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Na Z³ote Gody
Drodzy pañstwo niech ka¿dy z radoœci zaszlocha
ile sporów po których na lody chodzi siê osobno
rumianków na dobranoc mora³ów nad ranem
bo ¿ona wci¹¿ za ma³o teœciowa za du¿o
ile min gdy siê wstawa³o jak kogut do boju
to co niby na niby ale trochê dalej
to co zaraz a wtedy o wiele za bardzo
i to co nie do koñca jak ¿ycie w ogóle
wszystko potem jak nogi krzywe ale swoje
ma³pa z ma³p¹ siê k³óci jeœli ma³pê kocha
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1-2. Spotkanie w³adz gminy z ma³¿eñ-
stwami obchodz¹cymi piêædziesiêciole-
cie ma³¿eñstwa
3. Klasa I f Gimnazjum w Su³kowicach
4. Op³atek dla starszych, chorych i sa-
motnych
4-6. Studniówka w ZSZiO
7-8. Zdjêcia z ferii zimowych

Zdjêcia na 2 stronie

Maria i Józef Berneccy, Stefania i Jan
Garbieniowie, Ewa i W³odzimierz KuŸnia-
rowie, Maria i Mieczys³aw Nêdzowie, Zo-
fia i Stefan Ostafinowie, Stanis³awa i W³a-
dys³aw Sochowie, Maria i Jan Sochowie,
Rozalia i Franciszek Spólnikowie, Aniela
i Mieczys³aw Srokowie, Stefania i Kazi-
mierz Strêkowie, Maria i Stefan Szubo-
wie 50 lat temu powiedzieli przed o³tarzem:

Ja...biorê sobie ciebie...za ¿onê/mê¿a i
œlubujê ci mi³oœæ, wiernoœæ i uczciwoœæ
ma³¿eñsk¹ oraz, ¿e ciê nie opuszczê a¿ do
œmierci. Tak mi dopomó¿ Panie Bo¿e
Wszechmog¹cy w Trójcy Jedyny i Wszyscy
Œwiêci.

Dostojnym jubilatom burmistrz Piotr
Pu³ka i zast. burmistrza Rozalia Oliwa wrê-
czyli w Oœrodku Kultury medale „Za D³u-
goletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie” oraz okolicz-
noœciowe dyplomy i upominki.

Burmistrz powiedzia³:
„Szanowni Pañstwo. Spotykamy siê

tutaj z okazji Waszego wielkiego jubileuszu.
50 lat po¿ycia ma³¿eñskiego to niewyobra-
¿alny okres czasu. Czas tym bardziej cen-
ny, bo prze¿yty razem. Razem z troskami
¿ycia codziennego, niepowodzeniami i suk-
cesami.

Patrz¹c na dzisiejszy œwiat trudno jest
wskazaæ porównanie do Waszego wielkie-
go œwiêta. W dobie, kiedy rodzina i ma³-
¿eñstwo, co tu du¿o ukrywaæ, nie jest ju¿

Nasza ok³adka
Uczennice Zespo³u Szkó³ Zawodowych i
Ogólnokszta³c¹cych w Su³kowicach na
studniówce

Ks. Jan Twardowski

œwiêtoœci¹, tym bardziej powinno siê Wam
sk³adaæ wyrazy uznania i podziwu. To Wy
powinniœcie byæ pokazywani jako przyk³ad
sposobu na dobre ¿ycie, jak mo¿na w zgo-
dzie z samym sob¹ wspó³istnieæ z innymi.

Mam do Pañstwa wielk¹ proœbê, aby-
œcie przekazali Wasz sposób na wspólne
¿ycie swoim dzieciom, wnukom, innym m³o-
dym ludziom. Oni nie wiedz¹, jak podejœæ
do ¿ycia, nie wiedz¹, ¿e obok nich s¹ lu-
dzie, którzy taki sposób znaleŸli. Ta recepta
na pewno uzdrowi stosunki panuj¹ce
wokó³ nas. Na pewno pamiêtacie czasy, kie-
dy s¹siedzi pomagali sobie wzajemnie, kie-
dy nie by³o zawiœci, zazdroœci i chêci poka-
zania, ¿e „ja jestem lepszy od drugiego”.
Niestety, dzisiaj tak nie jest, a moim (i nie
tylko moim marzeniem) jest, aby te dobre
czasy wróci³y. Wierzê, ¿e m³ode pokolenie
jest w stanie zauwa¿yæ dobro drugiego cz³o-
wieka, ale musi ono mieæ wokó³ siebie ludzi
tacy jak Wy.

Moi drodzy. ̄ yczê Wam przede wszyst-
kim zdrowia, pogody ducha, mi³oœci i b³o-
gos³awieñstwa Bo¿ego. ¯yczê Wam, aby-
œcie do¿yli nastêpnego tak wielkiego jubi-
leuszu”.

Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp kapeli re-
gionalnej „Baciary” oraz zespo³u taneczne-
go „Retro”.

Takie uroczystoœci to niezapomniane
chwile, którym towarzyszy zawsze wzrusze-
nie, radoœæ i wspomnienia ze wspólnie prze-
¿ytych lat.(B)
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RADA  MIEJSKA

Nie bêdzie nowych wyborów

Na pocz¹tku obrad pi¹tej sesji Rady Miej-
skiej 25 stycznia br. przewodnicz¹cy Jan So-
cha poinformowa³ zebranych, ¿e w Urzêdzie
Wojewódzkim dowiedzia³ siê, i¿ oœwiadczenia
maj¹tkowe z³o¿one przez wszystkich radnych
s¹ w³aœciwe.

Obowi¹zkowe szkolenia dla radnych

Rozmawia³ równie¿ z prawnikiem UW o
pocz¹tku funkcjonowania nowej rady: powin-
no siê zorganizowaæ obowi¹zkowe szkolenia
dla radnych. Przewodnicz¹cy wkrótce zdecy-
duje, jak¹ treœæ szkolenia wybraæ z oferowa-
nych kursów. Burmistrz Piotr Pu³ka zapropo-
nowa³ radnym kurs komputerowy, który by³-
by zorganizowany pod k¹tem wykorzystywa-
nia technik komputerowych do pracy radnego.
Trzeba d¹¿yæ do tego, by np. materia³y na se-
sjê radni otrzymywali w formie elektronicznej.
Kurs móg³by odbyæ siê w Gminnym Centrum
Informacji w Su³kowicach.

Komisje pracuj¹

W kolejnych punktach obrad burmistrz
Piotr Pu³ka przedstawi³ informacjê swej o pra-
cy od ostatniej sesji (zob. str. 6), a przewodni-
cz¹cy sta³ych komisji rady o swych posiedze-
niach.

Komisja Rewizyjna zajê³a siê analiz¹ wie-
loletniego planu inwestycyjnego na lata 2004 -
2008 i stwierdzi³a, ¿e niektóre zadania i inwe-
stycje nie s¹ zakoñczone. Komisja wnioskuje,
aby opracowaæ nowy wieloletni plan inwesty-
cyjny na lata 2007 - 2013 ze wzglêdu na m.in.
œrodki finansowe z Unii Europejskiej.

Komisja Oœwiaty, Kultury, Sportu i Tury-
styki zajê³a siê projektowanym bud¿etem gmi-
ny na bie¿¹cy rok w tematach zwi¹zanych z
oœwiat¹, kultur¹, sportem i turystyk¹. Omówi-
³a tak¿e reorganizacjê œwietlicy socjoterapeu-
tycznej, która od 1 stycznia przesz³a pod za-
rz¹d burmistrza. Komisja przyjê³a wniosek o
zaliczenie m³odzie¿owych dru¿yn OSP w sze-
reg beneficjantów œrodków finansowych zasi-
laj¹cych gminny program przeciwdzia³ania al-
koholizmowi, narkomanii i innym uzale¿nie-
niom.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bud¿etu
i Finansów dyskutowa³a nad prowizorium bu-
d¿etowym, które by³o uchwalone w paŸdzier-
niku i zadaniom priorytetowymi w 2007 roku
pod wzglêdem inwestycji.

Komisja Bezpieczeñstwa Publicznego i
Ochrony Przeciwpo¿arowej zg³osi³a nastêpu-
j¹ce wnioski:

wykonanie poboczy a nastêpnie chodnika
na ul. Kowalskiej od wodospadu do nowego
mostu; poprawienie lub zmiana na inny próg

zwalniaj¹cy na ul. Szkolnej w Rudniku; utwo-
rzenie filii Wydzia³u Komunikacji w Su³kowi-
cach. Komisja wys³a³a pismo do Starostwa Po-
wiatowego odnoœnie przeprowadzenia remon-
tu nawierzchni ul. Na Wêgry na odcinku od
domu p. W. Bochenek do koñca ulicy.

Komisja ds. Przeciwdzia³ania Bezrobociu,
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej zajê³a siê dzia³al-
noœci¹ Centrum Rehabilitacji. Planuje siê wpro-
wadzenia nowych metod rehabilitacji w Cen-
trum i kupno aparatu do krioterapii. Komisja
stwierdzi³a, ¿e nale¿y zatrudniæ masa¿ystê oraz
wygospodarowaæ dodatkowe pomieszczenia
niezbêdne do dobrego funkcjonowania Centrum

Rehabilitacji.

Nowy skarbnik gminy

Burmistrz poinformowa³, ¿e kandydatka na
to stanowisko Teresa Garbieñ to osoba, któr¹
obdarzy³ zaufaniem. Wszyscy radni g³osowali
za powo³aniem na skarbnika gminy Teresy
Garbieñ, która powiedzia³a:

„Panie Przewodnicz¹cy, Wysoka Rado.
Bardzo dziêkujê na powo³anie mnie na to sta-
nowisko. Ze swej strony zobowi¹zujê siê rze-
telnie spe³niaæ swoje obowi¹zki zgodnie z prze-
pisami prawa”.

Wiêcej sklepów z wódk¹

Burmistrz przedstawi³ projekt zmiany
uchwa³y o zwiêkszeniu liczby punktów sprze-
da¿y napojów alkoholowych. Zofia Góralik
przeczyta³a negatywn¹ opiniê Komisji ds. Pro-
filaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych dotycz¹c¹ projektu uchwa³y w spra-
wie: zmiany uchwa³y o ustaleniu liczby punk-
tów sprzeda¿y napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miej-
scem sprzeda¿y.

W o¿ywionej dyskusji najpierw Jan Hodu-
rek stwierdzi³, ¿e w demokracji nie powinno
byæ limitów, nawet tych dotycz¹cych alkoho-
lu. Piotr Budzoñ – powinny byæ limity doty-
cz¹ce alkoholu. J. Hodurek: „Chodzi o to ¿eby
nie utrudniaæ, poniewa¿ tych punktów ju¿ i
tak jest du¿o. Ten kto pije, to i tak bêdzie pi³.
Trzeba myœleæ jak odci¹gaæ go od na³ogu two-
rz¹c ró¿ne programy profilaktyczne, a jedno-
czeœnie nie mo¿na utrudniaæ pracy przedsiê-
biorcom”.

Janusz Starzec i Stanis³aw Latoñ poparli
opiniê Hodurka. Wies³aw Moroñ zauwa¿y³, ¿e
je¿eli mowa o demokracji, to trzeba ca³kowicie
znieœæ limity. „Podnosz¹c limit do 45 punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych poza miej-
scem sprzeda¿y, to jednak w dalszym ci¹gu
jest to ograniczenie. Z drugiej strony s¹ opra-
cowywane programy przeciwdzia³ania alkoho-
lizmowi itd. Je¿eli rada podejmie uchwa³ê, ¿e
znosi limity lub je podnosi, to musi jednocze-
œnie bardzo mocno naciskaæ, aby policja wy-
pe³nia³a swoje obowi¹zki. Jak dotychczas te
obowi¹zki s¹ wype³niane za s³abo”.

G³osowanie przebieg³o nastêpuj¹co: 7 rad-
nych „za”, 2 radnych „przeciw”, 6 radnych
„wstrzyma³o siê od g³osu”, wiêc uchwalono

uchwa³ê: Zmiany uchwa³y o ustaleniu liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza
miejscem sprzeda¿y.

Zmiana strategii rozwoju gminy

Burmistrz Piotr Pu³ka: Ten temat zosta³
wprowadzony, aby radni zdawali sobie spra-
wê, jakie inwestycje bêd¹ realizowane dalej, a
które s¹ planowane do realizacji w przysz³o-
œci. Dokument Wieloletni Plan Inwestycyjny
przygotowa³a firma zewnêtrzna. Na razie trze-
ba pozostawiæ ten dokument, który jest opra-
cowany do roku 2008”.

Dorota Gabryl z Referatu Techniczno-In-
westycyjnego powiedzia³a, ¿e Wieloletni Plan
Inwestycyjny to dokument, „który gmina musi
mieæ i w którym musz¹ siê znaleŸæ wszystkie
inwestycje realizowane w gminie. Wymóg ten
nak³ada ustawa o finansach publicznych. Do-
kument ten jest niezbêdny przy staraniu siê o
zewnêtrzne œrodki finansowe. Dokument ten
zosta³ opracowany w 2004 roku, a zatwier-
dzony w roku 2005, na jego podstawie s¹ opra-
cowywane roczne bud¿ety. Wieloletni Plan In-
westycyjny dla Gminy Su³kowice zosta³ opraco-
wany na lata 2004-2008”.

Poprzednia rada ocenia³a inwestycje i usta-
li³a ranking wa¿noœci inwestycji, przyjmuj¹c
nastêpuj¹ce kryteria:

realizacja celów strategicznych, zaawanso-
wanie inwestycji, mo¿liwoœæ pozyskania do-
tacji, zadanie regeneruj¹ce wp³ywy bud¿eto-
we, wp³yw na œrodowisko naturalne, poprawa
warunków kszta³cenia, dokumentacja formal-
no-prawna.

W tym dokumencie zamieszczono wyniki
rankingu inwestycji, do których nale¿¹:

- rozbudowa oczyszczalni œcieków,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- rozbudowa sk³adowiska odpadów wraz z

centrum segregacji,
- modernizacja sieci wodoci¹gowej i ujêcia

wody,
- rozbudowa sieci wodoci¹gowej w Rudniku,
- modernizacja placówek oœwiatowych,
- rozbudowa kompleksu sportowego
w Su³kowicach,
- budowa hali sportowej SP w Harbutowi-

cach,
- budowa hali sportowej SP w Su³kowicach,
- rozbudowa infrastruktury drogowej,
- basen,
- zalew, itd.
- rozbudowa bazy turystycznej,
- wyznaczanie i budowa tras rowerowych i

turystycznych.
Wiêkszoœæ z tych inwestycji jest realizo-

wana oprócz dwóch ostatnich zadañ.
W dokumencie (dostêpnym na stronie inter-

netowej) rozpisane s¹ wszystkie inwestycje
wraz z projektem ich finansowania. By³y przy-
gotowane trzy warianty finansowanie inwesty-
cji: optymistyczny, realny i pesymistyczny.
Realizowany jest wariant pomiêdzy realnym a
optymistycznym. W przysz³ym roku istnieje
potrzeba opracowania nowego dokumentu.

V sesja
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Zdaniem przewodnicz¹cego Sochy najwa¿-
niejszym priorytetem jest zmiana planu zago-
spodarowania odnoœnie ziem zwi¹zanych z in-
westycjami „KuŸni”, co powinno byæ przygo-
towane jak najszybciej i poddane pod ocenê
radzie. St¹d wniosek do burmistrza, aby „na
dniach” przygotowa³ ca³y pakiet zmian zwi¹-
zanych z ewentualnymi zmianami planu zago-
spodarowania.

Basen na Zielonej

Radni zapytali o basen na Zielonej.
Burmistrz: „Zg³osi³ siê pan, który odkupi³

od pana Nalepy tereny razem z powsta³ym
projektem. Projekt przewiduje budowê centrum
turystyczno - hotelowego wraz z zapleczem
gastronomicznym. Realizacja projektu opiewa
na kwotê oko³o 1 miliona z³otych. Problemem
by³ tylko dojazd. Inwestor zdaje sobie sprawê,
¿e jest to teren zalewowy, ale je¿eli uda mu siê
pozyskaæ tereny wokó³ tego basenu, to naj-
prawdopodobniej rozpocznie inwestycjê”.

Wies³aw Moroñ: „Je¿eli znajdzie siê osoba
do wybudowania na tym terenie kompleksu ho-
telarsko - restauracyjnego, to rada powinna stwo-
rzyæ wszystkie korzystne mo¿liwoœci, aby taka
inwestycja powsta³a, poniewa¿ na dzieñ dzi-
siejszy gmina takiej bazy nie posiada”.

Zalew

Dorota Gabryl: „W 2005 roku po przetar-
gu projektant zrobi³ projekt, ale nie ma jeszcze
pozwolenia na budowê zalewu z Urzêdu Woje-
wódzkiego Równie¿ projektant ma uwagi.
Orientacyjny koszt budowy zalewu to oko³o 3
miliony z³otych. Jest to niedu¿y zbiornik, oko³o
1 hektara powierzchni. Wokó³ zbiornika gmina
nie ma terenów, s¹ tam pojedyncze dzia³ki, a
reszta to prywatne tereny”.

Wies³aw Moroñ: „Maksymalna g³êbokoœæ
zalewu ma mieæ do 1,20 m. Taki zalew nie przy-
ci¹gnie dodatkowych inwestorów, dlatego ten
temat wymaga jeszcze przemyœlenia –  czy
zostajemy przy zalewie, ale o innych parame-
trach czy bêdzie to pewnego rodzaju basen”.

Burmistrz Pu³ka powtórzy³, ¿e by³a osoba
zainteresowana kupnem terenu przed tym ba-
senem (id¹c w kierunku mostu na Zielonej). Bur-
mistrz bêdzie rozmawia³ z w³aœcicielem terenu.
Projektowana g³êbokoœæ zalewu do 1,20 m to
dopuszczalna maksymalna g³êbokoœæ, przy
której nie jest wymagana obecnoœæ ratownika.

Przewodnicz¹cy Socha poprosi³ Dzia³ In-
westycji o wykonanie symulacji pod k¹tem:
„Je¿eli nie zalew, to co w zamian, basen? Gdzie
mo¿na by³oby go zlokalizowaæ, jaki by³by
ewentualny koszt itd. Symulacjê wykonaæ w
celu porównania z tematem „zalew”, który
wynika z zapotrzebowaniem na zbiornik wod-
ny w okresie wakacyjnym.

Przewodnicz¹cy Rady Osiedla Eugeniusz
Pitala przypomnia³, ¿e sprawa zalewu ci¹gnie
siê ju¿ oko³o 12 lat. „Pieni¹dze siê ju¿ w³o¿y³o
w ten teren, dlatego nie ma sensu poddawaæ
ponownej dyskusji czy zalew jest potrzebny
czy te¿ nie”.

Targowisko

Omawiana na komisji sprawa targowiska
wywo³a³a trzy propozycje:

- zagospodarowanie terenu w celu usuniê-
cia niekorzystnego wygl¹du, jaki aktualnie ma
obecny plac targowy w Su³kowicach,

- niezabudowywanie nowego placu krama-
mi i budkami, aby by³ placem otwartym, na
którym nie bêdzie tylko targ, ale tak¿e organi-
zowane ró¿ne imprezy masowe,

- plac ma byæ parkingiem dla boiska na Zie-
lonej, po³¹czenie placu z boiskiem poprzez k³ad-
kê, co w przysz³oœci i po wytyczeniu œcie¿ek
rowerowych bêdzie dobr¹ baz¹ parkingow¹ dla
przyje¿d¿aj¹cych turystów

Modernizacja sieci wodoci¹gowej

Stanis³aw Latoñ podkreœli³, ¿e jest to spra-
wa powa¿na, wymagaj¹ca uwagi, poniewa¿ ujê-
cie od 40 lat nie by³o modernizowane. Trzeba
je doprowadziæ do takiego stanu, aby miesz-
kañcy-odbiory przestali na nie narzekaæ.

Burmistrz poinformowa³, ¿e zosta³ ju¿ og³o-
szony przetarg na projektu modernizacji ujêcia
wody. Przewidywalny koszt samego projektu
to oko³o 200 tysiêcy z³otych.

Ankieta dla radnych

Przewodnicz¹cy  Socha wystosowa³ wnio-
sek do Dzia³u Inwestycji o przygotowanie an-
kiety inwestycyjnej dla radnych, aby „jeszcze
raz poddaæ pod g³osowanie, co jest najwa¿niej-
szym priorytetem pod wzglêdem inwestycji
na terenie gminy”. Sugestia przewodnicz¹cego
dotyczy³a przygotowania planu inwestycyj-
nego pod jedn¹ œcie¿kê rowerow¹, by „przy-
najmniej zrobiæ tak¹ jedn¹ œcie¿kê podczas tej
kadencji”.

Interpelacje, wnioski radnych – odpo-
wiedzi burmistrza

Burmistrz odpowiedzia³ na interpelacje z
poprzednich sesji.

* Popsute ³awki na osiedlu
£awki s¹ w³asnoœci¹ SM Zorza.
* Malowanie pasów na drodze wojewódz-

kiej w Harbutowicach
Zg³oszono do Zarz¹du Dróg Wojewódz-

kich. Malowanie znaków poziomych przepro-
wadzane jest raz do roku.

* Odœnie¿anie drogi powiatowej w okoli-
cach SP Su³kowice

Zg³oszono do Zarz¹du Dróg Powiatowych
w Myœlenicach.

* Oznakowanie drogi
Zg³oszono do Starostwa Powiatowego –

Wydzia³ Zarz¹dzania Ruchem.
* Nabór m³odzie¿y do M³odzie¿owej Rady

Miejskiej
Sprawa skierowana do Komisji Oœwiaty.
* Wykonanie zadaszenia na przystanku w

okolicy domu p. Biernata
Trwaj¹ uzgodnienia z w³aœcicielem ogrodze-

nia. Jeœli siê  zgodzi, przyst¹pimy do realizacji.

* Uwzglêdnienie w bud¿ecie funduszu al-
koholowego opiekunów m³odzie¿owych dru-
¿yn stra¿ackich

Wykonane.
* Wycinka drzew przy drodze powiatowej

w okolicy cmentarza w Su³kowicach
Przekazano do Zarz¹du Dróg Powiatowych

w Myœlenicach.
* Informacja na temat realizacji programów

naprawczych dla szkó³ gminnych
Informacja zostanie udostêpniona zainte-

resowanym radnym.
* Ponowna inwentaryzacja przy³¹czy wo-

doci¹gowych w Rudniku
Referat Techniczno-Inwestycyjny zbiera

zg³oszenia. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania pro-
jektu i finansowania przez gminê tzw. siêga-
czy.

* Oœwietlenie drogi Kubanówka w Su³ko-
wicach

W bud¿ecie gminy nie przewidziano ¿ad-
nych pieniêdzy na wykonanie oœwietlenia no-
wych odcinków dróg.

* Przeniesienie Wydzia³u Komunikacji do
Su³kowic

Starosta Myœlenickim nie widzi mo¿liwo-
œci finansowych i technicznych. Zostanie wy-
stosowane oficjalne pismo.

* Na interpelacjê W. Moronia w sprawie
realizacji programów naprawczych dla szkó³
gminnych odpowiedzia³a zast. burmistrza Ro-
zalia Oliwa.

W czerwcu 2006 roku by³a analizowana
sytuacja szkó³ gminnych. Postanowiono, ¿e w
szko³ach bêd¹ wprowadzone programy na-
prawcze. Programy zosta³y opracowane na
prze³omie sierpnia i wrzeœnia. Burmistrz po-
prosi³a dyrektorów poszczególnych szkó³, aby
przygotowali ewaluacjê programów napraw-
czych. „Ewaluacja zosta³a przygotowana oraz
wprowadzone by³y tak¿e egzaminy próbne.
Programy naprawcze i ich ewaluacje s¹ to ob-
szerne dokumenty. Mo¿na je podsumowaæ w
ten sposób, i¿ ka¿da z placówek oœwiatowych
deklaruje, ¿e nast¹pi³ wzrost poziomu, popra-
wi³y siê warunki wychowawcze oraz dydak-
tyczne. Natomiast wiele do ¿yczenia pozosta-
wia sprawa bezpieczeñstwa”.

R. Oliwa poruszy³a jeszcze trudny i wa¿-
ny temat dowo¿enia uczniów do szkó³, który
by³ przedmiotem dyskusji na poprzedniej se-
sji. Aktualnie temat ten jest w trakcie finalizo-
wania.

Radni zg³osili kilka dalszych interpelacji i
wniosków, o których napiszemy zbiorczo w
jednym z numerów gazety.

Przewodnicz¹cy  Socha jeszcze raz zachê-
ci³ wszystkich radnych do wyznaczenia godzin-
nego dy¿uru raz w tygodniu.

Stefan Bochenek

Ewaluacja w oœwiacie – ocena przydatno-
œci i skutecznoœci podejmowanych dzia³añ dy-
daktycznych, wychowawczych i opiekuñ-
czych w odniesieniu do za³o¿onych celów, s³u-
¿¹c¹ doskonaleniu tych dzia³añ.
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W dniach 4 i 11 lutego odby³y siê
coroczne zebrania wiejskie.

Zebrania te to forma kontaktu z miesz-
kañcami i mo¿liwoœæ pos³uchania o proble-
mach, które nêkaj¹ spo³ecznoœæ lokaln¹.

Zebrania te to równie¿ sprawozdanie z wy-
konanych remontów i inwestycji oraz przed-
stawienie planów na przysz³oœæ. Przys³uchu-
j¹c siê g³osom zebranych doszed³em do wnio-
sku, aby takie spotkania organizowaæ czêœciej.

Kontakt mieszkañców z w³adzami powi-
nien odbywaæ siê równie¿ na innych p³aszczy-
znach, na przyk³ad drog¹ elektroniczn¹ w for-
mie zapytañ, uwag czy potrzeb przesy³anych
na oficjaln¹ stronê Gminy Su³kowice.

Niezale¿nie od miejscowoœci przewija³y siê
nastêpuj¹ce kwestie:

1. Program wykorzystania energii ze Ÿróde³
odnawialnych. Przypomnê w tym miejscu, ¿e
Powiat Myœlenicki zbiera³ ankiety od ludnoœci
czy s¹ zainteresowani wykonaniem w gospo-
darstwach domowych baterii s³onecznych,

pomp wodnych i innych urz¹dzeñ wykorzy-
stuj¹cych energiê odnawialn¹.

2. Doœwietlenie ulic i wykonanie nowych
punktów œwietlnych

3. Zmiany w planach zagospodarowania
przestrzennego i przekwalifikowanie dzia³ek na
tereny budowlane. Wiêcej informacji w tym nu-
merze gazety.

4. Rozbudowa gminnej sieci wodoci¹gowej.
5. Kontynuacja budowy sieci kanalizacyj-

nej.

Oprócz wymienionych wczeœniej tematów
pojawia³y siê równie¿ takie, które by³y specy-
ficzne dla konkretnej miejscowoœci jak chocia¿-
by uwzglêdnienie budowy zatoki autobusowej
przy powstaj¹cym chodniku w Krzywaczce.
W Biertowicach du¿ym problemem bêdzie bu-
dowa mostu ³¹cz¹cego tereny po obu stronach
rzeki, w Rudniku na przyk³ad oœwietlenie za-
tok autobusowych. W Harbutowicach dosyæ
du¿ym problemem jest stan nawierzchni na
drogach gminnych.

Zebrania z mieszkañcami
W dniu 6 lutego odby³o siê ze-

branie z mieszkañcami Su³kowic.

Problemami dla zebranych by³y miêdzy
innymi poprawa estetyki miasta, sprz¹tanie
okolic placu targowego, odœnie¿ania dróg gmin-
nych czy regulacja dalszej czêœci rzeki.

W wielu przypadkach przewija³ siê pro-
blem bezpieczeñstwa w naszej gminie. Miesz-
kañcy zebrani na spotkaniach widz¹ potrzebê
zwiêkszenia patroli zw³aszcza w okolicach
szkó³ i obiektów u¿ytecznoœci publicznej.

Zebrania takie s¹ cenn¹ wskazówk¹ dla
w³adz, w jakim kierunku nale¿y pójœæ, aby wi-
doczny by³ rozwój naszej gminy. Te uwagi,
chocia¿by zagospodarowanie terenów przy
wjeŸdzie do Su³kowic, prostowanie drogi w
okolicach rynku w Su³kowicach czy rozwój
turystyki w gminie, stanowi¹ materia³ do prze-
myœleñ, nie tylko obecnej w³adzy, ale równie¿
i przysz³ych w³odarzy.

Piotr Pu³ka
Burmistrz

Wyda³em jedno zarz¹dzenie w sprawie
og³oszenia konkursu dla organizacji poza-
rz¹dowych i po¿ytku publicznego dotycz¹-
cego zadañ publicznych z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
na realizacjê zadania publicznego w zakre-
sie przeciwdzia³ania patologiom spo³ecz-
nym.

3 i 10 stycznia odby³o siê spotkanie z
przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie budowy
chodnika w Krzywaczce. Budowa chodnika
zosta³a wstrzymana ze wzglêdu na brak ure-
gulowañ dotycz¹cych w³asnoœci dzia³ek za-
jêtych pod przewidywan¹ budowê. S¹ za³a-
twione pozwolenia wejœcia na te dzia³ki.
Budowa chodnika ma siê zakoñczyæ do koñ-
ca maja. Ponadto wykonawca zasugerowa³
podzielenie tej inwestycji na dwa etapy ze
wzglêdu na niemo¿noœæ wykonania odcin-
ka od Karczmy do budynku remizy. Zdaniem
wykonawcy i przedstawicieli GDDKiA od-
cinek ten jest Ÿle zaprojektowany.

Pojawi³ siê temat sprzeda¿y mieszkañ
komunalnych. Zleci³em przygotowanie
prawne mo¿liwoœci sprzeda¿y oraz wyst¹-
pimy do mieszkañców o deklaracjê chêci
zakupu. Po dokonaniu wyceny radni zde-
cyduj¹, czy i na jakich warunkach sprzedaæ
te mieszkania.

5, 9 i 17 stycznia zosta³a przeprowadzo-
na inspekcja obiektów oœwiatowych pod
k¹tem tegorocznych remontów i inwesty-
cji. Lista ¿yczeñ jest dosyæ d³uga.

8 stycznia przeprowadzi³em rozmowy z
prezesami KS Goœcibia na temat moderni-
zacji p³yty stadionu i budowy drugiego
boiska spe³niaj¹cego wymagania PZPN.

Zleci³em pomiary zgodnie z sugestiami pre-
zesów. Rozpatrywa³em mo¿liwoœci pozy-
skania na takie cele funduszy i by³aby mo¿-
liwoœæ, ale na razie na bardzo niekorzyst-
nych warunkach. Czekamy na otwarcie
konkursu przez Ministra Sportu w sprawie
budowy boisk wielofunkcyjnych ze sztuczn¹
muraw¹.

Zosta³a przeprowadzona analiza oœwie-
tlenia gminnego. Sukcesywnie bêd¹ w³¹cza-
ne lampy, które w ocenie cz³onków Komisji
Bezpieczeñstwa s¹ niezbêdne i zagra¿aj¹ bez-
pieczeñstwu zarówno pieszych jak i kieruj¹-
cych pojazdami. Cz³onkowie komisji sugero-
wali ujêcie w planach na przysz³oœæ oœwietle-
nie nowych odcinków.

11 stycznia odby³o siê pierwsze spo-
tkanie ze Starost¹ Myœlenickim panem Sta-
nis³awem Chorobikiem. [...]

12 stycznia przeprowadziliœmy rozmo-
wy z zarz¹dem FN KuŸnia S.A. wœród poru-
szanych tematów przewinê³y siê nastêpu-
j¹ce:

• Przekazanie nieodp³atnie wydzielonej
czêœci budynku, w którym znajduje siê Klub
KuŸnia.

• Pomoc w pozyskaniu terenów pod pla-
nowane inwestycje przemys³owe. KuŸnia
planuje wybudowaæ za, podkreœlam, od³o-
¿one pieni¹dze cynkowniê, fabrykê œrub i
przenieœæ na te tereny najbardziej uci¹¿li-
wy dzia³ – kuŸniê. Bardzo licz¹ na nasz¹
pomoc i utworzenie w okolicach wysypi-
ska œmieci namiastki strefy przemys³owej.

• Chc¹ pomóc równie¿ gminie i zapro-
ponowali zakup fotoradaru. Dr¹¿¹c temat
rozmawia³em z komendantem Komendy
Powiatowej Policji w Myœlenicach, który
podsun¹³ pomys³ zainstalowania na tere-
nie gminy 3 s³upów na fotoradar. Maj¹ pod-
pisan¹ ju¿ umowê z gmin¹ Dobczyce na in-
stalacjê takich s³upów. Do nas nale¿y teraz

ruch, przy czym koszt instalacji jednego
s³upa to oko³o 20 000 z³otych.

16 stycznia bra³em udzia³ w spotkaniu z
dyrektorem Zarz¹du Dróg Wojewódzkich
w sprawie planowanej przebudowy drogi
wojewódzkiej od Biertowic do £apczycy.
Spotkanie odby³o siê w Urzêdzie Gminy i
Miasta w Dobczycach, a inicjatorem i me-
cenasem ca³ego spotkania by³ pose³ Ma-
rek £atas, który zabiega o œrodki dla ca³ej
inwestycji z bud¿etu pañstwa. Spotkanie
zosta³o zorganizowane w celu zadeklaro-
wania przez zainteresowane gminy wspó³-
finansowania. Do dnia dzisiejszego nie do-
sta³em informacji jak bêdzie wspó³finanso-
wana ta inwestycja.

17 stycznia spotka³em siê z komendan-
tem i zastêpc¹ komendanta Komendy Powia-
towej Policji w Myœlenicach. Panowie dziê-
kowali za dobrze uk³adaj¹c¹ siê wspó³pracê z
gmin¹. Jak zwykle przy takiej okazji prosili o
wsparcie finansowe. Zaproponowali zakup
nowego samochodu patrolowego przy finan-
sowaniu 25% gmina, 25% powiat i 50% ko-
menda wojewódzka. Na uwadze jest zakup
samochodu o wartoœci 120 000 z³otych. £atwo
policzyæ, ¿e po naszej stronie by³aby kwota
30 000 z³otych. Te pieni¹dze mog³yby czê-
œciowo pochodziæ z kumulacji œrodków bu-
d¿etowych, przeznaczonych na dofinanso-
wanie policji na ca³¹ kadencjê.

22 stycznia spotka³em siê z so³tysami i
przewodnicz¹cym Rady Osiedla w sprawie
rozdysponowania œrodków bud¿etowych.

Piotr Pu³ka
Burmistrz

Jest to skrót sprawozdanie burmistrza z
jego pracy i realizacji uchwa³ Rady Miejskiej
za styczeñ 2007, które  wyg³osi³ na V sesji
Rady Miejskiej.

Sprawozdanie
burmistrza

Nasze sprawy
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Jak siêgam pamiêci¹ zawsze marzy³em,
aby w ¿yciu robiæ dwie rzeczy – malowaæ
i byæ nauczycielem. Kiedy zatrudni³em siê
do pracy w rudnickiej szkole wszystko siê
spe³ni³o. Zacz¹³em znowu marzyæ, aby w
tej szkole do¿yæ emerytury. Niestety, dia-
be³ zakrêci³ ogonem i wymyœli³ Gimnazjum
w Su³kowicach. Od pocz¹tku by³em prze-
ciwnikiem reformy oœwiaty, a up³yw czasu
przekona³ mnie, ¿e mia³em racjê.

Fakt istnienia gimnazjów jest niezaprze-
czalny i, jak siê wydaje, na d³ugie lata bê-
dzie sta³ym obrazem naszej oœwiaty. Ma³o
kto ju¿ pamiêta, jaki panowa³ chaos organi-
zacyjny w momencie tworzenia siê gimna-
zjów i jak¹ ogromn¹ pracê wykonywa³a dy-
rekcja i nauczyciele otwieraj¹cy now¹ szko³ê
w Su³kowicach. Ówczesna w³adza lanso-
wa³a opiniê, ¿e bycie nauczycielem w gim-
nazjum to nobilitacja zawodowa, oraz, ¿e
grono pedagogiczne nowej szko³y powstaje
z naboru najlepszych nauczycieli w gmi-
nie. Ucz¹cy, którzy pozostali w podstawów-
kach, musieli siê poczuæ okropnie – nie-
chc¹cy zostali potraktowani jak „odpadek
pedagogiczny”. Powsta³ niepotrzebny po-
dzia³ wœród nauczycieli gminy, który daje o
sobie znaæ po dzieñ dzisiejszy. Ma to od-
zwierciedlenie we wzajemnym oskar¿aniu
siê o sposoby uczenia, wychowywania i
wyniki. W rezultacie kszta³tuje to tak¿e opi-
nie rodziców.

Grono pedagogiczne w Rudniku tworzy-
³o swego rodzaju rodzinê ludzi znaj¹cych siê
od wielu lat. Niestety, reperkusje podzia³u
zaczê³y coraz bardziej doskwieraæ. Coraz
trudniej by³o funkcjonowaæ dwu placówkom
w jednym budynku. Na to na³o¿y³a siê kwe-
stia zachowania m³odzie¿y gimnazjum, które
stawa³o siê coraz bardziej uci¹¿liwe dla dzie-
ci i nauczycieli szko³y podstawowej. Móg³-
bym tu bardzo d³ugo mno¿yæ przyk³ady ne-
gatywne, o których siê ju¿ nie pamiêta.
Wœród ucz¹cych, i nie tylko, ugruntowa³a
siê œwiadomoœæ, ¿e gimnazjum musi byæ
oddzielone lokalowo, nie tylko administra-
cyjnie. Nale¿a³em do w¹skiego grona tych,
którzy mimo wszystko byli przeciwnikami
wyprowadzenia gimnazjum z Rudnika.
Zreszt¹ mam naturaln¹ odrazê do wszyst-
kiego co jest „zbiorcze”. Pamiêtam rozmo-
wê z burmistrzem, w której mówi³em o roz-
budowie szko³y – okaza³o siê, ¿e gmina
musia³aby wydaæ ogromne œrodki na re-
mont budynku. Rzeczywiœcie szko³a by³a
w op³akanym stanie – nie by³o szans na
jak¹kolwiek rozbudowê. Pytam wobec tego,
gdzie byli radni, rada so³ecka, rodzice?

Co zrobili wówczas, aby gimnazjum zo-
sta³o w Rudniku? Mówi siê teraz, ¿e ów-
czesna w³adza wszystkich zmanipulowa³a.
A dlaczego nie dali siê zmanipulowaæ ro-
dzice z Krzywaczki? W Rudniku wprost
odetchniêto z ulga, ¿e gimnazjum siê wy-
nios³o. Rzeczywiœcie, gdy przyje¿d¿a³em po
w³asne dzieci do szko³y, mia³em wra¿enie,
¿e to nie szko³a tylko kurort – cisza, spokój.

Jest ju¿ coœ takiego w naszej naturze,
¿e lubimy narzekaæ na wszystko co nas ota-
cza – wszystko, co miejscowe jest z³e, ju¿
w Myœlenicach, choæ to samo, jest o wiele
lepsze. Ca³e lata tak narzekano na szko³ê
zawodow¹, ¿e sta³a siê ona synonimem by-
lejakoœci i sposobem na zastraszanie – „Jak
nie bêdziesz siê uczy³, to wyl¹dujesz na
Zielonej”. Mimo tego, ¿e ta krytyka pozba-
wiona by³a podstaw, przynios³a katastro-
falne ¿niwo. Obecnie Zespó³ Szkó³ Zawo-
dowych i Ogólnokszta³c¹cych stanie na
nogi, odpocznie, bo ca³e z³o przelaz³o do
Gimnazjum w Su³kowicach. Sta³o siê ono
nowym celem krytyki, wobec tego mówi siê,
¿e tu wszystko jest z³e – bandyctwo, nie-
uctwo i nauczyciele ju¿ wcale nie „najlepsi
z najlepszych”.

Sprawa powrotu gimnazjum do Rudni-
ka przybra³a na sile podczas ostatniej kam-
panii wyborczej, czemu sprzyja³y negatyw-
ne opinie o samej szkole. Ten pomys³
gdzieœ siê tam tli³, wystarczy³o lekko dmuch-
n¹æ, aby powsta³ p³omieñ. Szko³y, podob-
nie jak na przyk³ad bezrobocie, to w ogóle
dobry temat – mo¿na na nim zrobiæ karierê
polityczn¹ na ka¿dym szczeblu, od gmin-
nego po pañstwowy. Gdybym startowa³ na
stanowisko burmistrza, moje has³o wybor-
cze mog³oby brzmieæ nastêpuj¹co: „Kocha-
ne dzieci, wracajcie do domu”. Utworzy³-
bym gimnazjum w ka¿dej miejscowoœci –
du¿e z³o zosta³oby poæwiartowane na ma³e,
a ono nie ma znaczenia. Proszê Pañstwa! Jaki
piêkny by³by hotel w miejscu gimnazjum, w
towarzystwie hali, stadionu. Nieopodal
zbiornik rekreacyjny –„Su³kowickie Morze”,
zaœ na horyzoncie wyci¹g krzese³kowy na
pobliski Dalin, w dole zaœ park miejski. W
miejscu powstaj¹cego osiedla – parkingi z
ci¹gami gastronomicznymi. To nie szkodzi,
¿e stoj¹ tam domy, przecie¿ to da siê wyrów-
naæ. Czy to by siê Pañstwu nie wyda³o atrak-
cyjne? Proszê siê nie baæ, nie mam aspiracji
zostaæ burmistrzem. Chcê tylko Pañstwu
uœwiadomiæ, ¿e decyzjami administracyjny-
mi mo¿na zrobiæ wszystko – gimnazjum, na
przyk³ad, utworzyæ na Suchej Górze (dzie-
ciom na pewno, by siê to spodoba³o).

Je¿eli ktoœ myœli, ¿e gimnazjum w Rud-
niku to lekarstwo na problemy wychowaw-
cze i  efektywn¹ naukê, to zapewniam, ¿e
jest w b³êdzie. Bior¹c pod uwagê obecn¹
sytuacjê lokalow¹ szko³y, wpychanie tam
gimnazjum to absurd, to wyrz¹dzenie dzie-
ciom i m³odzie¿y krzywdy. Szko³a to nie tyl-
ko nauka, to pewien ci¹g tradycji, perma-
nentne zdobywanie doœwiadczenia przez
ucz¹cych, wypracowywanie ró¿nych roz-
wi¹zañ, niejednokrotnie nauka na b³êdach.
Irytuje mnie, gdy szko³ê traktuje siê, jak
przemys³owy zak³ad pracy. Dostajesz „ma-
teria³”, masz do dyspozycji narzêdzia,
wspó³czeœnie obrabiarkê cyfrow¹ i wyko-
naj produkt – w³adaj¹cy kilkoma jêzykami,
m¹dry, grzeczny... etc. Przecie¿ za to ci p³ac¹.
A „materia³” jest ¿ywy, ma swoje ró¿ne pro-
blemy, czêsto jest chory, mniej zdolny, bun-
tuje siê i ma wszystko w nosie, twierdzi, ¿e
to, co umie wystarczy mu na resztê ¿ycia.
M³ody cz³owiek w okresie gimnazjalnym
jest na najtrudniejszym etapie swojego
¿ycia – zaczyna dorastaæ, niejednokrotnie
nie panuje nad swoj¹ osobowoœci¹. Potrze-
buje pomocy, opieki nie tylko szko³y, ale
przede wszystkim rodziców. Wszystkie
œrodki finansowe gminy powinny iœæ w kie-
runku stworzenia jak najlepszych warun-
ków uczenia siê.

Mamy dobr¹ bazê i na niej pracujemy,
ulepszamy i poprawiamy. Nie twórzmy za-
wirowañ organizacyjnych, które dezorga-
nizuj¹ i poch³aniaj¹ niepotrzebne koszty.
IdŸmy w kierunku zmniejszania liczebnie
klas, zaczynaj¹c od szkó³ podstawowych.
Gimnazjum bardziej trzeba by³oby sprofilo-
waæ, organizowaæ wiêcej zajêæ pozalekcyj-
nych. Róbmy to razem: rodzice, nauczycie-
le i w³adza gminy – dla dobra dzieci. W de-
mokracji o wszystkim decyduje wiêkszoœæ.
Zdajê sobie sprawê, ¿e wystêpujê przeciw
swoim wyborcom, których interesów po-
winienem broniæ. W tym wypadku chodzi
jednak o dzieci – dla mnie jest to sprawa
nadrzêdna, a w tej materii jestem prakty-
kiem, nie teoretykiem. Je¿eli w szkole pod-
stawowej bêd¹ stworzone odpowiednie
warunki lokalowe plus wyposa¿enie, pod-
pisujê siê pod tym pomys³em obiema rêka-
mi. Najpierw pomieszczenia, a póŸniej ad-
ministracyjne rozwi¹zania. Zaczynanie bu-
dowy domu od komina jest co najmniej nie-
rozs¹dne.

Jan Socha

Gimnazjum w Rudniku?
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Program rozpoczêli od pokazu zbroi i bro-
ni. Nastêpnie odby³a siê pokazowa walka ry-
cerska. Szczêk mieczy, trzask tarcz obronnych,
gwa³towne i ostre natarcia oraz obrony spowo-
dowa³y, na niektórych twarzach widzów mo¿-
na by³o zaobserwowaæ przera¿enie i obawê,
zw³aszcza u starszych osób.

Dla uspokojenia emocji p. Janina Biela
wspólnie z córk¹ Katarzyn¹ zaœpiewa³y pio-
senkê o krakowskiej kwiaciarce. Bardzo piêkne
przedstawienia: „Balladê o uprzejmym ryce-
rzu” i „Legendê o Wandzie” wystawi³y dzieci z
klasy III a oraz VI a. Mali aktorzy wystêpo-
wali z wielkim przejêciem. Ogromnie ciekaw¹ i
nowatorsk¹ wersjê „Legendy o smoku wawel-
skim i Shreku” przedstawili wolontariusze z
grupy Gosi Pu³ki. Odpowiedni temat, piêkne i
oryginalne stroje, doskona³a gra aktorska to za-
wsze znakomity przepis na sukces przedsta-
wienia. Starsza grupa wolontariuszy przedsta-
wi³a scenkê z Krzy¿aków H. Sienkiewicza pt.
„Danuœka i Zbyszko”. Wszystkie wystêpy
by³y przeplatane tañcami dworskimi w wyko-
naniu „Retro”. Nale¿y bardzo podziêkowaæ
wszystkim wykonawcom za czas poœwiêcone
na przygotowaniom. By³ to wielotygodniowy
trud ¿mudnych prób, poszukiwania rozwi¹zañ,
kompletowania strojów i dekoracji.

Wreszcie nadszed³ czas na konkursy i za-
bawy. Oczywiœcie najwiêksze powodzenie mia³
konkurs rycerski. Ka¿dy z uczestników zosta³
obdarowany nagrodami i upominkami.

Nad ca³oœci¹ czuwali jak zwykle pp. Da-
nuta i Robert Suwajowie, opiekunowie grupy
œrodowiskowej.

W œredniowiecznym Krakowie
Spotkanie integracyjne

W imieniu grupy œrodowiskowej Stowa-
rzyszenia „Kolonia” pragniemy bardzo gor¹co
podziêkowaæ Dyrekcji Szko³y Podstawowej w
Su³kowicach za mo¿liwoœæ przeprowadzenia
tej imprezy oraz Radnym Miejskim za wspar-
cie finansowe oraz wszystkim goœciom za
uœwietnienie imprezy.

Szczególne podziêkowania za przekazanie
nagród dla dzieci sk³adamy p. Burmistrzowi
Su³kowic Piotrowi Pu³ce i p. Witoldowi Zawa-
dzie. Dziêkujemy p. Janinie Bieli oraz p. Hali-
nie Szczurek za materia³y i rekwizyty do przed-
stawieñ, pp. Joannie i Wojciechowi Madejowie
za projekt zaproszeñ, p. Czes³awowi Rzepce
za przygotowanie i obs³ugê nag³oœnienia.

Ponadto przy organizacji balu pomagali
rodzice wystêpuj¹cych dzieci oraz wolontariu-
sze. Dekoracja to zas³uga pañ Ewy Garbieñ i
Ma³gorzaty Marsza³ek, klasy VI a oraz cz³on-
ków ko³a plastycznego.

Podziêkowania dla pracowników obs³ugi
szko³y podstawowej: p Maria Hyrlicka, p. Sta-
nis³awa Pieronkiewicz, p. Jerzy Garbieñ i p.
Edward Golonka. Nasze podziêkowania kieru-
jemy tak¿e do Oœrodka Kultury oraz Œrodowi-
skowego Domu Samopomocy za udostêpnie-
nie niezbêdnych sprzêtów.

Dziêkuj¹c wszystkim za uczestnictwo w
tak znakomitej zabawie. Zapraszamy na kolej-
ne spotkania i aktywny udzia³ w dzia³aniach
grupy œrodowiskowej Stowarzyszenia „Kolo-
nia”.

Andrzej Piwowarski

Cz³onkowie Konfra-
terni Mi³oœników Histo-
rii z Krakowa stanowili
najwiêksz¹ atrakcjê lu-
towego spotkania inte-
gracyjnego, zorganizo-
wanego przez grupê œro-
dowiskow¹ Stowarzy-
szenia „Kolonia”.

 To ju¿ ponad rok odk¹d dzia³a filia su³-
kowickiego Œrodowiskowego Domu Samo-
pomocy w Lubniu prowadzonego przez Sto-
warzyszenie Wspomagania Osób Niepe³no-
sprawnych „Kolonia”.

Z tej okazji 1 lutego 2007 roku zorganizo-
waliœmy uroczyste kolêdowanie. Kolêdy w
nowych aran¿acjach zaprezentowa³ zespó³
Handycap z Warsztatów Terapii Zajêciowej.

Zaproszeni goœcie, m.in. z Urzêdy Gminy,
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej z Lubnia, Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie z Myœle-
nic, a tak¿e bardzo nam ¿yczliwy tamtejszy
ksi¹dz proboszcz Franciszek Bobe³ mogli obej-
rzeæ odremontowane i w pe³ni wyposa¿one po-
mieszczenia filii.

Obecnie na zajêcia dowo¿onych jest 22
uczestników, którzy korzystaj¹ z pracowni
kulinarnej, tkacko-krawieckiej, politechnicznej,
komputerowej oraz rehabilitacji. Postêpowa-
nie wspieraj¹co-rehabilitacyjne  dostosowane
jest do indywidualnych potrzeb i mo¿liwoœci
psychofizycznych ka¿dego u¿ytkownika jed-
nak przy respektowaniu form pracy grupowej.
Œrodkiem do osi¹gniêcia celu jest trening umie-
jêtnoœci samoobs³ugowych i zaradnoœci ¿ycio-
wej, umiejêtnoœci spo³ecznych i interpersonal-
nych, a tak¿e umiejêtnoœci spêdzania wolnego
czasu. Mamy nadziejê, ¿e dziêki terapii zajê-
ciowej te osoby bêd¹ mog³y normalnie funkcjo-
nowaæ.

Tak jak ma to miejsce w oœrodku su³kowic-
kim, równie¿ w filii nad prawid³owym prze-
biegiem postêpowania wspieraj¹co-rehabilita-
cyjnego czuwa odpowiednio przygotowany
personel: instruktorzy terapii zajêciowej, psy-
cholog, pielêgniarka oraz fizjoterapeuta.

Wszyscy wspólnie staramy siê, aby ka¿-
dy nowo przyjêty uczestnik poprzez propo-
nowan¹ mu formê terapii móg³ zaspokajaæ po-
trzebê samorealizacji, staramy siê stwarzaæ at-
mosferê poczucia bezpieczeñstwa i akceptacji.

Wiele ciekawych informacji na temat na-
szej dzia³alnoœci mo¿na znaleŸæ stronie inter-
netowej: www.sdssulkowice.strefa.pl

Agnieszka Sordyl
Kierownik ŒDS w Su³kowicach

wraz z fili¹ w Lubniu

www.sdssulkowice.strefa.pl

Nauczycielom i Dzieciom Szko³y Podsta-
wowej im. Jana Paw³a II w Harbutowicach,
Nauczycielom i Dzieciom Przedszkola Samo-
rz¹dowego nr 1 w Su³kowicach, Orkiestrze dê-
tej, Chórowi Apassionata, Zarz¹dowi Su³ko-
wickiej Izby Gospodarczej, Stra¿akom z Su³-
kowic i Harbutowic, Organizatorom Galerii In-
ternat bardzo dziêkujê za zaproszenia na spo-
tkania op³atkowe.

Redaktor Naczelny „Klamry”
Stefan Bochenek

Fot. w numerze 3Spotkanie samotnych, starszych i chorych
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Su³ko-

wicach wzorem lat ubieg³ych przy udziale
zespo³u Charytatywnego i Oœrodka Kultu-
ry organizowa³ w dniu 4 lutego br. spotka-
nie op³atkowe dla osób samotnych, starszych
i chorych.

Spotkanie rozpoczê³o siê Msz¹ œwiêt¹, któ-
rej przewodniczy³ ksi¹dz proboszcz Jan No-
wak. W Œrodowiskowej Œwietlicy Socjoterapeu-
tycznej przygotowano skromny poczêstunek
oraz program artystyczny zaprezentowany
przez dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego nr
1. Czas wspólnego kolêdowania umila³ zespó³
„Dudy”.

Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas pan bur-
mistrz Piotr Pu³ka, pani wiceburmistrz Rozalia

Oliwa, pan przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan
Socha, ks. proboszcz Jan Nowak wraz z ks.
Marianem B³aszczykiem

Organizatorzy

Archiwum ZSZiO w Su³kowicach – str. 1 i 2

(ze studniówki)

Archiwum Gimnazjum w Su³kowicach – str. 2

(z walentynek) oraz str. 18

Archiwum Szko³y Podstawowej w Su³kowi-

cach – str. 8-9 i str. 16-17

Zbigniew Szuba – str. 14

Krzysztof Trojan – str. 2 (dwa ostatnie zdjê-

cia)

Pawe³ Mordan – str. 28 (cztery zdjêcia od góry)

Stefan Bochenek – str. 2 (pierwsze dwa zdjê-

cia), str. 3, str. 11, str. 28 (zdjêcie na dole)
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Jednak mimo braku mrozu i œniegu,
choæ nie by³o zaplanowanego lodowiska i
kuligów – ferie zimowe chyba siê jednak
uda³y…

Ferie zimowe w naszej Gminie zosta³y zor-
ganizowane w formie zajêæ sportowych i kul-
turalno-oœwiatowych z elementami profilakty-
ki. Organizatorzy wypoczynku to szko³y, oœro-
dek kultury, œwietlice, GCI, ZHP, a tak¿e
przedszkole nr 1.

Zajêcia cieszy³y siê ogromnym zaintereso-
waniem dzieci i m³odzie¿y. Z zebranych da-
nych szacunkowych wynika, ¿e wziê³o w nich
udzia³ oko³o 2200 uczestników.

W czasie ferii statutow¹ dzia³alnoœæ pro-
wadzi³ Oœrodek Kultury (czynny równie¿ w
soboty i niedziele), gdzie z rozszerzonej oferty
korzysta³o oko³o 70 osób ka¿dego dnia.

Pracowa³a tak¿e w normalnym trybie Œro-
dowiskowa Œwietlica Socjoterapeutyczna –
czyli 5 dni w tygodniu, po 4 godziny dziennie,
w 4 placówkach, gdzie ³¹cznie przychodzi³o
po ok. 80 dzieci dziennie.

Zorganizowano równie¿ zajêcia sportowo-
rekreacyjne w ramach gminnego programu pro-
filaktyki – pracowa³o 12 trenerów – ³¹cznie by³o
to 156 godzin zajêæ.

Na apel o zorganizowanie wypoczynku
odpowiedzia³y wszystkie szko³y, które przy-
gotowa³y ciekaw¹ i ró¿norodn¹ ofertê. Wszy-
scy nauczyciele prowadz¹cy te zajêcia w szko-
³ach pracowali – co nale¿y podkreœliæ – nieod-
p³atnie, w ramach swojego urlopu.

W ZSZiO zorganizowano zajêcia sporto-
we, informatyczne, jêzykowe, warsztaty bi-
bu³karskie, ferie z biologi¹, konsultacje mate-
matyczne. Skorzysta³o ok. 50 uczniów. Na-
uczyciele prowadz¹cy zajêcia, to: Maria
Karaœ, Katarzyna Piwowarska-Piechota,
Ma³gorzata Pi¹tkowska-£akomy, Andrzej
Pu³ka, Beata D¹browska, Marek Pude³ko,
Ma³gorzata Sroka, Ewa Francuziak, Joan-
na S³owik, Anna £uczak, Katarzyna Ma-
kuch, Marta Biernat.

W Gimnazjum w Su³kowicach w zajê-
ciach sportowych, origami, konsultacjach przy-
gotowuj¹cych do egzaminów i konkursów wziê³o
udzia³ ³¹cznie ok. 360 uczniów. Pracowali z nimi
nastêpuj¹cy nauczyciele: Joanna KaŸnica,
Anna Marek, Artur Konieczkowicz, Andrzej
Krzykawski, Celina Moskal, Maria Zajda,
S³awomir Urbañczyk, Barbara Biel, El¿bie-
ta Ciaputa, Jolanta Garbieñ, Marta Przê-
czek, Beata Siomucha, Ewa Walczyk, Anna
Miêtka, Zofia Kurowska, Dorota Ma³ek-
Moskal, Ma³gorzata Norek, Jolanta Pêkala.

W ZPO w Rudniku w zajêciach informa-
tycznych, inscenizacjach teatralnych, zajêciach
sportowych i zabawie karnawa³owej uczestni-
czy³o ok. 20 uczniów dziennie. Prowadz¹cy je
nauczyciele to: Agata Bernecka, Agata Bieñ,
Ma³gorzata Bylica, Ewa Bugajska, Anna
Chmura, Zofia Godzik, Wies³awa Kozik,
Danuta Pitala, Agnieszka Prza³a, Ireneusz
Prza³a, Zofia Skorut, Dorota Mielecka, Ja-
dwiga Zajda, Józefa Staœko, Agnieszka Szla-
chetka, Mariusz NiedŸwiecki.

W ZPO w Harbutowicach odbywa³y siê
zajêcia sportowe, gry i zabawy, kó³ko informa-
tyczne, jêzyk angielski, dyskoteka. Prowadzi-
³y je: Renata Dymek, Anna Golonka, Barba-
ra Prza³a i Magdalena Kubielec. Na zajêcia
przychodzi³o równie¿ po ok. 20 dzieci co dzieñ.

W ZPO w Biertowicach przeprowadzono
turniej ,,1 z 10”, konkurs baœni, zajêcia z
ksi¹¿k¹, zajêcia i konkursy plastyczne. Dzien-
nie bra³o udzia³ po ok.12 dzieci. Nauczyciele
prowadz¹cy to: Bogus³awa Moska³a, Ewa
KoŸlak, Anna Burda, Renata Skrzeczek,
Agnieszka Lipczyñska-£abêdŸ.

W ZPO w Krzywaczce organizowano za-
jêcia rekreacyjno-sportowe i komputerowe.
Codziennie uczestniczy³o w nich po ok. 50
uczniów. Nauczyciele prowadz¹cy to: Zofia
Bro¿yna, Joanna Szafraniec, Ma³gorzata
Miœ, El¿bieta Kaczmarzyk, Olga Wielgus-
Wosatko, Tomasz Trzeboñski, Grzegorz
Bochenek, Miros³aw Chmiel, Aleksandra
Strêk, Renata Boczkaja, Emilia Lijewska,
Agata Trzeboñska, Agnieszka Lipczyñska-
£abêdŸ.

W Szkole Podstawowej w Su³kowicach
przygotowano zajêcia sportowe, uczestniczy-
³o w nich po ok. 20 uczniów dziennie. Nauczy-
ciele prowadz¹cy to: Halina Prza³a, Czes³aw
Rzepka, Piotr Sroka, Andrzej Krzykawski,
ks. Pawe³ Drobny.

Przedszkole Samorz¹dowe nr 1 zorgani-
zowa³o ,,Ferie zimowe w przedszkolu” jako
formê promocji przedszkola; zaproszono 18
dzieci ze œrodowiska, organizowano zajêcia pla-
styczne, ruchowe, muzyczne.

W drugim tygodniu ferii do akcji zimowej
w³¹czy³a siê Dru¿yna ZHP ,,Leœni” (1 godz.
dziennie), prowadz¹c zajêcia dla m³odszych
harcerzy i dzieci ze œwietlicy; udzia³ bra³o ok.
10 osób dziennie; opiekunk¹ harcerzy jest pani
Teresa Chodnik.

Z oferty CGI korzysta³o 4 dzieci dziennie
– uczy³y siê pos³ugiwaæ Internetem, programa-
mi Microsoft Word, Paint, korzystaæ z drukar-
ki, tworzyæ w³asn¹ wizytówkê.

W niedzielê 21 stycznia zosta³ zorganizo-
wany pod patronatem Burmistrza Piotra Pu³-
ki przejazd karnawa³owych zaprzêgów kon-
nych zakoñczony balem przebierañców w stra¿-
nicy OSP w Su³kowicach. Impreza – pomyœlana
jako promocja Gminy poprzez próbê przywra-
cania dawnych tradycji oraz reaktywowania folk-
loru su³kowickiego – cieszy³a siê du¿ym zainte-
resowaniem mieszkañców Su³kowic. Informacja
zosta³a wyemitowana w TVP3 Kraków oraz za-
mieszczona w prasie. Impreza uda³a siê dziêki
ludziom dobrej woli. OSP (Prezes Jan Hodu-
rek, Komendant Ryszard Sroka) nieodp³atnie
udostêpni³a salê i zastawê, stra¿acy honorowo
zabezpieczyli korowód, rodzina P. Stanislawa
Kiebzaka przygotowa³a dekoracjê wozów i
bryczek, P. Maria Zaj¹c nieodp³atnie ugotowa-
³a bigos, a sklep P. Zbigniewa Olesia bezp³at-
nie podarowa³ produkty spo¿ywcze. Uczenni-
ce ZSZiO Karolina KoŸlak i El¿bieta Gar-
bieñ pomaga³y jako wolontariuszki. Pan Kazi-
mierz Bochenek nakrêci³ film z imprezy, który
mo¿emy udostêpniæ zainteresowanym.

28 stycznia 2007 z inicjatywy Burmistrza
Piotra Pu³ki i pod jego patronatem zosta³a
zorganizowana Wigilia Gminna z bardzo bo-
gatym programem. By³ to ostatni dzieñ kolê-
dowania w ,,¯ywej Szopce” – wyst¹pi³a kape-
la ,,Dudy”, chór Apassionata, Orkiestra Dêta,
zespó³ z DPS-u w Harbutowicach, Kolo my-
œliwskie ,,Myœliwiec” z Lanckorony, cz³onko-
wie Bractwa Kurkowego. £amano siê chlebem,
œpiewano kolêdy, wypuszczono go³êbie dla
uczczenia pamiêci ofiar katastrofy hali w Ka-
towicach. By³y ¿ywe zwierz¹tka i przeja¿d¿ki
kucykiem dla najm³odszych. I prawdziwa atrak-
cja – ¿o³nierska grochówka z polowej kuchni,
przywieziona z Balic. By³a to pierwsza w Su³-
kowicach wizyta lotników z Balic – w ramach
wspó³pracy nawi¹zanej przez Burmistrza Pio-
tra Pu³kê z dowódc¹ eskadry lotnictwa.

Wszystkim Pañstwu, którzy przyczynili
siê do zorganizowania i uatrakcyjnienia ferii
zimowych dla dzieci z naszej Gminy – ser-
decznie dziêkujemy!

Zastêpca Burmistrza Rozalia Oliwa

ZIMA 2007
Taka zima, to nie zima –
Œniegu nie ma, mróz nie trzyma…
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Rozpocz¹³ siê Wielki Post, czas sku-
pienia, nawrócenia i g³êbszego spojrzenia
na Jezusa i drugiego cz³owieka.

Zanim jednak wejdziemy w zamyœlenia
Drogi Krzy¿owej i atmosferê Gorzkich ̄ ali,
jeszcze raz spójrzmy wstecz na tajemnicê
Narodzenia Jezusa Chrystusa, uobecnion¹
w naszej gminie tradycj¹ ¯ywej Szopki.
Mo¿na ¿artobliwie powiedzieæ, ¿e tradycja
ta siêga zesz³ego roku. Nie jest to wiêc d³u-
ga, stara tradycja. ̄ ywa Szopka wpisa³a siê
jednak w nasz¹ gminê jako sposób na inne
prze¿ycie Œwiat Bo¿ego Narodzenia.

Po pierwsze nale¿y dziêkowaæ Panu
Bogu za to, ¿e uda³o siê „wyci¹gn¹æ” ludzi
z domów, aby spêdzili czas nie przed tele-
wizorem na nudnych, niekoñcz¹cych siê
serialach, czêsto niemaj¹cych nic wspól-
nego z ¿yciem, ale z dzieæmi i bliskimi przy
œpiewie kolêd, jase³kowych przedstawie-
niach i ¿yczliwej wspólnocie

Po drugie bardzo cieszy fakt niespoty-
kanego zaanga¿owania w tworzenie tego
wszystkiego, co by³o potrzebne, aby w Su³-
kowicach na Rynku znowu zabrzmia³y ko-
lêdy. ¯yczliwoœæ pana burmistrza, organi-
zacji, stowarzyszeñ, wspólnot i prywatnych
przedsiêbiorców to podstawowe, ale nie
jedyne filary podtrzymuj¹ce ten zwyczaj.

Jest wreszcie ¯ywa Szopka okazj¹ do
spotkañ, wspomnieñ, czego niejednokrot-
nie by³em œwiadkiem ws³uchuj¹c siê w roz-
mowy aktorów i widzów.

Nie jest mo¿liwe, aby obj¹æ podziêko-
waniem wszystkich, którzy przyczynili siê
do jej powstania i trwania. Spróbujmy wy-
mieniæ tych, którzy przyczynili siê w naj-
wiêkszym stopniu do przygotowania
wszystkich spotkañ.

Sk³adamy serdeczne podziêkowania
Ksiêdzu Proboszczowi Janowi Nowakowi i
Panu Burmistrzowi Piotrowi Pu³ce za wspar-
cie i pomoc. Dziêkujemy jednostkom OSP ze
Su³kowic, KuŸni, Biertowic, Rudnika i Har-
butowic za zapewnienie bezpieczeñstwa.

Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ rze-
mieœlnikom: Stanis³awowi Kiebzakowi, Sta-
nis³awowi Biernatowi, Leszkowi Ptakowi,
Andrzejowi Markowi, Stanis³awowi W³o-
chowi, Tomaszowi Trzeboñskiemu, Stani-
s³awowi Strêkowi. Dziêkujemy tym, którzy
wystêpowali i w ten sposób przyczynili siê
do trwania kolêdowych tradycji; Kó³ku Te-
atralnemu, S³u¿bie Liturgicznej, Kapeli
Dudy, Orkiestrze Dêtej, Chórowi Apassio-
nata, Grupie Apostolskiej, kolêduj¹cym
Dzieciom z DPS-u w Harbutowicach, Ko³u
Myœliwskiemu „Myœliwiec” z Lanckorony,
Bractwu Kurkowemu. Dziêkujemy serdecz-
nie Maækowi Ziêbie i Jakubowi Paj¹kowi,
którzy przygotowywali nag³oœnienie.

Wielkim zaanga¿owaniem i wyczuciem
wykazali siê ci wszyscy, którzy przygoto-
wywali dzieci. W czasach, kiedy nawet Ja-
se³ka ulegaj¹ zeœwiecczeniu i Matkê Bo¿¹
zastêpuje królewna Œnie¿ka potrafili przy-
gotowaæ spektakle tradycyjne, oparte o
Ewangelie i starodawn¹, bogat¹ polsk¹ tra-
dycjê kolêdow¹.

Byli to tacy nauczyciele jak Iwona Dzi-
dek, dyrektor Szko³y Podstawowej, która
jest organizatorem Szopki, Renata Boczka-
ja, Halina Repeæ, Ma³gorzata Mardaus,
Danuta Kostowal-Suwaj, Ma³gorzata Mar-
sza³ek, Aleksandra £akomy, Teresa Chod-
nik, Krystyna Krzykawska, Alicja Temple,
Teresa Szwajdych, Krystyna Starzec, Alek-
sandra Korpal, Janina Grabowska, Stanis³a-
wa Pyrtek, Bernadetta Œwider, Anna Biela,
Zofia Kowalcze, Jadwiga ̄ ak, Teresa Œwia-
t³on, Ewa KoŸlak, ks. Jacek Budzoñ, Rena-
ta Skrzeczek, Stefan Bochenek, Marta Bier-
nat.

Dziêkujemy tak¿e rodzicom wystêpuj¹-
cych dzieci za przygotowanie swoich po-
ciech, szczególnie rodzicom przedszkola-
ków.

Wielki Post jest to czas, podobnie jak
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, wype³niony
licznymi zwyczajami koœcielnymi i ludo-
wymi. Pielêgnujmy je, przekazujmy m³o-
dzie¿y i dzieciom. Kiedy nas braknie, inni
bêd¹ w ten sposób oddawaæ czeœæ Temu, od
którego wszystko zale¿y.

Ks. Pawe³ Drobny

Podziêkowania

W³adze gminy równie¿ podziêkowa³y
tym, którzy pomogli przy organizacji ̄ ywej
Szopki. Spotkanie odby³o siê 22 lutego w
sali przysz³ego muzeum regionalnego.

Zaproponowano, aby na 3 maja przy-
gotowaæ uroczystoœæ przy Pomniku Ofiar
Pacyfikacji. (B)

Zwyciêzcom w szlachetnej i bezintere-
sownej rywalizacji najlepszych i najszla-
chetniejszych walcz¹cych na stadionie i
palestrze o wieniec s³awy
(napis na staro¿ytnej wazie greckiej -  przyp. B)

Za rozs³awianie Gminy Su³kowice z
najlepszymi ¿yczeniami dalszych zwyciêstw
i sukcesów oraz satysfakcji w byciu najlep-
szym. Macte animo!

Dyplomy z powy¿szym tekstem oraz cen-
ne ksi¹¿ki otrzymali od burmistrza Piotra Pu³-
ki i wiceburmistrz Rozalii Oliwy m³odzi spor-
towcy z naszej gminy, którzy w ubieg³ym
roku odnieœli sukcesy w skali ogólnopol-
skiej. Wyró¿niono tak¿e ich trenerów. W spo-
tkaniu wrêczania nagród uczestniczyli równie¿
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Socha oraz
przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty, Kultury,
Sportu i Turystyki Marta Biernat.

Uczennice Gimnazjum w Su³kowicach
wygra³y zawody rejonowe, powiatowe oraz
zdoby³y mistrzostwo województwa w pi³ce
rêcznej. Zajê³y 10 miejsce w krajowej Gimna-
zjadzie.

Gra³y w nast. sk³adzie:
Karolina Obajtek, Mariola Stok³osa,

¯aneta Moskal, Aleksandra Blak, Domini-
ka Blak, Katarzyna Ma³ota, El¿bieta Sko-
rut, Ma³gorzata R¹czka, Sylwia Sroka, Alek-
sandra Latoñ, Jolanta Latoñ, Sylwia Biela,
Agnieszka Szczurek, Katarzyna Nêdza.

Ich trenerem jest Artur Konieczkowicz.

Trener sekcji Krzywaczka Miêdzyszkol-
nego  Klubu Sportowego „Krak-Sport-Kraków”
Kick-Boxing-Boks-Muay-Thai Jerzy Biniaœ jr
mo¿e siê poszczyciæ swoimi zawodnikami, któ-
rzy zdobyli 9 medali w Mistrzostwach Polski
w Kick Boxingu Semi-light-contact.

M³odzicy: Karolina Leniartek – Mistrz
Polski (2 z³ote medale),

Dariusz Biniaœ – Mistrz Polski (2 z³ote
medale);

Junior M³odszy: Micha³ Biniaœ – Wice-
mistrz Polski (srebrny medal),

Krzysztof Dymek – 3 miejsce (br¹zowy
medal);

M³odzie¿owcy: Tomasz Kania – Wice-
mistrz Polski (2 srebrne medale),

Krzysztof Setla – 3 miejsce (br¹zowy
medal).

Zawodników Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Katana” w Su³kowicach trenuje Jacek
Bugajski. Do wyró¿niaj¹cych judoków nale¿¹:

£ukasz Magiera – zdobywca Pucharu Pol-
ski w Judo Juniorów M³odszych, drugi w X Miê-
dzynarodowym Turnieju Judo w Zakopanem;

Wojciech Bugajski – 7 miejsce w X Miê-
dzynarodowym Turnieju Judo w Zakopanem,
Mistrz Ma³opolski Juniorów M³odszych;

Patryk Mistarz – 3 miejsce w Miêdzywo-
jewódzkim Turnieju Judo w Tuchowie, Mistrz
Ma³opolski Juniorów M³odszych;

Micha³ Magiera – 5 miejsce w X Miê-
dzynarodowym Turnieju Judo w Zakopanem;

S³awomir Flaga – 3 miejsce w Gimnazja-
dzie w Krakowie;

Szymon Strêk – 5 miejsce w X Miêdzy-
narodowym Turnieju Judo w Zakopanem;

Patrycja Urbañczyk, jedyna obecnie star-
tuj¹ca w zawodach dziewczyna klubu „Kata-
na”, ambitnie walczy³a w turniejach ogólnopol-
skich w Zakopanem i Bytomiu.

Macte animo!
¿yczy sportowcom naszej gminy

Redakcja „Klamry”.
Macte animo! – ³ac. Chwa³a duchowi, od-

wadze! Œmia³o, odwagi! B¹dŸ mê¿ny!

Macte animo!
Najlepsi m³odzi sportowcy
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Z ¿alem informujemy, ¿e w lutym 2007 roku z naszego grona
odeszli na wieczn¹ wartê

Œp. W³adys³aw Œliwa
z Biertowic

¯o³nierz wojny obronnej 1939 r., który z honorem pe³ni³ ¿o³-
niersk¹ powinnoœæ. Mianowany w 2001 r. przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej na stopieñ porucznika Wojska Polskiego
w stanie spoczynku.

Œp. Józef Moskal
z Su³kowic, ul. Kowalska

Wiêzieñ hitlerowskiego obozów koncentracyjnych w Gross
Rosen i Landeshut. Odznaczony Krzy¿em Oœwiêcimskim.

Rodzinie Zmar³ych sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.

Zarz¹d Ko³a Miejsko-Gminnego
Zwi¹zku Kombatantów RP i b. WiêŸniów Politycznych

w Su³kowicach

Su³kowianie
w Gross Rosen

Józef Bernecki

Józef Bochenek

W³adys³aw Bochenek

Józef Lisowski

Józef Latoñ

Stefan Malina

Józef Moskal

Stefan Moskal

Stanis³aw Repeæ

Tadeusz Sala

ksi¹dz Marian Selwa

Józef Szatan

Karol Szatan

Tomasz Strêk

Micha³ Œmi³ek

doktor Leonard ̄ ychski

oraz Jan Bachora z Jasienicy

Zmar³y w 2001 r. œp. Stefan Malina,
wiêzieñ Gross Rosen, pisa³ w „Klamrze”:

Wysiedliœmy z wagonu obstawieni
przez gestapo i skrêcaliœmy ze stacji do
obozu Gross Rosen. Wzd³u¿ drogi sta³o
du¿o kobiet niemieckich, które grozi³y nam
rêkami i krzycza³y: „Polnische, Polnische,
ales bandit, ales schwaine!” Niektórzy wiêŸ-
niowie rozp³akali siê jak dzieciaki. Gdyœmy
weszli do obozu, komendant przywita³ nas
d³ug¹ mow¹. Mówi¹c do nas jedn¹ rêk¹
wskaza³ na bramê, któr¹ weszliœmy, a drug¹
pokaza³ kominy krematorium. Powiedzia³, ¿e
t¹ „bram¹” krematoryjn¹ wszyscy wyjdzie-
my. Potem by³a rejestracja, ja dosta³em nu-
mer 8165. Rejestrator powiedzia³, ¿e odt¹d
to jest moje nazwisko. Pyta³ wiêŸniów o
wiek, zawód i miejsce zamieszkania. PóŸ-
niej selekcja – wyszukiwali ̄ ydów. Nieda-
leko mnie sta³ wiêzieñ, który mia³ semicki
wyraz twarzy. Kazali mu biec, ale nie po-
bieg³ daleko. Bili go kolb¹, luf¹ i bestialsko
kopali. Biedak pad³ nie¿ywy na ziemiê. By³o
wiêcej takich tragedii.

Potem wyczytywali numery. Najwiêcej
metalowców skierowali na blok 9. „Wita³”
nas blokowy. Pokazywa³ zgiêt¹ rêkê i
mówi³: „T¹ rêk¹ wykoñczy³em ju¿ dziewiê-
ciu, was te¿ wykoñczê”. Nazywali go Iwa-
nem, prawdopodobnie nazywa³ siê Stani-
s³aw Zakrzewski i pochodzi³ z Przemyœla.
Zaraz na drugi dzieñ widzieliœmy pierwsz¹
zbrodniê. Przed blokiem sta³ wiêzieñ, a Iwan,

uderzy³ go w brzuch. Wiêzieñ siê wywróci³.
By³y paliki miêdzy chodnikiem, bo ros³y tam
kwiaty. Iwan wyci¹gn¹³ palik, po³o¿y³ na
szyi wiêŸnia, a póŸniej Niemiec nog¹ stan¹³
na paliku. Us³yszeliœmy charczenie wiêŸnia
i œmiech gestapowca, który z wielk¹ rado-
œci¹ zabija³ cz³owieka. W ka¿dy dzieñ po
po³udniu by³o sprawdzanie wiêŸniów. Sta-
liœmy blokami na placu, blokowy zdawa³
raport o stanie wiêŸniów. Po raporcie defi-
lada ok. 40 karnych wiêŸniów. Pada³ rozkaz:
„Biegnij, padnij, powstañ!” Jeœli któryœ z
wiêŸniów nie wsta³, to go bili albo kolb¹,
albo luf¹, albo butem.

Klamra nr 11 z 2000 r.

Zmar³y w ubieg³ym miesi¹cu œp. Józef
Moskal wspomina³:

W obozie spotka³em wielu su³kowian.
Ksi¹dz Selwa powiedzia³ do nas: „Nie ga-
dajcie do mnie ksi¹dz tylko wujek”. Karol
Szatan ¿ali³ siê do mnie: „Tyœ m³ody, to prze-
trzymasz, ale ja stary...” Wkrótce umar³ na
rewirze.

W Gross Rosen nie by³em d³ugo. Prze-
niesiono mnie do Landeshut (dziœ Kamien-
nej Góry). Tam spotka³em górali, partyzan-
tów spod ¯ywca, Suchej i Bielska. Opo-
wiedzia³em im, ¿e kapitan Stanaszek nie ¿yje.
Rozpaczali. „To by³ nasz ojciec” - gadali.
On im tam wojsko organizowa³.

Klamra nr 3 z 2001 r.



12

Na pocz¹tku lat trzydziestych ubieg³e-
go wieku w Rudniku koœcio³a nie by³o. Wieœ
nale¿a³a do parafii w Su³kowicach i tam na-
le¿a³o co niedzielê na mszê chodziæ. Obo-
wi¹zek chrzeœcijañski spe³niæ to rzecz œwiê-
ta, no ale dla niektórych by³o to trudne, a
dla ca³kiem niektórych, po prostu „za trud-
ne”. O ile jeszcze mieszkañcy Rudnika Dol-
nego do koœcio³a w Su³kowicach nie mieli
tak daleko, to ci z Górnego jednak spory
kawa³ek. Ich religijnoœæ by³a zatem perma-
nentnie wystawiana na wielk¹ próbê.

Co z tego wynik³o, mówi wspomnienie
jednego z mieszkañców Pustki, Stanis³awa.
Sam Stanis³aw by³ w tamtych czasach ma-
³ym dzieckiem, a co zauwa¿y³ i zapamiêta³,
to potem opowiedzia³ swemu wnukowi.

Pierwsza historia wydarzy³a siê na lek-
cji religii w drugiej klasie szko³y podstawo-
wej, w okresie przygotowañ do pierwszej
komunii œwiêtej. Wszystkie dzieci powa¿-
nie podchodzi³y do tego zagadnienia a Sta-
nis³aw szczególnie, jako ¿e w jego rodzinie
sprawa ta traktowana by³a z wielk¹ wag¹ i
powa¿aniem. Uznawano, ¿e obecnoœæ na
lekcjach i nauka religii to absolutny obo-
wi¹zek, a przy okazji dzieci uczy³y siê te¿
szacunku do koœcio³a, ksiêdza i wszystkie-
go co siê z wiar¹ ³¹czy³o.

Ma³y „Stasek” wszystkiemu by³ cieka-
wy. Przed pójœciem do pierwszej komunii
otrzyma³ do swojego dziadka bardzo ³adn¹
Bibliê, tak¹ w twardych oprawach, i z kolo-
rowymi obrazkami. Dumny by³ bardzo Sta-
nis³aw z tej Biblii. Zaraz oprawi³ j¹ w pako-
wy papier uzyskany w sklepie u miejsco-
wego ¯yda i nosi³ na ka¿d¹ lekcjê religii
niczym œwiêty obrazek. Nie by³by jednak
sob¹, gdyby jej bardzo szybko nie prze-
czyta³ „od deski, do deski”. Szczególnie
utkwi³y mu w pamiêci sugestywne koloro-
we obrazki, tak naprawdê streszczaj¹ce po-
szczególne tematy.

Poniewa¿ su³kowicki proboszcz by³ te¿
zwierzchnikiem rozleg³ej parafii, to zapew-
ne z tej racji na funkcjê tê wyznaczano ka-
p³ana zdecydowanego, pragmatycznego,
bystrego i nie toleruj¹cego takich czy in-
nych religijnych zaniedbañ lub niedopa-
trzeñ.

Rudnik to spora i bardzo rozci¹gniêta
miejscowoœæ. Wiedz¹c to proboszcz, aby
nie ci¹gaæ ma³ych dzieci a¿ do Su³kowic,
przyje¿d¿a³ do wsi i na miejscu naucza³ reli-
gii. Dla m³odszych dzieci dotarcie na religiê
do Su³kowic rzeczywiœcie stanowiæ mog³o
istotn¹ przeszkodê, a szczególnie by³o to
trudne dla tych pierwszokomunijnych. W
czasie niepogody lub œnie¿nej czy mroŸnej
zimy kilkukilometrowa wyprawa mog³a byæ
nawet niebezpieczna. Ksi¹dz wszystko to

rozumia³ doskonale i zapewne dlatego re-
gularnie fatygowa³ siê do swoich ma³ych
parafian. „Owieczki” zaœ, i te ma³e i te ca³-
kiem du¿e, chyba jednak nie do koñca ro-
zumia³y i docenia³y starania oraz poœwiê-
cenie swojego duszpasterza.

Jak wspomina³ Stanis³aw, lekcje religii
odbywa³y siê w przestronnej, wybielonej
izbie, w której ustawiono kilka ³awek i gdzie
sta³ te¿ okaza³y kaflowy piec. Na wsi taki
piec to by³o „coœ”. Tylko najzamo¿niejsi go-
spodarze mogli sobie na zbudowanie cze-
goœ takiego pozwoliæ, bo w tamtych cza-
sach najpopularniejszymi w Rudniku i nie
tylko by³y piece starannie wykonane z gli-
ny i polnych kamyków, które posiada³y p³y-
tê do gotowania, tak¹ z fajerkami, popiel-
nik, „sabaœnik” i obszerny zapiecek. Na ta-
kich w³aœnie zapieckach bardzo czêsto,
zw³aszcza zimow¹ por¹, przesiadywa³y lub
nawet sypia³y ma³e dzieci.

Jednego razu, a by³o to póŸn¹ jesieni¹,
gdy za oknem si¹pi³ deszcz i wia³ przenikli-
wy wiatr, w tej¿e w³aœnie izbie odbywa³a
siê lekcja religii. W piecu weso³o buzowa³
ogieñ, przyjemne ciep³o rozchodzi³o siê na
ca³¹ salkê, a proboszcz przechadzaj¹c siê
wzd³u¿ ³awek opowiada³ kolejny temat ze
Starego Testamentu.

Jako z natury bystry i wszystko postrze-
gaj¹cy, co i raz i z narastaj¹cym niepokojem
spogl¹da³ w okno, gdzie na zewn¹trz do-
strzeg³ ma³¹ Ryfkê, kul¹c¹ siê przy drzwiach
i czekaj¹c¹ na swoich kolegów, z którymi
chodzi³a do jednej klasy.

Ryfka to by³a ma³a, ruda i piegowata
dziewczynka, córka rudnickiego ¯yda. Z
natury swojego wyznania a i zapewne z
przykazania ojca Ryfka nie uczêszcza³a na
religiê, ale do szko³y jak najbardziej tak.

Wspomina³ Stanis³aw, ¿e by³a ona bar-
dzo zdolnym dzieckiem, w lot pojmowa³a
„rachunki”, ³adnie i bez b³êdów pisa³a, szyb-
ko uczy³a siê wierszyków, a i zaœpiewaæ te¿
potrafi³a. By³a te¿ bardzo uczynna i mi³a dla
kolegów, a jak j¹ ktoœ o coœ porosi³ lub za-
pyta³, to zawsze chêtnie pomog³a lub po-
wiedzia³a.

W tym¿e zapamiêtanym i wielokrotnie
wspominanym przez Stanis³awa dniu pro-
boszcz uzna³, ¿e Ryfka nie mo¿e marzn¹æ i
mokn¹æ na zewn¹trz i sam j¹ zawo³a³, a w³a-
œciwie wprowadzi³ do izby katechetycznej,
proponuj¹c, aby ogrza³a siê przy piecu i
pos³ucha³a nauki religii. Ona pocz¹tkowo
trochê siê opiera³a, pomna zapewne wska-
zañ ojca, ale czy to ujêta serdecznoœci¹ ksiê-
dza, czy te¿ porz¹dnie zziêbniêta, wesz³a do
nagrzanej izby. Nie mówi¹c nic, stanê³a ci-
chutko w k¹cie i przytuli³a siê do mocno
rozgrzanych kafli pieca.

Stanis³aw, który podobnie jak i inne
dzieci, z uwag¹ obserwowa³ ca³e zdarzenie,
zauwa¿y³, ¿e rozjaœni³o siê oblicze surowe-
go na co dzieñ proboszcza, a na jego twa-
rzy pojawi³ siê ledwie dostrzegalny uœmiech.
W ca³ej izbie zrobi³o siê jeszcze cieplej i ser-
deczniej.

Ksi¹dz, byæ mo¿e po raz pierwszy ma-
j¹c na lekcji religii ¿ydowskie dziecko, po-
stanowi³ jak najbardziej ³agodnym g³osem
wypytaæ Ryfki, co wie na temat zagadnieñ
ze Starego Testamentu, zagadnieñ, które
akurat by³y tematem zajêæ. Dziewczynka,
czy to zawstydzona, czy te¿ z nieœmia³oœci
lub obawiaj¹c siê braæ udzia³u w lekcji reli-
gii, spuœci³a nisko g³owê i nie mówi¹c nic,
zaczê³a skubaæ koniec swojego rudego
warkoczyka. Po kilkukrotnych zachêtach
ksi¹dz rezygnowa³ widz¹c, ¿e chyba jed-
nak nie osi¹gnie swojego celu i skierowa³
pytania do innych uczniów.

W tym momencie spotka³ go co naj-
mniej zawód. Na co ³atwiejsze pytania pa-
da³y odpowiedzi, ale szybko okaza³o siê, ¿e
Ryfka, bardzo zaciekawiona tym, o co
ksi¹dz pyta jej kolegów, z czasem nie wy-
trzyma³a i w przypadku k³opotów z odpo-
wiedziami zaczê³a po prostu podpowiadaæ
kole¿ankom czy kolegom. Dla proboszcza
szybko sta³o siê jasne, ¿e o Starym Testa-
mencie to tak naprawdê o wiele wiêcej wie
ta ma³a ¿ydowska dziewczynka ni¿ niektó-
rzy uczniowie z jego parafii, uczniowie, któ-
rym przez kilka przecie¿ miesiêcy poœwiê-
ca³ swój czas, usi³uj¹c wk³adaæ w ich g³o-
wy takie czy inne wiadomoœci.

Stanis³aw wspomina³, ¿e da³o siê za-
uwa¿yæ narastaj¹c¹ irytacjê na twarzy i w
g³osie proboszcza, irytacjê, która niestety
z ka¿dym pytaniem ros³a. Apogeum znie-
cierpliwienie osi¹gnê³o po skierowaniu
pytania do wierc¹cego siê bez przerwy Jaœ-
ka, który co prawda znany by³ z wielu rze-
czy, ale niestety nie z pilnoœci w nauce reli-
gii.

Ten¿e Jasiek potrafi³ wdrapaæ siê na naj-
wy¿sze nawet drzewo na Dalinie, aby „wy-
braæ” gniazdo wron, potrafi³ z procy trafiæ
w siedz¹c¹ na ga³êzi srokê, wiedzia³, gdzie
w strumieniu mo¿na znaleŸæ raki, no ale Sta-
rym Testamentem, ku rozpaczy swojego ka-
techety, nie interesowa³ siê w ogóle.

- Powiedz mi Jasiek – zacz¹³ proboszcz
– kogo Pan Bóg postawi³ w bramie raju po
tym, jak wygna³ stamt¹d Adama i Ewê?

Jasiek wsta³ i nerwowo przestêpuj¹c z
nogi na nogê, zacz¹³ niespokojnie siê roz-
gl¹daæ po najbli¿szych kolegach. Up³ynê³a
ju¿ d³u¿sza chwila, a odpowiedzi jak nie
by³o, tak nie by³o. Ryfka wyci¹gnê³a swoj¹
szyjê najbardziej jak mog³a, ale podpowia-
daæ nie mo¿na by³o, bo ksi¹dz sta³ tu¿ obok.

Krn¹brne „owieczki” z Rudnika
¯ydówka Ryfka na lekcji religii        Kogo Pan Bóg postawi³ w bramie raju?

Proboszcz obi³ ch³opów powrozem
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Stanis³aw te¿ chcia³ pomóc koledze, ale „ni-
jakim œwiatem” nie dawa³o rady.

Ksi¹dz, widz¹c ¿e jego katechetyczne
wysi³ki tak naprawdê trafiaj¹ w pró¿niê, zre-
zygnowany przeszed³ na drugi koniec salki
katechetycznej.

Siedz¹cy niedaleko Stanis³aw oczywi-
œcie przypomnia³ sobie kolorowy obrazek
ze swojej Biblii, obrazek przedstawiaj¹cy
groŸn¹ postaæ anio³a z p³on¹cym mieczem
w jednej rêce, a drug¹ wskazuj¹cego bramê
raju, przez któr¹ wychodzili ju¿ lamentuj¹-
cy Adam i Ewa.

Chc¹c pomóc coraz bardziej nerwowo
rozgl¹daj¹cemu siê na boki Jaœkowi, Stani-
s³aw pochyli³ siê w jego stronê i sil¹c siê na
jak najcichszy szept, taki, którego nie do-
s³ysza³by proboszcz, podpowiedzia³:

- Anio³a z mieczem ognistym.
Czy szept by³ za cichy, czy te¿ Jasiek

nie dos³ysza³, doœæ na tym, ¿e odpowiedzi
nadal nie by³o. Ju¿ wyraŸnie pochylonemu
w swoj¹ stronê koledze Stanis³aw jeszcze
raz podpowiedzia³. W tym momencie Jasiek
wyprostowa³ siê dumnie, a po jego twarzy
poznaæ by³o, ¿e zna odpowiedŸ, na któr¹
ju¿ od d³u¿szej chwili czeka³ katecheta.

- No jak, odpowiesz wreszcie, kogo Pan
Bóg postawi³ w bramie raju? – zapyta³ wy-
raŸnie ju¿ zniecierpliwiony proboszcz.

- Anio³a z organist¹ – wypali³ g³oœno
pewny i zadowolony z siebie Jasiek.

W salce katechetycznej naraz z robi³o
siê cicho jak makiem zasia³, ale po chwili
da³ siê s³yszeæ t³umiony chichot i krztusze-
nie siê ze œmiechu ma³ej Ryfki, a po krótkiej
chwili posz³a za jej przyk³adem ca³a klasa.

Ksi¹dz najpierw uciszy³ uczniów, z re-
zygnacj¹ puœci³ rêce, potem waln¹³ swoim
zeszytem o blat sto³u i pokazuj¹c Jaœkowi
drzwi. Powiedzia³ cichym, ale dosadnym
g³osem:

- IdŸ do domu i niech ciê ojciec z matk¹
ucz¹ Starego Testamentu, bo ja na twoj¹
g³upotê nie mam ju¿ si³y.

Mimo wpadki z organist¹ i nie tylko Ja-
siek do pierwszej komunii oczywiœcie zo-
sta³ dopuszczony, a wyrozumia³y proboszcz
szybko zapomnia³ o blama¿u, jaki wydarzy³
siê na prowadzonej przez niego lekcji reli-
gii, blama¿u w obecnoœci Ryfki, zdolnej
¿ydowskiej dziewczynki z Rudnika.

Jeszcze wielokrotnie dane by³o Stani-
s³awowi obserwowaæ lub uczestniczyæ w
podobnego rodzaju wydarzeniach.

W niedu¿ej kaplicy w Rudniku odpra-
wiano przede wszystkim pogrzeby, a tylko
od czasu do czasu msze, majówki czy nie-
szpory. W niedzielê wszyscy rudniczanie
gremialnie chadzali do Su³kowic. No, mo¿e
nie wszyscy i to w³aœnie by³o powa¿nym
zmartwieniem proboszcza.

Znaj¹cy ¿ycie i realia wiejskie ksi¹dz ten
z natury ³agodny by³ i wyrozumia³y dla
swoich ma³ych parafian. Przymyka³ oczy i
puszcza³ mimo uszu co mniej lub bardziej

niesforne zachowania ch³opców podczas
niedzielnych mszy, wybacza³ im ró¿nego
rodzaju drobne psikusy typu wypuszcze-
nie go³êbia z chóru lub ok³adanie siê pal-
mami w Niedzielê Palmow¹, zdaj¹c sobie do-
skonale sprawê, ¿e takie s¹ ich niepisane
prawa, a w pierwszej kolejnoœci to nale¿a-
³oby siê raczej „dobraæ” do ich ojców. Tak
te¿ i „ksiê¿ysko” ten wykazywa³ niekiedy
ojcowsk¹ troskê i pryncypialnoœæ do star-
szych, a zw³aszcza do tych, którzy, jak pew-
na grupa mê¿czyzn z Rudnika, coœ „prze-
kombinowaæ” usi³owali.

Ch³opy z Rudnika to jednak „swoje se
wiedzieli” i nieczêsto widywano ich w su³-
kowickim koœciele. W ¿adnym razie nie
mo¿na im by³o zarzuciæ, ¿eby chodzenia tam
unikali. Co to to nie. Na mszy od czasu do
czasu bywali, a jak¿e, zw³aszcza na Paster-
ce, Rezurekcji lub jak by³ odpust, ale ¿eby
tak regularnie w ka¿d¹ niedzielê, no to ju¿
nie. Mieli te¿ na to swoje wyt³umaczenie i
twardo siê tego trzymali.

Poniewa¿ z odleg³ych rejonów Rudni-
ka, a z Pustki szczególnie, do su³kowickie-
go koœcio³a istotnie by³o doœæ daleko, wy-
starczy³o jednemu czy drugiemu wyjœæ w
niedzielê przed po³udniem przed cha³upê i
patrz¹c na Dalin lub dalej, poinformowaæ
¿onê:

- E, chmuro siê. Zaroz bedzie lo³o.
- No, juz jo widze jak sie chmuro! – od-

powiada³y zazwyczaj poirytowane kobie-
ty, doskonale wiedz¹c w czym rzecz. - Od
razu powiedz, ze ci siê do koœcio³a nie chce
iœæ, leniu ty jeden!

- Maryœ, jakze to pódê, jak do koœcio³a
daleko, a zarosinek bedzie lo³o.

Jakoœ tak siê dziwnie sk³ada³o, ¿e we-
d³ug rudnickich mê¿czyzn niedziela zawsze
by³a najbardziej s³otnym dniem, a powta-
rza³o siê to regularnie w ka¿dym tygodniu.

Pogl¹du tego nie podziela³y ich niewia-
sty. Czy to na porann¹ mszê, czy to na sumê
lub nieszpory gorliwie i gromadnie ci¹gnê-
³y do koœcio³a.

Stanis³aw jeszcze jako ma³y ch³opiec za-
pamiêta³, ¿e jak nastawa³ adwent, to jego
ciotki, Hanka i Maryna, codziennie wsta-
wa³y ju¿ przed œwitem, bardzo starannie
pastowa³y i glancowa³y swoje skórzane
trzewiki i okrywaj¹c siê szczelnie grubymi
chustkami „³odziewackami” sz³y do Su³ko-
wic na roraty. Adwent to grudniowa pora i
niekiedy bywa³o ju¿ bardzo zimno.

Poœwiêcenie swoich parafianek z Rud-
nika dostrzega³ i docenia³ spostrzegawczy
proboszcz. Bywa³o nawet, ¿e podczas bo-
¿onarodzeniowego kazania lub corocznej
kolêdy, chwali³ tak¹ postawê.

Nie by³by jednak proboszcz sob¹, gdy-
by nie stara³ siê skarciæ czy „zachêciæ” mê¿-
czyzn do wiêkszej gorliwoœci religijnej.
Wspomina³ Stanis³aw jak to jednego roku,
w³aœnie podczas kolêdy, do kolejnego
domu w Rudniku na Górze wszed³ mocno
ju¿ zeŸlony ksi¹dz, a by³ taki dlatego, i¿ zno-

wu dostrzeg³, ¿e gospodarza nie ma. By³o
to i niezrozumia³e i co najmniej trochê dziw-
ne, poniewa¿ obyczaj nakazywa³, ¿e w czas
kolêdy w domu powinna byæ obecna ca³a
rodzina, a wszyscy, nawet starsze kobiety,
z szacunkiem ca³owa³y ksiêdza w rêkê i po-
tem wspólnie odmawiano modlitwê czy
œpiewano jak¹œ kolêdê. W przywo³ywanej
historii z ksiêdzem modli³y siê niestety tyl-
ko kobiety i dzieci, a na mê¿czyzn jakby
pomór przyszed³.

Szybko siê proboszcz zorientowa³, ¿e
mê¿czyŸni widocznie wol¹ unikn¹æ pytania,
dlaczegó¿ to on ich w koœciele nie widuje i
dlatego postanowili znikn¹æ na czas jego
wizyty duszpasterskiej. Przechodz¹c od
domu do domu zauwa¿y³ jednak, ¿e z jed-
nej ze stodó³ rozchodzi siê mocna woñ pa-
pierosowego dymu i s³ychaæ z niej przyt³u-
mione chichoty i pogwarki. Na reakcjê ka-
p³ana nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Widz¹c
w jednej z sieni solidny powróz zawieszo-
ny na œcianie ksi¹dz poprosi³ o jego po¿y-
czenie, u³o¿y³ go sobie solidnie w rêku i
wkroczy³ znienacka do stodó³ki.

- A to tu sobie siedzicie niedowiarki i
lenie! To tu ¿eœcie siê schowali i ksiêdza
swojego unikacie! A mo¿e wstydzicie siê
razem z rodzin¹ pacierz odmówiæ, co?! Ju¿
ja was nauczê, ³obuzy jedne! A ju¿ mi do
cha³upy jeden z drugim i na kolêdê czekaæ!
– i nie ogl¹daj¹c siê zbytnio, zacz¹³ wywi-
jaæ powrozem, ile mu tylko si³ starczy³o, da-
j¹c temu i owemu solidnie po plecach. Mê¿-
czyŸni w jednej chwili rozpierzchli siê jak
go³êbie, na które nagle jastrz¹b z góry ude-
rzy. Niestety, ani ich „nieboraczków” do nie-
winnych go³êbi, ani rezolutnego ksiêdza do
groŸnego jastrzêbia porównaæ by siê chy-
ba jednak nie da³o.

Przez wiele lat i przy ró¿nych okazjach,
ze œmiechem wspomina³y ch³opy z Rudni-
ka, ¿e kiedyœ od proboszcza lanie powro-
zem dostali, przypominaj¹c przy tym kpiar-
sko jeden drugiemu, jak to siê wtedy przed
razami ksiêdza os³ania³ i wia³ w pole, ile mia³
si³ w nogach.

Na niewiele siê chyba zda³a reprymen-
da su³kowickiego proboszcza, zatroskane-
go o dusze swoich parafian, bo pogoda
nadal regularnie „psu³a siê” w ka¿de nie-
dzielne przedpo³udnie. Tak ju¿ pewnie do
dziœ zosta³o, mimo ¿e w Rudniku wybudo-
wano piêkny i du¿y koœció³.

Dziœ nie ma ju¿ wœród nas Ryfki, tamte-
go proboszcza [ks. kan. Józefa Grosa -
przyp. B.], Stanis³awa. Biedn¹ Ryfkê do-
siêg³a w czasie wojny nienawiœæ teutoñ-
skich siepaczy, Stanis³aw odszed³ na za-
wsze, a dobrotliwy i zacny proboszcz z Su³-
kowic zapewne spotyka siê ze swoimi
owieczkami i pewnie wspomina ich psoty i
swoje reakcje. Spotyka i wspomina, ale nie
tu tylko tam, na Piotrowej Parafii.

Kazimierz Dymek
Warszawa, styczeñ 2007
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Najbardziej uczêszczan¹ drog¹ w na-
szej gminie jest odcinek drogi wojewódz-
kiej Biertowice – Zielona. W koñcowym
fragmencie trasy w Biertowicach znajduje
siê boisko u¿ytkowane przez LKS Rudnik.

Boisko mia³o nawierzchniê w op³aka-
nym stanie. Od strony drogi sta³ wrak ba-
raku s³u¿¹cy za „szatniê”. Brak ogrodzenia
powodowa³, ¿e by³ dodatkowo dewasto-
wany przez ka¿dego, komu przysz³a na to
ochota. Trenuj¹ca garstka dzieci pod kie-
runkiem W³adys³awa Moskala dawa³a na-
dziejê, ¿e ten „obiekt sportowy”, który za-
paleñcy - sportowcy o¿ywiali raz na ty-
dzieñ, nie zaginie ca³kowicie.

Nierozs¹dny zakup dzia³ki przez gminê
na Dolnym Rudniku w celu wybudowania
tam boiska to wyrzucenie pieniêdzy w do-
s³owne b³oto (sama melioracja terenu i przy-
gotowanie nawierzchni to koszt kilkuset
tysiêcy z³otych). Kto te koszty wed³ug ów-
czesnego burmistrza mia³ ponieœæ, nie wia-
domo.

Zdesperowani zawodnicy Rudnika po-
prosili prezesa MKS Zielona p. Zbignie-
wa Dañko, by przej¹³ stery LKS Rudnik.
Tak te¿ siê sta³o.

Ten cz³owiek odmieni³ wygl¹d tego miej-
sca w ci¹gu roku w sposób diametralny.
Pozyskiwa³ pieni¹dze, a jak brakowa³o, do-
k³ada³ swoje. Nast¹pi³ szybki remont mura-
wy, mimo ¿e ci¹gle odbywa³y siê treningi i
mecze. Pozyska³ prywatnymi œcie¿kami de-
montowane trybuny z Cracovii i zamonto-
wa³ je na nowe trybuny. W ci¹gu kilku mie-
siêcy powsta³y wygodne szatnie z prysz-
nicami i z pokojem sêdziowskim. Oczywi-
œcie wspiera³y go zarówno prac¹ jak i pie-
niêdzmi niezawodne osoby, którym le¿a³o
na sercu dobro klubu. Dzia³o siê to na mo-
ich oczach.

Wczeœniej w lutym 2006 r. w Goœcibi
dano mi wyraŸnie do zrozumienia, ¿e mój
czas w tym klubie siê skoñczy³. By³em zmu-
szony odejœæ. Po latach solidnej pracy z
juniorami Goœcibi chcia³em od sportu od-
pocz¹æ. Odpoczynek trwa³ zaledwie dwa
miesi¹ce. W czasie pierwszych spotkañ z
prezesem Zbigniewem Dañko zorientowa-
³em siê, ¿e jest to cz³owiek na³adowany
energi¹ i chce stworzyæ dla dzieci i m³o-
dzie¿y tak potrzebny oœrodek sportowy. Nie
waha³em siê i podj¹³em wyzwanie trenowa-
nia LKS Rudnik. Zobowi¹za³em siê do zbu-
dowania dru¿yny juniorów jako dalszego
etapu szkolenie seniorów.

Równoczeœnie W³adys³aw Moskal z
sukcesami prowadzi³ zespo³y trampkarzy
m³odszych, starszych i juniorów m³odszych
MKS Zielona. (cdn.)

Leszek Lisowski

Nie ma ju¿ dru¿yny pi³karek rêcznych
Goœcibi w szeregach I ligi. Zespó³ zosta³ wy-
cofany z rozgrywek decyzj¹ zarz¹du klubu.

Popar³ j¹ trener su³kowiczanek W³adys³aw
Pi¹tkowski twierdz¹c, ¿e nie ma ani szans na
utrzymanie dru¿yny w I lidze ani te¿ œrodków
finansowych na prawid³owe funkcjonowanie
zespo³u.

Trener Pi¹tkowski liczy³ przed rozpoczê-
ciem sezonu na pomoc ze strony doœwiadczo-
nych zawodniczek - seniorek. Tymczasem z
ró¿nych powodów sta³o siê inaczej i trener
zmuszony by³ rozgrywaæ kolejne mecze ligo-

W sobotê 27 stycznia br. odby³o siê co-
roczne spotkanie op³atkowe cz³onków, sym-
patyków i dzia³aczy myœlenickiego Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokó³”.

Uroczyste spotkanie rozpoczê³a Msza œw.
w intencji ca³ego „Soko³a” w koœciele parafial-
nym p.w. Narodzenia N.M.P. w Myœlenicach.
Tradycyjnie podczas rozpoczêcia spotkania
przywitaniu przyby³ych goœci prezes Marek
Mikoœ uhonorowa³ pucharami najlepszych za-
wodników i trenerów z sekcji sportowych To-
warzystwa. I tak najlepszymi zawodnikami w
2006 roku uznano Soniê Jaros, Klaudie Galus,
Joannê Rudzk¹ oraz Rafa³a Szubê (z sekcji p³y-
wackiej), Maksymiliana Szostaka (z sekcji judo)
oraz pary taneczne Katarzynê Wysock¹ i Ka-
rola Jarguza, Beatê Burtan i Paw³a Kozyrê.
Trenerami roku zostali Ewa Funek, Wiktor Si-
³uszyk oraz Zbigniew Ko³odziej. Pami¹tkowe
dyplomy uznania z podziêkowaniami trafi³y
równie¿ do sponsorów, którzy pomagaj¹ „So-
ko³owi” od pocz¹tku reaktywacji tj. do pana
Jacka Szostaka, pañstwa Magdaleny i Jana
Dziadkowców oraz panów Bogdana Kowalcze
i Zenona Kasprzyka. Po odczytaniu ¿yczeñ
od pos³a na Sejm Marka £atasa oraz Zarz¹du
Towarzystwa nadesz³a chwila ³amania siê op³at-
kiem oraz wspólnego biesiadowania. Uroczy-
stoœci swym wystêpem uœwietni³ chór mêski
„Cantamus” z Kêpna.

Spotkanie op³atkowe by³o równie¿ dosko-
na³ym podsumowaniem ubieg³orocznej dzia³al-
noœci „Soko³a”. W prowadzonych zajêciach
sportowych w piêciu sekcja sportowych (p³y-
wackiej, judo, tañca towarzyskiego, pi³ki ko-
szykowej oraz narciarstwa alpejskiego) bra³o
udzia³ przesz³o 350 osób dzieci i m³odzie¿y z
terenu miasta i gminy Myœlenice oraz z miej-
scowoœci oœciennych. Zajêcia odbywa³y siê
równie¿ w sekcji muzycznej, przy której dzia-
³aj¹ 3 grupy tancerek. TG „Sokó³” w 2006 r.
by³o równie¿ organizatorem imprez i zawodów
sportowych takich jak: ogólnopolskie turnieje
tañca towarzyskiego (o Puchar Burmistrza i
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Myœle-
nicach), zawodów p³ywackich, turnieju poka-
zowego judo na myœlenickich plantach z udzia-
³em zawodników kadry narodowej, biegu upa-
miêtniaj¹cego uchwalenie Konstytucji 3 Maja (o
Puchar Starosty Myœlenickiego). Obozów dla
dzieci i m³odzie¿y; zimowego w Kluszkow-
cach oraz letniego nad Zalewem Soliñskim.
Wszystkie te przedsiêwziêcia by³y realizowa-
ne przy udziale œrodków z UMiG Myœlenic,
Ma³opolskiego Urzêdu Marsza³kowskiego oraz
pozyskanych od prywatnych sponsorów. W
ubieg³ym roku przy Towarzystwie prowadzo-
no równie¿ œrodowiskow¹ œwietlice socjotera-
peutyczn¹. Inicjatywy „Soko³a” w 2006 roku
zosta³y docenione nagrod¹ Burmistrza Myœle-
nic w dziedzinie kultury fizycznej oraz zakwa-
lifikowaniem siê do pó³fina³u konkursu dla or-
ganizacji pozarz¹dowych Województwa Ma-
³opolskiego „Kryszta³y Soli”. Ca³a dzia³alnoœæ
Towarzystwa w g³ównej mierze opiera³a siê
przede wszystkim na dofinansowaniu z UMiG
Myœlenice oraz Ministerstwa Sportu. Resztê
stanowi³y sk³adki cz³onkowskie oraz œrodki po-
zyskane od sponsorów prywatnych.

Warto nadmieniæ, i¿ po raz kolejny naj-
lepszymi zawodnikami zostali Klaudia Ga-
lus oraz Rafa³ Szuba z sekcji p³ywackiej
Towarzystwa. Oboje zawodników s¹ prowa-
dzeni przez trenera Andrzeja Pu³kê z Su³-
kowic.

Dzia³acze dziêkuj¹ wszystkim darczyñcom
oraz rodzicom, którzy bezinteresownie anga-
¿uj¹ siê w prace przy imprezach organizowa-
nych przez Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokó³” Myœlenice. Wyra¿aj¹c jednoczeœnie
nadziejê na owocn¹ wspó³pracê tak¿e i w no-
wym 2007 roku.

Zbigniew Szuba

Na zdjêciu Klaudia Galus, Joanna Rudz-
ka, Sonia Jaros i Rafa³ Szuba z dwójk¹ trene-
rów Ew¹ Funek i Andrzejem Pu³k¹.

LKS Rudnik

Stadion na Zielonej

Goœcibia wycofana z I ligi
we piêtnastoletnimi juniorkami. Rzeczywistoœæ
ligowa okaza³a siê dla tej m³odej dru¿yny okrut-
na. Nie potrafi³a ona zarówno fizycznie jak i
psychicznie sprostaæ zadaniu. Do tego na³o¿y-
³y siê problemy natury finansowej. St¹d trudna
decyzja o wycofaniu dru¿yny z dalszych roz-
grywek I ligi.

Jak powiedzia³ trener Pi¹tkowski, teraz
poœwiêci siê on pracy z m³odzie¿¹, która zg³o-
szona zostanie w nowym sezonie do rozgry-
wek II ligi i byæ mo¿e z czasem dojrzeje do gry
w I lidze. (MS)

 TG „Sokó³”
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TURNIEJ  O  PUCHAR  PREZESA  CRAWTICO
W IV Powiatowym Halowym Turnieju

Pi³ki No¿nej o Puchar Prezesa Firmy Craw-
tico Adama Krawczyka wyst¹pi³o 20 dru¿yn,
które reprezentowa³y nastêpuj¹ce firmy:

 „Auto-Alfa” Czarnochowice (w³aœciciele Grze-
gorz Hodurek i Marian Zdebski)
Dominet Bank Lublin Oddzia³ Myœlenice
„Dziennik Polski” Kraków (kapitan dru¿yny
Pawe³ Panuœ)
Fabryka Frontów Meblowych „Wiech” (w³a-
œciciele Wies³aw Stok³osa i Krzysztof Pomier-
ski)
Fabryka Mebli „Ryœ” Izdebnik (w³aœciciele Ste-
fania i Tadeusz Ryœ) – dwie dru¿yny
Fabryka Narzêdzi „KuŸnia” S.A Su³kowice
(Prezes Zarz¹du Jan Ostafin) – dwie dru¿yny
Firma „Bemak Centrum” Su³kowice (w³aœciciel
Maciej Biela)
Firma „De Jong” Jawornik (w³aœciciel Zbigniew
G³adysz)
Firma „Meble - Szczurek” Rudnik (w³aœciciel
Stanis³aw Szczurek)
Firma „Pro-Ryœ-Bis” S.C. Bysina (w³aœciciele
Piotr i Leszek Ryœ)
Firma „Scandynawian Tabaco” Jawornik (w³a-
œciciel Krzysztof Niemasek)
FPHU „Zibi” Import-Eksport Rudnik (w³aœci-
ciel Zbigniew Dañko)
PPH „Inter-ZOO” Porêba (w³aœciciel Tadeusz
Sawicki)
„Tartak” Jasienica (w³aœciciel Zdzis³aw Profic)
„Us³ugi Remontowo-Budowlane” Myœlenice
(w³aœciciel Krzysztof Jêdrzejowski)
Zak³ad Produkcyjny „Juco” Sp. z o.o. Su³ko-
wice (w³aœciciele Janusz i Wies³aw Œwiat³oñ)
Zak³ad Urz¹dzenia i Utrzymania Zieleni Dro-
ginia (w³aœciciel Andrzej Popek)
ZPCH „Crawtico” Siepraw (w³aœciciel Adam
Krawczyk

W sobotê 3 lutego dru¿yny podzielono na
cztery grupy. W wyniku meczów eliminacyj-
nych do dalszych rozgrywek zakwalifikowa³y
siê trzy pierwsze dru¿yny z ka¿dej grupy. Z
grupy I – Crawtico, Zibi, Meble Ryœ II; z gru-
py II – KuŸnia I, De Jong, Dziennik; z grupy
III – Meble Ryœ I, KuŸnia II, Inter ZOO; z
grupy IV – Wiech, Juco, Meble Szczurek.

Te dru¿yny rywalizowa³y w niedzielê w
dwóch grupach, maj¹c zaliczone punkty zdo-
byte w meczach eliminacyjnych.

Wyniki grupy I: Crawtico – Inter ZOO 1:2,
De Jong – Ryœ II 2:0, Ryœ I – Juco 2:3, De Jong
– Ryœ I 1:0, Juco – Inter ZOO 1:1, Crawtico –
Juco 1:3, Ryœ I – Ryœ II 0:1, De Jong – Inter
ZOO – 0:1, Crawtico – Ryœ I 4:1, De Jong –
Juco 1:3, Ryœ II – Inter ZOO 0:1, Crawtico –
De Jong 1:0, Juco – Ryœ II 2:1, Crawtico – Ryœ
II 3:1, Ryœ I – Inter 1:0

1. Juco 13 (punktów) 12:6 (stos. bramek)
2. Inter ZOO 10   5:3
3. Crawtico     9  10:6
4. De Jong      6    4:5
5. Ryœ II         3    2:9
6. Ryœ I          3    4:9

Wyniki grupy II: Zibi – Meble Szczurek
0:0, KuŸnia II – Wiech 0:0, Zibi – Dziennik 5:0,
KuŸnia I – KuŸnia II 2:0, Zibi – Wiech 0:1,
KuŸnia II – Dziennik 2:1, KuŸnia I – Meble
Szczurek 3:2, Zibi – KuŸnia II 3:1, KuŸnia I –
Wiech 3:3, Dziennik – Meble Szczurek 1:3, Zibi
– KuŸnia I 2:2, KuŸnia II – Meble Szczurek
0:1, Wiech – Dziennik 3:0, KuŸnia I – Dziennik
2:0, Wiech – Meble Szczurek 1:0

1. KuŸnia I            11       12:7
2. Wiech                11         8:3
3. Zibi                     8        10:4
4. Meble Szczurek  4         5:5
5. KuŸnia II             4         3:6
6. Dziennik              0        2:15

Pó³fina³y:
KuŸnia I – Inter ZOO 0:0 (karne 1:2),
Juco – Wiech 0:1.
Mecz o III miejsce: KuŸnia I – Juco 2:1.
Fina³: Wiech – Inter ZOO 0:0 (karne 2:0).

Sk³ady
Wiech (fot. nr 5 na ostatniej stronie): Marcin
Ochman, Grzegorz Stok³osa, Witold Stok³osa,
Dariusz Stok³osa, Piotr Stok³osa, Janusz Sto-
k³osa, Wies³aw Stok³osa, Jaros³aw Kawecki,
Zbigniew Pomierski, Krzysztof Pomierski.
Inter ZOO: Rafa³ £apa, £ukasz Hodurek, Bar-
t³omiej Makselon, Andrzej Kania, Ryszard
Kania, Miros³aw Jaœkowiec, Daniel Hajdas, An-
drzej Stalmach, Micha³ Lech, Grzegorz Ka-
sprzycki, Tadeusz Szydlak, Dariusz Kaczmar-
czyk.
KuŸnia I: Konrad Matysiak, Adam ¯urek, Da-
niel Klimas, Marcin Morawski, Tomasz Po-
³omski, Leszek Judasz, Wojciech R¹czka, Da-
niel Profic.
Juco: Wies³aw Œwiat³oñ, Janusz Tyrawa, Ma-
riusz Stok³osa, Tomasz Zarêba, Janusz Œlazik,
Piotr Sroka, Piotr Œwierczyñski, Jacek Burkat,
Janusz Œwiat³oñ, Jakub Wyrwa³a.

Za najlepszego zawodnika turnieju uznano
Wojciecha R¹czkê.

Tradycj¹ tego turnieju jest akcja charyta-
tywna na rzecz dzieci niepe³nosprawnych. KS
Goœcibia ufundowa³ dla ma³ego mieszkañca na-
szej gminy, Filipka, sprzêt rehabilitacyjny. Na
niezbêdn¹ operacjê 9-letniego Kuby zebrano
wœród w³aœcicieli firm i widzów oraz podczas
licytacji pokaŸn¹ kwotê (fot. nr 1 i 2 na ostat-
niej stronie). Koszulkê reprezentanta Polski Mi-
ros³awa Szymkowiaka ofiarowa³ Kubie syn
w³aœciciela firmy De Jong. Widzowie i zawod-
nicy mogli kupiæ m.in. ksi¹¿kê Kardyna³a Sta-
nis³awa Dziwisza z jego autografem, pi³ki, al-
bumy, wyroby firm bior¹cych udzia³ w turnie-
ju. Licytacjê prowadzi³a red. Renata Lisowska
z TVP3 Kraków. Telewizja pokaza³a w „Kro-
nice” krótki film z turnieju.

Poziom turnieju by³ wysoki. Prawie w ka¿-
dej dru¿ynie wystêpowali zawodnicy graj¹cy
na co dzieñ w klubach z terenu powiatu myœle-
nickiego. Przez dwa dni na hali w Su³kowicach
pi³karze rozgrywali zaciête mecze obserwowa-
ne przez bardzo liczn¹ widowniê.

Warto podkreœliæ bardzo dobr¹ organizacjê
turnieju, w czym zas³uga Adama Krawczyka i
dzia³aczy Goœcibi. Zauwa¿yli to przedstawicie-
le Podokrêgu PZPN Myœlenice prezes Ludwik
Starzak i Stefan Socha, wrêczaj¹c nagrody (sta-
tuetki) prezesowi klubu Janowi Ostafinowi i
prezesowi sekcji pi³ki no¿nej Edwardowi £askie-
mu. Uhonorowali równie¿ w³aœcicieli firm:  Ada-
ma Krawczyka, Tadeusza Sawickiego, Janusza
Œwiat³onia, Wies³awa Œwiat³onia, Zbigniewa G³a-
dysza, którzy s¹ pasjonatami sportu.

Zakoñczmy wypowiedzi¹ burmistrza Pio-
tra Pu³ki:

„Jest to niezwyk³e wydarzenie w skali po-
wiatu, poniewa¿ z jednej strony t¹ imprez¹
popularyzujecie sport, pi³kê no¿n¹, z drugiej
zaœ przyœwieca wam, oprócz rywalizacji spor-
towej i dobrej zabawy, szczytny cel. Organiza-
torzy umieli po³¹czyæ przyjemne z po¿ytecz-
nym, przeznaczaj¹c dochód z turnieju na cel
charytatywny, b¹dŸ funduj¹c wspania³e pre-
zenty potrzebuj¹cym dzieciom.

Jest mi niezmiernie mi³o mówiæ o tym, ¿e
s¹ wœród nas ludzie, którzy nie wahaj¹ siê prze-
znaczyæ na sport ich ciê¿ko zarobionych pie-
niêdzy oraz, ¿e przyœwieca im idea niesienia
pomocy tym, którzy zostali pokrzywdzeni
przez los. Takim cz³owiekiem jest m.in. pan
Adam Krawczyk, któremu sk³adam wyrazy
wielkiego uznania i szacunku. Wiem, ¿e dopóki
bêd¹ ¿yli ludzie tacy jak pan, idea niesienia po-
mocy innym nie zgaœnie.

Mam nadziejê, ¿e turniej na trwale wroœnie
w kalendarz imprez organizowanych w gminie
Su³kowice i niejednemu potrzebuj¹cemu pomo-
¿e w trudnej ¿yciowej sytuacji”.

W przysz³ym roku dru¿yny bêd¹ walczyæ
o puchar tegorocznego zwyciêzcy. Przypusz-
czalnie wskutek ju¿ teraz licznych zg³oszeñ
mecze bêd¹ rozgrywane przez trzy dni.

Stefan Bochenek
spiker Goœcibi

Dziêkujê fotoreporterowi „Dziennika Polskie-
go“ Panu Paw³owi Mordanowi za fotografie.

W VI Turnieju Dru¿yn Samorz¹dowych
o Puchar Starosty zwyciê¿y³a dru¿yna Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Myœlenicach,
zdobywaj¹c puchar Starosty Myœlenickie-
go Stanis³awa Chorobika. Drugie miejsce
zajê³a reprezentacja Urzêdu Miejskiego w
Su³kowicach.

W turnieju, który odby³ siê w Su³kowicach,
wziê³o udzia³  14 dru¿yn reprezentuj¹cych in-
stytucje samorz¹dowe z powiatu myœlenickie-
go oraz gminê Be³chatów
Pó³fina³y:
UM Su³kowice – UG Pcim 2 : 1
PSP – Starostwo Myœlenice 2 : 0
O III miejsce:
UG Pcim – Starostwo Myœlenice 3 : 1
Fina³:
PSP – UM Su³kowice 1 : 0

Redakcja dosta³a od radnego powiatowego,
wicestarosty Waldemara Wolskiego kilka in-
formacji, w tym powy¿sz¹. Dziêkujemy.

Samorz¹dowcy na hali
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„ADAŒ”

Opieka pedagogiczna i korekta tekstów
Magdalena Klus

Uczniowie naszej szko³y maj¹ mo¿liwo-
œci korzystania z ró¿nych form rozwijania
swoich zainteresowañ i zami³owañ. W szko-
le dzia³aj¹ nastêpuj¹ce ko³a: origami, pla-
styczne, czytelnicze, turystyczne. Ekolo-
giczne, informatyczne, dziennikarskie, jêzy-
ka niemieckiego, jêzyka angielskiego, po-
lonistyczne, matematyczne, misyjne, arty-
styczne, gry i zabawy sportowe dla uczniów
klas m³odszych, zajêcia sportowe dla
uczniów klas starszych.

Szko³a prowadzi te¿ zajêcia: gimnastyki
korekcyjnej, logopedii, zajêcia korekcyjno
– kompensacyjne oraz rewalidacjê przezna-
czone dla uczniów niepe³nosprawnych z
klas integracyjnych.

Wy¿ej wymienione ko³a i zajêcia reali-
zowane s¹ z godzin dyrektorskich, Progra-
mu Wyrównywania Szans Edukacyjnych i
spo³ecznie przez  nauczycieli Szko³y Pod-
stawowej w Su³kowicach.

Wykaz uczniów Szko³y Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Su³kowicach
ze œredni¹ ocen: 5,4 – 5,0

œrednia 5,4: Agnieszka Twardosz V d, Woj-
ciech Biernat VI a

œrednia 5,3: Katarzyna Szlachetka IV c, Bry-
gida Biela, Micha³ Grzesiak V a, Katarzyna
Joñczyk V c, Natalia Œwider V d, Zuzanna
Urbañczyk VI a

œrednia 5,2: Karolina Kozik V b, Gabriela
Garbieñ V c, Agnieszka Kaczor VI a, Mar-
celina Cie¿, Emilia Garbieñ, Magdalena Ki-
sielewska VI b, Anna Krzykawska, Jaros³aw
Mardaus VI c

œrednia 5,1: Justyna Latoñ IV a, Aleksan-
dra Krzy¿ek IV b, Ilona Oliwa IV c, Jagoda
Pitala V c, Dominik Biela V d, Tomasz Ka-
ciuba VI a, Kamila KoŸlak VI c

œredania 5,0: Zuzanna Flis IV c, Aleksandra
Latoñ IV c, Monika Latoñ V b, Joanna So³-
tys V c, Klaudia Galus, Beata £ojek, Alek-
sander Profic, Patrycja Zawada V d, Urszu-
la Magiera VI a, Maria Garbieñ VI b, Sylwia
Boczkaja, Gabriela Ziembla VI d

NAJLEPSI

Ko³a zainteresowañ

Koœció³ ze swej natury jest misyjny i ka¿-
dy wierz¹cy jest odpowiedzialny za misjê g³o-
szenia Chrystusa. W sposób szczególny czy-
ni¹ to misjonarze i misjonarki. Odpowiedzial-
noœæ za ich pos³ugê spada na wszystkich, na-
wet na tych, którzy nigdy na misjach nie bêd¹ z
ró¿nych powodów.

Poprzez pomoc materialn¹ i duchow¹ Ko-
œció³ ³¹czy siê z tymi, którzy id¹c za g³osem
swojego powo³ania udali siê na misje. Budzenie
zainteresowania misjami i to od najm³odszych
lat wynika z potrzeby wiêzi z tymi, którzy to
dzie³o kontynuuj¹. Aby s³owa Chrystusa „IdŸ-
cie na ca³y œwiat i g³oœcie Ewangeliê wszystkie-
mu stworzeniu...” mog³y byæ realizowane, po-
trzebna jest troska i zainteresowanie wszyst-
kich wierz¹cych, tak¿e dzieci i m³odzie¿y, spra-
wami ewangelizacji i misji. Pozostawienie mi-
sjonarzy bez pomocy materialnej, a zw³aszcza
duchowej, skazywa³oby ich dzie³o na niepo-
wodzenie i upadek. Misjonarze musz¹ mieæ
œwiadomoœæ poparcia ze strony tych, którzy
nie s¹ na misjach. Bez apostolatu i informacji na
temat misji i pracy misjonarzy jest to w³aœciwie
niemo¿liwe. Ró¿norodne inicjatywy w Koœcie-
le: akcje pomocowe, ko³a formacyjne i duchowej
pomocy misjom przyczyniaj¹ siê do wzrostu
zainteresowania ludzi sprawami misji.

Równie¿ w naszej parafii powo³ane zosta³o
w roku 1999 ko³o misyjne, które obecnie nosi
nazwê imani (wiara w jêzyku swahili). W tym
roku nale¿y do niego 35 uczniów szko³y podsta-
wowej klas I-VI. Funkcjonowanie ko³a misyjnego
przyczynia siê do pog³êbienia œwiadomoœci mi-
syjnej Koœcio³a wœród uczniów i wiernych naszej
parafii. Uczniowie poprzez kontakt z czasopi-
smami misyjnymi, spotkania z misjonarzami oraz
korespondencjê z nimi maj¹ mo¿liwoœæ poznania
¿ycia ludzi na ca³ym œwiecie, w tym swoich ró-
wieœników na innych kontynentach.

Ko³o misyjne

Dzia³ania podejmowane przez nasze ko³o:

Udzia³ w pracach i przedsiêwziêciach mi-
syjnych Sekretariatu Misyjnego Archidiecezji
Krakowskiej.

Prowadzenie modlitw i nabo¿eñstw (ado-
racje, ró¿aniec, droga krzy¿owa) w intencji mi-
sji i misjonarzy.

Zapoznanie siê z ¿yciem ludzi i prac¹ mi-
sjonarzy na ró¿nych kontynentach, poprzez
czytanie prasy misyjnej, wyszukiwanie wia-
domoœci z internetu itp.

Korespondencja z misjonarzami.
Inscenizacje o tematyce misyjnej.
Organizacjê konkursów plastycznych oraz

wiedzy o misjach.
Organizacjê Tygodnia Misyjnego oraz Dni

Afryki.
Spotkania z misjonarzami (Republika Œrod-

kowej Afryki, Tanzania, Kongo i in.).
Wyjazdy na wycieczki misyjne (semina-

rium misyjne w Stadnikach, spotkania kolêdni-
ków misyjnych) oraz Kongresy Misyjne.

Prowadzenie gazetki ko³a misyjnego oraz
popularyzacja spraw misji.

Zbiórki na rzecz misji (zbieramy u¿ywane
okulary, znaczki, karty telefoniczne oraz pod-
suszone pestki z jab³ek) oraz misyjna loteria
fantowa (nagroda g³ówna – rower górski), z któ-
rej dochód przeznaczony jest na adopcjê trójki
dzieci: Stefanie Tuyisenge z Rwandy oraz Pa-
tricka Olwekedoro i Martina Naganga z Kenii).

Aktywny udzia³ w konkursie „Mój szkol-
ny kolega z Misji”.

Zabawy charytatywne.
Spotkania formacyjne.

Opiekun ko³a misyjnego
Jan P³oszczyca

Na zdjêciu cz³onkowie
ko³a na spotkaniu kolêdni-
ków misyjnych w dniu 6
stycznia 2007 r. wraz z Jego
Ekscelencj¹ ks. biskupem
Józefem Guzdkiem.

Imani

Posiadacze Najwy¿szej Miêdzynarodowej Klasy Tanecznej „S” pañstwo Joanna i Grze-
gorz  Kowalscy raz w tygodniu prowadz¹ w naszej szkole kurs tañca towarzyskiego.

Miêdzyszkolne Igrzyska w Tañcu Towarzyskim bêd¹ w czerwcu w naszej szkole!
Redakcja

„Ta Dorotka...”Kurs tañca
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Od pocz¹tku roku szkolnego uczniowie
naszej szko³y maj¹ mo¿liwoœæ wyjazdu na ba-
sen do Suchej Beskidzkiej. Organizatorkami tej
akcji s¹ pani Maria Bochnia oraz pani Krysty-
na Madejczyk. Wyjazdy odbywaj¹ siê raz w
miesi¹cu w dwóch grupach wiekowych: ucznio-
wie klas I-III oraz klasy IV-VI. Dzieci maj¹ mo¿-
liwoœæ doskonalenia swoich umiejêtnoœci p³y-
wackich pod czujnym okiem ratowników.

Serdecznie dziêkujemy organizatorom oraz
dyrekcji szko³y za umo¿liwienie i koordyno-
wanie wyjazdów.

Redakcja

Jak ju¿ wiadomo nasze województwo naj-
wczeœniej rozpoczê³o ferie zimowe, bo ju¿ 15
stycznia. Pierwszy tydzieñ ferii spêdzi³am w
domu. Chodzi³yœmy z dziewczynami na pizzê
lub do kina.

W sobotê rano pojecha³am na tydzieñ do
Kluszkowców na obóz zorganizowany przez
klubu Sokó³’ z Myœlenic. Wszystko by³oby
œwietnie, gdyby nie jeden minus – brak œniegu.
Ale to tez nie przeszkoda dla organizatorów –
w wolnym czasie mieliœmy organizowane ró¿-
ne konkury, zabawy, ogl¹daliœmy filmy DVD,
a wieczorem bawiliœmy siê na dyskotekach.

Gdy w koñcu nadesz³a d³ugo oczekiwana
zima, na porannym apelu pani oœwiadczy³a
nam, ¿e idziemy na narty. Wszyscy zadowole-
ni szybko siê ubieraliœmy i byliœmy gotowi do
wyjœcia. Pojechaliœmy do Niedzicy, poniewa¿
stok w Kluszkowcach mia³ byæ uruchomiony
dopiero w œrodê. Po powrocie do pensjonatu,
zmêczeni ale szczêœliwi, ¿e w koñcu spad³ d³u-
go oczekiwany œnieg, nie mog¹c doczekaæ siê
ju¿ kolejnego dnia.

W kolejne dni chodziliœmy na narty dwa
razy dziennie, co wszyscy przyjêli niezwykle
entuzjastycznie.

Ten tygodniowy wyjazd bêdê d³ugo i mile
wspominaæ, poniewa¿ naprawdê by³ super!!!
Mam nadziejê, ¿e przysz³oroczne ferie bêd¹
równie udane.

Izabela Kania VI c

Moj¹ ulubion¹ dyscyplin¹ sportow¹ jest
jazda figurowa na lodzie. Sportowcy, którzy j¹
uprawiaj¹ musz¹ byæ bardzo sprytni i zwinni.
Musz¹ regularnie æwiczyæ i uczyæ siê coraz to
nowszych figur, poniewa¿  w tej dyscyplinie
jest du¿o konkurencji. Bardzo podobaj¹ mi siê
ich stroje s¹ kolorowe, b³yszcz¹ce i podkre-
œlaj¹ figurê zawodniczek.

Chcia³abym te¿ uczyæ siê jazdy na ³y¿wach,
ale niestety w naszej miejscowoœci nie ma lo-
dowiska. Wiem, ¿e kariery jako ³y¿wiarka nie
zrobiê , ale móc z³o¿yæ ³y¿wy i poszusowaæ
po lodzie, by³oby naprawdê fajnie!

Natalia Hebda III a

Czeœæ, jestem uczennica klasy VI uczêsz-
czaj¹ca na ko³o teatralne funkcjonuj¹ce w Oœrod-
ku Kultury.

Ju¿ w tamtym roku uczniowie wszystkich
gminnych szkó³ oraz zespo³ów muzycznych
wyst¹pili w szopce na Rynku. W tym roku
tak¿e postanowiliœmy siê zaprezentowaæ. Pró-
by do naszego przestawienia odbywa³y siê dwa
razy w tygodniu. Szybko nauczyliœmy siê na-
szych ról. Musieliœmy jeszcze opanowaæ po-
ruszanie siê na scenie, ale to nie sprawi³o nam
wiêkszego problemu. Czasem wracaliœmy z
prób szczêœliwi i rozeœmiani, ale bywa³y te¿
dni gdzie mieliœmy wszystkiego doœæ. Jednak
muszê przyznaæ, ¿e wszyscy, tak¿e i nasza
opiekunka pani Iwona Dzidek, byliœmy zado-
woleni z efektu koñcowego.

Gdy nadszed³ dzieñ wystêpu, ka¿dy z nas
by³ stremowany, a kiedy wchodziliœmy na sce-
nê, nogi mieliœmy jak z waty. Mimo ¿e ju¿ od
ponad roku wystêpujemy w podobnym sk³a-
dzie, to nadal nie przyzwyczailiœmy siê do tak
licznej publicznoœci. Na szczêœcie nikt siê nie
przewróci³ i nie zapomnia³ tekstu. S³ysz¹c bra-
wa na koniec, mogliœmy bez zastanowienia rzec,
¿e czas poœwiêcony na próby by³ wart tej w³a-
œnie chwili.

Serdecznie dziêkujemy naszej opiekunce
pani Iwonie Dzidek oraz ks. Paw³owi Drobne-
mu za przygotowanie nas do tego wystêpu.

Anna Krzykawska VI c

Ferie, ferie
i po feriach

£y¿wy
- dlaczego nie?

Wyjazdy na basenPowspominajmy

„ADAŒ”
Su³kowickiej podstawówki apetyt na…pióro
Dla kogo trzynastka okaza³a siê

pechowa? Na pewno nie dla Micha³a
Grzesiaka ze SP w Su³kowicach, któ-
ry w³aœnie 13 lutego br. zdoby³ tytu³ „
Znawcy Ortografii 2006/2007”, zwy-
ciê¿aj¹c w III Miêdzyszkolnym Kon-
kursie Ortograficznym dla Szkó³
Podstawowych Gminy Su³kowice. Tu¿
za nim znalaz³y siê uczennice z Krzy-
waczki: Paulina D¹browa (II miejsce)
i Sylwia Machnik (III miejsce).

Wszystko zaczê³o siê tu¿ po 9.00,
kiedy to 24 reprezentantów klas VI i V z
Biertowic, Krzywaczki, Rudnika i Su³-
kowic pochyli³o siê nad kartk¹, by napisaæ dyk-
tando – pierwsz¹ czêœæ ortograficznych zma-
gañ. Po kilku minutach dyktanda znalaz³y siê
na stoliku komisji w sk³adzie: panie A. Flis, B.
Moska³a, A. Chmura i M. KoŸlak oraz pan T.
Kukla, przed których wzrokiem nie umkn¹³
¿aden „byczek” i zgubiony przecinek. Tym-
czasem uczestnicy konkursu zmagali siê ju¿ z
æwiczeniami i zabawami sprawdzaj¹cymi prak-
tyczn¹ i teoretyczn¹ znajomoœæ zasad popraw-
nej pisowni. O 10.00 uczniowie oddali testy i
rozpoczêli bardziej rozrywkow¹ czêœæ swoje-
go pobytu w gimnazjum.

Chcieliœmy, aby nasi goœcie dobrze bawili,
a przy okazji poznali nasz¹ szko³ê. W tym dniu

honory gospodyni pe³ni³a Paulina Latoñ, która
¿artobliwie opowiada³a o tym, co siê u nas dzie-
je, pocz¹wszy od strzeg¹cej wejœcia ukochanej
pani Krysi, któr¹ „poznajemy po tym, ¿e przy-
twierdzona jest do szczotki, a poza tym jest
najpopularniejsz¹ osob¹ w naszej szkole, bo
przynosi zgnêbionym uczniom radosne wie-
œci, ¿e któryœ nauczyciel siê rozchorowa³, a
skoñczywszy na poufnych informacjach o gro-
nie pedagogicznym.

Wkrótce uczniowie kl. If, Ig i IIg zaprezen-
towali fragmenty programów przygotowanych
na ró¿ne szkole imprezy: Dzieñ Nauczyciela.
Konkurs Biblijny, Walentynki.

Tu¿ po przerwie uczestnicy konkur-
su mogli obejrzeæ szkolne sale, bibliotekê,
pracownie informatyczne, halê i zadaæ Pau-
linie nastêpne pytania. Spacer po gimna-
zjum zakoñczy³ siê poczêstunkiem na œwie-
tlicy, po czym uczestnicy udali siê na og³o-
szenie wyników konkursu. Nagrody ksi¹¿-
kowe oraz puchar przechodni wrêczyli
sponsorzy konkursu p. burmistrz P. Pu³ka
oraz p. burmistrz R. Oliwa, dla której ta
chwila by³a szczególnie mi³a, bo gratulo-
wa³a swoim by³ym uczennicom.

Tak wiêc po raz drugi z rzêdu pióro
– puchar trafi³o do Su³kowic. Je¿eli w
przysz³ym roku ponownie zwyciê¿y

uczeñ tej szko³y, nagroda stanie siê w³asnoœci¹
SP im. A. Mickiewicza. Czy inne szko³y na to
pozwol¹? Na pewno nie poddadz¹ siê bez wal-
ki! Do zobaczenia w przysz³ym roku!

Organizatorki III Miêdzyszkolnego
Konkursu dla SP Gminy Su³kowice

Ma³gorzata KoŸlak i Anna Bargie³

Sk³adamy serdeczne podziêkowanie Panu
Burmistrzowi Piotrowi Pu³ce za objêcie patro-
natem naszej imprezy oraz za ufundowanie
nagród dla zwyciêzców. Równie ciep³e s³owa
kierujemy do nauczycieli jêzyka polskiego,
doceniaj¹c ich zaanga¿owanie w przygotowa-
nie do konkursu swych podopiecznych.
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GIMNAZJALISTA nr 62
„Wiele na polskiej ziemi zmieni³o siê i zmienia. Mijaj¹ stulecia, a Polska roœnie wœród

kolei losów, jak ten wielki dziejowy d¹b, ze swoich korzeni. To jest wielkie dziedzictwo, z
którym idziemy w przysz³oœæ... Pragnê Was jeszcze zachêciæ, abyœcie nadal strzegli swojej
to¿samoœci, pielêgnuj¹c wiêzi rodzinne, pog³êbiaj¹c znajomoœæ swojego jêzyka i staraj¹c
siê przekazywaæ sw¹ bogat¹ tradycjê m³odemu pokoleniu”.

Jan Pawe³ II
Sopot, 5 czerwca 1999 r.

Uczniowie nale¿¹cy do kó³ka
geograficznego w br. szkolnym
uczestniczyli w imprezach tury-
stycznych w ramach IV Powiato-
wego Turnieju Wiedzy o Ziemi
Myœlenickiej i Ma³opolsce „Moja
Ojcowizna”. Na ten w³aœnie kon-
kurs Asia Biela i Ania Ciê¿kow-
ska z If oraz Iza Matoga z IIIh i
Ania Bochenek z IIIe pod czuj-
nym okiem swojej opiekunki, p.
Marty Przêczek, wykona³y kroni-
kê, któr¹ jury uhonorowa³o II miej-
scem i przes³a³o na etapy woje-
wódzki i ogólnopolski.

Dzisiejsze rzemios³o su³kowickie ma wiele
wspólnego z przesz³oœci¹, ale jak dotrzeæ do
pocz¹tków kowalstwa? Mo¿e ws³uchaæ siê w
dŸwiêki starych kowade³? Id¹c tym tropem,
odwiedzi³am jedn¹ z dawnych kuŸni. Kiedy z
zaciekawieniem pochyli³am siê nad kowad³em,
us³ysza³am cichutki szept: „ Jestem bardzo sta-
re… Tak stare, ¿e pamiêtam opowieœci o po-
cz¹tkach su³kowickiego kowalstwa. Znam wiele
legend, ale ta zaciekawi Ciê najbardziej:

Niegdyœ na skraju Su³kowic swoje obozo-
wisko rozbili Cyganie. Przy ogniskach s³ychaæ
by³o gwar, a oczy su³kowickich ch³opców z
zaciekawieniem spogl¹da³y na pracê mê¿czyzn.
Su³kowianie nie potrafili poj¹æ ich mowy, ale
bacznie przygl¹dali siê zajêciom w taborze.
Patrzyli siê i dziwowali, dziwili siê i patrzyli
jak wyrabia siê podkowy i podkuwa konie.
Wkrótce te¿ poczêli siê uczyæ nowego rzemio-
s³a.

Dziêki tej cygañskiej nauce z czasem ros³a
s³awa su³kowickich kowali. Do Su³kowic za-
czêli œci¹gaæ mo¿ni panowie, bo takich pod-
ków jak tu nigdzie nie robiono. A kiedy wresz-
cie Zebrzydowski, za grzechy swoje pokutu-
j¹c, klasztor w Kalwarii budowa³, to su³kowic-
kie kuŸnie dniem i noc¹ wykuwa³y gwoŸdzie
do budowy kaplic.

Nie wyobra¿am sobie Su³kowic bez
dŸwiêku kowade³…Taka w³aœnie jest moja
ma³a Ojczyzna.

Opieka pedagogiczna i korekta
tekstów

Anna Bargie³

Bez kuŸni ¿ycia nie by³o i nie ma

Od legendy
do rzemios³a

Su³kowice zosta³y nazwane Osiedlem
Tysi¹ca Kowali. Ja, podobnie jak to kowa-
d³o, wiele mam do opowiedzenia. Jestem
jedn¹ z nielicznych ocala³ych XIX w. kuŸni
su³kowickich. Do¿ywam swoich dni przy
ulicy, jakiej w tej miejscowoœci zabrakn¹æ
nie mog³o – ul. Kowalskiej.

Przechodniu, chcesz siê dowiedzieæ, co w
tym rzemioœle takiego zadziwiaj¹cego, ¿e prze-
trwa³o przez tyle pokoleñ i trwa nadal?

Musisz wiedzieæ, ¿e praca kowala w XIX
w. by³a niezwykle trudna. Najpierw dzieli³ wiêk-
sze kawa³ki z³omu na mniejsze, które podlega-
³y dalszej obróbce. Do tego u¿ywano d³ut i m³o-
tów. PóŸniej majster k³ad³ owe kawa³ki do roz-
palonego ognia. Rozgrzane do czerwonoœci
wyjmowano kleszczami i k³adziono na kowa-
dle. Takie tradycyjne kowad³o nazywano
„babk¹”.

W ka¿dej kuŸni majster korzysta³ z ma³ego
m³otka, a jego pomocnik - bijacz z du¿ego m³o-
ta i dokonywali obróbki. Oczywiœcie metal
szybko styg³, wiec obrabiany kawa³ek trzeba
by³o rozgrzewaæ nieraz kilkakrotnie. Koniec tej
pracy to hartowanie wyrobu. Tak wiêc po³owa
pracy kowala i jego pomocnika polega³a na
wstêpnym rozwa³kowywaniu ¿elaza.

Pamiêtam dobrze te czasy, gdy ¿y³am pe³-
ni¹ ¿ycia: ten gwar, ruch, stukot m³otków, we-
so³o p³on¹cy ogieñ i s³owa skocznej piosenki:

Jak kowole w kuŸni kujo
m³oteckami mik mik mik
Jak kowole zatañcujo
nie potrafi nik nik nik

Kowolu, kowolu w ty brudny koszuli
Jak¿e siê kowolka do ciebie przytuli

Jednak lata mija³y i ani siê obej-
rza³am, a moje znaczenie i wielu
innych kuŸni zmala³o. Jeden z
moich w³aœcicieli opowiada³ o To-
warzystwie Kowali zarejestrowa-
nym 8 maja1910 roku. To dziêki
niemu kowale mieli zagwarantowa-
ne ¿elazo, koks, wszelkie materia-
³y i narzêdzia potrzebne do pro-
dukcji, a wreszcie u³atwienie zby-
tu swoich towarów. Niepostrze-
¿enie nasze su³kowickie rzemio-
s³o przekszta³ci³o siê w przemys³.
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Dzielmy siê mi³oœci¹ Wolontariat

Wolontariat chrzeœcijañski jest jedn¹ z ko-
niecznych w dzisiejszych czasach form œwiad-
czenia o tym, ¿e w Jezusie Bóg powo³uje nas i
uzdalnia do mi³oœci braci i sióstr. Jan Pawe³ II w
swoim przemówieniu do przedstawicieli wo-
lontariatu miêdzynarodowego w styczniu 1981
roku wskaza³ na ten w³aœnie aspekt: „Jak¿e
mo¿na nie zachwycaæ siê tym, ¿e we wspólno-
tach chrzeœcijañskich [...] rozwijaj¹ siê [...] gru-
py wolontariuszy, które pragn¹ s³u¿yæ braciom,
by w ten sposób budowaæ bardziej sprawiedli-
wy i ludzki œwiat [...]. Wolontariat stanowi
bowiem znak i wyraz ewangelicznej mi³oœci,
która jest bezinteresownym darem z siebie sa-
mego — darem ofiarowanym bliŸnim, zw³asz-
cza tym najubo¿szym i potrzebuj¹cym”. Ko-
œció³ ponadto jest coraz bardziej œwiadom, ¿e
dzisiaj nie wystarcz¹ doraŸne akcje charyta-
tywne nastawione na minimalizowanie skut-
ków biedy. Potrzeba profesjonalnych dzia³añ
zmierzaj¹cych do usuwania przyczyn wszel-
kiego rodzaju ubóstwa.

Jan Pawe³ II tak mówi³ do m³odzie¿y z w³o-
skiej Caritas we wrzeœniu 1979 roku: „Trzeba
bêdzie otworzyæ m³odym perspektywy wo-
lontariatu mi³oœci, który zast¹pi niespójn¹ i
tymczasow¹ spontanicznoœæ funkcjonalnoœci¹
i ci¹g³oœci¹ m¹drze zorganizowanej s³u¿by, ro-
zumianej nie tylko jako zaspokojenie natych-
miastowych potrzeb, lecz raczej jako zaanga-
¿owanie skierowane na przemianê przyczyn,
które tkwi¹ u Ÿród³a takich potrzeb [...]. Wo-
lontariusze, odpowiednio przygotowani, bêd¹
naturalnymi animatorami procesu przywraca-
nia odpowiedzialnoœci spo³ecznej, co pozwoli
przeanalizowaæ struktury prowadz¹ce do od-
suniêcia cz³owieka na margines, promowaæ spra-
wiedliwe prawa i tworzyæ bardziej zadowala-
j¹ce relacje miêdzyludzkie”.

Zadania te realizuje Szkolne Ko³o Caritas
im. œw. Jana Kantego przy Gimnazjum im. Ste-
fana kard. Wyszyñskiego. To ju¿ drugi rok dzia-
³alnoœci naszego ko³a, którego wolontariusze
czynnie w³¹czaj¹ siê w dzia³alnoœæ charyta-
tywn¹ Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W
tym roku szkolnym uczniowie brali udzia³ w
Akcji Kilo, w spotkaniach integracyjnych
SWON „Kolonia” oraz zorganizowali akcjê
pomocy dla dzieci. Dziêki zrozumieniu oraz
¿yczliwoœci ks. Aleksandra Zem³y, probosz-
cza parafii pw. œw. Maksymiliana Marii Kol-
bego w Rudniku uczennice klasy III d (Weroni-
ka Bochenek, Karolina Joñczyk, Magda Siwek,
Ania Wójcik oraz Edytka Zborowska), pod
opiek¹ pani Barbary Szatan, przeprowadzi³y
zbiórkê w niedzielê 4 lutego 2007. Zebran¹
kwotê (413,28 z³) postanowiono przekazaæ dla
dzieci z Domu Dziecka Sióstr Kanoniczek Du-
cha Œwiêtego w Pacanowie (pragniemy wzi¹æ
udzia³ w V Festiwalu Kultury Dzieciêcej Paca-
nów 2007 w dniach 15-17 czerwca 2007) oraz
dla dzieci niepe³nosprawnych – podopiecznych
Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.

Chrystus potrzebuje was do spe³nienia
swego planu zbawienia! Chrystus potrzebuje
waszej m³odoœci i waszego szlachetnego entu-
zjazmu, aby Jego g³oszenie radoœci rozbrzmie-
wa³o w nowym tysi¹cleciu. Odpowiedzcie na
to Jego wezwanie, ofiaruj¹c swoje ¿ycie w s³u¿-
bie waszych braci i sióstr. Zaufajcie Chrystu-
sowi, poniewa¿ On ufa wam. (Jan Pawe³ II do
m³odzie¿y w Toronto). Pamiêtajmy: „Nikt nie
mo¿e zostaæ pozbawiony naszej mi³oœci” (Jan
Pawe³ II, Novo millennio ineunte).

Zapraszamy na spotkania w ka¿dy po-
niedzia³ek na du¿ej przerwie oraz w œrody
w godzinach 13.40-14.00 w sali 32.

Opiekun ko³a  Jan P³oszczyca

Dlaczego pi³karki spóŸniaj¹ siê na lekcje?
Czêsto ludziom wydaje siê, ¿e ¿ycie

sportowca jest ³atwe i do tego przyjemne.
Zdrowy tryb ¿ycia, du¿o ruchu, oklaski ki-
biców, radoœæ ze zwyciêstwa…

To jednak tylko jedna strona medalu. Co-
dziennoœæ nie wygl¹da a¿ tak kolorowo. Tre-
ningi i ró¿nego typu wyjazdy poch³aniaj¹ bar-
dzo du¿o wolnego czasu i wymagaj¹ ogromne-
go wysi³ku fizycznego. A do tego musimy po-
godziæ nasz¹ pasjê z nauk¹ w szkole. Niestety,
nie wszystkim siê to udaje. Wpadki siê zda-
rzaj¹: my np. czêsto spóŸniamy siê na pierwsz¹
lekcjê. Kiedy inni odpoczywaj¹ po szkole, le-
¿¹c przed telewizorem, my jesteœmy na popo-
³udniowym treningu. Gdy nasi rówieœnicy zd¹-
¿yli ju¿ odrobiæ zadania i maj¹ czas dla siebie,
my dopiero siadamy do nauki. Zmêczenie daje
znaæ o sobie, g³owa ci¹¿y, oczy siê klej¹ – a tu
jutro klasówka! Sportowiec musi byæ silny i
wytrwa³y, wiêc nie oczekujemy taryfy ulgo-
wej u nauczycieli. Mimo i¿ musz¹ wyci¹gaæ
konsekwencje z naszych spóŸnieñ, to wiedz¹,
¿e nie wynikaj¹ one z lenistwa.

Nie da siê ukryæ, ¿e nie jesteœmy idea³ami,
ale mamy te¿ swoje zalety, a do nich nale¿y na
pewno pracowitoœæ na treningach. Mi³o jest,

gdy rówieœnicy zachwycaj¹ siê poziomem na-
szej gry, jednak zdarzaj¹ siê te¿ przeciwnicy
pi³ki rêcznej, którzy od niechcenia zadaj¹ py-
tania typu: „Chce wam siê tak?!”, „Nie nudzi
was siê to?!” Nie, nie nudzi, bo ¿ycie bez pasji
jest byle jakie.

Aby byæ dobr¹ zawodniczk¹ na pewno
nale¿y posiadaæ takie cechy jak: si³ê, szybkoœæ
i, co najwa¿niejsze, wolê walki. Bardzo wa¿na
jest te¿ atmosfera w zespole. Z dziewczynami
z treningu dogadujemy siê bardzo dobrze. Wiêk-
szoœæ od dawna siê przyjaŸni.

Spêdzamy ze sob¹ tyle czasu, ¿e czêsto
rozumiemy siê bez s³ów. Spotykamy siê na co
dzieñ w szkole, na treningach i jeszcze poza
nimi. Korzystaj¹c z okazji, wymienimy i po-
zdrowimy nasze kole¿anki (by³e i obecne gim-
nazjalistki): M. Pi¹tkowsk¹, A. Marzec, K.
Nêdzê, M. Stok³osê, A. Latoñ, D. Blak, S. Sko-
rut, ¯. Moskal, J. Latoñ, A. Szczurek, A. Blak,
S. Bielê, K. Ma³otê, A. Strêk oraz M. Kozik.

Zaczê³yœmy trenowaæ jakieœ trzy i pó³ roku
temu, niektóre wczeœniej, niektóre póŸniej, po
wizycie w naszych szko³ach podstawowych
trenerów zachêcaj¹cych do uprawiania pi³ki
rêcznej.

A skoro o nich mowa, p. W³adys³awie Pi¹t-
kowskim i p. Arturze Konieczkowiczu, chcia-
³ybyœmy wspomnieæ, jak wiele wysi³ku i ner-
wów kosztuje ich przygotowanie nas do roz-
grywek. Nasze zaanga¿owanie oraz doœwiad-
czenie trenerów przynosz¹ efekty. Jednym z
najwiêkszych osi¹gniêæ by³y zesz³oroczne fi-
na³y Mistrzostw Polski w Kwidzynie. Ale z
tymi zawodami wi¹¿e siê tak¿e jeden z najbar-
dziej dramatycznych meczów rozgrywanych
pomiêdzy nasz¹ dru¿yn¹ a ze zespo³em z Œl¹-
ska. Spotkanie zakoñczy³o siê przewag¹ 5 bra-
mek Goœcibi, jednak to nie wystarczy³o, by
zagraæ o medal. Zabrak³o jednej jedynej bramki,
która by³a tak blisko! Pechowy s³upek zakoñ-
czy³ tak wa¿ny mecz dla nas mecz! Zajê³yœmy
V miejsce. Wyjecha³yœmy z Kwidzyna roz¿a-
lone, czu³yœmy wielki niedosyt. Dziêki trene-
rowi zrozumia³yœmy, ¿e to jest sport, w któ-
rym mo¿e siê wszystko zdarzyæ. Z kole¿anka-
mi z dru¿yny obieca³yœmy sobie, ¿e w tym
roku postaramy siê daæ z siebie wszystko i
pokazaæ jak wiele potrafi zespó³ z Su³kowic.

Trzymajcie za nas kciuki!

Goœka R¹czka i Ela Skorut z III E

Moje S³oneczko!
Kocham Ciê szczerze,
Nikt mi Ciebie nigdy nie odbierze.
I w dzieñ i w nocy o Tobie myœlê,
Bo wci¹¿ jesteœ w moim umyœle.
Serce me stale ci¹gnie do Ciebie
Bo z Tob¹ czujê siê jak w niebie.
Dobrze pamiêtam pierwsze spotkanie…
Tego siê nie zapomina, Kochanie!
Od razu miêdzy nami zaiskrzy³o,
I ogieñ w sercach rozpali³o.
Teraz jesteœ daleko,
Wiêc sama popijam mleko.
Niestety Ty wyjecha³eœ…
Lecz o mnie nie zapomnia³eœ.
Teraz wiem, ¿e to przeznaczenie,
Bo tylko Ty spe³nisz moje marzenie.
Gor¹co Ciê ca³ujê
I plany na przysz³oœæ snujê.
Twoja Walentynka

Tu¿ przed walentynkami, za spraw¹ Sa-
morz¹du Uczniowskiego, na szkolnych kory-
tarzach i œwietlicy zaroi³o siê od serduszek.
Klasy ró¿nie podesz³y do tego zadania – jedne
ca³kiem na serio, a inne z przymru¿eniem oka.
Wkrótce jury wy³oni³o zwyciêzcê. O ile w ka-
tegorii plastycznej bezapelacyjnie wygra³a pra-
ca kl. I F, wykonana przez Angelikê Rusek,
to przyznaj¹c nagrodê w kategorii „literackiej”
natrafiono na pewien problem - otó¿ wiêkszoœæ
tekstów okaza³a siê internetowymi plagiatami!

Jury najbardziej spodoba³ siê tekst ¯anety
Moskal, Pauliny Profic i Sylwii Sroki z kla-
sy III D.

Walentynkowa
rymowanka
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XXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
10 stycznia 2007 roku odby³ siê szkolny etap XXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Udzia³

wziê³o 55 uczniów z siedmiu klas (I LA, II LO, III LO, III LP, I T, II TI, III T). Uczniowie mieli do
rozwi¹zania test z³o¿ony z 50 pytañ. Tematyka pytañ dotyczy³a ekologii oraz wspó³czesnej
ochrony przyrody i problemów œrodowiska naturalnego. Warunkiem zakwalifikowania siê do
etapu wojewódzkiego by³o uzyskanie co najmniej 80% punktów (czyli 40). Uda³o siê to trzem
uczennicom.

Laureatkami etapu szkolnego zosta³y: Kinga Mazanek kl. II LO, Magdalena Pi¹tkowska
kl. II LO i Beata Golonka kl. I LA. Uczennice pod moim kierunkiem bêd¹ przygotowywaæ siê do
etapu wojewódzkiego, który odbêdzie siê 28. 04. 2007r. w Krakowie.

Katarzyna Makuch

Prócz zajêæ pozalekcyj-
nych, imprez i uroczystoœci
pe³ni¹cych funkcje wycho-
wawcze, o których najczêœciej
piszemy w Klamrze, nasze
szko³y realizuj¹ tak¿e, co
oczywiste, zadania dydak-
tyczne. Tym razem o nich
chcê parê s³ów napisaæ.

Klasa akademicka Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego, zasadniczo przeznaczona jest dla
uczniów zdecydowanych na kszta³cenie uni-
wersyteckie. Ma ona rozszerzony jêzyk pol-
ski i angielski, a tak¿e zwiêkszon¹ liczbê go-
dzin z wybranych przedmiotów maturalnych.
Poza tym w planach nauczania przewidziany
jest udzia³ w programach edukacyjnych Mu-
zeum Narodowego w Krakowie, wyk³adach
naukowych uczelni krakowskich, spektaklach
teatralnych i programach edukacyjnych finan-
sowanych przez organizacje pozarz¹dowe.
Klasy ogólne Liceum Ogólnokszta³c¹cego maj¹
rozszerzon¹ biologiê i WOS i równie¿ swobod-
ny dostêp do instytucji kultury.

Technikum Mechaniczne kszta³ci tech-
ników- mechaników o specjalizacji: obrabiarki
sterowane numerycznie. Jego absolwenci maj¹
byæ specjalistami w zakresie wytwarzania, na-
prawy i konserwacji wyrobów metalowych.
Otrzymuj¹ wiedzê z zakresu materia³oznaw-
stwa i technologii wytwarzania wyrobów,
umiej¹ dobraæ materia³y, narzêdzia i urz¹dzenia
do procesu wytwarzania. Wykorzystuj¹ tra-
dycyjne i nowoczesne technologie, pos³uguj¹
siê dokumentacj¹ rysunkow¹, narzêdziami,
maszynami i technikami komputerowymi. Po-
siadaj¹ te¿ niezbêdn¹ wiedzê z zakresu: marke-
tingu, zarz¹dzania, przedsiêbiorczoœci.

Technikum Ekonomiczne kszta³ci tech-
ników- ekonomistów o specjalizacji: rachun-
kowoœæ i finanse, którzy ucz¹ siê wykonywa-
nia zadañ zwi¹zanych z organizacj¹ i przygo-
towaniem procesów: zaopatrzenia, magazyno-
wania, transportu, a przede wszystkim sprze-
da¿y produktów i us³ug, a tak¿e prowadzenia
prac zwi¹zanych z badaniem rynku, planowa-
niem i sprawozdawczoœci¹, polityk¹ zatrud-
nienia, wynagrodzeniami, ksiêgowoœci¹ i gospo-
dark¹ finansow¹ podmiotów gospodarczych.
Ucz¹ siê równie¿ wykonywaæ typowe prace
biurowe. Uczniowie nabywaj¹ umiejêtnoœci
obs³ugi komputerowych programów finanso-
wo- ksiêgowych wspomagaj¹cych system za-
rz¹dzania firm¹.

Z ZSZiO w ¿ycie
Technikum Informatyczne kszta³ci tech-

ników-informatyków o specjalizacji: grafika
komputerowa. Umiejêtnoœci tutaj zdobyte to
miêdzy innymi: rozpoznawanie architektury
komputera, obs³uga systemów operacyjnych
(Windows, Linux), stosowanie jêzyków pro-
gramowania (HTML, C++, Turbo Pascal, Del-
phi), obs³uga systemów sieci lokalnych, obs³u-
ga programów graficznych (Corel, Gimp).

Technikum Gastronomiczne kszta³ci
techników organizacji us³ug gastronomicznych,
którzy s¹ przygotowani do prowadzenia za-
k³adów gastronomicznych. Mog¹ oni pracowaæ
na stanowiskach zwi¹zanych z organizacj¹ us³ug
gastronomicznych, w firmach cateringowych,
w zak³adach zbiorowego ¿ywienia, internatach,
hotelach, sto³ówkach, barach, pubach, domach
wczasowych itp.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa przezna-
czona jest dla uczniów oczekuj¹cych uzyska-
nia podstawowych kwalifikacji zawodowych.
Mo¿na w niej wykszta³ciæ siê w bardzo licz-
nych zawodach. Niektóre z nich mo¿na uzy-
skaæ korzystaj¹c wy³¹cznie z us³ug szko³y (np.
mechanik pojazdów samochodowych, opera-
tor obrabiarek skrawaj¹cych w tym sterowa-
nych numerycznie, czy kowal). Inne zawody
(np. stolarz, cukiernik, fryzjer) zdobywa siê
dziêki wspó³pracy szko³y z zak³adami pracy,
gdy¿ zajêcia organizowane s¹ na zasadzie m³o-
docianego pracownika, to znaczy, ¿e szko³a
uczy przedmiotów ogólnokszta³c¹cych i teo-
retycznych zawodowych, a zajêcia praktycz-
ne realizowane s¹ w zak³adach pracy na pod-
stawie umowy o pracê.

Jeœli w kimœ obudzi siê g³ód wiedzy, a wie-
my z praktyki, ¿e to siê czêsto z wiekiem zda-
rza, po dwuletnim cyklu nauczania w szkole za-
wodowej, mo¿na dokszta³ciæ siê w Uzupe³nia-
j¹cym Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla Do-
ros³ych i ju¿ po dwóch latach uzyskaæ maturê.

Mo¿na te¿ ukoñczywszy liceum lub tech-
nikum uzyskaæ zawody techników ( informa-
tyka, handlowca i mechanika o specjalnoœci-
obrabiarki sterowane numerycznie) w Szkole
Policealnej dla Doros³ych. W³adze szko³y sta-
raj¹ siê, aby oferta dydaktyczna naszego ze-
spo³u szkó³ by³a bogata i zgodna z zapotrzebo-
waniem spo³ecznym.

Ewa Rylewicz

Zgodnie z odwieczn¹ tradycj¹ równie¿
tegoroczni maturzyœci na 100 dni przed tym
wa¿nym egzaminem postanowili zaprosiæ
swych nauczycieli do wspólnej zabawy. Przy-
gotowany przez nich bal odby³ siê tuz przed
feriami – 15 stycznia 2007r.

W tym roku bawi³y siê tylko dwie klasy: 3
L i 4 T oraz dwu przedstawicieli liceum uzu-
pe³niaj¹cego.

Uroczyst¹ inauguracjê, która nast¹pi³a tuz
po 19.00 poprzedzi³y d³ugotrwa³e przygoto-
wania, dziêki którym szkolna sala gimnastycz-
na zamieni³a siê w zimowa krainê, któr¹ rz¹dzi
Królowa Œniegu, a wrót strze¿e ogromny,
uœmiechniêty ba³wan. Lecz wspania³y wystrój
i oprawa zabawy to dzie³o nie tylko uczniów,
ale i rodziców.

Przedstawiciele maturzystów – Ma³gorza-
ta Duda i Janusz Pu³ka – przywitali wszyst-
kich zebranych, podziêkowali dyrekcji, nauczy-
cielom i rodzicom. Do podziêkowañ do³¹czy³
przedstawiciel rodziców, pan Jan Kaczor. Ofi-
cjalnego otwarcia studniówki dokona³a popro-
szona o to pani dyrektor Aleksandra Korpal. A
potem nast¹pi³ odtañczony przez uczniów i
nauczycieli wspólny polonez, który zakoñczy³
czêœæ oficjaln¹.

Zaczê³a siê zabawa, która trwa³a... do bla-
dego œwitu! Tañce, rozmowy, smaczne jedze-
nie, p³on¹cy tort. A miedzy tym liczne „atrak-
cje”, przygotowane, by zabawiæ goœci. Zaczê³o
siê od zmys³owego tañca, potem koncert ¿yczeñ
dla nauczycieli, wybór króla i królowej balu.
No i „Szansa na sukces” z udzia³em zespo³u
Ich Trzech w sk³adzie: Jarek £akomy, Tomek
Rogowski i Mateusz Kaczor. Zawodnicy (pani
dyrektor, panowie Marek Pude³ko i Andrzej
Pu³ka, pan Tadeusz Flejtuch oraz uczennica kla-
sy 3 L – Kasia Lisowska) zaprezentowali siê
wspaniale, choæ ka¿dy „popis” by³ jedyny w
swoim rodzaju.

Dziœ po studniówce pozosta³y ju¿ tylko
wspomnienia oraz... zdjêcia i filmy. Maturzy-
œci obejrz¹ je, powspominaj¹ i wezm¹ siê ostro
do nauki.  ¯yczymy im, by maturê wspominali
równie mi³o, jak studniówkê.

 Urszula WoŸnik-Batko

Studniówka 2007

Redakcja
M³odzi dziennikarze ZSZ i O wraz z

opiekunem Ew¹ Rylewicz

ZSZiO w Su³kowicach organizuje po Œwiêtach
Wielkanocnych w godzinach wieczornych kurs
Linuksa dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych.
Chêtnych proszê o kontakt.

e-mail: olek69@interia.pl
Wiêcej informacji na stronie:

 www.bolek69.ovh.org

KURS LINUKSA
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Test OXFORD Plus

Z TABLICY na SZKOLNEJ 34

Zawody p³ywackie

W poszukiwaniu zimy

Ju¿ po raz ósmy uczniowie naszej szko³y
wziêli udzia³ w konkursie jêzykowym Test
OXFORD Plus, który w ca³ej Polsce odby³ siê
10 listopada 2006r. 17 uczniów sprawdzi³o
swoje umiejêtnoœci jêzykowe z jêzyka angiel-
skiego i niemieckiego. Konkurs odbywa siê w
formie testów, które zawieraj¹ pytania z zakre-
su s³ownictwa, gramatyki i wiedzy o krajach
anglojêzycznych i niemieckojêzycznych. Sto-
pieñ trudnoœci testu jest uzale¿niony od d³ugo-
œci nauki jêzyka.

Laureatami tej edycji konkursu zostali na-
stêpuj¹cy uczniowie z jêzyka angielskiego:
Katarzyna Sowa (1 T) – laureat III stopnia,
Aldona Cora (2 TE), Iwona Celak (2 TE),
Joanna ¯ak (2 TE), Adrian Tr¹bka (1 TE) –
laureaci V stopnia oraz z jêzyka niemieckiego
Ewelina Oliwa (1 LA) – laureat III stopnia.

Joanna S³owik

4 stycznia odby³y siê Powiatowe Zawody
P³ywackie w Myœlenicach. Z naszej szko³y
bra³o udzia³ dziesiêciu uczniów. Micha³ Po-
lewka z klasy II LO wywalczy³ III miejsce na
50 metrów stylem dowolnym i tym samym
zakwalifikowa³ siê do zawodów wojewódzkich.
W sztafecie 10 x 50 metrów ch³opcy zajêli V
miejsce.

Od lat kilku nauczyciele wychowania fi-
zycznego i nauczyciele pasjonaci organizuj¹
zim¹ wypady na narty, oczywiœcie z m³odzie¿¹.
Pocz¹tkowo trudno by³o zebraæ odpowiedni¹
grupê chêtnych, ale w miarê up³ywu czasu,  jak
narciarstwo  uros³o do rangi  „polskiego sportu
narodowego”, tak¿e i u nas wyjazdy na narty
sta³y siê czêstsze, a amatorów by³o nawet zbyt
wielu.

Tegoroczna zima nie pozwala na zorgani-
zowanie, jak w ubieg³ym roku, lodowiska, w
zwi¹zku z czym warunków do uprawiania spor-
tów zimowych nale¿y szukaæ w górach. Jak na
ironiê w Su³kowicach jesienno-wiosennie, œnie-
gu i mrozu brak, a narty budz¹ coraz wiêksze
emocje. Tote¿ 5 lutego panie: Katarzyna Piwo-
warska-Piechota, Ma³gorzata Pi¹tkowska-
£akomy i ja wybra³yœmy siê z uczniami na
poszukiwanie oœnie¿onego stoku, nie spodzie-
waj¹c siê jednak, w jak piêknej, zimowej scene-
rii przyjdzie nam spêdziæ dzieñ.

Zawoja powita³a nas zaspami œniegu,
piêkn¹ pogod¹ i wspaniale przygotowanym
stokiem. M³odzie¿ mia³a do dyspozycji instruk-
tora i nauczycielki w. f., pod których czujnym
okiem uczy³a siê lub doskonali³a jazdê na desce
i na nartach. Po po³udniu pe³na wra¿eñ grupa
wraca³a do domów, myœl¹c o nastêpnym wy-
jeŸdzie, który zosta³ zaplanowany na 19 lute-
go, tym razem do Kluszkowców. Bêdzie za-
pewne udany, wszystkie miejsca s¹ ju¿ zare-
zerwowane, a prognozy pogody s¹ optymi-
styczne.

Maria Karaœ

Du¿o zdrowia...
Na co dzieñ wszyscy ¿yczymy sobie zdro-

wia przy okazji œwi¹t, imienin itp. Jedno-
czeœnie obserwujemy, ¿e coraz wiêcej osób
ma z tym zdrowiem problemy.

Niestety nie ka¿dy z nas zdaje sobie spra-
wê ile w tej kwestii zale¿y od nas samych, ilu
chorób da³oby siê unikn¹æ gdyby ka¿dy z nas
dba³ o zdrowy styl ¿ycia i o œrodowisko natu-
ralne. Dlatego m³odzie¿ ze szkolnego ko³a LOP
poprzez cykl artyku³ów spróbuje udowodniæ
t¹ prost¹ zale¿noœæ – „Twoje zdrowie zale¿y
od Twych czynów”. Zapraszamy ju¿ dzisiaj
do uwa¿nego œledzenia naszych szkolnych
stron. Zaczynamy za miesi¹c tematem doty-
cz¹cym wp³ywu na organizm cz³owieka diok-
syn – substancji powstaj¹cych w wyniku spa-
lania tworzyw sztucznych i œmieci (np. w pie-
cach CO).

Katarzyna Makuch

Nasza szko³a wzbogaci³a siê o 4 cenne
eksponaty. S¹ to spreparowane okazy pta-
ków drapie¿nych objêtych w Polsce ochron¹
gatunkow¹ – p³omykówki, krogulca, pustu³-
ki i jastrzêbia go³êbiarza.

Zezwolenie na posiadanie i przetrzymy-
wanie ptaków przez Zespó³ Szkó³ Zawodo-
wych i Ogólnokszta³c¹cych w Su³kowicach
wyda³ Wojewoda Ma³opolski. Okazy zosta³y
przekazane nam przez przedstawiciela Wydzia-
³u Œrodowiska i Rolnictwa Ma³opolskiego Urzê-
du Wojewódzkiego w Krakowie pana mgr in¿.
Tomasza Ciep³ego. Ptaki te zosta³y odebrane
k³usownikom przez s¹d w Zakopanem, który
orzek³ ich przepadek na rzecz Skarbu Pañstwa
a o ich przekazaniu do naszej szko³y zadecy-
dowa³ Wojewódzki Konserwator Przyrody w
Krakowie. Teraz zostan¹ wyeksponowane w
szkolnej pracowni biologicznej i bêd¹ s³u¿yæ w
pracy dydaktycznej.

Otrzymanie tych eksponatów jest wyni-
kiem wspó³pracy podjêtej przez m³odzie¿
szkolnego ko³a biologicznego z Ko³em £owiec-
kim „Sarenka” Wawrzeñczyce. Ostatnio w ob-
rêbie ko³a biologicznego powsta³o tak¿e Ko³o
Ligi Ochrony Przyrody. Cele i dzia³alnoœæ tej
organizacji s¹ nam bardzo bliskie, poniewa¿
wszystkim nam zale¿y na ochronie polskiej
przyrody. Nasz region wyró¿nia siê szczegól-
nymi walorami przyrodniczymi. Ka¿dy powi-
nien wiedzieæ jak wielkie jest to bogactwo
zw³aszcza w dzisiejszym bardzo ju¿ przez
cz³owieka zniszczonym œwiecie. Dlatego czêœæ
m³odzie¿y z naszej szko³y postanowi³a dzia-
³aæ na rzecz ochrony przyrody przystêpuj¹c
do tej niemal 80-cio letniej ju¿ organizacji, któ-
rej celem jest m.in. kszta³towanie wra¿liwoœci
cz³owieka, na bogactwo i piêkno przyrody, bu-
dzenie jej umi³owania, szerzenie zrozumienia
istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody oraz
zabieganie o zapewnienie bezpieczeñstwa eko-
logicznego wspó³czesnemu i przysz³ym poko-
leniom.

Opiekun szkolnego ko³a biologicznego LOP
Katarzyna Makuch

Drapie¿niki w szkole

Andrzej Pu³ka

og³asza przetarg ustny nieograniczony na
dzier¿awê czêœci dzia³ki nr 3170 (KW 33658)
po³o¿onej na terenie Filii Warsztatów Szkolnych
w Rudniku zabudowanej budynkiem hali warszta-
towej.

Powierzchnia u¿ytkowa hali 700m2

Plac (czêœæ dz. Nr 3170) o pow. 0,53ha

Wydzier¿awienie nast¹pi na okres 10 lat
(przewidywany najbli¿szy mo¿liwy termin
pocz¹tku obowi¹zywania umowy 20.04.2007)
po przeprowadzeniu postêpowania przetargowego.

Dzier¿awiona nieruchomoœæ mo¿e byæ wy-
korzystana na dzia³alnoœæ produkcyjn¹, handlow¹
lub us³ugow¹ - nie koliduj¹c¹ z procesem dydak-
tycznym warsztatów szkolnych.

Wywo³awcza wysokoœæ czynszu za dzier¿a-
wê wynosi: 4000,00 z³ (s³ownie: cztery tysi¹ce
z³otych 00/100) + VAT za miesi¹c i jest p³atna
do 15-go dnia ka¿dego miesi¹ca z góry. Wyso-
koœæ czynszu dzier¿awnego bêdzie aktualizowana
rokrocznie na podstawie wskaŸnika cen towarów
i us³ug konsumpcyjnych og³aszanego przez Pre-
zesa G³ównego Urzêdu Statystycznego - pierwsza
aktualizacja w 2008r.

Oprócz czynszu dzier¿awca ponosiæ bêdzie
op³aty za dostarczane media, podatek od nie-
ruchomoœci i inne op³aty publiczno-prawne.

W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne
i osoby prawne, je¿eli wp³ac¹ wadium.

Wartoœæ wadium wynosi: 1.000,00 z³
(s³ownie: jeden tysi¹c z³otych 00/100).

Wadium w wysokoœci podanej w og³oszeniu
nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do dnia 30.03.2007 roku
na rachunek bankowy ZSZiO w Su³kowicach
ul. Szkolna 34

Nr: 60 102028920000530201165265.
Za datê dotrzymania terminu p³atnoœci wa-

dium uznaje siê dzieñ wp³ywu œrodków pieniê¿-
nych na w/w konto. Wadium wp³acone przez oso-
bê, która wygra³a przetarg, zostanie zaliczone na
poczet czynszu, a pozosta³ym osobom, zostanie
zwrócone niezw³ocznie po zamkniêciu przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê
uczestnika, który przetarg wygra³, od zawarcia
umowy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
przetargu podlega przed³o¿eniu komisji przetar-
gowej przed otwarciem przetargu.

Otwarcie przetargu odbêdzie siê w dniu
2.04.2007 roku, o godz. 1000 w siedzibie ZSZiO
w Su³kowicach. ul. Szkolna 34

Szczególne warunki dzier¿awy okreœli umo-
wa dzier¿awy.

Szczegó³owe informacje o wydzier¿awieniu
nieruchomoœci oraz przetargu mo¿na uzyskaæ w
ZSZiO w Su³kowicach ul. Szkolna 34,

tel. (012) 273 20 08 do dnia 30.03.2007 r.

DYREKTOR
Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
w Su³kowicach

mgr in¿. Aleksandra Korpal
Su³kowice, dnia l marca 2007 roku

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
i Ogólnokszta³c¹cych

32-440 Su³kowice ul. Szkolna 34
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Leki z Izraela
Morze Martwe i moc jego pozytywnego

oddzia³ywania na organizm cz³owieka znane s¹
od tysi¹cleci. Jego unikalnoœæ polega na tym,
¿e zawiera w sobie najwiêksz¹ liczbê minera-
³ów i biopierwiastków (na litr wody przypada
420 g ró¿nych soli i 21 mikroelementów), wy-
kazuj¹c przy tym niezwyk³e pokrewieñstwo z
p³ynami ludzkiego organizmu. Przez po³¹cze-
nie soli z francuskimi biologicznie czystymi
olejkami eterycznymi uzyskano PH 5,5-6, a
wiêc identyczne z PH naszej skóry. Ponadto
u¿ycie tych olejków wykluczy³o koniecznoœæ
stosowania chemicznych konserwantów, jak
równie¿ umo¿liwi³o transport biologicznie
czynnych substancji w g³¹b organizmu.

Jednak mimo pozytywnych rezultatów
naukowcy nie ustawali w pracy, szukaj¹c cze-
goœ wiêcej. Tym „czymœ” okaza³a siê archibak-
teria. Archibakteria jest jednokomórkowym or-
ganizmem ¿yj¹cym w wodach Morza Martwe-
go. Jej budowa przypomina budowê komórek
bia³kowych, od których zaczê³o siê ¿ycie na
naszej planecie. Jest potê¿nym antyoksydan-
tem, a substancje aktywne z niej wyodrêbnio-
ne, s¹ protektorem membran komórek ludzkie-
go organizmu i zdolne do odtwarzania ich ze-
spo³ów nukleinowych. Sól, olejki oraz wyci¹g
bia³kowy z archibakterii po³¹czone zosta³y w
jedn¹ moleku³ê i w ten sposób powsta³ Kom-
pleks Bio-Organo-Mineralny, maj¹cy znacznie
wiêksze oddzia³ywanie lecznicze ni¿ samo
Morze Martwe.

Kolejn¹ kwesti¹ jest system autotroficzny
(ATS), który poddaje obumar³e komórki na-
szego organizmu biologicznej aktywacji, czyli
sprawia, ¿e staj¹ siê one Ÿród³em bia³ka i ami-
nokwasów dla komórek nowopowstaj¹cych.
Jest to ca³kowicie nowatorskie podejœcie do
od¿ywiania. Proces ten porównaæ mo¿na do
dzia³añ zapobiegliwego ogrodnika, który nie
wyrzuca zgrabionych jesieni¹ liœci, tylko zako-
puje je w ziemi, by uzyskaæ kompost dla no-
wych upraw. ATS ma jeszcze jedn¹ ogromn¹
zaletê: prolonguje dzia³anie stosowanych pre-
paratów. Oznacza to, ¿e stan zdrowia syste-
matycznie ulega poprawie, mimo i¿ kuracja
zosta³a zakoñczona.

Te genialne odkrycia stanowi¹ podwaliny
firmy „Dr. Nona International Ltd”, która po-
wsta³a w 1994 r. w Izraelu i dziœ swoim dzia³a-
niem obejmuje kilkadziesi¹t krajów œwiata.
Kompleks Bio-Organo-Mineralny i System Au-
totroficzny znajdujemy we wszystkich pro-
duktach firmy, a wiêc w dodatkach od¿yw-
czych, kosmetykach, solach, a nawet perfu-
mach. Specyfiki te nie zawieraj¹ ¿adnych sub-
stancji syntetycznych ani pochodzenia zwie-
rzêcego i nie s¹ testowane na zwierzêtach. By³y
badane w Izraelu, USA i innych krajach. Wszê-
dzie zosta³a potwierdzona wysoka jakoœæ pro-
duktów. W Polsce s¹ dopuszczone do obrotu
przez Pañstwowy Zak³ad Higieny. Posiadaj¹
Miêdzynarodowy Certyfikat Jakoœci ISO 9000
i ISO 9002.

Dzia³anie wszystkich produktów firmy
„Dr. Nona” ukierunkowane jest na wzmocnie-
nie lub nawet odbudowê systemu immunolo-

gicznego i oczyszczenie organizmu ze z³ogów i
toksyn. Produkty nie s¹ obci¹¿one w najmniej-
szym stopniu dzia³aniem ubocznym, a ich sku-
tecznoœæ jest bardzo wysoka, bowiem siêga a¿
90% jak to ma miejsce w przypadkach chorób
skóry lub bia³aczki u dzieci w leczeniu kom-
pleksowym.

Profilaktyka z zastosowaniem preparatów
„Dr. Nona” jest jednak bardzo prosta, przy-
jemna i nie wymaga od nas dodatkowych czyn-
noœci. Jeœli bierzemy k¹piel, wsypujemy do
wanny dwie ³y¿ki soli, która ukoi nasze zszar-
pane nerwy, poprawi nam kr¹¿enie, od¿ywi
skórê, zlikwiduje ból i napiêcie miêœni, a Kom-
pleks Bio-Organo-Mineralny i System Auto-
troficzny wnikn¹ do organizmu i zaczn¹
usprawniaæ wszystkie jego funkcje. Czy¿ to
nie genialnie proste?

Skutecznoœæ preparatów zosta³a stwierdzo-
na we wszystkich problemach skórnych (egze-
mie, ³uszczycy, poparzeniach, tr¹dziku, roz-
stêpach, bliznach, cellulicie), w dolegliwoœciach
sercowo-naczyniowych (stan po zawale serca,
po wylewie, ¿ylaki, hemoroidy, zaburzenia kr¹-
¿enia, nadciœnieniu itp. W dolegliwoœciach prze-
miany materii i przewodu pokarmowego: tar-
czyca i inne zaburzenia hormonalne, cukrzyca,
wrzody trawienne, zaparcia, reumatyzm, ar-
tretyzm, osteoporoza, stany zapalne nerek i
w¹troby, a tak¿e stany lêkowe, bezsennoœæ, de-
presja, stres.

Nazwisko autora znane redakcji
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod tel.

0602 37 32 94, 0662 24 72 66, 0696 21 07 43

Czy Fenicjanie zniszczyli œwiat, czy to
my niszczymy go sami poprzez niezrozumie-
nie ich intencji, jakie mieli, gdy wprowadzili
pierwsze pieni¹dze w obieg? Myœlê, ¿e gdy-
by przewidzieli, jakie z³o wyrz¹dzi pieni¹dz
cz³owiekowi, to nadal prowadzilibyœmy han-
del wymienny.

,,Pieni¹dz” to s³owo wywo³uje wiele emo-
cji w ró¿nych sferach spo³ecznych. Wywo³uje
wiele negatywnych emocji! Pieni¹dz to rodzaj
œwiatowej patologii, która obejmuje wszyst-
kich bez wyj¹tku. Pieni¹dz otwiera wielkie
drzwi na przysz³oœæ i wielu d¹¿y do zdobycia
go za wszelk¹ cenê. Niewiele ludzi jednak za-
uwa¿a, ¿e kiedy cz³owiek biegnie, to ³atwo
mo¿e siê potkn¹æ i straciæ wszystko, upaœæ na
samo dno. Pogoñ za pieni¹dzem niesie wiele
strat moralnych, czyli najwa¿niejszych. Naj-
wa¿niejszych, poniewa¿ zdemoralizowany
œwiat d¹¿y do samozag³ady, po której te cu-
downe z³ote sztaby i zgromadzone dobra ma-
terialne bêd¹ ju¿ tylko minera³ami, które wch³o-
nie natura i raczej ju¿ nikt nic sobie za nie nie
kupi. Musimy w koñcu zdaæ sobie sprawê, ¿e
pieni¹dz nie jest najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w na-
szym ¿yciu.

Spo³eczeñstwo nie zauwa¿a, ¿e pieni¹dz
to najwiêkszy na³óg, który zabija powoli, ale
skutecznie. Komercja wygrywa na ka¿dym kro-
ku z nauk¹. Patologia wygrywa z dobrem dzie-

Pieni¹dz, pieni¹dz,
pieni¹dz...

ci, które przecie¿ kiedyœ dorosn¹ i na wzór
swoich rodziców bêd¹ toczyæ wojnê o ka¿d¹
z³otówkê. Spo³eczeñstwo jest za g³upie, aby
rozs¹dnie obchodziæ siê pieni¹dzem. Ten wy-
nalazek przerós³ nas wszystkich.

Najbardziej dziwi mnie, ¿e po zmianach
ustrojowych w 1989 r. ludzie zostali og³upieni
przez telewizjê, zacz¹³ siê wielki obiad, na któ-
ry czekali wszyscy, którzy za czasów komu-
ny chodzili g³odni – zaczê³a siê wielka kon-
sumpcja. Pieni¹dz w koñcu sta³ siê wa¿ny, (kie-
dy za czasów komuny nie mo¿na by³o nic ku-
piæ), to w 1990 r. wype³niaj¹ce siê pó³ki skle-
pów, powstaj¹ce wielkie sieci hipermarketów
przyci¹ga³y ludzi niczym najcenniejsze miej-
sce na œwiecie. Nikt nie myœla³ o przysz³oœci.
Myœla³, ¿e ¿yje w œwiecie nowoczesnym, roz-
wijaj¹cym siê, z przesz³oœci¹.

Niestety, era konsumpcji nie minê³a i jesz-
cze d³ugo nie minie, poniewa¿ jesteœmy zbyt
m¹drze manipulowani przez ludzi ,,wy¿szych”,
którym zale¿y, aby ka¿dy nasz grosz trafi³ do
ich kieszeni. Do ¿ycia wszed³ specyficzny
przelicznik, który jest bardzo ³atwy, ale dla nas
chyba za ³atwy, skoro go nie zauwa¿amy!!!
Liczy siê cz³owiek jako jednostka indywidual-
na – 40milionów ludzi razy 1z³ od ka¿dego z
nich = 40 milionów z³otych!!! A to ju¿ kon-
kretna suma, dla pana w czarnym garniturze,
który œmieje siê nam w ¿ywe oczy, ale my uda-
jemy, ¿e wszystko jest OK. Telewizja, prasa, a
nawet internet przepe³nione s¹ kampaniami wy-
borczym polityków. Nigdy nie zastanawialiœmy
siê, dlaczego politycy prowadz¹ swoje kampa-
nie w internecie, telewizji.

Odpowiedz jest bardzo prosta – poniewa¿
s¹ m¹drzy!!! Umiej¹ przewidzieæ, ¿e kiedyœ po-
kolenie ,,moherów” wymrze, koœcio³y opusto-
szej¹, zrobi siê to samo co na Zachodzie, a m³o-
dzie¿ stanie siê g³ównym ,,producentem” man-
datów poselskich!

Zauwa¿y³em, ¿e w Polsce jest wiele m³o-
dych ludzi, którzy wiedz¹ o tym i próbuj¹ co-
kolwiek zrobiæ w kierunku ratowania przysz³o-
œci Polski, ale s¹ bez szans z ,,wielkimi”. Za-
zwyczaj s¹ to ludzie wykszta³ceni, inteligent-
ni. Niestety, jest ich coraz mniej, poniewa¿ w
Polsce nie ma warunków do nauki. Mamy wy-
œmienite uczelnie, wspania³ych naukowców,
chêtn¹ do edukacji m³odzie¿…, ale brak pieniê-
dzy, które w innych miejscach wyrzucane s¹ w
b³oto. Dzieje siê tak, poniewa¿ oczywiœcie ktoœ
ma w tym swój interes. Polega on na tym, i¿
uczelnie, edukacja nie jest medialna – nie przy-
nosi korzyœci. Medialna jest puszka ,,Pepsi” z
wizerunkiem Davida Beckhama, bo ona przy-
nosi niebagatelne zyski. Nauka upada na rzecz
g³upiej konsumpcji spo³eczeñstwa.

Jestem patriot¹ i wierzê, ¿e kiedyœ bêdzie
lepiej, ale nie myœlê ju¿ o sobie, ale o swoich
dzieciach. Mam nadziejê, ¿e bêd¹ one mog³y
rozwijaæ siê na wysokim poziomie ju¿ w no-
wej Polsce. Nie dziwiê siê, ¿e Polacy tak chêt-
nie wyje¿d¿aj¹ za granicê, przecie¿ s¹ naucze-
ni, ¿e pieni¹dz jest najwa¿niejszy!!!

£ukasz Magiera z Harbutowic
uczeñ LO Myœlenice

£ukasz Magiera zdoby³ Puchar Polski  junio-
rów w zapasach. Jest zawodnikiem UKS Kata-
na Su³kowice. (B)
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Oœrodek Kultury sk³ada serdeczne podzie-
kowania dla pana Wies³awa Stok³osy za p³yty
pilœniowe i pana Konrada Wiœnicza za kostki
ekspozycyjne do Izby Regionalnej, która znajdu-
je siê w Szkole Podstawowej, ul. Rynek 6 oraz dla
pana Piotra Falca za ufundowanie gor¹cego po-
si³ku dla wolontaruiszy, którzy brali udzia³ w
Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomocy.

W Oœrodku Kultury podczas ferii zimo-
wych odby³y siê turnieje tenisa sto³owego,
bilard, gry w pi³karzyki, warcaby i szachy.

W turnieju tenisa sto³owego uczestniczy³o 10
osób.
I miejsce – £ukasz Bernecki
II miejsce – Wiktor Grucha³a
III miejsce – Klaudia Burkat

Bilard (uczestniczy³o 15 osób)
I –Norbert Œmi³ek, Jakub Jêdrzejowski
II – £ukasz Jêdrzejowski
III – Wiktor Grucha³a, Rafa³ Kuchta
Pi³karzyki (16 osób)
I – Pawe³ Stê¿a³a i Dawid Bernecki
II – Katarzyna Ziembla i Kamila Dzidek
III – Norbert Œmi³ek i £ukasz Jêdrzejowski
Warcaby (12 osób)
I – £ukasz Frosztêga, Katarzyna Ziembla
II – Rafa³ Kuchta
III – Maria Ziembla
Szachy (4 osoby)
I – £ukasz Bernecki
II – £ukasz Frosztêga
III – Miko³aj Biel

Nagrody zosta³y ufundowane przez Oœrodek
Kultury. Sêdziowali Krzysztof Trojan, Kry-
styna Fija³, Ewa Œwierczyñska, Maciej Ziêba.
W czasie ferii odby³ siê równie¿ m.in. kulig, bal
przebierañców, dyskoteka, wyjazdy na basen,
projekcja filmu.

Podtrzymanie tradycji wykonywania i stro-
jenia palm oraz zwyczaju kraszenia pisanek jest
celem dorocznego konkursu Oœrodka Kultury
na najpiêkniejsz¹ i najwy¿sz¹ palmê oraz naj-
³adniejsz¹ pisankê, stroik i kartkê œwi¹teczn¹.

Jury dokona oceny palm i pisanek dostar-
czonych w Niedzielê Palmow¹ 01.04.2007 do
Oœrodka Kultury – Klub „KuŸnia” w godz. 1100

– 1300  i og³osi wyniki konkursu w tym samym
dniu o godz. 1400 oraz zwróci wszystkie prace.
Kartki i stroiki prosimy przynieœæ do koñca
marca. Pisanki tak¿e mo¿na wczeœniej przy-
nieœæ.

Regulamin konkursu w Oœrodku Kultury i
na s³upach og³oszeniowych.

Konkurs œwi¹teczny

Dziêkujemy!

Jury w sk³adzie: Jan Socha, Wojciech Ma-
dej, Ryszard Judasz dokona³o oceny prac pla-
stycznych zg³oszonych do IX edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego pod has³em
„Kiedy dzwoniê po stra¿ po¿arn¹” organizo-
wanego przez Komendanta G³ównego Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej przy wspó³pracy z
Wydzia³ami Zarz¹dzania Kryzysowego Urzê-
dów Wojewódzkich i Powiatowych.

Jury wytypowa³o prace do konkursu na
szczeblu powiatowym wykonane przez nast.
uczniów z Biertowic i Su³kowic:
 
I grupa (6-8 lat)
Anna Moskal, Grzegorz Moskal, Natalia Pro-
fic, Angelika Szafrañska, Milena Œmi³ek
II grupa (9-12 lat)
Szymon Biela, El¿bieta Ciê¿kowska, Kinga
Garbieñ, Edyta Sowa, Katarzyna Su³owska,
Magdalena Œwierk
III grupa (13-16 lat)
Wojciech Biernat, Anna Matera, Monika La-
toñ, Angelika Nykiel, Magdalena Œwiat³oñ
IV grupa
Rafa³ Bochenek, Bartosz Kaciuba

Informacje z Oœrodka Kultury nades³a³a
Urszula Bernecka.

Eliminacje gminne

Kiedy dzwoniê
po stra¿ po¿arn¹

Urz¹d Miejski w Su³kowicach informuje,
¿e w dniu 4 lutego 2007 r. odby³y siê wybory
do Ma³opolskiej Izby Rolniczej. Delegatem Po-
wiatowej Rady Ma³opolskiej Izby Rolniczej z
naszej gminy zosta³ wybrany Stanis³aw

Szczepaniak.

DELEGAT

W stra¿nicy OSP w Harbutowicach od-
by³o siê 2 lutego br. spotkanie harbutowic-
kiej m³odzie¿y w celu wyboru dwóch przed-
stawicieli do M³odzie¿owej Rady Miejskiej.
Spotkaniu przewodniczyli wiceprzewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej Piotr Budzoñ oraz rad-
na Danuta Chodnik.

M³odzie¿y zosta³y przedstawione zasady
uczestnictwa w Radzie, na czym mia³y by po-
legaæ ich obowi¹zki oraz zadania, jakie przy-
s³uguj¹ im prawa z pe³nienia tej zaszczytnej,
ale odpowiedzialnej pracy. Do zadañ M³odzie-
¿owej Rady nale¿eæ bêdzie uczestnictwo w se-
sjach, dbanie o interesy m³odych ludzi w ca³ej
gminie, promocja idei spo³eczeñstwa obywa-
telskiego, organizowanie przedsiêwziêæ zachê-
caj¹cych m³odzie¿ poszczególnych miejscowo-
œci do uczestnictwa w ¿yciu tej¿e miejscowo-
œci oraz ca³ej gminy. G³ównym zadaniem przed-
stawicieli do M³odzie¿owi Rady Miasta bê-
dzie reprezentowanie m³odzie¿y z poszczegól-
nych miejscowoœci na forum gminy.

W g³osowaniu tajnym przedstawicielami do
M³odzie¿owej Rady Miasta zostali Angelika
Urbañczyk i Wojciech Bigaj.

Dodatkowo zosta³o utworzona M³odzie-
¿owa Rada So³ecka wybrana w g³osowaniu taj-
nym, w której sk³ad weszli Honorata Golon-
ka – przewodnicz¹ca Rady, Patrycja Urbañ-
czyk –wiceprzewodnicz¹ca oraz Marcin Po-
¿ycki – sekretarz. Zadania M³odzie¿owej
Rady So³eckiej s¹ bardzo podobne do zadañ
M³odzie¿owej Rady Miasta, jednak maj¹ siê
koncentrowaæ na dzia³aniach wewn¹trz Harbu-
towic. Jednoczeœnie do M³odzie¿owej Rady So-
³eckiej nale¿¹ przedstawiciele do M³odzie¿o-
wej Rady Miasta.

Pierwsze decyzje podjête na zebraniu mia-
³y charakter organizacyjny i dotyczy³y wygo-
spodarowania lokalu przeznaczonego na spo-
tkania m³odzie¿y harbutowickiej, który powi-
nien byæ klubem m³odzie¿owym oraz umeblo-
wanie go i zapewnienie podstawowych mediów.
Pad³o pytanie czy znalaz³yby siê œrodki finan-
sowe na funkcjonowanie takiego klubu.

Istnieje koniecznoœæ zachêcenia m³odych lu-
dzi do uczestnictwa w ¿yciu Harbutowic, po-
trzebna do tego jest promocja M³odzie¿owej
Rady So³eckiej i Miejskiej oraz zorganizowa-
nie imprezy przez m³odych i dla m³odych.

Podjêto równie¿ decyzje o stworzeniu in-
ternetowej strony Harbutowic, czego pocz¹t-
kiem ma byæ zebranie potrzebnych materia³ów.

Piotr Budzoñ

M³odzie¿owe
wybory

Pragnê poinformowaæ, ¿e od dnia 22 stycz-
nia 2007 r. st. bryg. mgr in¿. Jan Tajduœ na
wniosek Ma³opolskiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP w Krakowie zosta³ powo³any
przez Komendanta G³ównego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej na stanowisko Zastêpcy Ma-
³opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie.

W zwi¹zku z tym do czasu powo³ania no-
wego Komendanta Powiatowego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Myœlenicach, Ma³opolski
Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie po-
wierzy³ pe³nienie obowi¹zków st. kpt. mgr in¿.
S³awomirowi Kagankowi – obecnemu Za-
stêpcy Komendanta Powiatowego PSP w
Myœlenicach. 

Wskutek silnych wiatrów w styczniu OSP
Su³kowice interweniowa³a w czterech zdarze-
niach:

dwa powalone drzewa na drodze, pochy-
lone drzewo na drogê, po¿ar sklepu.

S³awomir Kaganek
(obie informacje)

Silne wiatry

AWANS
KOMENDANTA

Wyniki turniejów
INFORMACJE
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13 lutego 2007 r. odby³o siê posiedzenie
Komisji Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œro-
dowiska Rady Miejskiej w Su³kowicach, na któ-
rym omawiane by³y sprawy:

ochrony lasów ze szczególnym uwzglêd-
nieniem ochrony jod³y, sposób pozyskiwa-
nia drewna z lasów niepañstwowych (nale-
¿¹cych do prywatnych w³aœcicieli), sadzo-
nek drzew leœnych do nasadzeñ w lasach
wiosn¹, zalesianie gruntów rolnych oraz do-
tacji unijnych dla rolników.

Poni¿ej szczegó³owiej zosta³y omówione dwa
tematy: dotacje unijne oraz zalesienie gruntów
rolnych.

Dotacje unijne

Z funduszy dostêpnych w latach 2004-2006
wielu rolników z naszego regionu ju¿ skorzysta³o.
Najwiêcej rolników skorzysta³o z p³atnoœci bez-
poœrednich, czyli tak zwanych dop³at i z wsparcia
z tytu³u gospodarowania na terenach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania (w skrócie
ONW). Kilka osób dosta³o renty strukturalne oraz
wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych.

Nadchodzi nowy okres. Polski rz¹d po kon-
sultacjach z Komisj¹ Europejsk¹ przyj¹³ tak zwa-
ny Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Niestety wci¹¿ nie wiadomo, kiedy
dzia³ania z tego Planu wejd¹ w ¿ycie. Na dzieñ
dzisiejszy brakuje rozporz¹dzeñ ministerstwa.

Zgodnie z za³o¿eniami Rozporz¹dzenia 1698/
2005 dzia³ania zgrupowane s¹ w ramach 4 osi -
priorytetowych kierunków wsparcia obszarów
wiejskich UE:

Oœ 1: Poprawa konkurencyjnoœci sektora rol-
nego i leœnego.

Oœ 2: Poprawa stanu œrodowiska naturalnego
i obszarów wiejskich.

Oœ 3: Jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich i
ró¿nicowanie gospodarki wiejskiej.

Oœ 4: LEADER.
Zgodnie z treœci¹ projektu PROW na lata

2007-2013 w Polsce s¹ realizowane nastêpuj¹ce
dzia³ania:

Oœ I
1. Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnio-

nych w rolnictwie i leœnictwie;
2. U³atwianie startu m³odym rolnikom;
3. Renty strukturalne;
4. Modernizacja gospodarstw rolnych;
5. Zwiêkszanie wartoœci dodanej podstawo-

wej produkcji rolnej i leœnej;
6. Poprawa i rozwój infrastruktury zwi¹zanej

z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leœnic-
twa;

7. Uczestnictwo rolników w systemach ochro-
ny jakoœci ¿ywnoœci;

8. Dzia³ania informacyjne i promocyjne;
9. Grupy producentów rolnych;
10. Korzystanie z us³ug doradczych przez

rolników i posiadaczy lasów.
Oœ II
1. Wspieranie gospodarowania na obszarach

górskich i innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW);

2. P³atnoœci dla obszarów „Natura 2000” oraz
zwi¹zanych z wdra¿aniem Ramowej Dyrektywy
Wodnej;

3. Program rolno œrodowiskowy (p³atnoœci
rolno œrodowiskowe);

4. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie
gruntów innych ni¿ rolne;

5. Odtwarzanie potencja³u produkcji leœnej
zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie in-
strumentów zapobiegawczych.

Oœ III
1. Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nie-

rolniczej;
2. Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludno-

œci wiejskiej;
3. Odnowa i rozwój wsi;
4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw.

Oœ IV
1. Lokalne strategie rozwoju;
2. Wspó³praca miêdzyregionalna i miêdzy-

narodowa;
3. Nabywanie umiejêtnoœci, aktywizacja i

koszty bie¿¹ce lokalnych grup dzia³ania.

Zalesianie gruntów rolnych

Zalesianie gruntów rolnych jest dzia³aniem
powszechnie znanym i stosowanym w krajach Unii
Europejskiej. Ma na celu powiêkszenie obszarów
leœnych poprzez zalesianie u¿ytków rolnych o
niskiej przydatnoœci dla rolnictwa, utrzymanie i
wzmocnienie ekologicznej stabilnoœci obszarów
leœnych poprzez zmniejszenie rozdrobnienia kom-
pleksów leœnych i tworzenie korytarzy ekologicz-
nych.

P³atnoœæ na zalesianie jest udzielana produ-
centowi rolnemu bêd¹cemu osob¹ fizyczn¹ (rol-
nikowi) lub spó³dzielni produkcji rolnej, którzy
spe³ni¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:

* zostali wpisani do ewidencji producentów,
stanowi¹cej czêœæ krajowego systemu ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci;

* zobowi¹zali siê do:
- zalesienia dzia³ek rolnych, na których do

dnia z³o¿enia wniosku by³a prowadzona dzia³al-
noœæ rolnicza,

- pielêgnacji za³o¿onej uprawy leœnej, przez
okres 5 lat od dnia wykonania zalesienia zgodnie
z planem zalesienia.

P³atnoœæ na zalesienie jest udzielana do dzia-
³ek rolnych:

u¿ytkowanych jako grunty orne, trwa³e u¿ytki
zielone albo sady, które zosta³y przeznaczone do
zalesienia w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego,

stanowi¹cych w³asnoœæ producenta rolnego,
o powierzchni co najmniej 0,3 ha i szeroko-

œci nie mniejszej ni¿ 20 m.
Producent rolny podejmuj¹cy siê zalesienia

gruntów rolnych mo¿e otrzymaæ nastêpuj¹ce p³at-
noœci:

* Wsparcie na zalesienie – stanowi¹ce jedno-
razow¹, zrycza³towan¹ p³atnoœæ za poniesione
koszty zalesienia i ewentualnego ogrodzenia upra-
wy leœnej w przeliczeniu na hektar zalesionych
gruntów, wyp³acan¹ w pierwszym roku po wyko-
naniu zalesienia. Wysokoœæ wsparcia jest uzale¿-
niona od:

- proporcji gatunków drzew iglastych i liœcia-
stych w strukturze drzewostanu,

- zastosowanego zabezpieczenia przed zwie-
rzyn¹ (grodzenie siatk¹ 2 – metrow¹),

- konfiguracji terenu.

INFORMACJE  DLA  ROLNIKÓW
Wysokoœæ wsparcia na zalesianie waha siê w

granicach od 4300 z³/ha do 5900 z³/ha. Maksy-
maln¹ stawkê mo¿na uzyskaæ, je¿eli zalesiony
grunt w ca³oœci le¿y na stoku o nachyleniu powy-
¿ej 12 stopni, do wykonania zalesienia wykorzy-
stano tylko i wy³¹cznie gatunki drzew liœciastych
i dodatkowo wykonano ogrodzenie uprawy leœnej
siatk¹ 2 – metrow¹ (stawka za ogrodzenie wynosi
2400 z³/ha).

* Premiê pielêgnacyjn¹ – stanowi¹c¹ zrycza³-
towan¹ p³atnoœæ za poniesione koszty prac pielê-
gnacyjnych, w przeliczeniu na hektar zalesionych
gruntów, wyp³acan¹ corocznie przez okres 5 lat
pocz¹wszy od dnia wykonania zalesienia. Wyso-
koœæ premii wynosi od 420 z³/ha do 750 z³/ha
(bez zastosowania repelentów) lub od 700 z³/ha
do 1100 z³/ha ( z zastosowaniem repelentów)

* Premiê zalesieniow¹ – stanowi¹c¹ zrycza³-
towan¹ p³atnoœæ za utracone dochody z tytu³u
przekszta³cenia gruntów rolnych na grunty leœne,
w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów,
wyp³acan¹ corocznie przez okres 20 lat pocz¹w-
szy od roku, w którym wykonano zalesienie. Wy-
sokoœæ premii zalesieniowej jest zró¿nicowana w
zale¿noœci od udzia³u dochodu z rolnictwa w ca³-
kowitych dochodach beneficjenta. Producent rol-
ny, którego udzia³ dochodu z rolnictwa wynosi co
najmniej 20 % ogólnego dochodu bêdzie otrzy-
mywa³ premiê w wysokoœci 1400 z³/ha/rok, zaœ
producent rolny uzyskuj¹cy mniej ni¿ 20 % do-
chodu z rolnictwa bêdzie otrzymywa³ premiê za-
lesieniow¹ w wysokoœci 360 z³/ha/rok.

Minimalna powierzchnia zalesienia wynosi 0,3
ha przy minimalnej szerokoœci zalesionej dzia³ki
wynosz¹cej 20 m. Mo¿liwe jest równie¿ tzw. zale-
sianie grupowe, czyli dokonane przez co najmniej
3 producentów rolnych, których dzia³ki s¹siaduj¹
ze sob¹ a ich ³¹czna powierzchnia jest nie mniejsza
ni¿ 3 ha a szerokoœæ nie mniejsza ni¿ 20 m.

Ubiegaj¹cy siê o pomoc na zalesianie grun-
tów rolnych sk³ada wniosek w Biurze Powiato-
wym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa po wczeœniejszym wykonaniu nieodp³at-
nie planu zalesienia przez nadleœnictwo, do³¹cza-
j¹c nastêpuj¹ce dokumenty:

- wypis z miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dotycz¹cy dzia³ek ewidencyj-
nych, na których s¹ po³o¿one dzia³ki rolne prze-
znaczone do zalesienia;

- wypis z ewidencji gruntów i budynków doty-
cz¹cy dzia³ek ewidencyjnych, na których s¹ po-
³o¿one dzia³ki rolne przeznaczone do zalesienia;

- oœwiadczenie producenta rolnego o uzyski-
wanych dochodach z pracy w gospodarstwie rol-
nym;

- zaœwiadczenie o uzyskiwanych dochodach z
tytu³u prowadzenia dzia³ów specjalnych produk-
cji rolnej w roku poprzedzaj¹cym rok, w którym
z³o¿ono wniosek o przyznanie p³atnoœci, wydane
przez urz¹d skarbowy – w przypadku, gdy produ-
cent rolny uzyska³ takie dochody;

- kopiê czêœci mapy ewidencyjnej gruntów i
budynków z oznaczeniami poszczególnych dzia-
³ek rolnych przewidzianych do zalesienia.

Maciej Budek

Adres powiatowego biura ARiMR:

Biuro Powiatowe ARiMR w Myœlenicach
32-410 Dobczyce, ul. Koœciuszki 12
tel.  2727140,  2727150; fax  2712212
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Sk³ad komputerowy i druk:

Odjazd z Su³kowic (Kagankowa Dolina, Malikówka) przez Rud-
nik do Myœlenic

Od poniedzia³ku do pi¹tku
5.15,  5.45,  6.15,  6.45,  7.15,  7.45,  8.15,  8.45,  9.15,  9.45,  12.15,
12.45,  13.15,  13.45, 14.15,  14.45,  15.15,  15.45,  16.15,  16.45,  17.15,
17.45,  18.15
Sobota
5.15,  6.15,  7.15,  9,15,  12.45,  13.45,  14.45,  16.45,  18.45

Odjazd z Myœlenic przez Rudnik do Su³kowic (Malikówka, Ka-
gankowa Dolina)

Od poniedzia³ku do pi¹tku
5.15,  5.45,  6.15,  6.45,  7.15,  7.45,  8.15,  8.45,  9.15,  11.45,  12.15,
12.45,  13.15,  13.45, 14.15,  14.45,  15.15,  15.45,  16.15,  16.45,  17.15,
18.15,  19.45
Sobota
5.45,  6.45,  8.45,  12.15,  13.15,  14.15,  16.15,  18.15,  19.15

ROZK£AD JAZDY BUSA
(w³aœciciel Stanis³aw Mleczek)

Na proœbê mieszkañców Malikówki i okolicy zamieszczamy

Wychodz¹c naprzeciw licznym proœbom
mieszkañców, aby Urz¹d w jeden dzieñ ty-
godnia by³ czynny d³u¿ej, Burmistrz usta-
li³ nastêpuj¹ce godziny przyjmowania
stron:

poniedzia³ek  800 – 1700

wtorek, œroda  800 – 1500

pi¹tek  800 – 1400

czwartek  – dzieñ wewnêtrzny  – stron nie
przyjmuje siê.

Ma³gorzata Dziadkowiec
Sekretarz Gminy

Nowe godziny pracy
Urzêdu Miejskiego

DY¯URY RADNYCH
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej mgr Jan
Socha
wtorek 1400 – 1600 i czwartek 800 – 1200

Wiceprzewodnicz¹ca Rady Miejskiej, Prze-
wodnicz¹ca Komisji Oœwiaty, Kultury, Spor-
tu i Turystyki mgr Marta Biernat
poniedzia³ek 1530 – 1630

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Prze-
wodnicz¹cy Komisji Rozwoju Gospodarcze-
go, Bud¿etu i Finansów Wies³aw Moroñ
œroda 900 – 1000

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Piotr
Budzoñ
poniedzia³ek 900 – 1000

Radny Rady Miejskiej Leszek Tyrawa
pi¹tek 1200 – 1300

Radny Rady Miejskiej Leszek Moskal
pi¹tek 1400 – 1500

Ka¿dy rolnik, który chce odzyskaæ
czêœæ pieniêdzy wydanych na olej napê-
dowy u¿ywany do produkcji rolnej, po-
winien zbieraæ faktury VAT i z³o¿yæ wnio-
sek do Burmistrza Gminy Su³kowice.

Wzór wniosku dostêpny jest w siedzi-
bie Urzêdu Miejskiego (pokój nr 1 – sala
obs³ugi klientów)  a tak¿e na stronie interne-
towej

 www.min.rol.gov.pl

W 2007 r. wnioski mo¿na sk³adaæ w
dwóch terminach:

1 - 31 marca nale¿y z³o¿yæ wniosek do
Burmistrza Gminy wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami) stanowi¹cymi dowód za-
kupu oleju napêdowego w okresie od 1 wrze-
œnia 2006 r. do 28 lutego 2007 r.

1 - 30 wrzeœnia 2007 r. nale¿y z³o¿yæ
wniosek do Burmistrza Gminy wraz z faktu-
rami VAT (lub ich kopiami) stanowi¹cymi
dowód zakupu oleju napêdowego w okresie
od 1 marca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r. w
ramach kwoty zwrotu podatku okreœlonego
na 2007 r.

Zwrot podatku w 2007 roku wynosiæ
bêdzie 47,30 z³ 7 x iloœæ ha u¿ytków rolnych.
Jest to 86 litrów x 0,55 z³ na 1 litr oleju napê-
dowego. Pieni¹dze bêd¹ wyp³acane gotówk¹
w kasie Urzêdu Miejskiego lub przelewem
na rachunek bankowy podany we wniosku
w terminach:

2 - 31 maja 2007 r. w przypadku pierw-
szego wniosku,

2 - 30 listopada w przypadku drugiego
wniosku.

Pieni¹dze
dla rolników

Dyrektorki Przedszkoli Samorz¹do-
wych nr 1, 2, 3 w Su³kowicach informuj¹, ¿e
zapisy dzieci do przedszkoli na rok szkolny
2007/08 trwaæ bêd¹ od 1 do 31 marca 2007 r.

Rodziców prosimy o zg³aszanie siê z do-
wodami osobistymi do kancelarii przedszkoli.

ZAPISY
DO PRZEDSZKOLA

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem ze
strony mieszkañców zmianami przeznaczenia
dzia³ek, Urz¹d Miejski w Su³kowicach infor-
muje, ¿e na bie¿¹co przyjmowane s¹ wnioski
w tej sprawie. Z³o¿enie wniosku nie jest jedno-
znaczne z jego pozytywnym rozpatrzeniem.

Jednoczeœnie informuje siê, ¿e przyst¹pie-
nie do sporz¹dzenia nowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Su³kowice zo-
stanie poprzedzone stosownym og³oszeniem
w „Klamrze” oraz przez obwieszczenie, które
bêd¹ okreœlaæ formê, miejsce i termin sk³adania
wniosków do planu w rozumieniu art. 17 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717).

W razie w¹tpliwoœci wyjaœnienia mo¿na
uzyskaæ w tut. Urzêdzie w godzinach pracy
urzêdu I p., pok. 16.

Leœniczy lasów niepañstwowych pe³ni dy-
¿ury w Urzêdzie Miejskim w Su³kowicach w
ka¿dy poniedzia³ek w godz. 12.00 – 13.00.

tel. 0 694 421 913

Zmiana
przeznaczenia dzia³ek

Urz¹d Miejski

Dy¿ury leœniczego



 


