bardziej sk³onni udzieliæ pomocy drugiemu cz³o-
wiekowi. Jednak wœród gimnazjalistów s¹ tacy, którzy poœwiêcaj¹ innym swój czas przez
ca³y rok.

Nie myœl tylko o sobie!

Spotkania wolontariatu w Su³kowicach od-
bywaj¹ siê w grupach. Najm³odszymi wolon-
tariuszami kieruje pani Danuta Kostowal - Su-
waj.

Grupa starsza prowadzona jest przez p.
Ma³gorzatê Pu³kê, natomiast najstarsza grupa
dzia³a prawie samodzielnie, korzystaj¹c ze
wskazówek p. Danusi.

Nasze spotkania odbywaj¹ siê co pi¹tek w
Oœrodku Kultury. Ta najbardziej zauwa¿alna
dzia³alnoœæ wolontariatu to przede wszystkim
spotkania integracyjne. Ka¿da z grup wolonta-
riatu ma za zadanie przygotowaæ na tak¹ im-
prezê jak¹œ atrakcjê, np. bajkê, przedstawienie,
konkursy itp. Dla nas jest to nie tylko dobra
zabawa, ale i pomoc niesiona ludziom potrze-
buj¹cym, samotnym, niepe³nosprawnym.

Zachêcam was do udzia³u w tego rodzaju
spotkaniach. Warto czasem bardziej pomyœleæ
o innych ni¿ o sobie.

Emilia Moroñ

Na szlakach Ma³opolski
Jesteœmy uczennicami klasy II f. Razem

z pani¹ Mart¹ Przêczek uczestniczymy w
konkursie „Moja Ojcowizna”.

Organizatorem imprezy jest pan Stanis³aw
Cichoñ, a odbywa siê ona pod patronatem Pol-
skiego Towarzystwa Turystyczno- Krajobra-
zowego. W ramach tego konkursu w poprzed-
nich latach uczestniczyliœmy w wycieczkach
do ró¿nych zak¹tków naszego kraju.

Jednym z pierwszych miejsc, które odwie-
dziliœmy w bie¿¹cym roku szkolnym, by³o Za-
kopane i jego okolice. Zakopane to malownicze
miasto turystyczne. Podziwialiœmy tam piêk-
ne krajobrazy. Nastêpnie autokarem udaliœmy
siê do Czerwiennej. Naprawdê by³o warto od-
wiedziæ Sanktuarium Matki Boskiej Jasnogór-
skiej na Bachledówce. Jest to chyba najpiêk-
niejszy koœció³ w ca³ych Tatrach. Z zewn¹trz
wydaje siê zupe³nie niepozorny, nowoczesny,
ale wewn¹trz urzeka niesamowit¹ iloœci¹ drew-
nianych rzeŸb.

Kolejnym punktem wêdrówki œladami skar-
bów naszego kraju by³o Sanktuarium Matki
Bo¿ej Fatimskiej na Krzeptówkach. Sanktu-
arium to jest votum dziêkczynnym za urato-
wanie ¿ycia papie¿a Jana Paw³a II. Odwiedzi-
liœmy tak¿e cmentarz na Pêksowym Brzyzku
– miejsce spoczynku wielu wybitnych pisa-
rzy, artystów, naukowców i malarzy. Grunt pod
cmentarz zosta³ ofiarowany przez Jana Pêksê.

Od nazwiska fundatora cmentarz zakopiañski
nazywany jest Pêksowym Brzyzkiem.

Nastêpna wycieczka w ramach konkursu
odby³a siê 24 listopada 2007 roku. Tym razem
naszym celem by³a sztolnia „Czarnego Pstr¹-
ga” w Tarnowskich Górach i poznanie historii
kopalni. Sztolnia „Czarnego Pstr¹ga” jest naj-
d³u¿szym fragmentem w systemie tarnogórskich
kopalñ rudy o³owiu i srebra. Na pocz¹tku na-
szego zwiedzania weszliœmy szybem „Ewa”
30 metrów pod ziemiê. Potem ³ódkami prze-
p³ynêliœmy 600 metrów korytem wy¿³obionym
w dolomitach przed wody podziemnej rzeki.
W trakcie sp³ywu przewodnik bardzo cieka-
wie opowiada³ o powstaniu sztolni. Nastêpnie
musieliœmy wspi¹æ siê szybem „Sylwester” a¿
40 metrów na powierzchniê. Na koniec spo-
tkania ze sztolni¹ odwiedziliœmy muzeum.
Dziêki tej eskapadzie wiemy, jak ciê¿ka by³a
praca gwarków.

Wszystkie wycieczki i spotkania w ramach
tego konkursu mia³y za zadanie przedstawiæ
m³odemu pokoleniu skarby polskiej ziemi. Z
pewnoœci¹ wype³ni³y to zadanie, a wspólne
spêdzone chwile na d³ugo zostan¹ w naszej
pamiêci.

Joanna Biela

Gimnazjalista nr 71
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Co jeszcze odby³o siê w listopadzie?

„Piêkna jest radoœæ w Œwiêta,
ciep³e s¹ myœli o bliskich,
Niech pokój, mi³oœæ i szczêœcie
otoczy dzisiaj nas wszystkich”.

Serdeczne ¿yczenia wielu radosnych do-
znañ z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Aby przy œwi¹tecznym stole nie zabrak³o
œwiat³a, mi³oœci i ciep³a rodzinnej atmosfery, a
Nowy Rok niós³ ze sob¹ szczêœcie i pomyœl-
noœæ. Aby by³ to Rok obfity w osobiste dozna-
nia, spe³ni³ zamierzenia i d¹¿enia zawodowe
oraz by przyniós³ wszystko, co najlepsze i naj-
piêkniejsze w ka¿dym dniu 2008 roku.

Rada Samorz¹du Uczniowskiego ZSZiO

Uczniowie i Wychowawcy Technikum im.
Karola Wojty³y w Su³kowicach zorganizowali 5 li-
stopada 2007 r. z okazji Imienin Patrona Techni-
kum sesjê naukow¹ na temat: „Jan Pawe³ II – piel-
grzym pojednania – osiem powrotów do Ojczy-
zny”. Na sesjê naukow¹ zostali zaproszeni przed-
stawiciele szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu my-
œlenickiego, Gimnazjum im. Stefana Wyszyñskie-
go w Su³kowicach, w³adze powiatowe i lokalne oraz
proboszczowie pobliskich parafii. Sesja naukowa
odby³a siê pod patronatem Starostwa.

Podczas spotkania uczniowie klas Technikum
w Su³kowicach zaprezentowali prezentacje multi-
medialne oraz wzruszaj¹ce wspomnienia i relacje
z pielgrzymek Papie¿a Polaka do Ojczyzny, po-
cz¹wszy od pierwszej pielgrzymki w roku 1979 a
skoñczywszy na ostatniej wizycie w 2002 r.
Uczniowie przypomnieli przes³ania, nauki i wska-
zówki Jana Paw³a II skierowane do Polaków. Na
podsumowanie uczniowie Technikum tak mówili:

„SURSUM CORDA”
Po polskiej równinie g³os niesie,
by odbiæ siê echem wœród fal,
powtarza ludzkie pragnienie:
na zawsze zostañ wœród nas.
Karol Wojty³a – jako Papie¿ Jan Pawe³ II,

pe³ni¹c pos³ugê apostolsk¹ przez 26 lat i 5 mie-
siêcy, zostawi³ œwiatu i swojej ojczyŸnie ¿ywy za-
siew s³owa, które niejako s¹ dla nas

m e m e n t o.
Mówi³ do œwiata i do Polaków na ró¿nych

kontynentach, z ró¿nych miejsc, nie wy³¹czaj¹c
parlamentów.

A s³owa, które g³osi³, by³y przesycone mi³o-
œci¹, to s³owa czyste, jasne, prawdziwe, tchn¹ce
¿yw¹ wiar¹, budz¹ce nadziejê, przynosz¹ce ukoje-
nie. Jan Pawe³ II pokaza³ nam, jak powinniœmy
¿yæ, by nikt przez nas nie cierpia³.

Apelowa³ o sprawiedliwoœæ i pokój na œwie-
cie. Jak¿e czêsto wypowiada³ siê po stronie wol-
noœci, praw cz³owieka i godnoœci jednostki. Na-
wo³ywa³ do czynienia dobra i do budowy cywiliza-
cji mi³oœci. Przypomina³, ¿e trzeba ¿yæ godnie, a
nie tak, jak chce œwiat, bogato i wygodnie, -po-
wtarzaj¹c, ¿e œwiat bez krzy¿a by³by pustk¹, a bez
prawdy sta³by siê piek³em.

Przypomina³ nam m³odym, ¿e musimy od
siebie wymagaæ, nawet wtedy, gdy inni od nas nie
wymagaj¹, ¿e wszyscy jesteœmy odpowiedzialni
za wszystkich.

¯aden z papie¿y nie zgromadzi³ wokó³ siebie
tak licznych wielomilionowych t³umów.

Jan Pawe³ II upowszechni³ nowy, nieznany
dot¹d Koœcio³owi sposób kontaktu z m³odzie¿¹
wszystkich kontynentów. Nie lêka³ siê ani spon-
tanicznej rozmowy, ani ¿artów, ani przekoma-
rzañ. Choæ g³osi³ nie³atw¹ Ewangeliê, sta³ siê dla
nas m³odych autorytetem i przewodnikiem.

Jan Pawe³ II pozwoli³ nam wierzyæ, ¿e nie ma
rzeczy niemo¿liwych. Aby osi¹gn¹æ swój cel wy-
starczy mieæ upór, szczerze wierzyæ, ¿e to, czego
pragniemy jest s³uszne i nale¿y w to wk³adaæ du¿o
mi³oœci i wytrwa³oœci.

On jeden pokocha³ nas - miliony, a my poko-
chaliœmy Jego. Czerpaliœmy z dobroci Jego serca,
m¹droœci Jego s³ów. Robimy to nadal.

Obecny czas jest szczególn¹ okazj¹ do podjê-
cia szerokiej refleksji nad owocami pontyfikatu
Jana Paw³a II oraz nad kontynuacj¹ Jego w¹tków
w pos³udze obecnego papie¿a Benedykta XVI.
Refleksji równie¿ naszej, za któr¹ powinny pójœæ
konkretne formy dzia³ania.

Dziœ ofiarujmy jako gest naszej dobrej woli
„deklaracjê serc”. Niech bêdzie to konkretny znak,
¿e papie¿ i to, czego naucza³, jest dla nas wa¿ne i
bêdzie wa¿ne.

Podejmijmy dobre postanowienie. Zadajmy
sobie trud. Od nas zale¿y tak wiele.

Niech dobre ziarno zasiane przez Jana Paw³a
II pomna¿a siê dziêki nam.

Dumni jesteœmy z Ciebie - Karola Wojty³y –
Jana Paw³a II i chcemy, by efekty Twej pracy
wci¹¿ by³y i siê pomna¿a³y.

Uczniowie Technikum

„Sprawni jak ¿o³nierze”

Turniej strzelecki

9 listopada reprezentacja ZSZiO w Su³kowi-
cach bra³a udzia³ w Samorz¹dowych Zawodach
P³ywackich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Myœlenice z okazji rocznicy Œwiêta Niepodleg³o-
œci. Dru¿yna w sk³adzie A. Pu³ka, P. Pu³ka(by³y
nauczyciel, obecnie Burmistrz Su³kowic), K. Pie-
chota oraz T. Chodnik(by³y uczeñ, obecnie stu-
dent AWF i praktykant u p. A. Pu³ki) zdoby³a II
miejsce w sztafecie 4x25m.

15 listopada zorganizowano w szkole akcjê
krwiodawstwa, w której wziêli udzia³ pe³noletni
uczniowie szko³y i nauczyciele.

20 listopada wszyscy uczniowie klas pierw-
szych uczestniczyli w szkoleniu zwi¹zanym z pro-
filaktyk¹ narkomanii. Po po³udniu prelekcji na
ten sam temat wys³uchali ich rodzice.

W czwartek 22 listopada w Internacie odby³a
siê dyskoteka szkolna zorganizowana przez klasê
I LO

Anna £uczak

9 listopada 2007r. odby³ siê I bieg na orienta-
cjê „Sprawni jak ¿o³nierze” zorganizowany z oka-
zji obchodów Patrona Zasadniczej Szko³y Zawo-
dowej im. Wojska Polskiego. Organizatorem byli
nauczyciele wf, PO, wychowawcy klas zawodo-
wych i lider ZSZ Andrzej Pu³ka.

Zawody zaczê³y siê od spotkania 5-cio oso-
bowych dru¿yn klasowych, na strzelnicy szkolnej
w warsztatach przy ul. I Maja 66. Ka¿da dru¿yna
strzela³a do tarczy i po strzelaniu wyruszy³a na
trasê biegu terenowego zabieraj¹c ze sob¹ mapê
terenu. Podczas biegu na czas trzeba by³o odna-
leŸæ 4 punkty kontrolne, na których uczniowie
wykonywali nastêpuj¹ce zadania: skok w dal, rzut
na odleg³oœæ, odpowiedzi na pytania o Wojsku
Polskim oraz rzut do celu. Ostatni punkt kontro-
lny znajdowa³ siê na boisku szkolnym, na którym
dru¿yny wbija³y gwóŸdŸ do pnia. Liczony by³ te¿
czas przebycia klasy. Przed szko³¹ odby³ siê tak¿e
konkurs piosenki ¿o³nierskiej.

Obchody Œwiêta Patrona Szko³y Zawodowej
uœwietni³a obecnoœæ ¿o³nierzy, którzy przybyli woj-
skowym samochodem i serwowali grochówkê
wojskow¹ z prawdziwego kot³a wojskowego. Do
grochówki by³y dodawane ciep³e bu³eczki pieczo-
ne przez uczniów na szkolnym grilu. W biegu by³o
zaanga¿owanych 19 dru¿yn (95 uczniów). Wszyst-
kie klasy œpiewa³y piosenkê ¿o³niersk¹.

Obchody œwiêta patrona by³y bardzo udane.
Puchar Lidera ZSZ wywalczy³a kl. III TM.

Lider ZSZ i uczniowie dziêkuj¹ sponsorom:
Radzie Rodziców, Piekarni „Celmark” za œwie¿e
bu³eczki i Pizzerii Pana Wies³awa Flejtucha za
talony na pizzê dla zwyciêskich dru¿yn.

Mamy nadziejê, ¿e impreza ta zagoœci w na-
szej szkole na dobre i bêdziemy organizowaæ co
roku.

Lider ZSZ Andrzej Pu³ka

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

Redakcja Gazetki Szkolnej

Imprez¹ zwi¹zan¹ z obchodami œwiêta patro-
na ZSZ w Su³kowicach by³ tak¿e Turniej Strzelec-
ki o Puchar Zasadniczej Szko³y Zawodowej im.
Wojska Polskiego w Su³kowicach. Wszyscy zain-
teresowani zdobyciem tego trofeum i pragn¹cy
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci strzeleckie zebrali
siê na strzelnicy sportowej w budynku warsztatów
szkolnych. Uczestnicy zmierzyli siê w dwóch ka-
tegoriach: dru¿ynowej i indywidualnej. Do Tur-
nieju zg³osi³y siê nastêpuj¹ce dru¿yny: Izba Go-
spodarcza w Su³kowicach, Su³-Met, nauczyciele
przedmiotów ogólnokszta³c¹cych, nauczyciele
przedmiotów zawodowych i reprezentacja nauczy-
cieli i pracowników ZSZiO.

Dru¿yn¹, która wywalczy³a zaszczytne tro-
feum zosta³a dru¿yna nauczycieli i pracowników
ZSZiO w sk³adzie: p. dyr. A. Korpal, p. A. Pu³ka i
p. G. Biela.

Najlepsi strzelcy Turnieju odebrali trofeum
„Motyla”, Wielkiego, Ma³ego i Œredniego Moty-
la. Puchar dla najlepszej dru¿yny oraz trofea dla
strzelców indywidualnych zosta³y wrêczone przez
przedstawiciela Bractwa Kurkowego p. Wies³awa
Flejtucha podczas spotkania towarzyskiego w
Galerii Internat, przebiegaj¹cego w mi³ej atmos-
ferze przy dŸwiêkach tradycyjnych pieœni patrio-
tycznych. Spotkanie to zakoñczy³o obchody Œwiê-
ta Szko³y w Su³kowicach, które trwa³y od 16 paŸ-
dziernika.

Pan Wies³aw Flejtuch przekaza³ szkole pa-
mi¹tkowy medal z okazji 750 - lecia Krakowskie-
go Bractwa Kurkowego jako dowód œcis³ej wspó³-
pracy ZSZiO z Towarzystwem Strzeleckim.

Katarzyna Makuch

„Jan Pawe³ II - pielgrzym pojednania -
osiem powrotów do Ojczyzny”
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Nauczycielki Teres¹ Stopa, Ewa KoŸlak, Joanna Konieczko-
wicz, Anna Gasiñska dla swych uczniów przygotowa³y na wieczór
andrzejkowy liczne konkursy, wró¿by, turnieje klas m³odszych.

Fot. El¿bieta Zakrzewska

Bal andrzejkowy w Biertowicach
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REKLAMA

...i w Harbutowicach

Bal zorganizowa³a Rada Rodziców. Ca³y dochód przeznaczy³a
na rzecz szko³y w Harbutowicach.

Fot. Miros³aw Kisielewski

INFORMACJE

Informujemy, ¿e w pierwszym pó³roczu roku 2007
archiwalna strona Klamry

www.sbochenek.republika.pl
mia³a 67 853 ods³on, 20 317 odwiedzin, 13 218 u¿yt-

kowników.

Od dwóch miesiêcyKlamrê mo¿na równie¿ przeczy-
taæ na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie

http://mbc.malopolska.pl

KLAMRA W INTERNECIE



 



 


