Majówka na Oblasku

W NUMERZE
Honorowi su³kowianie

str. 4

Tytu³ Honorowego Obywatela Su³kowic rada miejska nada³a Krystynie Stolarskiej i Eugeniuszowi Pitali, doceniaj¹c i podkreœlaj¹c w ten sposób wk³ad wnoszony przez nich w kszta³towanie
relacji spo³ecznych w mieœcie i gminie.

Tato, jestem z ciebie dumny

str. 4 - 5

Urodzi³em siê 80 lat temu, mog³em wiêc zaobserwowaæ ogromne
zmiany w ró¿nych dziedzinach ¿ycia.

Aresztowania w Su³kowicach w kwietniu 1944
roku
str. 6
Po kilku tygodniach cichej grozy, dnia 30 kwietnia 1944 roku o
godzinie 5 rano, obudzi³o nas okropne walenie w drzwi domu.
Zerwaliœmy siê wszyscy i przez okno zobaczyliœmy, ¿e dom jest
otoczony przez Niemców.

Konfederacka majówka

str. 7

Przy krzy¿u konfederackim na Prze³êczy Sanguszki spotka³y
siê prawdziwe t³umy z kilku s¹siaduj¹cych gmin: Su³kowic, Lanckorony, Budzowa, Stryszowa a nawet Kalwarii i Wadowic.

Podró¿ do pocz¹tków

Wieczór majowy
Ju¿ nad polsk¹ krain¹
zapad³ wieczór majowy.
W dali promienie s³oñca gin¹,
zmierzch nap³ywa spokojny.
Tonie w ogrodach zieleni
cicha wioska uœpiona,
Matka nad ni¹ roztacza
opiekuñcze ramiona.
U Jej stóp lud œpiewa
w ka¿dy wieczór majowy.
Pieœñ serdeczna rozbrzmiewa
na czeœæ Nieba Królowej.
Walentyna Dragosz
Krzywaczka

Od wielu lat kapela rodzinna
Dudy gra i œpiewa na majówkach,
które organizuj¹ m.in. mieszkañcy
Biertowic, Krzywaczki i Su³kowic
- Wêgier (przy kapliczce Skorutów).
Na Oblasku zbieraj¹ siê corocznie mieszkañcy przede wszystkim
II Rejonu, choæ nie brak i ludzi z
Osiedla czy rudnickiej Starcówki
oraz Blakówki.
W bie¿¹cym roku na Oblasku
modlitwom przewodniczy³ ks.
proboszcz Stanis³aw Jaœkowiec,
który równie¿ w krótkim kazaniu
wzruszaj¹co mówi³ o zmar³ych.
A¿ siê serce raduje, kiedy œpiewam na majówkach – powiedzia³a
na Oblasku pewna pani. (B)

Zdjêcia w numerze
Kazimierz Zachwieja – str. 13
Archiwum Adama Sroki – str. 14 - 15
Ma³gorzata KoŸlak – str. 16
Maria Œwiat³oñ – str. 16 i 23 (nr 1)
Jan P³oszczyca – str. 18
Archiwum ZSZ i O w Su³kowicach
– str. 20
Krzysztof Trojan – str. 23 (nr. 3, 6, 7)
Stefan Bochenek – pozosta³e fot.

str. 8

Wypada wspomnieæ legendê, jak¹ us³ysza³em w domu rodzinnym
w dniu odszukania œladów pierwszego koœció³ka pod wezwaniem
œw. Micha³a Archanio³a w Grobach. Kiedy koœció³ uleg³ zniszczeniu, a parafianie próbowali go odbudowaæ, obraz Matki Bo¿ej
kilka razy przenosi³ siê sam na inne miejsce, do centrum wioski,
gdzie z ziemi bi³o cudowne Ÿróde³ko.

XIX sesja Rady Miejskiej

str. 9

Jednog³oœne absolutorium dla burmistrza

W gminie Su³kowice najwa¿niejsi s¹ ludzie
str. 10 - 11
Nowa Rada Osiedla str. 11
Przewodnicz¹cym Rady Osiedla zosta³ Adam Bargie³, cz³onkami
Zarz¹du Stanis³aw KoŸlak, Anna Sroka, Józef Ziemianin.

Czy smutek naprawdê równa siê emo? str. 12
Pochyliæ siê nad sob¹...

str. 12

Harbutowice œwiêtuj¹

str. 13

Nasza ok³adka
Kapliczka ku czci konfederatów barskich w lesie Groby na miejscu
pierwszego koœcio³a
w Harbutowicach
Kapliczkê wyrzeŸbi³ artysta
Wojciech Kurdziel.

W Starcie i Goœcibi (cz. II)

str. 14 - 15

Informacje z przedszkoli, szkó³ i Oœrodka Kultury
str. 16 - 17
Gazetki szkolne
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HONOROWI SU£KOWIANIE
Program oficjalnych trzeciomajowych
uroczystoœci w Su³kowicach obejmowa³:
mszê œw. za Ojczyznê w koœciele parafialnym, z³o¿enie kwiatów pod Pomnikiem
Ofiar Pacyfikacji na Rynku, uroczyste nadanie tytu³u Honorowego Obywatela po³¹czone z bankietem przygotowanym przez Stowarzyszenie Gospodyñ. Popo³udniowa czeœæ
uroczystoœci, to poœwiêcenie Kapliczki Konfederatów w Lesie Groby, a wieczorna – koncert pieœni patriotycznych w wykonaniu
m³odzie¿y.

Franciszek Macharski, który to miejsce w szczególny sposób honorowa³ i polubi³. Pod rêk¹
Krystyny Stolarskiej DPS w Harbutowicach
sta³ siê prawdziw¹ wizytówk¹ gminy Su³kowice i daje znakomite œwiadectwo o mieszkaj¹cych i dzia³aj¹cych tu ludziach. Te zas³ugi podkreœlano w laudacjach, gratulacjach i podziêkowaniach, a sama Honorowa Obywatelka powiedzia³a: „Tylko z³o przychodzi samo i znienacka. Dobro rodzi siê we wspó³pracy i trudzie” – wzajemnie dziêkuj¹c œrodowisku za
uzyskiwan¹ systematycznie pomoc.

Tytu³ Honorowego Obywatela Su³kowic
rada miejska nada³a Krystynie Stolarskiej i Eugeniuszowi Pitali, doceniaj¹c i podkreœlaj¹c w
ten sposób wk³ad wnoszony przez nich w
kszta³towanie relacji spo³ecznych w mieœcie i
gminie. Wrêczenie odznak i dyplomów odby³o
siê 3 maja w stra¿nicy OSP z udzia³em samorz¹du oraz przedstawicieli wszystkich œrodowisk i organizacji gminy.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od koncertu
pieœni patriotycznych w wykonaniu chóru
Apassionata. Nastêpnie g³os zabra³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan Socha, który odczyta³ odnoœne uchwa³y rady wraz z uzasadnieniem. Przedstawi³ tez pokrótce sylwetki Honorowych Obywateli.

Do Eugeniusza Pitali przewodnicz¹cy Jan
Socha powiedzia³: „Panu nale¿y siê w³aœciwie
do¿ywotni tytu³ So³tysa Su³kowic. Szkoda, ¿e
rada miejska nie ma takiej mo¿liwoœci”. Honorowy Obywatel przyby³ do Su³kowic w 1955
roku i pracowa³ w Metalowej Spó³dzielni Pracy „KuŸnia”. By³ kolejno kierownikiem sekcji
norm, zaopatrzenia, dzia³u administracyjnogospodarczego, a w okresie stanu wojennego
aktywnie zaanga¿owa³ siê w prace NSZZ Pracowników Fabryki. W latach 60. bra³ udzia³ i
czynnie wspó³tworzy³ amatorski teatr przy
klubie kultury KuŸnia. Od maja 1994 roku do
maja 2007 roku by³ Przewodnicz¹cym Rady
Osiedla, od 1988 roku pe³ni funkcjê prezesa
Ko³a Miejsko-Gminnego Zwi¹zku Kombatantów RP i by³ych WiêŸniów Politycznych, od
lutego 1985 – przewodzi Ko³u Emerytów i
Rencistów przy FN KuŸnia. Zosta³ uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym m.in.
Srebrn¹ Odznak¹ Za Zas³ugi dla Ziemi Krakowskiej, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Krzy¿em Armii Krajowej. W œwiadomoœci ludzi jednak Pan
Gienek, to przede wszystkim ogromnie ¿yczliwy, dobry cz³owiek, spo³ecznik, który – jak
podkreœlano w przemówieniach okolicznoœciowych – jest niezmordowany w zabieganiu o
ludzie sprawy, zawsze gotów podj¹æ trud rozwi¹zywania cudzych problemów. Przy tym jest
osob¹ bardzo skromn¹, wrêcz nieœmia³¹, gdy
chodzi o sprawy jego w³asne. W pamiêci wielu
obecnych utrwali³ siê te¿ jako przedstawiciel
Œwiêtego Miko³aja. W swoim wyst¹pieniu opowiedzia³, w jaki sposób dosz³o do tego, ¿e za³o¿y³ na siebie szaty szafarza. Po prostu – by³a
taka potrzeba. Dzieci czeka³y.
Ta czeœæ spotkania zakoñczy³a siê tubalnym Sto lat odegranym przez orkiestrê dêt¹.

Krystyna Stolarska, dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej w Harbutowicach, organizator Warsztatów Terapii Zajêciowej i obecnie
prezes Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepe³nosprawnych Kolonia przyjecha³a do gminy Su³kowice w 1993 roku. Wczeœniej wspó³pracowa³a z wojewod¹ Tadeuszem Piekarzem
w Urzêdzie Wojewódzkim. Zasta³a obiekt w
bardzo z³ym stanie, wiêc swoj¹ pracê rozpoczê³a od kapitalnych remontów i adaptacji, a
kiedy w 1995 roku oddane ju¿ zosta³y do u¿ytku obiekty dla pensjonariuszy stacjonarnych,
natychmiast rozpoczê³a budowê Warsztatów
Terapii Zajêciowej. Stworzy³a placówkê, która
spe³nia najwy¿sze standardy opieki nad osobami niepe³nosprawnymi, zw³aszcza jeœli chodzi o sposób organizacji zajêæ i aktywizacjê.
Przy okazji uczy³a zarówno obs³ugê Domu jak
i – stopniowo, ale systematycznie – spo³ecznoœæ gminy przyjaznego, ludzkiego spojrzenia
na cz³owieka, który jest inny. Krystyna Stolarska pokaza³a, ¿e potrafi dawaæ ca³e serce bez
¿adnych limitów, ale te¿ potrafi wymagaæ serca dla swoich podopiecznych. Kiedy niedobory finansowe mog³yby zagroziæ obranemu
przez ni¹ stylowi prowadzenia placówki, zorganizowa³a wokó³ DPS sieæ sponsorów i ludzi
dobrej woli, obejmuj¹c¹ takie dzia³ania, jak koncerty Piwnicy pod Baranami w Krakowie na
rzecz Domu, Bale Rzemios³a w Su³kowicach,
kiermasze œwi¹teczne z pracami wykonanymi
podczas warsztatów. Za³o¿y³a Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepe³nosprawnych Kolonia, a do pracy w nim pozyska³a tak wybitne
osobowoœci, jak póŸniejszy wieloletni prezes
Kolonii, pierwszy Honorowy Obywatel Su³kowic Tadeusz Piekarz – by³y wojewoda krakowski, cz³owiek „ulepiony” z tej samej gliny.
Goœciem w Harbutowicach bywali wybitni artyœci, osoby publiczne, wreszcie sam kardyna³
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Serdeczna atmosfera panuj¹ca podczas uroczystych wyst¹pieñ i niemal prywatnych
¿yczeñ, trwa³a nadal podczas prawdziwego festiwalu dla podniebienia i oka urz¹dzonego
przez Stowarzyszenie Gospodyñ. Piêknie
przystrojone sto³y ugina³y siê od wykwintnych
miês na zimno, sa³atek, galantyn, przystawek i
s³odyczy. Przygotowania w kuchni stra¿nicy
wrza³y ju¿ od dwóch dni na dziesi¹tki r¹k. W
ten sposób gospodynie zaakcentowa³y rok
swojej obecnoœci w Su³kowicach – wszak inauguracja dzia³añ zewnêtrznych Stowarzyszenia
mia³a miejsce w³aœnie rok temu – podczas uroczystoœci trzeciomajowych i przyjêcia zorganizowanego z okazji nadania honorowego obywatelstwa ¿egnaj¹cemu siê z parafi¹ ks. proboszczowi Janowi Nowakowi.
Rozalia Oliwa
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Tato, jestem
z ciebie dumny
Nie jestem rodowitym su³kowiczaninem, pochodzê z Sieprawia, ale mam obywatelstwo Su³kowic, w dodatku teraz honorowe. Mieszkam na Zielonej od 1955 roku. Tu
te¿ siê o¿eni³em. Jestem wdowcem, poniewa¿
¿ona umar³a na tê straszn¹ chorobê...Mam trzech
synów – moim zdaniem udanych – oraz czterech wnuków i trzy wnuczki. By³ jeden Pitala
w Su³kowicach, a teraz jest a¿ tylu!
Dziêki Bogu prze¿y³em tyle lat. Mia³em
siostry: Antoninê, Jadwigê i Janinê oraz braci
Zygmunta, Adama i Stefana. Antonina zosta³a
na ojcowiŸnie w Sieprawiu. Jadwiga w 1932
roku wyemigrowa³a za chlebem do Francji, gdzie
za³o¿y³a rodzinê. Odwiedzi³a nas wraz z synem w 1975 roku. Zygmunt ukoñczy³ przed
wojn¹ szko³ê lotnicz¹ w Krakowie, ale zachorowa³ i zmar³. Stefan by³ rzemieœlnikiem, Adam
zosta³ ksiêdzem, Janina pielêgniark¹. Janina to
jedyna ¿yj¹ca z mego rodzeñstwa.
Urodzi³em siê 80 lat temu, mog³em wiêc
zaobserwowaæ ogromne zmiany w ró¿nych
dziedzinach ¿ycia.
Przed wojn¹ moja matka Anna mia³a dwa
morgi pola i dzier¿awi³a drugie tyle, w sumie
dwa hektary. Ojciec Jan zmar³ maj¹c 50 lat z
powodu choroby, której siê nabawi³ walcz¹c
szeœæ lat w I wojnie œwiatowej. Mama nie maj¹c emerytury musia³a jednak z tego gospodarstwa utrzymaæ siedmioro dzieci. Przygarnê³a
równie¿ sierotê Stanis³awa wychowuj¹c do 20
roku jego ¿ycia. Stanis³aw siê o¿eni³, mieszka³
w Sieprawiu i czêsto odwiedza³ swoj¹ przybran¹ matkê. Zanim poszed³em do szko³y podstawowej (wówczas nazywanej powszechn¹),
mama budzi³a mnie o 5 rano, ¿ebym pas³ dwie
krowy i ja³ówkê. Kto dziœ krowy pasie?! Po
powrocie ze szko³y wraz z bratem i siostr¹
trzeba by³o iœæ do lasu i takim bosakiem, jaki
maj¹ stra¿acy, ale zrobionym z sierpa i d³ugiego kija œcina³o siê z sosen i œwierków suche
konary, ¿eby by³o czym paliæ pod piecem kuchennym. Potem znów pasienie krów, a wieczorem przy lampie naftowej odrabianie lekcji.
Prawie wszystkie prace rolnicze robiono rêcznie. Niektórzy kopaczkami kopali ugory pod
zasiew. Tylko bogatsi mieli konia, który ci¹gn¹³
p³ug, potem brony. W ¿niwa wszyscy ciê¿ko
pracowali. Sierpami pos³ugiwali siê zarówno
kobiety jak i mê¿czyŸni. Niektórzy, ale tylko
ch³opi, nauczyli siê kosiæ kosami, wiêc siekli
zbo¿e nie tylko u siebie, ale i pomagali s¹siadom. Dzieci nosi³y snopki, m³odzie¿ wi¹za³a je
i wozi³a do domów na tragacach (rodzaj taczek)
lub karach, czyli ma³ych wózkach. Na klepisku
w stodole zbo¿e m³óciliœmy cepami. S³oma,
zw³aszcza ¿ytnia, musia³a byæ dok³adnie wyczyszczona z chwastów, bowiem z niej siê robi³o snopki, które s³u¿y³y na pokrycie dachów
(tzw. strzecha). W moim domu w sieni sta³ m³ynek rêczny i piec chlebowy. Te m³ynki mia³y
dwa du¿e kamienie, miêdzy które sypano ziarno. Mielenie by³o bardzo ¿mudn¹ robot¹. Chleba
siê nie kupowa³o, tylko struclê na œwiêta. Matka w ka¿dy pi¹tek piek³a w piecu chlebowym
piêæ du¿ych jak ko³a chlebów, na kwasie, z do-

datkiem gotowanych ziemniaków i kwaœnego
mleka, ¿eby nie wysycha³. Co to by³ za chleb!
Jeszcze dziœ czujê jego smak. Która gospodyni
piecze dzisiaj chleb?
I u nas, i u s¹siadów nie by³o ³azienek. K¹paliœmy siê w drewnianej balii, czyli w cebrzyku. Za potrzeb¹ chodzi³o siê do wychodka za
domem.
Pamiêtam, ¿e w latach 30-tych mój brat
kupi³ radio, takie ma³e, kryszta³kowe (w rurce
szklanej by³y kryszta³ki), ze s³uchawkami i
podkrêtem, którym szuka³o siê fal. Móg³ je s³uchaæ tylko w³aœciciel, ale kiedy po³o¿y³o siê
s³uchawki na fajansowym talerzu, wówczas
g³os dociera³ do jeszcze dwóch, trzech s³uchaczy. Do oœwietlenia domów u¿ywano lamp naftowych, przy nich uczniowie (ja te¿) odrabiali
lekcje. PóŸniej, to jest w latach 1940 - 1950,
mieszkania oœwietlano tzw. karbidówkami. Od
1950 roku wieœ zaczêto elektryfikowaæ
Jak¿e wszystko siê zmieni³o! Pojawi³y na
przyk³ad maszyny u³atwiaj¹ce prace polne. Lodówki, pralki, telewizory, komputery s¹ prawie w ka¿dym domu.
Jestem ze œrodowiska Armii Krajowej. Po
wczeœniejszym przeszkoleniu, z pocz¹tkiem
roku 1944 z³o¿y³em przysiêgê przed komendantem Oddzia³u Terenowego AK Siepraw –
Œwi¹tniki Górne Franciszkiem Zaj¹cem ps.
„Luboñczyk”, w obecnoœci dowódcy plutonu
Stanis³awa Pietrzyka ps. „S³onko” i dowódcy
szkoleniowego Józefa Nowaka ps. „Pilot”.
Rotê przysiêgê pamiêtam:
W obliczu Boga Wszechmog¹cego i Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski k³adê
rêkê na ten Œwiêty Krzy¿ - znak Mêki i Zbawienia, i przysiêgam byæ wiernym OjczyŸnie mej
Rzeczpospolitej Polskiej, staæ na stra¿y jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli, walczyæ ze
wszystkich si³ a¿ do ofiary mego ¿ycia.
W AK pe³ni³em funkcjê ³¹cznika i obserwatora przemieszczania siê ¿andarmerii niemieckiej. Zweryfikowany jestem przez Urz¹d ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych w
Warszawie.
W roku 1946, by unikn¹æ represji, bo takie
by³y czasy, wyjecha³em na Ziemie Zachodnie
do Jeleniej Góry, gdzie ukoñczy³em gimnazjum
mechanicznym. Po powrocie uczy³em siê w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im Ks. Stanis³awa
Konarskiego w Krakowie, uzyskuj¹c œwiadectwo maturalne. A potem ju¿ praca zawodowa
w „KuŸni”. Pracowa³em tam do emerytury
(1990 r.). Pe³ni³em ró¿ne funkcje, np. by³em
Kierownikiem Sekcji Norm, póŸniej Kierownikiem Zaopatrzenia. Przez 14 lat kierowa³em
Dzia³em Administracyjno - Gospodarczym.
Poza prac¹ uczestniczy³em w kole teatralnym. Gra³em w sztukach „Damy i huzary”, „Dom
pod Oœwiêcimiem”, „Golgota”. Œpiewa³em w
chórze mieszanym i zespole rewelersów.
Prawie 40 lat temu, kiedy moi synowie byli
ma³ymi ch³opcami, chcia³em im zrobiæ radoœæ.
Pan W³adys³aw Bêbenek jako dobry plastyk
zrobi³ mi brodê, która mi s³u¿y³a wiele lat, a
pani Julia Œwiat³oñ uszy³a mi mitrê biskupi¹,
bo przecie¿ œw. Miko³aj by³ biskupem a nie
¿adnym wyroœniêtym krasnalem z Laponii.
Szaty koœcielne po¿ycza³em od ksiê¿y pro-

boszczów. W póŸniejszym okresie mia³em w³asne „umundurowanie” podarowane mi prze prowincja³a ojców Pijarów w Krakowie, gdzie
przebywa³ mój brat ksi¹dz Adam. (Dawa³ mi
œlub w starym koœciele w Su³kowicach i wszystkim moim synom.) I tak siê zaczê³o moje „miko³ajowanie”.
W latach 60-tych kupi³em sobie motocykl
WFM-kê, którym przemieszcza³em siê po Su³kowicach. Œmiesznie to wygl¹da³o, jak te szaty
fruwa³y. Potem zaczê³y siê przedszkola w Su³kowicach, Rudniku i Biertowicach. Przed dniem
œw. Miko³aja rozdzwania³ siê telefon, wszyscy
chcieli, bym w ten jeden dzieñ przyby³. Dopóki by³em m³odszy, silniejszy, to mog³em tam
byæ, ale teraz jako ju¿ stary œw. Miko³aj szybko siê mêczê. Jest to okres zimowy - w przedszkolach i domach napalone, cz³owiek siê spoci w tych szatach, wyjdzie na pole i zaziêbienie
gotowe. Z drugiej strony radoœæ dzieci, ich rozanielone twarzyczki powodowa³y, ¿e dopóki
mog³em, odwiedza³em je w grudniu.
Po przejœciu na emeryturê, by nie zamkn¹æ
siê w czterech œcianach i myœleæ o œmierci, postanowi³em pracowaæ spo³ecznie. Chcia³em mieæ
kontakt z ludŸmi i zrobiæ coœ dobrego s³u¿¹c
mieszkañcom Su³kowic.
W latach 1994 - 2007 by³em Przewodnicz¹cy Rady Osiedla. Na pocz¹tku ka¿dego roku
opracowa³em plan finansowo-rzeczowy,
przedstawia³em go zarz¹dowi, a nastêpnie po
wnikliwej analizie ca³ej Radzie Osiedla. Zanim
jednak zarz¹d opracowa³ ten plan, rozpatrzy³
pisma od mieszkañców Su³kowic oraz instytucji. Co roku najwa¿niejsz¹ pozycj¹ planu by³
remont dróg do pól i domostw oraz odwodnieñ. Dróg tych w Su³kowicach jest kilkanaœcie
kilometrów – co pole to droga. ¯eby byæ naocznie zorientowanym o potrzebach w tym zakresie, musia³em przemierzyæ spore po³acie
Su³kowic. Prosi³em, aby buduj¹c ogrodzenie,
ka¿dy popuœci³ po 25 cm na dogodny dojazd
do domów. Namawia³em do zaprzestania k³ótni o przys³owiow¹ miedzê, bo ¿ycie szybko
przeleci i nikt na tamten œwiat niczego nie zabierze.
Od 1988 r. do dziœ jestem Prezesem Ko³a
Miejsko - Gminnego Zwi¹zku Kombatantów
RP i b. WiêŸniów Politycznych. Trzeba przypomnieæ, ¿e dziêki Zarz¹dowi Ko³a na starej
szkole umieszczono tablicê upamiêtniaj¹c¹ patriotów Su³kowic, którzy
oddali ¿ycie za Ojczyznê w
1944 roku.
Kombatanci zawsze
bior¹ udzia³ ze swym pocztem sztandarowym w ogólnopolskich i lokalnych uroczystoœciach religijnych i
patriotycznych. Otaczamy
opiek¹ miejsca pamiêci narodowej w naszej okolicy.
Kiedy w 1981 r. obejmowa³em funkcjê Prezesa Ko³a,
by³o w nim 123 kombatantów. Teraz zosta³o nas zaledwie 23.
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Jestem przewodnicz¹cym istniej¹cego od 40
lat ko³a emerytów „KuŸni”. Jego za³o¿ycielem
by³ œp. W³adys³aw Bêbenek. Obecnie zarz¹d ko³a
sk³ada siê z 5 osób i jest poœrednikiem miêdzy
emerytami a dyrekcj¹ Fabryki. Dawniej fabryka
nalicza³a wiêksze fundusze na cele socjalne, równie¿ dla emerytów. Organizowaliœmy dla emerytów pielgrzymki i wycieczki za 50% odp³atnoœci¹. Wyje¿d¿aliœmy na trzytygodniowe wczasy do domku letniskowego fabryki w Zawoi.
Odbywa³y siê coroczne spotkania dyrekcji Fabryki z wszystkimi emerytami i rencistami, którzy otrzymywali nagrody pieniê¿ne i przy okazji dowiadywali siê o sytuacji ekonomicznej Fabryki. Ja przy ró¿nych okazjach przypominam
panom z dyrekcji, ¿e oni te¿ kiedyœ pójd¹ na
emeryturê i wówczas mi³o im bêdzie, jeœli ktoœ o
nich bêdzie pamiêta³.
Nasza gmina nie jest typowo rolnicza. Przewa¿aj¹ gospodarstwa jedno-, dwuhektarowe.
Dochód ludnoœci pochodzi z pracy poza rolnictwem lub z emerytur i rent inwalidzkich.
Samych emerytów i rencistów – by³ych pracowników FN KuŸnia jest 750 (wiêcej ni¿ obecna za³oga Fabryki). Ludzie starzy, przywi¹zani do ziemi, nie maj¹ ju¿ si³y pracowaæ na roli,
a m³odzi nie widz¹ perspektyw i nie garn¹ siê
do rolnictwa. W zwi¹zku z tym poszerza siê w
naszej gminie area³ ziemi le¿¹cej od³ogiem. A¿
siê prosi, aby powsta³a jakaœ inwestycja. Nie
ka¿dy m³ody cz³owiek ma smyka³kê do za³o¿enia biznesu. Moim zdaniem ziemia nie powinna le¿eæ od³ogiem – powinna byæ uprawiana przez m³odych ludzi chocia¿by dlatego, by
chowaæ krówkê i nie kupowaæ w sklepie mleka,
œmietany, mas³a, chowaæ w chlewiku ze dwie
œwinki, plantuj¹c zbo¿e i ziemniaki na ich wykarmienie. Jednym s³owem produkowaæ dla
w³asnego u¿ytku i w ten sposób zaoszczêdziæ
bud¿et rodzinny.
Na zakoñczenie powiem, ¿e jestem otoczony mi³oœci¹ moich bliskich, którym dedykujê
te wspomnienia. Podczas uroczystoœci wrêczenia mi Honorowego Obywatelstwa mój syn
Tomek szepn¹³: Tato, jestem z ciebie dumny.
Wspomnienia Eugeniusza Pitali spisa³
Stefan Bochenek.
Na proœbê Eugeniusza Pitali publikujemy
zdjêcie jego wnuczek i wnuków: Jagody, Marysi, Ani, Kamila, Mateusza, Maæka i Piotrka.
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Aresztowania w Su³kowicach w kwietniu 1944 roku
W rocznicê aresztowañ przez Niemców
mieszkañców Su³kowic przypominamy fragment wspomnieñ Pani Zofii Gawêdowej.
Kwiecieñ 1944 rok. Pi¹ty, ponury rok okupacji. Mno¿y³y siê zbrodnie hitlerowski, ³apanki, masowe aresztowania, a widmo obozów
œmierci, wiêzieñ i kaŸni gestapowskich w pobliskich Myœlenicach, Krakowie i Oœwiêcimiu
nie pozwala³y spokojnie ¿yæ, pracowaæ. By³o
biednie i g³odno. ¯ywe wspomnienia potwornej zbrodni hitlerowskiej dokonanej na mieszkañcach Su³kowic w czasie pacyfikacji w lipcu
1943 roku nie pozwala³y spokojnie istnieæ.
¯yliœmy w ci¹g³ym strachu i niepewnoœci, co
mo¿e staæ siê dziœ, co przyniesie nowy dzieñ.
Ka¿dy przeje¿d¿aj¹cy niemiecki samochód
budzi³ w nas przera¿enie. Podtrzymywa³a nas
na duchu tylko g³êboka wiara w Opatrznoœæ
Bosk¹, modlitwy i czasem wiadomoœci z tajnej
prasy.
Mój ojciec Karol Profic, nauczyciel w Szkole Zawodowej w Su³kowicach oraz m¹¿ Wincenty Gawêda, kierownik Spó³dzielni Spo¿ywców „Praca”, nale¿eli do AK. Przez nasz dom
przewijali siê czêsto cz³onkowie tej podziemnej organizacji. Prowadzili rozmowy, przynosili pocieszaj¹ce wieœci o bliskim koñcu wojny,
o klêskach Niemców na frontach wschodnim i
zachodnim. Zostawiali nam tajne gazetki, które
chciwie czytaliœmy wszyscy w domu; potem
sz³y dalej, podawane z r¹k do r¹k zaufanym.
Krzepi³y serca i dodawa³y otuchy.
Mój m¹¿ zaopatrywa³ swój sklep spó³dzielczy w towar przywo¿ony furmank¹ z Krakowa. Nie by³o wówczas dla Polaków innych
pojazdów. Gospodarz z Su³kowic p. Józef Latoñ (ps. „Latonicek”), który jeŸdzi³ swoj¹ furmank¹ po ten towar, opowiada³ mi ju¿ po wojnie, jak przewozili z mê¿em tajn¹ prasê ukryt¹
pod wozem, jak przy ka¿dej rewizji niemieckiej dr¿eli, aby nie zosta³y odkryte, bo wiadomo, ¿e za to by³a kula w ³eb.
Brat mojej matki, kpt. Stanis³aw Stanaszek,
dzia³a³ w konspiracji w ugrupowaniu BCH,
póŸniej w AK. By³ komendantem ruchu oporu
na terenie Podhala i okolicy. Jako by³y ¿o³nierz,
oficer Wojska Polskiego z kampanii wrzeœniowej, któremu uda³o siê zbiec z niewoli niemieckiej, musia³ stale ukrywaæ siê przed gestapo,
które szuka³o jego kontaktów z polskim podziemiem.
Mimo stale gro¿¹cego mu niebezpieczeñstwa, nie ustawa³ w pracy konspiracyjnej. Organizowa³ tajne zebrania, redagowa³ rozkazy
do podleg³ych mu placówek, kolportowa³ podziemn¹ prasê. By³ w coraz to innych miejscowoœciach, gdzie zagrzewa³ do walki z okupantem i podtrzymywa³ na duchu tych, co w¹tpili.
Gestapo szuka³o gorliwie jego kryjówek.
W dniu 2 kwietnia 1944 roku Stanis³aw Stanaszek przebywa³ u swej matki w Su³kowicach. Wczesnym rankiem oddzia³ gestapo otoczy³ dom. Nie maj¹c broni, mój wujek uderzy³
gestapowca w twarz. Zosta³ na miejscu zastrzelony. Matkê wywleczono na podwórze, gdzie
le¿a³a twarz¹ do ziemi. Jego siostrê Mariê Kocembow¹, która usi³owa³a broniæ brata, skato-
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wali, zakuli w kajdany i wywieŸli do wiêzienia
w Myœlenicach, gdzie po dwóch dniach mêczarni wywieŸli do Jawornika i w bramie tamtejszego cmentarza rozstrzelali. Ca³a nasza rodzina, a tak¿e mieszkañcy Su³kowic prze¿yli
wielki wstrz¹s. Niemcy mieli dobry wywiad.
Szybko skojarzyli dzia³alnoœæ konspiracyjn¹
obu rodzin i nie tylko.
Po kilku tygodniach cichej grozy, dnia 30
kwietnia 1944 roku o godzinie 5 rano, obudzi³o
nas okropne walenie w drzwi domu. Zerwaliœmy siê wszyscy i przez okno zobaczyliœmy,
¿e dom jest otoczony przez Niemców. Ojciec
otworzy³ drzwi. Do domu wpadli uzbrojeni
¿andarmi SS. Matka moja Janina Profic pobieg³a na strych zobaczyæ, co siê dzieje. Wówczas
pad³ za ni¹ strza³, na szczêœcie niecelny. Rozkazali wszystkim ubraæ siê i wyjœæ przed dom.
Ojca i mê¿a zakuli w kajdany i postawili z drugiej strony domu. Nie wolno nam by³o zbli¿yæ
siê do nich. Moja matka, ja, dwie m³odsze siostry i brat staliœmy nieruchomo pewni, ¿e bêdziemy rozstrzelani. Pilnowali nas ¿andarmi z
broni¹ gotow¹ do strza³u. Trwa³a rewizja, potem rozkazali nam wejœæ do domu. Mego mê¿a
i ojca poprowadzili ze sob¹ w stronê rynku.
Weszliœmy do domu zmarzniêci i zrozpaczeni.
Zobaczyliœmy przez okno, ¿e hitlerowcy id¹
do nas ponownie. Znowu wyrzucili nas przed
dom, gdzie staliœmy pod stra¿¹ oko³o godziny
modl¹c siê o ratunek. W domu trwa³a rewizja,
potem rozkazali nam wejœæ, wreszcie odeszli.
Ca³e mieszkanie by³o w okropnym stanie, od
strychu do piwnicy wszystko by³o skopane,
powywracane. Pobieg³am w stronê rynku. Z
okna domu kole¿anki zobaczy³am kilka samochodów ciê¿arowych i kilkudziesiêciu Niemców, którzy doprowadzali z ró¿nych stron
Su³kowic aresztowanych. £adowali ich do samochodów, które odjecha³y w kierunku Krakowa. By³am otêpia³a z bólu i rozpaczy, nie wiedzia³am, co robiæ, jak ich ratowaæ. Kole¿anki
odprowadzi³y mnie do domu (by³am wówczas
w siódmym miesi¹cu ci¹¿y). Za kilka chwil dowiedzieliœmy siê, ¿e dosz³o do tragedii i aresztowañ u innych. Najokropniejsza mia³a miejsce
w rodzinie pp. Salów, w rynku.
Pan W³adys³aw Sala, d³ugoletni nauczyciel
Szko³y Zawodowej w Su³kowicach, widz¹c, ¿e
jego dom zosta³ otoczony przez Niemców, usi³owa³ uciec przez dach, zosta³ trafiony strza³em, spad³ i zgin¹³ na miejscu. Jego czterej synowie: W³adys³aw, Jan, Stanis³aw i Tadeusz
zostali aresztowani i wywiezieni. Razem w tym
dniu aresztowali i wywieŸli nastêpuj¹cych
mieszkañców Su³kowic: ks. Selwa Marian katecheta z parafii Su³kowice, ¯ychski Leonard
– lekarz, Su³kowski Józef – nauczyciel, Profic
Karol – nauczyciel, Gawêda Wincenty – pracownik handlu, Strêk Tomasz – gospodarz,
Repeæ Stanis³aw – so³tys, Sala W³adys³aw –
student, Sala Jan – student, Sala Stanis³aw –
uczeñ, Sala Tadeusz – uczeñ, Wyrwa³a W³adys³aw – rzemieœlnik, Szatan Józef – gospodarz,
Szatan Karol – gospodarz, Ziembla W³adys³aw
– gospodarz, Bochenek Józef – uczeñ, Biskup
Józef – pracownik handlu, Bartkowiak Kazimierz – listonosz. Po pewnym czasie dowiedzieliœmy siê, ¿e wszyscy wywiezieni zostali
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do Krakowa i osadzeni w wiêzieniu Montelupich. W tym czasie pojawi³y siê w Krakowie
wywieszane przez Niemców listy skazanych
na œmieræ Polaków, których pomordowano w
masowych egzekucjach w ró¿nych miejscach
Krakowa i okolicy Na liœcie skazañców z dnia
15 maja 1944 roku znaleŸli siê: W³adys³aw
Wyrwa³a i Kazimierz Bartkowiak. Na liœcie z
28 maja 1944 roku: Stanis³aw Sala, W³adys³aw
Sala, Wincenty Gawêda. Na liœcie z 4 czerwca
1944 roku: W³adys³aw Ziembla, Józef Su³kowski, Jan Sala. Na liœcie z 24 czerwca 1944 roku:
Karol Profic, Józef Szatan, Tomasz Strêk.
Pozostali wywiezieni zostali do obozów
koncentracyjnych. Po wojnie w roku 1945 powróci³ z obozu ks. Marian Selwa oraz lekarz
Leonard ¯ychski. Obaj schorowani, wycieñczeni wkrótce zmarli.
Ja i moja rodzina jeszcze wiele lat po wojnie nie wiedzieliœmy nic o losach swoich najbli¿szych. ¯ywiliœmy nadziejê, ¿e mo¿e gdzieœ
¿yj¹, mo¿e wróc¹. Dopiero po 25 latach, jak
poda³ „Dziennik Polski” z wrzeœnia 1969 roku,
uda³o siê z protoko³ów „Sondergerichtu” odtworzyæ nazwiska tych, którzy zginêli w masowej egzekucji wœród 40 Polaków przy ul.
Botanicznej w Krakowie. Byli to: Wincenty
Gawêda, W³adys³aw Sala i Stanis³aw Sala. O
wszystkich innych s³uch i œlad zagin¹³. Zginêli
nie wiadomo gdzie.
Coraz mniej ludzi w Su³kowicach pamiêta
tamte tragiczne dni i lata. Pamiêæ o bohaterach i
ofiarach hitleryzmu trwa w coraz wê¿szym gronie rodzin. A przecie¿ nie powinna zanikn¹æ,
winna przetrwaæ w historii Su³kowic, w pamiêci m³odszych pokoleñ o tych wszystkich,
którzy walczyli i zginêli za Polskê.
Su³kowice, maj 1994 r.
Zofia Gawêdowa
Rodziny aresztowanych w 1944 roku,
kombatanci, w³adze gminne, harcerze modlili
siê na Mszy œwiêtej, odprawionej przez proboszcza Su³kowic ks. kan. Stanis³awa Jaœkowca, a nastêpnie z³o¿yli kwiaty przed tablic¹ na
budynku szko³y w rynku.
Burmistrz Piotr Pu³ka m.in. powiedzia³:
Za swój obowi¹zek uznajê wype³nienie woli
walnego zebrania kombatantów w dn. 9 wrzeœnia 2007 roku i zorganizowanie w dniu 24 lipca 2008 roku uroczystych obchodów 65 rocznicy pacyfikacji Su³kowic. Zapraszam Pañstwa
do wspó³pracy; to od Was, Œwiadków Historii,
powinien w g³ównej mierze zale¿eæ kszta³t tych
uroczystoœci. Poka¿my, ¿e starsze i m³odsze
pokolenia stanowi¹ Jednoœæ; zjednoczmy swe
wysi³ki, by zaszczepiæ w najm³odszych ¿yw¹
pamiêæ historii, poczucie wspólnoty i patriotyzm; by umieli oni kochaæ nasz¹ ma³¹ Ojczyznê i byæ z niej dumni.
W Izbie Tradycji uczestnicy uroczystoœci
wspominali lata wojny. Barwnie o nich opowiada³ obchodz¹cy w bie¿¹cym roku 96 urodziny
Pan Stanis³aw Ziembla. Da³ redaktorowi Klamry kolejny tom napisanych w bie¿¹cym roku
swoich wspomnieñ, które we fragmentach opublikujemy w nastêpnym numerze gazety. (B)

Konfederacka
majówka
Polsko ty moja, gdy ju¿ nieprzytomni
bêdziemy - wspomnij ty o nas! O, wspomnij!
Wszak myœmy z twego zrobili nazwiska
pacierz, co p³acze, i piorun, co b³yska.
A dosyæ, ¿e siê zastanawiasz chwilê,
jaka tam cisza na naszej mogile,
jak siê wydaje przez Boga przeklêta;
a nie zapomnisz ty o nas, o, œwiêta!
Juliusz S³owacki
Leœna Mogi³a, Las Groby, Œwiêty Micha³ –
niepozorna polanka w lesie na granicy Harbutowic i Palczy ma wiele imion. Do niedawna
trafia³o siê w to miejsce, orientuj¹c siê na autentyczny fenomen przyrody – gigantyczn¹, licz¹c¹ ponad dwieœcie lat lipê, wyrastaj¹c¹ wysoko ponad granicê lasu. Dziœ na miejsce prowadzi zmieniony bieg niebieskiego szlaku od
strony Palczy i Harbutowic, z prze³êczy Sanguszki oraz z Lanckorony. Ostatni obroñcy
Rzeczypospolitej Polskiej w 1772 roku, bohaterowie ostatniej bitwy Konfederacji Barskiej
pod Lanckoron¹ doczekali siê pamiêci potomnych i kapliczki nad leœn¹ mogi³¹. Poœwiêcili j¹
ks. proboszcz Harbutowic Zbigniew Nowak i
ks. rodak z Harbutowic Franciszek Bobe³ obecnie proboszcz Lubnia – podczas uroczystego
nabo¿eñstwa w dniu 3 Maja.
Tego dnia nawet pogoda sprzyja³a organizatorom - deszcz „wytrzyma³” do póŸnego
wieczora. Przy krzy¿u konfederackim na Prze³êczy Sanguszki spotka³y siê prawdziwe t³umy z kilku s¹siaduj¹cych gmin: Su³kowic, Lanckorony, Budzowa, Stryszowa a nawet Kalwarii i Wadowic. Z asyst¹ konn¹ w strojach z epoki (u¿yczonych przez LO w Kalwarii), orkiestr¹ dêt¹, pocztami sztandarowymi stra¿aków, szkó³ i organizacji oraz harcerzami w malowniczych pa³atkach rozœpiewana procesja
przesz³a kilka kilometrów w g³¹b wzgórz, pod
wiekow¹ lipê w œrodku lasu. Pod ni¹ o³tarz
polowy rozpostarty miêdzy konfederackimi
mogi³ami i stylow¹, drewnian¹ kaplic¹. W jej
tympanonie – pieta d³uta Wojciecha Kurdziela
– Matka Boska Bolesna przygarniaj¹ca poleg³ego konfederatê. W centrum kapliczki umieszczona zostanie rzeŸba œw. Micha³a Archanio³a
pokonuj¹cego szatana – obecnie znajduje siê
tam makieta tego dzie³a – na pami¹tkê wezwania pierwszego, œredniowiecznego koœcio³a
Harbutowic i Palczy (a nawet Trzebuni), stoj¹cego niegdyœ w tym miejscu. Po obu stronach
rzeŸby- grawerowane tablice nawo³uj¹ do pamiêci i modlitwy s³owami narodowych wieszczów.
Przy krzy¿u na pocz¹tku drogi i przy kapliczce na leœnej mogile u Œwiêtego Micha³a
pad³o wiele s³ów – ¿arliwych, zaanga¿owanych, wypowiedzianych przez pasjonatów,
spo³eczników, którzy bez ¿adnej w³asnej korzyœci uparcie d¹¿yli i d¹¿¹ nadal do ocalania
okruchów ojczystej historii i przekazania tego
depozytu pamiêci-nastêpnym pokoleniom.

Tak swoj¹ rolê rozumie Józef Pitala z Towarzystwa Przyjació³ Lanckorony, inicjator projektu, jego opiekun i skrupulatny rewident – cz³owiek, który gdy trzeba, potrafi byæ kwestarzem
zbieraj¹cym do koszyczka ofiary na „dzie³o”,
pielgrzymem pukaj¹cym do drzwi, nie zawsze
chc¹cych siê otworzyæ i wymagaj¹cym zleceniodawc¹, gdy spo³eczny dar szczerych serc
trzeba wydawaæ. W rozmowie kilkakrotnie podkreœla ¿yczliwoœæ i pomoc w³adz Su³kowic –
„Drzwi pana burmistrza Piotra Pu³ki i pani wiceburmistrz Rozalii Oliwy zawsze by³y dla nas
otwarte. A nie wszêdzie jest to regu³¹. Od w³adz
Su³kowic otrzymaliœmy prawdziw¹ pomoc: i
materialn¹ i organizacyjn¹”. Jego s³owa potwierdza prezes Towarzystwa Fryderyk KoŸbia³.
Wœród ró¿norodnych strojów organizacyjnych i historycznych nie móg³ te¿ nie zwróciæ
uwagi paradny mundur górnika. Niejeden z
uczestników uroczystoœci zna³ ju¿ mundur Józefa Noculi, osobiœcie zbieraj¹cego datki pod
koœcio³ami, które zechcia³y zgodziæ siê na kwestê na kapliczkê.
I jeszcze jeden mundur – wiarusa z szabl¹
– W³adys³awa Paj¹ka ze Skawinek. Cz³owieka,
który siê prawie nie odzywa³ podczas uroczystoœci. O nim w kronice budowy kapliczki napisano:
Pan W³adys³aw Paj¹k ze Skawinek, znany
spo³ecznik, dba³ o to miejsce i wymyœli³, ¿eby
stanê³a tu kapliczka, bo na tym miejscu sta³ kiedyœ pierwszy koœció³ek dla Palczy i Harbutowic. I nie tylko wymyœli³, ale w pojedynkê rozpocz¹³ budowê, nosz¹c w rêkach ceg³y, wodê,
piasek i cement i ma³ymi kroczkami stawia³ czêœæ
przyziemn¹. ZaprzyjaŸnieni z p. Paj¹kiem dwa
Józki – Nocula z Palczy i Pitala z Kalwarii postanowili poprzeæ zamys³ Paj¹ka i zwrócili siê
do artysty rzeŸbiarza Wojciecha Kurdziela z
Bugaja o wziêcie w swoje rêce tej budowy. Artysta zaprojektowa³ kapliczkê w drzewie, dostosowuj¹c siê do zaleceñ Nadleœnictwa Sucha.
W barwnym t³umie wyró¿nia siê postaæ
artysty z mlecznobia³¹, d³ug¹ brod¹ Wernyhory. Wojciech Kurdziel z Bugaja u stóp kalwaryjskiego klasztoru towarzyszy swoj¹ artystyczn¹ rêk¹ i rad¹ Towarzystwu Przyjació³
Lanckorony od pocz¹tku urzeczywistniania
ambitnego projektu upamiêtnienia i – co tu
owijaæ w bawe³nê – zrehabilitowania historycznej pamiêci Konfederacji Barskiej, która w latach PRL-u zosta³a skutecznie okrzyczana jako
ruch wsteczny i warcholski. Uda³o siê tak¹ jej
fa³szyw¹ ocenê wbiæ w œwiadomoœæ kilku pokoleñ Polaków, chocia¿ jednym z za³o¿ycieli i
przywódców Konfederacji by³ sam Kazimierz
Pu³aski; mimo ¿e opar³a siê o Tyniec i Jasn¹
Górê; a nawet pomimo faktu, ¿e jej g³ównym
celem by³o nie poddanie siê polityce zmierzaj¹cej do rozbiorów, zw³aszcza polityce rosyjskiej. Narodow¹ insurekcjê i pierwsze de facto
narodowe powstanie sprowadzono do roli wiêkszego zajazdu. Ale dla romantyków by³a przecie¿ Konfederacja Barska narodowym mitem,
symbolem walki za wiarê, honor i ojczyznê. W
ostatniej bitwie Konfederacji pod Lanckoron¹
poleg³o ponad 300 konfederatów, którzy miejsce swojego wiecznego spoczynku znaleŸli
przy Œwiêtym Michale. O skali ruchu niech
œwiadczy fakt, ¿e na Sybir i w g³¹b Rosji wywieziono 14 tysiêcy konfederatów.
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Malutka kapliczka w lesie ³¹czy wiêc historiê miejscowoœci z jej pierwszym koœcio³em
i wielk¹ historiê narodow¹. Uprzytamnia i unaocznia fakt, ¿e historia powstaje wœród zwyk³ych ludzi, na podwórku rodzinnego domu, a
pamiêæ o jej bohaterach ma wymiar obowi¹zku
troski o pamiêæ zmar³ych.
Z polowego o³tarza S³owo Bo¿e g³osi ks.
Franciszek Bobe³. Opisa³ to miejsce w swojej
pierwszej ksi¹¿ce o harbutowskim koœciele.
Odkry³ je, zaniedbane, na zaroœniêtej polanie,
poszukuj¹c œladów po pierwszym koœció³ku.
Po œwi¹tyni zosta³a ta lipa olbrzymia, kupka
kamieni, obrazek patrona na drzewie i konfederacka mogi³a. I jeszcze nazwa lasu – Groby.
Dzieñ pe³en uroczystoœci odkrywa kolejne okazje. Kiedy g³os zabiera burmistrz Su³kowic,
okazuje siê, ¿e ks. proboszcz Zbigniew Nowak
œwiêtuje w³aœnie w tym dniu 25-lecie swojego
kap³añstwa. Podziêkowania, ¿yczenia, kwiaty.
Zadziwiaj¹co du¿o ludzi bierze udzia³ w
uroczystoœciach. Gromadz¹ siê wokó³ kapliczki, stoj¹ szerokim pierœcieniem miêdzy drzewami otaczaj¹cego lasu. Z boku, w nieod³¹cznej przewodnickiej kurtce, z plecakiem – Leszek Maœlanka – szef myœlenickiego oddzia³u
PTTK. Towarzystwo Przyjació³ Lanckorony
zwróci³o siê do PTTK o zmianê przebiegu szlaku turystycznego tak, by prowadzi³ przez
Leœn¹ Mogi³ê. Osobiœcie przemalowa³ wiêc
znaki, wybieraj¹c optymalne przejœcia. Nie
mog³o go zabrakn¹æ w dniu inauguracji.
Dobiega koñca nabo¿eñstwo, podziêkowania, czêœæ oficjalna. Jeszcze brzmi¹ na polanie
s³owa burmistrza Piotra Pu³ki: „Historia zatoczy³a ko³o i na miejscu tym stanê³a ta oto piêkna kapliczka (…) To spotkanie jest pierwsze,
ale wierzê, ¿e nie ostatnie, bardzo bowiem liczê, ¿e œwiêtoœæ tego miejsca przybli¿y nasze
miejscowoœci i pomo¿e w realizacji naszych
wspólnych zamierzeñ”. Jeszcze nios¹ siê miêdzy drzewami s³owa rzadko wykonywanych
pieœni patriotycznych przypomnianych przez
chór mêski ze Stronia w gminie Stryszów. Jeszcze pachn¹ kwiaty z³o¿one przy kapliczce i na
mogile.
Ludzka gromada wêdruje z powrotem. Zaduma miesza siê z radoœci¹ z piêknego dnia,
majówki, pozwalaj¹cej cieszyæ siê urod¹ œwiata i perspektyw¹ spêdzenia mi³ego wieczoru
przy ognisku na polanie nieopodal.
Umieszczenie Leœnej Mogi³y na szlaku
Konfederacji Barskiej, tak konsekwentnie realizowanym przez Towarzystwo Przyjació³
Lanckorony sta³o siê faktem.
Powrót do korzeni pierwszego koœcio³a na
tych ziemiach sta³ siê faktem.
Uczczenie pamiêci bohaterskich przodków
sta³o siê faktem.
W ten œwi¹teczny, majowy dzieñ Las Groby ods³oni³ czêœæ swojej tajemnicy.
Anna Witalis Zdrzenicka
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Podró¿ do pocz¹tków
Spróbujê teraz opisaæ to, co prze¿y³em 15
lipca 2002 roku w Harbutowicach. Na sugestiê
wydawcy ruszy³em wraz z artyst¹ malarzem
Tadeuszem Borut¹ i fotografem Piotrem Polkiem do Harbutowic, aby zebraæ garœæ informacji o historii tutejszej parafii i koœcio³a.
U domu rodzinnym dowiedzia³em siê, ¿e
najstarszy, drewniany koœció³ek znajdowa³ siê
gdzieœ na skraju wioski, na górze zwanej Groby, i ¿e s¹ tam jeszcze po nim jakieœ œlady:
fragmenty fundamentów, schody i kapliczka na
drzewie.
Pojecha³em wiêc na rolê zwan¹ Granice,
która faktycznie graniczy z s¹siedni¹ wiosk¹ i
parafi¹ Palcza. Zatrzyma³em siê przed domem
gospodarza a widz¹c, ¿e jest na polu, zagadn¹³em go: „Gospodarzu, tu gdzieœ s¹ œlady pierwszego koœcio³a w Harbutowicach?”. Nie mia³
¿adnych w¹tpliwoœci. Odpowiedzia³: „Pokaza³bym wam to miejsce, ale jestem stary i trudno mi chodziæ. Ale czekajcie, wezmê laskê i
poprowadzê was”.
Ruszyliœmy z panem Józefem £opat¹, a z
nami trójka dzieci: Basia, Agnieszka i Dominik.
Najpierw szliœmy wœród pól, a kiedy zbli¿yliœmy siê do lasu, pan Józef zapytali „Czy widzicie to najwy¿sze drzewo góruj¹ce nad lasem? Ono roœnie na miejscu pierwszego koœcio³a harbutowickiego”.
U pierwszej chwili trudno by³o mi uwierzyæ, ¿e to tu, w œrodku lasu, na samym skraju
wioski, oko³o 3 km od jedynych w okolicy piêciu domów, na roli Granice, móg³ kiedyœ staæ
parafialny koœció³, do którego nale¿a³y wioski:
Palcza, Bieñkówka a nawet Trzebunia.
Z pewnym niedowierzaniem kroczy³em za
panem Józefem, rozmawiaj¹c o jego dzieciach,
a zw³aszcza o synach, z których dwóch jest
kap³anami w zakonie bernardynów. Jeden z nich
ju¿ umar³, maj¹c zaledwie 28 lat, a drugi - Jacek,
nosz¹cy imiê zakonne Szymon, jest obecnie w
Rzymie i pracuje, jak to okreœli³, w zakonnej
kurii. Dowiedzia³em siê te¿, ¿e ³¹cz¹ nas wiêzy
rodzinne. Teraz poj¹³em, dlaczego pan Józef w
czasie remontu koœcio³a przemierza³ za ka¿dym razem kilkanaœcie kilometrów i pojawia³
siê przy koœciele w Harbutowicach, by zorientowaæ siê w postêpie prac remontowych.
Po przejœciu oko³o 3 km, na szczêœcie lasem, gdy¿ dzieñ by³ wyj¹tkowo gor¹cy i duszny, zobaczy³em najpierw drewniany, przewra-

caj¹cy siê plot. W najlepszym stanie by³a furtka. Wszed³em przez ni¹ tak, jakbym wkracza
do najpiêkniejszej œwi¹tyni œwiata. Urzeczony
tym miejscem, zdo³a³em jedynie prze¿egnaæ siê
i pochyliæ g³owê przed Bo¿ym majestatem,
który tu przed wiekami odbiera³ nale¿ny ho³d
od moich dalekich przodków. Poczu³em ogromne wzruszenie. Wydawa³o mi siê, jakby w jednej chwili moim nogom wyros³y korzenie, siêgaj¹ce g³êbokich pok³adów ziemi sprzed siedmiu wieków.
Po och³oniêciu z pierwszego wra¿enia zobaczy³em, ¿e stoimy przed wielkim drzewem,
które wcale nie jest typowym drzewem rosn¹cym w lasach. Nie byt to ani d¹b, ani buk, ani
jod³a, ale drzewo, które swoimi konarami i ga³êziami od wieków os³ania³o koœcio³y - czyli lipa.
W œrodku iglastego lasu - potê¿na, wiekowa
lipa, a na niej ma³a, drewniana figurka œw. Micha³a Archanio³a, z wag¹ w lewej, a mieczem w
prawej rêce. U jego stóp czarna postaæ fundatora - duchownego z jego herbem.
Na ziemi, przed drzewem spostrzeg³em
metalowy krzy¿ zatkniêty w czyjejœ mogile.
Na niej kilka kamieni i niedawno po³o¿ony czerwony znicz. Po rozejrzeniu siê, zobaczyliœmy
pod tarnin¹ zmursza³e kamienie fundamentów.
Nie uda³o siê zlokalizowaæ wspomnianych
schodów.
Rzadko bywam tak szczêœliwy, jak w tym
wyj¹tkowym dniu 15 lipca 2002 roku, kiedy
sta³em na miejscu pierwszej œwi¹tyni mojej harbutowickiej wioski i mojej rodzinnej parafii. Po
powrocie pod dom pana Józefa obieca³em mu,
¿e nied³ugo tu wrócê i ogrodzimy ten teren nowym p³otem, a w uroczystoœæ œw. Micha³a Archanio³a, po uzgodnieniu z ksiêdzem proboszczem Janem Kotlarskim, odprawimy na tym
miejscu mszê œwiêt¹, a w kazaniu opowiem o
tym, co tego dnia prze¿y³em.
Istnienie pierwszego, drewnianego koœció³ka parafialnego w Harbutowicach ju¿ w 1335
roku potwierdza wybitny historyk sztuki dr
Jerzy Szablowski, który w kronice parafialnej,
pod dat¹ 20 wrzeœnia 1947 roku dokona³ w³asnorêcznie nastêpuj¹cego, niezwykle wa¿nego
wpisu:
W czasie opracowywania naukowego katalogu zabytków sztuki powiatu wadowickiego, zbada³em równie¿ zabytki koœcio³a parafialnego w Harbutowicach. Interesuj¹cym re-

zultatem badañ jest przede wszystkim odkrycie gotyckiego pos¹¿ka Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem (po³. w. XIV) umieszczonego w feretronie, pochodz¹cego z najstarszego koœcio³a
harbutowickiego, wzmiankowanego ju¿ w 1335
roku. Ze starego koœcio³a pochodz¹ nadto:
dzwon z roku oko³o 1557, ulany u ludwisarza
Szymona Hauwicza, chrzcielnica kamienna z
drewnian¹ nakryw¹ wczesnobarokow¹ z 1 po³.
XVII w., dwa póŸnobarokowe pos¹¿ki œw. Joachima i œw. Anny z 2 po³. XVIII w., oraz trzy
obrazy na chórze, z których jeden przedstawiaj¹cy patrona koœcio³a œw. Micha³a Archanio³a, jest on opatrzony ma³¹ postaci¹ fundatora - duchownego i jego herbem.
Harbutowice 20 IX 1947 r. dr Jerzy Szablowski, docent Uniw. Jagielloñskiego
W tym miejscu wypada wspomnieæ legendê, jak¹ us³ysza³em w domu rodzinnym w dniu
odszukania œladów pierwszego koœció³ka pod
wezwaniem œw. Micha³a Archanio³a w Grobach.
Kiedy koœció³ uleg³ zniszczeniu, a parafianie
próbowali go odbudowaæ, obraz Matki Bo¿ej
kilka razy przenosi³ siê sam na inne miejsce, do
centrum wioski, gdzie z ziemi bi³o cudowne
Ÿróde³ko. To Ÿróde³ko obecnie znajduje siê pod
g³ównym o³tarzem wspó³czesnego koœcio³a parafialnego.
Ks. Franciszek Bobe³
Koœció³ w Harbutowicach pod wezwaniem Najœwiêtszego Imienia Maryi,
Kraków 2003, str. 41 - 44

Widok z Grobów na Harbutowice
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XIX sesja
Rady Miejskiej
Absolutorium dla Burmistrza
jednog³oœnie
Na sesji 29 kwietnia 2008 r. Rada Miejska
udzieli³a Burmistrzowi Gminy Su³kowice absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu gminy
za rok 2007. Wczeœniej przyjêto sprawozdanie Burmistrza Gminy Su³kowice z wykonania
bud¿etu na 2007 rok oraz zapoznano siê z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w tej sprawie.
Radni przyjêli uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na wspó³pracê partnersk¹ z Gmin¹
Myœlenice w zakresie realizacji dzia³añ Osi 4
„Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uchwa³a pozwoli na zainicjowanie utworzenia Lokalnej Grupy Dzia³ania grupuj¹cej
partnerów samorz¹dowych, spo³ecznych i gospodarczych z naszych gmin. Mo¿liwe bêdzie
stworzenie warunków do wykorzystania œrodków finansowych przeznaczonych na realizacjê inicjatywy Leader w naszych spo³ecznoœciach.
Pozytywnie zaopiniowano zwiêkszenie
powierzchni handlowej w obiekcie wielkopowierzchniowym Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” dla poprawy jakoœci us³ug,
rozwoju infrastruktury handlowej oraz rynku
pracy.
Kolejna przyjêta uchwa³a dotyczy³a zaci¹gniêcia oprocentowanej po¿yczki do wysokoœci 100.000 z³ ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zaci¹gniêcie przez gminê po¿yczki umo¿liwi sfinansowanie zadania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaœniczego dla OSP w Harbutowicach.
Na sesji obecny by³ Komendant Powiatowy Policji w Myœlenicach m³. insp. Zbigniew
Filiczak oraz asp. sztab. Kazimierz Bielski –
Kierownik Posterunku Policji w Su³kowicach.
Komendant Powiatowy powiadomi³, ¿e wg statystyk Gmina Su³kowice jest jedn¹ z bardziej
niebezpiecznych gmin, gdzie wiêkszoœæ wypadków spowodowana jest spo¿yciem alkoholu. Policja w najbli¿szym czasie bêdzie czêœciej patrolowaæ gminê. Komendant proponowa³ rozwa¿enie kwestii dodatkowej, p³atnej
s³u¿by policji na terenie gminy.
Komisja Rewizyjna zda³a relacjê z przeprowadzonej kontroli w okresie miêdzysesyjnym w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej,
oczyszczalni œcieków i na sk³adowisku odpadów. Z kolei Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji Wyborczej Zbigniew Szuba poinformowa³ o
przebiegu w dniu 27.04.2008 r. wyborów do
Rady Osiedla.
W wolnych wnioskach radni prosili m.in. o
zlecenie utworzenia listy osób nieposiadaj¹cych
kosza, utworzenie punktu stacjonowania karetki, za³atanie dziur powsta³ych po wykonaniu kanalizacji, utworzenia toalet przy placu
targowym.
Monika Widlarz

Uchwa³a Nr XXIV/145/2000
Rady Miejskiej w Su³kowicach
z dnia 30 marca 2000 r.
w sprawie: zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa
Gminy Su³kowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy
z dnia 8 marca o samorz¹dzie (jednolity tekst
Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z póŸniejszymi
zmianami) – Rada Miejska w Su³kowicach
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Su³kowice jest zaszczytnym wyró¿nieniem
i dowodem uznania dla osób szczególnie zas³u¿onych.
§ 2.
Honorowe Obywatelstwo Gminy Su³kowice nadaje Rada Miejska.
§ 3.
Akt nadania Honorowego Obywatelstwa
wrêczany jest w sposób uroczysty na sesji
Rady Miejskiej.
Wraz z nadaniem aktu wrêczona zostaje
odznaka i legitymacja uprawniaj¹ca do jej noszenia. Wzór odznaki i legitymacji stanowi za³¹cznik nr 1 i 2 do uchwa³y.
§ 4.
Honorowi Obywatele Gminy Su³kowice
zapraszani s¹ do udzia³u w uroczystoœciach
i znacz¹cych wydarzeniach w ¿yciu Gminy.
§ 5.
Procedurê postêpowania przy sk³adaniu
wniosków, ich rozpatrywaniu oraz nadawaniu
aktu Honorowego Obywatelstwa Gminy Su³kowice okreœla Regulamin, który stanowi za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Su³kowicach
mgr in¿. Józef Frosztêga

Regulamin
nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Su³kowice
§ 1.
Honorowe Obywatelstwo mo¿e byæ nadane osobom bez wzglêdu na miejsce zamieszkania, które:
- szczególnie zas³u¿y³y siê dla tutejszej
spo³ecznoœci,
- wnios³y powa¿ny wk³ad w rozwój ró¿nych dziedzin naszego ¿ycia.
§ 2.
Wnioski o nadanie Honorowego Obywatelstwa mog¹ zg³aszaæ:
- grupy przynajmniej 3 Radnych,
- stowarzyszenia i fundacje,
- organizacje i instytucje,
- grupy mieszkañców w liczbie przynajmniej 5 osób.
§ 3.
Wnioski nale¿y sk³adaæ do Rady Miejskiej
w Su³kowicach.
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§ 4.
Rada Miejska powo³uje 5-osobow¹ Kapitu³ê w sk³adzie: Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, 2 Wiceprzewodnicz¹cych Rady, Burmistrz, Z-ca Burmistrza
Obradom Kapitu³y przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
§ 5.
Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien byæ rozpatrzony przez Kapitu³ê w terminie 1 miesi¹ca od daty wp³ywu.
Kapitu³a po rozpatrzeniu i zbadaniu argumentów zawartych we wniosku podejmuje decyzjê i przedk³ada j¹ Radzie Miejskiej w celu
nadania Honorowego Obywatelstwa.
W razie negatywnej opinii Kapitu³y Przewodnicz¹cy zawiadamia o niej wnioskodawcê.
W przypadku pozytywnej decyzji Przewodnicz¹cy zasiêga informacji czy tytu³ zostanie przez uhonorowanego przyjêty, a uzyskawszy tê informacjê, przedstawia j¹ Kapitule i wnioskodawcy.
Rada Miejska po wys³uchaniu uzasadnienia przedstawionego przez wnioskodawcê, zapoznaniu siê z opini¹ Kapitu³y i informacj¹
uzyskan¹ przez Przewodnicz¹cego zgodnie z §
5 pkt 4, przystêpuje do g³osowania projektu
uchwa³y.
Glosowanie uchwa³y odbywa siê w sposób tajny.
§ 6.
Akt nadania Honorowego Obywatelstwa
wrêczany jest w sposób uroczysty na sesji
Rady Miejskiej.
O ile z istotnych przyczyn nie jest mo¿liwe wrêczenie aktu na sesji, wrêczenia dokonuje delegacja, której sk³ad ustala Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w porozumieniu z Burmistrzem Gminy Su³kowice.
§ 7.
Wraz z aktem nadania Honorowego Obywatelstwa wrêcza siê odznakê Honorowego
Obywatela oraz legitymacjê upowa¿niaj¹c¹ do
jej noszenia.
§ 8.
Honorowemu Obywatelowi przys³uguje
prawo zrzeczenia siê Honorowego Obywatelstwa.
§ 9.
Rada Miejska mo¿e w szczególnie uzasadnionych przypadkach pozbawiæ Honorowego
Obywatelstwa.
§ 10.
Dokumentacjê dotycz¹c¹ nadania Honorowego Obywatelstwa prowadzi biuro Rady
Miejskiej.
Rejestr Honorowych Obywateli prowadzi
Referat Spraw Obywatelskich.
§ 11.
Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rada Miejska.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Su³kowicach
mgr in¿. Józef Frosztêga
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W gminie Su³kowice najwa¿niejsi s¹ ludzie
Su³kowice zakwalifikowane zosta³y jako
jeden z czterech finalistów konkursu „Wzorcowy Urz¹d w Ma³opolsce”. Audyt przeprowadzony w Su³kowicach 8 maja da³ okazjê do zaprezentowania siê organizacji i stowarzyszeñ,
które powsta³y lub wznowi³y dzia³alnoœæ w
ci¹gu minionego roku. Ich aktywnoœæ by³a mo¿liwa dziêki dzia³aniom podjêtym przez samorz¹d gminny w celu pobudzenia obywatelskiej
aktywnoœci na rzecz potrzebuj¹cych. Su³kowice postawi³y na ludzi – ich dobr¹ wolê, potrzebê dzia³ania i aktywnoœæ, która w sprzyjaj¹cych warunkach daje obfite spo³eczne plony.
W aplikacji konkursowej te w³aœnie dzia³ania
zosta³y wskazane jako nowatorskie rozwi¹zania zarz¹dcze.
Wzorcowy Urz¹d
czyli konkurs dla zarz¹dzaj¹cych
Konkurs „Wzorcowy Urz¹d w Ma³opolsce” organizowany jest przez Fundacjê Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ma³opolski Instytut Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Patronat
medialny nad konkursem sprawuj¹: Gazeta Samorz¹du i Administracji, Samorz¹d PAP, TVP
Kraków, a patronatem honorowym objêli go
Marsza³ek Marek Nawara oraz prof. Jerzy
Regulski – Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ide¹ konkursu jest promowanie
najlepszych rozwi¹zañ zarz¹dczych w jednostkach samorz¹du terytorialnego. Powiat myœlenicki mo¿e poszczyciæ siê dwukrotn¹ wygran¹
w ubieg³ych latach: Myœlenic i Dobczyc. W
tym roku, na podstawie oceny merytorycznej
projektów zg³oszonych do IV edycji konkursu, kapitu³a zakwalifikowa³a do fina³u Urz¹d
Miejski w Su³kowicach obok urzêdów miejskich Krakowa, Trzebini i Tarnowa.
Ocenie konkursowej poddawane s¹ dzia³ania ukierunkowane na: nowoczesne zarz¹dzanie sprawami publicznymi w Ma³opolsce, doskonalenie wewnêtrznych systemów organizacji i funkcjonowania urzêdu oddzia³ywuj¹cych
na rozwój danej jednostki samorz¹du terytorialnego, doskonalenie metod zarz¹dzania projektami w jst, budowê i rozwój spo³eczeñstwa
informacyjnego, promocjê wizerunku administracji publicznej, innowacyjne formy wspó³pracy z otoczeniem, doskonalenie wewnêtrznych procedur zapewniaj¹cych przejrzystoœæ
dzia³ania i doskonalsz¹ obs³ugê obywateli.
Fina³owy audyt
Fina³ow¹ faz¹ konkursu by³ audyt przeprowadzony 8 maja w Izbie Tradycji w „Starej
Szkole” w Su³kowicach w obecnoœci cz³onków
Kapitu³y: prof. dr hab. Miros³awa Steca – przewodnicz¹cego, Ma³gorzaty Dru¿yñskiej-Olesiñskiej z Ma³opolskiego Instytutu Samorz¹du
Terytorialnego, Katarzyny Ro¿yñskiej – dyrektor Oddzia³u Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie, Anatola W³adyki – zastêpcy dyrektora FRDL MISTiA oraz Anny Wyroby – dyrektora Wydzia³u Organizacyjnego
Urzêdu Marsza³kowskiego,. Obecny by³ te¿
Marcin Pawlak – burmistrz zwyciêskiej ubie-
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g³ym roku Gminy i Miasta Dobczyce. Przed
Kapitu³¹ zaprezentowali siê przedstawiciele
organizacji spo³ecznych i stowarzyszeñ, które
dziêki sprzyjaj¹cej postawie urzêdu mog³y rozwin¹æ dzia³alnoœæ w minionym roku.
Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej zaprezentowa³a przewodnicz¹ca Krystyna Sosin.
G³ównym celem PKPS jest niesienie pomocy
osobom i rodzinom, które z ró¿nych przyczyn
prze¿ywaj¹ kryzys. Komitet koncentruje siê
na pomocy ¿ywnoœciowej i odzie¿owej. W
2007 r. sprowadzi³ bezpoœrednio z Banku ¯ywnoœci w Krakowie i rozdysponowa³ 40 ton
¿ywnoœci. £¹czna wartoœæ sprowadzonej ¿ywnoœci wynios³a w ci¹gu roku 63 632 z³ote.
Zarz¹d PKPS podj¹³ te¿ wspó³pracê z oddzia³em PKPS w Nowej Hucie, co pozwoli³o
na rozdzielanie podopiecznym równie¿ obuwia i odzie¿y. By dotrzeæ do jak najwiêkszej
liczby osób, które potrzebuj¹ pomocy, Zarz¹d
rozpocz¹³ wspó³pracê z Oœrodkiem Pomocy
Spo³ecznej, radami so³eckimi, parafiami i dzia³aj¹cymi przy nich zespo³ami charytatywnymi oraz szko³ami. PKPS wspó³pracuje równie¿
z innymi organizacjami pozarz¹dowymi. Wszyscy cz³onkowie Komitetu dzia³aj¹ spo³ecznie i
nie obieraj¹ ¿adnych wynagrodzeñ. Dzia³ania
PKPS na co dzieñ wspiera wolontariat m³odzie¿owy Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Su³kowicach, co nie tylko
usprawnia pracê, ale równie¿ stanowi istotny
element wychowawczy. Rozwiniêcie dzia³alnoœci na tak znaczn¹ skalê umo¿liwi³o przydzielenie przez gminê w³asnego lokalu z przestronn¹ czêœci¹ magazynow¹ i wygodnym dostêpem z zewn¹trz, co znacznie u³atwia roz³adowanie darów.
Stowarzyszenie Gospodyñ pozwoli³o na
odrodzenie dzia³alnoœci Ko³a Gospodyñ, która
usta³a wiele lat temu. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e
w gminie Su³kowice – chyba jako jedynej w
szerokiej okolicy – do ubieg³ego roku nie dzia³a³o ¿adne Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Wiosn¹
ubieg³ego roku do samorz¹du wp³yn¹³ list intencyjny, wyra¿aj¹cy wolê powstania organizacji zrzeszaj¹cej gospodynie, która troszczy³aby siê o zachowanie regionalnej kultury i obyczajów. W odpowiedzi gmina udzieli³a grupie
inicjatorek wszechstronnego poparcia, ³¹cznie
z przyznaniem lokalu w „starej szkole” i udostêpnieniem mo¿liwoœci korzystania z urz¹dzeñ biurowych w urzêdzie. Kiedy zaœ okaza³o siê, ¿e najkorzystniejsza dla planowanej dzia³alnoœci bêdzie forma stowarzyszenia – pracownicy urzêdu pomagali w przygotowaniu
dokumentów do rejestracji. Po roku dzia³ania
okazuje siê, ¿e warto by³o inwestowaæ czas i
pracê w pomoc Stowarzyszeniu Gospodyñ.
Szczegó³owe relacje z dzia³alnoœci dokumentuje „Kronika” prowadzona przez Stowarzyszenie. Gospodynie spotykaj¹ siê regularnie, rozwijaj¹c swoje zainteresowania, umiejêtnoœci i
znajomoœæ kultury lokalnej. Obs³uguj¹ gminne
uroczystoœci, z powodzeniem zastêpuj¹c firmy cateringowe. Cz³onkowie Stowarzyszenia
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dostrzegli tak¿e potrzebê dzia³añ na rzecz osób
samotnych, o s³abszej spo³ecznej kondycji.
Dlatego anga¿owa³y siê nie tylko w trak presti¿owe wyst¹pienia, jak np. do¿ynki powiatowe, ale równie¿ w organizacjê spotkania op³atkowego dla osób starszych, samotnych i chorych. W Su³kowicach w spotkaniu takim uczestniczy³o 250 osób (przy 40 w roku poprzednim, gdy organizowa³ je OPS). Zorganizowano
ponadto pierwsze spotkanie tego typu w drugiej co do wielkoœci miejscowoœci gminy – Rudniku. Tam frekwencja przeros³a oczekiwania organizatorów i pojemnoœæ sali widowiskowej –
180 osób. Stowarzyszenie Gospodyñ aktywnie anga¿uje siê w promocjê Gminy Su³kowice,
lansuj¹c tradycyjne wyroby kulinarne i wyroby rêkodzie³a. Podczas wszelkich wyst¹pieñ
prawdziwym przebojem s¹: tradycyjn¹ zupa
wielkanocna chrzanówka, domowy chleb, smalec i ko³acze. Natomiast podczas imprez gminnych, na które obs³ugê kulinarna przygotowuje
Stowarzyszenie, zniewalaj¹ sa³atki i dekoracyjne potrawy garma¿eryjne. Na co dzieñ Stowarzyszenie Gospodyñ wspó³pracuje z Ko³em
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz z OSP.
Chocia¿ jest to pracoch³onne i czasoch³onne,
cz³onkowie zgodnie twierdz¹, ¿e dziœ trudno
by im by³o wyobraziæ sobie ¿ycie bez Stowarzyszenia.
Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów reprezentowa³a prezes Danuta So³tys. Przedstawi³a Kapitule krótk¹ informacjê o
tym, jak dosz³o do rozwoju ko³a z filii myœlenickiego ko³a licz¹cej 8 osób do samodzielnej
jednostki zrzeszaj¹cej ok. 300 zainteresowanych. Burmistrz podkreœli³ osobiste zaanga¿owanie Danuty So³tys, która prowadzi³a i stopniowo rozwija³a dzia³alnoœæ obejmuj¹c¹ pomoc
osobom starszym, we w³asnym gara¿u. Jej praca zosta³a zauwa¿ona przy opracowywaniu –
na pocz¹tku 2007 roku – strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych w Gminie Su³kowice. Od tamtej pory wspomagano Ko³o, a
kamieniem milowym okaza³o siê przydzielenie
mu lokum w przyziemiu oœrodka zdrowia, co
pozwoli³o obj¹æ opiek¹ znacznie szersza grupê
osób. Danucie So³tys, prócz w³asnej rodziny,
pomagaæ zaczê³a m³odzie¿ z s¹siedniej szko³y
œredniej. Ta pomoc okaza³a siê szczególnie cenna przy przenoszeniu do magazynu teraz ju¿
bardzo pokaŸnej iloœci ¿ywnoœci. Lokal sta³ siê
miejscem spotkañ cz³onków Ko³a. Zarówno
Danuta So³tys, jak samorz¹d gminy maj¹ nadziejê, ¿e jest to zal¹¿ek przysz³ego Klubu Seniora.
Powstanie i dzia³alnoœæ Wspólnoty AA
„TrzeŸwiej¹cy razem” przedstawi³ Jaros³aw.
Przyzna³, ¿e w gminie Su³kowice s¹ ludzie uzale¿nieni od alkoholu, którzy chc¹ zwalczyæ na³óg. Wieloletnie doœwiadczenie ruchu AA pokazuje, ¿e wspólnota jest najskuteczniejsz¹
form¹ przezwyciê¿enia uzale¿nienia. Podkreœli³, ze dziêki udostêpnieniu przez burmistrza
pomieszczenia w Oœrodku Kultury, w ka¿d¹
niedzielê odbywaj¹ siê mitingi. Jest te¿ mo¿liwoœæ dyskretnego rozpropagowania og³oszeñ

o terminach spotkañ. Jest to jedyna pomoc,
jak¹ formalnie wspólnota AA mo¿e przyj¹æ od
gminy. Z za³o¿enia bowiem ma byæ ona samowystarczalna i w³asnymi si³ami rozwi¹zywaæ
powstaj¹ce problemy. Bardzo wa¿na jest jednak ¿yczliwa atmosfera wokó³ Wspólnoty AA
oraz dobra wspó³praca z pe³nomocnikiem burmistrza ds. rozwi¹zywania problemów spo³ecznych. Wspólnocie przewodzi Aleksandra.
101 Myœlenick¹ Dru¿ynê Harcersk¹
„Rewelacja” w Su³kowicach prezentowa³
dru¿ynowy Grzegorz Burda. Dru¿yna dzia³a
od czerwca 2007 r. Dru¿ynowy przypomnia³,
ze historia harcerstwa w Su³kowicach urywa
siê na latach 80. Sam, bêd¹c instruktorem harcerskim, wiedzia³ jak wiele wnosi przynale¿noœæ do tej organizacji w ¿ycie i formacjê osobowoœci m³odego cz³owieka, dlatego chcia³
stworzyæ dru¿ynê ZHP równie¿ w swojej gminie. Jego plany mog³y zostaæ zrealizowane, bo
gmina zapewni³a mu bazê – lokal harcówki wygospodarowany w oœrodku kultury. Harcerze
regularnie spotykaj¹ siê na zbiórkach, organizuj¹ wspólnie czas wolny, wyjazdy i biwaki, a
tak¿e wyst¹pienia podczas patriotycznych uroczystoœci i spo³ecznych akcji. Pe³nili honorow¹
wartê podczas œwi¹t narodowych i gminnych,
towarzyszyli z pocztem sztandarowych przy
oficjalnych wyst¹pieniach, a ale tez ciê¿ko pracowali np. podczas Fina³u Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. Wspó³pracuj¹ ze Zwi¹zkiem Kombatantów Armii Krajowej i OSP. Zorganizowali równie¿ akcjê „Znicz”, podczas której sprzedawali przy cmentarzu znicze, zdobywaj¹c w ten sposób skromne œrodki na cele
statutowe. Harcerstwo jest dla m³odego cz³owieka szko³¹ patriotyzmu, uczy ¿yæ w zgodzie z g³oszonymi idea³ami. Co wiêcej – w dzisiejszych czasach najistotniejsze wydaje siê to,
¿e harcerstwo pokazuje, i¿ mo¿na w ogóle mieæ
idea³y i traktowaæ je w ¿yciu powa¿nie. W specyficznym harcerskim klimacie praca i wysi³ek
formacji w³asnej osobowoœci ³¹czy siê zabaw¹,
przyjaŸni¹, tworzeniem trwa³ych wiêzi spo³ecznych.
Podsumowuj¹c dzia³ania zmierzaj¹ce do
zaktywizowania spo³ecznoœci mieszkañców
gminy Su³kowice zastêpca burmistrza Rozalia
Oliwa zauwa¿y³a, ¿e uda³o siê stworzyæ coœ na
kszta³t sztafety pokoleñ, harcerze wspomagaj¹
kombatantów, wolontariat m³odzie¿owy – emerytów i rencistów. Uda³o siê te¿ odnaleŸæ wiêzi
zerwane przed wielu laty: w latach 80. umar³o
harcerstwo, w latach 70. – ko³a gospodyñ. Podkreœli³a te¿ „efekt domino”, który zadzia³a³ w
Su³kowicach. Szczere i entuzjastyczne zaanga¿owanie spo³eczników sta³o siê wzorem dla
osób mniej pewnych siebie, które nie mia³y
odwagi wyst¹piæ z inicjatyw¹, ale chêtnie w³¹czy³y siê w dzia³ania i odnalaz³y w nich swoj¹
¿yciow¹ pasjê. Dzia³ania te w widoczny sposób zawa¿y³y na spo³ecznym klimacie, wzmagaj¹c wzajemn¹ ¿yczliwoœæ i budz¹c wra¿liwoœæ na potrzeby drugiego cz³owieka. Burmistrz Piotr Pu³ka doda³, ¿e osoby, dzia³aj¹ce
w tych organizacjach nie oczekuj¹ w zamian
niczego dla siebie. Je¿eli zwracaj¹ siê do gminy
z jak¹œ proœb¹, to dotyczy ona innych ludzi,

którym chc¹ pomagaæ. W takiej atmosferze „nie
da siê nie pomagaæ”.
Niektórym grupom nie wystarczy³a prezentacja s³owna. Gospodynie zatroszczy³y siê
o dobra kondycjê uczestników spotkania, krzepi¹c ich s³awn¹ ju¿ „chrzanówk¹” – laureatk¹ II
miejsca w konkursie potraw regionalnych.
Radosne oczekiwanie
Konkurs „Wzorcowy Urz¹d w Ma³opolsce” dobieg³ koñca. Zgodnie z regulaminem audyty w 4 zwyciêskich urzêdach – finalistach
mia³y zostaæ przeprowadzone do 10 maja. Teraz pozostaje oczekiwanie na werdykt Kapitu³y, ale i satysfakcja z osi¹gniêtych efektów, niezale¿nie od wyniku konkursu. Audyt bowiem
unaoczni³, jak wiele w dziedzinie spo³ecznej w
Su³kowicach mo¿na by³o – dziêki bezinteresownemu zaanga¿owaniu zwyk³ych ludzi –
zrobiæ dla œrodowiska, innych ludzi, siebie samych wreszcie. A to zawsze i nieodmienne musi
budziæ nadziejê i pogodniejsze spogl¹danie w
przysz³oœæ.
Ma³gorzata Dziadkowiec

Nowa
Rada Osiedla
13 maja 2008 roku odby³o siê pierwsze
zebranie Rady Osiedla. W zebraniu udzia³
wziêli cz³onkowie Rady Osiedla, Przewodnicz¹cy poprzedniej Rady Osiedla Eugeniusz Pitala, Burmistrz Gminy i Z-ca Burmistrza.
Eugeniusz Pitala przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Osiedla za okres czteroletniej kadencji. Z kolei Przewodnicz¹cy
Gminnej Komisji Wyborczej Zbigniew Szuba
wrêczy³ zaœwiadczenia o wyborze na Cz³onka
Rady Osiedla Su³kowice. Zosta³a powo³ana
Komisja Skrutacyjna w sk³adzie: Kazimiera
Czarnecka, Kazimierz Oliwa, Wies³aw Latoñ.
W g³osowaniu tajnym wybór na Przewodnicz¹cego Rady Osiedla
Przewodnicz¹cym Rady Osiedla zosta³
Adam Bargie³.
Wybrano równie¿ cz³onków Zarz¹du Rady
Osiedla: Stanis³awa KoŸlaka, Annê Sroka,
Józefa Ziemianina. Anna Sroka zosta³a wybrana Wiceprzewodnicz¹c¹ Rady Osiedla.
W dalszej czêœci zebrania burmistrz Piotr
Pu³ka przedstawi³ Statut Rady Osiedla, zakres
zadañ kompetencyjnych, jakie czekaj¹ w najbli¿szym czasie Radê Osiedla, która na kolejnym posiedzeniu opracuje plan finansowo-rzeczowy i dokona podzia³u pieniêdzy.
Dziêkujemy poprzedniej Radzie Osiedla za
dotychczasow¹ pe³n¹ poœwiêcenia i pracê na
rzecz spo³ecznoœci Su³kowic, za wszelkie dzia³ania docenione przez spo³ecznoœæ lokaln¹.
Nowej Radzie Osiedla ¿yczymy, aby kadencja 2008 - 2012 by³a owocna i efektywna
przynios³a du¿o zadowolenia z podjêtych
dzia³añ.
Bernadetta Zawada
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Nagroda EKO
Su³kowice – Ekologiczna Gmina Województwa Ma³opolskiego – po raz drugi!
16 maja 2008 r. odby³o siê oficjalne og³oszenie wyników i wrêczenie nagród w III edycji Konkursu „Ekologiczna Gmina Województwa Ma³opolskiego” organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Gmina Su³kowice otrzyma³a nagrodê
za dzia³ania na rzecz ochrony powierzchni ziemi.
Przy ocenianiu wniosków brano pod uwagê:
- liczbê mieszkañców objêtych zbiórk¹ odpadów w stosunku do ca³kowitej liczby mieszkañców w %,
- liczbê mieszkañców objêtych selektywn¹
zbiórk¹ odpadów w stosunku do ca³kowitej liczby mieszkañców w %,
- prawnie uregulowane sk³adowisko odpadów – pojemnoœæ sk³adowania i okres eksploatacji pozosta³y do zamkniêcia sk³adowiska,
- istniej¹ce zak³ady segregacji i przerobu
odpadów,
- udokumentowany procent odpadów komunalnych podlegaj¹cy odzyskowi.
W gminie zosta³y stworzone bardzo dobre
warunki do prawid³owego gromadzenia
i unieszkodliwiania odpadów poprzez zorganizowanie nowoczesnego sk³adowiska i wyposa¿enie Zak³adu Gospodarki Komunalnej w
odpowiedni sprzêt. W 2007 r. zosta³a zakupiona nowa œmieciarka oraz spycharka g¹sienicowa. Sprawnie dzia³a system segregacji surowców „u Ÿród³a”. Te dzia³ania znalaz³y uznanie
ju¿ po raz drugi w oczach kapitu³y konkursu.
Podczas uroczystej gali w Teatrze im. Juliusza S³owackiego w Krakowie Prezes Zarz¹du Krzysztof Bolek wrêczy³ burmistrzowi czek
na 75.000 z³ oraz drzewko grab, jako trwa³¹
pami¹tkê otrzymanego wyró¿nienia.
„Cieszy fakt, ¿e obok takich gigantów jak
miasto Kraków, Tarnów i Kêty doceniono starania naszej ma³ej gminy” – mówi³ Burmistrz
Piotr Pu³ka.
Dorota Gabryl

Chwasty na dzia³kach
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
Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych z dnia
3 lutego 1995 (Dz. U. z 2004 nr 121, poz. 1266
z póŸn. zm.)
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Czy smutek naprawdê równa siê emo?
Spacerowym krokiem przemierzamy brukowany plac krakowskiego rynku. Przez chmury przenika ³una jasnego s³oñca, dlatego nie dziwi
nas du¿a liczba ludzi, która niedzielne popo³udnie postanowi³a spêdziæ na œwie¿ym powietrzu. Na jednej z licznych ³awek dostrzegamy
m³odego ch³opaka o ciemnych, d³u¿szych w³osach, w ostrym, czarnym, wyró¿niaj¹cym siê
na tle jaœniejszej cery makija¿u. Narzucon¹ ma
na siebie ciemn¹ bluzê z zielonym, krzykliwym
nadrukiem na przedzie, a czarne, obcis³e spodnie
wspó³graj¹ ze zniszczonymi trampkami. Wymieniamy porozumiewawcze spojrzenia miêdzy sob¹: Emo. Styl ten ju¿ od pewnego czasu
nas intryguje, wiêc postanawiamy nie zmarnowaæ okazji i dowiedzieæ siê, o co w³aœciwie w
tym wszystkim chodzi. Podchodzimy bli¿ej.
Ch³opak przenosi na nas wzrok i delikatnie siê
uœmiecha. Dopiero teraz dostrzegamy nad jego
lew¹ brwi¹ piercing. Przedstawiamy siê i po
krótkim przywitaniu zawi¹zuje siê miêdzy
nami rozmowa. Emo-ch³opak nazywa siê Patryk i ma 16 lat.
My: Sk¹d w³aœciwie wziê³o siê emo?
Patryk: Powsta³ stosunkowo dawno temu,
jednak teraz przechodzi jakby…
My: Odrodzenie? (œmiech).
Patryk: Mo¿na tak powiedzieæ. Pierwsze
poci¹gi do emo-stylu odnotowuje siê w mieœcie
Abrahama Lincolna, Waszyngtonie. Przewertowa³em kilka ksi¹¿ek z nadziej¹, ¿e mia³ on jakieœ
powi¹zanie z emo, jednak nic nie uda³o mi siê
znaleŸæ. W koñcu odkry³em, dlaczego. Styl ten
ukszta³towa³ siê dopiero w latach 80 XX w.
My: Dlaczego szuka³eœ akurat powi¹zania stylu-emo z Abrahamem Lincolnem?
Patryk: Jak to, dlaczego? Wiecie, jakie Lincoln ma powa¿anie? Ka¿dy styl, tak jak jest to
równie¿ w przypadku emo ma zarówno swo-

ich zwolenników, jak i osoby, które nie
szczêdz¹ z³oœliwych komentarzy pod naszym
adresem. WyobraŸcie sobie miny tych wszystkich, którzy po raz kolejny wyzywaj¹c nas od
smutasów, dowiaduj¹ siê, ¿e Lincoln te¿ by³
emo! Niestety, historii nie da siê oszukaæ…
My: Skoro nie macie poparcia u Lincolna, jak radzicie sobie z ewentualnymi z³oœliwoœciami innych?
Patryk: K³ótliwy naród z nas nie jest
(œmiech). Jesteœmy osobami wra¿liwymi, romantycznymi i zdecydowanie zamkniêtymi w
sobie. Jednak niektórzy uwa¿aj¹ nas za ci¹gle
przygnêbionych smutasów, którzy swoim pesymizmem zara¿aj¹ innych.
My: A tak nie jest?
Patryk: Nie, to s¹ tylko stereotypy, które
nijak maj¹ siê do rzeczywistoœci. Jesteœmy normalnymi nastolatkami, którzy miewaj¹ chwile
s³aboœci, ale potrafi¹ siê te¿ œmiaæ i œwietnie
bawiæ!
My: Emo-muzyka? Czym w³aœciwie
ró¿ni siê od innej?
Patryk: Nie ma czegoœ takiego jak emomuzyka. Ka¿dy mo¿e s³uchaæ tego, co chce, a
osoby emo ró¿ni to, ¿e lubi¹ ws³uchiwaæ siê w
teksty oparte na wyznaniach wewnêtrznych,
w których opisuje siê stan duszy.
My: To, jakich zespo³ów ty s³uchasz?
Patryk: Najczêœciej My Chemical Romance. Tak, to jedna z moich ulubionych grup.
My: Czyli tak trochê punkowo. A teraz
od strony technicznej, tylko szczerze, ile
przesiadujesz w ³azience?
Patryk: (œmiech) Na pocz¹tku by³o ciê¿ko,
bo moje w³osy bywaj¹ uparte, ale na szczêœcie
uda³o mi siê je okie³znaæ (szczerzy zêby). Teraz nie wiêcej ni¿ 30 minut ³¹cznie z makija¿em.

My: A potem pêdem na szkolny autobus?
Patryk: Zdarza siê.
My: Zauwa¿y³yœmy, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ emo s¹ czarne w³osy. Twoje s¹ naturalnie takiego koloru?
Patryk: Tak, s¹ czarne, ale musia³em je trochê przyciemniæ. Zapewne zauwa¿y³yœcie, ¿e
emo to zazwyczaj czarne, proste w³osy i
grzywka. Dziewczyny inwestuj¹ tak¿e w kolorowe pasemka i ró¿ne spinki.
My: Jak na twój styl ubierania i makija¿ reaguj¹ nauczyciele?
Patryk: Pocz¹tkowo nie by³o ³atwo, jednak wstawili siê za mn¹ rodzice, którzy s¹ bardzo tolerancyjni i zaakceptowali mój wygl¹d,
w zwi¹zku, z czym skoñczy³o siê tylko na obni¿onym zachowaniu. Ale jak byæ emo bez
æwiekowanych pasków, czarnych cieni do powiek czy te¿ ciemnych ubrañ?
My: Ju¿ nied³ugo wakacje, wiêc nie bêdziesz musia³ ukrywaæ siê wiêcej pod uniformem. Wielkie dziêki za rozmowê.
Patryk: By³o mi bardzo mi³o.
Na po¿egnanie podaje nam d³oñ. Czarne
paznokcie przykuwaj¹ nasz¹ uwagê. No tak.
Kolejny element, który charakteryzuje tych
ludzi. Co prawda zapomnia³yœmy zapytaæ,
sk¹d wziê³a siê nazwa emo, jednak tê niewiedzê uzupe³niamy s³ownikiem. Otó¿ nazwa emo
pochodzi od s³owa „emocore”, czyli zestawienia s³ów: hardcore i emotional. Jeszcze jedno
alibi na to, ¿e uczucia bior¹ górê.
Czasem warto dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej z rzetelnych Ÿróde³, zanim rzucaj¹c bezpodstawne oskar¿enia kogoœ skrzywdzimy.
Cz³owiek ma wpisany w ducha œmiech, dlatego
nie oszukujmy siebie i innych stwierdzeniem,
¿e emo œmiaæ siê nie potrafi.
To b³¹d, który wo³a o ³zy.
Magda i Ewa Œwiat³oñ

Pochyliæ siê nad sob¹...
W dniu 19 maja br. m³odzie¿ Zespo³u
Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w
Su³kowicach wziê³a udzia³ w spotkaniu profilaktycznym pt. ,,Jutro jest... wtedy pochylisz siê nad sob¹”.
Program ten by³ jednym z elementów dzia³añ profilaktycznych podejmowanych przez
nasz¹ szko³ê we wspó³pracy z Gmin¹ Su³kowice. Program sfinansowany zosta³ w wiêkszoœci z bud¿etu Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdzia³ania Narkomanii i Innych
Uzale¿nieñ w Gminie Su³kowice na 2008 rok.
Czêœæ kosztów pokry³ dyrektor Oœrodka Kultury p. Krzysztof Trojan, który tak¿e bezp³atnie
u¿yczy³ nam sali.
W sali widowiskowej Oœrodka Kultury
zgromadzi³o siê oko³o 300 uczniów reprezentuj¹cych liceum ogólnokszta³c¹ce, technikum i
zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹. Program opracowa³ i prowadzi³ Jaros³aw Wajk – by³y wokalista znanego zespo³u m³odzie¿owego ,,Oddzia³
Zamkniêty”. Ju¿ sam ten fakt spowodowa³, ¿e
m³odzie¿ z zainteresowaniem s³ucha³a, co by³y
,,idol i bo¿yszcze m³odzie¿y” ma im do przekazania. A trzeba przyznaæ, ¿e formu³a programu by³a bardzo ciekawa. Jarek Wajk opowiada³
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o swoich doœwiadczeniach zwi¹zanych z wystêpami na scenie, o ogromnej popularnoœci i
sile mediów, a równoczeœnie o samotnoœci, rozgoryczeniu, braku prawdziwych przyjació³ oraz
o zgubnym stylu ¿ycia, jaki prowadz¹ gwiazdy (liczne koncerty, fani, popularnoœæ za
wszelk¹ cenê, rywalizacja i niezdrowa atmosfera w œwiecie artystycznym i w mediach, bardzo czêste wspomaganie siê alkoholem, narkotykami przez gwiazdy estrady). M³odzie¿ dowiadywa³a siê o b³êdach m³odoœci Jarka, pozna³a, jak siêgn¹³ dna, staj¹c siê uzale¿nionym
od alkoholu, narkotyków, ile pope³nia³ b³êdów,
przebywaj¹c w z³ym towarzystwie kolegów.
Wokalista opisywa³ ¿ycie wielu znanych mu
bardzo popularnych osób, które uwik³a³y siê
w na³ogi, których kariery nagle siê skoñczy³y,
którzy z powodu uzale¿nienia od narkotyków
czy alkoholu stracili ¿ycie. Opowieœci Jarka
by³y przekazywane jêzykiem prostym, m³odzie¿owym, ¿ywym, a równoczeœnie bardzo
mocno zapadaj¹cym do serc i sumieñ m³odych
ludzi.
Tematyka spotkania nie dotyczy³a wy³¹cznie problemów na³ogów, ale dotyka³a wielu bardzo wa¿nych zagadnieñ bliskich m³odym ludziom. Prowadz¹cy porusza³ zagadnienia zwi¹zane z podstawowymi wartoœciami w ¿yciu
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cz³owieka, takimi jak: rodzina, wiara, idea³y i
marzenia ¿yciowe, cel i sens ¿ycia; mówi³ o
mi³oœci, prawdzie, odpowiedzialnoœci, cierpieniu, pokazywa³, jak dokonywaæ m¹drych wyborów ¿yciowych oraz na przyk³adzie swojego ¿ycia uczy³, ¿e nawet z najwiêkszego dna
mo¿na siê podnieœæ i naprawiæ swoje ¿ycie.
Wypowiedzi wokalisty przeplatane by³y utworami muzycznymi jego autorstwa bêd¹cymi jakby pamiêtnikiem z ¿ycia artysty i odnosz¹cymi siê do omawianych przez niego zagadnieñ.
Utwory œpiewane przez Jarka bardzo mocno
przemawia³y do m³odzie¿y i dodatkowo wydobywa³y najwa¿niejsze przes³anie programu.
Obserwuj¹c reakcje m³odych widzów, mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e program wywo³a³ nie
tylko zainteresowanie, ale tak¿e zmusi³ ich do
refleksji nad swoim dotychczasowym i przysz³ym ¿yciem. Myœlê, ¿e spotkanie to mo¿na
nazwaæ nie tylko programem profilaktycznym,
ale tak¿e wydarzeniem artystycznym i kulturalnym.
Dziêkujemy w³adzom gminy oraz panu
dyrektorowi Trojanowi za umo¿liwienie realizacji tego ciekawego i pobudzaj¹cego do refleksji spotkania.
Agata Kêsek-Olesek

Harbutowice
œwiêtuj¹
Kiedy w 1993 r. Oœrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy ZNP w Harbutowicach by³
zamieniany na Dom Pomocy Spo³ecznej,
niewielu ludzi spodziewa³o siê, ¿e 15 lat
póŸniej bêdzie to miejsce piêkne i têtni¹ce
¿yciem, czasami tak mocno, ¿e us³ysz¹ to
mieszkañcy ca³ej wsi.
W dniach 14 i 15 maja br. w Harbutowicach
zrobi³o siê g³oœno. Dla uczczenia pamiêci Patrona Domu oraz jubileuszu 15-lecia istnienia
tej placówki, na terenie piêknego parku rozgrywany by³ II Turniej Osób Niepe³nosprawnych
o Memoria³ Tadeusza Piekarza pod honorowym
patronatem Wojewody Ma³opolskiego Jerzego
Millera. Do Harbutowic zjecha³y reprezentacje osób niepe³nosprawnych z ca³ego powiatu
myœlenickiego. By³a grupa wiekowych kombatantów i emerytów z Domu Pomocy Spo³ecznej „Bia³y Potok” w Trzemeœni, by³a równie¿
reprezentacja dzieci z Grupy Œrodowiskowej
ze Su³kowic oraz Specjalnego Oœrodka Szkolno -Wychowawczego w Myœlenicach. Ogó³em
w zawodach wziê³o udzia³ ponad 140 zawodników reprezentuj¹cych 12 organizacji i instytucji wspieraj¹cych osoby niepe³nosprawne.
Zawodnikom towarzyszy³a spora grupa kibiców i opiekunów.
Turniej zosta³ zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepe³nosprawnych „Kolonia” z Harbutowic wespó³ z
Warsztatami Terapii Zajêciowej z Harbutowic,
Myœlenic i Dobczyc.
Fundusze na zorganizowanie tej imprezy
pozyskano od gminy Su³kowice, od starostwa
powiatowego w Myœlenicach, ze Stowarzyszenia „Kolonia” oraz od wielu prywatnych darczyñców, którzy hojnie wsparli niepe³nosprawnych. Specjalny puchar dla najlepszej dru¿yny
w klasyfikacji generalnej ufundowa³ Burmistrz
Gminy Su³kowice Piotr Pu³ka.
Turniej rozpocz¹³ siê od konkurencji indywidualnych i dru¿ynowych. Zawodnicy zdobywali medale w najprzeró¿niejszych dyscyplinach. Walczono w takich konkurencjach jak
pi³ka no¿na na weso³o, sztafety, przeci¹ganie
liny, rzut pi³k¹ lekarsk¹, skok
w dal, dru¿ynowe strza³y do
bramki kijem od unihokeja, tor
przeszkód, turniej dru¿ynowy
petanque, toczenie pi³ki slalomem, rzut do celu, bieg sprinterski, bieg z jajkiem surowym
w ³y¿ce.
Urozmaiceniem zawodów
tego dnia by³y pokazy sprawnoœciowe i artystyczne zaprezentowane przez su³kowick¹
sekcjê judo „Katana” Jacka Bugajskiego, Maltañsk¹ S³u¿bê
Medyczn¹ z Myœlenic, zespó³
Retro, grupê rowerow¹ ze Su³kowic oraz m³odzie¿ow¹ grupê
sprawnoœciow¹ z Su³kowic.
Pogoda w czasie pierwszego dnia zawodów by³a wspa-

nia³a, tak wiêc rozgrywki trwa³y do wieczora i
zakoñczy³y siê wspólnym ogniskiem.
Drugi dzieñ uroczystoœci rozpocz¹³ siê solidn¹, ale na szczêœcie krótk¹ ulew¹. Tym razem wysi³ek zawodników urozmaicony zosta³
pokazami w wykonaniu kilku zastêpców Komendy Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Myœlenicach oraz dru¿yny policyjnej z Posterunku
Policji w Su³kowicach. Uczestnicy byli zachwyceni i wniebowziêci pokazami, czasami
dos³ownie, kiedy na potê¿nym podnoœniku
unoszeni byli ponad dachy i drzewa..
Ostatnimi konkurencjami turnieju by³ memoria³owy bieg prze³ajowy oraz pokaz wykonanych wczeœniej latawców i lampionów chiñskich, jako subtelnego akcentu zbli¿aj¹cych siê
igrzysk olimpijskich w Chinach.
Oko³o godziny 1300 do DPS-u zaczêli przyje¿d¿aæ zaproszeni goœcie, aby wzi¹æ udzia³ w
nabo¿eñstwie majowym i czêœci oficjalnej obchodów Dnia Patrona i 15-lecia funkcjonowania Domu. Na uroczystoœæ przybyli m.in. rodzina i przyjaciele Tadeusza Piekarza, wdowa
po nim – prof. Halina Piekarz, Wojewoda Ma³opolski Jerzy Miller, przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych powiatu ze Starost¹ Stanis³awem Chorobikiem i Wicestarost¹ Waldemarem
Wolskim na czele gminy Su³kowic z Burmistrzem Piotrem Pu³k¹ i Zastêpc¹ Burmistrza
pani¹ Rozali¹ Oliwa. Przybyli dyrektorzy
wydzia³ów Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, dyrektorzy zaprzyjaŸnionych placówek
pomocy spo³ecznej oraz wielu znakomitych
goœci reprezentuj¹cych instytucje wspieraj¹ce
Stowarzyszenie „Kolonia” i Dom Pomocy Spo³ecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach.
Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa majowego
g³os zabrali m.in. Starosta Myœlenicki Stanis³aw Chorobik, Dyrektor Domu Krystyna Stolarska i inni. Starosta wspomnia³ postaæ Pana
Wojewody Tadeusza Piekarza i przekaza³ pracownikom i mieszkañcom Domu Pomocy Spo³ecznej List Gratulacyjny z okazji 15-lecia. Pani
Dyrektor Krystyna Stolarska mówi³a o pocz¹tkach powstania Domu, Warsztatach Terapii Zajêciowej i Stowarzyszeniu „Kolonia”. S³owa podziêkowania skierowa³a do wszystkich osób i
instytucji, które w ci¹gu 15 lat udziela³y Domowi swojego wsparcia. Pracownikom Domu,
Warsztatów i Stowarzyszeniu podziêkowa³a za
zaanga¿owanie i wieloletni¹ pracê na rzecz osób
znajduj¹cych siê pod opiek¹ tych instytucji.

Wojewoda Ma³opolski Jerzy Miller z nieukrywanym wzruszeniem wspomnia³ swoj¹
wspó³pracê i przyjaŸñ z Tadeuszem Piekarzem.
Wszyscy w zadumie wspominali osobê wielkiego i szlachetnego Patrona Domu Pomocy
Spo³ecznej i Pierwszego Honorowego Obywatela Su³kowic.
Oficjaln¹ czêœæ obchodów zakoñczy³a uroczysta dekoracja uczestników Memoria³u, dokonana przez Wojewodê Jerzego Millera, Starostê Stanis³awa Chorobika oraz Burmistrza
Piotra Pu³kê. Zawodnicy wzywani na podium
oraz dekorowani pucharami, medalami i dyplomami prze¿ywali niezwyk³e uniesienia. Nastrój
udzieli³ siê wszystkim zebranym, kiedy Wojewoda Jerzy Miller pami¹tkowymi medalami z
wizerunkiem Tadeusza Piekarza dekorowa³
przyby³ych goœci.
Œwiêto zakoñczy³o siê zabaw¹ i ogniskiem
dla zawodników oraz wieczorem wspomnieñ
dla goœci zaproszonych. W czasie tego wieczoru prezentowano pami¹tkowe fotografie przypominaj¹ce sylwetkê Tadeusza Piekarza – Wojewody Krakowskiego, Honorowego Obywatela Su³kowic, Prezesa Stowarzyszenia „Kolonia”, Kawalera Zakonu Rycerskiego Grobu
Bo¿ego w Jerozolimie, etc. etc.
Tak piêkna i chwalebna uroczystoœæ nie
odby³aby siê bez wsparcia moralnego i materialnego, jakiego udzieli³o wiele osób i instytucji. Organizatorzy Memoria³u oraz obchodów
Dnia Patrona i 15-lecia Powstania Domu Pomocy Spo³ecznej w Harbutowicach serdecznie
dziêkuj¹ za wsparcie Burmistrzowi i Radzie
Miejskiej Su³kowic, Starostwu Powiatowemu i
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w
Myœlenicach, Panu Ryszardowi Moskalowi ze
Su³kowic, Panu Stanis³awowi Kopciowi z Rudnika, przedsiêbiorcom z Myœlenic – PP. Renacie i Tomaszowi Dyrdom, Bo¿enie i Tomaszowi Urbanikom, Jackowi Bobowskiemu, Janowi Burkatowi, Andrzejowi Szlachetce, Gminnej Spó³dzielni ze Su³kowic, Przedsiêbiorstwu
Sprocket z Krakowa, Firmie Laskopol z Limanowej, Frajda z Krakowa, Bractwu Kurkowemu i wielu, wielu innym, którzy swoj¹ hojnoœci¹ i wspania³omyœlnoœci¹ pomogli ogromnej
rzeszy niepe³nosprawnych prze¿yæ wiele sportowych emocji, doznaæ wzruszeñ i uniesieñ,
poczuæ radoœæ z pokonania w³asnej s³aboœci.
Specjalne podziêkowania organizatorzy
kieruj¹ do Komendy Powiatowej
Stra¿y Po¿arnej w Myœlenicach, do
Pracowników Posterunku Policji w
Su³kowicach, do Dyrekcji i Uczniów
Szko³y Podstawowej, Gimnazjum
oraz Zespo³u Szkó³ Zawodowych i
Ogólnokszta³c¹cych w Su³kowicach, do Dyrekcji i S³uchaczy Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
Ma³opolskiego Oœrodka Dokszta³cania i Doskonalenia Zawodowego
w Myœlenicach oraz do wszystkich
Pedagogów i Trenerów, którzy wolontaryjnie wraz ze swoimi podopiecznymi wsparli i uœwietnili organizacjê ca³ej imprezy. Wszystkim
sk³adamy ¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.
Kazimierz Zachwieja
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W Starcie
i Goœcibi (cz. II)
Kierownik dru¿yny
Kiedy prezes B³achut powierzy³ mi funkcjê kierownika dru¿yny, postanowi³em, ¿e nie
bêdê pi¹tym ko³em u wozu i z miejsca zabra³em siê do zorganizowania zabawy, aby zarobiæ pieni¹dze dla pi³karzy. Trudnoœci z organizacj¹ zabawy, których siê spodziewa³em, ¿adne.
Prezes stra¿y Henryk Karpiñski wyrazi³ zgodê, a Goœcibia zyska³a wiernego kibica i przyzwolenie na póŸniejsze zabawy. Zezwolenie w
gminie od rêki, milicja – ¿adnych problemów,
orkiestra miejscowa, afisze pan W³adys³aw
Rusek za darmo. A sama zabawa? Sala pêka³a
od t³umu ludzi – termin po wyp³acie. I obliczenie. Pieniêdzy fura na tamte czasy, oko³o 15.
000 z³. Dla porównania przypomnê, ¿e butelka
„Sto³owej” kosztowa³a 73 z³. Po pierwszej zabawie by³y nastêpne, przynajmniej jedna w miesi¹cu. Raz nawet zorganizowaliœmy zabawê sylwestrow¹. Przy zabawach muszê wspomnieæ
ludzi, którzy mi pomagali. Bufet prowadzi³y
¿ona trenera Tyrawy Telcia i moja ¿ona Ania.
Przy biletach etatowym kasjerem by³ kolega z
boiska Roman Strêk. Nigdy nie zawiód³ i zawsze mia³em go za wzorowego pomocnika. Do
porz¹dku i zbierania pustych opakowañ bardzo
pomocni byli koledzy: trener Jan Tyrawa, by³y
kierownik dru¿yny Józef Profic, byli zawodnicy Stanis³aw Œwiat³oñ i Adam Ciê¿kowski.
Regulamin wynagradzania zawodników
W 1977 roku wraz z Janem Tyraw¹, który
na obozie w Spychowie zosta³ mianowany I
trenerem po rezygnacji Pi¹tkowskiego, zaproponowaliœmy premiowanie zawodników za
zwyciêstwa i remisy. Zosta³ opracowany regulamin do wynagrodzenia zawodników. Oczywiœcie chodzi³o o uczêszczanie na treningi, postawê na boisku i czas gry. Dru¿yna pod wodz¹
Jana i moim zaczê³a solidnie trenowaæ, a wiêc
wyniki musia³y przyjœæ same. W „KuŸni” pracownicy zgodzili siê na potr¹cenia na klub w
wysokoœci 1%, 0,5% i 0,25% swoich zarobków. Tych 0,25% nie by³o wcale, o czym wiem,
bo musia³em z listami (z ksiêgowoœci) chodziæ
i prosiæ pracowników, by podpisali deklaracjê
o wielkoœci potr¹cenia. Pieniêdzy by³o du¿o i
tych legalnych od pracowników, z biletów wstêpu i tych z zabaw. Na mecz z Dalinem kupi³em
15 bloczków po 100 biletów (wiêcej nie by³o w
papierni) i brak³o. Poleci³em wiêc paniom, które sprzedawa³y, by wziê³y kartki i robi³y kreski, a ja stan¹³em przy wejœciu, przepraszaj¹c
wchodz¹cych za zaistnia³¹ sytuacjê.
Sparingi z Wis³¹, Legi¹ i Hutnikiem
Dziêki dobrej gospodarki finansowej klubu
I zespó³ wyje¿d¿a³ dwa razy w roku na obozy
szkoleniowe. Pi³karze grali wspaniale i awansowali coraz to do wy¿szej klasy. Na obozach
i w ramach treningów rozgrywaliœmy sparingi
z du¿o silniejszymi przeciwnikami, wcale im
nie ustêpuj¹c. Z takich wa¿nych meczów god-
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nych wspomnienia by³y spotkania z Legi¹
Warszawa (8:1), Wis³a Kraków (5:1), drugoligowym Hutnikiem (4:1) i najwa¿niejszy, bo o
puchar Polski I ligow¹ Poloni¹ Bytom (2:1) po
dogrywce. Mecze te przegraliœmy, ale przeciwnicy nie byli w sk³adach rezerwowych tylko w
najsilniejszych.
Górski, Piechniczek i Amerykanie
w Su³kowicach
Wspomnê, ¿e na naszym stadionie goœciliœmy dwóch wspania³ych trenerów. Z Legi¹ by³
u nas Kazimierz Górski. Odwiedzi³ nas Antoni
Piechniczek, ale bez dru¿yny, który by³ z reprezentacj¹ Polski na obozie w Myœlenicach i
tam rozegra³ sparing z Czechos³owacj¹ (2:2).
Na naszym stadionie goœciliœmy dru¿yny juniorów w rozgrywkach Euro. Goœciliœmy tak¿e juniorów polonijnych ze Stanów Zjednoczonych. Nasi juniorzy mieli przykazane, ¿e
na juniorów amerykañskich maj¹ dmuchaæ i chuchaæ, aby ¿adnemu nic nie sta³o, bo oni je¿d¿¹
po ca³ej Polsce i jeszcze musz¹ graæ. Na trybunie zasiad³ konsul generalny Stanów Zjednoczonych obok cz³onków naszego zarz¹du. By³y
hymny, flagi, s³owem jak na prawdziwym meczu miêdzypañstwowym.
Wyjazdy zagraniczne
Nasi seniorzy grali tak¿e
mecze w NRD i Jugos³awii. W
NRD z ró¿nymi dru¿ynami by³em szeœæ razy a w Jugos³awii
raz. By³y to dla zawodników
niesamowite prze¿ycia. Przy
wyjeŸdzie do Jugos³awii na
Prze³êczy Dukielskiej zepsu³
siê autokar, wiêc pierwszy mechanik „KuŸni”, czyli ja – do
akcji. Oczywiœcie feler znalaz³em, ale ³o¿yska stworzyæ nie
potrafi³em. Znalaz³ siê zak³ad i
Pepik ³o¿ysko da³, ale nie za
pieni¹dze, tylko za flaszkê polskiej gorza³y. I kto ma daæ?
Oczywiœcie ten, co naprawia. I
co by³o robiæ? Iœæ do torby,
wyj¹æ wyborow¹ (wtedy by³a
najlepsza), daæ Pepikowi i jeszcze podziêkowaæ za to, ¿e wycieczka mo¿e jechaæ dalej.
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„Handelek”
Maj¹c na myœli „handelek”, nie myœlê o handlu zawodnikami. By³ wtedy taki czas, ¿e z kupnem butów pi³karskich, korkotrampek, pi³ek do
nogi, rêcznej, siatkówki (grali ni¹ trampkarze)
nasz klub nie mia³ problemów, gdy¿ zak³ad mia³
umowê z Polsportem Wa³brzych na dostawê
narzêdzi, a w zamian bra³em pi³ki na zak³ad, które
póŸniej odkupywa³a Goœcibia. Niesamowitym
problemem by³y kostiumy, a te, które prezes
B³achut za³atwi³ w Krakowie, nadawa³y siê na
trzy wyprania, a potem w tych koszulkach i
getrach seniorów mogli graæ trampkarze.
Trochê lepiej by³o ze spodenkami, bo siê
tak nie zbiega³y. Powsta³ wiêc pomys³ na te
kontakty z NRD, gdzie mieli marne pi³ki i beznadziejne buty, ale chêtnie brali nasze w zamian za kostiumy. W Jugos³awii by³o to samo,
a dzia³acze z Czepliny nawet podali nam rozmiar butów. W Niemczech i Jugos³awii odbieraliœmy kostiumy z takich firm jak Puma i Adidas. Oczywiœcie na tych wyjazdach musia³ byæ
ktoœ, kto ten handel przelicza³, by nikt nie mia³
krzywdy. Wspomnê przy tym sprzêcie taki
przypadek. Gdy ju¿ nie by³o w czym graæ,
ktoœ pod³apa³ znajomoœæ z bratem ks. Stefana
Grzêdy, su³kowskiego wikarego. Brat ksiêdza
by³ w Kielcach dyrektorem Domu Sportu. Przywozi³em od niego dwukrotnie po dwa komplety kostiumów.

Ostatni mecz

Szef s³u¿by porz¹dkowej

Kiedy prezes B³achut zosta³ dyrektorem
naczelnym naszego zak³adu, prezesem klubu
wybrano d³ugoletniego zawodnika, zastêpcê
dyrektora zak³adu Jana Jêdrzejowskiego. Klub
Goœcibia osi¹gn¹³ wtedy najwiêkszy sukces, bo
zaj¹³ w rozgrywkach IV ligi pierwsze miejsce z
7 punktami przewagi nad drugim zespo³em. Nie
by³o jednak pisane tym wspania³ym zawodnikom graæ w III lidze. Nast¹pi³a reorganizacja, a
nasz¹ dru¿ynê czeka³y bara¿e, ale ju¿ bez mojego kierowania ch³opakami.
Ostatni mój mecz jako kierownika by³ z
Cracovi¹ w Krakowie na g³ównej p³ycie, z ca³¹
³awk¹ rezerwy II ligowej dru¿yny I zespo³u,
zakoñczony remisem 1:1. Zawody w zamyœle
krakusów mieliœmy przegraæ, dlatego wszystko robili, by siê tak sta³o. Tak by³em szczêœliwy po tym meczu, ¿e zapomnia³em zabraæ od
sêdziów dokumentów dru¿yny. Po przyjeŸdzie do Su³kowic skontaktowa³em siê z panami
z Cracovii, aby siê tymi dokumentami zajêli,
gdy¿ wróciæ nie mog³em, bo musia³em pilnowaæ zabawy, któr¹ zorganizowa³em. By³a to
moja ostatnia zabawa dla klubu o niesamowitym dochodzie. I od tej dru¿yny tych wspania³ych pi³karzy, z których przynajmniej 5
mog³o grac w I lidze, od takiego kolegi i trenera
postanowi³em odejœæ i odszed³em.
Moskal i Bargie³ grali w I lidze, a pozosta³a
trójka mia³a propozycjê grania, ale nie poszli.
Decyzja o moim odejœciu zg³osi³em prezesowi
i zarz¹d j¹ przyj¹³. Nie by³o to ¿adne zdefraudowane pieni¹dze ani zapomniane dokumenty,
gdy¿ one na drugi dzieñ w po³udnie by³y w
klubie. Dlatego to piszê, bo wersji by³o chyba
10, a wersja prawdziwa by³a taka. Pi³karze grali coraz wy¿ej, ich wymagania stawa³y siê wiêksze, a moje mo¿liwoœci nic siê nie zwiêkszy³y.
Normalny zaopatrzeniowiec (ju¿ w tym czasie) zwyk³y obywatel Su³kowic jak móg³ zmusiæ gminê, Cepeliê, Zak³ad Gospodarki Komunalnej, GS do p³acenia na sport.
Trener Jan Tyrawa te¿ niebawem siê przekona³, bo zosta³ odsuniêty od I zespo³u, ¿e jesteœmy niskimi pionkami na tej szachownicy.

Z Goœcibi nie odszed³em, co obieca³em prezesom, bo zosta³em dokooptowany do Stefana
Bieli jako szef s³u¿by porz¹dkowej. Biela by³
cz³onkiem zarz¹du, choæ mieszka³ w Myœlenicach. Do moich zadañ nale¿a³o powiadomiæ
milicjê o zawodach, zabezpieczyæ lekarza,
przywieŸæ sanitarkê z zak³adu albo powiedzieæ
kierowcy o zawodach, kupiæ bilety, napisaæ listê 10 porz¹dkowych i dostarczyæ j¹ sêdziom,
oczywiœcie rozdaæ opaski, które zrobi³ mi Model
i wreszcie staæ przy biletach z Józefem Lisowskim, ówczesnym nauczycielem zawodu w
szkole zawodowej. Pierwszym naszym lekarzem by³ dr Zygmunt Kulig, po jego odejœciu dr
Janusz Zarzecki. Opracowywa³em terminarze
w postaci ma³ych ksi¹¿eczek z podaniem tabeli z poprzedniej rundy lub roku, sk³adu dru¿yny, zmian i terminarzu rozgrywek. Oczywiœcie
rozwieszanie afiszów o meczu te¿ by³o moim
zadaniem. Przez ca³y okres nie zosta³em zwolniony z walcowania boiska i koszenia trawy.
Je¿eli jestem przy boisku, to wspomnê o nowych bramkach metalowych, które wykonaliœmy w zak³adzie w brygadzie Mieczys³awa
Szafrañca i napisu (nazwa klubu i miejscowoœæ)
nad bram¹ wjazdow¹ na stadion. Ka¿d¹ literê
tego napisu wykona³ inny zawodnik, a ja to
tylko po³¹czy³em. Nie wiem, komu to przeszkadza³o, ale napisu nie ma, a brama jest inna,
zreszt¹ bardzo ³adna, to mo¿e ktoœ dobrowolnie zrobi³.
Zakoñczenia rozgrywek
Z mojej dzia³alnoœci muszê wspomnieæ o
przyjemnoœciach, by³y to zakoñczenia rozrywek poszczególnych rund. Oczywiœcie by³y
koperty, wa³ówa i wypicie i na jakiœ czas buty
pi³karskie na ko³ek. Dla zawodników zorganizowa³em chyba piêæ razy wyjazdy na skoki do
Zakopanego, na memoria³ Bronis³awa Czecha i
Heleny Marusarzówny z udzia³em zawodników zagranicznych. Trzykrotnie by³em z dru¿yn¹ na Stadionie Œl¹skim: mecz z Portugali¹
(1:1), Górnika Zabrze z Manchesterem (1:0) i
Rom¹ (1:1). W Krakowie byliœmy na towarzyskim z Wêgrami (2:2).

Amerykanie w Su³kowicach

By³em z dru¿yn¹ i trenerem wraz z rodzinami na czterodniowej wycieczce w Bieszczadach. Ta wycieczka by³a nagrod¹ za wyniki.
Kiedy jako zawodnik awansowa³em z dru¿yn¹
do A klasy, te¿ mieliœmy wycieczki z rodzinami, ale dwudniowe do Bielska i okolic (Szczyrk,
Szyndzielnia).
Na zakoñczenie tych rund pi³karskich pieni¹dze otrzymywa³em od kolegi Józefa Nêdzy.
By³o to przewa¿nie 10 milionów starych z³otych (obecnie 1000 z³). Ja w zamian za te pieni¹dze wywozi³em jego wyroby po Polsce i
przywozi³em mu gumê z W¹brzeŸna, oczywiœcie za przyzwoleniem prezesów, gdy¿ samochód by³ zak³adowy.
Gospodarze klubu
Na Zielonej gospodarzami byli za moich
czasów Franciszek Kuchta, Jan W³och i Aleksander Twardosz. Na nowym boisku za mojej
dzia³alnoœci gospodarzyli W³adys³aw Starzec,
Antoni Ostafin i W³adys³aw Moskal. Jako oldboj gra³em dwukrotnie na nowym stadionie, raz
z Garbarni¹, drugim razem z mieszanin¹ krakowska. W Warszawie gra³em z oldbojami Sarmaty i w Cieszynie z pracownikami Celmy, w
nogê i w siatkê.
¯ycie zatoczy³o ko³o
Po polskiej transformacji w 1989 roku obaj
prezesi odeszli z klubu i zak³adu. Jeszcze pomaga³em przy klubie do roku 1992, ale widzia³em, ¿e to stare nie wróci, a na nowe prowadzenie klubu nikt nie mia³ pomys³u. Na z³oœæ dobija³a mnie pi³ka rêczna, która królowa³a w Goœcibi.
Przyszed³ jednak promyk nadziei. ZnaleŸli siê ludzie, sponsorzy, i dru¿yna zaczê³a siê
dŸwigaæ z upadku i gra na poziomie jak od niej
odszed³em, tzn. w IV lidze. Za przyczyn¹ trzech
wnuków i po operacjach obu nóg i ja wróci³em
na stadion, gdy¿ muszê ich woziæ na treningi i
zawody trampkarzy. Ogl¹dam tak¿e wszystkie mecze I zespo³u.
¯ycie zatoczy³o ko³o po 25 latach. Wtedy
trzech synów w jednej dru¿ynie juniorów, teraz trzech wnuków w jednej dru¿ynie trampkarzy. Wtedy gra w IV lidze, teraz powrót do
tej ligi. Marzy mi siê, aby wnukowie nie zniknêli z boiska Goœcibi Su³kowice.
Zakoñczê tym, co powiedzia³ m i ojciec.
Kiedyœ jad³ obiad w gospodzie i us³ysza³ rozmowê pi³karzy:
- Nie by³o to jak za „Kubisa”.
¯yczê pierwszej dru¿ynie utrzymania siê
w IV lidze. Pozostajê ze sportowym pozdrowieniem.
Pi³karz i dzia³acz
Adam Sroka „Kubis”
Œródtytu³y od redakcji
W nastêpnym numerze o wystêpach zawodników z Krzywaczki w Mistrzostwach
Polski w kick-bocingu w Su³kowicach. Posumujemy równie¿ rozgrywki w pi³ce no¿nej klubów naszej gminy.
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Najm³odsi i rytm bluesa
W kategorii klas „0 – 1” – soliœci
miejsce 1. Marzena Nowak z
Przedszkola w Biertowicach
miejsce 2. Hubert Kwaœniewski ze Szko³y Podstawowej w
Harbutowicach
miejsce 3. Joanna Prusak z
Przedszkola w Harbutowicach

W ramach wspó³pracy z rodzicami w
kwietniu spotka³a siê z dzieæmi pielêgniarka pani Aleksandra G¹sienica Miko³ajczyk.
Celem spotkania by³o przybli¿enie dzieciom
pracy pielêgniarki, narzêdzi s³u¿¹cych do
tej pracy, a tak¿e pogadanka na temat „Co
robiæ, aby zdrowym byæ”.

W kategorii klas „0 – 1” – gru-

Dzieci z ogromnym przejêciem i uwag¹ s³ucha³y ciekawych informacji dotycz¹cych zdrowia i troski o nie. Dowiedzia³y siê o tym, co ma
wp³yw na nasze zdrowie, a wiêc odpowiednie
od¿ywianie, ruch i przebywanie na œwie¿ym
powietrzu, ubieranie siê stosownie do pogody,
dbanie o czystoœæ i higienê ca³ego cia³a, kontrolne wizyty u lekarza, dentysty, korzystanie ze
szczepieñ.
Pani pielêgniarka w zabawie z dzieæmi pokaza³a, jak bada siê bicie serca, jak nale¿y wykonaæ opatrunek, gdy ktoœ siê skaleczy. Dzieci
mog³y ogl¹dn¹æ kroplówkê, pobieranie krwi,
sprzêt do zszywania ran, a chêtne mog³y zbadaæ sobie ciœnienie.

py

Niezwyk³oœæ tego dnia da³a siê odczuæ w
naszej szkole ju¿ od samego rana. Ktoœ zanosi³
do œwietlicy kosze z dro¿d¿ówkami, ktoœ inny
du¿e kartony soków. Krzese³ka na uczniowskich g³owach gêsiego wêdrowa³y na salê gimnastyczn¹, by tam w miejscu wskazanym przez
pani¹ wicedyrektor, stan¹æ nieruchomo. Pan
Prza³a i pan konserwator zawisnêli na drabinkach niczym paj¹ki, bo wielka ilustracja przedstawiaj¹ca szko³ê musia³a znaleŸæ siê równiuteñko w samym centrum dekoracji. Od czasu
do czasu s³ychaæ by³o „raz, dwa, trzy – próba
mikrofonu” – to g³os pani Pitali, która w ten
sposób próbowa³a zaprzyjaŸniæ siê z mikrofonem. (Tego dnia mia³a go nieco d³u¿ej trzymaæ
w rêkach.) Jeszcze stó³ nakryto œnie¿nobia³ym
obrusem, po³o¿ono ciastka, soki, termosy i obowi¹zkowo paluszki. Nie mog³o w ten dzieñ
zabrakn¹æ zieleni. Pojawi³y siê wiêc i kwiaty. I
kiedy wszystko dopiête by³o na ostatni guzik,
w drzwiach ukazali siê pierwsi uczestnicy Gminnego Konkursu Piosenki Szkolnej dla szeœciolatków i uczniów klas I-III. Pan dyr. M. Pêkala
powita³ zebranych i odda³ g³os m³odym adeptom sztuki estradowej.
To pierwsza edycja tego konkursu organizowanego przez Szko³ê Podstawow¹ w
Rudniku. W tym roku odbywa³a siê pod has³em „Œpiewamy i tañczymy z Weso³¹
Szko³¹”. I by³o naprawdê weso³o i kolorowo.
Mali artyœci dowiedli, ¿e potrafi¹ rozbawiæ
najbardziej wymagaj¹c¹ publicznoœæ. Raz po
raz sala rozbrzmiewa³a brawami. Melodie „Zimowej wyliczanki”, „Familijnego bluesa” i innych konkursowych piosenek piêkne niczym
majowe ptasie trele dochodz¹ce z zewn¹trz
przez otwarte okna wprawia³y w zdumienie
nie tylko publicznoœæ, lecz tak¿e komisjê oceniaj¹c¹ wystêpy. Ale zadziwia³y tak¿e piêkne
stroje oraz uk³ady choreograficzne podkreœlaj¹ce treœæ prezentowanych utworów.
Publicznoœæ w kolorowych opaskach na
g³owie z napisem „Weso³a Szko³a” wtórowa³a
œpiewaj¹cym i tañcz¹cym artystom i w takt
piosenek porusza³a ca³¹ górn¹ po³ow¹ cia³a.
Rêce falowa³y w górê, tu³owia przechyla³y siê
na boki; to w prawo, to w lewo. Duch radoœci i
dobrej zabawy porwa³ wszystkich.
Piêcioosobowe jury w sk³adzie: pani Zofia
Góralik, pani Danuta Œwiat³oñ, pani El¿bieta Zakrzewska, pan Stanis³aw Judasz i pan Józef Oliwa przyzna³o 12 nagród i jedno wyró¿nienie.
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Pielêgniarka
w przedszkolu

miejsce 1. grupa ze Szko³y
Podstawowej w Su³kowicach: Julia Biela, Gabriela Chodnik, Barbara Garbieñ, Izabela Liszka, Zuzanna Malina, Wiktoria Mielecka,
Klaudia Mierzwa, Marta Paszek, Martyna Wêgrzyn
miejsce 2. grupa z Przedszkola nr 2 w Su³kowicach: Mateusz Frosztêga, Wojciech Moskal, Daniel Profic, Bartosz Stok³osa, Maciej
Szlachetka, Dawid Ziemba
miejsce 3. grupa z Przedszkola w Rudniku:
Filip Bylica, Gabriela Profic, Anna Rybotycka
W kategorii klas „2 – 3” – soliœci
miejsce 1. Julia Chmura ze Szko³y Podstawowej w Rudniku
miejsce 2. Katarzyna Papie¿ ze Szko³y
Podstawowej w Rudniku
miejsce 3. Anna Bobe³ ze Szko³y Podstawowej w Harbutowicach
wyró¿nienie: Emilia Strugalska ze Szko³y
Podstawowej z Rudnika
W kategorii klas „2 – 3” – grupy
miejsce 1. grupa ze Szko³y Podstawowej w
Su³kowicach: Oliwia Bochenek, Maria Pitala,
Katarzyna Repeæ
miejsce 2. grupa ze Szko³y
Podstawowej w Su³kowicach:
Faustyna Cora, Patrycja D¹browska, Joanna Postawa
miejsce 3. grupa ze Szko³y
Podstawowej w Rudniku: Bart³omiej KoŸlak, Joanna Liszka
W ten dzieñ nie by³o przegranych ani smutnych, bo pani
Zofia Góralik, so³tys Rudnika i
przewodnicz¹ca Rady Rodziców
przy Zespole Placówek Oœwiatowych w Rudniku, ufundowa³a
wszystkim uczestnikom s³odycze. By³o wiêc nie tylko weso³o i
kolorowo, ale i s³odko. Jeszcze
tylko podziêkowania z³o¿one
wszystkim przez organizatorów i pad³y s³owa: „do zobaczenia za rok”.
Konkurs Piosenki Szkolnej
to jedna z wielu imprez organizowanych w szko³ach naszej
gminy, imprez wa¿nych i koniecznych, bo sprzyjaj¹cych
rozwijaniu talentów naszych
uzdolnionych dzieci.
Ma³gorzata KoŸlak
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Takie spotkanie by³o bardzo wa¿ne dla dzieci, gdy¿ u wielu prze³ama³o strach przed pani¹
w bia³ym fartuchu, przed zastrzykami, szczepieniami i ró¿nymi innymi badaniami. Dzieci z
bliska mog³y wszystkiego dotkn¹æ i same wcielaæ siê w okreœlone role, np. lekarza, pielêgniarki i dentysty. Przez zabawê pozna³y i nauczy³y siê, na czym polega zawód pielêgniarki.
Maria Œwiat³oñ
Nauczycielka Przedszkola Samorz¹dowego
Nr 1 w Su³kowicach

Przedszkolaki
do mikrofonów
Dnia 23 kwietnia w Oœrodku Kultury w
Su³kowicach odby³ siê Gminny Konkurs Piosenki pt. Przedszkolaki do mikrofonów. Myœl¹
przewodni¹ by³o poszukiwanie talentów wœród
najm³odszych, propagowanie œpiewu i muzyki
wœród dzieci, promowanie dzieciêcej twórczoœci artystycznej.
Konkurs cieszy³ siê du¿¹ popularnoœci¹.
Zg³osi³o siê do niego 36 dzieci w wieku przedszkolnym z ca³ej gminy. Dziêki hojnoœci naszych sponsorów mo¿liwe by³o zakupienie
nagród i upominków dla wszystkich uczestników konkursu.
Dyrektor Przedszkola nr 2 w Su³kowicach
Zofia Kowalcze oraz organizatorki konkursu
Teresa Jasuba i Maria Teresa Œwiat³oñ serdecznie dziêkuj¹ Burmistrzowi Gminy Su³kowice
Panu Piotrowi Pu³ce a tak¿e sponsorom: Panu
Adamowi Kowalczykowi, Panu Stanis³awowi
Biernatowi, Pani Halinie Szczurek i Pani
Agnieszce Gumularz za wsparcie finansowe
konkursu. Wyrazy podziêkowania nale¿¹ siê
szanownemu jury w sk³adzie: Pani Halina Repeæ, Pani Danuta Kostowal-Suwaj i Pani Paulina Profic. Pragniemy równie¿ podziêkowaæ
Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Trojanowi za
udostêpnienie sali wraz z nag³oœnieniem.
Wyniki
Dzieci 3-letnie
I nagroda Szymon Pu³ka (Przedszkole Samorz¹dowe nr 2)
II nagroda Gabrysia Burliga (PS nr 1)
III nagroda Amelia Jaœkowiec (PS nr 3)
Dzieci 4-letnie
I nagroda Przemys³aw Œwiat³oñ (PS nr 1)
II nagroda Miko³aj Tyrpa (PS nr 3)
III nagroda Anna Garbieñ (PS nr 1)
Dzieci 5-letnie
I nagroda Justyna ¯muda (PS nr 3)
II nagroda Patryk Szczepaniak (PS nr 2)
III nagroda Patrycja Turek (PS Biertowice)
Dzieci 6-letnie
I nagroda Wanesa Groñska (PS Biertowice)
II nagroda Katarzyna Garbieñ ( PS nr 1)
III nagroda Kamila Ksi¹¿ek (PS Biertowice)
Oœrodek Kultury w Su³kowicach zaprasza do
wziêcia udzia³u w
VI Powiatowym Festiwalu Piosenki
Rozrywkowej Su³kowice 2008.
Zg³oszenia przyjmujemy do 09.06.2008.
Eliminacje 12.06.2008.
Szczegó³owych informacji udziela Oœrodek
Kultury w Su³kowicach, ul. 1 Maja 70 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800 - 2000 tel.
27-334-59, 694-423-995
Zapoznaj siê z regulaminem!!!
Zapraszamy!!!

KONKURSY OŒRODKA KULTURY
III edycja Regionalnego Konkursu Plastycznego „Zwierciad³o”
pt. „Ptaszki, ptaki i ptaszyska”
Jury w sk³adzie: Ma³gorzata Anita Werner,
Wojciech Madej, Anna Moskal, Ryszard Judasz dokona³o oceny 278 prac przedstawiaj¹cych ptaszki, ptaki i ptaszyska oraz przyzna³o nagrody i wyró¿nienia nastêpuj¹cym osobom w szeœciu kategoriach.
przedszkola
I miejsce Julia Ingarden – Przedszkole nr 5
Myœlenice
II Karolina Ingarden – Przedszkole nr 5 Myœlenice
II Gabriela Braœ Przedszkole nr 1 Su³kowice
Wyró¿nienia: Anna Garbieñ – Przedszkole nr 8
Myœlenice, Zofia Roso³owska – Przedszkole
nr 8 Myœlenice, Joanna Proszek – Przedszkole
nr 8 Myœlenice, Przedszkole nr 5 w Myœlenicach za grupê ptaków
szko³y podstawowe kl. I-III
I Alicja Szymska – SP nr 5 Myœlenice, Tomasz
Jarosz – SP Wêglówka
II Maciej Niedoœpia³ –SP Stró¿a
III Agata Dmytrzyk – SP nr 3 Myœlenice, Szymon Zagrabiñski – SP Wêglówka, Grzegorz
Wylega³a – SP nr5 Myœlenice
Wyró¿nienia: £ukasz Ziêba – SP Stró¿a, Krystian Hemas –SP Dobczyce, Natalia Kozak –
SP Pcim
szko³y podstawowe kl. IV-VI
I Kinga Moñko – SP Tenczyn
II Dominika Mleczek – SP Myœlenice-Che³m,
Angelika WoŸniak – SP Bysina, Natalia Panus
–SP Zakliczyn
III Gabriela S³onina –SP Bogdanówka, Martyna ¯ywiec– SP Zakliczyn,
Kinga Toba³a –
Ko³o Plastyczne Su³kowice, Szymon Biela –
SP Su³kowice
Wyró¿nienia: Weronika Dudzik – SP Dobczyce, Marcin S³onina –SP Bogdanówka-Skomiel-

na Czarna, Ko³o Plastyczne Rudnik, Pawe³
Czopek i Grzegorz Ksi¹¿ek – SP Bogdanówka,
Monika Woœ – SP Wêglówka
gimnazja
I Maria Strêk – Gimnazjum Su³kowice
II Joanna Bochenek – Gimnazjum Su³kowice
III Anna W¹cha³a – Gimnazjum Wêglówka
Wyró¿nienia: Edyta Klimowska – Gimnazjum
Su³kowice, Paulina Jargi³o – Gimnazjum Su³kowice, Gimnazjum w Sieprawiu (opiekun Barbara Bazyl) za pomys³ plastyczny w opracowaniach prac, Gimnazjum Su³kowice – koncepcja (NN)
szko³y œrednie
I Agnieszka Sowa – Zespó³ Szkó³ im. Œredniawskiego w Myœlenicach
niepe³nosprawni
I Katarzyna Grabowska –WTZ PodolanyGdów
Wyró¿nienie: Barbara £aszczyk i Marcin Kaleta – WTZ Podolany-Gdów, Œrodowiskowy
Dom Samopomocy Lubieñ, Œrodowiskowy
Dom Samopomocy Su³kowice.
Oceniono równie¿ zdjêcia ptaków. Jury przyzna³o równorzêdne I miejsca
Agnieszce Bisztyga – nauczyciel SP Myœlenice Che³m, Justynie Ko³odziejczyk – SP Myœlenice-Che³m
Jury serdecznie gratuluje wykonawcom, opiekunom za tak ogromny wk³ad pracy i zainteresowanie konkursem. Dyrektorowi Oœrodka
Kultury Panu Krzysztofowi Trojanowi równie wa¿ne podziêkowania za pietyzm przygotowania konkursu i Panu Janowi Socha za pomys³. Jury szczególnie doceni³o oryginalnoœæ i
pomys³owoœæ autorów.

Miêdzyszkolny konkurs poœwiêcony Fryderykowi Chopinowi
Jury w sk³adzie: Krzysztof Kostrzewa, Teresa
Kêsek, Renata Miœko wziê³o pod uwagê umiejêtnoœæ rozpoznawania utworów i ich omówienia oraz zakres wiedzy na temat dziedzictwa
chopinowskiego, a tak¿e obiektów kultury
materialnej zwi¹zanej z F. Chopinem.
Kategoria – szko³y podstawowe
I miejsce Bysina 49,5p
II Su³kowice 48 p
III Rudnik 43 p
Kategoria – gimnazja
I Wiœniowa 57,5 p
II Su³kowice 54 p
III Jawornik 53,5 p
Prace plastyczne ocenia³o jury w sk³adzie:
Ryszard Judasz, Ewelina Bielarz, Mateusz Pitala. Prace wykonane przez m³odych artystów
zaskoczy³y oceniaj¹cych polotem i wyobraŸni¹. Jury ocenia³o wra¿enia po wys³uchaniu
muzyki Chopina przeniesiona na papier.
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Kategoria – gimnazja
I Agnieszka Kowalczyk (Wiœniowa)
II Szymon Bednarczyk (Su³kowice)
III Agata Kubacka (Wiœniowa)
Wyró¿nienia: Agnieszka Kowalczyk, Piotr
Dybe³ (Wiœniowa), Kinga Bartosik (Su³kowice)
Kategoria – szko³y podstawowe kl. IV-VI
I Wojciech Nykiel (Su³kowice)
II Karolina Dzie¿a (Bysina), Marcin Ziemianin
(Jasienica)
III Karolina Kozik, Iwona W³och (Su³kowice)
Wyró¿nienia: Aleksandra Dyrda, Mariola Pachytel, Justyna Talaga (Jasienica), Joanna Œlusarz, Konrad Jêdrzejowski, Monika Latoñ (Su³kowice), Angelika WoŸniak, Angelika Bizoñ
(Bysina)
Jury serdecznie gratuluje wykonawcom, opiekunom za tak ogromny wk³ad pracy i zainteresowanie konkursem.
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ZE SZKOLNEJ £AWKI
Gazetka Szko³y Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Su³kowicach
Spotkanie laureatów

Misie jad¹ na misje

14 kwietnia odby³a siê w Kurii Metropolitalnej w Krakowie bardzo mi³a uroczystoœæ. Laureaci Ma³opolskiego Konkursu Biblijnego dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz
Diecezjalnego Konkursu Plastycznego pt. „¯ycie
i dzia³alnoœæ œw. Paw³a z Tarsu” odebrali z r¹k
Ksiêdza Kardyna³a Stanis³awa Dziwisza, Kuratora
Ma³opolskiego Józefa Rostworowskiego oraz Pani
Wiceprezydent Miasta Krakowa Teresy Starmach
nagrody i dyplomy. W spotkaniu z naszej szko³y
wziêli udzia³ Kamila Sroka z klasy IV c oraz
Micha³ Grzesiak z klasy VI a). Praca plastyczna Kamili zosta³a nagrodzona równorzêdn¹ I nagrod¹. Micha³ zaj¹³ VIII miejsce wœród wszystkich uczniów szkó³ podstawowych, którzy wziêli
udzia³ w konkursie (ponad 5000 uczestników).

W czasie ostatnich wyjazdów uczniowie z Ko³a Misyjnego IMANI przekazali Siostrom
z Sekretariatu Misyjnego Kurii
Metropolitalnej w Krakowie kilkadziesi¹t zabawek i pluszaczków
na rzecz misji na Ukrainie.

Powiatowy Turniej o Bezpieczeñstwie w Ruchu Drogowym
17 kwietnia w Krzywaczce odby³ siê Powiatowy Turniej o Bezpieczeñstwie w Ruchu Drogowym.
Nasza szko³ê reprezentowa³a dru¿yna w sk³adzie:
Wojciech Nykiel kl. VI d, Aleksander Profic
kl. VI d, Jakub Urbañczyk kl. V c. Ch³opcy
musieli wykazaæ siê znajomoœci¹ przepisów ruchu
drogowego w teorii i praktyce, pokonaæ specjalnie
przygotowany tor przeszkód i znaæ zasady udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie te zadania wykonali znakomicie i zajêli II miejsce.

Katyñ…
ocaliæ od zapomnienia
S³owa te s¹ mottem programu edukacyjnego
„Katyñ… ocaliæ od zapomnienia”, który polega
na posadzeniu 21.473 dêbów pamiêci na 70 rocznicê zbrodni katyñskiej, czyli do roku 2010. Jeden d¹b to jedno nazwisko z listy katyñskiej.
Uczniowie naszej szko³y w dniu 28 kwietnia wsadzili d¹b poœwiêcony œp. Tomaszowi S³awiñskiemu i tym samym zobowi¹zali siê do opieki
nad drzewem oraz do upamiêtnienia na terenie
placówki oficera – ofiarê zbrodni. W najbli¿szym
czasie przy dêbie zostanie umieszczona stosowna
informacja oraz zorganizowane spotkanie z córk¹
zamordowanego.

Pielgrzymka do £agiewnik
29 kwietnia przedstawiciele Integracyjnego
Ko³a Misyjnego IMANI wyjechali
z pielgrzymka do £agiewnik.
Uczniowie przekazali fanty zebrane przez uczniów i ich opiekunów
do Parafii NSPJ w £agiewnikach.
Niestety, ks. pra³at Tadeusz
Dziedzic (d³ugoletni misjonarz w
Tanzanii i Dyrektor Sekretariatu
Misyjnego w Krakowie) nie by³
obecny, ale godnie zast¹pi³ go ks.
Pawe³ Drobny, któremu z³o¿yliœmy najlepsze ¿yczenia w dniu urodzin.
Nastêpnie udaliœmy siê do Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego, gdzie
zwiedziliœmy nowo otwarte kaplice, a póŸniej modliliœmy siê w intencji wszystkich uczniów i nauczycieli oraz ich rodzin i zmar³ych z
rodzin, a tak¿e w intencji dzieci ca³ego œwiata oraz misji i misjonarzy.
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Apel poœwiêcony
rocznicy uchwalenia Konstytucji
30 kwietnia uczniowie klasy
IV a zaprosili nas na monta¿ s³owno-muzyczny poœwiêcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Program zosta³ przygotowany pod kierunkiem wychowawczyñ Kazimiery Flacht oraz Magdaleny Klus. Scenografiê przygotowa³a Ewa Garbieñ a nag³oœnienie zapewni³ Czes³aw Rzepka.

Uroczystoœci 3 Maja
Delegacja uczniów naszej szko³y wraz z pocztem sztandarowym wziê³a udzia³ w uroczystoœciach religijno-patriotycznych i z³o¿y³a kwiaty
pod pomnikiem w rynku.

Wizyta Ks. Biskupa
5 maja do naszej szko³y przyby³ z wizyt¹
Ksi¹dz Biskup Jan Szkodoñ, który spotka³
siê z uczniami, a nastêpnie z nauczycielami oraz
pracownikami szko³y. Ksi¹dz biskup udzieli³ nam
swojego pasterskiego b³ogos³awieñstwa.

Zwiedzamy Radio Kraków
6 maja uczniowie z ko³a dziennikarskiego
zwiedzali Radio Kraków. Zapoznali siê z trudn¹
prac¹ dziennikarzy i reporterów radiowych. Z zainteresowaniem ogl¹dali studia nagrañ oraz zapoznawali siê z tajnikami zawodu.

Dzieñ Biblii w naszej szkole
9 maja ju¿ po raz drugi obchodziliœmy w naszej szkole Dzieñ Biblii. Z tej okazji 17 uczennic
klas IV-VI wziê³o udzia³ w nagraniu recytacji wierszy R. Brandstaettera w studiu „Amadeusz”.

¯yczenia dla Ks. Kardyna³a
6 maja grupa uczniów z³o¿y³a w imieniu
uczniów oraz nauczycieli i pracowników naszej
szko³y ¿yczenia imieninowe Ksiêdzu Kardyna³owi Stanis³awowi Dziwiszowi. Ksi¹dz Kardyna³ ofiarowa³ uczniom ró¿añce papieskie oraz
bombonierkê czekoladek i prosi³ o przekazanie
swojego b³ogos³awieñstwa dla uczniów oraz ich
nauczycieli, a tak¿e dla wszystkich parafian. Spotkanie by³o dla nas ogromnym prze¿yciem.

Szkolny Konkurs
Matematyczny klas III
Konkurs odby³ siê 29 kwietnia. Jego organizatorami by³y nauczycielki kszta³cenia zintegrowanego Agata Kopacz oraz Iwona Wrona.
Uczniowie pisemnie wype³niali test z³o¿ony
z 5 zadañ. Maksymalnie „œmia³kowie” mogli uzyskaæ 35 punktów Zadania konkursowe by³y trudnym orzechem do zgryzienia, ale niektórzy
uczniowie poradzili sobie z nimi znakomicie.
Wyniki konkursu
„Mistrzem Matematyki klas III” zosta³ Mateusz Kamyczura (33,5 punktu),
„I Wicemistrzem Matematyki klas III” – Marcin Latoñ (26,5 p.),
„II Wicemistrzem Matematyki klas III” – Piotr
Kurek (23 p.),
wyró¿nienie – Filip Sroka (22,5 p.).
Wszystkim serdecznie gratulujemy. Laureaci
konkursu otrzymaj¹ dyplomy oraz
nagrody ksi¹¿kowe w czasie apelu z
okazji Œwiêta Szko³y.
Iwona Wrona

Wyniki konkursu z
jêzyka angielskiego
I miejsce i tytu³ Mistrza Jêzyka Angielskiego zdoby³a Natalia Œwider
39 pkt
II miejsce: Micha³ Grzesiak 38 pkt
III miejsce: Agnieszka Twardosz
37 pkt
Wyró¿nienia:
Miko³aj Bochenek 36 pkt, Szymon
Biela 34 pkt, Brygida Biela 33 pkt

Jan P³oszczyca
teksty i fot.
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Fraszki szkolne

W cieniu Patrona
Postaæ Prymasa Tysi¹clecia – Stefana kard.
Wyszyñskiego, którego imiê nosi nasze gimnazjum, nie jest zbyt znana wœród uczniów ze szkó³
podstawowych. Dlatego te¿ co roku odbywa siê
kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Patronie. Bior¹
w niej udzia³ uczniowie wszystkich klas I, spoœród
których wy³oniona zostaje fina³owa dziesi¹tka.
W tegorocznej edycji najwiêksz¹ wiedz¹ wykazali siê: Joanna Stok³osa z Ia – laureatka
konkursu oraz kolejno: Jaro³aw Mardaus z
If, Adam Widlarz z If, Marta Stok³osa z Ig,
Marcelina Cie¿ z If, Aneta Profic z If, Sylwia Boczkaja z Ia, Anna Krzykawska z Ia,
Piotr Opryszek z Ig i Joanna Rogowiec z If.
Do uczniów klas drugich adresowany jest konkurs literacki. Kardyna³ zwróci³ siê do m³odzie¿y
s³owami: Mo¿na przejœæ przez ¿ycie jak kwiat,
mo¿na przefrun¹æ jak ptak, ale kwiat nie zawsze
wyda owoc, a œpiew ptaka umilknie. I co zostanie
po tobie, bracie najmilszy? Zastanów siê dziœ, póki
czas. Drugoklasiœci zastanowili siê i … napisali
list do Patrona.
Pierwsze miejsce zajê³a Kinga Bartosik z II g, drugie Bernadetta Jasuba z IIf, a
trzecie Tomasz KoŸlak z IIf.
Ponadto wyró¿nione zosta³y prace Eweliny Joñczyk z IIf, Marzeny Pitek z IIg oraz
Pauliny Joñczyk z IIe.
W tym roku do udzia³u w konkursie na list do
Kardyna³a zaprosiliœmy tak¿e inne szko³y, które
nosz¹ Jego imiê. Ten etap jeszcze nie zosta³ rozstrzygniêty. Do koñca maja trwa tak¿e konkurs
dla trzecioklasistów na prezentacjê multimedialn¹
poœwiêcon¹ osobie Prymasa Tysi¹clecia.

Su³kowice, 13 03.08r.
Do Jego Eminencji
Ksiêdza Stefana kard. Wyszyñskiego
Mam na imiê Kinga. Jestem uczennic¹ II klasy Gimnazjum w Su³kowicach. Pochodzê z rodziny, w której pielêgnowane s¹ tradycje chrzeœcijañskie.
Bardzo podobaj¹ mi siê s³owa, które Jego
Eminencja wypowiedzia³ do nas, m³odzie¿y. Z w³asnego doœwiadczeni, wiem, ¿e ¿ycie toczy siê ró¿nie.
Wielu moich rówieœników ¿yje niczym piêkny kwiat.
Rodzice dbaj¹ o niego, zapewniaj¹ mu wszystkie
wygody, oczekuj¹c w zamian mi³oœci i przyzwoitych
wyników w nauce. Jest jednak sporo m³odych, którzy wszystko zawdziêczaj¹ swojej ciê¿kiej i wytrwa³ej
pracy. Osoby te bardzo czêsto powierzaj¹ swoje zmartwieni a i k³opoty Bogu. Modl¹c siê gorliwie, mocno wierz¹ w Jego Mi³osierdzie.
Tym, którym powodzi siê lepiej, ¿ycie mija niczym lot ptaka, s¹ z dala od wszystkich trosk i niebezpieczeñstw i nie widz¹ w tym Opatrznoœci Boskiej.
Odchodz¹ i nie pozostawiaj¹ po sobie ¿adnego owocu. Zupe³nie inaczej idzie przez ¿ycie cz³owiek, który
szanuje wartoœci Bo¿e. Owoce jego pracy s¹ widoczne i s³ychaæ je niczym piêkny g³os ptaka.
Drogi Kardynale, Ty te¿ jesteœ osob¹, która
prze¿y³a trudne czasy, pomagaj¹c innym w imiê
Bo¿e. Dziêki Twoim piêknym s³owom zwróconym
ku ludziom niejeden nawróci³ siê i uwierzy³ w
Boga.
Gor¹co dziêkujê za s³owa skierowane do nas.
Da³y mi one wiele do myœlenia – o przysz³oœci i o
tym, co w ¿yciu liczy siê najbardziej.
Z wyrazami g³êbokiego szacunku
Kinga Bartosik z IIg

Nasza mocna strona – pi³ka rêczna!
W koñcow¹ fazê wkraczaj¹ tegoroczne
rozgrywki sportowe z ró¿nych dyscyplin.
W Powiatowej Gimnazjadzie w Sztafetowych
Biegach Prze³ajowych w Myœlenicach dziewczêta
zajê³y III miejsce, a ch³opcy V.
W ramach przygotowañ do Gimnazjady w
Pi³ce Rêcznej nasi gimnazjaliœci rozegrali spotkania towarzyskie z Gimnazjum z Zakrzowa. Zarówno dziewczêta, jak i ch³opcy wysoko wygrali
swoje mecze. To dobrze wró¿y³o na przysz³oœæ i
rzeczywiœcie – dziewczêta wygra³y rejonowy etap
rozgrywek w Su³kowicach, a ch³opcy w Suchej
Beskidzkiej. W zmaganiach w województwie nie
by³o ju¿ s³abych przeciwników. Ch³opcy zajêli
bardzo dobre V miejsce, a dziewczêta II.

Sk³ad dru¿yny dziewcz¹t:
Joanna Strêk, Renata Pu³ka, Agnieszka Szczurek, Katarzyna Ma³ota, Aleksandra Blak, Sylwia
Biela, Joanna Biela, Aleksandra Chodurek, Zuzanna Garbieñ, Ewelina Bucka, Magdalena Oliwa,
Gabriela Bochenek, Aleksandra Kuchta, Karolina
Szczurek, Aneta Judasz (opiekunowie: p. A. Konieczkowicz, p. S. Urbañczyk).

S³uchajcie, bo opowiem wam o szkole!
I chocia¿ na podwórku siedzieæ wolê,
To wiem, ¿e do niej chodziæ muszê,
Bo bez wykszta³cenia nigdzie siê nie ruszê.
Szko³a to ró¿ne odmienne momenty:
Szczêœliwe chwile, przykre incydenty.
Pierwsza lekcja: matematyka – wzory,
Nastêpna historia – Stefan Batory,
PóŸniej geografia – spiêtrzenie terenu
Ostatnia chemia – w³aœciwoœci tlenu.
Szko³a to film, jedna wielka zabawa:
Nauczyciele pe³ni¹ rolê stró¿ów prawa, uczniowie to kowboje –
W g³owach im rozboje!
Szko³a. Wszyscy ciê ju¿ skreœlili?
Nie czekaj ni chwili,
Poka¿, ¿e siê mylili!
W szkole jak w ¿yciu
Raz jesteœ w do³ku, potem zaœ na fali.
Musisz byæ silny jak Mohamed Ali.
Matematyka – okropny przedmiot, nienawidzê
tego!
Wolê napisaæ fraszkê z jêzyka polskiego.
Maciej Pitala z Ia
W szkole wymaga siê choæ trochê powagi,
Niestety ja nie dam rady!
Wiêc wpisujcie mi uwagi…
Wojciech Biela z Ia
Nauczyciel siê zez³oœci³:
Czo³o zmarszczy³, oczy zmru¿y³…
Chyba siê naprawdê wkurzy³!
Anna Krzykawska z Ia
Pod koniec roku
Zdziwi¹ siê ci uczniowie, co pi¹tki mieæ by chcieli,
A do zeszytu nawet nie zerknêli.
Kamila KoŸlak z Ia
W szkole jak w szkole- ró¿ne rzeczy siê dziej¹;
Na lekcjach uczniowie siê nudz¹, na przerwach
szalej¹.
Dominika Strêk z Ia

Dru¿yna ch³opców:
Dariusz £êczyñski, Artur Majocha, Kacper
Szlachetka, £ukasz Sztebel, Grzegorz Kowalczyk,
Sebastian Bylica, Maciej Kuchta, Maciej Biela,
Szymon Bednarczyk, Daniel Dzidek, Krystian
Prza³a (opiekun: p. M. Zajda).

Kiermasz u¿ywanych podrêczników
W bibliotece Gimnazjum w Su³kowicach odbêdzie siê kiermasz u¿ywanych podrêczników.
Zasady udzia³u w wyprzeda¿y:
1. Kiermasz odbêdzie siê w bibliotece w dniach
9 – 11. 06. 2008.
2. Ksi¹¿ki mo¿na przynosiæ przed rozpoczêciem kiermaszu i w trakcie jego trwania.
3. Ka¿dy egzemplarz trzeba podpisaæ imieniem i nazwiskiem oraz wyceniæ (podaæ cenê, za
jak¹ ma byæ on sprzedany).

4. Do podrêczników nale¿y do³¹czyæ ich spis
(na oddzielnej podpisanej kartce podaje siê tytu³y
ksi¹¿ki, dla której klasy jest przeznaczona i na jak¹
kwotê zosta³a wyceniona przez sprzedaj¹cego).
5. Po zakoñczeniu kiermaszu nast¹pi jego
rozliczenie – m³odzie¿ otrzyma pieni¹dze za sprzedane podrêczniki. Egzemplarze, których nikt nie
kupi, s¹ zwracane w³aœcicielom.
Zapraszamy uczniów i rodziców!
H. Obst
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Opieka pedagogiczna i korekta
tekstów Anna Bargie³
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Po¿egnanie absolwentów 2008
W dniu 25 kwietnia 2008 roku ostatni raz
zadzwoni³ dzwonek dla tegorocznych maturzystów. Uczniowie Technikum i Liceum ukoñczyli
edukacjê i po¿egnali siê ze szko³¹. Podczas po¿egnalnego apelu najlepsi absolwenci zostali odznaczeni i wyró¿nieni.
Najlepsz¹ absolwentk¹ okaza³a siê Magdalena Pi¹tkowska – uczennica klasy III LO ze
œredni¹ ocen 4,81. Jako nagrodê Magda otrzyma³a œwiadectwo ukoñczenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. œw. Jana Kantego w Su³kowicach z wyró¿nieniem, Szkoln¹ Odznakê Wiedza oraz nagrodê Rady Rodziców.
Nieco ni¿sz¹ œredni¹ ocen uzyska³ Krzysztof Motal 4,79 z klasy IV TM i otrzyma³ œwiadectwo ukoñczenia Technikum im. Karola Wojty³y w Su³kowicach z wyró¿nieniem i Szkoln¹
Odznakê Wiedza. Ponadto za bardzo wysokie
wyniki w kszta³ceniu zawodowym decyzj¹ Rady
Pedagogicznej otrzyma³ Medal Najlepszy w Zawodzie. Najlepszy w zawodzie technik mechanik
uzyska³ œredni¹ ocen z przedmiotów zawodowych
– 5,07.
Medal Najlepszy w Zawodzie otrzyma³o równie¿ 8 finalistów Powiatowego Konkursu Projektów Dyplom 2000. Oto oni: w zawodzie technik
mechanik: Andrzej Garbieñ, Tomasz Seku³a,
Dominik Garbieñ, Pawe³ Moskal, w zawodzie technik ekonomista: Agata Krêt, Anna Golonka, w zawodzie technik spedytor: Damian
Malina, Artur Sroka.
Podziêkowania za pracê w Radzie samorz¹du
Uczniowskiego otrzymali:
Artur Kania – za sumienne wype³nianie obowi¹zków przewodnicz¹cego Rady Samorz¹du
Uczniowskiego, odpowiedzialnoœæ, dyspozycyjnoœæ, kulturê osobist¹ oraz godne reprezentowanie szko³y w Poczcie Sztandarowym
Justyna Profic i Karolina Leœniak,
Krzysztof Motal, Pawe³ Moskal, Damian
Jancarczyk – za godne reprezentowanie szko³y
w Poczcie Sztandarowym odpowiedzialnoœæ, dyspozycyjnoœæ, kulturê osobist¹.
Dominik Garbieñ, Andrzej Garbieñ – za
pomoc, zaanga¿owanie, organizacjê i obs³ugê imprez szkolnych w ramach dzia³alnoœci sekcji organizacyjno - porz¹dkowej RSU
Magdalena Pi¹tkowska – za pomoc, aktywn¹ pracê w sekcji plastycznej RSU,
odpowiedzialnoœæ i zaanga¿owanie w organizacjê i obs³ugê imprez szkolnych

Szanowna Dyrekcjo, Grono Pedagogiczne!
Jest nam niezmiernie mi³o, ¿e mo¿emy w
imieniu wszystkich maturzystów wyg³osiæ to po¿egnalne przemówienie.
Minê³y cztery, a dla niektórych trzy lata, odk¹d wst¹piliœmy w mury naszej szko³y. To lata,
podczas których stawaliœmy siê dojrzalsi, m¹drzejsi, starsi. Dziœ nadesz³a pora rozstania i po¿egnania z nauczycielami, przyjació³mi i beztroskimi
latami m³odoœci, które pozostan¹ na zawsze w
tych murach i w naszych sercach.
Ka¿dy z nas pozostawi³ w szkole cz¹stkê siebie. Tu prze¿ywaliœmy nasze sukcesy i gorycz
pora¿ek. Tu zawi¹za³y siê przyjaŸnie, mi³oœci, które teraz bêd¹ musia³y przejœæ ciê¿k¹ próbê. Chwile spêdzone w szkole bêd¹ dla nas najmilszym
wspomnieniem. Niejeden z nas kiedyœ powie: To
by³y czasy!
Dziœ serca nasze przepe³nia nie tylko radoœæ
z otrzymania œwiadectwa ukoñczenia technikum
czy liceum, ale tak¿e smutek z powodu rozstania
z tym wszystkim, co stanowi³o istotê naszego
¿ycia w ci¹gu tych kilku lat. I choæ nieraz przysparzaliœmy wielu zmartwieñ naszym nauczycielom, pragniemy, aby w ich pamiêci pozosta³y tylko te najlepsze chwile. Powtórzmy za Konstantym Ildefonsem Ga³czyñskim:
Ile razem dróg przebytych?
Ile œcie¿ek przedeptanych?
Ile w trudzie nieustannym
wspólnych zmartwieñ,
wspólnych d¹¿eñ?
Chcia³bym wszystkie
takie chwile ocaliæ od zapomnienia.
Drodzy nauczyciele, kole¿anki i koledzy.
Patrz¹c wstecz na wspólnie spêdzone lata przypomina siê wiersz Leopolda Staffa „Most”:
Nie wierzy³em
Staj¹c nad brzegiem rzeki,
Która by³a szeroka i rwista,
¯e przejdê ten most,
Spleciony z cienkiej, kruchej trzciny
Powi¹zanej ³ykiem.
Szed³em lekko jak motyl
I ciê¿ko jak s³oñ,
Szed³em pewnie jak tancerz

To, ¿e w koñcu dotarliœmy do brzegu wydarzeñ
z³o¿onych z dni, miesiêcy i lat, zawdziêczamy naszym nauczycielom i wychowawcom. Dziêkujemy!
Dopiero teraz dostrzegamy, ile wysi³ku i trudu w³o¿yliœcie, drodzy nauczyciele, by prowadziæ
nas przez ten, jak mówi poeta „most spleciony z
cienkiej, kruchej trzciny powi¹zanej ³ykiem”.
Bêdziemy ju¿ pewniej i bardziej zdecydowanie
kroczyæ dalsz¹ drog¹ naszego ¿ycia, zdobywaj¹c
nastêpne brzegi.
W naszej wêdrówce przez ¿ycie bêd¹ nam zawsze towarzyszyæ wasze wskazówki i rady oraz odwieczne prawdy i przes³ania moralne, te, które najg³êbiej zapad³y w nasze serca. Bêd¹ one na co dzieñ
nadawaæ sens naszemu ¿yciu i wype³niaæ je treœci¹.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e przez ten czas pope³niliœmy wiele b³êdów a niektóre z naszych pomys³ów wyprowadza³y z równowagi nawet najbardziej spokojnych i przyjaŸnie nastawionych
nauczycieli. Dlatego przepraszamy za wszystkie
przykre chwile. Mamy nadziejê, ¿e zapomnicie o
przykrych zdarzeniach, a w waszej pamiêci pozostan¹ tylko dobre wspomnienia.
W imieniu wszystkich maturzystów pragnê
podziêkowaæ Dyrekcji szko³y za opiekê, wsparcie i stwarzanie nam mo¿liwoœci coraz lepszego
rozwoju i kszta³cenia siê.
Na pami¹tkê proszê przyj¹æ od ka¿dej klasy
tablo, a w dowód wdziêcznoœci kwiaty
wraz z gor¹cymi podziêkowaniami i
¿yczeniami. Dziêkujemy.
Artur Kania – Absolwent Technikum im. Karola Wojty³y
Magdalena Pi¹tkowska – absolwentka Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. œw. Jana Kantego

Szczególne s³owa uznania i podziêkowania za aktywn¹ pracê w Radzie Rodziców otrzyma³ p. Stanis³aw Morlak.
Dzieñ wczeœniej w Galerii Internat
ze szko³¹ po¿egna³o siê 10 absolwentów Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych. Najlepsza
absolwentk¹ okaza³a siê Joanna Bara.
Podziêkowania za prace na rzecz szko³y otrzymali Zbigniew Szuba i Dawid Dañko.

Redakcja
Rada Samorz¹du Uczniowskiego
pod kierunkiem p. 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

Wszystkim absolwentom ¿yczymy
powodzenia podczas egzaminów maturalnych.
RSU
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I chwiejnie jak œlepiec.
Nie wierzy³em, ¿e przejdê ten most,
I gdy stojê ju¿ na drugim brzegu,
Nie wierzê, ¿e przeszed³em.
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Druhowie z Rudnika
na swoim
Stra¿acy w Rudniku nie mieli na w³asnoœæ
stra¿nicy. Budynek nazywany domem kultury, w którym maj¹ gara¿, by³ w³asnoœci¹ gminy. Od lat rudniccy druhowie czynili starania,
aby przej¹æ na w³asnoœæ ca³y budynek. Rada
Miejska 27 grudnia 2007 roku uchwali³a, ¿e
przechodzi on na w³asnoœæ OSP.
W dniu œwiêtego Floriana po Mszy odprawionej przez ks. proboszcza Aleksandra Zem³ê burmistrz Piotr Pu³ka przekaza³ w stra¿nicy prezesowi OSP Rudnik Jackowi Proficowi
dokument stwierdzaj¹cy, ¿e budynek jest w³asnoœci¹ stra¿aków.
O aktualnej sytuacji rudnickich stra¿aków
napiszemy w nastêpnym numerze Klamry.

Reklamy
do Klamry
przyjmuje
Biuro Rady Miejskiej.
Su³kowice, Rynek 1
(drugie piêtro)

„Lato, lato, lato
czeka…”

Szczepienia przeciwko meningokokom

Œwietlica Œrodowiskowa w Su³kowicach
zaprasza wszystkie dzieci z gminy Su³kowice na atrakcyjne spêdzenie wolnego czasu w ramach akcji „Lato 2008”.
Akcja ,,Lato 2008” trwaæ bêdzie 3 tygodnie – od 7 do 25 lipca 2008 roku. Zajêcia
odbywaæ siê bêd¹ od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach od 9 do 13.

Burmistrz Gminy Su³kowice oraz Starostwo Powiatowe w Myœlenicach informuj¹,
¿e od dnia 12 maja 2008r. prowadzone s¹
bezp³atne szczepienia przeciwko meningokokom wywo³uj¹cym sepsê. Program szczepieñ aktualnie adresowany jest do dzieci z
roczników 2005 i 2006 zameldowanych na
terenie Miasta i Gminy Su³kowice.

Zapewniamy fachow¹ opiekê podczas zajêæ w ka¿dej miejscowoœci gminy oraz podczas
wyjazdów na basen i wycieczek do ró¿nych
atrakcyjnych miejsc. Bêdziemy wspólnie „Odkrywaæ œwiat”, poznamy tajemnice staro¿ytnych cywilizacji, tajemnice kosmosu, zdobêdziemy odznakê przewodnika po najbli¿szej
okolicy, bêdziemy siê wspólnie bawiæ i szlachetnie rywalizowaæ.
Rekrutacja uczestników odbêdzie siê w
czerwcu poprzez szko³y, do których dzieci
uczêszczaj¹. Wszelkich informacji udzielaj¹
równie¿ wychowawcy œwietlic. U nich bêdzie
mo¿na te¿ otrzymaæ ,,Kartê kolonijn¹” do wype³nienia.
Zwracamy siê tak¿e do wszystkich pe³noletnich ochotników na podjêcie pracy wolontaryjnej jako pomoc wychowawcy kolonijnemu. Zapewniamy podpisanie umowy, ubezpieczenie
oraz zaœwiadczenie z opini¹ o odbytej praktyce.
Chêtnych prosimy o kontakt ze Œwietlic¹ Œrodowiskow¹ w Su³kowicach, ul. Sportowa 45A,
tel. (0-12) 357-44-17.
W zwi¹zku z potrzeb¹ zapewnienia w³aœciwej organizacji zajêæ i odpowiedniej opieki
dla uczestników pó³kolonii bardzo prosimy
wolontariuszy o niezwlekanie ze zg³oszeniem
chêci do pracy z dzieæmi.
Serdecznie zapraszamy uczestników i
opiekunów!
Kierownik Œwietlicy Œrodowiskowej
w Su³kowicach
Krystyna Sosin

Fot. na str. 23
1. Przedszkole nr 1 w Su³kowicach
2. Konkurs w Rudniku
3. Miêdzyszkolny konkurs poœwiêcony Fryderykowi Chopinowi
4. Przed egzaminem gimnazjalnym w Su³kowicach
5, 6. III edycja Regionalnego
Konkursu
Plastycznego
„Zwierciad³o” pt. „Ptaszki,
ptaki i ptaszyska”
7. Turniej Okrêgu Ma³opolskiego w Tañcu Towarzyskim w
Su³kowicach
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Szczepienia prowadzone s¹ przez Przychodniê Medycyny Rodzinnej i Niepubliczny
Zak³ad Opieki Zdrowotnej Vitamed - po uprzedniej rejestracji.
Wszelkie informacje odnoœnie szczepieñ
mo¿na uzyskaæ pod numerami telefonów:
Przychodnia Medycyny Rodzinnej
– 012 273-21-73
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Vitamed
– 012 273-20-70
Pe³nomocnik Burmistrza ds. Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych
Maria Anna Kuchta
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