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Panie Bo¿e!
Dziêkujê Ci za moj¹ Babciê i Dziadka oraz za wszystkich starszych

ludzi. Dziêkujê za to, ¿e dziel¹ siê ze mn¹ doœwiadczeniem, s³u¿¹ rad¹
i pomoc¹. Za to, ¿e potrafi¹ swoje cierpienia ofiarowaæ nie tylko za
swoich bliskich, ale i za inne wa¿ne sprawy, których ja nawet nie do-
strzegam.

B³ogos³aw im, Panie, obdarz zdrowiem i daj pogodn¹ staroœæ. Niech
bêd¹ dla mnie wzorem i autorytetem.

Modlitwa pewnej wnuczki...
Tygodnik Katolicki „Niedziela”

 W NUMERZE M.IN.:

Dzieñ Babci, Dzieñ Dziadka

 Kolêdnicy z Biertowic

Czwarta sesja Rady Miejskiej             4-5
Interpelacje i zapytania radnych

Pomnik U³ana Podkuwacza                      9

Niech nieznany niestety z nazwiska Józef –
podkuwacz z Su³kowic, bohater wojny pol-
sko-bolszewickiej, bêdzie temu przedsiê-
wziêciu patronem.

Reporta¿e                                                  10
- Nach Osten
- Harcerskie Serca znów zagra³y

Jase³ka w Harbutowicach                       12

Widzowie gor¹co oklaskiwali m³odych ak-
torów, którzy w³o¿yli wiele trudu, by przy-
bli¿yæ mieszkañcom wioski Tajemnicê Bo-
¿ego Narodzenia.

„Adaœ”                                                  13-14

„Gimnazjalista”                                 15-16

„Z Tablicy na Szkolnej 34”              17-19

 Zdjêcia w nr. 12
Stefan Bochenek – s. 1-3, 12, 16-17, 23
(szopki), 24
Krzysztof Trojan – s. 11
Archiwum SP w Su³kowicach – s. 13
Archiwum Gimnazjum w Su³kowicach – 15
Archiwum ZSZiO w Su³kowicach – 19
Archiwum SP w Harbutowicach – 23

Po raz drugi mieliœmy okazjê uczest-
niczyæ w jase³kach, wystawionych przez
przedszkolaków, uczniów, ministrantów i
cz³onków kó³ka teatralnego. Wystêpy od-
by³y siê 26 grudnia oraz 7 i 15 stycznia w
szopce na rynku w Su³kowicach.

Skocznie gra³a kapela rodzinna „Dudy”.
Grupa Apostolska Los Apostolos, dzia³a-
j¹ca przy parafii Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa, da³a niezapomniany koncert kolêd
i pastora³ek. Przypominamy, ¿e p³ytê pt. Na-
rodzona Mi³oœæ mo¿na kupiæ w Bibliotece
Miejskiej i Oœrodku Kultury.

G³ównymi organizatorami jase³ek byli
pani dyrektor Iwona Dzidek i ks. Pawe³
Drobny, którym pomagali stra¿acy z Su³ko-
wic i Biertowic. (B)

Jase³ka na rynku
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Na czwartej sesji, 28 grudnia 2006 roku,
radni uchwalili plan pracy Rady Miejskiej i
podjêli kilka uchwa³.

Zmienili bud¿et gminy na rok 2006, ceny
za dostarczania wody i odprowadzania œcie-
ków (zob. str. 20), statut Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej oraz program przeciwdzia³ania prze-
mocy w rodzinie i program przeciwdzia³ania
narkomanii w gminie Su³kowice. Przyjêli gmin-
ny program profilaktyki i rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych oraz innych uzale¿nieñ
w gminie Su³kowice na rok 2007.

Zastêpca burmistrza Rozalia Oliwa przed-
stawi³a sprawozdanie z realizacji programu wy-
równywanie szans edukacyjnych i rozwój in-
telektualny dzieci i m³odzie¿y gminy Su³kowi-
ce w roku 2006.

Stypendia szkolne

W dniu 15 grudnia 2006 roku odby³o siê
wspólne posiedzenie komisji stypendialnych,
których celem by³o przyznanie stypendiów
szkolnych dla uczniów z gminy Su³kowice na
rok szkolny 2006/2007 za okres wrzesieñ-gru-
dzieñ 2006 r. £¹czna kwota wydatkowania na
stypendia szkolne wynios³a 130 545 z³.

Przegl¹dy stanu bezpieczeñstwa
gimnazjów w Krzywaczce i

w Su³kowicach

Uczniowie wype³nili ankietê w sprawie
bezpieczeñstwa i ocenili bezpieczeñstwo w
swojej szkole. Ponadto rady pedagogiczne spo-
tka³y siê z przedstawicielami Rady Rodziców.
Wed³ug rodziców szko³a w Krzywaczce jest w
miarê bezpieczna, w Su³kowicach dzia³ania pro-
filaktyczne inicjowane przez szko³ê stopnio-
wo przynosz¹ efekty. Propozycje poprawy
bezpieczeñstwa w szko³ach: zmniejszyæ liczeb-
noœæ klas, zatrudniæ pedagoga i psychologa, w
Su³kowicach poszerzyæ wspó³pracê z rodzica-
mi, w Krzywaczce realizowaæ program „Bez-
pieczny Internet” – zajêcia dla uczniów i rodzi-
ców.

Dowo¿enie uczniów do szkó³

Artyku³ 17 ustawy o systemie oœwiaty
nak³ada na gminy obowi¹zek zapewnienia
uczniom bezp³atnego transportu i opieki lub
zwrot kosztów przejazdu œrodkami komuni-
kacji publicznej. Aktualnie dowozi siê 298
uczniów gimnazjum w Su³kowicach. Dyrektor
gimnazjum zawar³ umowê z PKS Myœlenice.
Uczniom podczas przejazdów nie jest zapew-
niona opieka pedagogiczna. Busem Urzêdu
Miejskiego dowo¿one jest do Oœrodka Rehabi-
litacyjno –Edukacyjno - Wychowawczego w
Myœlenicach jedno dziecko z Harbutowic i jed-
no z Rudnika

Herb, flaga, banner i pieczêæ
gminy Su³kowice

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji na podstawie opinii i uzasadnienia

Komisja Heraldycznej negatywnie zaopi-
niowa³o przed³o¿ony projekt herbu, flagi, ban-
neru i pieczêci Gminy Su³kowice. Zastrze¿enia
Komisji Heraldycznej wzbudzi³o nieuprawnio-
ne zdaniem komisji u¿ycie w projekcie herbu
god³a Orze³ Bia³y, przedstawionego w nawi¹-
zaniu do nagrobka W³adys³awa Jagie³³y w kate-
drze na Wawelu. Ponadto Komisja Heraldycz-
na uzasadni³a, i¿ wizerunek Or³a Bia³ego, na-
wet w stylizowanej formie nie przys³uguje her-
bom jednostek samorz¹dowych o statusie gmi-
ny.

Przewodnicz¹cy Jan Socha przypomnia³,
¿e gmina aktualnie nie ma znaku. Istniej¹cy herb
jest herbem zwyczajowym a nie urzêdowym.
Wszystkie oœcienne gminy posiadaj¹ ju¿ znak
urzêdowy. Przewodnicz¹cy zapyta³ radnych:
Kto jest za obron¹ herbu? „Za” 10 radnych,
„przeciw” 0 radnych, 2 radnych „wstrzyma³o
siê od g³osu”. Rada Miejska w Su³kowicach po-
stanowi³a broniæ zaprojektowanego herbu i
sprawê zleca siê do za³atwienia burmistrzowi.

     Przy³¹czenia do sieci wodo-
ci¹gowej lub kanalizacyjnej

Dyrektor Zak³adu Gospodarki Komunal-
nej Witold Magiera powiedzia³, ¿e zgodnie z
regulaminem za mo¿liwoœæ przy³¹czenia do sieci
wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej pobierane
bêd¹ op³aty przy³¹czeniowe w kwocie 1000
z³otych na rzecz gminy, które przeznaczone
bêd¹ na budowê, modernizacjê oraz utrzyma-
nie w dobrym stanie technicznym infrastruk-
tury wodoci¹gowo-kanalizacyjnej. Na prze-
strzeni tego roku pojawi³o siê szereg orzeczeñ
s¹dowych, które podaj¹ w w¹tpliwoœæ zasad-
noœæ tego zapisu. W zwi¹zku z tym, aby zapo-
biec ewentualnym problemom, które mog³y by
wynikn¹æ w przysz³oœci, postanowiono ten za-
pis zmieniæ.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków okreœla,
co jest przy³¹czem: to odcinek przewodu ³¹cz¹-
cy magistralê g³ówn¹ z odbiorc¹. Budowa sieci
g³ównej to zadanie gminy, a budowa przy³¹cza
nale¿y do odbiorcy. Je¿eli miesz-
kaniec gminy chce siê przy³¹czyæ
do sieci wodoci¹gowej czy ka-
nalizacyjnej, musi w ca³oœci po-
kryæ koszty budowy tego przy-
³¹cza, a w ca³oœci koszty budo-
wy sieci pokrywa gmina. W
przypadku kanalizacji jest to
odcinek od ostatniej studzienki
przed budynkiem do tego bu-
dynku. W przypadku wodoci¹-
gu jest to odcinek od granicy
posesji, czy dzia³ki do budyn-
ku. Poprzedni zapis regulaminu
trzeba by³o zmieniæ, bo nie by³
zgodny z przepisami ustawy.

Radna Helena Szlachetka:
Czy wymagany jest projekt?

Dyrektor Magiera powiedzia³, ¿e w myœl
prawa budowlanego, je¿eli cokolwiek buduje-
my, musimy mieæ projekt, zatem jeœli miesz-
kañcy chc¹ przy³¹czyæ siê do sieci wodoci¹go-
wej czy kanalizacyjnej, musz¹ posiadaæ pro-
jekt, fizycznie wykonaæ przy³¹cze, za które
trzeba zap³aciæ i dodatkowo wykonaæ inwen-
taryzacjê powykonawcz¹, czyli nanieœæ na
mapy obiekt, który zosta³ wybudowany.

Radna Zofia Góralik zapyta³a, czy miesz-
kañcy, którzy byli ujêci w projekcie bêd¹ mu-
sieli zap³aciæ?

Dyrektor Magiera odpowiedzia³, ¿e to py-
tanie dotyczy wy³¹cznie Rudnika, na którego
terenie gmina zrobi³a projekt budowlany ca³ej
sieci g³ównej jak i niektórych przy³¹czy. Ci
mieszkañcy, którzy znaleŸli siê w projekcie,
nie bêd¹ musieli robiæ projektu, bo taki projekt
ju¿ jest. Natomiast ci mieszkañcy, którzy nie
s¹ ujêci w projekcie, bêd¹ musieli taki projekt
wykonaæ.

Radna Szlachetka stwierdzi³a, ¿e jest to nie-
sprawiedliwe, ¿eby jedni p³acili a drudzy nie.

Przewodnicz¹cy Socha:
Temat ten zosta³ bardzo Ÿle rozwi¹zany i

powinien byæ doœwiadczeniem dla rady na
przysz³oœæ, jak niew³aœciwie pewne rzeczy siê
za³atwia. Kwestia ta musi byæ ponownie roz-
patrzona, poniewa¿ spowodowa³a wielk¹ nie-
sprawiedliwoœæ. Pierwotnie przy zapisywaniu
siê na wodê by³a podawana kwota 3500 z³.
Wielu ludzi siê nie zapisa³o, poniewa¿ nie by³o
ich staæ. Teraz ludzie s³ysz¹, ¿e w ogóle nie
bêd¹ p³acili za przy³¹cz. Sta³a siê niesprawie-
dliwoœæ dla wielu osób, dlatego kwestia wodo-
ci¹gu powinna byæ zweryfikowana na zebra-
niach wiejskich.

Na zakoñczenie sesji burmistrz Piotr
Pu³ka z³o¿y³ radnym ¿yczenia wszystkiego
najlepszego oraz pomyœlnoœci w nadchodz¹-
cym roku 2007.

Stefan Bochenek

Czwarta sesja
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Poprzeæ wniosek do starostwa: moderniza-
cja mostku na ul. Dolnej w Rudniku oraz
budowa chodników przy tej¿e drodze.
(zg³aszaj¹cy: Helena Szlachetka, Zofia Gó-
ralik, Jan Socha)

Dofinansowaæ kwot¹ 1000 z³ p³ytê CD Gru-
py Apostolskiej. (Wies³aw Moroñ)

Podczas odœnie¿ania dróg trzeba tak¿e od-
œnie¿yæ parking przy koœciele w Rudniku.
(Helena Szlachetka)

W³aœciwie odœnie¿aæ ul. Na Wêgry i drogê
na Pagórek w Harbutowicach. (Stanis³aw
W³och)

Oœwietlenie k³adki na rzece od ul. Na Wê-
gry do ul. Partyzantów. (Stanis³aw W³och)

Przeanalizowaæ oœwietlenie w ca³ej gminie.
Zestawiæ wydatki na oœwietlenie w okresie
jednego roku i przeprowadziæ symulacjê
kosztów zwi¹zanych z procesem „doœwie-
tlenia” lub ewentualnej modernizacji istnie-
j¹cej linii. (Marta Biernat)

Uruchomiæ autobus szkolny je¿d¿¹cy ul.
Kowalsk¹, ul. Na Wêgry, ul. Partyzantów
do szko³y podstawowej. (Leszek Tyrawa,
Jan Hodurek)

Jak wygl¹da sprawa odœnie¿ania dróg w
gminie, zw³aszcza w Harbutowicach. (Da-
nuta Chodnik)

Jak wygl¹da sprawa oœwietlenia ulicznego?
(Jan Hodurek)

Nale¿y wybudowaæ chodniki przy ul. Ko-
walskiej i ul. Na Wêgry – bezpieczna droga
do szko³y. (Jan Hodurek)

Pozyskanie œrodków finansowych z prze-
znaczeniem na kompleksowy remont drogi
gminnej – ul. S³oneczna w Rudniku. (Zofia
Góralik)

Za³atwiæ prawnie pozyskanie kamienia na
pomnik W³adys³awa Sali przy stadionie.
(Zbigniew Szuba)

Wybranie rowów przy drodze powiatowej
na Rudniku Dolnym. (Helena Szlachetka)

Ujêcie w bud¿ecie modernizacji drogi przy
OSP w Su³kowicach – po³o¿enie nak³adki
asfaltowej. (Stanis³aw Latoñ)

Rozeznaæ przyczyny wstrzymania pracy

przy budowie chodników przy
drodze krajowej w Krzywacz-
ce. Dotychczasowy stan za-
gra¿a bezpieczeñstwu pie-
szych, zw³aszcza dzieci. Przy-
spieszyæ budowê tych chod-
ników. (Janusz Starzec)

Kiedy bêd¹ podjête dzia³ania
w sprawie budowy kanaliza-
cji w Krzywaczce i jaki bêdzie
udzia³ mieszkañców wsi przy
tej inwestycji. Podaæ rok rozpoczêcia prac.
(Janusz Starzec)

Pomalowaæ przystanek na Granicy w Rud-
niku, aby by³ wieczorem widoczny. Wyko-
naæ przystanek na Granicy w stronê My-
œlenic. (Zofia Góralik)

Rozpatrzyæ sprawê zg³oszon¹ poprzedniej
radzie – przejœcie na drodze wojewódzkiej
ko³o Kani oraz pod koœcio³em w Harbuto-
wicach. (Danuta Chodnik)

Kiedy bêd¹ kosze na przystankach auto-
busowych w Harbutowicach? (Danuta
Chodnik)

Jak wygl¹da realizacja zadania „Plac targo-
wy”? Czy planowane œrodki zosta³y wy-
datkowane? Jak pan burmistrz planuje za-
koñczyæ tê inwestycjê? (Marta Biernat)

Co ze star¹ szko³¹ i Domem Ludowym w
Harbutowicach? (Piotr Budzoñ)

Nale¿y pomalowaæ pasy na drodze woj. w
Harbutowicach. (Piotr Budzoñ)

Wyodrêbniæ œrodki pieniê¿ne na zabezpie-
czenie i uzupe³nienie pojawiaj¹cych siê pêk-
niêæ i ubytków na nak³adkach asfaltowych
wykonywanych w ubieg³ych latach. (Ja-
nusz Starzec)

W zwi¹zku podwy¿szaniem corocznych
podatków od œrodków transportu proœba
o preferowanie firm z terenu naszej gminy.
(Janusz Starzec)

Nale¿y oœwietliæ plac zabaw na Zielonej.
(Piotr Sroka)

Zbudowaæ most pieszo-jezdnego na rzece
w Rudniku ³¹cz¹cego przysió³ki pod Such¹
Gór¹ z Rudnikiem Dolnym. Mieszkañcy zo-
bowi¹zali siê do pomocy w tej inwestycji.
(Helena Szlachetka)

Interpelacje i zapytania
(w kolejnoœci zg³aszania na dotychczasowych sesjach)

Wykonaæ kapitalny remont drogi gminnej
na Koñcówkê w Harbutowicach. (Danuta
Chodnik)

Ujêcie w planie inwestycyjnym monta¿u
czterech lamp oœwietleniowych na drodze
gminnej „Kubanówka”. (Stanis³aw Latoñ)

Ponowne rozpatrzenie inwestycji przy³¹czy
wodoci¹gowych w Rudniku w zwi¹zku z
nowelizacj¹ przepisów przy³¹czeniowych.
(Helena Szlachetka)

Wybudowaæ przystanek autobusowy na
ul. Partyzantów – „na Górce”. (Jan Hodu-
rek)

Uwzglêdnienie dru¿yn m³odzie¿owych OSP
przy dofinansowaniu w bud¿ecie na 2007
rok. Powo³anie opiekunów w szko³ach pod-
stawowych. (Jan Hodurek)

Wyciêcie topoli na ul. Tysi¹clecia w kie-
runku szko³y. (Jan Hodurek)

Dlaczego nie ma wymalowanych pasów na
drodze wojewódzkiej w Harbutowicach?
(Stanis³aw W³och)

Nale¿y posprz¹taæ dzikie wysypisko œmie-
ci, które tworzy siê za budynkiem Urzêdu
Miejskiego za k³adk¹ po lewej stronie. (Eu-
geniusz Pitala)

Przypomnienie o oblodzeniach, które wy-
stêpuj¹ w Harbutowicach, proœba o sypa-
nie dróg. (Danuta Chodnik)

Podczas odœnie¿ania w pierwszej kolejno-
œci odœnie¿yæ drogê do szko³y oraz ozna-
kowaæ na drodze teren nale¿¹cy do szko³y
podstawowej (Wies³aw Moroñ)

Zwiêkszyæ iloœæ kontenerów do segregacji
œmieci. (Zbigniew Szuba)

opr. Stefan Bochenek
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Priorytety inwestycyjne i bud¿etowe gminy, weryfikacja i aktualizacja  strategii rozwoju
gminy

Uchwalenie bud¿etu gminy na rok 2007, diagnostyka i sposoby przeciwdzia³ania patolo-
giom spo³ecznym, przyjêcie gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych na rok 2007, program popularyzacji idei samorz¹dnoœci wœród m³odzie¿y
(powo³anie Gminnej Rady M³odzie¿y)

Dzia³alnoœæ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej pod k¹tem pomocy rodzinom biednym, organi-
zacja œrodowiskowych œwietlic pomocy w nauce, opracowanie systemu nagród dla wy-
bitnego ucznia i nauczyciela, uchwalenie programu dzia³ania – sport, rekreacja wœród
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, profilaktyka medyczna dzieci i m³odzie¿y

Sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy na rok 2006, udzielenie absolutorium burmi-
strzowi gminy, sprawozdanie z dzia³alnoœci organów jednostek pomocniczych gminy, spra-
wozdanie z dzia³alnoœci zak³adu gospodarki komunalnej, sprawozdanie z realizacji gmin-
nego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, kultura i tradycja
w gminie – œwiêta pañstwowe i gminne jako element integracyjny spo³eczeñstwa gminy

Zadania placówek oœwiatowych – ocena pracy szkó³ gminnych, program przeciwdzia³ania
agresji wœród dzieci i m³odzie¿y szkolnej, informacja o przygotowaniu do akcji letniej

Sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za pierwsze pó³rocze 2007, sprawozdanie z
dzia³alnoœci rady i komisji sta³ych za okres 6 miesiêcy 2007 roku, sprawozdanie z przygo-
towania placówek oœwiatowych do nadchodz¹cego roku szkolnego, opracowanie pro-
gramu wsparcia ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci

Za³o¿enia promocyjne i marketingowe gminy na przysz³e lata, program dzia³ania na rzecz
dba³oœci o zachowanie dziedzictwa kulturowego i rodzimej tradycji, sprawozdanie z dzia-
³alnoœci Oœrodka Kultury, rolnictwo w gminie – analiza zagadnienia pod k¹tem ekologii i
alternatywnych upraw, zagadnienie bezpieczeñstwa publicznego i przeciwpo¿arowego na
terenie gminy

Zagadnienia inwestycyjne – priorytety dzia³ania gminy na 2008 rok i lata nastêpne, analiza
planu zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanie programu strategicznych
inwestycji dla gminy na przysz³e lata pod k¹tem bud¿etowym

Uchwalenie podatków i op³at lokalnych, zatwierdzenie taryf i op³at za wodê i œcieki, inwen-
taryzacja g³ównych problemów gminy i ustalenie hierarchii w ich rozwi¹zywaniu w roku
2008

Uchwalenie planu pracy rady na rok 2008, przyjêcie planów pracy komisji sta³ych RM

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2007

RADA  MIEJSKA

Odpowiedzialni
  za opracowanie zagadnieñ

Termin po-
siedzenia

Zagadnienia wiod¹ce na sesji

Styczeñ

Luty

Marzec

Kwiecieñ

Czerwiec

Sierpieñ

Wrzesieñ

PaŸdziernik

Listopad

Grudzieñ

burmistrz, skarbnik gminy,
komisje Rady Miejskiej,
przewodnicz¹cy Rady Osie-
dla i so³tysi

burmistrz, skarbnik gminy,
komisje RM,
dyrektor Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej

burmistrz, dyrektor OPS,
dyrektorzy szkó³, dyrektor
Oœrodka Kultury, prezesi
stowarzyszeñ i organizacji,
komisje RM

burmistrz, przewodnicz¹cy
Rady Osiedla i so³tysi,
dyrektor Oœrodka Kultury,
dyrektorzy szkó³,
komisje RM

dyrektorzy szkó³, dyrektor
Oœrodka Kultury, komisje
RM

burmistrz, skarbnik gminy,
przewodnicz¹cy RM, dy-
rektorzy szkó³, komisje RM

burmistrz, komisje RM,
dyrektor Oœrodka Kultury

burmistrz, komisje RM

burmistrz, kierownik refera-
tu podatków, komisje RM

przewodnicz¹cy RM,
komisje RM
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Szanowni Pañstwo

Dopiero teraz mam okazjê w imieniu
swoim i ca³ej Rady Miejskiej w Su³kowi-
cach z³o¿yæ podziêkowania wyborcom, któ-
rzy obdarzyli nas zaufaniem powierzaj¹c
sprawy gminy w nasze rêce. Bêdziemy siê
staraæ nie zawieœæ waszego zaufania dla do-
bra wszystkich.

Pierwsze tygodnie pracy to zawirowania
wynikaj¹ce z podejmowania decyzji natury
organizacyjnej. Pocz¹tek naszej dzia³alnoœci
zbieg³ siê z prze³omem roku. Musieliœmy nie-
mal¿e z marszu podejmowaæ uchwa³y wynika-
j¹ce z kalendarza bud¿etowego, które stanowi¹
podstawy do funkcjonowania urzêdu i pomoc-
niczych jednostek. Na szczêœcie rada sk³ada siê
z ludzi doskonale zorientowanych w sprawach
gminy. W wiêkszoœci s¹ to radni minionych
kadencji. Jestem szczerze zaskoczony profe-
sjonalizmem radnych w materii samorz¹dno-
œci. Budzi to we mnie wielkie nadzieje na przy-
sz³oœæ – myœlê, ¿e to doœwiadczenie zaowocu-
je dobrymi decyzjami.

Najwa¿niejsze rozstrzygniêcia dla gmi-
ny zapadaj¹ na sesjach Rady Miejskiej w
postaci uchwa³, które stanowi¹ podstawê
dzia³alnoœci burmistrza, odpowiedzialnego
za wdro¿enie ich w ¿ycie. Warto przypomnieæ
te elementarne zasady samorz¹dnoœci, niejed-
nokrotnie ró¿nie interpretowane. Burmistrz za
swoje decyzje odpowiedzialny jest przed rada
oraz przed wyborcami. Mówi siê, ¿e jedyn¹
form¹ pracy radnego jest obecnoœæ na sesji –
podniesie rêkê, albo i nie, weŸmie „kasê” i do
domu. Jest to bardzo mylne pojmowanie pracy
radnego. Sesja to zwieñczenie wielogodzinnej
pracy radnego, a g³osowanie nad uchwa³¹ to
efekt kompromisów i wspólnego zdania na ten
temat.

Ka¿dy wniosek radnego, decyzja burmi-
strza, która ma reperkusje wa¿ne dla gminy,
musi mieæ postaæ uchwa³y zaakceptowanej
przez radê. Zanim ta uchwa³a trafi ma stó³ pre-
zydialny, jest omawiana na komisjach, zmie-
niana, weryfikowana, poddawana ró¿nym opi-
niom. Ka¿dy radny, przede wszystkim czuje
odpowiedzialnoœæ przed wyborcami ze swoje-
go okrêgu, chce coœ dla swojej spo³ecznoœci zro-
biæ a tym samym uszczkn¹æ coœ dla wyborców
z bud¿etu gminy. Nie jest to prosta sprawa,
musi do tego przekonaæ pozosta³ych 14 rad-
nych. Wiele spraw wymaga odwiedzenia ró¿-
nych instytucji, redagowania pism, konsulta-
cji. Szanowni Pañstwo, miejcie œwiadomoœæ, ¿e
ka¿dy mostek, kawa³ek asfaltu czy pal¹ca siê
lampa to efekt pracy waszego radnego.

Ja, jako przewodnicz¹cy rady, stawiam
sobie jako nadrzêdny cel w tej kadencji, aby
praca rady by³a widoczna te¿ miêdzy sesjami.
Dlatego te¿ jedn¹ z moich pierwszych decyzji
by³o powo³anie Biura Rady Miejskiej. Pragnê
Pañstwa poinformowaæ, ¿e takie biuro ju¿ ist-
nieje w by³ym budynku opieki spo³ecznej.

Biuro Rady Miejskiej czynne jest w go-
dzinach pracy Urzêdu Miejskiego. Rozpisane
s¹ w nim dy¿ury przewodnicz¹cego rady i po-
zosta³ych cz³onków. Ka¿dy z mieszkañców
mo¿e przyjœæ z ró¿nymi sprawami, które zo-
stan¹ odnotowane przez pracownika rady. Za-
pewniam Pañstwa, ¿e nie pozostan¹ one bez
odpowiedzi.

Spotka³em siê ostatnio z sugestiami,
abym jako przewodnicz¹cy Rady Miejskiej,
podobnie jak burmistrz, stworzy³ stronê in-
ternetow¹, gdzie mieszkañcy mogliby wpisy-
waæ swoje opinie na temat pracy rady. Taka
decyzja nie mo¿e byæ moj¹ decyzj¹ osobist¹,
musi byæ podjêta kolegialnie, czyli przez ca³¹
radê.

Je¿eli ktoœ z radnych wysunie taki wnio-
sek (o utworzeniu forum internetowego rady),
bêdê stanowczym przeciwnikiem. Demokracja
to wolnoœæ wypowiedzi nawet skrajnych, ale
autoryzowanych. Internet jest wielkim dobro-
dziejstwem, ale czêsto staje siê niebezpiecz-
nym narzêdziem w rêkach ludzi niedowarto-
œciowanych, których celem jest opluwanie in-
nych bez ¿adnej konsekwencji. Nagminnie zda-
rza siê, ¿e w Internecie wyra¿ane s¹ ró¿ne opi-
nie podpisywane cudzymi nazwiskami. Mam
w tej sprawie wiele kontrargumentów, ale mo¿e
na tym poprzestanê.

Natomiast wielkim szacunkiem darzê ludzi
takich jak pan Jan Biela, który przyszed³ do
biura rady i wprost zapyta³:

- Panie przewodnicz¹cy, diety o sto pro-
cent do góry?

Moja odpowiedŸ brzmia³a:
-Decyzja rady o wysokoœci diet musi byæ

podjêta na jednej z pierwszych sesji. Rada
Miejska w Su³kowicach nie zmieni³a tych sta-
wek przez osiem lat. W gminach oœciennych te
stawki systematycznie podnoszono, przez co
nie by³ to taki drastyczny skok w górê. Obecne
przepisy prawne zobowi¹zuj¹ pracodawcê do
zwalniania radnego na sesjê, ale traktowane jest
to jako nieobecnoœæ usprawiedliwiona, czyli
urlop bezp³atny. Wszyscy radni to osoby za-
trudnione, nie s¹ to ludzie na tyle uprzywilejo-
wani, aby zapomnieæ o szarej egzystencji.
Zreszt¹ nasze stawki nie odbiegaj¹ od diet rad-
nych z innych gmin. Ja osobiœcie g³osowa³em
za tak¹ podwy¿k¹, bo moim koronnym argu-
mentem jest œwiadomoœæ ogromu czasu, jaki
poœwiêcaj¹ te osoby sprawom gminy i zapew-
niam, ¿e w znacznej mierze jest to praca spo-
³eczna. Nadmieniam, ¿e wysokoœæ diet jest jaw-
na i ka¿dy mo¿e to sprawdziæ na stronie inter-
netowej gminy oraz w „Klamrze”.

Kolejne pytanie p. Jana Bieli brzmia³o:
- Panie przewodnicz¹cy, czy w radzie ist-

nieje jakiœ „uk³ad” – chodzi mi przede
wszystkim o sk³ady osobowe komisji. Ja-
kim sposobem radny Piotr Sroka, nauczy-
ciel mieszkaj¹cy w bloku, sta³ siê cz³onkiem
komisji rolnictwa?

Odpowiedzia³em mu:
- Rada powo³uje ze swojego grona komisje

sta³e i doraŸne, ustala sk³ady osobowe oraz
funkcje poszczególnych cz³onków. Komisja nie
mo¿e liczyæ wiêcej ni¿ 1/
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 ustawowego sk³adu

rady. W naszym przypadku liczy piêæ osób.
Radni najchêtniej bior¹ udzia³ w pracach Komi-
sji Oœwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz
Komisji Bud¿etu i Finansów. W³aœciwie ka¿dy
radny chcia³by w nich pracowaæ, dlatego w³a-
œnie w g³osowaniu tajnym rada wybiera sk³ad
tych komisji. Oczywiœcie ka¿dy radny mo¿e
uczestniczyæ w pracach dowolnej komisji, ale
je¿eli nie dosta³ mandatu rady, nie ma prawa
g³osu przy podejmowaniu jakichkolwiek decy-
zji.

Radny Piotr Sroka nie uzyska³ takiej apro-
baty rady, a jako radny ma obowi¹zek praco-
waæ w dwóch komisjach. Zosta³o mu jedyne
wyjœcie – zapisaæ siê tam, gdzie by³o wolne
miejsce.

Oczywiœcie ten, kto twierdzi, ¿e w radzie
nie istniej¹ „uk³ady” jest hipokryt¹. Rada Miej-
ska to permanentnie tworzone uk³ady, najczê-
œciej o charakterze tematycznym. Burmistrz
gminy, je¿eli chce, aby uchwa³a przesz³a po
jego myœli, musi byæ na tyle przekonywuj¹cy
w stosunku do radnych, aby oni stworzyli uk³ad
aprobuj¹cy jego uchwa³ê. Ja jako przewodni-
cz¹cy rady, chocia¿ mia³bym najwspanialsze
pomys³y, nie maj¹c poparcia rady poprzez g³o-
sowanie, nie mam szansy na ich realizacjê.
Zreszt¹, je¿eli zmieni siê uk³ad radnych, nie
aprobuj¹cych mojego przewodniczenia, na naj-
bli¿szej sesji mogê byæ odwo³any z tego stano-
wiska.

„Na uk³ady nie ma rady” – prawda stara jak
œwiat, ale to w³aœnie demokracja w najczyst-
szej postaci. Wed³ug Statutu Gminy radni mog¹
tworzyæ kluby, skupiaj¹ce co najmniej trzech
radnych. Na dzieñ dzisiejszy, chocia¿by w
moim przypadku, tworzenie uk³adów nie jest
konieczne – czujê siê przewodnicz¹cym
wszystkich radnych i mam nadziejê, ¿e radni
myœl¹ podobnie. Zatem Rada Miejska w Su³-
kowicach stanowi uk³ad jako ca³oœæ.

Szanowni Pañstwo, przytoczy³em moj¹
rozmowê z panem Janem Biel¹, aby pokazaæ,
na jakiej wspó³pracy mi zale¿y. Tak wyobra-
¿am sobie kontakty radnych z mieszkañcami.
Nie mo¿e to byæ precedens z uwagi chocia¿by
na to, ¿e Statut Gminy mówi:

„Dzia³alnoœæ organów gminy jest jaw-
na i obejmuje prawo obywateli do uzyski-
wania informacji, wstêpu na sesjê rady,
posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu
do dokumentów, wynikaj¹cych z wykony-
wania zadañ publicznych, w tym protoko-
³ów posiedzeñ Rady i Komisji Rady”.

Z powa¿aniem
Jan Socha
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BURMISTRZ
Nie zamierza³em odpowiadaæ na wyst¹-

pienie mojego poprzednika – wyj¹tkowo
agresywne, pe³ne oszczerstw i pomówieñ,
jednak na proœby wielu mieszkañców, py-
taj¹cych o PRAWDÊ postanowi³em zabraæ
g³os.

Najbardziej dziwi mnie fakt wracania do
kampanii wyborczej 2002 roku. Ju¿ wtedy
przecie¿ wyniki wyborów wskazywa³y wy-
raŸnie, ¿e znaczna czêœæ spo³ecznoœci gmi-
ny Su³kowice nie jest zadowolona z metod
rz¹dzenia ówczesnej ekipy. Wynik wybo-
rów mnie samego wprawi³ w os³upienie,
skoro mog³em powalczyæ z kandydatem,
za którym przemawia³y 4 lata rz¹dzenia. Tak
wiêc dla mnie to by³a przegrana – ale nie
pora¿ka. Mówienie o braku wspó³pracy
miêdzy nami ze wzglêdu na moj¹ przegran¹
w 2002 roku jest przek³amaniem. To Pan J.
M. widzia³ we mnie przez 4 lata wroga, któ-
ry odwa¿y³ siê zak³óciæ Mu spokój i by³
zagro¿eniem na przysz³oœæ. Swoj¹ drog¹
rozdawane wtedy „kie³basy wyborcze”, to
przecie¿ uznany i czêsto stosowany ele-
ment kampanii wyborczych – który daje
mo¿liwoœæ bezpoœredniego kontaktu z wy-
borcami. A podawanie nieprawdziwych in-
formacji, jakoby mój brat Andrzej starto-
wa³ z mojego komitetu wyborczego, tylko
pogarsza sytuacjê mojego poprzednika. An-
drzej Pu³ka startowa³ co prawda, ale z in-
nego komitetu wyborczego za³o¿onego
przez osoby zwi¹zane z ZSZiO Su³kowice
pod nazw¹ „KWW Edukacja i Kultura”.

Nieprawd¹ jest, ¿e w kampanii 2006 r.
pos³ugiwaliœmy siê oszczerstwami i po-
mówieniami. Podnoszone przez nas kwe-
stie s¹ jak najbardziej prawdziwe. To praw-
da, ¿e zamykano ludziom usta, blokowano
informacje.

Ju¿ podczas kampanii wyborczej 2002
dziwnym trafem dzia³alnoœæ KLAMRY zo-
sta³a zawieszona do odwo³ania, przez co
nie tylko ja, ale równie¿ i inni kandydaci
nie mieli szans na zaprezentowanie siebie i
swoich programów. Jak wyt³umaczyæ fakt
niedopuszczenia mojego artyku³u przed wy-
borami i uniemo¿liwienie mi kontaktu z wy-
borcami? Mo¿e to nie by³o zamykanie lu-
dziom ust? Zreszt¹ w naszej gminie ostatni-
mi czasy nie tylko ja nie mog³em wypowie-
dzieæ swojego zdania na publicznym forum.

Z ca³¹ moc¹ chcê powtórzyæ, ¿e st³am-
szono w naszej gminie aktywnoœæ spo-
³eczn¹. W 2002 za³o¿ono .. komitetów, w
2006 – 4 komitety. To chyba o czymœ œwiad-
czy!

Brak³o w³aœciwej wspó³pracy z Rad¹
Miejsk¹; by³a ona burmistrzowi niepotrzeb-
na. Nie bra³ pod uwagê ani g³osu mieszkañ-
ców, ani tym bardziej radnych, którzy mieli
inne zdanie ni¿ on sam. Proszê spytaæ o to
niektórych radnych poprzedniej kadencji.
Niejeden by³ zdegustowany t¹ wspó³prac¹
i dlatego zrezygnowa³ z ponownego starto-
wania. Kiedy wraz z grup¹ radnych uwa¿a-
liœmy, ¿e na budowê sali gimnastycznej w
Harbutowicach trzeba poszukaæ œrodków
zewnêtrznych zamiast zaci¹gania kosztow-
nych kredytów, okrzykniêto nas wrogami
inwestycji oœwiatowych. Rada nie mia³a
nawet swojego pokoju do pracy, do prowa-
dzenia dy¿urów i rozmów z wyborcami.
Zreszt¹ mój poprzednik nieopacznie sam siê
zdradza w swoim tekœcie, jak¹ rolê przypisa³
radnym – mieli oni mianowicie ods³uchiwaæ
„sprawozdañ z postêpów w realizacji”.

Gmina ekologiczna? Tak, przepraszam,
nie 300, lecz 410 domów i 165 mieszkañ
pod³¹czono do oczyszczalni œcieków. Ale
jaki¿ to procent mieszkañców gminy? O ka-
nalizacji wsi nawet nie pomyœlano. Zreszt¹
nie zapominajmy, ¿e oczyszczalnia œcieków
i wysypisko to dzie³o zaczête przez po-
przednika, burmistrza A. Gumularza.

W szko³ach nie ma na pomoce nauko-
we, zajêcia wyrównawcze, ko³a zaintereso-
wañ. Obowi¹zuj¹ bud¿ety przetrwania. Nie
zapewniono dowo¿enia uczniom szkó³ pod-
stawowych, którym siê to nale¿y. W ra-
mach oszczêdnoœci zlikwidowano wiejskie
œwietlice m³odzie¿owe. Skutki tych nieroz-
wa¿nych decyzji nie da³y na siebie d³ugo
czekaæ.

Nastêpna bardzo wa¿na sprawa – nada-
nia Zespo³owi Obiektów Sportowych imie-
nia W³adys³awa Sali. By³o to przeprowa-
dzone bez ¿adnej konsultacji z dzia³aczami
sportowymi; a pismo (rzekoma proœba) od
Dyrekcji Gimnazjum (co za niedopatrzenie)
wp³ynê³o i by³o datowane po podjêciu
uchwa³y przez Radê. Czy uwierzycie Pañ-
stwo, ¿e sam obelisk to – zabrany bez ni-
czyjej wiedzy – fragment pomnika ku czci
pomordowanych w Rudniku w czasie II
wojny œwiatowej?

A modernizacja ujêcia wody na Goœci-
bi – któr¹ chwali siê by³y burmistrz – czeka
dopiero na realizacjê. Po zapoznaniu siê z
katastrofalnym stanem tego¿ ujêcia – pod-
j¹³em decyzjê o natychmiastowym przezna-
czeniu pieniêdzy na ten cel.

Sprawa chyba najbardziej kontrower-
syjna to op³aty za mo¿liwoœæ skorzysta-
nia z gminnego wodoci¹gu. 28 grudnia 2006
roku zosta³ zlikwidowany zapis mówi¹cy,
¿e osoby które chc¹ pod³¹czyæ siê do wo-
doci¹gu, powinny wp³aciæ 1000 z³otych,
które bêdzie przeznaczone na utrzymanie
w nale¿ytym stanie technicznym gminne-
go wodoci¹gu.

Nasza kampania wyborcza w 2006
roku zosta³a gruntownie przemyœlana i
profesjonalnie przygotowana. Jednym z jej
elementów by³a strona internetowa z
ksiêg¹ goœci. Chcieliœmy daæ mieszkañcom
naszej gminy mo¿liwoœæ wypowiedzenia
siê na temat problemów nurtuj¹cych ludzi
– wypowiedzenia siê bez cenzury.

I trzeba stwierdziæ, ¿e by³y burmistrz
polemizuje w swoim tekœcie w g³ównej mie-
rze – nie z tekstami „KWW Piotra Pu³ki” –
ale z wpisami internautów, jakby nie rozu-
miej¹c formu³y dzia³ania forum interneto-
wego. Nie zaprzeczam, by³a to nowoœæ i
nie wszyscy rozumiej¹, ¿e pojawiaj¹ce siê
wpisy pochodzi³y od ró¿nych ludzi odwie-
dzaj¹cych tê stronê. Okazuje siê, ¿e wpisy
internautów, tak ostro krytykowane przez
mojego poprzednika nie mija³y siê z
prawd¹.

WeŸmy choæby sprawê regulacji rze-
ki. Nieprawd¹ jest, ¿e regulacja prowadzo-
na by³a tylko na terenach gminnych, gdy¿
jedna z tych dzia³ek nale¿y do rodziny mo-
jego poprzednika. Mam na to odpowied-
nie dokumenty. Poza tym to wszyscy
wiedz¹, ¿e dla domów stoj¹cych w pobli¿u
takie prostowanie stwarza niewiarygodne
zagro¿enie.

Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ.

Koñcz¹c, chcia³bym siê odnieœæ do
sprawy ekwiwalentu za niewykorzystany
urlop by³ego burmistrza. Otó¿ ekwiwalent
za niewykorzystany urlop jest de facto po-
wtórn¹ zap³at¹ za przepracowany okres.
Przecie¿ e tym czasie Pan J. M. otrzyma³
normaln¹ pensjê za œwiadczenie pracy na
rzecz gminy. Porównywanie mojej diety do
tej sytuacji to chyba nieprzemyœlane po-
suniêcie. Ja wszak nie otrzymywa³em po-
dwójnej diety.

Piotr Pu³ka
Burmistrz Gminy
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  HISTORIA

Proszê now¹ Szanown¹ Radê Miejsk¹,
aby zechcia³a pochyliæ siê nad zg³oszon¹
ju¿ jakiœ czas temu koncepcj¹ utworzenia
w Su³kowicach Muzeum Rzemios³a Kowal-
skiego i powo³ania Spo³ecznego Komitetu
Budowy Pomnika U³ana Podkuwacza, któ-
ry przypominaæ bêdzie, jak wielkie zas³u-
gi dla Ojczyzny i Wojska Polskiego przez
wiele, wiele lat oddawa³y w³aœnie Su³ko-
wice. Niech nieznany niestety z nazwiska
Józef – podkuwacz z Su³kowic, bohater
wojny polsko-bolszewickiej, bêdzie temu
przedsiêwziêciu patronem. Proszê rów-
nie¿ gor¹co o wsparcie tej idei Cz³on-
ków  organizacji kombatanckich i wszyst-
kich ludzi dobrej woli.

Z powa¿aniem
Pp³k  dr in¿. Kazimierz Dymek

Warszawa, styczeñ 2007

Przypominamy fragment opowiadania
„Cud nad Wis³a i Goœcibi¹”.

Bitwa warszawska to wiele du¿ych ope-
racji i setki lokalnych potyczek i staræ. O
jednej z takich wspomina³ z rozrzewnieniem
stary kowal ze Su³kowic, ciê¿ko ranny pod
Radzyminem, cudem ocala³y od œmierci.

Kowal Józef do wojska powo³any zo-
sta³ jeszcze za czasów cesarza Franciszka
Józefa. Jako m³ody czeladnik trafi³ do kuŸni
polowej. Gdy wybuch³a wojna polsko-so-
wiecka, powo³ano go do kawalerii, zosta³
podkuwaczem i opiekowa³ siê polowym
warsztatem kowalskim, prawdziw¹ kuŸni¹
na ko³ach. W armii, w której by³a du¿a licz-
ba koni, a jako œrodki transportu przewa¿a-
³y wozy i lawety, nie brakowa³o zajêcia dla
niego i innych kowali. Opowiada³, ¿e taki
warsztat, to prawdziwe dzie³o rzemios³a
kowalskiego, ma³y mocny wóz, komplet na-
rzêdzi kowalskich, dwa kowad³a, pe³ny ze-
staw podków i elementów metalowych.
Warsztat pod¹¿a³ wraz z przegrupowuj¹c¹
siê kawaleri¹. Tylko prawdziwy kowal jest
w stanie oceniæ, co to znaczy na postoju
okuæ konia „na ostro”, w czasie zaledwie
kilkunastu minut. Kowal Józef z dum¹ wspo-
mina³, ¿e nigdy nie zdarzy³o mu siê „zagwoŸ-
dziæ” konia. Coœ takiego by³o w kawalerii
niedopuszczalne i karane przez prze³o¿o-
nych.

Gdy Józefa powo³ano na wojnê, jego
matka z³o¿y³a w intencji jedynaka wotum w
koœciele w Su³kowicach. Nie maj¹c nic cen-

nego, biedna kobieta z³o¿y³a u stóp o³tarza
pierwsz¹, samodzielnie wykut¹ przez syna
podkowê, z nieporadnie wykonanymi jesz-
cze wykoñczeniami, modl¹c siê ¿arliwie o
jego pomyœlny powrót z wojny.

Nie pamiêta³ Józef, w jakim pu³ku kawa-
lerii s³u¿y³. Nic w tym dziwnego, w tamtym
czasie spontanicznie tworzono nowe od-
dzia³y z resztek ju¿ rozbitych lub czêœci wy-
dzielonych przez istniej¹ce. Po kilkudnio-
wym marszu oddzia³ kawalerii podkuwacza
Józefa znalaz³ siê w rejonie Radzymina.
Szwadrony u³anów po krótkim postoju na-
tychmiast skierowano do walki. W obozo-
wisku zosta³y tabory i szwadrony wspar-
cia. KuŸniê polow¹ rozwiniêto na skraju
polany. Wszyscy, zarówno oficerowie jak i
szeregowi ¿o³nierze czuli, ¿e nasta³a chwila
szczególna, ¿e zbli¿a siê bój o ocalenie wol-
noœci, wiary i ¿ycia. Tego szczególnego
przeœwiadczenia u polskiego ¿o³nierza nie
trzeba by³o wyzwalaæ. Patriotyzm wsparty
religijnoœci¹ i wiar¹ to potêga, z której za-
pewne ¿aden ideolog sowiecki nie zdawa³
sobie sprawy.

Postój nie trwa³ d³ugo. Do taborów na
spienionym koniu wpad³ goniec z rozka-
zem od dowódcy pu³ku, polecaj¹cym na-
tychmiast organizowaæ obronê.

- Wszyscy do boju! – to komenda któ-
ra nakazywa³a pozostawiæ wszystko i sta-
n¹æ w gotowoœci. Podkuwacz Józef chwy-
ci³ swój ciê¿ki karabin, nasadzi³ bagnet i
pobieg³ do szwadronu ckm-ów, gdzie mia³ z
góry ustalony przydzia³.

- Taczanki na lewe skrzyd³o, blokowaæ
przesiekê!

Taczanki to zwrotne mocne wózki z za-
montowanymi na nich ciê¿kimi karabinami
maszynowymi, po³¹czone z biedk¹ amuni-
cyjn¹. W otwartym terenie niewiele naro-
bi¹ szkody nacieraj¹cej kawalerii, ale w
w¹skim przejœciu, np. na przeprawie, duk-
cie leœnym czy przesiece to broñ straszli-
wa.

Konie w galop. Biedki podskakuj¹ na
wybojach. B³yskawicznie osi¹gniêto wy-
znaczony rejon obrony. Droga przez las w
lekko zag³êbionym w¹wozie. Idealne wprost
miejsce dla karabinów maszynowych. Szyb-
ko wyprzêgniêto konie i wycofano w g³¹b
lasu. Strzelcy nakierowali lufy karabinów
na drogê w kierunku spodziewanego ata-
ku, zajêli stanowiska.

- Zwiad rozpoznaæ przedpole!
Wyznaczony do zwiadu podkuwacz

Józef wyjecha³ kilkaset metrów w przód,
gdzie otwiera³a siê kolejna polana po wyrê-
bie. Na jej przeciwleg³ym krañcu dostrzeg³,
ku swojemu przera¿eniu, wy³aniaj¹cych siê
z lasu jeŸdŸców. To oni! We³niane czapy na
g³owach, nisko osadzeni na koniach, gnali
co si³ w kierunku widniej¹cej przesieki. Jó-

zef zawróci³ konia ku swoim. Skuli³ siê w
siodle, bo kule œwiszcza³y mu nad g³ow¹ i
grzêz³y w ga³êziach drzew.

- S¹, jest ich cala chmara! Id¹ wprost na
nas!

Niebawem, z koniecznoœci zbici w gro-
madê na leœnej drodze, groŸnie wymachu-
j¹c krzywymi szablami, pojawili siê naciera-
j¹cy bolszewicy.

Zagada³y szczekliwie dobrze ugrupo-
wane ckm-y. Pierwsi jeŸdŸcy zwalili siê w
piach. Kolejni wpadali na nich tworz¹c k³ê-
bowisko. Atak zdawa³ siê byæ zatrzymany.
Kozacy, widz¹c, ¿e szar¿¹ nie dadz¹ rady,
zsiedli z koni i przedzieraj¹c siê lasem za-
atakowali jako piechota. Tu taczanki na nic
siê nie zda³y. Dosz³o do walki wrêcz. Polski
piechur uzbrojony w karabin z bagnetem
to twardy przeciwnik. Umiejêtnie fechtuj¹c
nie dopuœci atakuj¹cego do siebie, nie po-
zwoli zadaæ ciosu, równoczeœnie sam roz-
daj¹c groŸne sztychy.

Opowiada³ Józef, ¿e oparty plecami o
grube drzewo powali³ dwóch, trzeci zada³
mu jednak groŸny cios w g³owê. Krew zale-
waj¹ca oczy sprowadzi³a ciemnoœæ. Omdle-
waj¹c pomyœla³ o matce, która ¿egna³a go
p³aczem przed koœcio³em w Su³kowicach.
Obudzi³ siê w lazarecie.

- Kolego, dobrze ¿eœ siê wreszcie obu-
dzi³. Bitwa wygrana. Pogoniliœmy bolsze-
wika. Matka Boska nam pomog³a. Czy wiesz,
¿e ksi¹dz Skorupka sam poprowadzi³ jeden
atak! – ¿o³nierz z s¹siedniej pryczy rado-
œnie informowa³ o wszystkim rannego pod-
kuwacza z Su³kowic.

Cudem ocala³y Józef wróci³ do rodzin-
nej miejscowoœci. Uradowana matka opo-
wiedzia³a mu o podkowie pozostawionej w
koœciele. M³ody kowal postanowi³ wo-
tywn¹ podkówkê oprawiæ w ozdobn¹ ram-
kê, poœwiêciæ, i powiesiæ gdzieœ na bocznej
œcianie œwi¹tyni.

Podkówki jednak nie odnaleziono.
Mo¿e koœcielny j¹ uprz¹tn¹³, a mo¿e lœni
gdzieœ w koronie Przenajœwiêtszej Panien-
ki jako cenny dar od biednej matki, prosz¹-
cej o ocalenie jedynego syna – prostego
polskiego ¿o³nierza?

Cud zdarzy³ siê nie tylko nad Wis³¹.

Kazimierz Dymek

Panie Redaktorze,
 Z uwag¹ i pewnym niepokojem prze-

czyta³em opublikowane w „Klamrze” wy-
st¹pienia PP Burmistrzów i powiem jako ¿o³-
nierz: Gazeta „Klamra”, jak sama jej nazwa
wskazuje, ma SPINAÆ, £¥CZYÆ, a nie
DZIELIÆ. Gazeta gminna to nie prywatny
folwark. (...)

Kazimierz Dymek

Pomnik U³ana
Podkuwacza
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REPORTA¯
Nach Osten

2 listopada 2006 roku o godzinie 21.00
w bawarskim mieœcie Hof wsiad³em do au-
tobusu firmy „Orland” taszcz¹cego nas
pasa¿erów do ró¿nych zak¹tków Polski.
Gros stanowili ludzie m³odzi, którzy praco-
wali przede wszystkim u „bauerów” i do-
piero teraz po Œwiêcie Zmar³ych wracali do
kraju. Oczywiœcie ka¿dy mia³ podró¿ny
baga¿ z rzeczami osobistymi, a niektórzy
przewozili te¿ jakoweœ niemieckie starocie.

Autobus pêdzi³ zgodnie z planem w
stronê granicy w Jêdrzychowicach. Przy-
byliœmy tam 3 XI parê minut po 1 w nocy.
Kierowca i kierownik autobusu oznajmili
nam, ¿e wkrótce pojawi siê, jak to bywa,
niemiecka stra¿ graniczna i byæ mo¿e cel-
nicy, i rychle opuœcimy terytorium Nie-
miec. Zgodnie wiêc z ich poleceniem prze-
kazaliœmy paszporty, a co niektórzy dowo-
dy osobiste.

Niestety, trzeba by³o nam czekaæ na
Niemców wiêcej jak godzinê. Wreszcie kie-
rownik, ku naszemu zaskoczeniu, poleci³,
by ka¿dy z nas pasa¿erów wzi¹³ sw¹ torbê

z samochodu, a nadto swe rzeczy z baga¿-
nika. Volens nolens wype³zliœmy z auta i
ka¿dy chwyta³ za swój baga¿. Ad hoc zo-
staliœmy obstawieni przez kilkunastu, o
dziwo, „Polizei” odzianych w zielone ro-
bocze mundury, w kominiarkach na g³o-
wach, wyposa¿onych w krótk¹ broñ wi-
sz¹c¹ przy pasie.

Jak to, pomyœla³em, nie stra¿ granicz-
na, nie celnicy a „Polizei” bêdzie nas rewi-
dowaæ? Dlaczego? Co jest grane? Wielu z
nas mia³o „pietra”. Nawet i ja taszcz¹cy w
torbie trzy stare koszule i parê spodni. Spoj-
rzawszy, jako historyk, na szpaler rozkra-
czonych Niemców trzymaj¹cych rêce na
pasach przy pistoletach da³em spokój ze
stawianiem pytañ, a kornie cz³apa³em we
wskazanym kierunku. To przecie¿ nie ¿arty.
Dyæ ten widok Szwabów skojarzy³ mi siê z
kadrami z czasów II wojny œwiatowej: z
³apankami, z „Aussteigen aus den Zugen”
– wysiadaniem z poci¹gów na perony i z
pêdzeniem do Konzentrationslager.

Co¿, popychany przez krajan i policjan-
tów w miarê szybko dotar³em korytarzem
do hallu – miejscu kontroli. Tam to poli-
cjanci sprawnie otwierali baga¿e i doœæ

skrupulatnie przeszukali – penetrowali za-
wartoœæ, po czym wydawali komendê – ab-
tretten – frei – co znaczy³o – odmaszero-
waæ – wolny. Wylêk³y Polak chwyta³ swe
manatki i pêdzi³ co rychlej od Szkopa do
autobusu, by znów ulokowaæ swój doby-
tek. Gdy wszyscy znaleŸli siê w autobusie
na swych miejscach, kierownik zwraca³ do-
kumenty i po podniesieniu szlabanu opu-
œciliœmy „unijnych Przyjació³” – Niemcy.

Dlaczego w akcji kontroli nas pasa¿e-
rów – Polaków udzia³ bra³a policja? Czy¿-
by otrzyma³a rozkaz z góry? Pomyœla³em,
¿e to nast¹pi³o ze wzglêdu na prawdziwe,
twarde rozmowy premiera J. Kaczyñskie-
go z A. Merkel. Toæ na innych unijnych
granicach takie incydenty s¹ nie do po-
myœlenia. Najwy¿szy zatem czas, by i pol-
skie w³adze wyda³y odpowiednie decyzje
naszym s³u¿bom celnym, policji – wzoro-
wa³y siê na Niemcach i dzia³a³y zgodnie z
maksym¹ „wie Du mir, to ich dir”. Niech i
Niemcy podró¿uj¹cy nach Osten poznaj¹
smak upokorzeñ.

Eugeniusz Kosik
 historyk, politolog

11 XI 2006, Piwniczna, sanatorium „Limba”

15 Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy przeszed³ do historii. I znowu kilka
tysiêcy dzieciaków dziêki wszystkim tym,
którzy w³¹czyli siê w t¹ akcjê z nadziej¹ spoj-
rzy w sw¹ przysz³oœæ. Jak co roku nasz
sztab mieœci³ siê w ZPO w Krzywaczce, ale
po raz pierwszy g³ównym wspó³organiza-
torem by³ Hufiec Podkrakowski.

Najpierw uda³em siê do siedziby fun-
dacji w Warszawie, w tym roku towarzy-
szy³a mi Jola, córka komendanta Hufca Pod-
krakowskiego. Zalaminowaliœmy identyfi-
katory, przy okazji udzielaj¹c wywiadu re-
daktorce z „Gazety Kieleckiej”, która nie-
zbyt wierzy³a w to, ¿e uda nam siê wszyst-
kie gad¿ety spakowaæ do jednego plecaka.
Oczywiœcie nie omieszka³em zamieniæ kilka
s³ów z moimi wspó³patrolowcami z Pokojo-
wego Patrolu.

Harcerskie anio³y z naszego sztabu po-
jawi³y siê w tym roku w Krzywaczce, Ja-
worniku, Myœlenicach, Korzkwi, Zielon-
kach, Wêgrzcach i wielu innych miejsco-
woœciach powiatu krakowskiego. W tym
roku grono wolontariuszy siê powiêkszy³o
i w akcji bra³o udzia³ wraz ze sztabem oko³o
150 ludzi wszelkich pionów harcerskich, od
zuchów do instruktorów.

Tak¿e po raz pierwszy nasz sztab nie
poprzesta³ na akcji zbierania pieniêdzy. Na
terenie oœrodka harcerskiego w Korzkwi
powsta³a samodzielnie wybudowana przez

nas scena Gra³a miejscowa orkiestra dêta,
koncertowa³ zespó³ muzyczny, w którym to
dzielnie udziela siê nasz „Boski”. Odby³a
siê dyskoteka dla wszystkich chêtnych,
przeprowadzona zosta³a loteria fantowa
oraz zlicytowaliœmy otrzymane gad¿ety. O
godzinie 20.00 z moc¹ 8 kilowatów wystrze-
li³o przepiêkne œwiate³ko do nieba, pokazu-
j¹c tym co na górze, ¿e jesteœmy i gramy.

Sztab spisa³ siê na medal. Ludzie z „Le-
œnych” czyli Jerzyk, Emilka, Kinga, Ewka
pokazali, ¿e choæ pierwszy raz byli na tak
wielkiej akcji, potrafili wpisaæ siê tak do-
brze w organizacjê, a poza tym tak szybko
zgraæ z ludŸmi, których widzieli po raz pierw-
szy. Nie sposób nie wspomnieæ pierwsze-
go dnia i nocy, kiedy to ca³y sztab spotka³
siê w jednym z budynków i rozpocz¹³
wspólne harcowanie. Co tam siê dzia³o! Je-
rzyk przybra³ barwy wojenne wymalowany
przez nas pisakami, Kinga uda³a siê na po-
lowanie z piecz¹tk¹ szefa sztabu, efektem
którego by³y „malinki” na twarzy prawie
wszystkich sztabowców w kszta³cie w³aœnie
tej piecz¹tki, Karolina (harcerska z podkra-
kowskiego) usi³owa³a nas unicestwiæ swo-
im dezodorantem, co w póŸniejszym okre-
sem spowodowa³o takie zagêszczenie po-
wietrza, ¿e zapalenie œwiat³a grozi³o wybu-
chem. A potem d³ugie powa¿ne nocne roz-
mowy o tym, co nas czeka jutro, o tym, co
dzieje siê z naszym zwi¹zkiem. Jedyne bra-
kowa³o gitary, która niestety nie zmieœci³a
mi siê do plecaka.

Niedziela i 15 fina³. Ostatnie przygoto-
wania, dziewczyny przystrajaj¹ scenê a my

Harcerskie Serca
znów zagra³y

zajmujemy siê sprawami si³owymi, czyli roz-
stawianiem sprzêtu oraz przygotowaniem
terenu do dyskoteki. Niestety, o godzinie
13:00 wyje¿d¿am z Korzkwi, by pojawiæ siê
w sztabie w Krzywaczce, wiêc najciekaw-
sze wydarzenia ominê³y mnie wielkim
³ukiem. Ale có¿, takie ¿ycie szefa sztabu.
Na miejsce powracam ju¿ po godzinie 22:00,
kiedy to koñczy siê liczenie pieniêdzy. Go-
dzina 1:00 w nocy to oficjalne zakoñczenie
dzia³alnoœci sztabu 15 fina³u. Czêœæ osób
udaje siê do domów, a ja pozostajê do go-
dziny 16 dnia nastêpnego, by doprowadziæ
oœrodek do stanu u¿ywalnoœci.

A teraz trochê statystyki. Uzbieraliœmy
27 600 z³otych, 22 dolary i 25 euro, co
stanowi kwotê o 16 000 z³otych wiêksz¹ od
poprzedniego fina³u. Straty w³asne: 1 g³o-
œnik, urwane ucho od plecaka (wa¿y³ 64 ki-
logramy).

Có¿ mogê napisaæ na koniec, chyba
tylko, i¿ pomimo wielu w¹tpliwoœci, stresu
(uda siê, nie uda, przecie¿ to tak wielka im-
preza, tak wielu wolontariuszy...) po raz trze-
ci uda³o siê zorganizowaæ to jedno z naj-
wspanialszych wydarzeñ w naszym kraju.
Nasz¹ ciê¿k¹ prac¹ i zapa³em oraz hojno-
œci¹ ludzi w³¹czyliœmy siê w ratowanie dzie-
ciaków.

A co za rok? Powiem tylko tyle: To co
by³o w tym to by³a tylko przygrywka!

Dziêkujê wszystkim, którzy pomogli mi
w tym ca³ym szaleñstwie i liczê na was w
przysz³ym roku.

Szef Sztabu 15 Fina³u WOŒP
(ledwo ¿yj¹cy) szy_mcio
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Jurorzy: Wojciech Madej, Ewa Biela, Danuta
Kostowal-Suwaj, Urszula Bernecka oceni³o po-
mys³owoœæ, technikê i starannoœæ wykonania 19
szopek, 12 stroików, 220 kartek œwi¹tecznych i
4 gwiazd betlejemskich. Przyzna³o nagrody i
wyró¿nienia, a nienagrodzonym uczestnikom
konkursu wrêczy³o nagrody pocieszenia.

Szopki
I miejsce – Edyta Sowa Biertowice, Ko³o pla-
styczne Oœrodka Kultury
II miejsce – Przedszkole nr 1 w Su³kowicach
(piêciolatki), Natalia Œwider SP Su³kowice,
Daniel Kowal SP Harbutowice
III miejsce – £ukasz Bernecki SP Su³kowice,
Tomasz Kurowski i Radek Gatlik z SP Rudnik

Kartki œwi¹teczne
I miejsce – Wojciech Joñczyk SP Su³kowice,
Marcin Ziemianin SP Jasienica
II miejsce – Julia F¹fara z Warszawy, Nata-
lia Sowa SP Biertowice
III miejsce – Kamila Kuchta SP Su³kowice,
Klaudia Góralik SP Rudnik
Wyró¿nienia – Karolina Ryœ SP Jasienica, Ka-
rolina Kozik, Jakub Tyrawa, Karol Twar-
dosz, Micha³ Grzesiak SP Su³kowice
 
Gwiazdy
I miejsce – Klaudia, Jolanta i Kamila Turek
z Biertowic
II miejsce – Rafa³ Szuba, Adrian Surmiak
SP Rudnik
III miejsce – Mariola Moskal, Wioletta Ku-
rek, SP Su³kowice, Mateusz Grabowski SP
Rudnik
Wyró¿nienia – Ko³o origami SP Su³kowice
  
Stroiki
I miejsce – Kamila Nizio³ek Gimnazjum Su³-
kowice
II miejsce – El¿bieta Fus SP Biertowice
III miejsce – Przedszkole nr 1 Su³kowice
Wyró¿nienie – El¿bieta DŸwig SP Krzywacz-
ka

W Szkole Podstawowej w Harbutowi-
cach odby³ siê 5 grudnia 2006 r. gminny etap
konkursu „W œwiecie legend”, w którym
wziêli udzia³ uczniowie kl. IV-VI.

Etap gminny poprzedzi³y eliminacje szkol-
ne. Czwórka uczniów, którzy wykazali siê naj-
lepsz¹ znajomoœci¹ ujêtych w regulaminie le-
gend, zakwalifikowa³o siê do etapu gminnego.
Celem konkursu by³o motywowanie uczniów
do poszerzania znajomoœci literatury, jako po-
zycji, która mo¿e uczyæ - bawi¹c.

W konkursie przygotowanym przez Bar-
barê Prza³ê i Annê Golonkê wziêli udzia³
uczniowie ze szkól w Rudniku, Krzywaczce,
Biertowicach, Su³kowicach i Harbutowicach.

Fina³ przeprowadzony by³ w dwóch eta-
pach. Najpierw, poprzez rozwi¹zanie tekstu,
uczniowie musieli siê wykazaæ znajomoœci¹ le-
gend polskich, ale tak¿e naszych rodzinnych
z terenu gminy i powiatu. Nastêpnie wziêli
udzia³ w ró¿nego rodzaju konkursach. Znala-
z³y siê wœród nich m.in. rozpoznawanie re-
kwizytów, krzy¿ówka, rozpoznawanie boha-
terów po opisie, rozsypanki wyrazowe, cyta-
ty, rebusy, rozpoznawanie scenek dotycz¹-
cych legend, rozpoznawanie ilustracji.

Warto tu wspomnieæ, ¿e w przygotowa-
nie jednej z ciekawszych konkurencji w³¹czyli
siê trzecioklasiœci, którzy dziêki pomocy ro-
dziców i wychowawczyni Renaty Dymek
przebrali siê za postacie z legend i szóstokla-
siœci, którzy przygotowali scenki teatralne.
Uczniowie pracowali zespo³owo – ka¿da szko-
³a wystawi³a po dwie dwuosobowe dru¿yny,
chocia¿ by³y i takie zadania, które musieli wy-
konaæ indywidualnie. Rywalizacja by³a zaciê-
ta i pe³na emocji. Finaliœci chêtnie podejmo-
wali wyzwania i z zainteresowaniem czekali
na kolejne. Zdarza³y siê konkurencje, które koñ-
czy³y siê niemal identyczn¹ iloœci¹ punktów.
Wszystkie dru¿yny uzyska³y powy¿ej 75%
punktów mo¿liwych do zdobycia.

Pierwsze miejsce zajêli uczniowie z
Harbutowic, drugie z Rudnika, trzecie z
Krzywaczki, czwarte z Su³kowic. Zdobyw-
cy tych miejsc otrzymali nagrody ksi¹¿kowe i
p³yty multimedialne, a pozostali uczestnicy
upominki za uczestnictwo, w postaci masko-
tek œwi¹tecznych, przyborów do pisania i ka-
lendarzy.

Nagrodzenie trudu i zaanga¿owania
uczniów nie by³oby mo¿liwe, gdyby nie
ofiarnoœæ sponsorów: przedsiêbiorcy Kazi-
mierza Saka z Harbutowic, Banku Spó³-
dzielczego Rzemios³a w Su³kowicach, fir-
my JUCO, firmy STANBUD, firmy EKO-
DOM. Na ³amach gazety gminnej wszyst-
kim ofiarodawcom pragnê wyraziæ wdziêcz-
noœæ i przekazaæ s³owa podziêkowania.

Barbara Prza³a

W œwiecie legendŒwi¹teczny konkurs

Oœrodek Kultury po raz 15 bra³ udzia³ w
akcji Jurka Owsiaka. Wolontariusze z ca³ej
gminy uzbierali do puszek 12367,18 z³.

W Oœrodku Kultury odby³a siê równie¿
licytacja koszulki, apteczki, kubka, znacz-
ka, kalendarzy z hologramami Wielkiej Or-
kiestry Œwi¹tecznej Pomocy, a tak¿e obra-
zu pani Ewy Bieli oraz p³yty „Los Aposto-
los” Grupy Apostolskiej z Su³kowic, która
zagra³a koncert kolêd. Imprezê zamknê³a w
kinie Odeon 35 projekcja filmu „Karol –
Papie¿, który pozosta³ cz³owiekiem”.

Urszula Bernecka.

WOŒP

KULTURA
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JASE£KA  W  HARBUTOWICACH
22 grudnia by³ dla uczniów w Harbutowicach dniem wyj¹tko-

wym. Wszêdzie czuæ by³o œwi¹teczn¹ atmosferê. Przed po³udniem
uczniowie spotkali siê na klasowych wigiliach. By³o ³amanie op³at-
kiem, ¿yczenia, wspólne kolêdowanie.

PóŸniej odby³ siê uroczysty apel wigilijny, w którym wziêli udzia³
zaproszeni goœcie, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Po odczyta-
niu odpowiedniego fragmentu Pisma Œwiêtego, dzieci z klas: I, II,
III i V przypomnia³y wêdrówkê królów i pasterzy do nowonarodzo-
nego Dzieci¹tka. Uroku doda³y ca³oœci kolêdy w wykonaniu anio³-
ków. Trud m³odych aktorów, przygotowanych przez p. B. Zaremba
i R. Dymek, zosta³ nagrodzony gromkimi brawami. Po wyst¹pieniu
uczniów, dyrektor szko³y p. M. Kisielewska przekaza³a zebranym
¿yczenia œwi¹teczne przes³ane m.in. przez córkê pierwszego kie-
rownika szko³y. Nastêpnie odby³o siê wrêczenie nagród za zajêcie
zwyciêskich miejsc w przedœwi¹tecznych konkursach: na najcie-
kawszy list do œw. Miko³aja i najoryginalniejsz¹ kartkê œwi¹teczn¹.
Na zakoñczenie zdobywcy najwy¿szych miejsc w konkursie kolêd
i pastora³ek zaœpiewali przygotowane na konkurs kolêdy.

Anna Golonka

7 stycznia 2007 roku uczniowie SP im. Jana Paw³a II w Harbuto-
wicach, zgodnie ze szkoln¹ ju¿ tradycj¹, wystawili jase³ka. Tym
razem zosta³y one przygotowane w wiêkszoœci przez dzieci z klas I-
III, ale kwestie wymagaj¹ce wyuczenia siê wiêkszej roli przypad³y
kilku uczniom z klas starszych. Nad przygotowaniem ca³ego przed-
stawienia czuwa³y panie: katechetka Bernadetta Zaremba, Renata
Dymek, Zofia Bobe³, Danuta Œwiat³oñ. Oprawê muzyczn¹ stworzy³
pan Ireneusz Prza³a.

Jase³ka sk³ada³y siê z nastêpuj¹cych aktów: „Gospodarze”, „W
domu Heroda”, „W stajence betlejemskiej”. W pierwszym akcie
uczniowie przybli¿yli widzom zajêcia i problemy betlejemskich go-
spodarzy i pasterzy, pokazali ich zapa³ w przygotowaniu darów dla
Dzieci¹tka i wêdrówkê do stajenki.

Akt drugi by³ w du¿ej czêœci gr¹ jednego aktora – Heroda,
który snu³ refleksje na temat swych rz¹dów, rozwa¿a³, jakie podj¹æ
kroki dla ratowania korony. Wszystkie postanowienia i rozkazy
Heroda natychmiast wcielali w ¿ycie jego wierni s³udzy, zaœ kap³a-
ni próbowali wyjaœniæ na podstawie ksi¹g znaki, o których mówili
królowie. Dramatyzmu dodawali grze uczniowie graj¹cy œmieræ i
diab³a.

Trzeci akt rozgrywa³ siê w du¿o skromniejszej scenerii ni¿ kró-
lewskie komnaty. Mia³ miejsce w ubogiej stajence, gdzie Maryja „z
Józefem pochylali siê nad Dzieci¹tkiem, któremu ludzie dobrej woli
oddawali ho³d i sk³adali dary. Przybywali wiêc kolejno do szopy
gospodarze, pasterze, królowie, górale i krakowiacy.

Uroku dodawa³y ca³ej grze „anielskie pienia” w wykonaniu
m³odszych i starszych uczennic. Na szczêœcie anio³owie œpiewali
polskie kolêdy i pastora³ki, wiêc publicznoœæ nie mia³a problemów
ze zrozumieniem treœci.

Przedstawienie trwa³o ok. 1 godziny. Po zakoñczeniu widzowie
gor¹co oklaskiwali m³odych aktorów, którzy w³o¿yli wiele trudu,
by przybli¿yæ mieszkañcom wioski Tajemnicê Bo¿ego Narodzenia.
Sporo pracy wykonali te¿ niektórzy rodzice. Osobiœcie dopilnowa-
li oni, by ich pociechy mia³y odpowiednie do roli kostiumy.

Na przedstawieniu obecni byli tak¿e pan burmistrz Piotr Pu³ka,
pani v-ce burmistrz Rozalia Oliwa oraz pani so³tys Danuta Chod-
nik. Dziêki zaanga¿owaniu m³odych aktorów - dzieci, m³odzie¿ i
doroœli mieszkañcy Harbutowic mogli sobie przypomnieæ wyda-
rzenia sprzed dwóch tysiêcy lat. Myœlê, ¿e wszystkim mi³o by³o
spêdziæ œwi¹teczne popo³udnie na przedstawieniu, które przypo-
mnia³o nam wydarzenia zwi¹zane z Narodzeniem Jezusa.

Barbara Prza³a
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22 grudnia 2006 w naszej szkole odby³o
siê przedstawienie Bo¿onarodzeniowe pt.
„Jase³ka z Ma³ym Ksiêciem”.

Przygotowa³a je nasza klasa VI a wraz z p.
Renat¹ Boczkaja i p. Halin¹ Repeæ, która czu-
wa³a nad opraw¹ muzyczn¹. Przedstawienie
uœwietni³a scholka parafialna, która wspiera³a
nas w œpiewie kolêd, pastora³ek oraz piosenek.

Nasz wystêp oparliœmy o piêkn¹ i wzru-
szaj¹c¹ ksi¹¿kê pt. „Ma³y Ksi¹¿ê”. W tytu-
³ow¹ rolê wcieli³ siê Micha³ Grzesiak.

Tematyka dotyczy³a ¿ycia codziennego
zwyk³ych ludzi, ró¿nych pokoleñ,w którym
nie ma czasu na mi³oœæ i Boga, który jest…Mi-
³oœci¹. Ró¿a, któr¹ pokocha³ Ma³y Ksi¹¿ê, mia³a
symbolizowaæ mi³oœæ do Boga i bliŸnich.

Nasza klasa wspaniale zagra³a nie tylko tra-
dycyjne postacie tj. anio³a, pastuszków czy
diab³y, ale do³¹czy³a do nich równie¿ gromadkê
zwyk³ych, prostych ludzi, zbyt zabieganych,
by zauwa¿yæ nowonarodzonego Jezusa.

Przedstawienie uwieñczy³a piêkna pasto-
ra³ka pt. „Przeka¿my sobie znak pokoju”, pod-
czas której, wszyscy zebrani trzymaj¹c siê za
rêce, po³¹czyli siê wiêzi¹ duchow¹, przebaczyli
sobie wszystkie przykroœci i z³o. By³ to bar-
dzo wzruszaj¹cy moment.

Podczas przygotowywania tych jase³ek
zrozumieliœmy wiele istotnych tajemnic zwi¹-
zanych z narodzinami Króla, który jest Mi³o-
œci¹.

Agnieszka Kaczor, Urszula Magiera,
Wojciech Biernat, Micha³ Grzesiak z VI a

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia minê³y, jed-
nak w Su³kowicach panuje nadal œwi¹tecz-
na atmosfera.

Dnia 14 stycznia 2007 roku, w szopce na
Rynku, dzieci ze Szko³y Podstawowej w Su³-
kowicach wyst¹pi³y w przedstawieniu bo¿o-
narodzeniowym pt. „Jase³ka z Ma³ym Ksiê-
ciem”. £¹cznie wyst¹pi³o 30 osób.

M³odzi aktorzy z przyjemnoœci¹, a zara-
zem z wielkim przejêciem przyjêli wiadomoœæ
o wystêpie dla spo³ecznoœci Su³kowic. Nie zwa-
¿aj¹c na to, ¿e rozpoczê³y siê ju¿ ferie zimowe
ka¿dy z du¿ym zaanga¿owaniem æwiczy³
swoj¹ rolê.

Scenariusz przedstawienia zosta³ oparty o
znan¹ i wzruszaj¹c¹ ksi¹¿kê pt. „Ma³y Ksi¹-
¿ê”. A oto krótki fragment s³ów, które wypo-
wiada aktor wcielaj¹cy siê w rolê Ma³ego Ksiê-
cia:

Myœlê, ¿e ludzie zapominaj¹ o bardzo wa¿-
nej ¿yciowej prawdzie. Zapominaj¹ o tym, ¿e
Najwa¿niejsze Jest Niewidoczne Dla Oczu. Za
ma³o tej prawdzie poœwiêcaj¹ swojego czasu.
Lecz tobie nie wolno o tym zapomnieæ. Zapa-
miêtaj mój sekret: Dobrze siê widzi tylko ser-
cem”. W ¿yciu liczy siê tylko mi³oœæ.

Tekst wystêpu by³ przeplatany nie tylko
piêknymi i znanymi polskimi kolêdami, ale tak¿e
nowymi pastora³kami. Myœl¹ przewodni¹ tych
jase³ek by³o to, aby ka¿dy, kto je obejrzy móg³
wzbudziæ w sobie refleksjê na temat tego, ¿e
Jezus – Bóg przyszed³ do ka¿dego, aby obda-
rzyæ go swoj¹ Mi³oœci¹.

W tym miejscu pragnê wyraziæ s³owa po-
dziêkowania wszystkim osobom, które przy-
czyni³y siê do tego, aby nasze dzieci mog³y
wyst¹piæ. Szczególnie dziêkujê Rodzicom, któ-
rzy pomogli przygotowaæ swym pociechom
stroje, a tak¿e Paniom: Halinie Repeæ, Danucie
Kostowal - Suwaj oraz Ma³gorzacie Marsza-
³ek.

 Renata Boczkaja

GAZETKA SZKO£Y PODSTAWOWEJ

Jase³ka
z Ma³ym Ksiêciem

Opieka pedagogiczna i korekta tekstów
Magdalena Klus

„Pod takim w³aœnie has³em 10 stycznia
odby³o siê w naszej szkole spotkanie z
przedstawicielami Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej w Myœlenicach.

Zaproszeni goœcie uœwiadamiali nas jak
unikaæ zagro¿eñ oraz jak dbaæ o w³asne bezpie-
czeñstwo nie tylko podczas ferii zimowych,
ale przez ca³y rok. Z zapartym tchem œledzili-
œmy przygotowany przez stra¿aków pokaz
multimedialny. Ta obrazkowa historyjka ma³ej
myszki pomog³a nam lepiej zrozumieæ cenne
uwagi i informacje przekazywane przez stra-
¿aków. Mogliœmy siê dowiedzieæ, jak zacho-
waæ siê, gdy przemarzniemy, co zrobiæ gdy do-
staniemy krwotoku, gdzie i jak bezpiecznie
bawiæ siê podczas zbli¿aj¹cych siê ferii zimo-
wych.

Sk³adamy serdeczne podziêkowania przed-
stawicielom Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Myœlenicach. Mamy nadziejê, ¿e to pierwsze
wspólne spotkanie zaowocuje dalsz¹ wspó³-
prac¹.

Redakcja

„Bezpieczne
ferie zimowe”

„ADAŒ”
IM. ADAMA MICKIEWICZA W SU£KOWICACH



14

„ADAŒ”

30 paŸdziernika odby³ siê szkolny etap konkursu „W œwiecie legend”, w
którym wziê³o udzia³ 17 uczniów naszej szko³y. Jury w sk³adzie: pani Alicja
Flis, pani Bogumi³a Blak oraz pani Anna Frosztêga wyró¿ni³o 5 najlepszych
prac, które przesz³y do kolejnego etapu. Autorami prac o najwy¿szej liczbie
punktów byli: Damian Jêdrzejowski, Katarzyna Szlachetka, Micha³
Grzesiak, £ukasz Mardaus oraz Aleksandra Latoñ.

Uczniowie naszej szko³y licznie wziêli udzia³ w III Ogólnopolskim Kon-
kursie „Œwiat Anio³ów” pt. „Archanio³ Gabriel” zorganizowanym przez Ko-
mitet Organizacyjny Konkursów i Przegl¹dów Religijnych przy Parafii NSPJ
w Su³kowicach oraz Komitet Domu Parafialnego im. Ks. Pra³ata Józefa
Bylicy przy Parafii Narodzenia NMP w Myœlenicach. Do szkolnego etapu
konkursu przyst¹pi³o 57 uczniów naszej szko³y, zaœ do kolejnego etapu
zakwalifikowano 54 prace.

Wœród zwyciêzców znaleŸli siê:
Klasy I–III
I miejsce Gabriela Król klasa III c, II miejsce Kinga Garbieñ III b,

III miejsce Karol Bartosik III c
Klasy IV–VI
I miejsce Sylwia Bagiñska IV b oraz Marcelina Cie¿ VI b, II miejsce

Gabriela Jêdrzejowska VI a oraz Kinga Jêdrzejowska VI d, III miejsce
Rafa³ Matulski V c

21 grudnia odby³ siê pierwszy etap konkursu biblijnego, w którym udzia³
wziê³o 11 uczniów naszej szko³y. Opiekê nad konkursem sprawowa³a pani
Renata Boczkaja. Aby przyst¹piæ do zmagañ, chêtni uczniowie musieli wy-
kazaæ siê dobr¹ znajomoœci¹ Dziejów Apostolskich. W etapie szkolnym
zwyciê¿y³ Micha³ Grzesiak z V a i to on bêdzie nas reprezentowaæ w etapie
powiatowym.

Uczniowie naszej szko³y bior¹ udzia³ w konkursach plastycznych W
gminnym konkursie gwiazd, szopek, kartek i stroików œwi¹tecznych, orga-
nizowanym przez Oœrodek Kultury, nasi reprezentanci zaprezentowali siê
znakomicie. (zob. wyniki na str. 11)

3 grudnia w Gminnym Oœrodku Kultury w Lanckoronie rozstrzygniêty
zosta³ konkurs plastyczny pt. „Anio³ w miasteczku”. Uczniowie naszej szko³y
odnieœli sukcesy w nastêpuj¹cych kategoriach:

RzeŸba: II miejsce Joanna Oliwa kl. VI a, III Karolina Strêk VI b,
wyró¿nienia – Anna Mielecka VI d, Marcelina Cie¿ VI b, Monika
Strêk V a, Weronika ¯ak V a, Marta Œwiat³oñ IV b, Karolina Boche-
nek V a, Szymon Bochenek IV a

Kartki œwi¹teczne: II miejsce Karolina Boczkaja VI a
Techniki inne: III miejsce Katarzyna Ziembla VI d

Zwyczaj kolêdowania misyjnego narodzi³ siê w krajach niemieckojê-
zycznych, gdzie kolêduje siê z okazji uroczystoœci Trzech Króli. W
Polsce po raz pierwszy kolêdnicy misyjni wyruszyli w 1993 roku z
inicjatywy centrali krajowej Papieskich Dzie³ Misyjnych. Kolêdnicy
misyjni to dzieci z Papieskiego Dzie³a Misyjnego, które pomagaj¹ swo-
im rówieœnikom w krajach misyjnych, ale do udzia³u w tym wydarzeniu
zapraszaj¹ one swoje kole¿anki i kolegów zrzeszonych w ró¿nych gru-
pach w szkole i w parafii. W inicjatywie pomagaj¹ im katecheci, wycho-
wawcy, nauczyciele, rodzice oraz m³odzie¿ i doroœli z parafialnych grup
i stowarzyszeñ. W Niemczech nazywaj¹ ich Sternsinger, w Austrii –
Dreikönige, u nas jako kolêdnicy misyjni przedstawiaj¹ krótk¹ scenkê
misyjn¹.

W tym roku polskie dzieci kolêdowa³y, by pomóc swoim rówieœni-
kom w Republice Œrodkowej Afryki. W dniu 6 stycznia – Misyjny Dzieñ
Dziecka – zakoñczy³a siê akcja „Kolêdnicy misyjni 2006”. Tak¿e i ucznio-
wie Szko³y Podstawowej im. A. Mickiewicza w Su³kowicach do³¹czyli
do tej akcji.

W czwartek, 11 stycznia 2007 r., kolêdnicy zawitali do naszej szko-
³y. Byli to uczniowie kl. IV b, cz³onkowie Ko³a Misyjnego IMANI. Tym
wszystkim, którzy ofiarowali swój grosz dla dzieci œwiata, na pami¹tkê
swojej wizyty dzieci zostawi³y drobny upominek – w tym roku by³ to
misyjny anio³ek z tekstem b³ogos³awieñstwa.

Zebrane dary rzeczowe uczniowie przeka¿¹ dla dzieci z Domu Dziec-
ka w Pacanowie oraz innych potrzebuj¹cych, a zebrane pieni¹dze (181,03
z³) w tym samym dniu zosta³y przelane na konto PDMD. Bardzo dziê-
kujemy za ¿yczliwe przyjêcie kolêdników.

Opiekun Ko³a Misyjnego
Jan P³oszczyca

Polskie dzieci – rówieœnikom
w Republice Œrodkowej Afryki

KONKURSY

W œwiecie legend

Archanio³ Gabriel

Dzieje Apostolskie

20 listopada 6 uczniów naszej szko³y wziê³o udzia³ w szkolnym etapie
Ma³opolskiego Konkursu Humanistycznego pod has³em „Szko³a dawniej i
dziœ”. Aby przyst¹piæ do konkursowych zmagañ, nale¿a³o wykazaæ siê du¿a
wiedz¹ z zakresu historii szkolnictwa, sposobów uczenia siê na przestrzeni
dziejów, a tak¿e zapoznaæ siê z fachow¹ literatur¹ ukazuj¹ca sytuacjê szkol-
nictwa i uczniów w Polsce od XV do XX wieku.

Nad prawid³owym przebiegiem konkursu czuwa³o jury w skaldzie: pani
Alicja Flis, pani Anna Frosztega, pani Marta Matera. Zadania okaza³y siê
trudne, warto jednak by³o poœwieciæ czas na przygotowania.

Zwyciê¿czyni¹ etapu szkolnego zosta³a Marcelina Cie¿ z VI b, która
reprezentowaæ bêdzie szko³ê w kolejnym etapie tego konkursu.

W dniu 07.12.2006r. odby³a siê w naszej szkole III edycja Ogólnopol-
skiego Konkursu Jêzyka Niemieckiego „Der die das Kenner” organizowane-
go przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Konkurs adresowany by³ do uczniów
klas VI szkó³ podstawowych, którzy interesuj¹ siê jêzykiem niemieckim i
rozwijaj¹ swój talent lingwistyczny w oparciu o podrêczniki do jêzyka nie-
mieckiego „Der, die, das neu”. Uczestnicy konkursu mogli zmierzyæ siê z
rówieœnikami, sprawdzaj¹c swoje kompetencje jêzykowe oraz zdobyæ tytu³
znawcy jêzyka niemieckiego „Der, die, das – Kenner”. W konkursie wziê³o
udzia³ 19 uczniów naszej szko³y, a nad prawid³owym jego przebiegiem czuwa-
³a pani Anna Koœciñska.  Bardzo denerwowaliœmy siê przed tym konkursem,
bo to jednak obcy jêzyk i mo¿na by³o pope³niæ du¿o b³êdów w pisowni czy
gramatyce, ale na pewno nikt z nas uczestników nie ¿a³owa³ udzia³u w tym
konkursie. Mamy nadzieje, ¿e to nie ostatnie nasze zmaganie z jêzykiem
niemieckim.  (Iza Kania VI c)

Ma³opolski Konkurs Humanistyczny

Konkursy plastyczne

Der, die, das – Kenner

1 grudnia odby³ szkolny etap V Ma³opolskiego Konkursu Matematycz-
no - Przyrodniczego. Tegoroczne zmagania przebiegaj¹ pod ogólnym ha-
s³em „Matematyka w kolorach têczy”.

W eliminacjach szkolnych pod has³em „Wœród zielonych ³¹k i lasów”
wziê³o udzia³ 27 uczniów klas pi¹tych i szóstych, którzy musieli zmierzyæ siê
z bardzo trudnymi zadaniami. Jury w sk³adzie: pani Halina Twardosz, pani
Kazimiera Flacht oraz pani Anna Witek wy³oni³o zwyciêzców etapu szkol-
nego: Aleksander Profic V d (I miejsce), Miko³aj Biel V a oraz Tomasz
Kaciuba VI a (II miejsce), Konrad Jêdrzejowski V d, Jaros³aw Mar-
daus VI c (III miejsce). W etapie powiatowym nasza szko³ê reprezentowaæ
bêdzie Aleksander Profic.

Konkursy sportowe
W pierwszym okresie nasi sportowcy osi¹gnêli znakomite wyniki w

zawodach sportowych, a by³o ich co nie miara.
- Mini koszykówka – w etapie gminnym zarówno ch³opcy jaki i dziew-

czêta uplasowali siê na III miejscu.
- Mini siatkówka – w gminnym etapie nasze sportsmenki zajê³y miejsce

II, zaœ ch³opcy miejsce I awansuj¹c tym samym do powiatu, gdzie zajêli
miejsce IV – VI.

- Tenis sto³owy – nasz reprezentant Micha³ Polak z V d awansowa³ do
powiatu.

- Halowa pi³ka no¿na –ch³opcy okazali siê nie do pokonania zajmuj¹c w
gminie I miejsce, w powiecie I miejsce, w rejonie I miejsce, a w etapie
wojewódzkim zajêli miejsce IV – VI.

Wszystkim uczestnikom konkursów i zawodów sportowych sk³a-
damy gor¹ce gratulacje. Mamy nadziejê, ¿e przysz³y semestr przy-
niesie kolejne sukcesy.

Redakcja

Matematyczno - Przyrodniczy
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I b: Ula Rozum
I e: Asia Chodnik
I f:  Asia Biela, Aneta Bochenek, Pawe³ Ciêcie-

lowski, Ania Ciê¿kowska, Daniel Domanus, Ane-
ta Hudaszek, Bernadetta Jasuba, Ewelina Joñczyk,
Ola Kaleta, Wiola Kêsek, Monika Kopta, Tomek
KoŸlak, Radek Repeæ, Agnieszka Starzec, Micha³
Wilk

I g: Aneta Krzywoñ, Maciek Kuchta, Marze-
na Pitek, Ewelina Sierakowska, Kasia Sikora, Ju-
styna Ziembla.

II b: Mateusz Bochenek
II d: Karol Socha, Monika Bik, Justyna Bobe³,

Ewelina Tondyra, Ola Gielata
II e: Iwona Rozum, Gabrysia Sroka
II f: Kasia Góralik, Bartek Gruchacz, Ania Lisz-

ka, Kasia Ma³ota, Marysia Motal, Agnieszka
Szczurek, Marek Szlachetka, Ewa Œwiat³oñ

II g: Ilona Bargie³, Aneta Biela, Maciek Biela,
Ma³gosia Garbieñ, Mariola Garbieñ, Edyta Klimow-
ska, Radek Konik, Paulina Latoñ, Asia Sierakow-
ska, Marysia Strêk, Natalia Szlachetka, Marta Œwier-
czyñska, Ania Zakrzewska

III a: Tomek Frosztêga, Micha³ Matulski, Ad-
rian Surma, Kamila W³och

III b: Bartek Nowak, Ania Tomasiak, Bartek
Tyrpa

III d: ¯aneta Moskal
III e: Agnieszka Kuchta, Agnieszka Œmi³ek
III f: Dawid Bogda³, Ola Skrzeczek, Kasia

Szczurek
III g: Wojtek Boczkaja, Martyna Dro¿d¿, Mo-

nika Dro¿d¿, Beata Gatlik, Ania Kois, Karolina Sala,
Patrycja Urbañczyk

III h: Krzysiek Cie¿, Marcin Kaciuba, Micha³
Listwan, Pawe³ Zajda, Jacek Mardaus, Marysia
KoŸlak, Gabrysia Biel, Emiliana Dyl¹g, Beata Szuba

Ju¿ za nami druga edycja Konkursu Biblijnego, w którym udzia³
wziêli uczniowie wszystkich klas trzecich. W pierwszym etapie gimna-
zjaliœci rozwi¹zywali test. Do drugiego przechodzi³y wytypowane przez
klasê i polonistê 3-osobowe zespo³y. Oto ich sk³ady:

III a: M. Matulski, A. Surma, £. KoŸlak; III b: A. Tomasiak, A.
Stok³osa, B. Tyrpa; III c: S. Joñczyk, A. Malina, J. Piechota; III d: ¯.
Moskal, S. Sroka, A. Kopta; III e: A. Bylica, J. Szczurek; III f: A. Skrze-
czek, M. Piegza, J. Kwiatek; III g: M. Dro¿d¿, M. Dro¿d¿, A. Kois;

III h: E. Dyl¹g, A. Góralik, G. Biel.
Po miesiêcznym samodzielnym studiowaniu fragmentów Biblii i utwo-

rów do niej nawi¹zuj¹cych reprezentanci klas przyst¹pili do czêœci pi-
semnej, a potem ustnej – drugiego etapu konkursu.

Wytê¿ona ich praca zaowocowa³a dobrymi wynikami – po czêœci
pisemnej prawie wszystkie klasy mia³y równe szanse na zwyciêstwo.
Uczniowie obiecywali ³atwo siê nie poddaæ, ale nie przewidzieli tego, co
przygotowa³y organizatorki. A czeka³a ich prawdziwa niespodzianka.
Œwietlica szkolna pêka³a w szwach – obok uczestników konkursu byli
widzowie: uczniowie klasy I f i I g oraz goœcie: nauczyciele i pani dyrektor.

 „Jak odpowiadaæ przy tak du¿ej widowni?”, „Czy umiem wystar-
czaj¹co du¿o?” – to pytania, które czêsto pada³y z ust gimnazjalistek.
Ch³opcy milczeli, ale i po ich twarzach widaæ by³o, ¿e strach ich nie
opuszcza.

I zaczê³o siê. Organizatorki M. KoŸlak i A. Bargie³ zewsz¹d atako-
wa³y pytaniami. Raz ukryte by³y w jab³kach na rajskim drzewie albo w
koszyku z obrazkami, innym razem zwi¹zane by³y z mini scenkami lub
wymaga³y „odczytania ¿ywych rzeŸb”. Kurtyna to wznosi³a siê do góry,
to opada³a – wszystko po to, aby aktorzy – cz³onkowie Ko³a Jêzyka
Polskiego – mogli zaprezentowaæ utwory sceniczne nawi¹zuj¹ce do Bi-
blii. Sala nieraz wybucha³a œmiechem. Ale jak siê tu nie œmiaæ, skoro za
Bibliê wzi¹³ siê sam mistrz Ga³czyñski?

Po dwugodzinnych zmaganiach jasne okaza³o siê, ¿e najlepsi s¹
uczniowie z kl. III b, zaraz za nimi z III g i III h.

To nie by³ zwyczajny konkurs – to by³a prawdziwa uczta dla tych,
którzy interesuj¹ siê Bibli¹. Dowiod³a, ¿e temat bliski jest nie tylko
garstce uczniów – uczestników konkursu, ale budzi zainteresowanie wielu.
Poprawne odpowiedzi pada³y z ust trzecioklasistów i, co tak¿e cieszy,
widzów ogl¹daj¹cych to biblijne widowisko.

Ma³gorzata KoŸlak

Najlepsi w I semestrze
(œrednia powy¿ej 4,5 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie)

Gimnazjalistów spotkanie z... Biblia

Jase³ka w naszej szkole
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Teatr… Ten rodzaj sztuki nie jest po-
pularny wœród m³odzie¿y. Wolimy raczej
kino czy koncert. Nasze podejœcie do teatru
jest doœæ sceptyczne, a okazuje siê, ¿e zu-
pe³nie nies³usznie.

O zmianê naszych pogl¹dów skutecznie
postara³ siê panie A. Bargie³ i E. Tajs, które
zaproponowa³y wieczorny wyjazd do Teatru
im. J. S³owackiego. Chêtnych nie brakowa³o.
Plan wyprawy przedstawia³ siê interesuj¹co:
nie tylko obejrzenie spektaklu, ale i zwiedzanie
teatru z przewodnikiem.

W pi¹tkowe popo³udnie znaleŸliœmy siê
pod wspania³ym gmachem teatru. Nie mogli-
œmy siê ju¿ doczekaæ wejœcia do œrodka, tym-
czasem nasze oczekiwanie wci¹¿ siê przed³u-
¿a³o, bo okaza³o siê, ¿e nasz przewodnik utkn¹³
w korku i byæ mo¿e nie zd¹¿y dojechaæ. Ju¿
nieco zmarzniêci i zdenerwowani musieliœmy
podj¹æ decyzjê co dalej. Na szczêœcie w tym
momencie pojawi³ siê spóŸniony pan przewod-
nik, przeprosi³ nas i po chwili znaleŸliœmy siê
w zupe³nie innym œwiecie – wewn¹trz budyn-
ku. Kiedy weszliœmy do œrodka, wszystkie roz-
mowy umilk³y. To, co zobaczyliœmy, zapiera³o
dech w piersiach. Rozgl¹daj¹c siê na wszystkie
strony, weszliœmy piêknymi schodami do Sali
Lustrzanej, gdzie wys³uchaliœmy krótkiego
wyk³adu na temat historii Teatru im. S³owac-
kiego i jego architektury. PóŸniej przeszliœmy
na widowniê, by podziwiaæ niezwykle orygi-
naln¹ kurtynê. Nataniel dost¹pi³ nawet za-

GIMNAZJALISTA

Dnia 5 stycznia pojechaliœmy na koncert
karnawa³owy do filharmonii im. Karola Szy-
manowskiego w Krakowie. Wyruszyliœmy o
godz. 17.30. W autobusie panowa³a œwietna at-
mosfera. Pani H. Repeæ t³umaczy³a nam, jak
mamy siê zachowywaæ na widowni, w których
momentach powinniœmy klaskaæ. Opowiedzia-
³a tak¿e, o czym s¹ utwory, których bêdziemy
s³uchaæ. Podró¿ trochê siê d³u¿y³a, ale w koñcu
przybyliœmy na miejsce.

Czêœæ z nas w filharmonii by³a po raz pierw-
szy. Sala koncertowa olœniewa³a swym piêk-
nem i ogromem. Wszyscy s³uchacze ubrani byli
w eleganckie stroje. Siedzieliœmy na widowni
jak prawdziwi arystokraci, oczekuj¹c z niecier-
pliwieniem na rozpoczêcie koncertu. Po trze-
cim dzwonku zapanowa³a cicha, a na estradê
weszli muzycy. Nareszcie nadesz³a tak d³ugo
oczekiwana chwila. Gdy zaczêli graæ, muzyka
wprowadzi³a nas w krainê marzeñ i odprê¿e-
nia. Czuliœmy siê wolni od przyt³aczaj¹cych
nas ma³ych i wiêkszych k³opotów. Mimo i¿
wykonywane utwory mia³y charakter powa¿-
ny, to rozœmieszy³y nas ruchy dyrygenta Mi-
ros³awa B³aszczyka. Podczas walców J. Straus-
sa nogi same rwa³y siê nam do tañca. Instru-
menty brzmia³y tak piêknie, jakby by³y zacza-
rowane. Nasza uznanie zyska³ wystêp gitarzy-
sty Krzysztofa Pa³acha. Gdy muzyka ucich³a,
oklaskom nie by³o koñca. Wszyscy byli po
prostu zachwyceni koncertem.

Wracaj¹c do domu, dzieliliœmy siê swoimi
prze¿yciami. Ten wyjazd na d³ugo pozostanie
w naszej pamiêci. Mamy nadziejê, ¿e to by³ nie
ostatni wyjazd na koncert. Ju¿ nie mo¿emy
doczekaæ siê nastêpnego.

Melomanki z II f:
K. Góralik, A. Liszka, K. Ma³ota,

M. Motal, J. Biela

Opieka pedagogiczna i korekta tekstów
Anna Bargie³

Kto ju¿ w sporo w g³owie ma,
Ten do szko³y szybko gna.

Monika Kopta

„Co robiæ, gdy przy odpowiedzi trzês¹ siê
kolana?”
„Proponujê przysiady – od nocy do rana.”

Bernadetta Jasuba

S³uchaj w szkole m¹droœci,
Przyda ci siê w staroœci.

Ania Ciê¿kowska

Nauczyciele!
Uczcie i pytajcie nawet bardzo wiele,
Lecz nie zadawajcie nam nic na niedziele.

Kamila Wêgrzyn

Ci¹gle o coœ pytaj¹ nas nauczyciele.
To dowód na to, ¿e sami wiedz¹ niewiele.

Wiola Kêsek

Szkolne fraszki

Widok z Lo¿y CesarskiejKoncert karnawa³owy
w filharmonii

Konkurs o zaszczytne miano „Mistrza
Ortografii” sta³ siê ju¿ tradycj¹ naszej szko³y.
W tym roku odby³ siê po raz siódmy. Wziêli w
nim udzia³ wszyscy gimnazjaliœci i wy³onili
spoœród siebie najlepszych, którzy reprezen-
towali swoje klasy w etapie szkolnym.

Poprawne pisanie nie jest zwi¹zane z wie-
kiem – tu liczy siê tylko znajomoœæ zasad, pa-
miêæ wzrokowa i… intuicja. Okaza³o siê, ¿e
pierwszaki niewiele ustêpuj¹ pod tym wzglê-
dem starszym kolegom.

W finale znaleŸli siê
Emiliana Dyl¹g III h (198 p.), Justyna

Ziembla I g (197 p.). Ma³gorzata Garbieñ II
g (180 p.), Micha³ Wilk I f (177 p.), Martyna
Dro¿d¿ III g (176 p.), Marcin Æwiertnia I a
(165 p.), Ewa Œwiat³oñ II f (163 p.), Bart³o-
miej Tyrpa III b ( 161 p.), Agnieszka Œmi³ek
III e ( 158 p.), natomiast tytu³ „Mistrza Or-
tografii 2006/2007” otrzyma³a Monika
Dro¿d¿ z III g (205 p.).

Serdecznie gratulujemy!

M. KoŸlak i A. Bargie³
Organizatorki konkursu

Potyczki
ortograficzne

szczytu jej podniesienia. Nastêpnie zasiedli-
œmy w lo¿ach i przewodnik opowiada³ ró¿ne
teatralne ciekawostki.

Podczas zwiedzania teatr wydawa³ siê
uœpiony. Jednak kilka minut przed 19.00 o¿y³
– wype³ni³a go publicznoœæ z niecierpliwoœci¹
oczekuj¹ca na trzeci dzwonek rozpoczynaj¹cy
przedstawienie. Ja zajê³am chyba najlepsze
miejsce w ca³ym teatrze – w Lo¿y Cesarskiej.
Z biciem serca czeka³am, co siê za chwilê wy-
darzy. Œwiat³a przygas³y i na scenie zobaczy-
³am pierwszego aktora. Zupe³nie zapomnia³am,
gdzie jestem i z uwag¹ œledzi³am akcjê rozwija-
j¹c¹ siê na scenie. Czu³am siê niesamowicie. Ak-
torzy, których dot¹d zna³am z ekranów telewi-
zora, grali specjalnie dla mnie! Podziwia³am ta-
lent Rados³awa Krzy¿anowskiego oraz Grze-
gorza Mielczarka. Obaj brawurowo wcielili siê
w role w uwspó³czeœnionej wersji komedii
Gogola. O czym by³a sztuka? Najkrócej mó-
wi¹c - o potyczkach mi³osnych, co sugerowa³
ju¿ sam tytu³ „O¿enek”. Przez ponad pó³torej
godziny nie opuszcza³o mnie napiêcie, zachwyt,
uœmiech, a kiedy kurtyna opad³a, poczu³am siê
jak obudzona z cudownego snu.

Nie potrafiê dok³adnie opisaæ tych wra¿eñ,
których dostarczy³o mi przedstawienie. Mogê
jedynie wyznaæ, ¿e na dobre zakocha³am siê w
teatrze. Warto jest wygospodarowaæ trochê
czasu i wybraæ siê na wyprawê nie tylko do
teatru, ale tak¿e w g³¹b siebie.

Paulina Latoñ III g

Fot. po lewej: Schola parafialna
(uczennice naszego gimnazjum)
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„...ka¿dy powinien w ¿yciu znaleŸæ swoje
Westerplatte, czyli jak¹œ s³uszn¹ sprawê”

Jan Pawe³ II

W okresie przedœwi¹tecznym od 11 –
17.12 2006 przeprowadzona zosta³a w wy-
branych miejscach handlowych Su³kowic
zbiórka artyku³ów spo¿ywczych, chemicz-
nych, zabawek itp. z przeznaczeniem na
pomoc najbardziej potrzebuj¹cym dzieciom.

Z inicjatywy burmistrza Piotra Pu³ki akcj¹
objêto obok tradycyjnie ju¿ dzieci z Domu
Dziecka w Sieborowicach, równie¿ potrzebu-
j¹cych uczniów z naszych szkó³. Dziêki ofiar-
noœci mieszkañców i w³aœcicieli placówek han-
dlowych uda³o siê przygotowaæ 57 paczek dla
potrzebuj¹cych dzieci oraz zebraæ kwotê 913,
20 z³. Rozdzia³em paczek zajêli siê pedagodzy
szkolni ze Szko³y Podstawowej i Gimnazjum
w Su³kowicach. Kwotê 700 z³ przekazano dzie-
ciom niepe³nosprawnym z terenu miasta i gmi-
ny Su³kowice za poœrednictwem Stowarzysze-
nia Wspomagania Osób Niepe³nosprawnych
Kolonia w Harbutowicach. Pozosta³e œrodki
pieniê¿ne przeznaczono na paczki ze s³ody-
czami dla dzieci z Domu Dziecka w Sieborowi-
cach.

Przebieg Akcji koordynowa³ Zespó³ Szkó³
Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Su³ko-
wicach, którego uczniowie klasy III Technikum
Ekonomista-Spedytor oraz II Technikum Eko-
nomicznego kwestowali niestrudzenie, z wiel-
kim zaanga¿owaniem daj¹c wyraz swojej spo-
³ecznej dojrza³oœci.

Wszystkim ofiaro-
dawcom, handlowcom
(Pañstwo Dañkowie –
Market „Zibi”, Pañ-
stwo Ciapa³owie, Pañ-
stwo Ruskowie, Gmin-
nej Spó³dzielni SCH w
Su³kowicach), Rodzi-
com naszych uczniów,
Dyrekcji Szkó³, Ksiê-
¿om z naszej parafii
sk³adamy podziêkowa-
nia za ¿yczliwoœæ, wy-
rozumia³oœæ a przede
wszystkim za wra¿li-
woœæ na potrzeby dru-
giego cz³owieka.

Organizatorzy
Helena Chodurek

Marta Biernat

Dnia 5 stycznia 2007 r. o godz. 830 wraz z
ca³¹ klas¹ II TE i III TE\S udaliœmy siê na
spektakl pt. ,,Mistrz i Ma³gorzata” w wyko-
naniu Katolickiego Teatru Edukacji – Po-
kolenie JP2. Przedstawienie odby³o siê w
Domu Kultury w Myœlenicach.

Inscenizacja sk³ada³a siê z trzech g³ównych
w¹tków. Akcja pierwszego rozgrywa siê w ko-
munistycznej Moskwie, do której przybywa
szatan Woland. W mieœcie tym cz³owiek nie
stanowi ¿adnej wartoœci ani nie istnieje posza-
nowanie ludzkiej godnoœci. Ludzie s¹ ob³udni i
zak³amani. Szatan postanawia oœmieszyæ i po-
ni¿yæ ludzi, zw³aszcza tych nikczemnych. Staje
siê on autorem wielu afer i skandali, które
szkodz¹ ludziom z³ym i zepsutym. Sporo do-
brego czyni natomiast tytu³owym bohaterom.
W¹tek drugi w spektaklu dotyczy mi³oœci Mi-
strza i Ma³gorzaty oraz powieœci o Pi³acie.
Pokazane s¹ tutaj zmagania twórcy w próbie
tworzenia literatury wbrew odrzuceniu, szy-
derstwom i w³asnej niepewnoœci. Trzecim miej-
scem akcji jest Jerozolima. Jest to czas s¹du
nad Jeszu¹ Ha – Nocri, filozofem i lekarzem,
który ma zostaæ ukrzy¿owany na Nagiej Gó-
rze z rozkazu Pi³ata.,,Mistrz i Ma³gorzata”
mówi o cz³owieku, który musi siê zmagaæ z
si³ami dobra i z³a. Tkwi¹ one w ka¿dym z nas.

W spektaklu, który trwa³ 1 h 20 min gra³o
czworo aktorów: Magdalena £awniczek, Mo-
nika Panuœ, Piotr Zaniewski i Tomasz Banasik.
W mojej opinii scenografia by³a genialna. Do-
skonale nawi¹zywa³a do czasów wspó³cze-
snych Bu³hakowowi. Mo¿na by³o zauwa¿yæ,
¿e ca³a dekoracja wykonana by³a z niezwyk³¹
precyzj¹ i starannoœci¹. Równie¿ kostiumy ak-
torów mo¿na by rzec, by³y wykonane po mi-
strzowsku, by³y wrêcz arcydzie³em. Muzyka
w pewnych momentach budzi³a w nas grozê,
jednak wspaniale wkomponowana by³a w ca-
³oœæ przedstawienia. Bardzo podoba³y siê
wszystkim dialogi bohaterów. Niektóre by³y
œmieszne, inne znowu ponure, a jeszcze inne
budz¹ce strach i ciekawoœæ. Sprawi³o to, ¿e
spektakl nie by³ monotonny i widzowie nie
nudzili siê. Szkoda tylko, ¿e brak³o kilku scen,
które ujête by³y w ksi¹¿ce. S¹ nimi np. lot
Ma³gorzaty na miotle b¹dŸ te¿ bal u Szatana.
Braki te nie zniekszta³ci³y jednak sensu ca³ej
powieœci Michai³a Bu³hakowa.

Ogólnie przedstawienie pt. ,,Mistrz i Ma³-
gorzata” wszystkim bardzo siê podoba³o. Po
wyjœciu z sali ka¿dy rozmawia³ o nim przez
d³ugi czas i wymienia³ opinie z innymi. Sama
osobiœcie gratulujê aktorom niezwykle udane-
go wystêpu. I mam nadziejê, ¿e sukces tego
przedstawienia nie bêdzie ich ostatnim.

Kinga Górka
klasa II TE

Tradycyjnie ju¿ od lat pracownicy szko-
³y witaj¹ Nowy Rok toastem. Tradycj¹ sta³o
siê tak¿e to, ¿e w owym sympatycznym spo-
tkaniu towarzyskim i kulturalnym uczest-
nicz¹ znamienici goœcie.

Tym razem, pi¹tego stycznia, powitali rok
2007 wraz z dyrekcj¹ i nauczycielami miêdzy
innymi: burmistrz Su³kowic Piotr Pu³ka i vice-
burmistrz Rozalia Oliwa, dyrektor gimnazjum
Krystyna Krzykawska, wizytator Irena KuŸ-
miñska oraz emerytowani nauczyciele Geno-
wefa i Józef Ba³ukowie, Tadeusz Moskal i Mi-
ros³awa Paul.

Nowy rok przyniós³ ze sob¹ pewne zmia-
ny wœród kadr. Dyrektor Aleksandra Korpal
po¿egna³a uroczyœcie odchodz¹cych na eme-
ryturê nauczycieli mgr Krystyne K¹œ i mgr Jó-
zefa Olesia wrêczaj¹c im na pami¹tkê obrazy
zaprzyjaŸnionych z Galeri¹ malarzy. M³odzie¿
natomiast wprawi³a nas w melancholijny na-
strój recytuj¹c pe³ne liryzmu Pieœni Konstan-
tego Ildefonsa Ga³czyñskiego.

Drug¹ innowacj¹ by³o og³oszenie awansu
zawodowego. Pani I. KuŸmiñska wrêczy³a czte-
rem naszym kole¿ankom: Beacie D¹browskiej,
Ma³gorzacie Pi¹tkowskiej- £akomy, Joannie
S³owik i El¿biecie Ziemianin akty nadania ty-
tu³ów nauczycieli dyplomowanych.

I dopiero teraz przyszed³ czas na nowo-
roczny toast i degustacjê wyœmienitego tortu,
po¿egnalnego prezentu od kole¿anki K¹œ. Tak
wiêc mi³o up³ynê³o pi¹tkowe popo³udnie w oto-
czeniu dzie³ sztuki o tematyce Bo¿onarodze-
niowej. Redakcja

„Podziel siê sercem”
II edycja akcji pomocy najbardziej

potrzebuj¹cym

„Mistrz i Ma³gorzata”

Toast noworoczny

Jase³ka wystawione
przez ucz. naszej szko³y.
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Pocz¹tek stycznia. Chodzê po Myœleni-
cach, próbujê zrobiæ zakupy. Niestety, wszê-
dzie inwentaryzacja. Trzeba wiedzieæ, co w
sklepie zosta³o z tamtego roku. Po³owa stycz-
nia. Koniec semestru. Warto przypomnieæ, co
wa¿nego dzia³o siê w naszym liceum przez
ostatnie kilka miesiêcy – o czym nie pisaliœmy.

PaŸdziernik. Œwiêto Patrona LO i LP
œw. Jana Kantego

20 X – w dniu imienin œw. Jana z Kêt ucznio-
wie kl. I LO przygotowali wystawê poœwiê-
con¹ Patronowi. Uda³o siê zgromadziæ wszyst-
kie obrazy, które zosta³y namalowane podczas
warsztatów malarskich w 2003, poœwieconych
Osobie Patrona. Po kilku latach czêœæ z nich
zdobi œciany innych instytucji i domów. Jesz-
cze raz wiêc t¹ drog¹ dziêkujemy za wypo¿y-
czenie obrazów ks. dziekanowi Janowi Nowa-
kowi, proboszczowi Parafii w Su³kowicach i
pani dyrektor szko³y podstawowej im. Adama
Mickiewicza, Iwonie Dzidek. Na wystawie
znalaz³y siê równie¿ projekty tablicy pami¹t-
kowej oraz sztandaru szko³y, przygotowane
na uroczystoœæ nadania LO imienia w kwietniu
2003 roku. Tê wielk¹ chwilê oraz wszystkie
dzia³ania do niej prowadz¹ce przypomnia³y:
fotoreporta¿, dokumenty kierowane do Kurii
Metropolitarnej w Krakowie na rêce arcybi-
skupa F. Macharskiego i liczne artyku³y z ga-
zet. Otwarcie wystawy poprzedzi³ apel szkol-
ny, podczas którego ks. katecheta Marian
B³aszczyk przybli¿y³ ca³ej spo³ecznoœci
ZSZiO postaæ Mistrza z Kêt, profesora Aka-
demii Krakowskiej, Patrona archidiecezji Kra-
kowskiej, cz³owieka wielkiej m¹droœci i mi³o-
sierdzia, opiekuna nauczycieli i uczniów. Od-
mówi³ te¿ s³owa modlitwy. Lider LO, Mieczy-
s³awa Sroka powróci³a pamiêci¹ do okoliczno-
œci przyjêcia przez Szko³ê imienia patrona.
Przypomnia³a fragmenty wyst¹pienia uczen-
nicy, w którym przedstawicielka LO podawa³a
powody, dlaczego w³aœnie ta postaæ, b¹dŸ co
b¹dŸ ¿yj¹ca kilka wieków wczeœniej, znalaz³a
uznanie w oczach spo³ecznoœci szkolnej: „Jan
Kanty to postaæ mocno zwi¹zana z ziemi¹ kra-
kowsk¹.(...) Wyniesiony na o³tarze zosta³ pa-
tronem nauki polskiej, wy¿szych uczelni, na-
uczycieli i uczniów.(...) Patron ten uœwiadamia
koniecznoœæ kontynuowania nauki, zdobycia
wy¿szego wykszta³cenia.(...) To nie wszystkie
powody, dla których wybraliœmy œw. Jana z Kêt
na naszego patrona. Jest jedna przyczyna wy-
j¹tkowa. Otó¿ osoba J.K. w szczególny sposób
zwi¹zana jest z nasz¹ miejscowoœci¹, z Su³ko-
wicami. Imiê Jego przez wiele lat nosi³a szko³a
podstawowa w Su³kowicach. My, uczniowie LO
maj¹c œwiadomoœæ, jak wa¿na jest tradycja (...)
chcemy tê zarzucon¹ tradycjê podj¹æ i kontynu-
owaæ.(...) Mamy tez œwiadomoœæ, ¿e od dziœ
maj¹c za wzór œw. Jana z Kêt bêdziemy musieli
wiêcej od siebie wymagaæ i wiêcej dawaæ.”

25 X – Wycieczka do Krakowa
„Œladami Jana z Kêt”

Kontynuuj¹c obchody Œwiêta Patrona
uczniowie wszystkich klas LO i LP udali siê na
wycieczkê do Krakowa, by odwiedziæ i poznaæ
miejsca z Nim zwi¹zane. Urodzi³ siê pod koniec
XIV wieku w nieodleg³ych Kêtach. Studiowa³
na Akademii Krakowskiej, a nastêpnie przez
50lat by³ profesorem tej Akademii i wychowawc¹
wielu pokoleñ m³odzie¿y. Prze¿ywszy ponad
80 lat umar³ w opinii œwiêtoœci. Zosta³ pocho-
wany w Kolegiacie œw. Anny w Krakowie, gdzie
do dziœ spoczywaj¹ jego relikwie. Tak wiêc od-
wiedziliœmy grób œw. Jana z Kêt, przy którym
odmówiliœmy modlitwê powtarzaj¹c s³owa pa-
pie¿a, Jana Paw³a II, jakimi modli³ siê On przed
Konfesj¹ Œwiêtego podczas jednej z pielgrzy-
mek. Zobaczyliœmy celê, w której, jako profesor
Akademii Krakowskiej ¿y³ i przepisywa³ z mo-
zo³em ksiêgi, przeznaczaj¹c zarobione w ten
sposób pieni¹dze na ja³mu¿nê. Zwiedziliœmy
tak¿e Collegium Maius bêd¹ce najstarszym bu-
dynkiem uniwersyteckim w Polsce. Obecnie
znajduje siê tu Muzeum Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego. Ekspozycja obejmuje najcenniejsz¹ i
najliczniejsz¹ w Polsce kolekcjê historycznych
instrumentów naukowych z zakresu astronomii,
meteorologii, kartografii, chemii i fizyki. W tych
zbiorach znajduje siê najstarszy przyrz¹d na-
ukowy – arabskie astrolabium z 1054 roku. Nie-
zapomniane wra¿enie wywar³ pobyt w nowo-
czesnym koœciele pw. Œw. Jana Kantego na os.
Widok, nawi¹zuj¹cym sw¹ architektur¹ do ka-
plicy w Ronchamp, miasta partnerskiego dla
Su³kowic. Nawiasem mówi¹c, w tym samym
czasie, gdy my zwiedzaliœmy koœció³ na Wido-
ku, uczennica kl. I LA Barbara Pu³ka wraz z
delegacj¹ Gminy Su³kowice przebywa³a w³aœnie
w Ronchamp. Wizyta i spotkanie z ks. pro-
boszczem, który pod „rozgwie¿d¿onym nie-
bem” (to sklepienie koœcio³a rozœwietlone 500
koñcówkami œwiat³owodu naprawdê warto zo-
baczyæ!) opowiada³ nam o koœciele, parafii i Ze-
spole Szkól Ogólnokszta³c¹cych im. œw. Jana
Kantego, z którym parafia wspó³pracuje by³o
mo¿liwe dziêki osobistym kontaktom ksiêdza
M. B³aszczyka, który niegdyœ by³ tam wika-
rym. Mamy nadziejê, ¿e raz nawi¹zany kontakt
przerodzi siê w sta³¹ wspó³pracê.

W drugiej czêœci wycieczki ogl¹dnêliœmy
w kinie Kijów premierowy film w re¿yserii Gia-
como Battiato „Karol – Papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem”.

Listopad. „Imieniny u Karola”

PaŸdziernik i listopad to miesi¹ce poœwiê-
cone pracy z Patronami szkó³ ZSZiO. Czwar-
tego listopada przypada wspomnienie Karola
Boromeusza, a wiêc imieniny Karola Wojty³y,
Patrona Technikum. Uczniowie, którzy spo-
tkali siê na imieninach u Karola w Galerii Inter-
nat, nie przyszli do solenizanta z pustymi rê-
koma. Uczennice z kl. I LA przynios³y w pre-
zencie recenzje z Filmu „Karol –  Papie¿, który
pozosta³ cz³owiekiem”.

Pomimo licznych niezbyt przychylnych
recenzji zawodowych krytyków filmowych,
obraz wywar³ na uczennicach du¿e wra¿enie,
dlatego z przekonaniem zachêca³y do obejrze-
nia filmu.

Zadanie niezwykle trudne

Film Giacomo Battato dostarczy wielu
wzruszeñ przede wszystkim tym, dla których
Jan Pawe³ II by³ i jest przewodnikiem ducho-
wym. Akcja filmu, kontynuacji dramatu „Ka-
rol - cz³owiek, który zosta³ papie¿em”, roz-
grywa siê w latach1978 - 2005. Obraz przed-
stawia najwa¿niejsze wydarzenia z d³ugiego i
pe³nego wra¿eñ pontyfikatu Jana Paw³a II.
Przywo³uje tak¿e wypowiedzi oraz przemy-
œlenia Ojca œw. O autentycznoœci pokazywa-
nych zdarzeñ przypomina prawdziwa relacja
z pogrzebu papie¿a.(...) Do mocniejszych stron
filmu nale¿y kreacja aktorska Piotra Adamczy-
ka, który profesjonalnie, z ogromnym wyczu-
ciem podszed³ do powierzonego mu zadania.
W wielu ujêciach aktor do z³udzenia przypo-
mina papie¿a. Adamczyk zagra³ osobê nie tyl-
ko o kilkadziesi¹t lat starsz¹, ale do tego do-
tkniêt¹ postêpuj¹c¹ chorob¹ Parkinsona. Wy-
si³ek aktora zas³uguje na podziw, gdy¿ Piotr
Adamczyk ka¿dego dnia musia³ siê poddawaæ
skomplikowanej, wielogodzinnej charaktery-
zacji.(...) Film ten wywar³ na mnie niesamowi-
te wra¿enie. Potrafi naprawdê wzruszyæ.
Moim zdaniem Batiato podj¹³ siê ZADANIA
niezwykle trudnego. Stworzy³ on film, po któ-
ry z pewnoœci¹ siêgnie wielu widzów, chc¹c
znaleŸæ siê bli¿ej swego papie¿a”.

(fragmenty recenzji ucz. kl. I LA
Karoliny Kani)

„Cierpienie jest œwi¹tyni¹, w której Bóg
chce byæ z cz³owiekiem sam na sam”

(...) Film ukazuje nam cz³owieka, który ca³-
kowicie odda³ siê Bogu i drugiemu cz³owieko-
wi. Przedstawia równie¿ obraz ludzkiego cier-
pienia. Ukazuje pielgrzymki papieskie (do
Meksyku, Polski, Afryki). Szczegó³owo po-
kazano obraz tragicznego zdarzenia, które na-
st¹pi³o13 maja 1981 roku na Placu œw. Piotra.
Zamach na ¿ycie Ojca Œwiêtego – choæ nieuda-
ny- wstrz¹sn¹³ ca³ym œwiatem. Najbardziej
poruszy³y mnie s³owa komunistycznego funk-
cjonariusza, który na wieœæ o tym, ¿e Jan Pawe³
II prze¿y³, powiedzia³: „To jeden z naszych
najwiêkszych b³êdów. Wróg sta³ siê ¿ywym
mêczennikiem”. Te s³owa wzbudzi³y we mnie
negatywne emocje, gdy¿ komunista pragn¹³
œmierci Osoby, która jest dla mnie najwiêk-
szym autorytetem. Papie¿a przedstawiono
takim, jakim by³ w rzeczywistoœci: niestru-
dzonym pasterzem i obroñc¹ praw cz³owieka,
przeciwnikiem z³a, osob¹ o ogromnym sercu i
wielkiej wra¿liwoœci. Najbardziej utkwi³y mi
w pamiêci sceny ukazuj¹ce Jego poczucie hu-
moru - w tych momentach Jego rozeœmiane
oczy nawo³ywa³y: „Cz³owieku – ciesz siê ka¿-
dym dniem, nie ma czasu na zmartwienia, ¿ycie
jest piêkne - naprawdê warto ¿yæ!” Jan Pawe³

Z TABLICY na SZKOLNEJ 34
Remanenty
semestralne w LO



19

Z TABLICY na SZKOLNEJ 34

Redakcja
M³odzi dziennikarze ZSZ i O

wraz z opiekunem Ew¹ Rylewicz

Zapewne wa¿nym wydarzeniem kultural-
nym dla Su³kowic by³ wernisa¿ i otwarcie
strzelnicy sportowej 14 grudnia 2006 w
obiektach szkolnych.

W imprezie uczestniczy³o licznie towarzy-
stwo reprezentuj¹ce ró¿ne instytucje: pani dy-
rektor Aleksandra Korpal, bêd¹ca – jak zawsze
– inicjatork¹ i organizatork¹ przedsiêwziêcia,
nauczyciele (wœród nich emerytowani), pracow-
nicy warsztatów szkolnych, zaprzyjaŸnieni ar-
tyœci malarze i rzeŸbiarz, m³odzie¿ szkolna, a
tak¿e przybyli dostojni goœcie: burmistrz Su³-
kowic mgr Piotr Pu³ka, vice-burmistrz mgr Ro-
zalia Oliwa, vice-starosta Waldemar Wolski,
przedstawiciele Zarz¹du Powiatowego LOK w
Myœlenicach i delegat Bractwa Kurkowego
Wies³aw Flejtuch.

Miejscem spotkania by³a pocz¹tkowo
strzelnica sportowa, mieszcz¹ca siê w obszer-
nej sali budynku Warsztatów Szkolnych. Wy-
strój sali w wojskowym stylu, cztery oddalone
tarcze oraz wyposa¿enie, czyli stos wiatrówek,
od razu wprowadzi³y zgromadzonych w rze-
czywistoœæ surow¹ i groŸn¹. B³ysk w oczach
panów i niektórych, szczególnie tych zawodo-
wo zwi¹zanych z duchem wspó³zawodnictwa,
pañ œwiadczy³ jednak¿e o atrakcyjnoœci strzel-
nicy. Dyrektor Korpal rozpoczê³a uroczystoœæ
otwarcia obiektu powitaniem goœci i przemó-
wieniem, po niej zabra³ g³os przewodnicz¹cy
Zarz¹du Powiatowego Ligi Ochrony Kraju w
Myœlenicach pan Jerzy Krygiel, wypowiedzia³
siê tak¿e vice-starosta Wolski wspominaj¹c z
sentymentem, ¿e ZSZiO by³a jego pierwszym
miejscem pracy, nastêpnie odczyta³ list gratu-
lacyjny starosty Stanis³awa Chorobika. Strzel-
nicê otworzy³ w imieniu Towarzystwa Strze-
leckiego Bractwa Kurkowego pan Wies³aw Flej-
tuch, który wyg³osi³ przemówienie, wrêczy³
okolicznoœciowy proporzec i odda³ pierwszy,
oczywiœcie celny, strza³ do tarczy. Prezesem
Klubu Strzeleckiego LOK w Su³kowicach zo-
sta³ pan Piotr Trzeboñski –nauczyciel warsz-
tatów. Teraz mogli ju¿ sprawdziæ swoje umie-

Strzelnica sportowa i wernisa¿

jêtnoœci strzeleckie amatorzy tego mêskiego
sportu, wœród nich panie Ma³gorzata Pi¹tkow-
ska - £akomy i pani Aleksandra Sak, gdy¿ dyr.
Korpal og³osi³a Pierwszy Turniej o „Strzeleck¹
niespodziankê”. Zg³osi³o siê czternastu zawod-
ników, ka¿dy odda³ po piêæ strza³ów. Zwy-
ciêzcy zostali og³oszeni i nagrodzeni ju¿ w in-
nym miejscu – w Galerii Internat. Tak wiêc „kró-
lem strzelców” zosta³ pan Stefan Sosin, udeko-
rowany przez pani¹ dyrektor trofeum w po-
staci Du¿ego Motyla i uhonorowany przez
pana burmistrza Pucharem Burmistrza i Prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej. Zdobywcy dru-
giego i trzeciego miejsca Jacek Biela i Stanis³aw
Moskal otrzymali analogicznie Œredniego i
Ma³ego Motyla. Lekkoœæ trofeów podkreœla
nieagresywny, sportowy i rozrywkowy cha-
rakter strzelania.

Powodem zmiany lokalu by³ wernisa¿, ob-
razów, rzeŸb i ceramiki pt. Bo¿e Narodzenie.
Tu do³¹czyli wielbiciele sztuki a zarazem stali
goœcie miêdzy innymi pañstwo Korpalowie i
pani vice-dyrektor El¿bieta Stopa. Atmosfera
natychmiast z³agodnia³a, sta³a siê bardziej siel-
ska i zupe³nie niegroŸna, a nawet ze wzglêdu na
temat wystawy i bliskoœæ Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia rodzinna i œwi¹teczna, co podkreœli³a
m³odzie¿ Liceum Akademickiego prezentuj¹c
krótkie Jase³ka. W ich przygotowaniu pomog³a
uczennicom wychowawczyni i opiekun Gale-
rii pani Mieczys³awa Sroka. Dyrektor Korpal
podziêkowa³a artystom za udostêpnienie dzie³,
oni z kolei wyrazili swoj¹ wdziêcznoœæ za za-
proszenie i podkreœlili swoje przywi¹zanie do
Su³kowic.

Na tym spotkaniu po¿egna³ siê te¿ ze swy-
mi by³ymi wspó³pracownikami dotychczaso-
wy vice-dyrektor ZSZiO pan Piotr Pu³ka, któ-
ry obecnie pe³ni obecnie funkcjê burmistrza Su³-
kowic.

PóŸniej toczy³y siê ju¿ tylko swobodne
rozmowy w „towarzystwach stolikowych” za-
chêconych do pogaduszek obfitoœci¹ wra¿eñ.

Ewa Rylewicz

Prezes Piotr Trzebonski i zwyciêzca I Turnieju Strzelec-
kiego Stefan Sosin

Zwyciêzca odbiera Puchar Burmistrza

II nie poddawa³ siê nigdy – nawet, gdy dowie-
dzia³ siê o swej chorobie.(...) Polecam ten film,
gdy¿ daje du¿o do myœlenia, zmusza do reflek-
sji na temat w³asnego ¿ycia, pokazuje, ¿e cier-
pienie mo¿na przyj¹æ ze spokojem, a nawet z
uœmiechem na twarzy (...) mo¿e ludzie doceni¹
to, ¿e w³aœnie cierpienie jest cen¹ pe³nego, piêk-
nego ¿ycia, a wtedy ból bêdzie ³atwiejszy do
zniesienia.

(fragmenty recenzji ucz. l. I LA
Eweliny Oliwy)

Grudzieñ

Doroczne jase³ka w wykonaniu uczniów
kl. II LO. Jak co roku przed gronem pedago-
gicznym i pracownikami szko³y wyst¹pili pod-
czas wspólnej wigilii uczniowie LO prezentu-
j¹c „Jase³ka”.

Do tej szkolnej tradycji do³¹czy³ nowy,
„gminny” zwyczaj przedstawiania przez szko-
³y jase³ek w Szopce na Rynku. Termin wystê-
pu klasy II LO i zarazem prezentacji dorobku
ZSZiO przypada 14 stycznia. Ca³a szko³a trzy-
ma za nich kciuki, by pokazali siê tak wspania-
le, jak to uczynili podczas Wigilii szkolnej.

Styczeñ

W sobotê, trzynastego – bal studniówko-
wy kl. III LO i LP. Ale o tym wydarzeniu w
nastêpnym numerze.

Remanent przeprowadzi³a
Mieczys³awa Sroka.

Remanenty... (cd.)
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4 lutego 2007 r.
g³osowanie w godzinach 8.00 do 18.00

Adres punktu wyborczego:

Urz¹d Miejski w Su³kowicach
Rynek 1, 32-440 Su³kowice

Informujemy, ¿e uprawnionymi do g³osowania s¹ p³at-
nicy podatku rolnego z terenu Gminy Su³kowice.

Od stycznia br. w naszej gminie obowi¹zuje
nowa stawka za wodê dostarczan¹ z miejskiego
wodoci¹gu oraz za œcieki wprowadzane do gminnej
sieci kanalizacyjnej.

W zwi¹zku z tym, ¿e ka¿dorazowa podwy¿ka
op³at za dostarczan¹ wodê oraz za odprowadzane
œcieki budzi ¿ywe dyskusje wœród mieszkañców –
odbiorców us³ug, przedstawiamy poni¿ej ceny m3
wody i œcieków w innych gminach.

Ceny w Su³kowicach s¹ ujête po podwy¿ce
natomiast w innych gminach przed.

Cena 1 m3 wody z³ Cena 1 m3 œcieków z³ Ogó³em cena
woda + œcieki z³Ile p³acimy za wodê i œcieki

W imieniu naszego Stowarzyszenia pragniemy z ca³ego serca
podziêkowaæ za okazan¹ nam w mijaj¹cym roku pomoc w postaci
przekazanego 1% podatku na rzecz naszej organizacji oraz darowi-
zny przekazywane w ci¹gu ca³ego roku.

Dla nas i naszych podopiecznych ka¿dy dar ma ogromne zna-
czenie. Wszelk¹ uzyskan¹ pomoc staramy siê zagospodarowaæ
jak najm¹drzej i najoszczêdniej. Ka¿de wsparcie jest dla nas bez-
cenne, jest wyrazem Wielkiego Serca i solidarnoœci z najs³abszymi.
Pozyskane œrodki pozwalaj¹ nam na realizacjê naszych celów ta-
kich jak prowadzenie rehabilitacji dzieci i m³odzie¿y, pomoc dla
Domu Pomocy Spo³ecznej im. Tadeusza Piekarza oraz innych dzia-
³añ maj¹cych na celu wsparcie osób najbardziej potrzebuj¹cych.

Za zrozumienie i ¿yczliwoœæ serdecznie dziêkujemy.
W imieniu cz³onków i podopiecznych Stowarzyszenia

Prezes Zarz¹du Krystyna Stolarska
V-ce Prezes Zarz¹du Kazimierz Zachwieja

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepe³nosprawnych „Kolo-
nia” Organizacja Po¿ytku Publicznego Harbutowice 1, 32-440 Su³-
kowice

Bank Spó³dzielczy Rzemios³a oddz. Su³kowice
nr konta: 71 8589 0006 0170 0000 0228 0006

Stowarzyszenie Wspomagania Osób
Niepe³nosprawnych „Kolonia”

Wybory do Rad Powiatowych
Ma³opolskiej Izby Rolniczej

INFORMACJE

Urz¹d Miejski w Su³kowicach informuje, ¿e wszyscy mieszkañcy
gminy mog¹ nieodp³atnie przekazaæ zu¿yty sprzêt elektryczny i elek-
troniczny na gminne sk³adowisko odpadów w Su³kowicach.

Sprzêt mo¿na przekazywaæ w godzinach otwarcia sk³adowiska od 7
do 15, od poniedzia³ku do pi¹tku.

Telewizor na œmietnik

OSP SU£KOWICE

Zgodnie z Ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wo-
lontariacie, od 1 stycznia 2004 roku podatnicy podatku dochodo-
wego od osób fizycznych mog¹ pomniejszyæ podatek dochodo-
wy – wynikaj¹cy z zeznania rocznego (PIT 36 i PIT 37) – o kwotê
stanowi¹c¹ 1% podatku nale¿nego, przekazuj¹c tê kwotê na rzecz
wybranej organizacji po¿ytku publicznego. Tak¹ organizacj¹ od
dwóch lat jest

OSP Su³kowice.
Nr konta:
BSR Kraków O/Su³kowice
11 8589 0006 0170 0000 0273 0002

Su³oszowa
Œwi¹tniki Górne
Zielonki
Liszki
Lanckorona
Zabierzów
Maków Podhalañski
Sucha Beskidzka
Siepraw
Dobczyce
Myœlenice
Su³kowice

9,42
6,67
6,58
6,37
6,16
6,08
5,72
5,40
5,14
4,92
4,74
4,66

5,03
2,92
2,38
2,58
3,48
3,42
3,06
2,30
2,57
2,46
2,28
2,57

4,39
3,75
4,20
3,50
2,68
2,95
2,66
3,10
2,57
2,46
2,46
2,09

REKLAMA
P£ATNA
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Informujemy, ¿e rozpoczê³a siê IX edycja
konkursu plastycznego. Tegoroczna odbywa siê
pod has³em: „Kiedy dzwoniê po stra¿ po-
¿arn¹?”

Organizatorem konkursu jest Komenda
G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej przy
wspó³pracy z Wydzia³ami Zarz¹dzania Kry-
zysowego Urzêdów Wojewódzkich. 

Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na na-
stêpuj¹ce grupy:
I grupa – grupa m³odsza 6-8 lat
II grupa – grupa œrednia: 9-12 lat
III grupa – grupa starsza: 13-16 lat
IV grupa – uczniowie niepe³nosprawni
 
Poszczególne etapy konkursu prowadzone s¹
w nastêpuj¹cych terminach:
Eliminacje gminne – do 12 lutego 2007
Eliminacje powiatowe – do 5 marca 2007
Eliminacje wojewódzkie – do 16 kwietnia 2007
Eliminacje centralne – po³owa maja 2007

Dopuszczalna technika wykonania prac: rysu-
nek, grafika, malarstwo.
Format prac – nie wiêkszy ni¿ A-2.

Regulamin IX edycji konkursu plastycznego
znajduje siê na stronie internetowej

www.straz.gov.pl

Zapraszamy do udzia³u w konkursie, cenne
nagrody czekaj¹!

IX Ogólnopolski konkurs plastyczny

„Kiedy dzwoniê
po stra¿ po¿arn¹?”

Wszyscy staraj¹ siê, by we w³asnym domu
(mieszkaniu) mieæ w miarê ciep³o a osi¹gn¹æ to
mo¿liwie za niedu¿e pieni¹dze. Ocieplane s¹
domy, uszczelniane okna b¹dŸ wymieniane na
inne bardziej szczelne, a do ogrzewania po-
mieszczeñ i budynków stosuje siê ró¿ne syste-
my grzewcze wykorzystuj¹ce paliwo sta³e
(wêgiel, koks, mia³, drzewo itp.), ciek³e (ró¿ne
oleje opa³owe) gazowe (na gaz ziemny i p³yn-
ny) i elektryczne systemy grzewcze.

W przypadku, gdy znajduj¹cy siê w bu-
dynku system ogrzewania nie wype³nia powie-
rzonego zadania, stosuje siê dogrzewanie po-
mieszczeñ z wykorzystaniem piecyków elek-
trycznych i gazowych. Wszystkie te systemy
i urz¹dzenia, je¿eli s¹ prawid³owo wykonane,
eksploatowane, sprawdzane i konserwowane
nie powinny stanowiæ zagro¿enia dla miesz-
kañców domów. Niestety, okazuje siê, ¿e wie-
lokrotnie tak nie jest i w tym okresie obserwu-
jemy wiele po¿arów w budynkach mieszkal-
nych a niektóre z nich bywaj¹ tragiczne w skut-
kach. Podczas ubieg³ego sezonu grzewczego w
okresie od 1 listopada 2005r. do 28 lutego 2006r.
wydarzy³o siê 798 po¿arów w budynkach
mieszkalnych. Stanowi³y one prawie 40%
wszystkich po¿arów w tym okresie (³¹cznie
2035). W po¿arach tych zginê³o 25 osób, a 68
zosta³o rannych. Warto zaznaczyæ, ¿e w pozo-
sta³ym okresie liczba po¿arów w budynkach
mieszkalnych na ogó³ nie przekracza 20%.

 
Najczêstsz¹ przyczyn¹ tych po¿arów by³y:

 podpalenia, nieostro¿ne obchodzenie siê
ze Ÿród³em otwartego ognia (papierosy) oraz
grzewczymi urz¹dzeniami elektrycznymi, ga-
zowymi, na paliwo ciek³e i sta³e ( piece, piecy-
ki, kuchenki, ogrzewacze pomieszczeñ i inne) a
tak¿e wady tych urz¹dzeñ.

Po¿ar w budynku mo¿e powstaæ w ró¿-
nych miejscach, o ró¿nych porach dnia i nocy.
Szczególnie niebezpieczne s¹ po¿ary nocne ze
wzglêdu na przewa¿nie póŸne ich zauwa¿enie
a tym samym powiadomienie jednostek ratow-
niczych Stra¿y Po¿arnych.

W piwnicach budynków, w pomieszcze-
niach technicznych najczêœciej znajduj¹ siê ko-
t³ownie, gdzie w piecach lub specjalnych ko-
t³ach zachodzi proces spalania paliw. Przez
wszystkie kondygnacje, poddasze a nastêpnie
dach, a¿ do kominów, przechodz¹ przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Te pierw-
sze odprowadzaj¹ produkty spalania, a te ostat-
nie dbaj¹ o prawid³owy sposób zwentylowa-
nia pomieszczeñ budynku. Wystarczy jakieœ
niedopatrzenie, brak dba³oœci o ich stan tech-
niczny a mo¿e dojœæ do nieszczêœcia, powsta-
nia po¿aru, wybuchu czy zaczadzenia. By
unikn¹æ takich sytuacji poni¿ej podajemy kilka
zasad, które warto przestrzegaæ by unikn¹æ po-
¿aru od urz¹dzeñ grzewczych.

Pamiêtaj!
 
- stosuj w budynku sprawdzone, dopusz-

czone do u¿ytku na naszym rynku urz¹dzenia
i systemy grzewcze,

 
- nie sk³aduj materia³ów palnych (opa³u,

makulatury, palnych œmieci, szmat) obok pieca
i innych urz¹dzeñ grzewczych,

 
- nie przechowuj materia³ów palnych oraz

nie stosuj wykonanych z materia³ów palnych
elementów wystroju i wyposa¿enia wnêtrz w
odleg³oœci mniejszej ni¿ 0,5m od urz¹dzeñ i in-
stalacji, których powierzchnie mog¹ nagrzewaæ
siê do temperatury przekraczaj¹cej 100°C,

 
- nie u¿ytkuj elektrycznych urz¹dzeñ

ogrzewczych i gazowych ustawionych bezpo-
œrednio na pod³o¿u palnym,

 
- przed u¿yciem nowego urz¹dzenia zapo-

znaj siê z jego instrukcj¹ obs³ugi i stosuj siê do
ujêtych w niej zaleceñ prawid³owej eksploatacji,

 
- nie u¿ywaj uszkodzonych urz¹dzeñ

grzewczych oraz w sposób niezgodny z in-
strukcj¹ obs³ugi. Naprawê powierz wykwalifi-
kowanemu serwisowi,

 
- nie pozostawiaj urz¹dzeñ grzewczych bez

nadzoru osoby doros³ej, je¿eli urz¹dzenie nie
jest przewidziane do samodzielnej pracy,

 
- nie rozpalaj piecyków, kominków z za-

stosowaniem materia³ów niebezpiecznych po-
¿arowo, cieczy ³atwopalnych,

 
- stosuj do urz¹dzenia grzewczego paliwo

przewidziane dla niego w instrukcji, posiadaj¹-
ce odpowiedni¹ wartoœæ opa³ow¹ i konsysten-
cjê. Stosowanie niew³aœciwego paliwa mo¿e
uszkodziæ piec, doprowadziæ do rozszczelnie-
nia przewodów spalinowych, mo¿e je zatkaæ a
w konsekwencji nawet do po¿aru, wybuchu
czy zaczadzenia,

 
- przewody dymowe, spalinowe i wenty-

lacyjne poddawaj systematycznej kontroli, co
najmniej raz w roku. Kontrole powinien prze-
prowadzaæ kominiarz posiadaj¹cy stosowne
kwalifikacje i uprawnienia do tego typu prac.

 
W³aœciciel, zarz¹dca lub u¿ytkownik obiek-

tów ogrzewanych paliwem sta³ym, ciek³ym lub
gazowym jest obowi¹zany do usuwania zanie-
czyszczeñ z przewodów dymowych, spalino-
wych, co najmniej:

 1. Zanieczyszczenia z przewodów dymo-
wych i spalinowych od palenisk opalanych
paliwem sta³ym, co najmniej cztery razy w
roku,

Bezpieczne ogrzewanie i dogrzewanie
pomieszczeñ w sezonie zimowym

2. Zanieczyszczenia z przewodów dymo-
wych i spalinowych od palenisk opalanych
paliwem ciek³ym i gazowym, co najmniej dwa
razy w roku,

3. Zanieczyszczenia z przewodów dymo-
wych i spalinowych od palenisk zak³adów zbio-
rowego ¿ywienia i us³ug gastronomicznych, co
najmniej raz w miesi¹cu, je¿eli przepisy miej-
scowe nie stanowi¹ inaczej.

 
W wymienionych obiektach usuwa siê za-

nieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych
co najmniej raz w roku, je¿eli wiêksza czêsto-
tliwoœæ nie wynika z warunków u¿ytkowych.

(Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 80, poz.563)).

st. kpt. S³awomir Kaganek
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna

w Myœlenicach

INFORMACJE
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SU£KOWICE Rynek

BIELSKO BIA£A  06:47U  10:17U

HARBUTOWICE  05:48F  06:19S  07:47F  09:28U  10:47F  11:12S  12:43F  14:58F  15:37F  15:53Fn  16:58U

20:13U

KALWARIA   06:23U  07:25S  14:03Fn

KRAKÓW   04:52F  04:58CU  05:05  05:17F  05:51F  06:05U  06:35F  06:43CU  07:03F  07:07U  07:05 U 1,6

07:58F  07:59U  09:00U  09:27N  09:50AU  10:32N  11:18F  11:37F  12:03U  12:42U  12:43U  14:08C  14:12N

14:48U  15:17U  15:53F  16:30U  16:33U  18:08U  18:21N  18:53Fn   20:15U   20:36U

MYŒLENICE 06:45F  07:13U  08:00F  08:23F  08:31U  08:45F  09:00U  09:48U  10:48F  11:33F  11:48U 12:05S

13:05F  13:10F  13:18Ug  15:01Fn  15:23U  16:23F  16:28U  17:38Fn  18:38F  19:08U  20:13U

MYŒLENICE przez JASIENICÊ  05:05F  06:08AG  07:15F  08:13S  10:30F  14:08Fn  15:09F

MYŒLENICE przez RUDNIK DOLNY  05:18U  06:12F  07:04F  07:07S  10:02U  13:07F  14:18U  16:22Fn

17:27U  21:10 5A 21:13Fn

MYŒLENICE,  ALBERT  09:40F  13:40F  14:45F

RUDNIK,  GRANICA   12:30S   23:28U      

SUCHA BESKIDZKA   13:58N   22:29U

SU£KOWICE,  ZIELONA  05:59AG  07:54S  13:54Fn

ZAWOJA MARKOWA  08:24U  11:24U  13:24N  15:19U  19:39U

ZAWOJA POLICZNE  09:20U  17:00N  18:05U  21:22N

ROZK£AD  JAZDY  PKS

Oznaczenia

1 - kursuje w poniedzia³ki
5 - kursuje w pi¹tki
6 - kursuje w soboty
A - kursuje w dni powszednie
C - kursuje w soboty, niedziele i œwiêta
F - kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku w dni robocze
g - kursuje w dni robocze w wakacje i ferie
G - nie kursuje w wakacje i ferie
N - nie kursuje w Wielkanoc i Bo¿e Narodzenie
n - nie kursuje w Wigiliê, Sylwestra i Wielk¹ Sobotê
S - kursuje w dni nauki szkolnej
U - nie kursuje 25 XII, Nowy Rok, Wielkanoc
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