3 MAJA
„Pieœñ ujdzie ca³o”

Su³kowice w finale konkursu
„Wzorcowy Urz¹d w Ma³opolsce”!
Do fina³u konkursu „Wzorcowy Urz¹d w Ma³opolsce” organizowanego przez Fundacjê Rozwoju Demokracji Lokalnej- Ma³opolski Instytut Samorz¹du Terytorialnego i Administracji (FRDL MISTiA) w Krakowie zakwalifikowa³y siê nastêpuj¹ce urzêdy:
Urz¹d Miasta Krakowa, Urz¹d Miejski w Su³kowicach,
Urz¹d Miasta Tarnowa, Urz¹d Miasta Trzebini.
Konkurencja jest zatem bardzo silna, jednak mocno wierzymy w nasz
sukces. Samo zakwalifikowanie siê do fina³u nale¿y uznaæ za du¿e wyró¿nienie, gdy¿ do konkursu zosta³y zaproszone wszystkie Urzêdy
Gmin, Starostwa Powiatowe oraz ich jednostki organizacyjne z terenu
Województwa Ma³opolskiego.
Og³oszenie zwyciêzcy oraz wrêczenie nagród nast¹pi w dniu 31
maja podczas Œwiêta Samorz¹du.
Rozalia Oliwa
Z-ca Burmistrza

W Su³kowicach pierwszy raz œpiewaliœmy piosenki patriotyczne w œwiêto 3 Maja 2007. Pogoda dopisa³a, wiêc uda³o siê zorganizowaæ imprezê pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji w Rynku.
Akompaniowa³ zespó³ w sk³adzie: Piotr Czerny – inst. klawiszowe,
Mateusz Pitala – gitara, Jacek Chrobak – tr¹bka, Gabrysia Biel – skrzypce i Robert Starzec – perkusja. Podpor¹ œpiewu by³ zespó³ wokalny
z³o¿ony z entuzjastów o piêknych i mocnych g³osach. Przed rozpoczêciem rozdane zosta³y wœród publicznoœci œpiewniki. Ca³oœæ poprowadzi³a pisz¹ca te s³owa, Halina Repeæ. Piosenek by³o 12, miêdzy innymi
Mazurek Trzeciego Maja, Rota, Legiony, Przybyli u³ani pod okienko, a na
koniec zaœpiewaliœmy podnios³y Marsz Polonia.
Drugi raz spotkaliœmy siê 11 listopada, aby w Œwiêto Niepodleg³oœci
wyœpiewaæ sw¹ radoœæ i szlachetn¹ dumê z bycia Polakami, aby oddaæ
ho³d ludziom, o których pamiêæ trwa w pieœniach, o bohaterach, którzy
wywalczyli nam wolnoœæ. Tym razem wszystko odby³o siê w Oœrodku
Kultury „KuŸnia”. Gdy œpiewniki zosta³y rozdane, mo¿na by³o zaczynaæ. Zaœpiewaliœmy wraz z zespo³em wokalnym i akompaniamentem
Piotra Czernego 16 piosenek z ró¿nych okresów dziejów Polski. Na
pocz¹tku odœpiewaliœmy Jak d³ugo w sercach naszych. Potem Pierwsza
kadrowa, Rozszumia³y siê wierzby p³acz¹ce, Czerwone maki na Monte
Cassino. By³y te¿ piosenki ¿artobliwe: Serce w plecaku i Pa³acyk Michla, któr¹ wraz z nami z wielkim zaanga¿owaniem zaœpiewa³y dzieci z
klasy V a, laureaci szkolnego konkursu piosenki patriotycznej. Z czasów
Powstania Warszawskiego przypomnieliœmy: Ch³opcy silni jak stal i
Warszawskie dzieci. Z piosenek, które powsta³y niedawno: Ballada o
Janku Wiœniewskim, ¯eby Polska by³a Polsk¹. Zakoñczyliœmy piêknym,
radosnym wezwaniem do mi³oœci ojczyzny – Ukochany kraj.
Jest tak wiele piêknych pieœni, które warte s¹ przypomnienia, ¿e…
zapraszamy na trzecie spotkanie w sobotê 3 maja w Œwiêto Konstytucji.
Tym razem oprócz piosenek patriotycznych jak Polonez Trzeciego Maja,
przypomnimy tak¿e inne popularne w tamtych czasach Laura i Filon
oraz Kurdesz. Zaœpiewamy te¿ miêdzy innymi: Pieœñ konfederatów barskich, Bartoszu, Bartoszu, Na Wawel, na Wawel. Bêd¹ piosenki zwi¹zane
z walkami na pocz¹tku XX wieku: Tam, w zu³owskim dworku Pi³sudski
¿y³, Cud nad Wis³¹ czyli polska m³ócka. Z czasów II wojny œwiatowej
Siekiera, motyka, Dnia pierwszego wrzeœnia roku pamiêtnego, Oka oraz
Marsz Sybiraków. Piosenki powsta³e w latach powojennych: Mury, Bia³y krzy¿, Prze¿yj to sam.
Nie ¿a³ujmy czasu, serca, ni garde³, aby je wyœpiewaæ. Teksty bêd¹
w rozdawanych œpiewnikach. Jeœli pogoda dopisze, spotkamy siê znów
w Rynku, jeœli nie – w Oœrodku Kultury „KuŸnia”. Liczymy na mieszkañców ca³ej gminy Su³kowice, przyjdŸmy œpiewaæ ca³ymi rodzinami,
bo w piosenkach jest dusza narodu. Niech mottem tego spotkania stan¹
siê s³owa Adama Mickiewicza umieszczone na zrekonstruowanym po
zniszczeniu wojennym pomniku Fryderyka Chopina w Warszawie:
„P³omieñ rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustosz¹ z³odzieje,
Pieœñ ujdzie ca³o…”
Halina Repeæ
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Inwestycje
ruszy³y
Inwestycje w placówkach oœwiatowych
W 2008 roku zgodnie z zatwierdzonym w
grudniu bud¿etem na inwestycje w placówkach
oœwiatowych zosta³a przeznaczona kwota
734.160 z³. Z tego na szko³y 654.160 z³ a na
przedszkola 80.000 z³.
Do tej pory z remontami i modernizacjami
tych obiektów czekaliœmy do wakacji. Po pierwsze bud¿et na dany rok by³ uchwalany doœæ
póŸno, bo w miesi¹cu marcu, a po drugie skomplikowane procedury przetargowe trwa³y oko³o
dwa miesi¹ce i dopiero w wakacje mo¿na by³o
przyst¹piæ do prac.
Po nowelizacji ustawy Prawo Zamówieñ
Publicznych zmieniono próg inwestycji zwolnionych z procedury przetargowej do 14.000
euro to jest 54.279 z³ netto. Przy obecnym bud¿ecie wiêkszoœæ prac modernizacyjnych mo¿na zleciæ trybem bezprzetargowym. Obowi¹zuje wtedy wewnêtrzna procedura udzielania
zamówieñ do 14.000 wprowadzona zarz¹dzeniem przez burmistrza.
W uzgodnieniu z dyrektorami placówek
wiêkszoœæ robót ju¿ ruszy³a. I tak:
* W przedszkolu nr 2 w Su³kowicach podczas ferii zimowych wyremontowano jedn¹ salê
na parterze, klatkê schodow¹ od strony ul. Zagumnie oraz pomieszczenia zaplecza kuchni.
Remont polega³ na wymianie instalacji elektrycznej, wymianie parapetów oraz pomalowaniu tych pomieszczeñ. Pozosta³a jeszcze do
wykonania modernizacja hydrantów wewnêtrznych.
* W Gimnazjum w Su³kowicach zakupiono zmywarkê z funkcj¹ wyparzania oraz patelniê elektryczn¹. W kwietniu rozpoczêto równie¿ kompleksow¹ modernizacjê ³azienki na hali
sportowej. Zostan¹ wymienione wszystkie instalacje, urz¹dzenia, ok³adziny œcian, sufitów i
pod³óg, zamontowana zostanie nowa armatura. Z inwestycj¹ t¹ chcemy zd¹¿yæ na ogólnopolskie zawody w kikboksingu, które odbêd¹
siê 24-25 maja.
* W budynkach w Biertowicach zosta³y
wymienione drzwi zewnêtrzne do przedszkola i szko³y. Ponadto musimy w przedszkolu
wymieniæ komin oraz wyremontowaæ lub wymieniæ piec CO. Z tym czekamy do zakoñczenia sezonu grzewczego, prowadzone s¹ rozmowy z wykonawcami zlecenia.
* W szkole w Rudniku wymieniono oœwietlenie sali gimnastycznej, pozosta³a jeszcze
kwestia przebudowy wentylacji w kuchni oraz
zlecenia prac geologicznych pod budowê sali
gimnastycznej.
* W Krzywaczce kontynuujemy rozbudowê szko³y. Inwestycja jest na ukoñczeniu –
uzyskamy tam now¹ bibliotekê z czytelni¹ i
zapleczem.
* W Harbutowicach zosta³y zlecone roboty dekarskie, w zwi¹zku z przeciekami na dachu wykonywane s¹ uszczelnienia i nowe obróbki blacharskie. Zakoñczenie remontu nast¹pi w kwietniu.
Na wakacje pozostan¹ do wykonania pra-
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ce, których nie mo¿na wykonaæ w trakcie roku
szkolnego, przede wszystkim ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo i zdrowie dzieci:
* Cyklinowanie i malowanie parkietów w
przedszkolu nr 1
* Remont ostatniego odcinka ogrodzenia w
przedszkolu nr 3
* Odwodnienie przedszkola w Krzywaczce
* Prace remontowo- modernizacyjne w
szkole podstawowej w Su³kowicach
Obecnie du¿¹ przeszkodê w sprawnym
przeprowadzeniu zaplanowanych inwestycji i
remontów stanowi znalezienie firm chêtnych
do wykonywania prac remontowo-budowlanych, szczególnie w okresie wakacyjnym. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e koszty robót wzros³y w
stosunku do roku poprzedniego o oko³o 20%.
Mam nadziejê, ¿e pomimo sporych utrudnieñ, równie sprawnie jak w zesz³ym roku uda
siê przeprowadziæ wszystkie zaplanowane
prace modernizacyjne i remontowe w placówkach oœwiatowych w 2008 roku.
Inwestycje drogowe
Na drogi w bud¿ecie zabezpieczono kwotê
2,60 mln z³, z tego 1,55 mln przeznaczono na
chodniki przy drogach wojewódzkich. Jest to
inwestycja wspólna z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich, rozpoczêta w 2007 r. Chodniki s¹
wykonywane w Biertowicach i Harbutowicach;
w Rudniku i Su³kowicach oczekujemy na pozwolenie na budowê.
Równie¿ wspólnie z Powiatem realizowany bêdzie chodnik przy ul. Dolnej w Rudniku.
Inwestycja jest w fazie projektowania.
Zosta³y og³oszone procedury przetargowe
na drogi w Harbutowicach i w Krzywaczce oraz
w Su³kowicach. Remonty i modernizacje dróg
gminnych rozpoczn¹ siê w maju.
Ponadto zosta³y wykonane:
- Chodnik przy ul. 24 Lipca w Su³kowicach
- Fundamenty pod nowe wiaty przystankowe – monta¿ wiat do koñca kwietnia
- W trakcie realizacji jest usuwanie prze³omów zimowych - wyda³oby siê, ¿e skoro zimy
nie by³o, nie powinno byæ uszkodzeñ na drogach. Niestety, cykliczne odwil¿e w ci¹gu zimy
powoduj¹ znacznie wiêksze uszkodzenia ni¿
najciê¿sza zima. Uszkodzenia te zostan¹ usuniête do koñca kwietnia.
- Zlecono wykonanie bramy wjazdowej na
nowy plac targowy.
Inwestycje infrastrukturalne
W 2008 r. w zakresie zaopatrzenia w wodê
wykonywane bêd¹ inwestycje za 1,9 mln z³:
* Modernizacja stacji uzdatniania wody –
zakoñczono prace polegaj¹ce na pog³êbianiu
zbiorników jak równie¿ odcinka potoku dop³ywaj¹cego do zbiorników.
* Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku – zosta³ wykonany projekt zbiornika, oczekujemy na pozwolenie na budowê, w maju zostanie og³oszona procedura przetargowa.
* Budowa sieci wodoci¹gowej – w 2008 r.
planowane jest wykonanie po³¹czenia sieci z
ul. Starowiejskiej przez ul. Partyzantów a¿ po
ul. Tysi¹clecia, jako alternatywne zasilanie
w wodê Su³kowic i Biertowic – planowany termin rozpoczêcia prac czerwiec.
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* Rozbudowa sieci wodoci¹gowej – og³oszono przetarg na wykonanie dokumentacji
projektowej na sieæ rozdzielcz¹ w rejonie Goœcibi, Zagumnia, Starowiejskiej i Partyzantów.
W zakresie gospodarki œciekowej realizowane bêd¹ zadania za 7,2 mln z³:
* Rozbudowa oczyszczalni œcieków – og³oszono przetarg na dokumentacjê projektow¹.
* Kanalizacja sanitarna w Su³kowicach –
etap IV obejmuj¹cy ul. Sucha Góra, Zarzecze,
Na Oblasek, Krzywa, 21 Stycznia, Sportowa,
Wyzwolenia i Œlusarska – z³o¿ono wniosek o
dofinansowanie inwestycji ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska –
planowany termin rozpoczêcia inwestycji to:
czerwiec- procedura przetargowa, lipiec- wejœcie w teren.
* Kanalizacja sanitarna w Rudniku – wykonywany jest projekt na ca³¹ miejscowoœæ.
Uzgodniono ju¿ trasê kanalizacji przy ul. Dolnej i na ten odcinek zosta³ z³o¿ony wniosek o
pozwolenie na budowê – rozpoczêcie tego odcinka lipiec 2008.
* Rozbudowa sk³adowiska odpadów komunalnych centrum segregacji – z³o¿ono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do WFOŒ.
Decyzja o dofinansowaniu powinna byæ znana
ju¿ w kwietniu a przetarg zostanie og³oszony
zaraz po decyzji.
* Budowa kanalizacji sanitarnej w Biertowicach – inwestycja rozpoczêta w 2007 r. jest
ju¿ na ukoñczeniu. Do kanalizacji zostan¹ pod³¹czone kolejne 74 budynki.
Du¿ym utrudnieniem przy planowaniu jak
i realizacji inwestycji s¹ przepisy odnoœnie
pozyskiwania œrodków unijnych, a w³aœciwie
ich brak. Wiêkszoœæ inwestycji np. modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa kanalizacji
i wodoci¹gów czy rozbudowa oczyszczalni
i kanalizacji sanitarnej bez œrodków zewnêtrznych nie bêdzie mo¿liwa do realizacji. Pozyskanie zaœ tych nie jest rzecz¹ ³atw¹, mimo medialnych informacji o dostêpnoœci œrodków
pochodz¹cych z unii europejskiej. Powa¿ne
ograniczenie dotyczy wielkoœci œrodków w ramach konkretnych programów operacyjnych.
Dla przyk³adu z³o¿ony wniosek o dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody
pomimo pozytywnej opinii formalnej i merytorycznej nie znalaz³ uznania w oczach komitetu steruj¹cego (przyznaj¹cego dofinansowania) z uwagi na wielkoœæ oddzia³ywania projektu - dotyczy tylko gminy Su³kowice. Preferowane by³y natomiast rozwi¹zania o szerszym
oddzia³ywaniu na s¹siednie regiony. Wielkoœæ
œrodków w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wystarczy³a na
mo¿liwoœæ wspó³finansowania dwudziestu kilku projektów przy trzykrotnym zapotrzebowaniu potencjalnych inwestorów.
Kolejnym utrudnieniem jest znaczny wzrost
kosztów pracy oraz du¿y popyt na roboty budowlane na rynku. Bardzo trudno jest znaleŸæ
dobr¹ firmê w odpowiednim czasie. Niestabilny
rynek pracy, wahania cen materia³ów budowlanych, czêste zmiany przepisów powoduj¹, ¿e
trudno zaplanowaæ, w³aœciwie wyceniæ i sprawnie zrealizowaæ gminne inwestycje.
Mimo tych wszystkich utrudnieñ udaje
nam siê realizowaæ to, co zaplanowaliœmy.
Piotr Pu³ka
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LEADER
czyli partnerstwo
Co oznacza skrót LGD? Na czym polega program UE finansowany ze œrodków europejskich? Kto mo¿e ubiegaæ siê o te pieni¹dze i na co s¹ przeznaczone? Jak siê ma
projekt Leader do mo¿liwoœci rozwoju naszej gminy? Na te i wiele innych pytañ odpowiedzia³ Krzysztof Kwatera podczas szkolenia w Su³kowicach w dniu 2 kwietnia 2008
r. Wziêli w nim udzia³ radni i samorz¹dowcy naszej gminy, przedstawiciele stowarzyszeñ, przedsiêbiorców, a tak¿e goœcie z gminy
Myœlenice.
LGD to skrót od: Lokalna Grupa Dzia³ania. Grupy takie posiadaj¹ osobowoœæ prawn¹
i w za³o¿eniu stanowiæ maj¹ szerok¹ platformê
wspó³dzia³ania œrodowiska - najlepiej szerszego ni¿ jedna gmina - w celu realizowania pomys³ów prowadz¹cych do rozwoju obszarów, które
reprezentuj¹. Projekt nastawiony jest na dzia³ania na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich
oraz na kszta³towanie spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Generalnie chodzi o pobudzenie aktywnoœci œrodowisk lokalnych i ich zaanga¿owanie w
tworzenie oraz realizacjê lokalnych strategii
rozwoju obszarów wiejskich.
W latach 2004 - 2006 realizowano pilota¿owo program „Leader +”. Mia³ on przygotowaæ
nasz kraj do wdro¿enia inicjatywy Leader w
obecnym okresie programowania, o znacznie
wiêkszym zakresie i ze znacznie wiêkszymi œrodkami przeznaczonymi na jego realizacjê.
Jak podkreœla³ Krzysztof Kwatera – te pieni¹dze faktycznie s¹ i czekaj¹. Aby jednak z
nich skorzystaæ, konieczne jest zorganizowanie i zarejestrowanie Lokalnej Grupy Dzia³ania
oraz stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju
wpisuj¹cej siê w zasady programu. Zasady te
okreœla Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz akty prawne przygotowywane przez instytucjê zarz¹dzaj¹c¹ programem, tj. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Spe³nienie tych warunków daje gwarancjê
uzyskania œrodków, które naliczane s¹ na mieszkañców gmin tworz¹cych LGD.
LGD w praktyce
Nadal nie wiemy, co to jest Lokalna Grupa
Dzia³ania, chocia¿ wyjaœniliœmy ju¿ skrót. W
trakcie szkolenia wyjaœniono, ¿e jest to grupa
z³o¿ona z szerokiego przedstawicielstwa lokalnych spo³ecznoœci –z sektora publicznego (np.
samorz¹dy i jednostki im podleg³e), sektora
spo³ecznego (organizacje pozarz¹dowe), jak i
sektora prywatnego (przedsiêbiorcy, mieszkañcy). Najwy¿ej oceniane bêd¹ LGD zorganizowane przez wiêksz¹ liczbê gmin. Projekt zachêca zatem do partnerskiego wspó³dzia³ania
nie tylko w obrêbie gminy, ale równie¿ miêdzy
gminami.
Decyzja o tym, z jak¹ gmin¹ czy jakimi
gminami nawi¹¿e siê wspó³pracê w ramach
LGD, oznacza w praktyce decyzjê o wyborze
kierunku rozwoju, ka¿de bowiem œrodowisko
wnosi swoje pomys³y, specyfikê stwarzaj¹c¹
konkretne mo¿liwoœci, a tak¿e uwarunkowania
lokalne.

Ostateczn¹ decyzjê o przyst¹pieniu do tworzenia LGD i wybór, z kim ta grupa bêdzie tworzona, podejmuj¹ rady samorz¹dowe miast i
gmin. Gmina mo¿e przyst¹piæ tylko do jednej
LGD. W sk³ad grupy wchodzi okreœlona osobnymi dokumentami iloœæ przedstawicieli poszczególnych œrodowisk. Struktura grupy jest
taka, by nie nast¹pi³a dominacja jednej gminy
nad drug¹ i nie dosz³o do zaw³aszczenia œrodków przez jednego partnera kosztem drugiego.
Dlatego ¿adna gmina nie musi obawiaæ siê, ¿e
zwi¹¿e siê z partnerem silniejszym lub strategicznie wybieraæ s³abszego. Chodzi o wspólny
projekt, procentuj¹cy dla ca³ego objêtego dzia³aniem grupy obszaru, a nie o rywalizacjê lokaln¹.
Podejmuj¹c decyzjê – t³umaczy³ Krzysztof
Kwatera – radni powinni kierowaæ siê celem,
który ma zostaæ osi¹gniêty, mo¿liwoœciami, jakie daje zwi¹zanie siê z takim czy innym œrodowiskiem. Innymi s³owy– z kim nam bardziej po
drodze do realizacji naszych zamierzeñ.
Lokalna Strategia Rozwoju
Jednym z najistotniejszych zadañ Lokalnej Grupy Dzia³ania jest uzgodnienie wspólnej
dla wszystkich partnerów strategii rozwoju.
Powinna ona koncentrowaæ siê na tych zadaniach i projektach, które prowadz¹ do poprawy jakoœci ¿ycia na terenach wiejskich a ponadto wynikaj¹ ze specyfiki i potrzeb tworz¹cych LGD spo³ecznoœci. Strategia ta powinna
integrowaæ zaplanowane przez LGD przedsiêwziêcia, przede wszystkim zwi¹zane z realizacj¹ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w obszarach obejmuj¹cych:
1. Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci
nierolniczej – tj. podejmowanie przez rolników
lub ich domowników dzia³alnoœci nierolniczej
lub zwi¹zanej z rolnictwem
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw
– którego celem jest poprawa konkurencyjnoœci
gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiêbiorczoœci i rynku pracy, a w konsekwencji
wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich
3. Odnowê i rozwój wsi – której celem jest
zaspakajanie zbiorowych potrzeb spo³ecznych
i kulturalnych mieszkañców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich, a przez to zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wzrost atrakcyjnoœci turystycznej i inwestycyjnej tych obszarów.
Zasady programu pozwalaj¹ równie¿ na
zaplanowanie szeregu innych dzia³añ realizowanych na terenach wiejskich, w formie tzw.
ma³ych projektów - od szkoleñ, poprzez rozwój agroturystyki i promocji lokalnych produktów, organizowanie imprez kulturalnych do dzia³añ inwestycyjnych zwi¹zanych z odnow¹ miejsc pamiêci czy te¿ budow¹ ma³ej infrastruktury turystycznej.
Jak widaæ, uczestnictwo w LGD stwarza
samorz¹dom dodatkow¹ mo¿liwoœæ realizacji
projektów w ramach PROW 2007- 2013 i to
nie tylko z zakresu odnowy wsi. Dla nas znacznie cenniejsza jest mo¿liwoœæ realizacji ma³ych
projektów, na które bêdzie mo¿na uzyskaæ
wsparcie do 25 tys. z³.
Na obszarze LGD bêd¹ realizowane dzia³ania zgodne z wypracowan¹ wspólnie strategi¹. Leader zatem to program stymuluj¹cy partnerstwo na wielu p³aszczyznach, w poziomie i
w pionie. £¹czy ludzi, obszary, sektory go-
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spodarki. Pozwoli na realizacjê kompleksowych
projektów, uwzglêdniaj¹cych w szczególnoœci
rozwój turystyki, ochronê oraz promocjê œrodowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, popularyzacjê i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
Dlaczego Unia Europejska promuje partnerstwo?
Na to pytanie odpowiedŸ wydaje siê najprostsza. Europa wspó³pracuj¹cych ze sob¹
ludzi, którzy potrafi¹ wspólnie coœ robiæ na
rzecz swojego œrodowiska, zaanga¿owanych w
rozwój osobisty i spo³eczny, daj¹ca ofertê realizowania siê jednostce i grupie – to kontynent marzeñ ca³ych pokoleñ idealistów i myœlicieli utopijnych. UE próbuje udowodniæ, ¿e te
marzenia s¹ mo¿liwie do spe³nienia, co wiêcej –
ma ambicje udowodniæ, ¿e uda siê to w³aœnie w
naszych czasach.
Alternatyw¹ do partnerstwa jest walka.
Znamy obraz Europy walcz¹cej – ogarniêtej
walk¹ militarn¹, znamy tak¿e obraz kontynentu, który wy³ania siê z walki ekonomicznej.
Nie jest to standard, do którego przeciêtny cz³owiek chcia³by siê odnosiæ i d¹¿yæ.
UE powsta³a nie po to, by walczyæ, ale
wspó³dzia³aæ. Dlatego idee towarzysz¹ce powstaniu Wspólnej Europy s¹ teraz przenoszone na œrodowiska lokalne.
Projekt jest ju¿ sprawdzony. W Unii Europejskiej na terenach „starej” piêtnastki dzia³a
938 lokalnych grup dzia³ania. Teraz i Su³kowice stoj¹ przed swoja szans¹.
Rozalia Oliwa

Szczepienia przeciwko
meningokokom
Burmistrz Gminy Su³kowice informuje o
przeprowadzeniu w 2008 roku bezp³atnych
szczepieñ przeciw meningokokom (tj. bakteriom wywo³uj¹cym m. in. sepsê i zapalenie
opon mózgowo – rdzeniowych) na terenie
Gminy Su³kowice.
Szczepieniami objête zostan¹ dzieci urodzone w latach 2005-2006 i w miarê mo¿liwoœci dzieci z rocznika 2004, zameldowane na
pobyt sta³y na terenie gminy. Przyjmuje siê
kryterium, i¿ bêd¹ szczepione dzieci obarczone ryzykiem zachorowania.
Decyzjê o zaszczepieniu dziecka bêdzie
podejmowaæ lekarz znaj¹cy œrodowisko rodzinne. W dniu 27 marca 2008 r., podjêta zosta³a
uchwa³a Rady Miejskiej w Su³kowicach o wspó³finansowaniu tego przedsiêwziêcia Starostwa
Myœlenickiego ze œrodków bud¿etu Gminy Su³kowice w wysokoœci 50% wartoœci szczepienia. Gmina przeznaczy³a kwotê 14000 z³.
Informuj¹c o powy¿szym, pragnê zaznaczyæ, ¿e od momentu otrzymania pisma Starosty Myœlenickiego dotycz¹cego uruchomienia
akcji szczepieñ ochronnych przeciw meningokokom, wywo³uj¹cym sepsê – byliœmy zainteresowani wspó³finansowaniem tego zadania,
maj¹c na uwadze jego realizacjê w jak najszerszym zakresie.
Dlatego zosta³y dokonane stosowne przesuniêcia w bud¿ecie gminy na 2008 r., by móc
partycypowaæ w realizowanym przez powiat
zadaniu.
Piotr Pu³ka
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Program Rewitalizacji
Su³kowic
– zapraszamy do wspó³pracy!
W ubieg³ym roku przeprowadziliœmy ankietê, w której zapytano mieszkañców naszej
gminy czy Su³kowice potrzebuj¹ programu rewitalizacji. Program ten w naszym przypadku
oznacza kompleks dzia³añ, których efektem ma
byæ przeobra¿enie naszego miasta pod wzglêdem przestrzennym, gospodarczym i spo³ecznym. Dzia³ania te musz¹ byæ skoncentrowane
w obszarach, w których zidentyfikowano problemy w trzech ww. kategoriach. Udzielone
przez ankietowanych odpowiedzi pozwalaj¹ z
grubsza zarysowaæ zarówno te obszary, jak i
charakter najbardziej oczekiwanych spo³ecznie
projektów.
Poni¿ej przytoczymy kilka wniosków
wynikaj¹cych z przeprowadzonej ankiety.
Ankietê wype³ni³o 243 osoby, z których
238 opowiedzia³o siê za opracowaniem programu rewitalizacji. Jako obszary wymagaj¹ce
rewitalizacji najczêœciej wskazywano okolice
rynku, obszar wokó³ stadionu, Osiedle Zielona
oraz ul. 1 Maja. Preferencje ankietowanych
pokazuje poni¿szy wykres.
Wœród proponowanych projektów wskazywano najczêœciej: drogi i chodniki, basen na
Zielonej, place zabaw i park, dworzec i przystanki, bloki mieszkalne, stadion i boiska, oœwietlenie uliczne, modernizacjê internatu, kompleks
rozrywkowo - sportowy, obiekty GS-u, œcie¿ki rowerowe oraz centrum kulturalno - us³ugowe.
Najwa¿niejszymi problemami postrzeganymi przez ankietowanych s¹: z³y stan dróg,
alkoholizm oraz zanieczyszczenie œrodowiska.
Najlepiej prezentuje siê dostêp do mediów
(woda, gaz...), dostêp do us³ug edukacyjnych
oraz poczucie bezpieczeñstwa.
To oczywiœcie wstêpne wyniki ankiety. Jej
pe³n¹ analizê przeprowadzi firma konsultingowa, która poprowadzi dalsze prace nad budow¹
programu rewitalizacji. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e program rewitalizacji pos³u¿y do aplikowania o œrodki na zrealizowanie dwóch projektów w ramach Ma³opolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego dzia³anie 6.1 Rozwój
miast.
Projekty te powinny byæ doœæ du¿e, by
otrzymaæ wiêcej pieniêdzy w najbli¿szym naborze, ale projekty powinny byæ przede
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wszystkim dobre. Mo¿emy je wybraæ z wielu,
ju¿ bardziej konkretnych propozycji. I tutaj
liczymy na naszych przedsiêbiorczych mieszkañców. Równie¿ takich, którzy s¹ gotowi zrealizowaæ swoje projekty sami lub w partnerstwie z gmin¹. Dlatego te¿ znowu zwracamy
siê o sk³adanie propozycji realizowanych projektów. Tym razem adresatami naszej proœby
bêd¹ przede wszystkim biznesmeni, spó³dzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarz¹dowe,
kierownicy placówek publicznych i niepublicznych a tak¿e nasza su³kowicka parafia. Nale¿y
dodaæ, ¿e Program Rewitalizacji, chocia¿ jest
wymagany przy ubieganiu siê o œrodki w ramach dzia³ania 6.1 MRPO, mo¿e byæ równie¿
pomocny do wykazania wysoko punktowanej
komplementarnoœci projektów równie¿ w innych dzia³aniach i programach. Warto równie¿
podkreœliæ, ¿e postawionych na wstêpie celów
przestrzennych, gospodarczych i spo³ecznych
nie osi¹gniemy bez konsekwentnej realizacji
przemyœlanego i spójnego programu, któr¹ to
realizacjê nale¿y przewidzieæ na wiele nastêpnych lat. Taki program mo¿emy zbudowaæ jedynie w œcis³ej wspó³pracy z mieszkañcami.
Konsultacje programu bêd¹ trwa³y do momentu jego zatwierdzenia. Obecny etap to zbieranie propozycji ze strony potencjalnych partnerów. Partnerów, którzy sami – lub wspólnie
z gmin¹ – bêd¹ starali siê o unijne dotacje na
finansowanie swoich projektów.
Na stronie internetowej gminy www.sulkowice.pl a tak¿e w sali obs³ugi klienta w Urzêdzie Miejskim mo¿na zaopatrzyæ siê w szczegó³ow¹ ankietê dotycz¹c¹ takich w³aœnie projektów. Je¿eli bêd¹ potrzebne bardziej szczegó³owe informacje, to mo¿na je uzyskaæ w firmie konsultingowej, która opracowuje program
rewitalizacji (Eurofin Sp. z o.o. Dariusz Nikodem tel. 012-412-44-12, adres e-mail darek.nikodem@eurofin.pl) lub w Urzêdzie Miejskim
(Adam Gumularz tel. 012-27-32-075 wew. 18,
adres e-mail adam.gumularz@sulkowice.pl).
Pamiêtajmy:
pieniêdzy unijnych jest ma³o,
skorzystanie z nich wymaga dobrego przygotowania od strony programowej,
Program Rewitalizacji Su³kowic ma przekonaæ Instytucje zarz¹dzaj¹ce, ¿e w³aœnie nasza gmina jest przygotowana, ¿e posiada spójn¹
wizjê rozwoju miasta, ³¹cz¹c¹ interesy wszystkich partnerów.
Programu takiego nie stworzy firma konsultingowa bez aktywnego uczestnictwa naszych Mieszkañców – bardzo o tê aktywnoœæ
prosimy.
Piotr Pu³ka
Burmistrz
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Pomoc dla rolników - dop³aty
obszarowe 2008
Rolnicy otrzymuj¹cy unijne dop³aty obszarowe mog¹ przy wype³nianiu wniosków
skorzystaæ z pomocy doradcy z Powiatowego
Zespo³u Doradztwa Rolniczego w Myœlenicach.
Doradca Teresa Wójtowicz prowadzi sta³y dy¿ur w budynku Starej Szko³y w Su³kowicach Rynek 6, od wtorku do pi¹tku w
godz. 800-1500 (do 15 maja 2008 r.)
Zgodnie z Zarz¹dzeniem Nr 2/2008 Dyrektora MODR pomoc w wype³nianiu wniosków o dop³aty obszarowe jest odp³atne. Op³ata
wynosi 20 z³ + 2 z³ za ka¿d¹ dzia³kê ewidencyjn¹ powy¿ej jednej dzia³ki, nie wiêcej jednak
ni¿ 100 z³ ogó³em; a dodatkowo gdy iloœæ dzia³ek jest wiêksza od dwudziestu, a powierzchnia dop³at ni¿sza ni¿ 3,00 ha – kwotê obni¿a
siê o 25%.
Termin sk³adania wniosków trwa od 15
marca do 15 maja 2008 r. Dopuszczalne jest
z³o¿enie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9 czerwca
2008 r. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e p³atnoœæ bêdzie
pomniejszona o 1% za ka¿dy dzieñ roboczy
spóŸnienia. Zmiany do wniosku rolnicy bêd¹
mogli sk³adaæ do 31 maja 2008 r.
Urz¹d Miejski w Su³kowicach

Sprz¹tamy gminê?
Sprz¹tamy.
W celu poprawy estetyki gminy utworzyliœmy w 2007 r. grupê remontowo – sprz¹taj¹c¹, a od kwietnia br. dotrudniliœmy osoby w ramach aktywizacji bezrobotnych.
W ubieg³ym roku 3 osoby pracowa³y w ramach prac interwencyjnych, które zatrudniono z
Powiatowego Urzêdu Pracy w Myœlenicach. Od
lutego br. osoby te zosta³y zatrudnione w ramach
umowy o pracê. Brygada ta wykonuje drobne remonty obiektów gminnych oraz sprz¹ta tereny
gminne. Wykonano remonty pomieszczeñ w
Oœrodku Zdrowia w Su³kowicach, w budynku starej szko³y w Su³kowicach, w Oœrodku Kultury,
w szko³ach podstawowych. Usuniêto „dzikie”
wysypiska pod Stachówk¹ w Biertowicach, przy
drodze na Goœcibiê w Su³kowicach, ko³o Pomnika Sanguszki i studni przydro¿nej w Harbutowicach, przy drodze Na Oblasek. Zakupione zosta³y tablice zakazuj¹ce wysypywania œmieci oraz
informuj¹ce o tym, ¿e teren jest monitorowany.
Zostan¹ one rozmieszczone w miejscach szczególnie zaœmiecanych. Natomiast od kwietnia br.
dotrudniono z Powiatowego Urzêdu Pracy osoby, które bêd¹ wykonywa³y pracê na rzecz gminy. W Su³kowicach dodatkowo zatrudniono 2 osoby. W poszczególnych miejscowoœciach osoby
te bêd¹ wykonywa³y prace zlecone przez so³tysów. So³tysi bêd¹ te¿ sprawowali bie¿¹cy nadzór
nad pracuj¹cymi. Prace, które bêd¹ wykonywane, to w szczególnoœci zwi¹zane z utrzymaniem
czystoœci przy drogach, w rowach oraz terenach
u¿ytecznoœci publicznej.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki temu poprawi
siê estetyka naszej gminy. Dba³oœæ o œrodowisko jest jednym z naszych najwa¿niejszych
zadañ. Nie bez powodu Su³kowice zosta³y wyró¿nione w konkursie „Gmina Przyjazna Œrodowisku”.
Maciej Budek
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„Koszyk ze œwiêconym
na wielkanocnym stole”
Warsztaty Terapii Zajêciowej przy DPS
w Harbutowicach zdobywc¹ – I, a Stowarzyszenie Gospodyñ ze Su³kowic - II miejsca w
VI Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych, który odby³ siê 15 marca 2008 r. w
„Domu Greckim” w Myœlenicach.
Organizatorem by³ Powiatowy Zespó³
Doradztwa Rolniczego w Myœlenicach, Muzeum Regionalne „Dom Grecki” oraz Starostwo
Powiatowe w Myœlenicach.
Udzia³ w konkursie wziê³y ko³a gospodyñ
(spoœród nich tylko jedno – nasze su³kowickie
ma status stowarzyszenia) z 14 miejscowoœci
powiatu myœlenickiego: z Su³kowic, Rudnika,
Raciechowic, Czas³awia, Komornik, Górnego
Przedmieœcia – dzielnicy Myœlenic, Trzemeœni, G³ogoczowa, Pcimia, Wiœniowej, Czechówki i Lubnia oraz Warsztaty Terapii Zajêciowej
przy DPS-ie w Harbutowicach a tak¿e Zespó³
Szkó³ Technicznych i Rolniczych w Dobczycach i Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Lubniu.
Ocenie podlega³ regionalny i tradycyjny
charakter produktów i potraw, wystrój koszyka, tradycyjne techniki zdobienia jaj, walory
smakowe potraw. Koszyki przyozdobione w
bazie, kwiaty wykonane z bibu³y, baranki, zaj¹czki – budzi³y zachwyt wszystkich goœci.
„Œwiêcone” mogli podziwiaæ i skosztowaæ nie
tylko cz³onkowie jury, ale równie¿ przyby³a na
kulinarne spotkanie publicznoœæ. Na sto³ach ustawionych w trzech salach „Domu Greckiego” znajdowa³y siê œwiêconki, pisanki, ciasta, sa³atki, a
wszystkie potrawy wykonane by³y wed³ug starych, jedynych i niepowtarzalnych receptur. Trzeba by chyba Reymontowego pióra, ¿eby opisaæ
wszystkie te wspania³oœci – i wiernie oddaæ atmosferê, kolory, smaki, zapachy...
Kolejny raz furorê zrobi³a – chrzanówka –
tradycyjna su³kowicka zupa wielkanocna- pracoch³onna i nietania, ale – palce lizaæ!
Konkurs Potraw Regionalnych to wspania³a impreza, daj¹ca mo¿liwoœæ kultywowania i popularyzacji tradycyjnych potraw regionalnych oraz wykorzystania ich jako turystycznych atrakcji naszego regionu.
Nasze su³kowickie gospodynie bra³y udzia³
w konkursie po raz pierwszy, tym bardziej cieszymy siê z wysokiego 2. miejsca.
Rozalia Oliwa

Su³kowice

Droga Krzy¿owa
w intencji kanonizacji
Jana Paw³a II
W intencji kanonizacji S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II - 19 marca 2008 r. ulicami
Su³kowic przesz³a Droga Krzy¿owa, w której udzia³ wziêli przedstawiciele wielu grup
spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie Gminy oraz w Parafii NSPJ w Su³kowicach.
Droga Krzy¿owa rozpoczê³a siê od pieœni
„W krzy¿u cierpienie”, zagranej przez orkiestrê. I Stacja Drogi Krzy¿owej zosta³a poprowadzona przez S³u¿bê Liturgiczn¹, po czym
zgromadzeni wierni ruszyli na su³kowickie ulice: Tysi¹clecia, W¹sk¹ i 24 Lipca, przy których sta³y przygotowane przez rzemieœlników
krzy¿e.
Poszczególne Stacje Drogi Krzy¿owej poprowadzili przedstawiciele ró¿nych œrodowisk
i jednostek dzia³aj¹cych na terenie gminy: S³u¿ba Liturgiczna, Szko³a Podstawowa, Gimnazjum, ZSZiO, Niepe³nosprawni, S³u¿ba Zdrowia, Grupa Apostolska, Stra¿ Honorowa,
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, Chór Apassionata,
Rzemieœlnicy, Samorz¹dowcy - Pracownicy
Urzêdu Miejskiego i Radni oraz Sportowcy.
Przy ka¿dej Stacji Drogi Krzy¿owej nastêpowa³o rozwa¿anie Mêki Pañskiej. Wszyscy podczas przydzielonych im Stacji Drogi Krzy¿owej nieœli drewniany krzy¿ wykonany w ubieg³ym roku przez naszych rzemieœlników. Modlitwy przeplata³y siê z podnios³ym akompaniamentem wielkopostnych pieœni wykonywanych przez Orkiestrê, Chór i Grupê Apostolsk¹.
Droga Krzy¿owa zakoñczy³a siê w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, gdzie
wszyscy odmówiliœmy koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego, w intencji kanonizacji Jana Paw³a
II. Wspólnie odœpiewaliœmy Barkê oraz Apel
Jasnogórski. B³ogos³awieñstwa udzieli³ Ksi¹dz
Proboszcz Stanis³aw Jaœkowiec; i tak do godziny 21:37 – godziny odejœcia Umi³owanego Ojca
Œwiêtego - wspólnie modliliœmy siê o rych³¹
Jego kanonizacjê.
Droga Krzy¿owa zjednoczy³a we wspólnym dzia³aniu wiele osób, wszystkie œrodowiska naszego miasta; pokaza³a, ¿e jesteœmy Jednoœci¹, o któr¹ tak czêsto modli³ siê Jan Pawe³ II.
Piotr Pu³ka
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Zwyciêstwo naszych
m³odych stra¿aków
I miejsce M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej z Su³kowic w V Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej z terenu powiatu myœlenickiego.
29 marca 2008 r. w Raciechowicach odby³
siê V Halowy Turniej Pi³ki No¿nej dla M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych jednostek
OSP z terenu powiatu myœlenickiego, w którym udzia³ wziê³o piêæ dru¿yn OSP: z Czas³awia, Porêby, Su³kowic, Polanki i Raciechowic.
Organizatorami turnieju MDP by³a Komenda Powiatowa PSP w Myœlenicach oraz Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP.
Zespó³ sêdziowski pod przewodnictwem
zawodowego sêdziego – Mariana Banowskiego czuwa³, aby przebieg turnieju odby³ siê zgodnie z regulaminem.
I miejsce zajê³a dru¿yna OSP Su³kowice, II
– OSP Porêba, III – OSP Raciechowice.
Zwyciêskie dru¿yny dosta³y puchary, dyplomy i pi³ki no¿ne, a pozosta³e dyplomy i pi³ki
no¿ne.
Jakub Garbieñ z OSP Su³kowice zosta³ najlepszym bramkarzem turnieju. Natomiast królem strzelców og³oszono Jakuba Chlebickiego
z OSP Porêba.
Na turnieju obecny by³ Zastêpca Ma³opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Krakowie st. bryg. Jan Tajduœ oraz Komendant powiatowy PSP w Myœlenicach st. kpt.
S³awomir Kaganek.
Su³kowicka MDP uzyskuje bardzo dobre
wyniki w sporcie. W 2007 r. w tym samym
turnieju zdoby³a II miejsce. Mo¿emy byæ wiêc
dumni z osi¹gniêæ naszej M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej. ¯yczymy im, by za rok mogli
powtórzyæ tegoroczny wynik.
W ramach popularyzacji stra¿ackiej s³u¿by OSP Su³kowice przywi¹zuje szczególn¹
wagê do organizacji szkoleñ i zawodów M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej. MDP liczy
28 cz³onków, z czego 8 przyby³o w r. 2007 i na
r. 2008 zak³ada siê pozyskanie kolejnych 8.
W celu pozyskania dodatkowych œrodków
na dzia³alnoœæ MDP - OSP Su³kowice przyst¹pi³a do otwartego konkursu ofert dla organizacji po¿ytku publicznego og³oszonego przez
Burmistrza Gminy Su³kowice i otrzyma³a grant
na kwotê 5.360 z³.
Zosta³ zatrudniony instruktor z uprawnieniami stra¿ackimi i pedagogicznymi do pracy z
m³odzie¿¹.
Zaplanowano spotkania w szko³ach, demonstracje sprzêtu, szkolenie z zakresu postawy, musztry, obs³ugi sprzêtu po¿arniczego, a
tak¿e dzia³ania rekreacyjno – sportowe na
obiektach sportowych i w terenie. Miejsce prowadzenia zajêæ to budynek OSP Su³kowice, hala
sportowa przy SP w Su³kowicach i Stadion
Sportowy „Goœcibia”.Przewidziano równie¿
wycieczkê do Muzeum Po¿arnictwa w Alwerni oraz biwak w sierpniu 2008 r. po³¹czony z
konkursem wiedzy po¿arniczej.
Dzia³alnoœæ MDP pozwala na zorganizowanie bezpiecznego czasu wolnego dla m³odzie¿y, a zarazem na podniesienie presti¿u dru¿yny stra¿ackiej poprzez prezentowanie jej na
zawodach sportowo – po¿arniczych oraz na
okolicznoœciowych uroczystoœciach.
Rozalia Oliwa
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XVII sesja Rady Miejskiej
27 marca 2008 r. odby³a siê XVII sesja
Rady Miejskiej, poœwiêcona g³ównie sprawom polityki spo³ecznej naszej gminy –
dzia³alnoœci Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
stowarzyszeñ i organizacji pozarz¹dowych
i ich roli w realizacji zadañ gminy.
Na pocz¹tku sesji Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej – Jan Socha poruszy³ problem zebrañ wiejskich. Po przeprowadzonych zebraniach wiejskich w poszczególnych so³ectwach
zauwa¿y³, ¿e g³ównym problemem w gminie
jest niedostateczne oœwietlenie, w zwi¹zku z
tym trzeba na ten cel przeznaczyæ œrodki.
Wa¿nym dzia³aniem jest obecnie praca nad
sztandarem Gminy Su³kowice. Trwaj¹ prace nad
projektem gminnego sztandaru. Jedna strona
herbu przedstawia³aby herb Su³kowic z umiejscowionymi wokó³ niego herbami poszczególnych so³ectw. Herby zosta³y zaprojektowane
w oparciu o wzory starych pieczêci, wykorzystywanych w przesz³oœci i zosta³y pozytywnie zaopiniowane przez heraldyka. Herby
Biertowic, Harbutowic, Krzywaczki, Rudnika
i Su³kowic dostêpne s¹ w biurze Rady Miejskiej. Druga strona sztandaru ma prezentowaæ
Or³a Bia³ego z patriotycznym napisem: „BÓG,
HONOR, OJCZYZNA”.
Poszczególne komisje z³o¿y³y relacje z wykonanych prac w okresie miêdzysesyjnym.
Komisja Oœwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki wystosowa³a wniosek o og³oszenie konkursu na najciekawszy reporta¿ o Gminie Su³kowice. Og³oszenie wyników mog³oby byæ integraln¹ czêœci¹ obchodów rocznicowych Miasta i nadania Gminie Su³kowice sztandaru.
Komisja Zdrowia nie zajê³a ¿adnego stanowiska w sprawie przekszta³cenia szpitala w Myœlenicach. Na posiedzeniach w marcu pozytywnie zaopiniowa³a sprawozdanie z dzia³alnoœci
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej za 2007 rok.
Z kolei Komisja Rewizyjna w okresie miêdzysesyjnym rewidowa³a dzia³alnoœæ Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej za 2007 rok oraz jest w
trakcie przygotowywania wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi za wykonanie bud¿etu
2007 roku.
Komisja Bezpieczeñstwa Publicznego i
Ochrony Przeciwpo¿arowej zg³osi³a, ¿e zapozna³a siê ze statystyk¹ zdarzeñ z 2007 roku i z
pocz¹tku 2008 roku z³o¿on¹ przez Kierownika Posterunku Policji w Su³kowicach. Wielokrotnie powtarza³y siê zdarzenia typu: w³amania, wypadki, kolizje, uszkodzenia mienia publicznego, interwencje publiczne itp. Komisja
wnioskowa³a uchwalenie powo³ania dodatkowej, p³atnej s³u¿by policjantów, tym bardziej,
¿e Komenda Powiatowa w Myœlenicach daje
do dyspozycji tych s³u¿b - radiowóz. Komisja
apeluje równie¿, by przestrzegaæ zakazu wypalania roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach, rowach, pasach przydro¿nych, gdy¿
grozi to nie tylko kar¹ aresztu albo grzywny,
ale utrudnia równie¿ poruszanie siê po drogach
kierowcom i mo¿e byæ przyczyn¹ groŸnych
wypadków.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bud¿etu
i Finansów zaopiniowa³a pozytywnie wniosek o umorzenie po¿yczki na zakup samocho-
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du dla OSP Krzywaczka. Z³o¿ono wniosek do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej o kredyt na budowê
linii sortowniczej i kompostowni na sk³adowisku odpadów komunalnych.
Burmistrz zg³osi³ mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w inwestycji modernizacji dróg krajowych
nr 955 i 956 – z Biertowic do £apczycy. W
trakcie wolnych wniosków przeprowadzono
g³osowanie, które zadecydowa³o o tym, ¿e gmina
przyst¹pi do tego projektu, który obejmowa³by wykonanie nak³adki, budowy chodników i
zatok autobusowych. Oprócz tego zda³ relacjê
z dzia³alnoœci stowarzyszeñ i organizacji pozarz¹dowych z terenu Gminy Su³kowice jakimi s¹ m.in. OSP, Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepe³nosprawnych „Kolonia”,
PKPS, Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów – Ko³o Terenowe w Su³kowicach,
Stowarzyszenie Gospodyñ oraz niedawno zawi¹zane struktury wspomagaj¹ce osoby, które
chc¹ wyjœæ z na³ogu alkoholizmu – Klub AA.
Burmistrz poinformowa³, ¿e uda³o siê doprowadziæ do stworzenia siedziby ZHP oraz o
tym, ¿e gospodynie z Rudnika i Biertowic planuj¹ utworzyæ Ko³a Gospodyñ, które by³yby
oddzia³ami Stowarzyszenia b¹dŸ samodzieln¹
organizacj¹. Podczas sesji wysuniêto pomys³
zorganizowania raz w roku spotkania i uhonorowania liderów, prezesów poszczególnych
stowarzyszeñ. Dostrze¿ono równie¿ problem
braku mieszkañ socjalnych w gminie.
Radni uchwalili m.in.:
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Myœlenickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla
Komendy Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Myœlenicach,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Myœlenickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie na realizacjê programu szczepieñ
ochronnych przeciwko meningokokom dla dzieci z terenu Gminy Su³kowice
- najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w
pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Su³kowicach
- powo³anie Hanny Pluszczyk na stanowisko Zastêpcy Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego w Su³kowicach.
Radni w swoich interpelacjach mówili m.in.
o tym, ¿e stan prawny dróg jest w dalszym
ci¹gu nieuporz¹dkowany, o zamontowaniu
lamp przy drogach. Zg³oszono, i¿ wysypisko
œmieci przy granicy z Jasienic¹ powinno byæ
sprz¹tniête, podobnie jest z dzikim parkingiem
pod lasem Stachówka w Biertowicach. Radni
wnieœli równie¿ proœbê o zrównanie cen obiadów w placówkach szkolnych na terenie ca³ej
gminy.
Na koniec stwierdzono, i¿ nie mo¿emy poprzestaæ na tym, ¿e gmina by³a wielokrotnie
wyró¿niana i nagradzana za dzia³ania na rzecz
œrodowiska, ¿e otrzyma³a prawo u¿ywania
tytu³u „Gmina Przyjazna Œrodowisku”, „PrzyjaŸni Œrodowisku”, a ostatnio w konkursie „Ekologiczna Gmina Województwa Ma³opolskiego”
zosta³a wyró¿niona w kategorii Ochrona Powierzchni Ziemi. Musimy podejmowaæ stale
dzia³ania, ¿eby nasza gmina siê rozwija³a i mog³a byæ dumna ze swych osi¹gniêæ.
Monika Widlarz
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XVIII sesja Rady Miejskiej
17 kwietnia 2008 r. odby³a siê XVIII sesja
Rady Miejskiej w Su³kowicach.
Na pocz¹tku obrad Ma³gorzata Trolka z
Biura Rozwoju i Strategii Gminy Myœlenice
poinformowa³a, ¿e Gmina Myœlenice jest gotowa nawi¹zaæ wspó³pracê z nasz¹ gmin¹ w
programie LEADER, by wspólnie stworzyæ
Lokaln¹ Grupê Dzia³ania. Przewodnicz¹cy Jan
Socha powiedzia³, ¿e na kolejnej sesji radni
podejm¹ decyzjê w tej sprawie. Przeczyta³ tak¿e
swój list do Rady Redakcyjnej „Klamry”. Radni niejednog³oœnie g³osowali za opublikowaniu
tego listu w najbli¿szym numerze gazety.
Burmistrz w swoim sprawozdaniu poinformowa³ m.in. o z³o¿eniu wniosku do konkursu „Najlepsza Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Wojewódzkiego Ma³opolskiego” dla OSP Su³kowice, która na szczeblu powiatowym zajê³a I miejsce i tym samym zakwalifikowa³a siê do etapu
wojewódzkiego. Gmina Su³kowice znalaz³a siê
w gronie czterech finalistów IV edycji konkursu „Wzorcowy Urz¹d w Ma³opolsce”.
Poszczególne komisje zda³y relacje z prac
wykonanych w okresie miêdzysesyjnym.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bud¿etu
i Finansów zapozna³a siê z wnioskami o pozyskanie gruntów na terenie gminy, m.in. nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Su³kowicach,
stanowi¹cej przejœcie dla pieszych i przejazd
dla rowerów i w tym celu podjêto uchwa³ê,
któr¹ radni przeg³osowali pozytywnie.
Komisja Oœwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki przyjê³a regulamin Konkursu Literackiego „Wszyscy jesteœmy dziennikarzami”, objêtego patronatem Rady Miejskiej.
Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowa³a sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdzia³ania Narkomanii
oraz innych uzale¿nieñ w roku 2007, które z³o¿y³a Maria Anna Kuchta – Pe³nomocnik Burmistrza ds. Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych.
Komisja Rewizyjna uzna³a, ¿e nieobecnoœæ
na szkoleniu sprzedawców napojów alkoholowych oraz w³aœcicieli sklepów, barów i restauracji powinna byæ karana kar¹ finansow¹.
Komisja Bezpieczeñstwa Publicznego i
Ochrony Przeciwpo¿arowej zrewidowa³a drogi po okresie zimowym. Radny powiatowy Andrzej Czarny poinformowa³, ¿e og³oszono przetarg na likwidacjê osuwiska na ul. Ptasznica.
Poruszy³ te¿ kwestiê chodnika na ul. Dolnej w
Rudniku.
Komisja Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony
Œrodowiska na posiedzeniach rozwa¿a³a projekt rozbudowy oczyszczalni œcieków. Radni
zapoznali siê z informacj¹ dyrektora Witolda
Magiery o dzia³alnoœci Zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Biertowicach, m.in. o z³o¿eniu
wniosku do Funduszu Norweskiego dot. budowy linii sortowniczej i kompostowni.
Radni podjêli uchwa³y w sprawie nadania
Honorowego Obywatelstwa Gminy Su³kowice Krystynie Stolarskiej i Eugeniuszowi Pitali.
Sesja zakoñczy³a siê interpelacjami i wolnymi wnioskami.
Monika Widlarz

RADA MIEJSKA w Su³kowicach
14.04.2008 r., Su³kowice
List otwarty do Rady Redakcyjnej
Gazety Gminnej „Klamra”
Na sesji w dniu 29.11.2007 r. zosta³y odczytane dwa pisma skierowane do Rady Miejskiej przez Józefa Mardausa – by³ego Burmistrza Gminy Su³kowice, w których, miêdzy innymi prosi o zamieszczenie treœci tych pism w
Gazecie Gminnej „Klamra”. Nikt z radnych nie
by³ przeciwny spe³nieniu tej proœby. Orygina³y pism zosta³y do³¹czone do protoko³u sesji,
zaœ kopie zosta³y przekazane redaktorowi
„Klamry”, do publikacji w najbli¿szym wydaniu. Po spotkaniu Rady Redakcyjnej poinformowano mnie ustnie, ¿e drog¹ g³osowania postanowiono nie dopuœciæ do publikacji wspomnianych pism Pana Mardausa. Przyzwoitoœæ
nakazywa³a, aby Rada Miejska otrzyma³a chocia¿ pisemne uzasadnienie, jaki by³ powód takiej decyzji.
Protoko³y z sesji Rady Miejskiej s¹ jawne
i dostêpne do publicznej wiadomoœci. Odczytane na sesji pisma Pana Mardausa stanowi¹
ich za³¹cznik. Nie przypominam sobie, aby radni, chocia¿ w jednym wyj¹tku, protoko³om tym
narzucili znamiona tajnoœci. Powsta³a paradoksalna sytuacja, Rada Redakcyjna ocenzurowa³a
protokó³ z sesji. Zamknê³a usta najwy¿szemu
gremium stanowi¹cemu w tej gminie. Prezydium Rady pisemnie zobowi¹za³o redaktora
„Klamry” do naprawienia b³êdu. Reakcj¹ redaktora by³o zamieszczenie jednego pisma, zaœ
drugie po dzieñ dzisiejszy nie zosta³o opublikowane.
Radni na kolejnych sesjach domagaj¹ siê
odpowiedzi, dlaczego w gazecie tylko w czêœci
ukaza³y siê pisma Pana Mardausa. Sytuacja ta
stawia pod znakiem zapytania wiarygodnoœæ
Rady Miejskiej w Su³kowicach. Rodzi negatywne insynuacje pod moim adresem. Dlatego
publicznie zobowi¹zujê Pana redaktora do zamieszczenia na ³amach Gazety „Klamra” w ca³oœci pism Pana Józefa Mardausa, którego w
tym miejscu przepraszam za zaistnia³¹ sytuacjê w imieniu w³asnym i Rady Miejskiej w
Su³kowicach.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Su³kowicach
Jan Socha
Do wiadomoœci: Pan Józef Mardaus
OdpowiedŸ redaktora naczelnego
Przed ka¿dym wydaniem gazety gminnej
zwo³ujê zebranie Rady Redakcyjnej, na którym uzgadniamy treœæ numeru gazety. Zobowi¹zuje mnie do tego Statut „Klamry”.
Kiedy otrzyma³em list Pana Przewodnicz¹cego, postanowi³em zwo³aæ nadzwyczajne zebranie Rady Redakcyjnej 17 kwietnia, po zakoñczeniu obrad sesji Rady Miejskiej. Po kilkugodzinnej dyskusji Rada Redakcyjna w g³osowaniu (7 „za”, 2 „przeciw”) zdecydowa³a o
opublikowaniu listu Pana Józefa Mardausa, ale
z opuszczeniem dwóch fragmentów niezgodnych z prawem prasowym i Statutem „Klamry”.

Pan Przewodnicz¹cy pisze, ¿e „Rada Redakcyjna ocenzurowa³a protokó³ z sesji. Zamknê³a usta najwy¿szemu gremium stanowi¹cemu w tej gminie. Prezydium Rady pisemnie
zobowi¹za³o redaktora „Klamry” do naprawienia b³êdu. Reakcj¹ redaktora by³o zamieszczenie jednego pisma, zaœ drugie po dzieñ dzisiejszy nie zosta³o opublikowane”.
Odpowiadam, ¿e pismo Prezydium Rady
dosta³em wtedy, gdy „Klamra” nr 11 by³a ju¿
w druku.
W bie¿¹cym roku na zebraniach Rady Redakcyjnej nikt nie wnioskowa³ o zamieszczeniu listu Pana Mardausa. Sta³o siê to dopiero na
zebraniu 17 kwietnia.
Stefan Bochenek
PS. Nie u³o¿ono jeszcze nowego Statutu „Klamry”.
Biertowice, dnia 28 listopada 2007 roku
RADA MIEJSKA
w Su³kowicach
[fragment niezgodny z prawem prasowym i
Statutem „Klamry”]
Pozwolicie Pañstwo, ¿e jako wskazany
winowajca obecnych niedogodnoœci w czasie
remontu mostu na Koszarach w Biertowicach,
a jednoczeœnie jako osoba od przesz³o roku nie
zarz¹dzaj¹ca ju¿ gmin¹ wyjaœniê:
Przyznajê i potwierdzam ¿e wielokrotnie
interweniowa³em i zabiega³em w Zarz¹dzie Dróg
Wojewódzkich o remonty mostów, budowê
bezpiecznych przejœæ dla pieszych, budowê
chodników i nowych nawierzchni na drogach
Biertowice – Rudnik – Jawornik czy Su³kowice – Palcza których zarz¹dc¹ jest Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich w Krakowie.
Z satysfakcj¹ stwierdzam, ¿e moje zabiegi
w paru tematach zakoñczy³y siê sukcesami.
Wspólnie z ZDW wybudowaliœmy wiele
km chodników i kilka zatok autobusowych w
Rudniku, Biertowicach, Su³kowicach i Harbutowicach. Te inwestycje mo¿ecie Pañstwo zobaczyæ jad¹c tymi drogami, choæby dzisiaj.
Powsta³y te¿ nowe projekty chodników w w/
w miejscowoœciach do realizacji w latach 20072008. Tylko œrodkami ZDW – po³o¿onych
zosta³o na tych drogach kilkaset metrów nowej
nawierzchni, powsta³o kilkanaœcie nowych
oznakowanych bezpiecznych przejœæ dla pieszych. Wykonano projekty mostów: w Rudniku oraz w Biertowicach na Koszarach.
Realizacja tego pierwszego zakoñczy³a siê
w 1 po³owie tego roku. Pan Burmistrz w swoim sprawozdaniu w Klamrze nr 6 z m-ca czerwca
2007 r. z wielk¹ satysfakcj¹ informuje, ¿e
„Równie¿ budowa mostu w Rudniku zosta³a szczêœliwie zakoñczona i mo¿e on ju¿ cieszyæ kierowców i mieszkañców”.
Informujê Pañstwa, ¿e nie tylko On nie mia³
nic wspólnego z t¹ inwestycj¹, ale tak¿e gmina
gdy¿ nie wydatkowano nawet z³otówki z bud¿etu gminy na ten cel, a o jej realizacjê zabiega³
burmistrz poprzedniej kadencji. By³a ona prowadzona i w 100% finansowana przez zarz¹dcê drogi tj. Zarz¹d Dróg Wojewódzkich i to ich
osi¹gniêcie, nie gminy.
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Podobnie sprawa ma siê z budow¹ chodnika w Krzywaczce – poza zap³at¹ za projekt z
bud¿etu gminy w 2006 roku, zgodnie z porozumieniem wynegocjowanym przeze mnie z
zarz¹dc¹ tej drogi, ca³oœæ prowadzi³a, nadzorowa³a i finansowa³a – Generalna Dyrekcja Dróg
i Autostrad – gmina nie wy³o¿y³a ani z³otówki
na jego realizacjê.
W dniu 25 sierpnia 2003 roku, Urz¹d Miejski w Su³kowicach wyda³ „Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu” na
konkretny wniosek zarz¹dcy tj. Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich w Krakowie na podstawie ustawy z dnia 7.07.94 o zagospodarowaniu Przestrzennym ( Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999 –
tekst jednolity z póŸniejszymi zmianami)
Cytujê Art. 41 ust.3 „Nie mo¿na uzale¿niæ
wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu od zobowi¹zania siê
wnioskodawcy do spe³nienia nie przewidzianych, obowi¹zuj¹cymi przepisami, œwiadczeñ
lub warunków”.
Jak widaæ ustawa ta nie daje ¿adnych mo¿liwoœci gminie ingerencji w zakres inwestycji,
je¿eli zamierzenie nie jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Tak wiêc decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniu terenu, nie mog³a zawieraæ ¿adnych obwarowañ, ¿¹dañ czy
próœb.
Cieszyliœmy siê, ¿e sprawa ruszy³a z miejsca: powstanie projekt mostu o noœnoœci 40 t,
z jezdni¹ o szerokoœci 7 m i obustronnymi chodnikami o szerokoœci 1,5 m. ¯yczyliœmy ZDW
aby jak najszybciej znalaz³y siê œrodki na jego
realizacjê.
Po czterech latach œrodki takie wreszcie siê
pokaza³y i chwa³a ZDW, ¿e uda³o siê je pozyskaæ. Po wy³onieniu wykonawcy nale¿a³o
wspomóc inwestora i wykonawcê w budowie
mostu zastêpczego, zw³aszcza ¿e gmina wspólnie z ZDW realizuje budowê chodnika od
skrzy¿owania na Rudnik Dolny do boiska na
Zielonej.
[fragment niezgodny z prawem prasowym i
Statutem „Klamry”]
Jest powiedzenie „nie pope³nia b³êdów ten
co nic nie robi” – trudno tu jednak szukaæ mojej
winy. Przys³owie to dedykujê obecnym w³adzom gminy Su³kowice.
Sam tytu³ artyku³u „Budujemy mosty...”
to wielki blef, tych mostów nie buduje i o budowê ich nie zabiega³ Burmistrz Pu³ka, nie buduje ich tak¿e gmina gdy¿ nie przeznacza nawet z³otówki na ich wykonanie – buduje je zarz¹dca drogi tj. Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w
Krakowie.
Z wyrazami szacunku
b. Burmistrz Gminy Su³kowice
Józef Mardaus
PS. Proszê Szanown¹ Radê Miejsk¹ o spowodowanie zamieszczenia mojego wyjaœnienia
na gminnym portalu internetowym oraz w nastêpnym wydaniu Gazety Gminnej Klamra.
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Maria i Wies³aw
Korpalowie

Poznali siê w 1938 roku w Krakowie.
ONA – nauczycielka i studentka ostatniego
roku Wy¿szego Kursu Nauczycielskiego,
ON – student 4 roku studiów lekarskich na
Uniwersytecie Jagielloñskim. Po³¹czy³y ich
wspólne pasje i zainteresowania: harcerstwo, sztuka i turystyka, umi³owanie przyrody i Ojczyzny.
Planowanie wspólnej przysz³oœci zahamowa³ wybuch II Wojny Œwiatowej.
Maria z domu Bochenek spêdza³a wakacje
w domu rodzinnym w Su³kowicach. Od najm³odszych lat chêtnie zajmowa³a siê gospodarstwem. Teraz pomaga³a Matce prowadziæ 20hektarowe gospodarstwo i przygotowywa³a siê
do podjêcia pracy nauczycielskiej w Mstowie
(k. Czêstochowy). Gdy wraz z wybuchem
wojny ogarnê³a su³kowian gor¹czka wyjazdu
na wschód, nie uleg³a psychozie. Zosta³a sama,
by dogl¹daæ byd³a, trzody, koni i pilnowaæ gospodarstwa. W krzakach ukry³a rower- z myœl¹,
¿e na nim ucieknie, gdy nadejd¹ Niemcy. Nie
zd¹¿y³a! 3 wrzeœnia o 5 rano, k¹pi¹c siê pod
„wodospadem” ko³a m³yñskiego, us³ysza³a
szum motorów i podwórze zape³ni³o siê wojskiem. Szczêœciem by³a to jedna z pierwszych
doborowych jednostek Wehrmachtu. Gdy oficer zorientowa³ siê, ¿e w domu jest tylko jedna
samotna kobieta, nie pozwoli³ swym ¿o³nierzom zakwaterowaæ siê w nim. PóŸniej poprosi³ tylko o zgodê na zagranie na fortepianie.
Zagra³ Poloneza F. Szopena. Nastêpnego dnia
Niemcy odjechali, a rodzina wróci³a do Su³kowic. Nadesz³a te¿ wiadomoœæ, ¿e brat Jan Bochenek, student 4 roku AGH w Krakowie zg³osi³ siê na ochotnika do wojska i jako podporucznik artylerii wraz z 12. Pu³kiem Piechoty 6
Dywizji Armii „Kraków” wzi¹³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej. Maria podjê³a spo³ecznie
pracê nauczycielki w Szkole Podstawowej w
Su³kowicach i stara³a siê utrzymaæ w pe³nej
sprawnoœci rodzinne gospodarstwo. Otrzymawszy wiadomoœci, ¿e Brat by³ ranny w bi-
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twie pod Banachami (k. Bi³goraja), wyruszy³a
tam na Jego poszukiwanie. W jednym z domów odnalaz³a jednak jedynie pami¹tki, w tym
ryngraf Matki Boskiej Ostrobramskiej, dziêki
któremu pamiêtano dok³adnie, gdzie go pochowano. Zgin¹³ 14 wrzeœnia 1939 r. wraz z ca³ym
pu³kiem w nierównej bitwie.1 By³a to pierwsza
ofiara wojny w rodzinie Bochenków.
Szczêœciem Wies³aw Korpal wróci³ z kampanii wrzeœniowej. Nie by³ objêty mobilizacj¹,
mimo to 4 wrzeœnia zg³osi³ siê na ochotnika w
koszarach przy ulicy Mazowieckiej i zosta³
przydzielony jako lekarz do kompanii wojska
wycofuj¹cej siê spod Pszczyny w kierunku na
wschód. Z t¹ kompani¹ dotar³ a¿ pod Zamoœæ,
udzielaj¹c pomocy lekarskiej ¿o³nierzom i wycofuj¹cym siê cywilom, rannym w czasie ci¹g³ych bombardowañ. W Zwierzyñcu pod Zamoœciem, 16 wrzeœnia, zagarnê³y ich wojska
niemieckie. Uda³o mu siê jednak uciec z transportu, a dowiedziawszy siê, ze armia radziecka
uderzy³a na Polskê ze wschodu, po d³ugiej wêdrówce powróci³ do Krakowa. Tu podj¹³ pracê
w szpitalu OO. Bonifratrów i wst¹pi³ (1940 r.)
do Zwi¹zku Walki Zbrojnej, a nastêpnie przeszed³ w szeregi Armii Krajowej. W ruchu oporu zajmowa³ siê g³ównie ratowaniem ludzi poszukiwanych przez okupanta, organizuj¹c ich
przerzuty za granicê. Wielu ¯ydów Jemu zawdziêcza ¿ycie. Wykorzystywa³ w swojej dzia³alnoœci wiedzê i umiejêtnoœci nabyte w harcerstwie. Pracowa³ te¿ jako motorniczy w tramwajach krakowskich, co pozwala³o mu poruszaæ siê w godzinach nocnych i przenosiæ ró¿nego rodzaju wiadomoœci i przesy³ki, czy przeje¿d¿aj¹c przez Getto, podrzucaæ paczki. Jego
aktywnoœæ zosta³a jednak namierzona przez
hitlerowców. Ostrze¿ony, nie zjecha³ do zajezdni, lecz uciek³ do Su³kowic.
W Su³kowicach ukrywa³ siê u Bochenków i
pracowa³ jako kierownik tartaku i m³yna, gdzie
na przemian zjawiali siê to Niemcy, to partyzanci. Trzeba by³o du¿ej odwagi i umiejêtnoœci
organizacyjnych, by pomóc partyzantom, nie
nara¿aj¹c rodziny i mieszkañców Su³kowic.
Choæ wielokrotnie musia³ nocowaæ w „bunkrze”
w lesie, nie zaprzesta³ swej dzia³alnoœci w ruchu oporu. Jednoczeœnie na tajnych kompletach zalicza³ kolejne egzaminy lekarskie w Krakowie lub we Lwowie. Podró¿e do Lwowa po³¹czone by³y te¿ z prac¹ konspiracyjn¹.
Poniewa¿ koñca wojny nie by³o widaæ,
Maria i Wies³aw postanowili siê pobraæ, co
nast¹pi³o 6 marca 1943 roku. Gdy na godzinê
18t¹ jechali bryczk¹ do koœcio³a, œnieg pada³
wielkimi p³atami, co goœcie weselni odczytywali jako prognozê dostatniego ¿ycia. Nie by³o
to jednak ¿ycie us³ane ró¿ami.
Wraz z ca³¹ spo³ecznoœci¹ Su³kowic i rodzin¹ Bochenków prze¿yli pacyfikacjê i inne
represje okupanta w stosunku do ludnoœci Su³kowic. Dok³adnie w rocznicê œlubu, w bardzo
trudnych warunkach, urodzi³ siê syn Witold.
Maria i Wies³aw odremontowali dawny „domek m³ynarza”2 i tam zamieszkali. Ca³y czas
dbali te¿ o utrzymanie maj¹tku w jak najlepszym stanie.
W 22 stycznia 1945 r. Janina Bochenek
(Matka Marii) wróci³a z koœcio³a z radosn¹
wieœci¹, ¿e Niemcy uciekli i w Su³kowicach
zapanowa³ spokój. Odleg³e odg³osy bomb zdawa³y siê ten stan potwierdzaæ. Nim jednak za-
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siedli do obiadu, nad ich g³owami zaczê³y œwistaæ kule. To doborowy batalion SS, na ich podwórzu urz¹dzi³ sobie liniê obrony przed Armia Radzieck¹ nadci¹gaj¹c¹ od „góry” Su³kowic. ZnaleŸli siê wiêc pod sta³ym obstrza³em
radzieckim. Schronili siê do piwnicy pod domem, gdzie wci¹¿ dochodzi³y odg³osy strzelaniny, t³uczonego szk³a i ryku byd³a. Z nastaniem nocy zacz¹³ do piwnicy przes¹czaæ siê
dym. To Niemcy dla oœwietlenia sobie pola
walki podpalili nad ich g³owami modrzewiowy
dworek i przyleg³e budynki gospodarcze. Sta³o
siê jasne, ¿e nie przetrwaj¹ w tej piwnicy wykonanej z kamienia, gdzie ka¿d¹ szczelin¹
wdziera³ siê dym, a upa³ by³ nie do zniesienia.
Musieli opuœciæ to „schronienie”, a Niemcy pozwolili przejœæ ca³ej rodzinie do piwnicy pod
wozowni¹. Maria przebieg³a jeszcze przez pal¹cy siê dom, by wypuœciæ byd³o, zaœ Wies³aw
ciê¿arem cia³a wywa¿y³ drzwi do stajni, by
uwolniæ konie. Jeden z Niemców strzeli³ do
Niego, na szczêœcie nie trafi³.
Piwnica pod wozowni¹ okaza³a siê na tyle
szczelna, ¿e przetrwali w niej dzieñ i noc bez
jedzenia i picia, mimo i¿ nad ich g³owami spali³a
siê reszta dobytku i zbiorów. Gdy walka usta³a
i krewni, którzy obserwowali po¿ar z budynku
Szko³y Zawodowej, zaczêli dobijaæ siê, dopytuj¹c, czy ¿yj¹, pogorzelisko zasypywa³ œnieg.
Prze¿yli wojnê, ale pozostali jedynie w tym, co
mieli na sobie! Zanim pomyœleli, ¿e spalona
¿ywcem trzoda chlewna mog³aby byæ po¿ywieniem, okaza³o siê, ¿e inni pomyœleli o tym wczeœniej. Jedynym schronieniem dla ca³ej rodziny
sta³y siê dwa pokoiki w „domku m³ynarza”. W
tych warunkach Maria i Wies³aw zdecydowali
siê wyjechaæ z synem do Krakowa, tym bardziej, ¿e drugie dziecko by³o ju¿ w drodze. W
maju 1945 r. urodzi³a siê ich córka Gra¿yna.
By³ to wyjazd wymuszony, ale z za³o¿enia tymczasowy. Od pocz¹tku Maria i Wies³aw Korpalowie chcieli zamieszkaæ i pracowaæ w Su³kowicach, na w³asnej ziemi, dla spo³ecznoœci Su³kowic, jak to czynili ojciec i dziadek Bochenkowie. Okolicznoœci sprawi³y, ¿e
mogli powróciæ tu dopiero po 25 latach.
Wies³aw Korpal absolutorium studiów lekarskich otrzyma³ w 1945 r., a dyplom lekarza
z zaliczeniem pe³nego sta¿u - w 1948 r. Wiedz¹c, ¿e ¿o³nierze AK s¹ na swoim terenie „spaleni”, przeniós³ siê z rodzin¹ do Jas³a. Tu, w
1949 r., przysz³a na œwiat druga córka Marii i
Wies³awa Korpalów, Aleksandra.
W Jaœle Wies³aw Korpal pracowa³ 22 lata
jako lekarz specjalista radiolog oraz organizator
s³u¿by zdrowia w powiecie jasielskim. Ju¿ w
pierwszych latach, przeprowadzaj¹c badania
rentgenowskie, stwierdzi³ du¿o przypadków
gruŸlicy i podj¹³ starania o otwarcie poradni przeciwgruŸliczej. Dziêki uzyskanemu poparciu
Ministerstwa Zdrowia uda³o mu siê otworzyæ
25- ³ó¿kowy oddzia³, który w tym czasie by³
obiektem wzorcowym w Polsce. Nastêpnie, w
1952 r., zorganizowa³ Sanatorium PrzeciwgruŸlicze w Dêbowcu, którego przez 6 lat (19521958) by³ dyrektorem. Jednoczeœnie podnosz¹c
kwalifikacje, uzyska³ dodatkowo specjalizacjê z
ftyzjatrii, a w 1959 roku odby³ specjalizacjê II
stopnia w Warszawie w Klinice Radiologicznej
u prof. Zawadowskiego. Na pocz¹tku lat 50tych zorganizowa³ wraz z dr. Zb. Przybyszowskim Stacjê Pogotowia Ratunkowego, któr¹ ob-

s³ugiwali wszyscy lekarze, nawet dyrektor szpitala, a w budynku Ubezpieczalni- Poradniê Chirurgiczn¹. Pe³ni¹c od 1949 roku funkcjê lekarza
obwodowego Ubezpieczalni Spo³ecznej, organizowa³ i obs³ugiwa³ liczne punkty lekarskie w
powiecie (¯migród Nowy, Osiek, Dêbowiec,
Ko³aczyce, Brzostek, Jod³owa), s³u¿¹c tamtejszym lekarzom pomoc¹ i rad¹. W 1951 r. zorganizowa³ Ko³o Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Jaœle, którego przez wiele lat by³ wiceprezesem, a nastêpnie prezesem. Wspólne starania o budowê nowego budynku szpitala zosta³y uwieñczone sukcesem w 1966 r. W pierwszym roku dzia³alnoœci nowego szpitala w Gorajowickim Parku pe³ni³ funkcjê lekarza naczelnego, a nastêpnie przez 4 lata by³ jego dyrektorem. Równoczeœnie pe³ni³ funkcjê Kierownika
Pracowni rentgenowskiej i szkoli³ (ju¿ od 1952
r.) radiologów nie tylko z powiatu jasielskiego,
ale równie¿ z Krosna i Gorlic. £¹cznie wyszkoli³ w Jaœle 20 radiologów I i II stopnia.
Poza praca lekarsk¹ i organizatorsk¹ w s³u¿bie zdrowia udziela³ siê spo³ecznie. Wraz z ¿on¹
Mari¹, równie¿ przedwojenn¹ harcerk¹, zorganizowali w Jaœle w latach 1950 - 1960 Ko³o Przyjació³ Harcerstwa, do którego wci¹gnêli rodziców m³odzie¿y harcerskiej oraz wp³ywowych
obywateli miasta. Dzia³alnoœæ Ko³a by³a bardzo
o¿ywiona. Urz¹dzali zabawy i spotkania towarzyskie z udzia³em zaproszonych i daj¹cych wystêpy goœci, które cieszy³y siê du¿ym powodzeniem i dawa³y spore dochody. Z uzyskanych
pieniêdzy kupowano sprzêt obozowy i organizowano obozy, pokrywaj¹c koszty uczestnictwa dzieci z ubo¿szych rodzin. Ufundowano
równie¿ sztandar dla Hufca jasielskiego.
Dzia³alnoœæ spo³eczna w Jaœle nie uwolni³a
Marii od myœli o powrocie do Su³kowic i odbudowie spalonego przez Niemców gospodarstwa. Niestety, dla „w³adzy ludowej” w³aœciciel 20- hektarowego gospodarstwa by³ „ku³akiem”, którego nale¿a³o zniszczyæ. Najpierw
ob³o¿ono gospodarstwo bardzo wysokim kontyngentem, nie zwa¿aj¹c na to, ¿e po spaleniu
praktycznie nie by³o narzêdzi, ani si³ do pracy
na roli. W 1954 r. Metalowa Spó³dzielnia Pracy
„KuŸnia” (dziœ F.N. KU•NIA S.A.) zabra³a bez
odszkodowania 5,5 ha najlepszych gruntów
rolnych pod budowê osiedla robotniczego (dziœ
Osiedle Zielona).3 Boj¹c siê dalszej grabie¿y

gruntów, Janina Bochenek przepisa³a po³owê
maj¹tku na swoje córki.
Marii przypad³y w udziale 4 hektary wraz
ze spalonymi zabudowaniami i m³ynem. Ale i
teraz nie by³o spokoju. W 1957 roku w³adze
uzna³y, ¿e prywatny m³yn w Su³kowicach jest
zbêdny (gdy¿ w Izdebniku s¹ dwa m³yny) i nie
zezwoli³y na jego dalsz¹ dzia³alnoœæ. Nie pomog³y odwo³ania i t³umaczenie, ¿e w³aœnie przeszed³ gruntowny remont, ¿e jest jedyny Ÿród³em dochodu dla gospodarstwa. Ówczesna
polityka rolna by³a nieub³agana dla gospodarstw
prywatnych. Zaraz potem dwa hektary gruntów ornych po³o¿onych na jedynym równym
terenie bêd¹cym w³asnoœci¹ Marii, w³¹czono
bez Jej zgody do Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej, któr¹ zawi¹zali s¹siedzi. Na szczêœcie maszyny „nie zast¹pi³y” ludzi i Spó³dzielnia rozpad³a siê. Zrujnowana ziemia wróci³a do
w³aœcicielki. Aby zabezpieczyæ siê przed kolejnymi podobnymi zakusami, Korpalowie postanowili posadziæ hektar sadu.
Walka o utrzymanie tego skrawka rodzinnej ziemi trwa³a jednak nadal. W latach 60-tych
wesz³a w ¿ycie ustawa, na mocy której osoba
nie posiadaj¹ca przynajmniej kursu rolniczego
nie mog³a byæ w³aœcicielem gruntów rolnych,
choæby ta ziemia nale¿a³a do niej od wielu lat. I
tym razem Maria nie podda³a siê. Podjê³a naukê w studium pomaturalnym w Przemyœlu,
uzyskuj¹c w 1966 r. tytu³ technika rolnictwa.
Jednoczeœnie nadzorowa³a rozpoczête w
Su³kowicach na pocz¹tku lat 60-tych prace
budowlane. Na zgliszczach powsta³a nowoczesna obora i stodo³a, a dom mieszkalny zosta³
usytuowany powy¿ej.
Ostatecznie w roku 1970 Maria i Wies³aw
Korpalowie powrócili na sta³e do Su³kowic.
Wies³aw Korpal podj¹³ pracê w szpitalu
Powiatowym w Myœlenicach jako kierownik
pracowni rentgenowskiej. Zawsze czynny i
otwarty na nowoœci, rozpocz¹³ reorganizacjê i
komputeryzacjê pracowni. Kontynuowa³ szkolenie m³odych radiologów, wspó³pracuj¹c w tym
zakresie z AM w Krakowie. By³ cz³onkiem
komisji egzaminach dla specjalizacji radiologicznej. Udziela³ siê spo³ecznie, szczególnie przy
reaktywacji Towarzystwa Lekarskiego na tym
terenie. W 1981 roku wybrany zosta³ przez
za³ogê dyrektorem Szpitala. Funkcjê tê pe³ni³
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do 1983 r., tj. do chwili przejœcia na emeryturê
(w 70 roku ¿ycia). Pracowa³ jednak jeszcze do
roku 1998.
Nie nale¿a³ nigdy do ¿adnej partii, tote¿ w
okresie Polski Ludowej nie otrzymywa³ za pracê
zawodow¹ odznaczeñ, z wyj¹tkiem „Odznaki
za wzorow¹ pracê w S³u¿bie Zdrowia” w 1954
r. i Krzy¿a Partyzanckiego w 1973 r. Otrzyma³
natomiast:
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1981 r.
Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - w
1992 r.
Krzy¿ Armii Krajowej - w 1994 r.
stopieñ Majora Wojska Polskiego - w 1995 r.
Po powrocie na rodzinn¹ ziemiê Maria
Korpal odda³a siê ca³kowicie swojej pasji, czyli
prowadzeniu gospodarstwa, w czym czynnie
pomaga³ jej w ka¿dej wolnej chwili m¹¿ Wies³aw i pracy na rzecz rolnictwa. By³a pierwsz¹
we wprowadzaniu nowoczesnych technologii
produkcji roœlinnej i zwierzêcej. Na bie¿¹co dostosowywa³a swe gospodarstwo do zmieniaj¹cych siê potrzeb rynku, doprowadzaj¹c je do
niebywa³ego jak na te warunki rozkwitu i zarz¹dza nim po dzieñ dzisiejszy.
Jednoczeœnie pracowa³a bardzo aktywnie
spo³ecznie na rzecz rolnictwa, zawsze i wszêdzie domagaj¹c siê poprawy warunków pracy
rolnika. Dzia³a³a w Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej, w Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych, by³a
cz³onkiem, a nastêpnie d³ugoletni¹ przewodnicz¹c¹ Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Su³kowicach, nale¿a³a do Rady Osiedla, by³a cz³onkiem
Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska Rady
Miejskiej w Su³kowicach. Przez wiele lat wspó³pracowa³a z GUS-em, przesy³aj¹c sprawozdania o stanie rolnictwa.
Wœród skierowanych do Niej podziêkowañ
za wspó³pracê i nowatorstwo w rolnictwie
mo¿na odnaleŸæ takie odznaki i odznaczenia
jak:
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi (1977)
Z³ota Odznaka za Zas³ugi dla Ziemi Krakowskiej (1978)
Odznaka za Zas³ugi dla Kó³ek Rolniczych
(1987)
Medal Zas³u¿ony dla Rolnictwa (1997)
Jednak ani Maria, ani Wies³aw Korpalowie
nigdy nie pracowali dla nagród czy odznaczeñ.
Ich idea³ami, którym zawsze pozostali wierni,
by³a i jest dobrze wykonana praca w wybranym zawodzie i dzia³alnoœæ dla dobra ludzi,
œrodowiska i Ojczyzny.
Aleksandra Korpal
Su³kowice, dn. 14 kwietnia 2008 r.
1
Dziœ staraniem m. in. M. i W. Korpalów
na polu bitwy znajduje siê cmentarz poleg³ych
tam- i w okolicy,w dniach od 14 do 16 wrzeœnia
1939 r.- 83 ¿o³nierzy.
2
Obecnie dom przy ul. 1 Maja 25
3
W wyniku odwo³añ Odwo³awcza Komisja Wyw³aszczeniowa przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie wyda³a
ostateczn¹ decyzjê nakazuj¹c¹ wyw³aszczaj¹cym zwróciæ wyw³aszczonym ziemiê równej
wartoœci, któr¹ to decyzjê ówczesna Spó³dzielnia KuŸnia zlekcewa¿y³a, a obecna F.N. KuŸnia
nie chce uznaæ.
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Roman Bargie³: Od nieludzkiej ziemi do Anglii
Szkolne lata
Urodzi³em siê w roku 1915 w Su³kowicach.
Moi rodzice, Julia i Wincenty, posiadali niewielkie gospodarstwo rolne i chowali konia.
Wtedy wszyscy rolnicy dbali o ziemiê, nie zostawiali j¹ od³ogiem jak teraz. Mia³em siostry
Annê i Mariê oraz brata Józefa.
Szko³ê Podstawow¹ w Su³kowicach ukoñczy³em w roku 1929 z wynikiem bardzo dobrym. Z nauczycielek najlepiej pamiêtam pani¹
Kortow¹ i pani¹ Tylkównê (póŸniej p. Hojdowa - przyp. red.) Dalsz¹ naukê podj¹³em w
Szkole Zawodowej w Su³kowicach, któr¹ ukoñczy³em w 1932. W tej szkole po raz pierwszy
zetkn¹³em siê z zagadnieniami przysposobienia wojskowego. Zajêcia z tego przedmiotu prowadzili podoficerowie z Krakowa. Absolwenci
przedwojennej su³kowickiej zawodówki byli
doskonale przygotowani zawodowo i rozchwytywani na rynku pracy.
Praca w Krakowie
Pierwsz¹ pracê zacz¹³em w roku 1932 w
Krakowie, ul. Smolki 12. W³aœcicielem zak³adu
galanterii (produkcja papieroœnic i puderniczek)
by³ Adolf Richtman, który urodzi³ siê w Su³kowicach. Richtmanowie byli naszymi najbli¿szymi s¹siadami. Mieli pole, które póŸniej sprzedali Postawom. Handlowali towarem ¿elaznym,
sklep. Adolf kilka lat pracowa³ w Austrii, nastêpnie osiad³ w Krakowie. U niego pracowa³em do 28 kwietnia 1938 r.
S³u¿ba wojskowa
Wtedy dosta³em wezwanie do wojska. Poborowi mieli w Myœlenicach dwudniowy wojskowy obóz przygotowawczy, na którym okreœlono ich przydatnoœæ do w³aœciwej formacji
wojskowej. Zosta³em wcielony do Batalionu
Szkolnego w Œwieciu nad Wis³¹ ko³o Bydgoszczy. W jednostce tej po dwóch tygodniach pobytu z³o¿y³em przysiêgê wojskow¹ i rozpocz¹³em szkolenie w specjalnoœci mechaniki samolotowej. £atwo by³o mi zdobyæ kwalifikacje, gdy¿ mia³em dobre przygotowanie mechaniczne zdobyte w su³kowickiej szkole. Poznanie budowy samolotów pasjonowa³o ka¿dego
m³odego ¿o³nierza. Po ukoñczeniu szkolenia
znalaz³em siê w Szkole Ma³oletnich Pilota¿u w
Bydgoszczy, która X 1938 r. zosta³a przeniesiona do Krosna ko³o Jas³a. Tam by³o du¿e lotnisko. Piloci szkolili siê na samolotach: RWD,
PWS i Karaœ. Te ostatnie czêsto siê psu³y, wiêc
nazwano je „lataj¹cymi trumnami”. Czy wœród
mechaników by³ jakiœ szpieg? Prawda nie wysz³a na jaw. Do samolotów myœliwskich nale¿a³y P-7 i P-11. Mieliœmy tak¿e jednego £osia
- to by³ nowoczesny samolot. W jednostce
wojskowej w Kroœnie wraz z innymi mechanikami czuwaliœmy nad techniczn¹ stron¹ samolotów. W Kroœnie zdoby³em prawo jazdy. Równie¿ tam przez pewien okres czasu na proœbê
chor¹¿ego Windygi pracowa³em w magazynach.
Nasz dowódca p³k Zaleski zgin¹³ w 1940 r. w
Katyniu.
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Wrzesieñ 1939
W Kroœnie zasta³ nas wybuch wojny. Ju¿ 1
wrzeœnia nast¹pi³ pierwszy nalot. Nikt siê go
nie spodziewa³, by³ on dla wszystkich kompletnym zaskoczeniem. Samoloty sta³y pozamykane w hangarach. Szczêœciem ten pierwszy nalot nie wyrz¹dzi³ wiêkszych szkód. Po
jego zakoñczeniu wszystkie maszyny pracownicy powyci¹gali i ukryli w ró¿nych czêœciach
lotniska, by uniknê³y ca³kowitego zniszczenia
podczas kolejnego nalotu. Drugi nalot nast¹pi³
krótko po pierwszym. Do walki podczas tego
nalotu wystartowa³y cztery samoloty P-7 i próbowa³y walczyæ. Uszkodzi³y jeden nieprzyjacielski samolot, który musia³ l¹dowaæ w rejonie
Jas³a. Pilota przewieziono do Krakowa. Oko³o
godziny 16-tej samoloty bombardowa³y po raz
trzeci. Zrzucono bomby na budynki, w których mieszkali przyszli piloci. Jedna z bomb
wpad³a do kancelarii, lecz cudem nie eksplodowa³a, co ocali³o ¿ycie m³odym ludziom.
W drugim dniu wojny tereny lotniska by³y
czêsto bombardowane, lecz my wybudowaliœmy ju¿ prymitywne schrony i w nich ukryliœmy broñ. Podczas jednego z nalotów zosta³
ciê¿ko ranny mój kolega i na drugi dzieñ zmar³.
Do dziœ pamiêtam nazwisko - Machura, pochodzi³ ze Œl¹ska. Bardzo to prze¿y³em, wtedy pojawi³ siê strach, obawa o w³asne ¿ycie.
3 wrzeœnia rozpoczê³a siê ewakuacja szko³y do £ucka. Samochodami przewoziliœmy ca³y
sprzêt na stacjê kolejow¹. Pierwszy transport
odjecha³ 6, a drugi 9 wrzeœnia. Do £ucka dotarliœmy 10 IX o godz. 3 nad ranem. Ulokowaliœmy siê w pomieszczeniach dawnej stadniny
koni. Ju¿ o godz. 5 prze¿yliœmy kolejny nalot.
Pod Kowlem koko £ucka by³o zapasowe lotnisko polowe i tam próbowaliœmy zabezpieczyæ
zapasy paliwa lotniczego. Na stacjê w £ucku
dotar³ poci¹g z benzyn¹. Przelewaliœmy j¹ do
beczek i przewozili 10 km do Zydyczyna, gdzie
ukrywaliœmy je w wysokiej, przez rok nie koszonej trawie. Tak rozmieœciliœmy wokó³ lotniska oko³o 100 beczek paliwa i oleju. Przez ca³y
ten czas mia³y miejsce nieprzyjacielskie naloty. Tak¹ dzia³alnoœæ prowadziliœmy do 16 wrzeœnia.
Po po³udniu 16 IX dowództwo podjê³o decyzjê o ewakuacji do Krzemieñca i dalej w kierunku na Rumuniê. Na postoju za Krzemieñcem oficerowie palili i niszczyli ró¿ne dokumenty, a nawet polskie pieni¹dze. Niepotrzebnie zatrzymaliœmy siê za Krzemieñcem i zanocowaliœmy.
17 wrzeœnia – niewola
O 6 rano 17 wrzeœnia wyjechaliœmy i po 2
km na skrzy¿owaniu zatrzymali nas Rosjanie.
Wprawdzie pierwsza warta rosyjska nas przepuœci³a, ale kilka kilometrów dalej druga grupa
¿o³nierzy sowieckich po zatrzymaniu krzycza³a: „Dawaj nazad!” i pod siln¹ eskort¹ prowadzili do koszar w Dubnie, gdzie zostaliœmy rozbrojeni. Oficerów oddzielono od ¿o³nierzy. Ci,
którzy mieli cywilne ubrania, starali siê ukryæ
swoje stopnie i zostaæ z nami. Pamiêtam taki
epizod: Jeden z oficerów, lwowiak z pocho-
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dzenia, po cywilnemu stara³ siê dotrzeæ do swojego miasta, drugi w cywilu zosta³ z nami. Dowódcy poradzili nam, byœmy sobie radzili na
w³asn¹ rêkê. Uciek³o 20 ¿o³nierzy (12 Ukraiñców, 3 Polaków i 5 Bia³orusinów). Trzej nasi
wrócili w samych spodenkach, bo im cywile
odebrali ubrania. Wszyscy szukaliœmy mo¿liwoœci ucieczki, niestety, nadaremnie.
W kamienio³omie
28 wrzeœnia przeniesiono nas do Szepetówki, gdzie spêdziliœmy tylko trzy dni. Do
tego momentu dawa³o siê wytrzymaæ, gdy¿
mieliœmy jeszcze konserwy, a raz dziennie staliœmy w kolejce po coœ, co nazywa³o siê zup¹.
Kolejne pó³tora dnia prze¿yliœmy w konwoju
do Nowogardu. Tam w koszarach mieszkaliœmy oko³o miesi¹ca. Rosjanie siê nie interesowali, czy mamy coœ do jedzenia. Poddano nas
szczegó³owej kontroli osobistej i przes³uchaniom. ¯o³nierzy wywieziono do kamienio³omu w Karakubie, a oficerów zabrano do innego
miejsca. Czêœæ z nich liczy³a na to, ¿e ze wzglêdu na szlify bêdzie im l¿ej. Bo¿e, czeka³ ich
Katyñ! Mnie przed wywiezieniem z grup¹ oficerów, bo mia³em z nimi zdjêcia, uchroni³y œwiadectwa ze szko³y zawodowej. Ka¿dego z jeñców obowi¹zywa³a dzienna norma urobku 1012
wózków, przy czym nie mieliœmy ¿adnych
narzêdzi pracy. Od wykonania normy uznaniowo zale¿a³a wysokoœæ racji ¿ywnoœciowej.
To by³a ponad ludzkie si³y praca, we wszystkie dni tygodnia, w niedziele i œwiêta.
Obóz w Workucie
W maju ³940 roku zostaliœmy wywiezieni
na pó³noc w rejon Workuty. Najpierw d³ugo
jechaliœmy kolej¹ do stacji Kot³as, nastêpnie
p³ynêliœmy bark¹ rzek¹ Wyczegda, póŸniej piechot¹ w pobli¿e miejscowoœci Uchta. Dalej
minêliœmy miasto Peczora i wreszcie Workuta.
Dooko³a tylko las, bagna, torfowiska i nigdzie
¿adnego domu ani ¿ywej duszy. Konwojuj¹cy
nas Rosjanin oznajmi³: „Tu budiesz ¿y³ i rabota³”. Wzd³u¿ linii planowej budowy kolei do
Workuty rozmieszczono obozy jeñców, nazywano je kaonami.
Tutaj prze¿yliœmy prawdziwe piek³o na
ziemi. Najpierw w³asnymi rêkami z desek ocieplonych w œrodku torfem wybudowaliœmy baraki, w których zamieszkaliœmy w koñcu sierpnia. Wyposa¿enie baraku by³o bardzo prymitywne: prycze z nieheblowanych desek wymoszczone traw¹ i œció³k¹, bez sienników czy
koców. Nikt z nas nie s³ysza³ o bieliŸnie, swetrze, rêczniku, mydle, nawet papierze. Listy
do bliskich pisaliœmy na opakowaniach z machorki. Listy jednak nigdzie nie dociera³y, o
czym dowiedzia³em siê póŸniej. Warunki ¿ycia
i pracy w pobli¿u ko³a podbiegunowego by³y
bardzo ciê¿kie. Zim¹ mrozy dochodz¹ce do 50
stopni C; zaœ latem olbrzymie komary sia³y
wœród wyg³odzonych ludzi choroby i œmieræ.
Panowa³ tak straszny g³ód wœród jeñców, ¿e
dla przyk³adu mój kolega odda³ spodnie za trzy
porcje chleba.
cd. na str. 13 -14

Szerzy³y siê choroby, g³ównie tyfus, czerwonka i kurza œlepota, czemu oprócz g³odu
sprzyja³ brud, wszy i brak elementarnych warunków higienicznych. Sam chorowa³em na
czerwonkê. Leczyliœmy j¹ g³ównie g³odem. Tak
t³umaczy³ nam kolega, który mia³ niedokoñczone studia medyczne. O ucieczce nie by³o mowy,
gdy¿ do ka¿dego samotnie poruszaj¹cego siê
po lesie strzelano jak do szpiega.
Pracowaliœmy pod nadzorem Rosjan. Byli
to najczêœciej kryminaliœci maj¹cy na swoim
koncie d³ugie wyroki: 10, 15, 20 lat. Przygotowywaliœmy teren pod tory kolejowe. Najpierw
œcinaliœmy drzewa i œci¹galiœmy warstwê torfu
siêgaj¹c¹ 0,60-1,5 m gruboœci, potem k³adliœmy
kamienie i na nie sypaliœmy piasek. Tak¿e i
tutaj 600 g dzienne racje chleba zale¿a³y od wykonanej normy. Je¿eli ktoœ nie wyrobi³ normy,
otrzymywa³ mniej chleba. Najgorsza by³a zima
1941 roku. Pamiêtam takie wydarzenie, gdy w
lutym chcieliœmy zastrajkowaæ i zrobiliœmy
sobie jedn¹ woln¹ niedzielê - zostaliœmy za to
surowo ukarani. Wyprowadzono nas do lasu
na 40 st. mrozu, nie dano ³opat, zabroniono
palenia ognia. To wystarczy³o, by z³amaæ w
nas chêæ buntu. Na tej nieludzkiej ziemi przebywaliœmy do lipca 1941 roku. W tym czasie
toczy³a siê ju¿ wojna Rosji z Niemcami.
Wyjazd z Syberii
Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej
na pocz¹tku lipca przyjechali do obozu ruscy
oficerowie. Pytali nas, Polaków, czy bêdziemy
walczyæ z Niemcami. Wszyscy odpowiedzieliœmy, ¿e tak. Ju¿ 20 lipca wyjechaliœmy z Syberii do WjaŸnik pod Moskw¹. Jak wiadomo,
30 lipca 1941 r. Sikorski zawar³ umowê ze Stalinem. My od 1 sierpnia dostaliœmy nieco lepsze jedzenie i ¿o³d.
Po niewoli w polskim mundurze
W miejscowoœci WjaŸniki ko³o Moskwy
ponad miesi¹c mieszkaliœmy w typowych budynkach. Zaraz rozpoczê³y siê zapisy do ró¿nych formacji. Przydzielono mnie do batalionu
lotniczego. Najpierw by³o nas blisko 900 ¿o³nierzy - b. wiêŸniów, potem dosz³o 150 ch³opaków z zsy³ki. Powoli nabieraliœmy si³ po obozowych prze¿yciach na nieludzkiej ziemi. 8
paŸdziernika 1941 r. przewieziono nas do Tocka, a nastêpnie do Ko³tubianki. Tam prze¿yliœmy srog¹ zimê. Mieszkaliœmy w lesie pod namiotami. Zrobiliœmy o³tarz polowy i w ka¿d¹
niedzielê polski ksi¹dz odprawia³ Mszê Œw.
Przychodzili na ni¹ równie¿ Rosjanki i Rosjanie. Nadal trwa³o szkolenie wojskowe, uczyliœmy siê tak¿e jêzyka angielskiego. 30 listopada
przyjecha³ do nas gen. W³adys³aw Sikorski.
Defilada siê uda³a, chocia¿ niektórzy z ¿o³nierzy maszerowali w ró¿nych butach. Sikorski
to zauwa¿y³ i zawo³a³: „Nie przybijajcie!” Wiadomo, buty by siê rozlecia³y. A nam serca siê
radowa³y...
8 lutego 1942 r. wyjechaliœmy do Kermine
(Uzbekistan). Zaczê³a siê epidemia tyfusu, która zabra³a wielu. Pamiêtam nazwiska najbli¿szych zmar³ych kolegów: Sochanek z Sosnowca, Koter z Ko³a. Masowo umierali równie¿
Uzbecy i Kazachowie. Wszystkich zmar³ych,
naszych tak¿e, przenoszono po kolei w jednej

trumnie i z niej wrzucano do g³êbokiego rowu.
Zw³oki od czasu do czasu posypywano wapnem. Dostaliœmy amerykañskie umundurowanie, lecz p³aszcze mieliœmy swoje. Z kilku kolegami poszliœmy do osady. By³a daleko, a
wygl¹da³a jak Kozówka w Harbutowicach. Jej
nieliczni mieszkañcy chowali barany i owce,
parê krów, uprawiali tytoñ. Wymieniliœmy u
Uzbeków te p³aszcze za baraninê, machorkê i
bimber. W trójkê wypijaliœmy (profilaktycznie) po pó³ litra dziennie. W pobliskiej Samarkandzie te¿ mo¿na by³o coœ kupiæ, np. wisz¹ce
na hakach miêso. Przewieziono nas do Krasnowolska, poniewa¿ gen. Sikorski wywalczy³ u
Stalina, aby w pierwszym transporcie z Rosji
byli lotnicy. Stalin puœci³ nas dopiero 26 marca
1942 r.
Przez Morze Kaspijskie przyp³ynêliœmy
do miasta Pahlewi w Persji. Najpierw czeka³a
nas dwutygodniowa kwarantanna. Obs³ugiwali
nas ¿o³nierze indyjscy. W Pachlewi nareszcie
mogliœmy iœæ do ³aŸni, fryzjera. Dostaliœmy
komplet odzie¿y tropikalnej, wiêc stare „dziady” mogliœmy sprzedaæ albo spaliæ. W Persji
nie by³o dobrze, poniewa¿ to biedny kraj. Wyjechaliœmy do Bombaju, gdzie 8 dni oczekiwaliœmy na statek. Chodziliœmy po mieœcie i z
ciekawoœci¹ przypatrywaliœmy siê na g³ównej
alei miasta ogromnej iloœci ma³p. Z³apaliœmy
10 i wziêliœmy ze sob¹ na statek. Ma³py by³y
jak wytresowane, umia³y kraœæ ró¿ne rzeczy i
przynosiæ je w³aœcicielowi. Niestety, ko³o
Kapsztadu dowództwo zabra³o nam te weso³e
zwierzêta. Szkoda, mo¿e bym ma³pê do Su³kowic przywióz³?
Wsiedliœmy nareszcie (29 kwietnia) na nowoczesny statek amerykañski „Avateja” - szybki, dobrze uzbrojony, z radarem. Jecha³o z nami
na urlopy 40 Anglików. Jeden z nich by³ ksiêdzem, wiêc ka¿dy zrobi³ rachunek sumienia,
wzbudzi³ ¿al za grzechy i mocne postanowienie poprawy. Ksi¹dz wszystkim da³ zbiorowe
rozgrzeszenie w obliczu œmierci. To by³o w
okolicy wyspy Madagaskar.
Podró¿ obfitowa³a w ró¿ne niebezpieczne
wydarzenia, np. 4 maja na Oceanie Indyjskim
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torpedami zaatakowa³y nasz statek podwodne
³odzie japoñskie. Trzeba zaznaczyæ, ¿e torpeda p³ynê³a powoli. Statek robi³ zrêczne uniki.
Trwa³o to 6 godzin, ale nas Japoñczycy nie
trafili, mimo ¿e ogumowali kad³uby ³odzi - w
ten sposób radar nie wykrywa³ ³odzi.
8 maja dop³ynêliœmy do Kapsztadu i przez
3 dni zwiedzaliœmy miasto. Nawet byliœmy na
rosyjskim (!) weselu. Postawili piwo, koniak.
Gra³a orkiestra (mandolina i skrzypce). Ja dobrze mówi³em po rosyjsku, zatem mile spêdziliœmy ten czas na weselu emigrantów rosyjskich. W Kapsztadzie, zaokrêtowano ponad
1000 w³oskich jeñców, których umieszczono
w pomieszczeniach magazynowych, a my
mieszkaliœmy w luksusowych warunkach. Jeñcy ci mieli pracowaæ w Anglii. Od Kapsztadu
eskortowa³y nas a¿ do Hiszpanii 3 samoloty
myœliwskie. Oczywiœcie, kiedy przep³ywaliœmy równik, nie obesz³o siê bez tzw. chrztu.
Marynarze „chrzcili” nas myd³em i smarem
okrêtowym. Przez Ocean Atlantycki 6 czerwca dop³ynêliœmy do Liverpoolu w Anglii.
W polskim dywizjonie
Kolega Micha³ WoŸniak przeby³ ze mn¹ gehennê w Rosji, razem te¿ przyp³ynêliœmy do
Liverpoolu. Micha³ lata³ jako nawigator bombowca pod os³on¹ myœliwców. Jednak zostali
trafieni i musieli l¹dowaæ niedaleko Bremy. Dostali siê do niewoli w Niemczech. Spêdzi³ tam
nieca³e 2 lata. Po wojnie du¿o rozmawialiœmy na
ten temat. Powiedzia³ mi, ¿e w tej niewoli, w
odró¿nieniu od rosyjskiej, by³o dobrze. Dodatkowo z Czerwonego Krzy¿a otrzymywali paczki
¿ywnoœciowe, a ich ¿o³d w Anglii rós³. Kiedy
wróci³ do Anglii, otrzyma³ prawie 2000 funtów.
Po œwiêtach 1945 r. przyjecha³ do niego brat z
jego narzeczon¹ z Polski. Micha³ siê o¿eni³, kupi³ dom za 1300 funtów. By³ w wojsku do 1949
roku. Jego brat po 3 tygodniach wróci³ do Polski. Obecnie urwa³ mi siê z nim kontakt. Ró¿nie
mo¿e byæ, myœmy ju¿ po zachodzie dawno...
Z Liverpoolu wyjechaliœmy do Szkocji na
dwudziestodniow¹ kwarantannê.
cd. na str. 14
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Od nieludzkiej ziemi
(dokoñczenie)
Mechanik lotniczy w Sealand i Heston
27 VI 1942 przyjechaliœmy na kilka dni do
Blackpoolu. Tam otrzymaliœmy przydzia³y do
pracy. Oko³o 200 ¿o³nierzy (w tym ja) otrzyma³o przydzia³ do Sealand ko³o Chester, gdzie
by³y zak³ady remontowe (remontowano
zw³aszcza bombowce welington). Pozosta³ych
Polaków przeznaczono do powstaj¹cych dywizjonów, jako strzelców, pilotów. W Sealand
utworzono dwa zespo³y: polski i angielski.
Polacy mieli komplet ró¿nych zawodów, wiêc
i praca sz³a nam szybciej, i by³y premie. Angielski zespó³ pracowa³ wolniej. Po kapitalnym
remoncie samoloty przechodzi³y próbne loty,
aby wykryæ jeszcze ewentualne usterki. By³a
wiêc okazja do latania. Sam kilka razy lata³em,
z pocz¹tku bez spadochronu, ale po kilku miesi¹cach przyszed³ rozkaz, ¿e ka¿dy musi braæ
spadochron.
Pracowaliœmy w sekcji ze Stasiakiem z Leska 9 godz. dziennie nad urz¹dzeniami sterowania, które prawie zawsze trzeba by³o wymieniæ. W marcu 1943 z dywizjonu bombowego przyby³ do Sealand Aleksander Moroñ z
Su³kowic i z nami pracowa³. W ka¿d¹ œrodê po
po³udniu mieliœmy sport ró¿nego kalibru, pi³ka
no¿na te¿. Graliœmy z Anglikami czêsto i jak w
sporcie, raz siê wygra³o, raz siê przegra³o. Ja
gra³em na obronie.
Na pocz¹tku wrzeœnia 1943 roku wys³ano
mnie na egzamin do Londynu na 3 dni. Tam
robi³em „sztukê blacharsk¹ i œlusarsk¹”. Egzamin poszed³ pozytywnie, bo zna³em na pamiêæ gwinty Witforda, a to angielski wynalazek, pamiêta³em ze szko³y zawodowej.
Pod koniec wrzeœnia otrzyma³em przeniesienie do Wing 3 Dywizjony w Heston pod Londynem, gdzie zreszt¹ by³o wiêcej dywizjonów.
W koszarach siê wszyscy nie mieœcili, dlatego
mo¿e z 30 z nas mieszka³o na prywatnych stancjach. Naloty Niemców by³y 2 razy dziennie:
póŸnym wieczorem i wczesnym rankiem. Rzadko jednak korzystaliœmy ze schronów. Na pocz¹tku stycznia 1944 r. rodziny z domów koko
lotniska zaczê³y opró¿niaæ domy i wyjecha³y w
g³¹b kraju i w tych domach wszystkich ulokowano. Przed dom, w którym mieszka³o nas 8,
spad³ baga¿ bomb zapalaj¹cych i bomby nie eksplodowa³y. W po³owie stycznia otrzymaliœmy
du¿y ciê¿arowy samochód, a w nim tokarkê,
wiertarkê, spawarkê; niciarkê itp. Nastêpnie na
kilka tygodni pojechaliœmy ju¿ na polowe lotnisko ko³o Chemsford.
Zaraz po inwazji (czerwiec 1944) pojechaliœmy do portu Portsmouth i mieliœmy statkiem przep³yn¹æ do Francji. Wówczas Niemcy
z nowych wyrzutni zaczêli masowo wysy³aæ
bomby V-1 i V-2 na Londyn, dlatego nasz Wing
3 Dywizjony zosta³ przeniesiony na polowe
lotnisko miêdzy Brighton a Dover. Nasze samoloty mia³y sta³y dy¿ur i niszczy³y lataj¹ce
bomby.
W Anglii by³o du¿o Polaków ochotników
z Francji, Kanady. Mia³em nawet 2 kolegów
Polaków z Urugwaju. Namawiali mnie, ¿ebym
po wojnie z nimi jecha³, ¿e tam jest dobrze. Z
Kanady by³o ponad 10 ochotników Polaków.
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Jeden z nich chcia³ szybko awansowaæ i mieæ
wiêcej pieniêdzy. Poszed³ na strzelca pok³adowego i za parê miesiêcy awansowa³ na sier¿anta, zacz¹³ lataæ. Pewnego razu (w drugim roku
latania) ju¿ wracali z wyprawy i Niemcy ich
zaatakowali. On otrzyma³ seriê pocisków i straci³ obydwie rêce. Dosta³ sta³¹ opiekê medyczn¹.
Po 5 miesi¹cach widzia³em go w Blackpool, ju¿
mia³ protezy i pi³ piwo sam, ale opieka przy
nim by³a. Ch³opak nazywa³ siê Godlewski. Liczy³ zaledwie 21 lat. Mia³em te¿ z Francji kolegów i by³em u nich na urlopie w kwietniu 1946
roku.
Dwa powojenne lata w Anglii
W marcu 1945 r. ju¿ naloty siê skoñczy³y
na Londyn i my z polowego lotniska pojechaliœmy na sta³e do Norvich. Tam prawie 2 lata
spêdzi³em jako zastêpca szefa. Mieliœmy warunki dobre, mieszkania te¿. Wpad³em na pomys³, ¿eby coœ robiæ, bo wojna siê skoñczy³a.
Z blachy mosiê¿nej zacz¹³em robiæ pami¹tki:
podstawki z zapalniczk¹ z przodu i na podk³adce ze œmig³a skoœnie œciête. Kolega ze stolarni wykoñcza³ te podstawki politur¹. Popielniczki z blachy mosiê¿nej t³oczy³em, a ustniki
przylutowa³em cyn¹. Pierwsza seria sztuk posz³a z miejsca - Amerykanie kupowali te pami¹tki. Robi³em te¿ zapalniczki z ³usek pocisków. I tak dopiero zarobi³em coœ pieniêdzy i
przywioz³em do Polski.
¯o³nierze z z Su³kowic, Harbutowic
i Jasienicy
Na Syberii byli ze mn¹ z Su³kowic: Ludwik Krupa, Józef Flaga „Hiszpan”, W³adys³aw Krupa, Stanis³aw Nêdza z Rudnika,
W³adys³aw Malina z Harbutowic.
W Rosji w niewoli byli: W³adys³aw Rusek, Stefan Ostafin (Su³kowice).
W Anglii w lotnictwie byli: Aleksander
Moroñ, Józef Moroñ, pilot Roman Strêk
(Su³kowice), W³adys³aw Oliwa (Harbutowice) Jan Targosz (Jasienica).
Wszyscy oprócz mnie byli ju¿ w Anglii w
1939 na œwiêta. Jan Targosz przeszed³ zaraz
do zbrojeniówki i tam pracowa³ do emerytury.
Powrót do Polski
Do Polski przyjecha³em 29 kwietnia 1947
roku. Najpierw zaj¹³em siê remontem domu
rodzinnego. Przez szeœæ lat pracowa³em jako
cha³upnik do „KuŸni”. W roku 1954 w tej fabryce zosta³em narzêdziowcem. Na emeryturê
przeszed³em w 1978 roku.
Do zwi¹zku kombatanckiego nie chcieli
mnie przyj¹æ, bo w podaniu napisa³em, ¿e by³em w obozie na Syberii. Dopiero Jan Gancarczyk w jeden dzieñ za³atwi³ moje przyjêcie.
Przez 23 lata by³em w zarz¹dzie Banku
Spó³dzielczego w Su³kowicach.
Jeszcze mam kolegów, którymi utrzymujê
kontakt. Jest ich coraz mniej.
Wspomnienia Romana Barg³a opublikowane w „Klamrze” (nr 9, 10, 11 z roku 2000)
spisali
Zofia Kurowska i Stefan Bochenek
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By³ gara¿,
bêdzie klub
Gara¿ przy ulicy Sportowej w Su³kowicach nie wyró¿nia siê niczym szczególnym.
Przy wiêkszoœci domów stoj¹ takie lub podobne. A przecie¿ przez kilka lat by³ celem
wytrwa³ych, comiesiêcznych wypraw starszych i schorowanych mieszkañców z ca³ej
gminy.
Gara¿ jak gara¿ – ale dla emerytów, rencistów i inwalidów sta³ siê symbolem pomocy w
nie³atwym ¿yciu. Od roku jest ³atwiej – gara¿
zast¹pi³ wygodny lokal w przyziemiu oœrodka
zdrowia, wyremontowany i u¿yczony przez
gminê na dzia³alnoœæ Ko³a Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Prezes Danuta So³tys, zostawiaj¹c za sob¹ w³asny gara¿
i w³asn¹ lodówkê, z uznaniem wymienian¹ w
sprawozdaniach pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Zwi¹zku, zabra³a ze sob¹ do nowego
miejsca genius loci – jedyn¹ w swoim rodzaju
¿yczliwoœæ, uœmiech i rêce niestrudzonej szafarki.
Pani Danuta nie osi¹gnê³a jeszcze wieku
emerytalnego – jest dynamiczna, pomys³owa, i
co równie¿ nie bez znaczenia – skuteczna.
Mog³aby siê realizowaæ w innych strukturach,
czerpi¹c z tego korzyœci. Wybra³a jednak inaczej. Od 2000 roku prowadzi Ko³o Terenowe
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Su³kowicach, nie czerpi¹c z tego
dos³ownie ¿adnych korzyœci dla siebie i swojej
rodziny. Co wiêcej, do pomocy w swojej pracy
w³¹cza najbli¿szych. Zaczyna³a z Ko³em podleg³ym pod struktury myœlenickie, licz¹cym 8
cz³onków, dziœ jest prezesem samodzielnego
Ko³a podlegaj¹cego bezpoœrednio pod zarz¹d
ma³opolski Zwi¹zku, licz¹cym blisko 300 cz³onków.
¯ycia sobie bez Ko³a nie wyobra¿am
Mówi prezes Danuta So³tys:
Wszystko zaczê³o siê po œmieci mê¿a. Ktoœ
namówi³ mnie, ¿ebym przesta³a sama siedzieæ
w domu i rozpamiêtywaæ, tylko wybra³a siê na
wycieczkê organizowan¹ przez Zwi¹zek. Mog³am siê do niego zapisaæ, bo bra³am po mê¿u
rentê rodzinn¹. PóŸniej mój prezes z Myœlenic
zaproponowa³ mi, ¿ebym poprowadzi³a ko³o
terenowe w Su³kowicach.
Prowadzi³am dzia³alnoœæ u siebie w domu.
Zaczê³am przywoziæ wraz z synem w³asnym
samochodem ¿ywnoœæ dla naszych emerytów
do siebie do domu i wydawaæ na miejscu, ¿eby
ludzie nie musieli jeŸdziæ po nie do Myœlenic,
pomaga³am w organizowaniu wycieczek. Jakoœ
zaczêli siê o tym ludzie dowiadywaæ, przekazywaæ sobie nawzajem wiadomoœæ i zapisywaæ
siê. Na pocz¹tku 2007 roku mieliœmy ju¿ ponad
100 cz³onków, pod koniec – 205. W tym roku
dopisa³o siê nastêpnych 50, a tyle samo zapowiada, ¿e jeszcze siê zapisze. Wygl¹da na to, ¿e
rok zamkniemy z liczb¹ 300 cz³onków.
Sk¹d ludzie wiedz¹ o Kole? Opowiadaj¹
sobie nawzajem. Du¿o ludzi zapisa³o siê, jak

powsta³o Stowarzyszenie Gospodyñ w Su³kowicach. Zapisa³am siê do niego, zaczê³am chodziæ na zebrania i braæ udzia³ w jego pracach.
Przy okazji opowiada³am o naszym Kole. Wiele
osób w ten sposób do nas trafi³o. A jak Pan
Burmistrz da³ nam ten lokal w oœrodku zdrowia, przyszli nastêpni. Na otwarcie tego lokalu
panie ze Stowarzyszenia pomog³y mi przygotowaæ poczêstunek. Ja pomagam im, a one mnie.
Trzeba siê wspieraæ wzajemnie.
Ludzie chc¹ siê spotykaæ. Przychodz¹ tu na
kawê, herbatê, porozmawiaæ. Odwiedzaj¹ mnie
na dy¿urach po wizycie u lekarza, w aptece czy
wyprawie na targ. Bardzo przyda³by siê klub
seniora. I w³asny telefon, bo na razie wszystko
jeszcze za³atwiam z prywatnego.
Pewnie, ¿e pomoc ¿ywnoœciowa jest wa¿na.
Nasi cz³onkowie maj¹ renty po 400 z³, a mamy
i takich, którzy bior¹ rentê oko³o 200 z³. W takiej sytuacji liczy siê ka¿dy litr mleka, ka¿de
kilo cukru czy makaronu, ka¿dy kawa³ek sera.
Ale nale¿¹ te¿ do ko³a emeryci zamo¿niejsi, pobieraj¹cy wy¿sze œwiadczenia i chocia¿ nie korzystaj¹ z pomocy ¿ywnoœciowej, bior¹ udzia³
w wycieczkach i w organizowanych spotkaniach.
To takie nasze ¿ycie towarzyskie.
Pracy jest coraz wiêcej, ale dajê sobie radê.
Pomagaj¹ mi synowie- np. w przywiezieniu towaru z Banku ¯ywnoœci w Krakowie, dowiezieniu jej do osób ob³o¿nie chorych. Ale Pan Burmistrz wstawi³ siê za nami i mamy do roz³adowania i wniesienia tego jedzenia zapewnion¹
pomoc wolontariatu m³odzie¿owego ze szko³y
zawodowej.
Dziœ nie wyobra¿am ju¿ sobie ¿ycia bez
mojego Ko³a. W domu mam du¿o obowi¹zków,
ale nie umia³abym ju¿ tylko zajmowaæ siê domem i rodzin¹.
Nadrzêdnym celem Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów jest poprawa warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz pomoc w uczestniczeniu w ¿yciu spo³ecznym i wspó³dzia³aniu z organami w³adzy i administracji publicznej, samorz¹dowej, jak te¿ organizacjami spo³ecznymi, gospodarczymi i spó³dzielczymi. Organizowanie ¿ycia kulturalnego,
reprezentowanie ich interesów wobec organów administracji publicznej.
Robi siê, co siê mo¿e
Ko³o w Su³kowicach ma coraz wiêksze
mo¿liwoœci dzia³ania, ale te¿ coraz powa¿niejsze ambicje. Realizuje ju¿ prawie wszystkie
cele Zwi¹zku: dysponuje pomoc ¿ywnoœciow¹,
organizuje wycieczki leczniczo-turystyczne i
pielgrzymki, prowadzi kasê pogrzebow¹ (sk³adka 30 z³ rocznie), organizuje spotkania okolicznoœciowe, takie jak op³atkowe dla seniorów,
czy Dzieñ Kobiet. Danuta So³tys planuje w
tym roku zrobienie paczek œwi¹tecznych dla
cz³onków Zwi¹zku. Co prawda Bank ¯ywnoœci i sam Zwi¹zek nie dadz¹ jej na to ekstra
przydzia³ów, ale osoby korzystaj¹ce z pomocy zostawiaj¹ za ka¿dym razem symboliczne 2
z³ (najczêœciej tyle, ale jak ktoœ mo¿e, da wiêcej, a jak nie mo¿e – nikt siê o to nie bêdzie

upomina³). Za³o¿enie we wszystkich ko³ach
Zwi¹zku jest takie, ¿e s¹ to pieni¹dze przeznaczone dla prowadz¹cej, ale Danuta So³tys postanowi³a je odk³adaæ na kawê i herbatê przy
wspólnych spotkaniach i na upominki œwi¹teczne.
Nie da siê nie pomóc
Mówi burmistrz Piotr Pu³ka:
Pomoc Ko³u nie nale¿y w jakiœ szczególny
sposób do zadañ w³asnych gminy. Mieœci siê w
szerokiej platformie wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi na terenie
gminy. Ale jak cz³owiek widzi tak¹ ofiarnoœæ,
zaanga¿owanie i tyle bezinteresownego dobra,
to nie da siê nie pomóc. Znam sprawê jeszcze z
poprzedniej kadencji, kiedy by³em przewodnicz¹cym Rady Miejskiej. Pani Danuta pokazywa³a mi wtedy swój gara¿, tony przewo¿onej
¿ywnoœci i skalê potrzeb. W 2007 roku, na zebraniu Stowarzyszenia Gospodyñ spyta³a, czy
mielibyœmy w gminie jakiœ lokal, bo ten- przys³owiowy ju¿- gara¿ zupe³nie przesta³ wystarczaæ. W Oœrodku Zdrowia by³a czêœæ niezagospodarowanego przyziemia, wiêc przeprowadziliœmy remont i u¿yczyliœmy ten lokal Ko³u.
Teraz trwa remont w urzêdzie, musimy wymieniæ czêœæ wyposa¿enia. Z dotychczasowego uda³o siê podrzuciæ do lokalu Ko³a trochê mebli. Z
tego co wiem, ludzie sami przynosz¹ tam jakieœ
drobiazgi, ¿eby by³o bardziej kameralnie. Czasami mam obiekcje, ¿e ten lokal jest przecie¿
bardzo skromny- na lepszy nie by³o nas na razie staæ, ale ludzie s¹ zadowoleni, bo s¹ u siebie. Odwa¿niej przychodz¹, gdy nie obawiaj¹
siê, ¿e przeszkodz¹ komuœ w domowych sprawach.
A Pani Danuta? Szczerze j¹ podziwiam.
Samorz¹d da³ wyraz swojego uznania dla jej
pracy, przyznaj¹c jej w ubieg³ym roku nagrodê
samorz¹dow¹.

wajach. Tu zni¿ka wynosi 50%. Do legitymacji wpisywana jest sk³adka roczna – obecnie w
wys. 24 z³. Wpisana sk³adka oznacza, ¿e legitymacja jest wa¿na.
Zwi¹zek pomaga te¿ w uzyskaniu leczenia
w sanatorium i pomaga pokryæ koszta, tu ju¿
nie ma granicy finansowej – ka¿dy cz³onek
zwi¹zku ma prawo do takiej pomocy, podobnie jak do zni¿ki. Jedynie trzeba chêæ takiego
leczenia zg³osiæ wczeœniej, bo iloœæ miejsc jest
ograniczona i przydzielana na ca³y rok.
¯eby jeszcze Klub Seniora
Mówi wiceburmistrz Rozalia Oliwa:
Klub Seniora marzy siê ludziom, ale marzy
siê te¿ i w³adzom. A jak wola wszystkich jest
zgodna, to pewnie – wczeœniej czy póŸniej – siê
spe³ni. Klub jest potrzebny bardzo. To widaæ na
dy¿urach pani Danusi. Co chwilê ktoœ przychodzi „na herbatkê”, porozmawiaæ, podzieliæ siê
nowinkami, pobyæ w towarzystwie drugiego
cz³owieka. Widaæ to te¿ by³o przy okazji spotkania op³atkowego seniorów. Ludzie lgn¹ do
wspólnoty. Zw³aszcza osoby starsze, niekoniecznie tylko samotne. M³odzi id¹ do pracy, za³atwiaj¹ tysi¹ce spraw, wnuki wêdruj¹ do szkó³ i
na zajêcia. Cz³owiek starszy zostaje w domu
sam i czêsto przez ca³y dzieñ nie ma do kogo ust
otworzyæ. Nic dziwnego, ¿e ci¹gnie go do innych. U nas w gminie jest sporo osób starszych.
To s¹ nasi równoprawni mieszkañcy, tak samo
wa¿ni jak dzieci czy osoby czynne zawodowe.
Gmina musi mieæ na uwadze ich potrzeby.
Dy¿ur Ko³a Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Su³kowicach w przyziemiu Oœrodka Zdrowia na Zielonej:
Wtorek – od 12 do 15
Czwartek – od 8 do 12

Pó³torej tony miesiêcznie
Licz¹ siê ludzie
Danuta So³tys wydaje cz³onkom swojego
Ko³a oko³o 1,5 tony ¿ywnoœci miesiêcznie. W
ubieg³ym roku pomoc na osobê by³a wiêksza,
ale obecnie Bank ¯ywnoœci dysponuje skromniejszymi mo¿liwoœciami, wiêc zmniejszy³
przydzia³ i zaostrzy³ kryteria – górna granica
pobieranego œwiadczenia, przy którym przys³uguje pomoc, zosta³a obni¿ona z 1200 na 750
z³. Obejmuje produkty podstawowe, takie jak
mleko, cukier, m¹kê, kaszê i makaron oraz dodatkowe – p³atki, dania gotowe, ser ¿ó³ty i topiony – w miarê posiadanych zapasów.
Ka¿dy wydany produkt musi zostaæ rozliczony – dlatego prezes prowadzi kartoteki ka¿dej osoby pobieraj¹cej pomoc, wype³nia je
skrupulatnie i przedk³ada do kontroli komisji
rewizyjnej. – Ani sztuki mi jeszcze nie brakowa³o – cieszy siê Danuta So³tys.
Legitymacje i inne dobra
Na kartotekach nie koñczy siê buchalteria.
Zwi¹zek wydaje legitymacje, które upowa¿niaj¹ do zni¿ki na poci¹g – 37% ceny biletu i w
œrodkach transportu MPK – autobusach, tram-
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W³adze Su³kowic, po przeprowadzeniu
szerokiej konsultacji spo³ecznej, postawi³y na
pobudzanie aktywnoœci spo³ecznej na rzecz
osób potrzebuj¹cych. Wspiera siê stowarzyszenia, premiuje po¿¹dane postawy, okazuje
szacunek osobom, które potrafi¹ zaanga¿owaæ
siê w problemy innych ludzi. Samorz¹d zgodnie uwa¿a, ¿e jest to najskuteczniejsza droga
pomocy gminy w rozwi¹zywaniu problemów
spo³ecznych. Dlatego dostrzega i podkreœla takie dzia³ania, które budz¹ wœród mieszkañców
poczucie, ¿e jesteœmy ludzk¹, bratersk¹ wspólnot¹, i ¿e ka¿dy z nas mo¿e zrobiæ coœ po¿ytecznego dla drugiego cz³owieka. Jeden mo¿e
pomóc rzeczowo, inny swoj¹ prac¹, jeszcze
inny darem obecnoœci. Pozyskanie – obok rozwi¹zañ instytucjonalnych – szerokiej platformy aktywnoœci obywatelskiej pozwoli budowaæ silne œrodowisko, w którym nikt nie bêdzie czu³ siê samotny i pozostawiony ze swoimi problemami sam na sam.
Anna Witalis- Zdrzenicka
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Harbutowice

W ho³dzie Janowi Paw³owi II

Chc¹c odpowiednio prze¿yæ t¹ wyj¹tkow¹
rocznicê uczniowie Szko³y Podstawowej i
mieszkañcy Domu Pomocy Spo³ecznej w Harbutowicach zorganizowali wspólnie uroczystoœæ poœwiêcon¹ pamiêci Papie¿a Polaka.

Zawarli w tych wierszach swoje uczucia w
stosunku do – zawsze oddanego osobom chorym i niepe³nosprawnym – Ojca Œwiêtego. Pe³en emocji i autentycznego zaanga¿owania
œpiew mieszkañców Domu w po³¹czeniu ze
wspania³¹ opraw¹ muzyczn¹ tworzy³ niesamowity nastrój.
Warto dodaæ, ¿e muzykê do tekstów piosenek autorstwa dyrektorki DPS-u Krystyny
Stolarskiej skomponowa³ Piotr „Kuba” Kubowicz. Gra³ zespó³ pod kierunkiem Roberta Pi¹tkowskiego.

W pierwszej czêœci akademii uczniowie
przywo³ali najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia
Jana Paw³a II, a w drugiej wspólnie z mieszkañcami DPS- u uczcili pamiêæ Papie¿a wierszem i piosenk¹. Autorami wzruszaj¹cych
utworów s¹ w wiêkszoœci osoby m³ode, dotkniête ró¿nego rodzaju niepe³nosprawnoœci¹.

Uroczystoœæ uœwietnili m.in. Burmistrz
Gminy Piotr Pu³ka, by³a dyrektor szko³y Zofia Frosztêga, by³y nauczyciel j. polskiego, obecnie redaktor „Klamry” Stefan Bochenek.
TVP Kraków sfilmowa³a uroczystoœæ i poka¿e j¹ na swej antenie w maju.
Anna Golonka

2 kwietnia jest dla wszystkich chrzeœcijan, a zw³aszcza Polaków dniem szczególnym. W tym dniu, trzy lata temu odszed³ do
Domu Ojca nasz umi³owany Papie¿ Jan
Pawe³ II. Wszyscy mamy w pamiêci Jego
ostatnie chwile na ziemi.

Regulamin Konkursu Literackiego

„Wszyscy jesteœmy dziennikarzami”
Gmina Su³kowice obchodzi w tym roku 35lecie swego istnienia; w 2006 r. przyjêty zosta³
uchwa³¹ Rady Miejskiej nowy herb, w 2008 r.
nasza gmina otrzyma swój sztandar.
¯yjemy w bardzo ciekawych czasach, czasach szybkich przemian gospodarczych, kulturalnych, spo³ecznych.
Chcielibyœmy zaprosiæ wszystkich naszych Czytelników – m³odszych i starszych –
do wziêcia udzia³u w konkursie literackim; by
mogli Pañstwo zostawiæ po sobie pisany œlad
w historii naszej gminy.
Wszak Gazeta Gminna „Klamra” pe³ni rolê
kronikarskiego zapisu naszej rzeczywistoœci.
Jest te¿ doskona³ym Ÿród³em wiedzy o naszej
gminie. A pierwszy jej numer ukaza³ siê 15 lipca 1990 r., czyli mija jej w tym roku 18 lat!
Wierzymy, ¿e plonem konkursu bêdzie
swoisty „zapis rzeczywistoœci” Gminy Su³kowice 2008. Zapis, który znajdzie swoje godne
miejsce na ³amach „Klamry”, gdy¿ nagrodzone
prace zostan¹ opublikowane. Myœlimy, ¿e pojawi¹ siê artyku³y zwi¹zane z przesz³oœci¹, teraŸniejszoœci¹ oraz przysz³oœci¹ naszej gminy.
I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Rada Miejska
w Su³kowicach.
2. Konkurs trwa od 1 maja do 21 czerwca 2008
roku.
II Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs jest adresowany do mieszkañców
Gminy Su³kowice w dwóch grupach wiekowych:
- grupa I – m³odzie¿ od 12 do 19 lat,
- grupa II – starsi.
2. Prace nades³ane na Konkurs musz¹ byæ pracami w³asnymi, wczeœniej niepublikowanymi.
3. Forma literacka prac konkursowych: dowolna.
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4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest
nades³anie na adres organizatorów pracy opatrzonej god³em najlepiej w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego. Do przesy³ki nale¿y do³¹czyæ (w zaklejonej kopercie tak¿e opatrzonej god³em) notê o autorze (imiê i
nazwisko, wiek, adres, nr telefonu). Objêtoœæ
nades³anej pracy nie mo¿e przekraczaæ dwóch
stron formatu A4, zapisanej czcionk¹ rozmiar
12. Jeœli to mo¿liwe, prosimy o dostarczanie
prac równie¿ w formie elektronicznej.
5. Nades³ane prace nie podlegaj¹ zwrotowi i
staj¹ siê w³asnoœci¹ organizatorów.
6. Zachêcamy do ubogacenia treœci prac autentycznymi zdjêciami (nie jest to warunek konieczny).
7. W konkursie nie mog¹ braæ udzia³u cz³onkowie jury ani ich rodziny.
III Wy³anianie laureatów Konkursu
1. Prace konkursowe ocenia jury powo³ane
przez organizatorów.
2. Dla zwyciêzców przewidziane s¹ nagrody
rzeczowe.
3. Osoby nagrodzone i wyró¿nione zostan¹ o
tym poinformowane pisemnie. Nagrodzone
prace bêd¹ publikowane w Gazecie Gminnej
„Klamra”.
IV Postanowienia koñcowe
1. Nadsy³aj¹c pracê na Konkurs, autor zgadza
siê na jej póŸniejsze opublikowanie w „Klamrze”. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania skrótów prac, a tak¿e publikacji ich fragmentów.
2. Regulamin niniejszego Konkursu dostêpny
jest w siedzibie organizatora oraz na stronie
internetowej www.sulkowice.pl.
Organizator:
Rada Miejska w Su³kowicach
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Znamy mity
Pod takim has³em odby³ siê II Gminny
Konkurs Mitologiczny zorganizowany w
dniu 27.03 2008 r. w Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Biertowicach.
Uczniowie reprezentowali wysoki poziom
wiedzy na temat mitów oraz kultury œródziemnomorskiej. Najpierw rozwi¹zywali test ze znajomoœci mitów, a w drugiej czêœci konkursu rozszyfrowywali krzy¿ówki, tabelki oraz wyjaœniali zwi¹zki frazeologiczne pochodz¹ce z mitologii.
Konkurs przebiega³ w bardzo mi³ej atmosferze. Z uczestników wy³oniono najlepszych:
pierwsze miejsce zajê³a Alicja Ciê¿kowska z
Biertowic, drugie El¿bieta DŸwig z Krzywaczki, a trzecie Bartosz Kucharski z Harbutowic.
Serdeczne podziêkowania kierujê szczególnie na rêce Pana Burmistrza Piotra Pu³ki oraz
Pani Wiceburmistrz Rozalii Oliwy za objêcie
patronatu tego¿ konkursu. Ksi¹¿ki ufundowane przez Pañstwo s¹ dla uczestników konkursu nagrod¹ za ich pracê.
Organizator konkursu
B. Moska³a

„Dobroczynnoœæ i mi³oœæ nie znaj¹ przymusu”
Dyrektor wraz z uczniami Szko³y Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biertowicach
sk³adaj¹ wszystkim darczyñcom serdeczne podziêkowania za finansowe wsparcie.
Ju¿ kolejny raz sponsorzy – przyjaciele
naszej szko³y, pomogli nam, zakupuj¹c pomoce dydaktyczne. Jest to komplet nowych dwustronnych map œciennych do nauki historii.
Taka pomoc dydaktyczna jest kosztowna,
ale równoczeœnie niezbêdna w toku nauki.
Ju¿ od dawna nosi³am siê z zamiarem zakupu takich map, lecz skromny bud¿et zawsze
sk³ania do segregacji rzeczy na bardziej i mniej
wa¿ne. Taka selekcja eliminuje wiele pomocy,
które s¹ potrzebne, ale nie najwa¿niejsze. Dlatego tak bardzo ceniê sobie jak¹kolwiek pomoc
od ludzi dobrej woli, ka¿dy gest, z którego korzystaj¹ nasze dzieci.
Buduj¹ce jest równie¿ to, ¿e nie wszystkie
osoby s¹ zwi¹zane ze szko³¹ w Biertowicach, a
mimo to zechcia³y wesprzeæ tê akcjê. Takie gesty przywracaj¹ wiarê w drugiego cz³owieka.
Jeszcze raz serdecznie dziêkujê za pamiêæ.
Mam nadziejê, ¿e Pañstwa hojnoœæ i wszystkie dobrodziejstwa zostan¹ nagrodzone.
Z wyrazami szacunku
Renata Skrzeczek
Dyrektor ZPO w Biertowicach
Oto lista sponsorów:
Krzysztof Szwed – FPHU „Szwedzio” Biertowice
Ryszard Moskal – Su³kowice
Tomasz Zahel – Centrum Ubezpieczeñ Su³kowice
Piotr Flaga – Salon Meblowy Su³kowice
Tadeusz Biela – FHU „Tadex” Biertowice
Stanis³aw W³och – Stolarstwo Su³kowice
Stanis³aw KoŸlak – ZPU Su³kowice

ZE SZKOLNEJ £AWKI
Gazetka Szko³y Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Su³kowicach

Mój szkolny kolega z Misji
W dniu 31 marca 2008 r. zakoñczy³ siê etap
szkolny VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Mój szkolny kolega z Misji”.
Zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach:
Nabo¿eñstwo misyjne (dla uczniów) – Paulina
Rusek V b
Nabo¿eñstwo misyjne (dla nauczycieli) – Jan
P³oszczyca
Literacka – Magdalena Polak III b
Plastyczna – Katarzyna Su³owska IV b (109 prac!)
Charytatywna – klasa V b; indywidualnie Justyna
Chrobak V a
Scenariuszy lekcyjnych – Jan P³oszczyca
Informatyczna – Jan P³oszczyca
Nagrodzone prace przes³ano do Komitetu
Organizacyjnego konkursu (Papieskich Dzie³
Misyjnych Dzieci w Warszawie).
1. Szko³a misyjna, z któr¹ nawi¹zano kontakt: Szko³a Katolicka im. œw. Maksymiliana Kolbe
w Santo Domingo de los Colorados (Ekwador)
2. Dzia³alnoœæ charytatywna:
Akcja „Ka¿dy znaczek wspiera misje”;
Akcja „Okulary dla Ghany”;

Przekazanie œrodków dla Ojca Leona Juchniewicza na rzecz katolickiej szko³y im. œw. Maksymiliana Kolbe w Santo Domingo de los Colorados (Ekwador) – 100 z³ (za poœrednictwem sióstr
ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi w Mszanie);
Wp³ata na rzecz dzieci Peru – Kolêdnicy
Misyjni 2007 (162,47 z³)
Wp³ata na rzecz Warm.–Maz. Centrum Pomocy Dzieciom w Elbl¹gu (22 z³)
3. Inne dzia³ania:
Prowadzenie strony internetowej: http://imani.sulkowice.w. interia.pl;
Spotkanie z ks. Jackiem Budzoniem na temat
pracy na misjach;
XIII Szkolny Przegl¹d Twórczoœci Religijnej
pod has³em „IdŸcie… i g³oœcie Ewangeliê” w kategoriach: literackiej, recytatorskiej, piosenki oraz
plastycznej o tematyce misyjnej. Laureaci wyst¹pi¹ na uroczystym apelu dla ca³ej szko³y, upamiêtniaj¹cym rocznicê œmierci Jana Paw³a II –
Misjonarza Œwiata;
Pomoc w pozyskiwaniu fantów na rzecz Kongresu Misyjnego w Krakowie (pozyskano ju¿ kilka tysiêcy fantów) – zaanga¿owana jest ca³a szko³a
(sama jest fundatorem kilkuset fantów) oraz Parafia.

Stra¿acy w szkole
Goœciliœmy w naszej szkole przedstawicieli
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Myœlenic. Ca³a spo³ecznoœæ uczniowska oraz nauczyciele zebrali siê
na hali sportowej, by wspólnie uczestniczyæ w
praktycznej lekcji poœwiêconej bezpieczeñstwu.
Wszystkich zgromadzonych powita³a pani w–ce
dyrektor Anna Witek, a nastêpnie odda³a g³os
panom stra¿akom.
Spotkanie sk³ada³o siê z kilku czêœci. Po pierwsze – poznaliœmy zawartoœæ torby medycznej,
która towarzyszy stra¿akom w ka¿dej akcji ratunkowej. Panowie szczegó³owo opisywali poszczególne przyrz¹dy i ich zastosowanie w praktyce. Do pokazu w³¹czyli dzieci, na których demonstrowali za³o¿enie ko³nierza usztywniaj¹cego czy maski gazowej.

Druga czêœæ to prezentacja multimedialna
przebiegaj¹ca pod has³ami „Bezpieczna szko³a”,
„Bezpieczny dom”, „Bezpieczny las” i „Bezpieczna droga”. Króciutkim opowieœciom na ka¿dy z
wymienionych wy¿ej tematów, towarzyszy³a weso³a postaæ „myszki”. Przypomina³a ona o podstawowych zasadach zachowywania siê w ró¿nych
okolicznoœciach. Na koniec prezentowa³a sposoby reagowania w razie zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia
(powiadomienie doros³ego, wykrêcenie numeru
alarmowego, b¹dŸ udzielenie pierwszej – przedlekarskiej pomocy medycznej). Pokaz by³ bardzo
interesuj¹cy.
Pani dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie serdecznie podziêkowali stra¿akom za niecodzienn¹
lekcjê. Nagrodzili ich gromkimi brawami.
Iwona Wrona

Gminny konkurs
ekologiczno–regionalny
Szkolny etap gminnego konkursu ekologiczno–regionalnego odby³ siê w dniu 3 marca 2008
roku. W konkursie wziê³o udzia³ 38 dru¿yn 2–
osobowych z klas IV–VI.
Komisja konkursowa w sk³adzie: Kazimiera
Flacht, Ewa Garbieñ, Ma³gorzata Mardaus wy³oni³a zwyciêzców:
I miejsce: Flis Zuzanna V c i Grzesiak Micha³
VI a
II miejsce: Krzy¿ek Aleksandra i Jêdrzejowski Damian V b
III miejsce: Oliwa Ilona i Szlachetka Katarzyna V c
W dniu 28 marca 2008 odby³ siê w naszej
szkole fina³ Gminnego Konkursu. W konkursie
wziê³o udzia³ 12 dru¿yn 2-osobowych z klas IV–
VI z Biertowic, Harbutowic, Krzywaczki, Rudnika i Su³kowic.
Konkurs sk³ada³ siê z czterech etapów:
I etap – test obejmuj¹cy wiadomoœci i umiejêtnoœci dotycz¹ce naszej gminy – przyrody, historii, kultury, jêzyka;
II etap – rozpoznawanie obiektów wystêpuj¹cych na terenie gminy tj. zabudowañ, pomników, roœlin, zwierz¹t na podstawie ilustracji;
III etap – wykonanie pracy plastycznej na
jeden z wylosowanych tematów:
• Gmina Su³kowice – gmina ekologiczna;
• Gmina Su³kowice – gmina atrakcyjna turystycznie;
• Gmina Su³kowice – gmina o tradycjach kowalskich;
IV etap – ustna prezentacja pracy plastycznej z wykorzystaniem zwrotów gwarowych.
Zadania konkursowe ocenia³a komisja nauczycieli z poszczególnych szkó³ bior¹cych udzia³
w konkursie: Kazimiera Flacht, Ewa Garbieñ, Anna
Golonka, Bogus³awa Moska³a, Olga Wielgus–
Wosatko, Jadwiga Zajda i Ma³gorzata Mardaus.
Po zsumowaniu punktów z czêœci pisemnej i ustnej zosta³y og³oszone wyniki:
Pierwsze trzy miejsca zajêli uczniowie naszej
szko³y.
I miejsce: Flis Zuzanna V c i Grzesiak Micha³
VI a
II miejsce: Oliwa Ilona i Szlachetka Katarzyna V c
III miejsce: Krzy¿ek Aleksandra i Damian
Jêdrzejowski V b

Laureaci w konkursach
wojewódzkich
Nasza szko³a ma w tym roku ju¿ dwóch laureatów konkursów organizowanych na szczeblu wojewódzkim. Do Micha³a Grzesiaka, ucznia klasy
VI a (laureata Ma³opolskiego Konkursu Biblijnego, do³¹czy³a w tym tygodniu Kamila Sroka,
uczennica klasy IV c, laureatka konkursu plastycznego organizowanego przez Wydzia³ Duszpasterstwa Dzieci i M³odzie¿y w Krakowie pt. „¯ycie i
dzia³alnoœæ œw. Paw³a”.
Teksty: Jan P³oszczyca
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Gimnazjalista nr 75
„Maraton mitologiczny” ju¿ za nami Oda do komputera
4.04.2008r. w gimnazjum odby³ siê szkolny
etap konkursu „Maraton mitologiczny – wœród
greckich bogów i bohaterów mitologii”. To ju¿
pi¹ty raz m³odzie¿ klas II mia³a mo¿liwoœæ stan¹æ
do walki o tytu³ „Mistrza maratonu mitologicznego”. Zmagania by³y tym trudniejsze, ¿e problematyka konkursu wymaga³a szczegó³owej znajomoœci wierzeñ i kultury staro¿ytnych Greków na
podstawie „Mitologii” J. Parandowskiego.
Ka¿d¹ klasê reprezentowa³o troje przedstawicieli, którzy w pierwszym etapie uzyskali najwiêksz¹ liczbê punktów. Uczniowie ci musieli wykazaæ siê dok³adn¹ znajomoœci¹ mitów. Ich zadaniem by³o tak¿e przedstawiæ zakres dzia³añ poszczególnych bogów i ich atrybuty. Nie mogli równie¿ zapomnieæ o rzymskich nazwach greckich
bogów, jak równie¿ zwi¹zkach frazeologicznych
o mitologicznym rodowodzie i ich dos³ownym
oraz przenoœnym znaczeniu.
Konkurs trwa³ trzy godziny. Od samego pocz¹tku nastrój by³ podnios³y i bardzo uroczysty.
Zebranych przywita³a pani dyrektor, zwracaj¹c
uwagê na bogactwo i piêkno mitologii greckiej oraz
¿ycz¹c wszystkim uczestnikom powodzenia. Dru¿yny godnie reprezentowa³y swoje klasy. Ich wy-

powiedzi charakteryzowa³a rozleg³a wiedza, znajomoœæ szczegó³ów, barwne s³ownictwo. Mimo zaciêtej rywalizacji odczuæ mo¿na by³o atmosferê
sprzyjaj¹c¹ dobrej zabawie.
Komisja w sk³adzie: p. Anna Bargie³, p. Beata
Siomucha, p. Agnieszka Wêgrecka laur zwyciêstwa oraz tytu³ „Mistrza maratonu mitologicznego” przyzna³y uczennicom kl. II g: Ewelinie Sierakowskiej, Justynie Ziembli i Marzenie Pitek.
Miejsce drugie zajêli: Bernadetta Jasuba, Tomasz
KoŸlak, Leszek Rydz z kl. II f. Paulina Bobe³,
Jakub Hossadyna oraz Marek ¯muda z kl. II e
wywalczyli miejsce trzecie. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pami¹tkowe dyplomy, a zwyciêzcy
nagrody ksi¹¿kowe.
Serdecznie gratulujemy i… do zobaczenia za
rok na kolejnym maratonie! Pierwszoklasiœci,
abyœcie nie prze¿ywali m¹k Tantala z powodu
przegranej, ju¿ dziœ zacznijcie przygotowania, bo
za rok to w³aœnie Wy pobiegniecie po laur zwyciêstwa! Obyœcie nie zgubili siê w labiryncie staro¿ytnego œwiata…
Organizator konkursu:
A. Wêgrecka

Jak „rozgryŸæ” nastolatka?
Najpierw jest mi³e i pyzate. Potem zaczyna
mieæ swoje zdanie. A¿ w koñcu nie wiadomo jak z
nim rozmawiaæ, ¿eby nie zamknê³o siê w sobie lub
dla odmiany nie wykrzycza³o pretensji do ca³ego
œwiata i nie zniknê³o, trzasn¹wszy drzwiami. Dziecko – nastolatek.
W trakcie przygotowañ do egzaminu trafiliœmy na test, który spotka³ siê z ¿yw¹ reakcj¹
gimnazjalistów (co nie zdarza siê czêsto). Byæ
mo¿e ten tekst do „czytania ze zrozumieniem”
bêdzie wskazówk¹ dla rodziców?
Rodzice stracili orientacjê, jak wychowywaæ
dorastaj¹ce dziecko. Chcieliby je uchroniæ przed
niebezpieczeñstwami, jak najd³u¿ej zapewniæ mu
beztroskie ¿ycie. I pope³niaj¹ b³¹d. Rodzice powinni pomóc dziecku staæ siê jak najszybciej doros³ym. Kiedy? Gdy tylko zauwa¿¹, ¿e jest na to
gotowe – twierdzi prof. Rober Epstein, autor ksi¹¿ki Mit trudnego wieku. Odkryj dojrza³oœæ w twoim dziecku. Amerykañski psycholog uwa¿a, ¿e
trudnoœci wychowawcze m³odzie¿y pojawiaj¹ siê
w zachodniej kulturze wraz z wyd³u¿eniem wieku
dorastania.. Nastolatki zosta³y odizolowane od
doros³ych i wepchniête w kulturê m³odzie¿ow¹.
W takim œrodowisku M³odzie¿ spêdza 70 godzin
tygodniowo. Nie ma szans niczego siê nauczyæ i
nie ma wzorców do naœladowania. Nastolatkom
najbardziej szkodzi izolacja od doros³ych i obcowanie wy³¹cznie z kultur¹ m³odzie¿ow¹. M³odzi
powinni spêdzaæ czas z doros³ymi i uczyæ siê od
nich. Wtedy okazuje siê, ¿e „trudny wiek” nie
istnieje – twierdzi Epstein.
Aleksander Wielki po raz pierwszy dowodzi³
wojskiem w wieku szesnastu lat. Joanna d’Arc mia³a
siedemnaœcie lat, kiedy na czele wojsk francuskich oswobodzi³a Orlean i doprowadzi³a do koronacji Karola VII. (…) Samuel Colt mia³ szesnaœcie lat, gdy skonstruowa³ prototyp rewolweru
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kapiszonowego. Niewidomy Louis Braille by³ dwunastolatkiem, gdy wymyœli³ szeœciopunktowy system znaków do czytania. – Takie mo¿liwoœci maj¹
miliony nastolatków na œwiecie. Ale doroœli nie
pozwalaj¹ dzieciom na swobodê dzia³ania i je infantylizuj¹ – twierdzi prof. Epstein.
W spo³eczeñstwach zachodnich nastolatki
przeciêtnie dwadzieœcia razy w miesi¹cu k³óc¹ siê
z rodzicami. – Infantylizowanie sprawia, ¿e jedne
nastolatki buntuj¹ siê i bunt okazuj¹ przez ³amanie prawa i ryzykowne zachowanie. Inne zaœ godz¹
siê na bycie traktowanym jak dzieci i pozostaj¹
dzieæmi na tyle d³ugo, ze zetkniêcie siê z doros³ym ¿yciem w wieku lat dwudziestu przerasta ich
mo¿liwoœci – mówi Epstein.
Otrzymywanie przywilejów, ale i obowi¹zków
doros³ych, a tak¿e ponoszenie konsekwencji
swych dzia³añ daje m³odym ludziom motywacjê
do pracy nad sob¹. Powoduje te¿, ¿e bunt i nieodpowiedzialne zachowania przestaj¹ siê op³acaæ.
Tylko kto w dzisiejszych czasach odwa¿y siê traktowaæ nastolatki jak doros³ych?
Aleksandra Posto³a, Doros³e dzieci,
„Wprost” nr 24, 17 czerwca 2007r.

Brawo, Kamil!
Kamil Pu³ka z II g, z którym wywiad opublikowaliœmy w poprzednim numerze „Gimnazjalisty”, zosta³ laureatem Olimpiady z Jêzyka Niemieckiego.
Kamilowi i jego nauczycielce p. Annie Frosztêdze serdecznie gratulujemy!

Opieka pedagogiczna i korekta
tekstów Anna Bargie³
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O Komputerze!
Mocno w ciebie wierzê
I powiem dziœ szczerze,
¯e cieszysz mnie bardziej
Ni¿ jazda na rowerze.
Z Tob¹ zawsze jest zabawa,
Bo komputer – super sprawa!
Fajnie si¹œæ przy monitorze
W ka¿dy dzieñ, o ka¿dej porze
Robiæ razem ró¿ne rzeczy,
A czas leci, leci, leci…
I choæ nieraz siê zepsujesz
Na krótko mi humor psujesz.
Nie jesteœ maszyn¹ do liczenia
Lecz przyjacielem,
Z którym spe³niaj¹ siê marzenia.
Wojtek Wo³ek III a

Co powiedzielibyœmy doros³ym, gdyby
chcieli nas wys³uchaæ?
Choæbym mówi³ inaczej, nie zapominaj, ¿e
tak naprawdê potrzebujê twojej mi³oœci.
Gdy chcesz mnie do czegoœ przekonaæ, nie rozpoczynaj od nakazywania. Nie jestem manekinem
zaprogramowanym na wykonywanie poleceñ.
Jeœli chcesz, bym ci ufa³, dotrzymuj s³owa.
Trudno po³apaæ siê w œwiecie, gdy doros³y jest
zmienny jak pogoda w marcu.
Gdy siê spieramy, pozwól mi powiedzieæ, co
myœlê. Do rozmowy potrzeba dwóch s³uchaj¹cych
siê stron.
Nie obra¿aj siê, gdy jestem wobec ciebie niesprawiedliwy. Przebacz m³odszemu!
Nie wœciekaj siê, gdy wybieram inaczej ni¿
chcia³byœ. Ty i ja – to dwie ró¿ne osoby. To normalne, ¿e szukam swojej drogi.
Nie skreœlaj mnie, nawet gdy b³¹dzê. Tak jak
ty, jestem cz³owiekiem. Doskona³oœæ to cecha
anio³ów. Wspieraj mnie, gdy mi ciê¿ko. Du¿o
³atwiej DŸwigaæ k³opoty, gdy siê wie, ¿e nie jesteœmy sami.
Za Magazynem M³odych
„Œmig³o”, maj 2005r.

Brawo, Edyta!
Przez dwa dni marca 13 uczniów z naszej gminy, wytypowanych przez nauczycieli
jêzyka polskiego, mia³o mo¿liwoœæ poznania sztuki recytacji i sposobów interpretacji utworów poetyckich.
Warsztaty w Oœrodku Kultury prowadzi³a aktorka Teatru Ludowego Ma³gorzata Krzysica. Z
ka¿dym pracowa³a indywidualnie, udzielaj¹c wskazówek dotycz¹cych emisji g³osu, artykulacji i dykcji. Aktorka zwraca³a szczególn¹ uwagê na w³aœciwy dobór repertuaru i rozumienie tekstu. Wytypowa³a Paulinê Latoñ, Edytê Klimowsk¹ i Marcelinê Cie¿ (wszystkie Gimnazjum Su³kowice),
Daniela Kowala (SP Harbutowice) i Annê Œwiat³oñ (SP Krzywaczka) do eliminacji powiatowych
53 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Konkurs, organizowany przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w roku Zbigniewa Herberta, objêty zosta³ patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji
i Nauki.
Edyta Klimowska zdoby³a w eliminacjach
powiatowych trzecie miejsce.

DYPLOM 2000

Poczuæ siê artyst¹
Tak¹ mo¿liwoœæ daje udzia³ w m³odzie¿owych warsztatach plastycznych organizowanych w Galerii Internat dla uczniów
szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
naszego powiatu.
W tym roku dyrekcja Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Su³kowicach oraz
Stowarzyszenie Przyjació³ ZSZ – organizatorzy
dorocznych Plenerów Malarskich w Galerii Internat – zaprosili ju¿ po raz trzeci m³odzie¿ na
Warsztaty Plastyczne „Sztuka to moja pasja” organizowane w ramach Pleneru Malarskiego SU£KOWICE – WIOSNA 2008. Na zaproszenie,
oprócz uczniów naszej szko³y, odpowiedzia³y po
raz kolejny uczennice Gimnazjum im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Su³kowicach, zachêcone przez nauczyciela plastyki, a zarazem artystê
malarza – Jana Sochê.
W bie¿¹cym roku M³odzie¿owe Warsztaty
Plastyczne odbywa³y siê pod tematycznym has³em: „Malowane œwiat³em” Organizatorzy zapewnili uczestnikom Warsztatów mo¿liwoœæ pracy
twórczej pod bezpoœrednim kierunkiem i opiek¹
artystyczn¹ doœwiadczonych malarzy profesjonalistów: Stefana Berdaka, Julii Flis i Anny Lewiñskiej. A wszystko to w inspiruj¹cej aurze wystawy pasteli Krystyny Szczerbiñskiej zatytu³owanej – nomem omen – „Œwiat³em malowane”.
W programie Warsztatów znalaz³y siê wyk³ady, seminaria i prezentacje przygotowane przez artystów i m³odzie¿ naszej szko³y dotycz¹ce historii
sztuki, technik plastycznych, architektury, których
wspólnym mianownikiem tematycznym by³o wykorzystanie œwiat³a i cienia, koloru i waloru. I tak
np. podczas zwiedzania wystawy Krystyny Szczerbiñskiej pod kierunkiem Stefana Berdaka uczniowie
dowiedzieli siê, jak ³¹czyæ kolory ciep³e i zimne, jak
operowaæ walorem, jak równowa¿yæ kompozycjê
plam¹ koloru. A z „dzia³ki” jêzykowej, ¿e obecnie
mówi siê „ten pastel” a nie „ta pastela”.
Uczniowie klasy II T i II LO przedstawili
prezentacje: „Rembrandt – mistrz œwiat³ocienia”
oraz „Uchwyciæ ulotne – impresjonizm, impresjoniœci”. Prezentacje m³odzie¿y uzupe³nione by³y
wyk³adami artystów: „Œwiat³o i cieñ w malarstwie
sztalugowym na przestrzeni wieków” oraz „Œwiat³o, kolor, punkt – technika malarstwa impresjonistycznego”.

Strona WWW
W dniu 31 marca 2008 roku odby³ siê w naszej szkole ostatni etap III edycji konkursu „Strona WWW” organizowanego przez Komisjê Przedmiotów Informatycznych przy Zespole Szkó³
Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Su³kowicach pod patronatem Burmistrza Su³kowic, Starosty Powiatowego w Myœlenicach.
W etapie III wziê³o udzia³ 7 prac wykonanych przez 13 uczniów gimnazjów z Bysiny oraz
Izdebnika. Etap III to prezentacja prac przed jury
konkursowym, w sk³ad którego wchodzili nauczyciele informatyki z ZSZiO w Su³kowicach, przedstawiciel Starostwa w osobie pani Haliny Kustosz
- Miœko oraz nauczyciele opiekunowie zg³oszonych do konkursu prac. Wszystkie prezentowane
przez gimnazjalistów prace wymaga³y du¿o pracy, wiedzy oraz umiejêtnoœci. Wszystkie równie¿

Du¿e wra¿enie na uczestnikach wywar³a wycieczka tematyczna: „Witra¿e – szk³o œwiat³em
zaczarowane”, podczas której m.in. zobaczyli w
pe³nym œwietle witra¿ Stanis³awa Wyspiañskiego
„Bóg Ojciec – Stañ siê” w Bazylice oo. Franciszkanów, witra¿e Józefa Mehoffera w Domu pod
Szyszkami, a tak¿e zwiedzili niezwyk³¹ fabrykê –
Muzeum Witra¿y im. W. ¯eleñskiego w Krakowie. Wiedzê zdobyt¹ podczas wycieczki uzupe³nili uczniowie podczas seminarium przeprowadzonego przez A. Lewiñsk¹. Artystka przedstawi³a
równie¿ prezentacjê zwi¹zan¹ z oryginalnymi formami architektonicznymi, zatytu³owan¹ „Barwa
w architekturze Gaudi. Hunderwasser”.
Niew¹tpliwie najciekawszym punktem programu Warsztatów Plastycznych by³y zajêcia praktyczne – malarstwo olejowe na p³ótnie. Technika
ta tak wci¹gnê³a uczestników zajêæ, ¿e pracowali
nawet po godzinach przewidzianych w programie.
W tym miejscu du¿e uk³ony i podziêkowania organizatorzy sk³adaj¹ p. Julii Flis, która kosztem w³asnego czasu, rezygnuj¹c z piêknej pogody i mo¿liwoœci pracy w plenerze, z pe³nym oddaniem zajê³a
siê m³odymi artystami. Ale te¿ efekty ich pracy s¹
imponuj¹ce.
III edycjê M³odzie¿owych Warsztatów Plastycznych i XVII Pleneru Malarskiego zakoñczy³
wernisa¿ wspólnej wystawy prac artystów malarzy i m³odzie¿y, w Galerii Internat 13 marca.
Wyró¿nione przez profesjonalne jury prace,
spe³niaj¹ce warunki regulaminowe konkursu, zosta³y zg³oszone na XXVIII Festiwal Artystyczny
M³odzie¿y. Na wyniki w FAM przyjdzie poczekaæ
do 28 kwietnia, kiedy to odbêdzie siê Koncert
Laureatów i og³oszenie wyników konkursowych.
Natomiast werdykt Jury na najlepsz¹ pracê
III M³odzie¿owych Warsztatów Plastycznych
zosta³ og³oszony 3 kwietnia podczas Gali Szkolnego Festiwalu Nauki i Sztuki. Za najlepsz¹ pracê
uznano obraz uczennicy Gimnazjum im. Kardyna³a S. Wyszyñskiego w Su³kowicach – Martyny
Ligary. Prace Martyny i innych uczestników
warsztatów (z wyj¹tkiem wys³anych na FAM)
mo¿na ogl¹daæ w Galerii Internat.
Warsztaty zosta³y zorganizowane dziêki pomocy finansowej Starostwa Powiatowego Myœlenice oraz Urzêdu Miejskiego Su³kowice.
Mieczys³awa Sroka
by³y piêknie wykonane z wielkim zaanga¿owaniem. W tegorocznym konkursie uczniowie przygotowali prace na temat „Moje hobby”. W wyniku prezentacji wy³oniono najlepsze prace, z których I miejsce zajê³a Gabriela Bia³as uczennica
Gimnazjum w Izdebniku na temat: „Œmieræ w literaturze i sztuce”. Nagrod¹ dla autora zwyciêskiej
pracy jest odtwarzacz MP3 a dla szko³y urz¹dzenie wielofunkcyjne, nic wiêc dziwnego, ¿e walka
by³a zaciêta a i efekty zaskakuj¹ce.
Bogaci w nowe doœwiadczenia i wielkimi chêciami zakoñczyliœmy trzeci¹ edycjê konkursu 3
kwietnia podczas uroczystego og³oszenia wyników po³¹czonego z og³oszeniem wyników konkursu „Dyplom 2000”. A ja w imieniu organizatorów ju¿ dzisiaj zapraszam do IV konkursu w nastêpnym roku szkolnym 2008/2009!
Przewodnicz¹ca Komisji Przedmiotów
Informatycznych Beata D¹browska
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Jedn¹ z imprez festiwalowych o zasiêgu powiatowym to Powiatowy Konkurs Projektów DYPLOM 2000.
To ju¿ dziewi¹ta edycja Konkursu bêd¹cego
okazj¹ do prezentacji i docenienia innowacyjnoœci, oryginalnoœci i wysokiej jakoœci kszta³cenia
zawodowego w Powiecie Myœlenickim. Tegoroczna edycja by³a zarazem rywalizacj¹ przysz³ych
absolwentów powiatowych szkó³ ponadgimnazjalnych o tytu³ NAJLEPSZY W ZAWODZIE. Tak
zmodyfikowana formu³a Konkursu daje szansê
uczestnictwa równie¿ uczniom zasadniczych szkó³
zawodowych. Przes³uchania konkursowe odby³y
siê 1 kwietnia 2008r.
W tym roku w konkursie „Dyplom 2000”
wziê³a udzia³ m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ w Dobczycach oraz z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Su³kowicach. Zwyciê¿yli
uczniowie IV klasy Technikum im Karola Wojty³y (specjalnoœæ technik spedytor) w Su³kowicach
– Artur Sroka i Damian Malina, którzy wspólnie
przygotowali projekt realizacji prac zwi¹zanych
z za³adunkiem i przewozem ³adunku œrodkami
transportu drogowego przez firmê „Art-Dam
Sped”. II miejsce zajêli: Artur Zajda i Rafa³ Smole
z Zespo³u Szkó³ z Dobczyc oraz Pawe³ Moskal i
Dominik Garbieñ z Technikum im Karola Wojty³y w Su³kowicach. III miejsce zaj¹³ Szymon Kêsek
z Zespo³u Szkó³ z Dobczyc. Wszystkim laureatom gratulujemy.
Sponsorami nagród by³a Fabryka Narzêdzi
„KU•NIA”. Dziêkujemy.
Tadeusz Pelc

Szkolny Festiwal Nauki

„Na scenie ¿ycia”
Szkolny Festiwal Nauki jest imprez¹ szkoln¹
maj¹ca na celu integracjê wewn¹trz - klasow¹,
umo¿liwienie m³odzie¿y wykazania siê wiedz¹
i dojrza³oœci¹ oraz wy³onienie i wypromowanie
m³odzie¿y zdolnej, aktywnej i przedsiêbiorczej.
Tematem wiod¹cym tegorocznego festiwalu by³
„Teatr i jego twórcy”. Celem festiwalu by³o pog³êbienie wiedzy uczniów o dziejach teatru oraz
jego twórcach. Organizatorem by³a Rada Samorz¹du Uczniowskiego przy wspó³udziale wychowawców klas. Udzia³ klas w festiwalu ocenia³o jury
festiwalowe.
Pierwszy dzieñ festiwalu nosi³ tytu³ „Z uœmiechem przez wieki”. W tym dniu odby³ siê przegl¹d ma³ych form teatralnych, kabaretowych i
scenek satyrycznych w wykonaniu poszczególnych klas. W drugim dniu odby³a siê sesja naukowa na temat: „Dzieje teatru i dramatu”. Uczniowie przygotowali i wyg³osili prezentacje przedstawiaj¹ce twórców teatru.
Podczas Gali Fina³owej zosta³y og³oszone wyniki. Najlepsze klasy Festiwalu 2008 to klasa I Tm
i klasa II Tm. Jury przyzna³o te¿ wyró¿nienia dla
klas: I Lo, I Tg, I Ti, II La, III Tm, III Te, III Ti
Punkty zdobyte podczas Festiwalu doliczone
zosta³y do punktacji rocznej w ramach wspó³zawodnictwa klas o tytu³ „NAJAKTYWNIEJSZEJ
KLASY” za rok 2007/2008 zgodnie ze Statutem
Szko³y oraz indywidualnie do punktowej oceny z
zachowania. RSU

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

W Starcie
i Goœcibi
Swoj¹ przygodê z pi³k¹ no¿n¹
zacz¹³em w 1959 r. jako uczeñ zasadniczej szko³y zawodowej. W
szkole by³ wielki pasjonat pi³ki nauczyciel i kierownik internatu oraz
czynny sêdzia pi³karski p. Ludwik
Dziewoñski. Zorganizowa³ dru¿ynê szkoln¹, w której rozpocz¹³em
granie. Pierwsze mecze odby³y siê
po pierwszomajowym pochodzie. Gra³y dru¿yny LP¯ B³êkitni KuŸnia, LZS Su³kowianka i
dru¿yna szkolna. Po tym trójmeczu zaproponowano mi grê w LZS, gdzie by³em zawodnikiem do roku 1961. W latach 1961 - 1964 mia³em przerwê, gdy¿ chodzi³em do szko³y œredniej we Wroc³awiu, lecz z pi³ki nie zrezygnowa³em i gra³em w A klasowym Lotniku Wroc³aw.
Start Su³kowice
Po ukoñczeniu szko³y i rozpoczêciu pracy
wróci³em do su³kowickiej dru¿yny o nazwie
Start. By³a to dru¿yna powsta³a z po³¹czenia
LP¯ z LZS i wystêpowa³a ju¿ w B klasie. Grali
w niej wspaniali pi³karze. Z góry przepraszam,
¿e kogoœ mog³em pomin¹æ.
Bramkarze: Marian Nêdza, Mieczys³aw
Krupa, Józef Chrobak, W³adys³aw Pi¹tkowski, Stefan Norek;
Obroñcy: Jan Jêdrzejowski, Julian Krzywoñ, Julian Bargie³, Roman Bargie³, Stanis³aw
Œwiat³oñ, Jan £aski, Józef Sroka, Stanis³aw
Latoñ, W³adys³aw Moskal, Andrzej Malina Ludwik Twardosz, Janusz Dzierwa;
Pomocnicy i napastnicy: Stanis³aw Mielecki, Stanis³aw Gabryl, Wies³aw Galus, Józef
Moskal, Kazimierz Matulski, W³adys³aw Galus, Wies³aw Szafraniec, Stanis³aw Œwiat³oñ, Eugeniusz Siedleczka, Adam Ciê¿kowski, Ryszard
Ciê¿kowski, Edward Dunaj, Micha³ Mielniczek,
Stanis³aw Jêdrzejowski, Franciszek Socha, Jan
Tyrawa, Roman Strêk, Leszek Hojda, Jan £ukasik, Andrzej Ogiela, Tadeusz Dzie¿a.
Sw¹ grê zakoñczy³em w 1969 r. z ró¿nych
przyczyn. W mojej przygodzie pi³karskiej wraz
z kolegami wywalczy³em awans do A klasy, co
w tym czasie by³o wielkim osi¹gniêciem, gdy¿
wy¿sza klasa to ju¿ III liga. Najdalsze wyjazdy by³y do Wêgierskiej Górki a w drugim kierunku do Wolbromia. W naszej dru¿ynie gra³y
jeszcze dru¿yny z Kalwarii, Andrychowa, Kêt,
Suchej, Makowa, Limanowej, Piasków Wielkich, Wieliczki, Gdowa, Dobczyc, S³omnik,
Krzeszowic, ¯ywca, z Krakowa by³y Wanda,
Nadwiœlan, Borek, Czarni, Tramwaj, Armatura, Grzegórzecki, Korona, Kabel, Clepardia,
Prokocim, rezerwy Wis³y i Cracovii.
Najpiêkniejsze mecze to z Wis³¹ 4:0 i Œwitem Krzeszowice 6:1 na boisku Wawelu o
awans do A klasy.
W swojej przygodzie z pi³k¹ gra³em przeciwko trzem reprezentantom Polski: Kmiecikiem (Wis³a), Musia³em (Górnik Wieliczka) i
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od lewej:
W³adys³aw Starzec
Tadeusz Ryœ
Adam Sroka
Jan Tyrawa
Kazimierz Kuchta
Ryszard Bargie³
Konopelskim (Pr¹dniczanka), co by³o dla mnie
niesamowitym zaszczytem.
By³y tak¿e i wpadki. Jedna to przegrana z
Czarnymi Kraków na niesamowitym b³ocie 5:1
u siebie i drugie z Dalinem Myœlenice 5:1 te¿ u
siebie. Po tym przegranym meczu dwóch pi³karzy z Myœlenic wyrazi³o chêæ grania u nas.
By³ to Andrzej Ogiela i Tadeusz Dzie¿a. Gra³em w ataku, na prawej obronie a nawet za bramkarza sta³em w bramce. Mia³em trenerów Pitalê w LZS, Boronia, Danielewskiego i Optu³owicza.
Boisko na Zielonej po powodzi
W 1971 r. by³a niesamowita ulewa i potok
Harbutówka przeszed³ przez p³ytê boiska.
Nanosi³ ¿wiru, kamieni i zabra³ 3 metry boiska.
Poniewa¿ mój ojciec mia³ ci¹gnik, zaproponowano mi, bym to boisko naprawi³. Z obawami
przyj¹³em to wyzwanie i skrzykn¹³em grupê
chêtnych. Byli to Jan Tyrawa, Julian Bargie³,
Józef Bargie³, Roman Rusek i furmani Stanis³aw Tr¹bka i Franciszek Bednarczyk. Wyrównaliœmy sobie zmiany w zak³adzie i po godzinach pracowaliœmy na boisku. Wspomnê, co
mieliœmy wykonaæ. Po pierwsze to œciêcie oko³o
30 wywróconych drzew na Ptasznicy za przyzwoleniem gminy, z których zrobiliœmy szkielet muru oporowego. PóŸniej szkielet trzeba
by³o wypleœæ i spi¹æ. Nastêpnie roz³upaliœmy
dwa potê¿ne g³azy i wrzuciliœmy je ze szkieletem do rzeki. Za du¿ymi kamieniami posz³y
kamienie drobne, zbierane z p³yty boiska po
hakowaniu i bronowaniu ciê¿kimi bronami. Na
koniec by³o przywiezienie oko³o 30 czterotonowych przyczep urodzajki. Ziemiê i g³azy
wskaza³ nam naczelnik gminy Micha³ Mielniczek, kolega z dru¿yny pi³karskiej i budowniczy nowego stadionu i hotelu. Mówiê o tym
dlatego, aby pokazaæ ogrom pracy, któr¹ musieliœmy wykonaæ za niezbyt wysokie wynagrodzenie. W ostatni dzieñ, kiedy rozsialiœmy
trawê, nawóz, ca³oœæ powalcowa³em. Zacz¹³
padaæ œnieg, a wiêc by³a to póŸna jesieñ. Ca³oœæ
pracy trwa³a wiêcej ni¿ pó³ roku. Nasz mur
oporowy przetrwa³ wiêcej ni¿ 30 lat, kiedy to
woda znów przesz³a po p³ycie. Odbiór p³yty i
zabezpieczenia dokonano bez najmniejszych
usterek, a ja trafi³em do zarz¹du klubu.
Nowy stadion Goœcibi
Na pocz¹tek dokooptowano mnie do Jerzego Moskala, abyœmy prowadzili juniorów
Goœcibi. Prezesem zarz¹du by³ dyrektor Tadeusz B³achut, wiceprezesami naczelnik Micha³
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Mielniczek, nauczyciel szko³y podstawowej
Edward Dunaj, dyrektor zespo³u szkó³ zawodowych Stanis³aw Kufrej, sekretarzem Czes³aw
Wyrwa³a. Trenerami byli W³adys³aw Pi¹tkowski, Jan Tyrawa, Jerzy Moskal i do pomocy ja.
Nasza dru¿yna juniorów gra³a wspaniale. Z niej
wywodzili siê tacy zawodnicy jak Kazimierz
Moskal, Krzysztof Tyrpa, Janusz Górszczak,
Piotr Latoñ. W pewnym czasie gra³o w niej
trzech moich synów.
Nazwa „Goœcibia” zosta³a przyjêta na walnym zebraniu przez dzia³aczy, pi³karzy i kibiców, zarz¹d na okolicznoœæ przejœcia I dru¿yny na nowy stadion przy rzece Goœcibia. Wiele pracy spêdzi³em przed otwarciem nowego
boiska. Najpierw zosta³ przywieziony torf
dwoma zespo³ami (jelcz z przyczep¹), który
trzeba by³o roz³adowaæ, rozsypaæ na p³ytê i
powalcowaæ. Do torfu do³o¿y³em jeszcze nawóz i kiedy trawa wyros³a, musia³em j¹ kosiæ.
Pieniêdzy na walcowanie i koszenie nie mog³em braæ, bo nie mog³em wystawiæ rachunku.
Pi¹tkowski wymierzy³ p³ytê boiska i wyznaczy³ miejsce bramek, linii, chor¹giewek.
Gospodarzem by³ W³adys³aw Starzec. To
boisko wysypa³, a bramki – wzrok na mnie:
- Rusz g³ow¹!
Pomyœla³em: Od ojca ci¹gnik, wóz rozpiêty,
od kogo krokwie? Józef Œlusarz na Wêgrach. Strza³
w dziesi¹tkê! Cztery najpiêkniejsze i wysuszone
krokwie znalaz³y siê na moim wozie.
- Ile?
- Adam, jeœli mój syn g³upieje z wami...
Nic.
A teraz gdzie? Nied³ugo myœla³em. Tadeusz Ryœ jest stolarzem, mo¿e zrobi. Idê do niego. Wszystko rzuca i mówi:
- Wo³aj ch³opaków, bo musimy ciê¿k¹ gruboœciówkê wynieœ przed warsztat. Krokwie siê
nie zmieszcz¹ w œrodku.
Za 5 godzin bramki jak na wystawê niesiemy w rêkach na boisko.
Pytam Tadka:
- Ile?
- Idê z wami na stadion z waserwag¹, abyœcie to krzywo nie ustawili. A za robotê? Bêdê
mia³ bli¿ej na mecz jak na Zielon¹.
Dwie godziny roboty. Jeszcze tylko na
bramki pokost i bia³a emalia. Boisko mo¿e odbieraæ komisja z wydzia³u gier. A my wiecha.
Prezes B³achut zadowolony z nowego boiska mówi mi:
- Jesteœ dokooptowany do dwóch trenerów jako kierownik dru¿yny. (cdn.)
Adam Sroka „Kubis”
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Wiosenne porz¹dki
Urz¹d Miejski w Su³kowicach informuje,
¿e wszyscy mieszkañcy gminy mog¹ nieodp³atnie przekazaæ zu¿yty sprzêt elektryczny
i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe (wersalki, szafy, meble, itp.) na gminne sk³adowisko odpadów w Su³kowicach.
Sprzêt oraz odpady mo¿na przekazywaæ
w godzinach otwarcia sk³adowiska od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 700 do 1500.
Urz¹d Miejski w Su³kowicach przypomina o obowi¹zku utrzymywania swoich dzia³ek w stanie, który nie zagra¿a s¹siednim
uprawom poprzez zachwaszczenie.
W przypadku niewykonania odpowiednich
zabiegów (oprysk, wykoszenie, zaoranie) w³aœcicielowi dzia³ki zachwaszczonej decyzj¹ burmistrza nakazane zostanie wykonanie w odpowiednim terminie odpowiednich zabiegów.
Urz¹d Miejski w Su³kowicach informuje,
¿e zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdzia³aniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2005
r., Nr 179, poz. 1485 z póŸn. zm.) obowi¹zuje
ca³kowity ZAKAZ uprawy maku i konopi
na tzw. potrzeby w³asne.
Urz¹d Miejski w Su³kowicach informuje,
¿e wzorem roku ubieg³ego uruchomiony zosta³
program wywozu i utylizacji eternitu pochodz¹cego z pokryæ dachowych. Osoby zainteresowane proszê o kontakt w tut. Urzêdzie w
godzinach pracy I piêtro pok. 115, w terminie
do 12 maja 2008 r.
Przeprowadzamy w naszych szko³ach
„Konkurs zbiórki makulatury i puszek aluminiowych” a w przedszkolach „Konkurs
zbiórki baterii”. Zbiórka bêdzie siê odbywaæ
we wspó³pracy z Zak³adem Gospodarki Komunalnej w Biertowicach, który wszystkie zgromadzone odpady odbierze we wskazanym
przez szko³y terminie.
Maciej Budek

Wyniki konkursu wielkanocnego
Jury wysoko oceni³o poziom konkursu.
Cieszy du¿a iloœæ przepiêknie wykonanych
prac konkursowych. Martwi fakt stosowania
coraz oszczêdniej tradycyjnych materia³ów do
wykonania palm.

W konkursie pisanek I miejsce jury (Ma³gorzata Anita Werner, Ryszard Judasz, Ewelina Bielarz i Karolina Piechota) przyzna³o za
pisankê, któr¹ wykona³ Stanis³awa Socha z Rudnika. Wyró¿nienia w tej kategorii otrzymali:
Kinga Garbieñ z Su³kowic, Magdalena Chromicz z mam¹ i Justyna Ziemianin z Jasienicy,
Kacper Sapa³a i Wojciech Joñczyk z Su³kowic,
Marcin Ziemianin z Jasienicy i Weronika Golonka i Klaudia Szuba-£ata z Rudnika.
W konkursie na stroik wielkanocny I
miejsce przyznano Kamili Turek oraz Anecie
Migo z Biertowic, wyró¿nieniami uhonorowano Magdê Bogda³ z Harbutowic, Klaudiê Turek
z Biertowic, Weronikê i Magdalenê ¯ak z Su³kowic, Bartka Kiebzaka z Rudnika, Emiliê Bindulsk¹ i Katarzynê Su³owsk¹ z Su³kowic.
Najwiêcej, bo a¿ 105 prac wp³ynê³o na konkurs kartek œwi¹tecznych. W tej kategorii
zwyciêzcami zostali Franciszek Lewiñski z Krakowa, Magdalena Zaj¹c z Su³kowic i Mariola
Urbañczyk z Harbutowic. Wyró¿niania otrzymali: Bart³omiej Bartosz z Biertowic, Natalia
Œwider, ko³o komputerowe i Agnieszka Przêczek z Su³kowic, Marcin Bednarz z Pcimia,
Bartek Kiebzak z Rudnika, Patryk Grzyb z
Krakowa i Marcin Ziemianin z Jasienicy.
Do konkursu palm cztery zg³oszono w
kategorii palm du¿ych (powy¿ej 2,5 metra),
szeœæ w kategorii palm œrednich (do 2,5 metra), zaœ piêæ w kategorii palm ma³ych (do 1,5
metra).
W pierwszej kategorii zwyciêzcami konkursu zostali: Justyna i Marcin Ziemianin z
Jasienicy, zaœ wyró¿niania otrzymali: Dawid Zadora z Su³kowic,
Damian Dziuba z Krzywaczki
oraz Bartek i Szymon Kiebzak z
Rudnika.
W kategorii palm do 2,5 metra
zwyciê¿y³a plama wykonana
przez Miko³aja Tyrpê z Su³kowic;
wyró¿niono palmy: Gabrieli i Miko³aja Biel z Su³kowic, Joanny,
Anety i Urszuli Bochenek z Biertowic oraz klasy I d ze SP w Su³kowicach.
W kategorii palm najmniejszych zwyciê¿y³a Anna Zakrzewska z Biertowic. Wyró¿nienia: Ola
i Natalia Bieryt oraz Magda Ignasik z Krakowa.
Gratulujemy dyrektorowi
Oœrodka Kultury tak udanego konkursu, dba³oœci o pieczo³owicie
przygotowan¹ ekspozycjê prac
oraz za ufundowanie wielu piêknych nagród. (red.)
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100 LAT BANKU W SU£KOWICACH

KOLEJNE NAZWY BANKU
W SU£KOWICACH
1908 – 1924 Spó³ka Oszczêdnoœci i Po¿yczek
1924 – 1948 Kasa Stefczyka
1949
Gminna Kasa Spó³dzielcza
1950 – 1975 Spó³dzielnia OszczêdnoœciowoPo¿yczkowa
1075 – 1998 Bank Spó³dzielczy
1999 –
Bank Spó³dzielczy Rzemios³a
w Krakowie. Oddzia³ w Su³kowicach

W jubileuszowym zebraniu Banku Spó³dzielczego Rzemios³a - Oddzia³ w Su³kowicach 26 lutego 2008 roku
uczestniczyli:
Prezes Zarz¹du Helena Piasecka, Cz³onek Zarz¹du, Dyrektor Ryszard Wabik, Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Józef
Piekarczyk, Cz³onkowie Rady Nadzorczej Wies³aw Kukla i
Bernard Kwiecieñ, Burmistrz Gminy Su³kowice Piotr Pu³ka oraz zaproszeni Goœcie.
Gospodarzami byli Dyrektor Kazimierz Szafraniec, Zarz¹d
i Cz³onkowie Banku w Su³kowicach.

JUBILEUSZ BANKU SPÓ£DZIELCZEGO RZEMIOS£A
ODDZIA£ W SU£KOWICACH
Jubileuszowe zebranie rozpoczê³o siê od odczytania sprawozdañ Rady Nadzorczej, Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku Spó³dzielczego Rzemios³a w Krakowie za 2007 rok i przedstawieniu spraw bêd¹cych przedmiotem obrad najbli¿szego ZP BSR Kraków.
Nastêpnie Dyrektor Oddzia³u BSR Kazimierz Szafraniec
zapozna³ zebranych z histori¹ bankowoœci w Su³kowicach.

ZARYS HISTORII BANKU
Za datê za³o¿enia Banku Spó³dzielczego w Su³kowicach uwa¿a siê dzieñ 10 lutego1908 roku. Pierwsze protoko³owane posiedzenie Zarz¹du i Rady Nadzorczej odby³o siê dnia 18 wrzeœnia1908
roku. Wtedy to instytucja przyjê³a nazwê Spó³ka Oszczêdnoœci i
Po¿yczek w Su³kowicach. Za³o¿ycielami i organizatorami by³y w
wiêkszoœci osoby duchowne. Spó³ka Oszczêdnoœci i Po¿yczek w
Su³kowicach objê³a zasiêgiem swojego dzia³ania Su³kowice, Rudnik, Biertowice i Jasienicê.
W roku 1919 su³kowicka spó³ka przystêpuje do centralnej
Kasy Spó³ek Rolniczych w Warszawie, wp³acaj¹c tam swój udzia³.
Du¿ego znaczenia nabiera dzia³alnoœæ Kasy w latach 20-tych okresu miêdzywojennego. Ruchowi Spó³dzielczemu w tym okresie przewodzi dr Stefczyk, który wprowadza szereg pozytywnych zmian
do form i metod dzia³alnoœci Kasy. Po jego œmierci w 1924 roku
spó³dzielnia przyjmuje nazwê Kasa Stefczyka. Statut su³kowickiej
spó³ki zostaje dnia 25 lutego 1925 roku zarejestrowany w S¹dzie w
Wadowicach jako Kasa Stefczyka w Su³kowicach.
Trudny okres dzia³alnoœci Kasy przypada na lata okupacji
hitlerowskiej, jak równie¿ na pierwsze lata powojenne. 25 paŸdziernika 1948 roku, na podstawie dekretu o reformie bankowej,
kasy ³¹cz¹ siê i powstaj¹ GKS-y (Gminne Kasy Spó³dzielcze). Od
1949 roku Gminna Kasa Spó³dzielcza w Su³kowicach prowadzi
dzia³alnoœæ na terenie gminy Su³kowice, któr¹ tworz¹ wsie: Biertowice, Harbutowice, Rudnik, Krzywaczka, Wola Radziszowska i
Su³kowice. 4 stycznia 1950 roku – zarz¹dzeniem Ministra Skarbu
GKS-y zostaj¹ przekszta³cone w Spó³dzielnie OszczêdnoœciowoPo¿yczkowe. W roku 1967 SOP w Su³kowicach zostaje przeniesiona do lokalu mieszcz¹cego siê w remizie OSP, gdzie mieœci siê
do chwili obecnej.
W roku 1975 dzia³alnoœæ Banków Rolnych zostaje po³¹czona
z dzia³alnoœci¹ Kas Spó³dzielczych. Przyjmuj¹ nowy statut i nazwê Bank Spó³dzielczy w Su³kowicach. Bank poszerza sw¹ dzia³alnoœæ, produkty bankowe staj¹ siê dostêpne dla coraz szerszego grona klientów, przejmuje obs³ugê Urzêdu Gminy.
10 lutego 1998 roku odby³o siê uroczyste posiedzenie Rady
Nadzorczej i Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Su³kowicach z okazji 90-lecia powstania naszego banku. Odby³o siê ono w zmodernizowanym lokalu banku. Omówiono wtedy te¿ kwestie progu
kapita³owego w wysokoœci 500 tys. ECU, jaki zak³ada³ Narodowy
Bank Polski, do koñca 1999 roku. Stwierdzono, ¿e w naszym przypadku bêdzie to nierealne. W celu po³¹czenia zaczêto szukaæ banku silnego kapita³owo oraz godnego zaufania. Rozmowy by³y prowadzone w czterech bankach.

By³y to: Bank Spó³dzielczy Skawina, Krakowski Bank Spó³dzielczy, Bank Spó³dzielczy Kalwaria oraz BSR Kraków. Wybrano
Bank Spó³dzielczy Rzemios³a w Krakowie. Rada Banku Spó³dzielczego w Su³kowicach podjê³a uchwa³ê nr 9/98 w tej sprawie. 24
listopada 1998 roku zwo³ano Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spó³dzielczego w Su³kowicach, gdzie g³ównym tematem zebrania by³o podjêcie uchwa³y w sprawie po³¹czenia siê
Banku Spó³dzielczego w Su³kowicach z Bankiem Spó³dzielczym
Rzemios³a w Krakowie. Uchwa³a ta zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Dzieñ po³¹czenia wyznaczono na 1 stycznia 1999 roku.
Od roku 2001 powiêkszono lokal bankowy, dziêki umowie wynajmu od OSP. Na prze³omie lat 2001/2002 wykonano generalny
remont. Uroczyste zakoñczenie inwestycji, wraz z poœwiêceniem
rozbudowanego i odnowionego lokalu banku odby³o siê 25 czerwca 2002 roku.
W roku 2003 na emeryturê odesz³a d³ugoletnia Pani Dyrektor
Anna Sroka, a jej obowi¹zki przejê³a dotychczasowa ksiêgowa
Oddzia³u Pani Janina Kania, która pe³ni³a tê funkcjê do 31 lipca
2007 roku. W tym te¿ dniu odchodzi na emeryturê Pani Zastêpca
Dyrektora Krystyna Krawczyk. Zarz¹d BSR z dniem 1 sierpnia
2007 roku powo³uje na stanowisko dyrektora oddzia³u Kazimierza
Szafrañca, a na stanowisko zastêpcy dyrektora Pani¹ Ewê Jamróz.
Oddzia³ Banku Spó³dzielczego Rzemios³a w Su³kowicach czuje siê mocno zwi¹zany z Gmin¹ Su³kowice oraz mieszcz¹cymi siê
na jej terenie organizacjami. Chêtnie uczestniczy w sponsorowaniu ró¿nych przedsiêwziêæ, udziela pomocy finansowej w postaci
dotacji i darowizn najbardziej potrzebuj¹cym. Mamy nadziejê, ¿e
ta atmosfera wzajemnej pomocy przyczyni siê do realizacji ró¿nych zamierzeñ i celów oraz zacieœni wiêŸ emocjonaln¹ w naszym
œrodowisku.

PODZIÊKOWANIA
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do rozwoju naszego Banku.
Dziêkujê Radzie Nadzorczej i Zarz¹dowi Banku Spó³dzielczego Rzemios³a w Krakowie, Radzie Oddzia³owej – obecnym i
by³ym cz³onkom.
Za dobrze wykonywan¹ pracê dziêkujê by³ym i obecnym Pracownikom.
W³adzom gminnym na czele z Panem Burmistrzem Piotrem
Pu³k¹ oraz Zarz¹dowi Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej na czele z
Panem Prezesem Janem Hodurkiem dziêkujê za dobr¹ wspó³pracê.
Dziêkujê naszym Klientom za to, ¿e przez tyle lat s¹ wierni
Bankowi Spó³dzielczemu, co w dzisiejszych czasach, przy wielkiej konkurencji jest dla nas szczególnie cenne.
Kazimierz Szafraniec

Odznaczeni Odznak¹
„Za Zas³ugi dla BSR”
Cz³onek Rady Nadzorczej, przewodnicz¹cego Kapitu³y Odznaki „Za Zas³ugi dla BSR” Bernard Kwiecieñ odczyta³ nastêpuj¹ce
wnioski:
Pani Anna Sroka (fot. nr 1 - na nastêpnej stronie) by³a zwi¹zana z bankowoœci¹ 34 lata w ci¹gu swej 40-letniej kariery zawodowej. Pracuj¹c w Banku Spó³dzielczym w Su³kowicach, przechodzi³a kolejne szczeble kariery zawodowej, pe³ni¹c na pocz¹tku funkcjê g³ównej ksiêgowej tej placówki. Trudno przeceniæ zas³ugi pani
dyrektor w procesie ³¹czenia banku w Su³kowicach z BSR w Krakowie. W kolejnych latach a¿ do 2003 roku pani Anna Sroka by³a
dyrektorem Oddzia³u Banku SR w Su³kowicach. Uznaj¹c zas³ugi
pani Anny Sroki, jej wysi³ki, profesjonalizm i poœwiêcenie w³o¿one
na rzecz kierowanego przez ni¹ oddzia³u, kapitu³a ma zaszczyt uhonorowaæ j¹ Odznak¹ „Za Zas³ugi dla BSR”.
Pani Janina Kania (fot. nr 2) to d³ugoletni by³y pracownik
naszego banku z ponad 40-letnim sta¿em pracy. W latach 19932003 pe³ni³a obowi¹zki g³ównej ksiêgowej su³kowickiej placówki.
W latach 2003-2007 kierowa³a prac¹ oddzia³u w Su³kowicach jako
jej dyrektor. Zawsze mo¿na by³o liczyæ na pani¹ Janinê Kaniê, gdy
by³a naszym wspó³pracownikiem. Zauwa¿yliœmy jej profesjonalizm, sumiennoœæ i odpowiedzialnoœæ. Do dziœ pozostaje czynnym
i zaanga¿owanym cz³onkiem naszego banku. Wyró¿niamy tedy
pani¹ Janinê Kaniê Odznak¹ „Za Zas³ugi dla BSR”.
Pan Tadeusz Fus (fot. nr 3) jest cz³onkiem BS w Su³kowicach
od 1977 roku. W 1994 zosta³ wybrany do Rady Nadzorczej, a w rok
póŸniej pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego tej rady. Nale¿a³ do inicjatorów po³¹czenia Banku Spó³dzielczego z BSR. Przewodniczy³ i
przewodniczy do dziœ Radzie Oddzia³owej. Jest równie¿ spo³ecznikiem, d³ugoletnim radnym Gminy Su³kowice i so³tysem Biertowic.
Doceniaj¹c jego starania, pracê i zaanga¿owanie w sprawy banku,
honorujemy go Odznak¹ „Za Zas³ugi dla BSR”.
Pan Jan Kozik (fot. nr 4) sta³ siê cz³onkiem Banku Spó³dzielczego w Su³kowicach ju¿ w 1971 roku. W roku 1981 rozpocz¹³
pracê w samorz¹dzie bankowym, pierwotnie jako cz³onek Rady
Nadzorczej, by w rok póŸniej obj¹æ funkcjê przewodnicz¹cego tej
rady. To odpowiedzialne zadanie pe³ni³ do 1995 roku. Do dziœ pozostaje bardzo aktywnym i zaanga¿owanym w sprawy naszego
banku. Wyró¿niamy go Odznak¹ „Za Zas³ugi dla BSR”.
Odznaki wrêczali: Prezes Zarz¹du Helena Piasecka, Cz³onek
Zarz¹du, Dyrektor Ryszard Wabik i Cz³onek Rady Nadzorczej Bernard Kwiecieñ.

¯YCZENIA
Na rêce dyrektora Kazimierza Szafrañca ¿yczenia z³o¿yli:
Prezes Zarz¹du Helena Piasecka
Burmistrz Su³kowic Piotr Pu³ka,
Prezes Su³kowickiej Izby Gospodarczej Stanis³aw Biernat,
Zast. Dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej im. Tadeusza
Piekarza w Harbutowicach Kazimierz Zachwieja
i inni zaproszeni Goœcie.

Pan Dyrektor Kazimierz Szafraniec z Pani¹ Kasjer Mari¹ Filipek
(fot. nr 5) wrêczyli wszystkim uczestnikom uroczystoœci pami¹tkowy kalkulator.
Smaczny posi³ek, który bardzo sobie wszyscy chwalili, przygotowa³y Panie ze Stowarzyszenia Gospodyñ. Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp „Ma³ej Elegii” z Rudnika (fot. nr 8), która zaprezentowa³a niezwykle barwny pokaz tañców, po³¹czony z pieœni¹ i melodi¹
ludow¹. Widzowie nagrodzili zespó³ gor¹cymi brawami.
Su³kowickiemu Bankowi ¿yczymy wielu lat sukcesów, skutecznego konkurowania z obcym kapita³em i krzewienia zasad
polskiej spó³dzielczoœci.
(B)
Nie jesteœmy zwyczajnym bankiem. Jesteœmy nowoczesn¹ i uniwersaln¹ instytucj¹ finansow¹, której misjê wyra¿aj¹ s³owa „w Twoich stronach, po Twojej stronie”. „W Twoich stronach”, bo stanowimy cz¹stkê lokalnej spo³ecznoœci i z ni¹ wi¹¿emy swój rozwój.
„Po Twojej stronie”, poniewa¿ wiemy, ¿e do sukcesu prowadz¹
partnerstwo i zaufanie, a miar¹ rozwi¹zañ jest dla nas zawsze satysfakcja Klientów.

OFERTA BANKU
Klienci indywidualni
Rachunek oszczêdnoœciowo – rozliczeniowy ROR
Rachunek a’vista
Rachunek a’vista w walutach wymienialnych
Lokaty terminowe w PLN
Lokaty terminowe w walutach
wymienialnych
Karty p³atnicze
Karta kredytowa VISA CLASSIC
Bankofon
eBSR – bankowoœæ internetowa
SMS Banking
Kredyty
- bezpieczny
- gotówkowy
- cz³onkowski
- odnawialny w ROR
- hipoteczny kredyt konsumpcyjny

- mieszkaniowy
- z premi¹ termomodernizacyjn¹
- na zakup œrodków transportu
- ratalny
- cztery pory roku
- debet w ROR
Ubezpieczenie sp³aty kredytu
Inne us³ugi: skup i sprzeda¿ walut, polecenie wyp³aty w obrocie
zagranicznym, sta³e zlecenia, polecenie zap³aty, konwojowanie gotówki
Sprzeda¿ polis ubezpieczeniowych
Fundusze inwestycyjne Union Investment TFI S.A.
Western Union
Do³adowanie telefonu komórkowego

Rolnicy
Rachunki bankowe:
- bie¿¹cy dla rolników
- bie¿¹cy walutowy
Lokaty
Karty p³atnicze
eBSR - bankowoœæ internetowa
Home banking
Bankofon

SMS Banking
Kredyty:
- obrotowy
- kredyt inwestycyjny
- kredyt rewolwingowy
- obrotowy w rachunku bie¿¹cym
Doradztwo z zakresu pozyskiwania œrodków unijnych

Instytucje i firmy
Rachunki bankowe:
- bie¿¹cy
- pomocniczy
Rachunek bie¿¹cy w walutach
wymienialnych
Lokaty terminowe
Karty p³atnicze
Bankofon
Home banking
eBSR - bankowoœæ internetowa
SMS Banking
Kredyty:
- obrotowy
- inwestycyjny

- rewolwingowy
- obrotowy w rachunku bie¿¹cym
- hipoteczny na dzia³alnoœæ gospodarcz¹
- p³atniczy
- na zakup œrodków transportu
- dyskontowy
- dewizowy
- indeksowany
- na zakupy ratalne
- pomostowy (SAPARD)
- pomostowy (SPO - WKP)
- pomostowy (SPO - ROLNY)
- gwarancje i porêczenia
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