Szanowni Pañstwo
Nauczyciele i Wychowawcy,
Pracownicy Oœwiaty,
Drodzy Rodzice i Uczniowie,
Przyjaciele Oœwiaty
Z okazji Œwiêta Edukacji Narodowej
chcia³bym przekazaæ najlepsze ¿yczenia
ca³ej spo³ecznoœci oœwiatowej naszej
gminy.
Wam, Drodzy Uczniowie ¿yczê, byœcie
umieli du¿o od siebie wymagaæ, mieli du¿o
optymizmu i wiary we w³asne mo¿liwoœci i
wytrwale d¹¿yli do osi¹gania ambitnych
celów. Pamiêtajcie te¿, ¿e szko³a to wspania³e miejsce, gdzie nie tylko zdobywa siê
wiedzê, ale mo¿na te¿ znaleŸæ wiele radoœci
i trwa³ych przyjaŸni.

W Roku Przedszkolaka zwracam siê do
najm³odszych. Dla podkreœlenia znaczenia
wychowania przedszkolnego rok szkolny
2008/2009 zosta³ bowiem przez MEN og³oszony Rokiem Przedszkolaka. W naszej
gminie obserwujemy sta³y wzrost zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach. Ze
strony samorz¹du staramy siê jak najbardziej dbaæ o nasze przedszkole, remontowaæ je i doposa¿aæ, by dzieci korzysta³y jak
najszerzej z prawa do dobrze zorganizowanej i umo¿liwiaj¹cej ich indywidualny rozwój edukacji przedszkolnej.
¯yczê Wam, Kochane Przedszkolaki
du¿o radoœci z chodzenia do przedszkola,
radoœci z poznawania nowych kole¿anek i
kolegów, beztroskiej zabawy, ale tak¿e radoœci p³yn¹cej z uczenia siê – z poznawania cyferek i literek, nauki czytania i pisania
i odkrywania œwiata.

Rodzicom ¿yczê radoœci z sukcesów i
osi¹gniêæ ich pociech oraz tego, by byli
przyjació³mi szko³y, by wspierali oœwiatê –
nasze wspólne dobro – we wszystkich dzia³aniach s³u¿¹cych dzieciom i ca³ej naszej
spo³ecznoœci.
Nauczycielom i Wychowawcom ¿yczê
wielu sukcesów i satysfakcji w ich trudnej
i odpowiedzialnej pracy.
Deklarujemy jak najlepiej dbaæ o nasze
gminne szko³y. Stwarzanie coraz lepszych
warunków pracy szkó³ to nasz priorytet.
Edukacja i wychowanie m³odego pokolenia to nasz link do przysz³oœci.
Z wyrazami szacunku i uznania
Piotr Pu³ka
Burmistrz Gminy Su³kowice

Na Jarmarku w dniu œwi¹tecznym
I Jarmark rzemios³a i wyrobów regionalnych „Su³kowicka Jesieñ” odby³ siê 14
wrzeœnia 2008 r. na placu targowym „Zielona Podkowa” przy ul. Ptasznica 4.
Jarmark – jak podaje s³ownik – to rodzaj
targu œredniowiecznego o znaczeniu ponadlokalnym, bêd¹cego centrum wymiany towarów
„handlu dalekosiê¿nego”.
Nasze tradycje nie siêgaj¹ co prawda œredniowiecza. Pierwszy targ w Su³kowicach odby³
siê 24 VIII 1896 r. (po 18 latach starañ Rady
Gminy) – ,,w pierwszy poniedzia³ek po 15
sierpnia po myœlenickim targu”. Targi by³y organizowane co drugi poniedzia³ek. Pierwszy
plac targowy znajdowa³ siê w rejonie dzisiejszego rynku, po II wojnie œwiatowej – na placu
ko³o stra¿nicy OSP, po kilku latach zosta³ przeniesiony na Zielon¹.
Rok temu w 111 rocznicê pierwszego targu
w Su³kowicach Burmistrz Piotr Pu³ka otwar³
nowy piêkny plac targowy „Zielona Podkowa”. Obecnie powstaje przy nim boisko i przygotowuje siê plac zabaw.
Jarmark „Su³kowicka Jesieñ” – odby³ siê w
tym roku po raz pierwszy. Chcielibyœmy, ¿eby
wpisa³ siê na sta³e w krajobraz Su³kowic i by
mia³ kulturotwórczy, integracyjny charakter.
Chcemy wracaæ do tradycji, dbaæ o gin¹ce zawody, pokazaæ rzemieœlników, rêkodzielników,
twórców ludowych, naszych artystów.
Mi³oœnicy regionu, pasjonaci lokalnej wytwórczoœci i twórczoœci artystycznej spotkali
siê wiêc w niedzielê 14 wrzeœnia, pomimo paskudnej pogody. Ci, którzy dotarli na jarmark,
chwalili inicjatywê, podkreœlali potrzebê takich
spotkañ i uœwiadomienia sobie, jak du¿ym potencja³em dysponuje nasza gmina. W za³o¿eniu
chodzi³o te¿ o to, by stworzyæ mo¿liwoœæ spotykania siê mieszkañców naszej gminy nie tylko podczas festynów na dni gminy, ale równie¿ w mniejszych gronach ludzi, dziel¹cych
swoje pasje i zainteresowania.

Na Jarmark przybyli producenci p³odów
rolnych z naszej gminy i zaproszeni sadownicy ze Spó³dzielni Grodzisko w Raciechowicach,
pszczelarze, wytwórcy narzêdzi i kowalstwa
artystycznego, artyœci malarze, artystka prezentuj¹ca bibu³owe kwiaty i przedmioty ozdobne z Lanckorony, hodowca ptaków ozdobnych
czy bardzo piêknie przygotowane stoisko GS
ze wspania³ymi wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi. Obok rodzimych producentów
zaproszeni zostali równie¿ goœcie z szerzej rozumianego regionu, co mia³o z kolei na celu
stworzyæ mo¿liwoœæ porównania dokonañ i
wzajemnej wymiany doœwiadczeñ.
Prawdziw¹ atrakcjê przygotowa³o te¿ Stowarzyszenie Gospodyñ. W zimne niedzielne
przedpo³udnie znakomicie rozgrzewa³ regionalny przysmak – chrzanówka, któr¹ gospodynie
hojnie czêstowa³y goœci. Na oczach obecnych
przyrz¹dza³y tak¿e inne smaczne potrawy, np.
leczo. Nie brak³o te¿ kie³basek z grilla i napojów.
Jarmark otworzy³ burmistrz Piotr Pu³ka,
zachêcaj¹c do podjêcia podobnych inicjatyw w
przysz³oœci. Prezentacjom producentów, wytwórców i artystów towarzyszy³a orkiestra
dêta z Krzywaczki i Bêczarki, graj¹ca m.in. standardy jazzowe i popularne utwory muzyczne.
Jesienny program przygotowa³y dzieci z
przedszkoli nr 1 i nr 2. Piêknie prezentowa³y
siê w „jesiennych strojach”. Goœciom zaprezentowa³a siê te¿ m³odzie¿ z Zespo³u „Pieœni i
Tañca Elegia” oraz zespó³ taneczny Retro.
Organizatorzy i wystawcy nabrali przekonania, ¿e warto organizowaæ tê imprezê jako
cykliczn¹, a jedynie trafniej dobraæ trzeba bêdzie jej termin np. niedzielne popo³udnie. S³yszeæ da³o siê g³osy, ¿e warto siê pokazywaæ, bo
ludzie przedsiêbiorczy i aktywni nie maj¹ siê
powodu wstydziæ swoich wyrobów, a przeciwnie – maj¹ siê czym chlubiæ.
Zapraszamy do ogl¹dania zdjêæ ze ,,Su³kowickiej Jesieni” na stronie internetowej naszej
gminy: www.sulkowice.pl
Rozalia Oliwa
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Z PRAC BURMISTRZA I URZÊDU MIEJSKIEGO
W ostatnim okresie otwarto i rozstrzygniêto nastêpuj¹ce przetargi:

Inwestycje
Wykonano spoczniki pod nowe wiaty
przystankowe w Rudniku – 4 szt., zamówiono wiaty – monta¿ do koñca wrzeœnia
2008 r.
W trakcie realizacji jest chodnik w Biertowicach – Rudniku, wprowadzono wykonawcê robót drogowych (w porozumieniu
z ZDW w Krakowie) na modernizacjê drogi nr 956 (od mostu na Zielonej do mostu
na Jasienicê) – Firma EUROVIA oraz drogi
nr 956 i 955 stanowi¹cej drug¹ obwodnicê
Biertowice – £apczyca – Firma STRABAK.
Termin zakoñczenia robót drogi 956 –
koniec paŸdziernika 2008 r.
Termin zakoñczenia robót drogi 956 i
955 – koniec paŸdziernika 2009 r.
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Zakoñczono I etap prac przy urz¹dzeniu ma³ej architektury w obrêbie placu targowego. Wykonano p³ytê boiska oraz budynek gospodarczy. Zakupiono ³awki.

Trwaj¹ prace w zwi¹zku z realizacj¹ zadania – Budowa sieci wodoci¹gowej w Su³kowicach – II Rejon. – Wykonawca – FIRMA ALKOP z Mêciny. – Termin wykonania 30.09.2008 r.

Trwaj¹ prace przy budowie linii sortowniczej do odzysku surowców wtórnych na
sk³adowisku odpadów komunalnych w Su³kowicach. Wykonano fundamenty pod
wiatê kompostowni, zrealizowano sieæ wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹ w obrêbie obiektu. Postêpuj¹ prace przy monta¿u wiaty.

Trwa procedura o pozwolenie na budowê kanalizacji sanitarnej w Rudniku ul.
Dolna, a tak¿e rozpisano procedurê na kanalizacjê sanitarn¹ – Etap V – w Su³kowicach – ul. Na Wêgry i ul. Kowalska.

Wprowadzono wykonawcê na budowê zbiornika wody pitnej w Rudniku. Prace wykonywaæ bêdzie Firma HYDROWIT.

Rozpisano procedurê o pozwolenie na
budowê chodnika ³¹cz¹cego Su³kowice z
Rudnikiem. Po uzyskaniu pozwolenia rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane z kanalizacj¹
opadow¹ na tym odcinku.

Wprowadzono wykonawcê na budowê sieci wodoci¹gowej Æ 200 d³ugoœci
2655 wzd³u¿ ul. Partyzantów w Su³kowicach – wykonawca Firma TAD-BUD z Radziszowa.

W zwi¹zku z awari¹ pieca wêglowego
trwaj¹ prace zwi¹zane z modernizacj¹ kot³owni z wêglowej na gazow¹ w budynku
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Z PRAC BURMISTRZA I URZÊDU MIEJSKIEGO
Uwaga!

Oœrodka Zdrowia w Su³kowicach. Prace
obejmuj¹ wykonanie wewnêtrznej instalacji gazowej. Jednoczeœnie przygotowano
wniosek o dotacjê do WFOŒiGW w Krakowie na realizacjê tego zadania. Mo¿liwoœæ dofinansowania do 50% kosztów
zadania.

Trwaj¹ prace nad przygotowaniem terenu pod plac zabaw w przedszkolu w Biertowicach. 3 i 4 paŸdziernika organizujemy
w porozumieniu Fundacj¹ Steczkowskiego i Dyrekcj¹ ZPO piknik rodzinny, na którym zostanie oddane ta inwestycja i równoczeœnie wolontariusze z Krakowa Warszawy zorganizuj¹ dla dzieci gry i zabawy
edukacyjne.
Po licznych trudnoœciach ze strony
w³adaj¹cego drog¹, ul. Doln¹ w Rudniku
uda³o nam siê uzgodniæ projekt budowy
chodnika i zosta³ z³o¿ony wniosek o pozwolenie na budowê. Z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego wiemy,
¿e przygotowywany jest przetarg na to
zadanie
Jak chodzi o budowê zbiornika wodnego w Su³kowicach, to przygotowano materia³y i wys³ano wnioski z za³¹cznikami o
wy³¹czenie gruntu z produkcji rolnej do
Starostwa Powiatowego w Myœlenicach i
o wy³¹czenie gruntu z produkcji leœnej do
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Krakowie. Decyzje o wy³¹czeniu s¹ niezbêdne
do uzyskania pozwolenia na budowê.
Og³osiliœmy II przetarg na dzier¿awê
pomieszczeñ II piêtra Oœrodka Zdrowia.
Zg³osi³ siê jeden oferent, pan Miœ i pan
Œwiêch, którzy utworzyli spó³kê i planuj¹
od wrzeœnia otworzyæ tam gabinety rehabilitacyjne.
Zosta³o spisane porozumienie na u¿yczenie od Parafii Krzywaczka domu parafialnego, w którym zorganizowano filiê
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz docelowo ma powstaæ œwietlica m³odzie¿owa.
Ma³opolski Oddzia³ PFRON zakwalifikowa³ Gminê Su³kowice do realizacji pilota¿owego programu „UCZEÑ NA WSI” –
pomoc w zdobyciu wykszta³cenia przez
osoby niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce tereny wiejskie. Z³o¿ono 10 wniosków.

Imprezy
W dniach 4 do 7 lipca przebywa³y w
naszej gminie delegacje z zaprzyjaŸnionych
miejscowoœci Ronchamp i Cuveglio. Oficjalne powitanie odby³o siê w budynku
starej szko³y, by³a to konferencja poœwiêcona potrzebie wspó³pracy, jej rozszerzenia i efektów tej wspó³pracy dla naszych
miejscowoœci. Na konferencji tej podpisa-

liœmy deklaracjê, listy intencyjne, które
maja doprowadziæ do podpisania umowy
partnerskiej z w³oskim Cuveglio. Konferencja po³¹czona by³a z przyjêciem, na którym zaproszeni goœcie mogli popróbowaæ
regionalnych potraw przygotowanych
przez Stowarzyszenie Gospodyñ.
Podczas wizyty staraliœmy siê pokazaæ
to co najlepsze w naszej gminie oraz zorganizowaliœmy wyjazd do Krakowa, po³¹czony ze zwiedzaniem Kopalni Soli w Wieliczce oraz zwiedzanie Wadowic z Muzeum
Jana Paw³a II.

26 lipca 2008 roku odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z obchodami 65. rocznicy
pacyfikacji Su³kowic. Na uroczystoœci te
sk³ada³y siê: msza œwiêta w koœciele parafialnym w Su³kowicach, z³o¿enie kwiatów i
odczytanie apelu poleg³ych pod pomnikiem Ofiar. Dziêki dobrej wspó³pracy z 8
Baz¹ Lotnicz¹ w Balicach uroczystoœci
uœwietni³a kompania honorowa tej jednostki. Przyby³ych goœci poczêstowaliœmy tradycyjn¹ ¿o³niersk¹ grochówk¹.
W dniu 7 wrzeœnia odby³y siê Gminne
Zawody Sportowo-Po¿arnicze jednostek
OSP i M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych. I miejsce w klasyfikacji generalnej
zajê³a dru¿yna OSP Su³kowice, II miejsce
OSP „KuŸnia” Su³kowice a III miejsce OSP
Harbutowice. Pozosta³e jednostki usytuowa³y siê w kolejnoœci: Krzywaczka, Rudnik i Biertowice. Spoœród m³odzie¿owych
dru¿yn po¿arniczych to MDP OSP Harbutowice uzyska³a najlepszy wynik zarówno
w æwiczeniach bojowych jak i sztafecie
po¿arniczej z przeszkodami i zajê³a I miejsce, II miejsce MDP OSP Su³kowice, a III
miejsce MDP OSP z Biertowic.
Komisjê sêdziowsk¹, która czuwa³a nad
prawid³owym przebiegiem zawodów powo³a³ – obecny na zawodach – Komendant
Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Myœlenicach st. kpt. mgr in¿. S³awomir Kaganek, a sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Jan
Druzga³a z OSP Pcim.
Przygotowany zosta³ I Jarmark Wyrobów Regionalnych „Su³kowicka Jesieñ”.
Zamierzeniem tego przedsiêwziêcia jest i
w przysz³oœci bêdzie promocja lokalnych
producentów, artystów i organizacji dzia³aj¹cych na rzecz œrodowiska. Wœród wystawców znaleŸli siê: Gminna Spó³dzielnia
Samopomoc Ch³opska, Stowarzyszenie
Gospodyñ, Warsztaty Terapii Zajêciowej
z Harbutowic, Su³kowicka Izba Gospodarcza, Su³-Met pana Kazimierza Skoruta, Zak³ad Kowalski Lisowscy z Krzywaczki, pasieka B&J Leniartek z Krzywaczki, pan
Aleksander Garbieñ – producent miodów
i hodowca ba¿antów oraz zaprzyjaŸnione
firmy i instytucje z oœciennych gmin.
Piotr Pu³ka
Burmistrz
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Wy³o¿enie STUDIUM
od 30 wrzeœnia
do 3 listopada br.
w dni powszednie
poniedzia³ek: 1400 – 1800
wtorek – sobota: 900 – 1200
Urz¹d Miejski w Su³kowicach
(p. 113), Rynek 1

Debata publiczna
22 paŸdziernika br.
godz. 1000
OG£OSZENIE
Burmistrza Gminy Su³kowice
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Su³kowice
Stosownie do art. 11, pkt. 10 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) oraz Uchwa³y Rady Miejskiej w
Su³kowicach Nr IX/55/07 z dnia 26 kwietnia 2007
roku, zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego
wgl¹du projektu zmiany studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Su³kowice, uchwalonego Uchwa³¹ Nr XXI/
31/99 Rady Miejskiej w Su³kowicach z dnia 30
grudnia 1999 roku.

Projekt zmiany studium udostêpniony
bêdzie w dniach od 30.09.2008 r. do
03.11.2008 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach w nastêpuj¹cych godzinach: poniedzia³ki od 14.00 do 18.00;
od wtorku do soboty od 9.00 do 12.00, w
pokoju nr 113 (sala konferencyjna).
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w
projekcie zmiany studium rozwi¹zaniami
odbêdzie siê w dniu 22.10.2008 r., w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach,
o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 11, pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej mog¹ wnosiæ uwagi do projektu studium.
Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Gminy Su³kowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a tak¿e oznaczenia
nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia
24.11.2008 r.
BurmistrzGminy
mgr Piotr Pu³ka
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Wrzesieñ 2008 - co nowego w Lokalnej Grupie Dzia³ania
„Miêdzy Dalinem i Goœcibi¹”.
Rada Miejska w Su³kowicach podjê³a na sesji w dn. 25 wrzeœnia 2008 uchwa³ê o przyst¹pieniu Gminy Su³kowice do LGD.
1. Stowarzyszenie LGD „Miêdzy Dalinem
i Goœcibi¹” zosta³a formalnie zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze S¹dowym, w dniu 1 wrzeœnia 2008 r., pod numerem 0000312740.
2. Informacjê o dokonanej rejestracji przekazano nam w dniu 15 wrzeœnia, a wiêc zgodnie ze statutem stowarzyszenia, w terminie
miesiêcznym powinno odbyæ siê Zebranie Walne Cz³onków, na którym zostanie dokonany
wybór w³adz stowarzyszenia. Za przygotowanie Zebrania Walnego odpowiada Komitet
Za³o¿ycielski w sk³adzie: Anna Dziedzic i Kazimierz D¹browski z Myœlenic oraz Adam
Gumularz i Rozalia Oliwa z naszej gminy.
3. Termin Zebrania Walnego zosta³ ustalony na 16 paŸdziernika 2008 o godzinie
16.30 w budynku Starej Szko³y Podstawowej w Su³kowicach.
4. Stowarzyszenie LGD „Miêdzy Dalinem
i Goœcibi¹” ma formu³ê otwart¹, w dalszym ci¹gu Komitet Za³o¿ycielski prowadzi nabór cz³onków. Pe³na informacja na temat mo¿liwoœci przyst¹pienia do stowarzyszenia znajduje siê na
stronie internetowej www.sulkowice.pl ,w zak³adce Lokalna Grupa Dzia³ania. Pe³nych informacji wraz z pomoc¹ w wype³nieniu deklaracji cz³onkowskiej udzielaj¹ cz³onkowie Komitetu Za³o¿ycielskiego.
5. Chc¹c zostaæ cz³onkiem LGD i mieæ
mo¿liwoœæ uczestniczenia jako pe³noprawny
cz³onek w Zebraniu Walnym, nale¿y do 1 paŸdziernika z³o¿yæ deklaracjê cz³onkowsk¹, wraz
z potwierdzeniem delegowania. Nale¿y wiêc
szczególnie uwa¿nie zapoznaæ siê z rozdzia³em III statutu, który precyzuje prawa i obowi¹zki cz³onków LGD.
Zgodnie z § 13 Statutu: ust. 2 – Cz³onkiem
zwyczajnym LGD mo¿e byæ pe³noletnia osoba fizyczna o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci
prawnych, która:
Jest przedsiebiorc¹ w rozumieniu ustawy o
swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej; lub
Jest rolnikiem prowadz¹cym osobiœcie i na
w³asny rachunek dzia³alnoœæ rolnicz¹
w pozostaj¹cym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o wielkoœci co najmniej 1 ha u¿ytków rolnych; lub
Jest rolnikiem prowadz¹cym gospodarstwo
agroturystyczne; lub
Jest reprezentantem niesformalizowanych
grup (struktur) spo³ecznych, takich jak ko³a gospodyñ wiejskich, ko³a zainteresowañ, fora dyskusyjne, grupy inicjatywne mieszkañców itp. i
przedstawi pisemn¹ rekomendacjê od minimum
10 osób – cz³onków takiej grupy (struktury);
lub
Jest reprezentantem Rad So³eckich;
oraz uczestniczy w spotkaniu za³o¿ycielskim
lub z³o¿y pisemn¹ deklaracjê wg wzoru przygotowanego przez Zarz¹d lub Komitet Za³o¿ycielski.
ust. 3 Cz³onkiem zwyczajnym LGD mo¿e
byæ te¿ osoba prawna, w tym jednostka samorz¹du terytorialnego, która przedstawi uchwa-
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³ê organu uprawnionego do podejmowania takich decyzji i wska¿e swojego reprezentanta w
LGD, który uczestniczy w spotkaniu za³o¿ycielskim. Osoba prawna mo¿e te¿ z³o¿yæ pisemn¹
deklaracjê wg wzoru przygotowanego przez Zarz¹d lub Komitet Za³o¿ycielski podpisan¹ przez
osoby uprawnione do reprezentowania na zewn¹trz danej osoby prawnej.
Na sesji Rady Miejskiej w Su³kowicach zrealizowane zosta³o postanowienie ustêpu 3 tego
paragrafu w odniesieniu do Gminy Su³kowice.
Podjêto uchwa³ê o przyst¹pieniu Gminy Su³kowice do LGD. Reprezentantem Gminy jest, na
mocy prawa, Burmistrz Gminy. Równie¿ inne
osoby prawne – stowarzyszenia, fundacje, itp.
mog¹ przyst¹piæ do LGD, podejmuj¹c podobn¹
uchwa³ê i desygnuj¹c swojego przedstawiciela.
Do stowarzyszenia mog¹ równie¿ przyst¹piæ osoby fizyczne, które – jak precyzuje
ustêp 2 – s¹ przedsiêbiorcami lub rolnikami –
wówczas nie wymagane s¹ ¿adne dodatkowe
rekomendacje, a tylko potwierdzenie tego faktu za pomoc¹ stosownych dokumentów (zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, zaœwiadczenie z organu podatkowego o
op³acaniu podatku rolnego od gospodarstwa powy¿ej 1 ha lub inne potwierdzaj¹ce fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego > 1 ha). Cz³onkami stowarzyszenia mog¹ byæ równie¿ osoby
reprezentuj¹ce konkretne grupy lub zespo³y –
przedstawiciele Rad So³eckich lub – liderzy inicjatyw budowanych wokó³ konkretnych, mieszcz¹cych siê w zadaniach PROW przedsiêwziêæ:
inwestycyjnych, kulturalnych, sportowych itp.,
z którymi identyfikuje siê co najmniej 10 osób.
Przedstawiciele tych grup powinni krótko opisaæ tê inicjatywê, wskazaæ osobê reprezentuj¹c¹
oraz udzieliæ im poparcia na specjalnie przygotowanym formularzu. Wskazanym jest, aby te
przedsiêwziêcia zaowocowa³y konkretnymi
projektami jeszcze na etapie opracowywania
Lokalnej Strategii Rozwoju.
6. Nie ma formalnych wymogów, innych ni¿
zawarte w statucie, w odniesieniu do cz³onków
LGD. Jednak, aby Lokalna Grupa Dzia³ania
otrzyma³a œrodki na realizacjê swojej strategii,
wskazanym jest wybranie do Rady LGD osób
dysponuj¹cych odpowiednimi kwalifikacjami lub
doœwiadczeniem. S¹ one opisane w ROZPORZ¥DZENIU MINISTRA ROLNICTWA I
ROZWOJU WSI z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegó³owych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy dzia³ania do realizacji
lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz. U. 103 poz. 659)
Za³¹cznik do tego rozporz¹dzenia punktuje miêdzy innymi:
w pkt. 8) dotychczasowa dzia³alnoœæ LGD,
jej cz³onków albo partnerów w zakresie realizacji (maksymalnie 9 pkt):
a) projektów o zakresie podobnym do operacji, które mog¹ byæ realizowane w ramach dzia³añ osi 3 i 4 Programu, lub projektów, które
by³y realizowane w ramach dzia³ania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporz¹dzenia:

Klamra - nr 7 / 2008

– brak zrealizowanych projektów – 0 pkt,
– od 1 do 4 zrealizowanych projektów – 3 pkt,
– powy¿ej 4 zrealizowanych projektów – 5
pkt,
b) innych projektów realizowanych na obszarach wiejskich:
– brak zrealizowanych projektów – 0 pkt,
– od 1 do 6 zrealizowanych projektów – 2 pkt,
– powy¿ej 6 zrealizowanych projektów – 4
pkt;
w pkt. 9) kwalifikacje i doœwiadczenie osób
wchodz¹cych w sk³ad organu decyzyjnego
(maksymalnie 8 pkt):
a) co najmniej po³owa sk³adu organu decyzyjnego posiada udokumentowan¹ wiedzê z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejœcia
Leader – 2 pkt,
b) co najmniej po³owê sk³adu organu decyzyjnego stanowi¹ osoby zameldowane na pobyt sta³y, na obszarze objêtym LSR, przez okres
co najmniej 3 lat – 1 pkt,
c) co najmniej po³owa sk³adu organu decyzyjnego posiada udokumentowane doœwiadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów
z zakresu rozwoju obszarów wiejskich wspó³finansowanych ze œrodków pochodz¹cych z
bud¿etu Unii Europejskiej – 3 pkt,
d) przynajmniej jedna osoba bêd¹ca cz³onkiem organu decyzyjnego posiada udokumentowan¹ znajomoœæ co najmniej jednego jêzyka
roboczego Unii Europejskiej (angielski, francuski lub niemiecki), w stopniu umo¿liwiaj¹cym
swobodne porozumiewanie siê – 2 pkt.
Chc¹c wiêc, aby przedstawiciele konkretnych grup znaleŸli siê w organach decyzyjnych LGD, nale¿y delegowaæ osoby,
mog¹ce wykazaæ siê doœwiadczeniem lub
kwalifikacjami.
7. Obecnie trwaj¹ prace nad Lokalna Strategi¹ Rozwoju. Zarówno przedstawiciele so³ectw, jak te¿ przedstawiciele konkretnych inicjatyw powinni pamiêtaæ, ¿e szans¹ zdobycia
œrodków dla reprezentowanych przez nich œrodowisk jest zg³oszenie konkretnych projektów
ju¿ teraz, na etapie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Ju¿ teraz bowiem LGD bêdzie
mia³o obowi¹zek wstêpnie przyporz¹dkowaæ
œrodki finansowe do konkretnych dzia³añ oraz
okreœliæ kryteria wyboru projektów do realizacji w sposób preferuj¹cy przedsiêwziêcia przewidziane w Strategii. Je¿eli wiêc w tej Strategii
nie znajd¹ siê przedsiêwziêcia, które bêdziemy
chcieli realizowaæ, to najlepiej przygotowane
w nastêpnych latach projekty mog¹ nie uzyskaæ finansowania. Od ponad miesi¹ca na stronie internetowej Gminy znajduj¹ siê informacje
na ten temat, sygnalizowana jeszcze w poprzednim (lipcowym numerze Klamry). Niestety, dotychczas wp³ynê³o jedynie kilka projektów od
cz³onków za³o¿ycieli LGD. Brak jednak projektów oddolnych, które powinny byæ istot¹
dzia³ania Leader. Serdecznie zachêcamy Pañstwa do wspó³pracy!
Su³kowice, 25 wrzeœnia 2008r.
Adam Gumularz
Rozalia Oliwa

ROLNICTWO I KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARSTW
ROLNYCH NA TERENIE GMINY SU£KOWICE
Gmina Su³kowice nie jest jednostk¹ typowo rolnicz¹. Dominuj¹ gospodarstwa
drobnotowarowe, gdzie g³ówny dochód pochodzi z pracy poza rolnictwem lub z rent.
Natomiast gospodarstwa traktowane s¹ jako
przydomowe, których produkcja zaspakaja
potrzeby w³asne.
Gmina Su³kowice posiada 1360 gospodarstw rolnych oraz 3712 nieruchomoœci rolnych. W stosunku do 2007 roku zmniejszeniu
uleg³a liczba gospodarstw rolnych, natomiast
znacznie wzros³a (do 3712) liczba nieruchomoœci rolnych.
W skali bonitacyjnej gleby zaliczone s¹ do
klasy III i IV. Na terenie miasta i gminy Su³kowice od kilku lat co roku s¹ prowadzone badania zasobnoœci gleby. Podobnie jak w ca³ym
kraju ponad 50% gleb u¿ytkowanych rolniczo
jest o odczynie bardzo kwaœnym i kwaœnym.
Na podstawie badañ OSCHR w Krakowie
stwierdza siê, ¿e koniecznego wapnowania
wymagaj¹ miejscowoœci:
- Rudnik - 83 % przebadanych u¿ytków
rolnych;
- Krzywaczka- 48 % przebadanych u¿ytków rolnych;
- Harbutowice- 86 % przebadanych u¿ytków rolnych;
- Su³kowice- 64 % przebadanych u¿ytków
rolnych;
Stwierdza siê, ¿e wiêkszoœæ gleb przebadanych to gleby o pH poni¿ej 4,8, czyli s¹ to
gleby zdegradowane uniemo¿liwiaj¹ce uzyskiwanie du¿ych plonów roœlin o dobrej jakoœci.
Konieczne jest w wiêkszoœci wapnowanie gleb
na terenie ca³ej gminy Su³kowice. Jest to zabieg
kosztowny, dlatego rolnicy nie s¹ w stanie sami
uporaæ siê z tym problemem. Potrzebne by³oby wsparcie finansowe ze œrodków Funduszu
Ochrony Œrodowiska oraz œrodków w³asnych
gmin. Badanie gleb potrzebne jest przy ubieganiu siê przez rolników o dofinansowanie unijne
w ramach pakietu „rolnictwo zrównowa¿one”.
Najwa¿niejsze kierunki produkcji rolnej w
gminie to:
1. w zakresie produkcji roœlinne na tzw.
potrzeby w³asne
- uprawa zbó¿ z przeznaczeniem g³ównie
na paszê (pszenica, owies, pszen¿yto, ¿yto)
- uprawa ziemniaków
- uprawa warzyw przyspieszonych (tunele, szklarnie)
- uprawa drzew i krzewów ozdobnych
2. w zakresie produkcji zwierzêcej:
- trzoda chlewna (tendencja spadkowa)
- byd³o (hodowla zanika)
- drób
Poza gospodarstwami indywidualnymi na
terenie gminy znajduj¹ siê instytucje obs³uguj¹ce rolnictwo takie jak: Gminna Spó³dzielnia
SCh w Su³kowicach, Bank Spó³dzielczy Rzemios³a O/Su³kowice. Ponadto rolnicy mog¹ korzystaæ z pomocy instytucji dzia³aj¹cych na
rzecz rolnictwa: Ma³opolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego Karniowice, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w

Krakowie, Okrêgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Nadleœnictwo Myœlenice.
Na terenie gminy Su³kowice rozwój gospodarstw rolnych powinien zmierzaæ w kierunku
prowadzenia rolnictwa ekologicznego oraz agroturystyki ze wzglêdu na specyfikê po³o¿enia
gminy. Po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r., przewidziano obok dop³at bezpoœrednich wiele innych mo¿liwoœci
uzyskania funduszy. Uzyskanie dop³at bezpoœrednich, uwarunkowane utrzymaniem ziemi w
kulturze rolniczej oraz mo¿liwoœæ uzyskania
œrodków z funduszy strukturalnych na rozwój
gospodarstw, sprzyja poprawie racjonalizacji
gospodarki rolnej. Na 1360 gospodarstw z terenu Gminy Su³kowice z dop³at obszarowych
korzysta ok. 380 w³aœcicieli co stanowi 28%
wszystkich gospodarstw rolnych. Dane te s¹
szacunkowe. Najwiêcej gospodarstw czynnych
(mimo trudnych warunków do uprawy) jest w
Harbutowicach ok. 70% wszystkich gospodarstw. Najmniej jest w Biertowicach i Krzywaczce.
Rolnicy spe³niaj¹cy kryteria bêd¹ mogli
przyst¹piæ miêdzy innymi do programów rolnoœrodowiskowych, których sk³adow¹ jest m.
in. rolnictwo ekologiczne.
Rolnictwo ekologiczne (w naszej gminie jest
1 gospodarstwo) to sposób gospodarowania,
który wykorzystuje mo¿liwoœci przyrody, zapewnia trwa³¹ ¿yznoœæ gleby i zdrowotnoœæ
roœlin i zwierz¹t. Jest to system gospodarowania o zrównowa¿onej produkcji roœlinnej i zwierzêcej z zastosowaniem naturalnych œrodków
produkcji. Dziêki wykluczeniu pestycydów i
nawozów wytworzonych przemys³owo
(sztucznych) rolnictwo ekologiczne nie powoduje zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych,
ogranicza wyp³ukiwanie sk³adników pokarmo-

wych z gleby, sprzyja rozwojowi ¿ycia w glebie, wytwarza ¿ywnoœæ wysokiej jakoœci, cenion¹ przez konsumentów. Zadaniem rolnictwa ekologicznego jest produkcja ¿ywnoœci o
wysokich parametrach jakoœciowych, w zrównowa¿onym œrodowisku przyrodniczym, w
którym ska¿enie nie przekracza przyjêtych
norm, a technologie produkcyjne degraduj¹ce
œrodowisko nie mog¹ mieæ zastosowania. W perspektywie produkcja ekologiczna jest szans¹
wielu mniejszych, niespecjalistycznych gospodarstw takich jak s¹ na terenie gminy. Mo¿na
tak¿e spodziewaæ siê, ¿e w miarê wzrostu zamo¿noœci spo³eczeñstwa bêdzie wzrasta³ krajowy popyt na produkty ekologiczne. Produkty te oznakowane mianem „produkt rolnictwa
ekologicznego” i ich produkcja podlegaj¹ sta³ej
kontroli.
Agroturystyka to wypoczynek na wsi w
gospodarstwie rolnym, gdzie jest kontakt z
przyrod¹ oraz zaopatrzenie w œwie¿¹ i zdrow¹
¿ywnoœæ, daje równie¿ nowe mo¿liwoœci dla
wsi. Warto zaj¹æ siê ni¹, poniewa¿ coraz trudniej utrzymaæ rodzinê z gospodarstwa rolnego,
mo¿na uzyskaæ dodatkowe dochody, poprawiæ standard i atrakcyjnoœæ swego ¿ycia, ³atwiej
bêdzie mo¿na sprzedaæ niektóre produkty z
gospodarstwa, mo¿na równie¿ spotkaæ wielu
ciekawych ludzi i nawi¹zaæ wartoœciowe kontakty. Przed rozpoczêciem samodzielnej dzia³alnoœci warto porozmawiaæ z osobami, które
ju¿ zdoby³y doœwiadczenia w œwiadczeniu
us³ug turystycznych i zechc¹ siê nimi z nami
podzieliæ. Warto tak¿e np. jako turysta – samemu przekonaæ siê, czego bêdzie nam brakowaæ,
jak powinna byæ obs³uga, co siê nam podoba, a
co nie, nie tylko u gospodarza, ale tak¿e we wsi
i okolicy. Nastêpnie nale¿y zastanowiæ siê nad
zasobami i umiejêtnoœciami, jakie w³aœciciel gospodarstwa posiada. Nale¿y rozwa¿yæ czy posiadane zasoby i umiejêtnoœci mog¹ byæ przydatne do przygotowania oferty dla goœci oraz

Tabela 1. Podzia³ gospodarstw ze wzglêdu na powierzchniê
L.p.
1.
2.
3.
4.

Powierzchnia w ha Iloœæ w sztukach by³o Iloœæ w sztukach jest Zmiana
Do 1,00
1,01-2,00
2,01-5,00
Powy¿ej 5,00

3523
991
391
9

+189
-30
-13
0

3712
961
390
9

•ród³o: dane UM Su³kowice

Tabela 1a. Podzia³ gospodarstw ze wzglêdu na powierzchniê w poszczególnych miejscowoœciach
L.p.

Powierzchnia w ha

S-ce
szt.

B-ce
szt.

H-ce
szt.

K-ka
szt.

R-k
szt.

Ogó³em
szt.

1.

Do 1,00

1615

229

402

675

791

3712

2.

1,01-2,00

319

73

168

168

23

961

3.

2,01-5,00

85

16

161

48

80

390

4.

Powy¿ej 5,00

3

1

3

2

0

9

•ród³o: dane UM Su³kowice
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cd. na nastêpnej stronie
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spróbowaæ policzyæ ile trzeba wydaæ na inwestycjê, a ile mo¿na na niej zarobiæ. Istnieje wiele mo¿liwoœci œwiadczenia us³ug w agroturystyce. Najczêœciej oferowane s¹ noclegi lub noclegi z wy¿ywieniem. Ale nie wszyscy maj¹
mo¿liwoœci ich przygotowania lub chc¹ obs³ugiwaæ turystów. Wtedy mog¹ zaj¹æ siê wypo¿yczaniem sprzêtu, wytwarzaniem pami¹tek,
oprowadzaniem po okolicy, uczeniem ró¿nych
umiejêtnoœci, przetwórstwem oraz sprzeda¿¹
p³odów rolnych, zio³olecznictwem itd. Aby zachêciæ rolników do uzyskiwania dodatkowych
dochodów poprzez œwiadczenie us³ug agroturystycznych, przewidziano ró¿ne zachêty i
ulgi. W Polsce rozwój turystyki na terenach
wiejskich by³ wspomagany z funduszu PHARE, z którego finansowano m. in. bezp³atne
szkolenia, informacjê turystyczn¹ a tak¿e ma³e
inwestycje. Przewiduje siê tak¿e pomoc finansow¹ w ramach programu SAPARD. Aby zachêciæ rolników do podejmowania dzia³alnoœci
agroturystycznej, wprowadzono bardzo korzystne zwolnienie od podatku dochodowego.
Wolne od podatku dochodowego s¹ dochody
uzyskane z tytu³u wynajmu pokoi goœcinnych
w budynkach mieszkalnych po³o¿onych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom, je¿eli wynajmowanych jest nie wiêcej ni¿
piêæ pokoi. Aby rozpocz¹æ dzia³alnoœæ agroturystyczn¹ nale¿y rok wczeœniej wyst¹piæ o dop³aty bezpoœrednie. Jest to obowi¹zkowy warunek, bez którego dzia³alnoœæ nie bêdzie mog³a
byæ prowadzona.
Rolnictwo zrównowa¿one polega na stosowaniu metod przyjaznych œrodowisku, które umo¿liwiaj¹ ograniczenie negatywnego wp³ywu rolnictwa na œrodowisko poprzez wprowadzenie integrowanej ochrony roœlin oraz planu nawo¿enia opartego na bilansie azotowym.
Celem rolnictwa zrównowa¿onego jest wprowadzenie i propagowanie planowania œrodowiskowego w prawid³owej gospodarce rolnej,
promocja dobrej praktyki rolniczej prowadz¹ca do redukcji zanieczyszczeñ obszarowych z
terenów rolniczych, minimalna uprawniona powierzchnia to gospodarstwo, które posiada 1
ha u¿ytków rolnych. Wymogi, jakie nale¿y
spe³niæ to: przestrzeganie prawid³owego doboru i nastêpstwa roœlin, jako minimum obowi¹zuj¹ 3 gatunki roœlin w zmianowaniu; dany gatunek mo¿e byæ uprawiany na tym samym polu
nie d³u¿ej ni¿ 2 lata, przy czym warunek ten
nie dotyczy upraw wieloletnich, udzia³ zbó¿ w
strukturze zasiewów nie wiêcej ni¿ 66% obszaru gruntów ornych, opracowaniu planu nawozowego opartego na analizie gleby oraz bilansie azotu wykonywanym dla ka¿dego roku,
niestosowanie osadów œciekowych, maksymalne nawo¿enie gruntów ornych azotem do 150
kgN/ha/rok, a trwa³ych u¿ytków zielonych do
120 kgN/ha/rok, maksymalna obsada zwierz¹t
(byd³o, owce, kozy, konie) do1,5 DJP/ha g³ównej powierzchni paszowej (u¿ytki zielone i
grunty orne z upraw¹ roœlin pastewnych na
paszê w plonie g³ównym), zachowanie na terenie gospodarstwa rolnego powierzchni trwa³ych u¿ytków zielonych i wszystkich elementów krajobrazu tworz¹cych ostoje dzikiej przyrody (naturalne zbiorniki wodne, œródpolne i
œródleœne oczka wodne, bagna, kêpy drzew i
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krzewów, miedze, torfowiska, Ÿródliska itp.).
W tym przypadka poziom wsparcia wynosi
160 PLN/rocznie.
Przedstawione powy¿ej kierunki rozwoju
rolnictwa wp³yn¹ na poprawê sytuacji finansowej w³aœcicieli gospodarstw rolnych przy
stosunkowo niewielkich nak³adach finansowych
z ich strony. Dzia³ania te objête s¹ dofinansowaniem ze strony Unii Europejskiej w ramach
„Planu rozwoju obszarów wiejskich”.
Rolnicy mog¹ skorzystaæ z dzia³ania zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów
innych ni¿ rolne (od³ogowanych z sukcesj¹ naturaln¹- s¹ to tzw. samosiejki do 20 lat). Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych ni¿ rolne biura
powiatowe ARiMR przyjmuj¹ w tym roku od
1 sierpnia do 30 wrzeœnia.
Rolnik mo¿e zalesiæ grunty, które s¹ jego
w³asnoœci¹ lub wspó³w³asnoœci¹. Wniosek nale¿y wype³niæ na podstawie planu zalesienia.
O opracowanie takiego planu rolnik powinien
zwróciæ siê do nadleœnictwa. Specjaliœci z nadleœnictwa opracuj¹ i przeka¿¹ rolnikowi taki
plan tylko na grunty przewidziane do zalesienia na danym terenie. Zalesiaæ mo¿na grunty,
które zosta³y przeznaczone do zalesienia w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu,
gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne
z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Rolnik mo¿e otrzymaæ wsparcie na zalesienie
tych gruntów rolnych stanowi¹cych grunty orne
lub sady, do których przyznano mu jednolit¹
p³atnoœæ obszarow¹, w rozumieniu przepisów
o p³atnoœciach w ramach systemów wsparcia
bezpoœredniego, za rok poprzedzaj¹cy rok z³o¿enia wniosku o pomoc na zalesienie. Pomoc
na zalesienie nie przys³uguje do gruntów po³o¿onych na obszarze Natura 2000.
Pomoc finansowa na zalesienie mo¿e byæ
udzielana do gruntów o powierzchni wiêkszej
ni¿ 0,5 ha i do dzia³ek o szerokoœci wiêkszej
ni¿ 20 m. Ten drugi warunek przyznania pomocy nie jest stosowany, je¿eli grunty przeznaczone do zalesienia granicz¹ z lasem.
Beneficjentem pomocy mo¿e zostaæ rolnik
wpisany do ewidencji producentów lub grupa
rolników (co najmniej 3), których grunty s¹siaduj¹ ze sob¹, a ich ³¹czna powierzchnia jest nie
mniejsza ni¿ 2 ha. Pomoc na zalesianie mo¿e
byæ tak¿e przyznawana jednostkom samorz¹du terytorialnego lub jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.
Pomoc na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w formie wsparcia, które rekompensuje
rolnikowi koszty, jakie poniós³ na za³o¿enie
uprawy leœnej, premii pielêgnacyjnej wyp³acanej przez 5 lat oraz premii zalesieniowej, która
ma zwróciæ rolnikowi utracony dochód z tytu³u przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesianie. Premia zalesieniowa nie przys³uguje beneficjentom, którzy zalesili grunty inne ni¿ rolne.
Warunki i tryb udzielania pomocy na ten
cel okreœla rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie
szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania
„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie
gruntów innych ni¿ rolne”, objêtego Programem
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Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 (Dz. U. Nr 114, poz. 786 z póŸn. zm.).
Wniosek mo¿na z³o¿yæ osobiœcie w biurze
powiatowym w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania rolnika lub siedzibê osoby
prawnej ubiegaj¹cej siê o wsparcie na zalesianie
gruntów b¹dŸ wys³aæ poczt¹.
Realizacja celu Osi Leader opiera siê na
budowaniu Lokalnych Grup Dzia³ania (LGD).
Do zadañ LGD bêdzie nale¿a³o opracowanie i realizacja lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.
W dniu 11 lipca 2008 r. w budynku dawnej
Szko³y Podstawowej w Su³kowicach odby³o
siê zebranie za³o¿ycielskie Lokalnej Grupy
Dzia³ania (LGD) dla Gmin Myœlenice i Su³kowice. W zebraniu uczestniczy³o 22 osób z obu
naszych gmin. Uchwalono Statut oraz wybrano Komitet Za³o¿ycielski Stowarzyszenia, które
nosi nazwê: Lokalna Grupa Dzia³ania „Miêdzy Dalinem i Goœcibi¹”. Stowarzyszenie zosta³o zarejestrowane w KRS w dniu 1 wrzeœnia
2008.
Obecnie prowadzone s¹ prace zwi¹zane z
naborem cz³onków stowarzyszenia oraz opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszych dwóch gmin. Celem dzia³ania osi 4 – Leader jest budowanie kapita³u spo³ecznego oraz
polepszenie zarz¹dzania lokalnymi zasobami.
Lokalne grupy dzia³ania, aktywizuj¹ce przedstawicieli wa¿nych dla rozwoju sektorów, maj¹
staæ siê istotnym elementem systemu zarz¹dzania na szczeblu lokalnym. Aby cel ten zrealizowaæ LGD musi wypracowaæ i uzgodniæ
lokaln¹ strategiê rozwoju (LSR) akceptowan¹
przez mieszkañców obydwu naszych gmin a
zarazem spe³niaj¹c¹ wymogi okreœlone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-13 i przepisach wykonawczych do tego
programu. W ramach podejœcia Leader bêd¹ bowiem finansowane projekty wpisuj¹ce siê w
Lokalne Strategie Rozwoju, wybrane przez
Samorz¹d Województwa Ma³opolskiego. Nasza strategia musi zatem byæ wiêc profesjonalnie opracowana i zape³niona dobrymi projektami, oczekiwanymi przez mieszkañców a zarazem realistycznymi. To pierwsze z wyzwañ
dla naszej LGD.
W dniu 28 lipca, w dawnym budynku Szko³y Podstawowej w Su³kowicach, odby³o siê
pierwsze spotkanie warsztatowe LGD „Miêdzy Dalinem i Goœcibi¹” poœwiêcone opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin
Myœlenice i Su³kowice. Pomimo okresu wakacyjnego, uczestniczy³o w nim 29 osób, cz³onków za³o¿ycieli LGD oraz zaproszonych do
wspó³pracy przedstawicieli z obydwu naszych
gmin. Przeprowadzono analizê stanu obecnego
oraz nakreœlono robocz¹ wersjê wizji rozwoju
obszaru
dzia³ania
LGD.
Zaproponowano te¿ najwa¿niejsze cele, których osi¹gniêcie pozwoli tê wizjê zrealizowaæ.
1. Wykreowanie produktu turystycznego
o znaczeniu ponadregionalnym, szczególnie w
zakresie turystyki pielgrzymkowej i aktywnej;
agroturystyki i ekoturystyki.
2. Rozwój infrastruktury turystycznej
(agroturystycznej) i paraturystycznej.
cd. na nastêpnej stronie

3. Podniesienie œwiadomoœci ekologicznej i
kulturowo-historycznej; zachowanie zabytków.
4. Wzrost dochodowoœci gospodarstw rolnych poprzez dzia³alnoœæ pozarolnicz¹, poza
agroturystyk¹.
5. Wzrost aktywnoœci spo³ecznej; wiêkszy
stopieñ pozyskiwania œrodków pomocowych,
w tym unijnych.
6. Rozwój terenów do inwestycji gospodarczych i mieszkaniowych.
7. Wzrost dostêpnoœci do technologii informatycznych, w tym dla osób starszych.
8. Wykreowanie centrów wsi.
9. Poprawa stanu dróg.
10. Skuteczna i skoordynowana promocja
obszaru LGD.
Co szczególnie wa¿ne, je¿eli nasza Strategia zdobêdzie akceptacjê Samorz¹du Wojewódzkiego, na realizacje tych projektów znajd¹
siê pieni¹dze. Pieni¹dze niezbyt wielkie, ale za
to pewne, naliczone proporcjonalnie do liczby
mieszkañców obszaru naszej LGD 116 z³ na
mieszkañca, tj. 1.055.213 z³/rok dla obu naszych gmin, przez szeœæ kolejnych lat.
Propozycje takich projektów mog¹ sk³adaæ
wszyscy mieszkañcy a szczególnie organizacje i grupy niesformalizowane, które zamierzaj¹
takie projekty realizowaæ. Mog¹ to byæ projekty publiczne, ale tak¿e projekty prywatnych
inwestorów prowadz¹ce do tworzenia nowych
miejsc pracy lub pozyskiwania nowych Ÿróde³
dochodu przez naszych mieszkañców.
W naszej gminie od przysz³ego roku wielu
zainteresowanych rolników mog³oby skorzystaæ z programów rolno-œrodowiskowych, takich jak:
1. rolnictwo ekologiczne wymóg posiadania przez gospodarstwo certyfikatu i dzia³ania
pod kontrol¹ jednostek certyfikuj¹cych,
2. rolnictwo zrównowa¿one,
3. ochrona gleb i wód – zasianie poplonów
i wsiewek na pow. min. 1 ha,
4. ekstensywne trwa³e u¿ytki zielone ³¹ki
lub pastwiska wg wypisu z rejestru gruntów
(min 1 ha),
5. ochrona lokalnych ras zwierz¹t (owce,
konie, byd³o),
6. tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw
– warunek ubezpieczenie w ZUS, inwestycja
ze œrodków w³asnych, zwrot do 50% kosztów
kwalifikowanych i utworzenie przynajmniej 1
miejsca pracy na pe³ny etat.
Pomimo tego, ¿e istniej¹ programy, z których mo¿na skorzystaæ, to na terenie naszej
gminy brak jest chêtnych, którzy zechcieliby
wzi¹æ udzia³ w tych programach (mimo tego,
¿e spe³niaj¹ warunki ustalane dla danego programu). Przyk³adem mo¿e byæ dzia³anie polegaj¹ce na korzystaniu z rent strukturalnych. W
ca³ym powiecie myœlenickim z³o¿ono kilka
wniosków dot. powy¿szych rent. Ilekroæ by³o
organizowane jakieœ szkolenie lub konferencja
na tematy zwi¹zane z rolnictwem, wysy³ano
imienne zawiadomienia. Odzew by³ znikomy a
czasami wrêcz zerowy. Brak jest zainteresowania ze strony rolników jak¹kolwiek dzia³alnoœci¹. Mieszkañcy nie uto¿samiaj¹ siê z rolnictwem. W przysz³ym roku koñczy siê piê-

cioletni okres dop³at dla rolników, którzy wype³ni¹ wymagania stawiane przez UE. W okresie tym zauwa¿yæ mogliœmy spadek gruntów
od³ogowanych, by³y one utrzymywane w tzw.
kulturze rolnej (obecnie powierzchnia terenów
od³ogowanych i ugorowanych wynosi ok. 1000
ha, co stanowi 40% ca³ej powierzchni obsianej
i obsadzonej). Po zakoñczeniu tego okresu wielu
z naszych beneficjentów nie bêdzie korzysta³o
z dop³at, poniewa¿ warunki, jakie bêdzie trzeba wype³niæ bêd¹ zaostrzone. Znaczna czêœæ
rolników, zw³aszcza posiadaj¹cych ma³e obszarowo gospodarstwa, prowadzi produkcjê metodami tradycyjnymi, przeznaczaj¹c je g³ównie na samozaopatrzenie w³asnych rodzin. Po³o¿enie naszej gminy, ³atwy dostêp do zak³adów pracy, rozdrobnienie gospodarstw, ucieczka
m³odych ludzi za granicê, obostrzenia unijne,
du¿a iloœæ dokumentacji bardzo zniechêca ludzi do korzystania z programów pomocowych
dla rolników.
Informacjê przygotowa³
Maciej Budek
Kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Œrodowiska

Przetarg na dzier¿awê
nieruchomoœci
Burmistrz Gminy Su³kowice og³asza ustny przetarg ograniczony na dzier¿awê nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Su³kowice po³o¿onej w Su³kowicach przy ul. Kowalskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako dzia³ka numer 3327/1 o pow. 1513 m.
kw. Nieruchomoœæ ta ze wzglêdu na brak dojazdu mo¿e byæ wydzier¿awiona jedynie w³aœcicielom dzia³ek s¹siednich, na dzia³alnoœæ
zwi¹zan¹ z produkcj¹, np. magazynowanie towarów.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 14.10.2008r
o godz.10-tej w budynku Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach - Rynek 1, pok. nr 113.
Warunki przetargu
Cena wywo³awcza czynszu dzier¿awnego
w stosunku miesiêcznym wynosi 756,50 z³ +
22% podatek VAT.
Wadium w wysokoœci 185 z³ nale¿y wp³aciæ do dnia 9.10.2008r w BSR Kraków oddz.
Su³kowice nr konta: 75 8589 0006 0170 0000
0068 0016 /kwota ta w dniu 9.10.2008r powinna znajdowaæ siê ju¿ na w/w koncie/. Wadium zwraca siê w terminie do 3 dni od dnia
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu. Wadium
wp³acone przez osoby które przetarg wygraj¹,
zalicza siê na poczet op³at z tytu³u dzier¿awy nieruchomoœci, a w przypadku uchylenia
siê przez te osoby od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzier¿awiaj¹cego.
Organizatorowi przetargu przys³uguje prawo odwo³ania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie pod numerem
0/12/ 273-20-75 lub 272-14-22.
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3 wrzeœnia br. ruszy³a kampania „Kocham.
Nie bijê”. Jej wspó³organizatorami s¹ Fundacja
Krajowe Centrum Kompetencji „KCK”, Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji
oraz policja. Kampania ma przeciwdzia³aæ przemocy w rodzinie i ograniczaæ jej skutki. Ma
równie¿ zwiêkszyæ spo³eczn¹ wra¿liwoœæ na
wszelkie przejawy przemocy. Pozytywny
przekaz, który zapewni¹ bilbordy i spoty telewizyjne przedstawiaj¹ce znane osoby z dzieæmi, ma promowaæ wartoœci rodzinne i obraz
wspó³czesnej rodziny wolnej od przemocy.
Celem przedsiêwziêcia jest przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie i ograniczanie jej
skutków, poprzez zwiêkszenie spo³ecznego zaanga¿owania w dzia³ania ukierunkowane na profilaktykê tego zjawiska. Realizacji tak sformu³owanych celów ma sprzyjaæ podnoszenie spo³ecznej wra¿liwoœci na wszelkie przejawy przemocy pojawiaj¹cej siê w najbli¿szym otoczeniu, a tak¿e promowanie wartoœci rodzinnych i
obrazu wspó³czesnej rodziny wolnej od przemocy.
W inicjatywê, oprócz instytucji administracji publicznej, organizacji pozarz¹dowej i
mediów w³¹cz¹ siê równie¿ przedstawiciele
œwiata kultury, którzy w spotach telewizyjnych swoim wizerunkiem popieraæ bêd¹ za³o¿enia kampanii s³u¿¹cej przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie.
Od 1 wrzeœnia do 31 paŸdziernika br. funkcjonuje dodatkowa infolinia Fundacji „KCK”
uruchomiona pod nr 0-801-109-801 (telefon zaufania dla ofiar dotkniêtych przemoc¹), która
jest obs³ugiwana przez pracowników Fundacji
Krajowe Centrum Kompetencji.
Procedury dotycz¹ce reakcji Policji na zg³oszenia ofiar przemocy za poœrednictwem ww.
infolinii:
I WARIANT – zg³oszenie wymagaj¹ce pilnej interwencji – przekazanie informacji do dy¿urnego w³aœciwej miejscowo jednostki Policji,
zlecenie interwencji, podjêcie czynnoœci w ramach procedury „Niebieskiej Karty”;
II WARIANT – pomoc roz³o¿ona w czasie
(interdyscyplinarna) – w pierwszej kolejnoœci
uruchomienie pomocy przez „KCK” we w³asnym zakresie, w przypadku potrzeby wsparcia ofiary przez w³aœciwe dla miejsca zamieszkania instytucje
przekazanie informacji do dy¿urnego w³aœciwej miejscowo jednostki Policji, podjêcie
czynnoœci w ramach procedury „Niebieskiej
Karty”;
wyprzedzaj¹co, w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsiêwziêcia, wystosowanie
przez KGP do komend wojewódzki Policji informacji dotycz¹cej przedmiotowej akcji.
Zobacz wiêcej:
http://www.kochamniebije.pl
http://www.policja.pl/portal/pol/1/27302/
quotKocham_Nie_bijequot.html
m³. asp. Szymon Sala
oficer prasowy KPP w Myœlenicach
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Do Pcimia
– godnie i paradnie
Reprezentacja gminy Su³kowice na do¿ynki powiatowe w Pcimiu w dniu 31 sierpnia 2008
r. wyruszy³a radoœnie i paradnie, zaprezentowa³a siê godnie i wraca³a w znakomitych humorach. Tegoroczny dorodny plon zosta³ pob³ogos³awiony i budzi nadziejê.
Gminê Su³kowice na do¿ynkach powiatowych w Pcimiu reprezentowa³o Stowarzyszenie Gospodyñ wspomagane przez kapelê Zespo³u Pieœni i Tañca Elegia. Wraz ze
starost¹ Andrzejem Czarnym i staroœcin¹
Zofi¹ Nêdzow¹ przywieŸli do Pcimia nie tylko do¿ynkowy wieniec, ale te¿ chleb upieczony z pierwszego tegorocznego ziarna i miód –
owoc pracy pszczó³ i bogactwa beskidzkich
lasów i ³¹k. Dla do¿ynkowych goœci nie brak³o
wielkiego gara znakomitej su³kowickiej chrzanówki. Tradycyjnie ju¿ na stoisku gminy Su³kowice wyrabiano na bie¿¹co mas³o do wiejskiego chleba, czêstowano ko³aczami, soczystymi i aromatycznymi kiszonymi ogórkami i
serem prosto z praski. Gospodynie dwoi³y siê
i troi³y, uwija³y pracowicie wokó³ sto³ów, by
nikt nie odszed³ bez poczêstunku i ¿yczliwego s³owa.
Uroczystoœci do¿ynkowe rozpoczê³a msza
œw. w koœciele pw. Œw Miko³aja w Pcimiu. Odprawi³ j¹ w asyœcie ksiê¿y z dekanatu pcimskiego ks. infu³at Janusz Bielañski, proboszcz
katedry wawelskiej, który wielokrotnie podkreœla³ swoje uznanie dla mieszkañców powiatu i ludu ziemi myœlenickiej. W homilii po³o¿y³
nacisk na wiernoœæ tradycji i zdrowy styl duchowego ¿ycia cz³owieka w dzisiejszych czasach.
W fantastycznej atmosferze, jaka zawsze
stwarzaj¹ Pcimianie, witano do¿ynkowych goœci, a w ich gronie pos³ów i senatora tej ziemi,
wojewodê, dostojnych ksiê¿y, burmistrzów i
wójtów gmin powiatu myœlenickiego oraz gospodarza – starostê myœlenickiego wraz z liczn¹
delegacj¹ samorz¹du powiatowego. Na scenie
goœci bawili konferansjerzy: redaktor naczelny
Gazety Myœlenickiej Stanis³aw Cichoñ i promocyjna bomba Pcimia – s³ynna Ciotka o
wdziêcznym imieniu Justyna. Po s³owach powitañ, gratulacji i nadziei na lepsze jutro zaprezentowa³y siê delegacje poszczególnych gmin
wraz z wieñcami, chlebami i przyœpiewkami, a
na stoiskach gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne prezentowa³y najdorodniejsze p³ody ze swoich pól, ogrodów i sadów. Poniewa¿
prezentacji dokonywano w porz¹dku alfabetycznym, Su³kowice wystêpowa³y jako przedostatnie. Gospodynie oœpiewa³y wieniec s³owami przyœpiewek napisanych przez Zofiê
Kurowsk¹. W ludowej nucie i konwencji pomieœci³y niema³y zestaw trafnie zdiagnozowanych aktualnych problemów naszego kraju, regionu i gminy. Po mistrzowsku po³¹czy³y tradycjê ze wspó³czesnoœci¹, udowadniaj¹c, ¿e
ludowe nie zawsze musi oznaczaæ naiwne i banalne.
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W oczekiwaniu na rozstrzygniêcie konkursu wieñców gra³ znakomity zespó³ jazzowy
Andrzeja Moskala „PiT Band”, a wokó³ su³kowickiego stoiska zebra³y siê prawdziwe t³umy
spragnionych chrzanówki i innych su³kowickich specja³ów.

6. Do¿ynki maj¹ –
piêkn¹ historiê.Tak dziêkowali za
dary ziemi
Nasi dziadowie.

Jury konkursowe pod przewodnictwem
Gra¿yny Pitali z Ma³opolskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego zdecydowa³o nagrodziæ
wszystkie wieñce niema³¹ nagrod¹ 700 z³. Ponadto nagrodê specjaln¹ otrzyma³ wieniec z
Pcimia, który obrazowa³ nasz powiat – z usypanymi ziarnem herbami wszystkich gmin powiatu i Ma³opolski oraz z misternie wycinanym Pcimskim Lwem na szczycie. Podczas uroczystoœci pad³a zapowiedŸ, ¿e przysz³oroczne do¿ynki wojewódzkie zorganizowane zostan¹ w Pcimiu. Nagrodzono równie¿ wystawców prezentuj¹cych p³ody rolne.

7. Wieniec my odda³y
To starym zwyczajem
W³adze oœpiewamy
i ponarzekamy.

Do Su³kowic gospodynie wraz z kapel¹
wraca³y w jeszcze lepszych nastrojach ni¿ w
drodze na do¿ynki. Opad³a trema i napiêcie.
Wszystko znakomicie siê uda³o, wysi³ki zosta³y docenione, a s³oneczna ostatnia niedziela
sierpnia i wspania³a pcimska atmosfera nape³ni³y serca radoœci¹. ¯aden korek na zakopiance
nie móg³ zepsuæ tej pogody ducha. Przeciwnie
– kierowcy umêczeni w korku z radoœci¹ pozdrawiali rozœpiewany, têtni¹cy muzyk¹ autobus.
Anna Witalis-Zdrzenicka
W Pcimiu Grupa Wieñcowa „Su³kowicka Podkowa zaœpiewa³a piosenkê do s³ów
Zofii Kurowskiej ze Stowarzyszenia Gospodyñ w Su³kowicach.
(melodia „Zbiera³a Kasia w lesie maliny”)
1. Pcimskie pagórki –
piêkne doliny.
Do tej uroczej podgórskiej gminy
Plony niesiemy.
2. Niesiemy wieniec –
z wszelkiego zbo¿a.
Jest on symbolem –
pracy i znoju
Ze wsi ¿niwiarza.
3. Panie Starosto –
wieniec przyjmijcie.
Cieszmy siê razem –
¿e plonowa³o
W naszym powiecie.
4. Cieszmy siê zbo¿em –
co tutaj by³o.
Bo za nied³ugo –
podgórskie pola
Lasy zakryj¹.
5. Z tego przemia³u –
chleb upieczony
A¿eby m¹drze
i sprawiedliwie
By³ podzielony.
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(melodia „Z góry jedŸ”)

8. Wybrañcy na Wiejskiej
O jutro nie dbaj¹
W bajorze przesz³oœci
Upiora szukaj¹.
9. Najwy¿si od ustaw
Ci przez nas wybrani
Nam nic nie pomog¹
Zagryz¹ siê sami.
10. A wa¿ni od prasy
Im w tym pomagaj¹
Pod kot³em piekie³ka
Drzewa dok³adaj¹.
11. Urzêdnicy rolni
Ciê¿ko pracowali
Programy od dop³at
W Warszawie przespali.
12. Biznesplany by³y –
I wnioski w terminie
Po nocach marzyli
O rolnej maszynie.
13. Wp³acili zaliczki
Chcieli inwestowaæ
Nie dostan¹ dop³at –
Przyjdzie zbankrutowaæ.
14. Na polach Beskidów
Rolnictwo zanika
Mo¿e go zast¹piæ
Godnie turystyka.
15. Na górach rolnikom
Zawsze trudno by³o
Ci¹gnik nie dojecha³
Konia nie starczy³o.
16. Ma³ych skrawków ziemi
Konik nie zaorze
Na agroturystê
Zaczeka w oborze.
17. Cudowne tereny
Od natury macie
O ca³e zaplecze
Sami siê starajcie.
18. Potrzebne tu bêd¹
rowerowe trasy
kryte baseny
Karczmy i sza³asy.
19. Zawierajcie pakty
Umowy spisujcie,
Papier wszystko przyjmie
Wy je wykonujcie.

20. Gospodarzu z Pcimia
Jak¿eœ ty to zrobi³
¯eœ do promowania
S³ynn¹ ciotkê zwabi³.
21.W³odarzom powiatu
ZdradŸ tê tajemnicê
Mo¿e wypromuj¹
W œwiecie Myœlenice
(melodia „Na wójtowej roli)
22. Us³ysza³ starosta
Babskie narzekanie,
Niech¿e burmistrzowi
Te¿ siê coœ dostanie.
23. Gminê Su³kowice
Wypromowaæ mamy
Jeszcze lepszej ciotki
Dla nas poszukamy.
24. Mi³y nasz burmistrzu
Ho¿ej do dzia³ania
Po roku siê skoñczy³
Kredyt zaufania.
25. Jest piêkny rezerwat
Klimat na Goœcibi
Ale tym turysta
Tam siê nie po¿ywi
26. Gdzie diabe³ nie mo¿e
Tam babê postawi
Ona w zgodzie z diab³em
Ka¿d¹ gminê zbawi.
27. Rury w kana³ wstawi
Chodniki zbuduje
Obejdzie przetargi
Kasy nie zmarnuje.
28. Bawmy siê do rana –
Bo plon ju¿ zebrany
Na drugie do¿ynki
Roczek poczekamy.
Poni¿ej grupa do¿ynkowa z Su³kowic

X Jubileuszowe Do¿ynki Powiatowe
Tegoroczne, jubileuszowe œwiêto plonów
Powiatu Myœlenickiego odby³o siê w Pcimiu
w ostatni¹ niedzielê sierpnia. Korowody do¿ynkowe oraz grupy z piêknymi wieñcami
zebra³y siê w Koœciele Parafialnym p.w. œw.
Miko³aja w Pcimiu
- Jesteœcie mocarzami i piêœciarzami wiary
- podkreœla³ w homilii ksi¹dz infu³at Janusz Bielañski, który odprawi³ Mszê œwiêt¹ dziêkczynn¹ za tegoroczne zbiory. Przywo³uj¹c postaæ króla W³adys³awa Jagie³³y, którego Papie¿
Bonifacy IX nazwa³ w³aœnie mocarzem i piêœciarzem wiary, podkreœli³, ¿e ¿ycie ka¿dego
cz³owieka i jego codzienna praca, zbli¿aj¹ go do
Boga.
-Wzrastajcie w œwiêtoœci i przekazujcie
dziedzictwo œwiêtoœci m³odym pokoleniom powiedzia³. W homilii ksi¹dz infu³at przypomnia³ tak¿e o wielkim trudzie rolnika i podziêkowa³ Bogu za tegoroczne plony.
Po mszy œwiêtej do¿ynkowy korowód,
któremu przewodzi³a Orkiestra Dêta „Orze³” z
Trzebuni, przemaszerowa³ z koœcio³a na teren
kompleksu rekreacyjno - sportowego w Pcimiu. Po odegraniu hymnu „Mazurka D¹browskiego” i „Roty”, wójt gminy Pcim Daniel Obajtek oraz starosta myœlenicki Stanis³aw Chorobik przywitali wszystkich goœci i dokonali
otwarcia X Powiatowych Do¿ynek. Na do¿ynki przybyli m.in. przedstawiciele duchowieñstwa, administracji rz¹dowej, reprezentanci samorz¹dów: wojewódzkiego, powiatowego i
gminnego oraz ró¿nego rodzaju organizacji.
Obecny na uroczystoœciach wicewojewoda
ma³opolski Stanis³aw Sorys, podziêkowa³ rolnikom za ca³oroczny trud pracy, ¿ycz¹c im
owocnych plonów tak¿e w przysz³ym roku.
Na scenie zaprezentowa³y siê grupy do¿ynkowe z poszczególnych gmin powiatu, bior¹ce udzia³ w Powiatowym Konkursie Wieñca
Do¿ynkowego. Jury pod przewodnictwem
Gra¿yny Pitali, kierownika Powiatowego Zespo³u Doradztwa Rolniczego w Myœlenicach,
ocenia³o wieñce, bior¹c pod uwagê nastêpuj¹ce
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kryteria: zgodnoœæ z tradycj¹ regionu (kszta³t
wieñca, sposób zdobienia, u¿ycie tradycyjnych
materia³ów) oraz ogólny wyraz artystyczny.
Prowadz¹cy do¿ynki Stanis³aw Cichoñ, któremu towarzyszy³a znana Ciotka z Pcimia, zaprosi³ na estradê wszystkie grupy do¿ynkowe
z powiatu. Na scenie prezentowa³y siê zespo³y z poszczególnych gmin, „oœpiewuj¹c wieñce”: Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Trzemeœni,
Su³kowicka Podkowa, Grupa Do¿ynkowa z
Sierakowa, Zespó³ Regionalny Toporzanie z
Tenczyna, Zespó³ Regionalny ,,Pcimianie”,
Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Czechówki, Ko³o
Gospodyñ Wiejskich i dzieci z Poznachowic
Górnych, Zespó³ Regionalny „Kliszczacy” z
Tokarni.
Jury stwierdzi³o, ¿e wszystkie grupy spe³ni³y za³o¿enia regulaminowe Konkursu. Uzna³o, ¿e poziom konkursu by³ wysoki i wyrównany, a ka¿dy zaprezentowany wieniec spe³nia³
kryteria oceny. W zwi¹zku z tym Komisja postanowi³a przyznaæ wszystkim grupom nagrody pieniê¿ne w wysokoœci siedemset z³otych
ka¿da. Nagrody i dyplomy zosta³y ufundowane
przez starostwo powiatowe w Myœlenicach. Za
najpiêkniejszy wieniec zosta³ uznany wieniec
do¿ynkowy z Pcimia, przedstawiaj¹cy herby
wszystkich gmin powiatu, wykonany przez Zespó³ Regionalny „Pcimianie”, który otrzyma³
dodatkowo nagrodê specjaln¹ w wysokoœci tysi¹ca z³otych, ufundowan¹ przez Dominet Bank
oddzia³ w Myœlenicach.
W programie artystycznym przybyli na
do¿ynki goœcie mogli obejrzeæ wystêp Zespo³u Jazzowego „PiT Band” oraz bawiæ siê do
wieczora z Zespo³em VOX.
Do¿ynkom towarzyszy³y równie¿ stoiska
z potrawami regionalnymi. Mo¿na by³o spróbowaæ, jak smakuj¹ wspania³e ko³acze, ciasta,
chleb ze smalcem, ogórki kiszone czy su³kowicka chrzanówka. Nie zabrak³o tak¿e pszczelarzy, sadowników i piekarzy. Ich wyroby, apetyczne, œwie¿e i okaza³e cieszy³y siê du¿ym
wziêciem wœród przyby³ych na uroczystoœæ
œwiêta plonów goœci. Swoje wyroby i produkty prezentowali m.in.: Anna ¯¹d³o (kompozycje kwiatowe), Stanis³aw Pietrzyk (pszczelarstwo), Gmina Su³kowice (potrawy regionalne
do degustacji), „Z³oty K³os” Piekarnia - Cukiernia Czes³aw i Zdzis³aw Palonek, Maria i
W³adys³aw Bro¿ek z Dobczyc, Spó³dzielnia
Grodzisko z Raciechowic.
Podsumowuj¹c tegoroczne Do¿ynki, starosta Stanis³aw Chorobik zaprosi³ wszystkich
na przysz³y rok do Raciechowic, którym Zarz¹d Powiatu postanowi³ powierzyæ organizacjê XI Do¿ynek Powiatowych w 2009 roku.
Jednoczeœnie uroczyœcie przekaza³ wraz z tegorocznym gospodarzem do¿ynek wójtem Danielem Obajtkiem symboliczn¹ rzeŸbê „Parê
Kliszczaków”, przysz³orocznemu gospodarzowi do¿ynek wójtowi Raciechowic Markowi
Gabzdylowi.
Halina Kustosz-Miœko
Koordynator ds. komunikacji spo³ecznej
Starostwa Powiatowego w Myœlenicach
Tekst ze str.
www.myslenice-powiat.pl
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50 lat Firmy „JUCO”

Firma „JUCO” wywodzi siê z rodzinnych tradycji kowalstwa i œlusarstwa, tak
mocno zakorzenionego w Su³kowicach.
Patronk¹ naszej firmy jest Matka Boska
Czêstochowska.

Mit pracy oraz uczciwoœæ, wiarygodnoœæ i szybkoœæ dzia³ania by³y wpajane w
wychowanie nastêpców firmy. W1986 r.
po œmierci ojca firm¹ zaczêli zarz¹dzaæ
Janusz i Wies³aw Œwiat³oñ.

Wybór ten zwi¹zany jest z firm¹ od pocz¹tku. Jako dzieci wracaj¹c z Warszawy
zawsze z ojcem odwiedzaliœmy klasztor i
obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej prosz¹c o ³aski. Tak pozosta³o do dzisiaj.

Pocz¹tek lat 90-tych by³ okresem bardzo trudnym zwi¹zanym z przemianami polityczno - gospodarczymi w Polsce. Z drugiej strony polityka otwarta wobec ludzi
przedsiêbiorczych zachêca³a do dzia³ania i
szukania nowych rozwi¹zañ w rozwoju firmy. Najwa¿niejsze by³o znaleŸæ rynki zbytu i dobrych p³atników, co w tym czasie
by³o prawie niemo¿liwe.

Akt notarialny na zakup hali i terenów
od Krakowskiej „Gromady” spisany by³ w
Krakowie, Rynek 9 w dniu 26.08.1993 r. Po
z³o¿eniu podpisów i modlitwie w koœciele
Mariackim, narodzi³ siê pomys³, aby œwiêto firmy obchodziæ w dniu 26 sierpnia, a
patronk¹ zosta³a Matka Boska Czêstochowska. Z perspektywy okazuje siê, ¿e
by³o to przedsiêwziêcie prze³omowe w rozwoju firmy.
Za³o¿ycielem firmy, wówczas warsztatu œlusarskiego, by³ ojciec Janusza i
Wies³awa – Józef Œwiat³oñ. Firma powsta³a w 1958 roku. Pocz¹tkowo ojciec bêd¹c
jeszcze w s³u¿bie wojskowej sprzedawa³
narzêdzia, które wytwarzali miejscowi kowale, lecz mieli trudnoœci ze sprzeda¿¹ ich
na lokalnym rynku. Wyroby te sprzedawane by³y szczególnie w Warszawie i Czêstochowie. Ojciec by³ kierowc¹ w wojsku,
wiêc postara³ siê o znalezienie odbiorców.
Zawsze by³y to sklepy prywatne. Po zakoñczeniu s³u¿by wojskowej Józef Œwiat³oñ sam podj¹³ produkcjê niektórych wyrobów ze œwiadomoœci¹, ¿e posiada ju¿
rynki zbytu. Produkty wykonywane by³y
w wynajêtym pomieszczeniu u s¹siada, a
nastêpnie w fundamencie nowo wybudowanego domu.
W1973 r. zakoñczy³ budowê w³asnego
zak³adu (warsztatu) zapewniaj¹c w nim wiêcej miejsca i lepsze warunki pracy. Zainstalowano wtedy nowe maszyny.
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1991 r. – zaci¹gamy pierwszy kredyt na
zakup maszyn i urz¹dzeñ. Ryzyko by³o w
tym czasie olbrzymie, gdy¿ w Polsce panowa³a recesja. Jednak zakup nowych maszyn
spowodowa³ produkcjê lepszych wyrobów,
o które domagali siê odbiorcy. Dziêki temu
zaczêliœmy dostarczaæ narzêdzia do wiêkszych i powa¿niejszych kontrahentów.
1993 r. – uruchomiliœmy nowy kredyt
na zakup hali produkcyjnej, gdzie obecnie
znajduje siê zak³ad. Pomys³ nie by³ chybiony, lecz znowu ambitnie trzeba by³o zabraæ siê do pracy, aby nie popaœæ w trudnoœci finansowe. W tym czasie sytuacja
gospodarcza w Polsce zaczê³a siê poprawiaæ. Od tego momentu zaczê³y siê du¿e
inwestycje, budowa hal, zakupy nowoczesnych ci¹gów technologicznych, maszyn
i urz¹dzeñ. Uczestnictwa w targach krajowych i miêdzynarodowych. Pozyskaliœmy
wielu nowych odbiorców. Produkcja narzêdzi siêga kilkaset pozycji.
W 2000 r. – zakoñczyliœmy budowê pomieszczeñ socjalno - biurowych. By³ to kolejny wa¿ny moment dzia³alnoœci.
W roku tym szczególne podziêkowania za otrzymane ³aski zosta³y z³o¿one u
stóp Jana Paw³a II w Watykanie, gdzie uda³a siê pielgrzymka „JUCO”.
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W 2003 r. utworzyliœmy zak³ad produkcyjny na Ukrainie. Jest to nowoczesny zak³ad wybudowany dziêki naszym ju¿ wieloletnim doœwiadczeniom.
Rok 2005 to budowa hali „KuŸnia”. Jest
to obiekt, który w istotny sposób poprawia warunki pracy. Inwestycje i rozwój potencja³u ludzkiego trwaj¹ do dnia dzisiejszego.
Obecnie zatrudniamy w obu zak³adach
180 pracowników. Wielu z nich jest zwi¹zanych z firm¹ od samego pocz¹tku. Dlatego czêsto mówimy, ¿e „JUCO” jest firm¹
rodzinn¹.
W tym momencie chcia³em podziêkowaæ wszystkim pracownikom by³ym i obecnym za trud ich pracy, zaanga¿owanie i solidarnoœæ. W³aœnie prawdziwa rodzina wymagaj¹ca i konsekwentna by³a i jest nasz¹
si³¹.
Okres historii, który ³¹czy³ mnie z bratem Januszem, to czas szczególny. Dzia³anie brata by³o przepojone wielkoœci¹ myœli, pracy i wiary. Z wielk¹ uwag¹ interesowa³ siê problemami ludzi i czêsto pomaga³
w ich rozwi¹zaniu. Wk³ad, jaki wniós³ w
istnienie firmy, jest niepowtarzalny. Wielki
to dla mnie ból, ¿e tak nagle odszed³ w roku
jubileuszowym, w którym ju¿ planowaliœmy obchody tego jak¿e piêknego, a dzisiaj prze¿ywanego w smutku jubileuszu.
Dziêkujê bardzo Januszowi za wszystkie lata wspó³pracy, ¿e swoj¹ osob¹ i postêpowaniem da³ nam nadziejê na przysz³oœæ i krzewi³ wiarê w opatrznoœæ
Bosk¹.
„Na nic twoje wysi³ki i trudy, jeœli odrzucisz Boga” – to czêste s³owa Janusza.
Wies³aw Œwiat³oñ

Kopia listu Kardyna³a
Stanis³awa Dziwisza

Su³kowice 15.09.2008

Stanis³aw Kardyna³ Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Eminencjo, czcigodny Ksiê¿e Kardynale.
Z wielkim wzruszeniem i wdziêcznoœci¹ przyjêliœmy z r¹k ksiêdza Proboszcza s³owa skierowane do nas. Zarówno
te, które ³¹czy³y siê w bólu po tragedii,
jaka dotknê³a nas - rodzinê, firmê JUCO
oraz spo³ecznoœæ Su³kowic w zwi¹zku ze
œmierci¹ Janusza Œwiat³onia, jego ¿ony
Ma³gorzaty oraz dzieci Katarzyny, Piotra i Anny, jak równie¿ s³owa skierowane do nas w zwi¹zku z rocznic¹ piêædziesiêciolecia istnienia firmy JUCO.
Pasterskie s³owo, b³ogos³awieñstwo
i zapewnienie o duchowej ³¹cznoœci pomaga³o nam w „tamtym” czasie bólu i
smutku spojrzeæ oczami wiary na wolê
Bo¿¹, odczytaæ znaki dane nam w tak trudnej do zrozumienia formie.
Dziêkujemy za wszystkie oznaki pasterskiej ³¹cznoœci, jakie mogliœmy odczuæ, na rêce Waszej Eminencji pragniemy równie¿ z³o¿yæ to podziêkowanie dla
Ksiê¿y Biskupów i nieocenion¹ pomoc
Ksiêdza Proboszcza naszej parafii.
Tak, to ju¿ piêædziesi¹t lat istnienia firmy, któr¹ wraz z bratem Januszem kierowaliœmy od d³u¿szego czasu. Zamiast radosnego obchodzenia jubileuszu, prze¿yliœmy go wraz z ca³a firm¹ w skupieniu i
zadumie nad wydarzeniami ostatnich dni.
Zawierzaj¹c Matce Boskiej Czêstochowskiej - Patronce naszej firmy wszystkie jej
sprawy, pracowników i wszystkich ludzi,
z którymi przychodzi nam siê spotykaæ i
wspó³pracowaæ. Polecamy równie¿, jak to
czyniliœmy dotychczas, wszystkich, którzy spoœród nas odeszli do Pana w ci¹gu
minionego roku.
Wdziêczni za dobre s³owo, b³ogos³awieñstwo i zapewnienie o modlitwie, oddajemy siê nieustannie tej pamiêci, zapewniaj¹c ze swej strony, ¿e sami równie¿ w naszych modlitwach i myœlach
pamiêtamy o Eminencji i wszystkich Pasterzach Koœcio³a Krakowskiego.
Proszê przez staropolskie Bóg zap³aæ
przyj¹æ wyrazy szczerego podziêkowania za pamiêæ i modlitwê.
Z powa¿aniem
Wies³aw Œwiatloñ

Firma „JUCO – Ukraina”, pomieszczenia biurowe oraz budynek produkcyjno-biurowy
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Problemy nie ominê³y najwiêkszego zak³adu w mieœcie

„KuŸnia” zwalnia pracowników
360

Od marca w su³kowickiej KuŸni” pracê
straci³o ju¿ 80 osób, a kolejne 30 jest na
wypowiedzeniu. Powodem k³opotów najwiêkszego zak³adu w mieœcie jest wzrost cen energii i stali, a tak¿e umocnienie siê z³otego
wzglêdem euro.

To nie jedyny taki przyk³ad w ostatnim czasie. W ubieg³ym tygodniu „Dziennik Polski” pisa³
o problemach niepo³omickiego MAN-a.
- Wypowiedzenie nie by³o dla mnie a¿ tak
du¿ym zaskoczeniem, bo przepracowa³em 40
lat, z czego 30 w „KuŸni”. Tacy jak ja poszli
na pierwszy ogieñ. Gdy skoñczy mi siê umowa o
pracê, z tego, co s³yszê, trafiê na bezrobocie, a
póŸniej mam nadziejê otrzymywaæ zasi³ek
przedemerytalny - mówi jeden z pracowników „KuŸni”, który otrzyma³ wypowiedzenie
z pracy.
Kierownictwo zak³adu zwraca uwagê na to,
¿e w firmie proces przystosowywania jej do
warunków rynkowych, tak¿e w zakresie zatrudnienia, trwa od momentu jej prywatyzacji,
czyli od jesieni 2003 roku. Przyznaje te¿ jednak,
¿e ostatnie miesi¹ce by³y pod tym wzglêdem
szczególne. Przyczyny, jakie wedle kierownictwa „KuŸni” stoj¹ za zwolnieniami to znaczne
wzrosty cen stali i energii. Ta pierwsza, w
zale¿noœci od gatunku, zdro¿a³a o 40, a nawet o
60 procent. Kolejne to: podniesienie cen energii
- o po³owê, podwy¿ka ceny gazu - o jedn¹
trzeci¹ i paliwa - tutaj obserwowany by³ wzrost
ceny z siedemdziesiêciu kilku do 147 dolarów
za bary³kê ropy. - To wszystko, plus mocny kurs
z³otego spowodowa³o, ¿e koszty wzros³y
o 60-70 proc. Przy kursie euro 3,20 z³otego zyski spadaj¹. Zniwelowanie strat w takich warunkach jest dla nas nie do „przeskoczenia”.
Wystarczy³oby nam, aby kurs euro utrzymywa³ siê w granicach 3,50-3,60 z³. 0 kursie
3,90, o jakim jako o w³aœciwym mówili kiedyœ
czo³owi politycy PO, nawet nie marzymy - mówi
Bogumi³ Banaœ, wiceprezes KuŸni jej dyrektor
handlowy.
Eksport do Niemiec, które s¹ dla KuŸni
g³ównym rynkiem zagranicznym sta³ siê trudny, tym bardziej, ¿e dla tamtejszych klientów nie do zaakceptowania jest wzrost cen ju¿
o 3- 4 proc. - Wiêkszoœæ naszych zamówieñ eksportowych uleg³a znacznemu zmniejszeniu –
mówi wiceprezes Banaœ.
Z dwóch wyjœæ, z których jedno to przeprowadzenie restrukturyzacji, a drugie - nierobienie niczego i czekanie na upadek firmy, zarz¹d zdecydowa³ siê na to pierwsze.
W ramach restrukturyzacji zak³adu zdecydowano o zakupie nowych technologii i maszyn.
- Zad³u¿yliœmy siê, ale ze wzglêdu na granice
bezpieczeñstwa, której firma nie powinna przekroczyæ, konieczne by³o dostosowanie do panuj¹cych warunków liczby zatrudnionych osób.
W jakimœ stopniu by³ to tak¿e efekt unowoczeœnienia produkcji, bowiem zautomatyzowana nie
wymaga ju¿ tak wielu pracowników do obs³ugi - t³umaczy Banaœ.
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tylu pracowników zatrudnia obecnie
„KuŸnia”. Z tego 30 ma wypowiedzenie
umowy o pracê.
Pocz¹wszy od koñca marca tego roku z zak³adu zwalniano miesiêcznie po kilkanaœcie do
dwudziestu kilku osób. Czêœæ z nich mia³a
umowy o pracê na czas okreœlony, bowiem firma produkuj¹ca narzêdzia u¿ywane w budownictwie, w sezonie od marca do paŸdziernika
potrzebuje wiêkszej, ni¿ w innych okresach liczby pracowników.
Kiedy zaczê³y siê zwolnienia za³oga „KuŸni” liczy³a 440 osób. Aktualnie liczy ich 360, z
czego 30 pracowników ma wypowiedziane
umowy o pracê. Okres wypowiedzenia, jak t³umaczy Banaœ, jest d³ugi, bo trzymiesiêczny i
daje nadziejê, na to, ¿e przy lepszej ni¿ teraz
koniunkturze, czyli gdyby kurs euro wzrós³ do
3,50-3,60 z³ i na takim poziomie siê utrzymywa³, czêœæ wypowiedzeñ lub nawet wszystkie
mog¹ zostaæ cofniête. W odpowiedzi, na ile
jest to realne s³yszymy: - Gdyby sta³ siê cud
Tuska. Dziœ nie ma takiej koniunktury jak rok
czy dwa lata temu. Jestem zdziwiony t¹ sytuacj¹, bo by³em, przekonany, ¿e w perspektywie
Euro 2012 problem ten nie dotknie Polski. Kraj
czekaj¹ przecie¿ takie inwestycje, jak budowa
autostrad, stadionów, hoteli, modernizacja linii
kolejowych, a nasze narzêdzia s¹ z budownictwem œciœle zwi¹zane. Euro 2012 jest jak pre,
zent, który nam dano. ¯al mi tej szansy - mówi
Banaœ.
Brak nadziei widaæ u samych pracowników,
których dotknê³y redukcje: - Razem ze mn¹ wypowiedzenia dostali tak¿e m³odsi, ale im chyba
³atwiej bêdzie znaleŸæ zajêcie. Ja mam 53 lata i
obawiam siê, ¿e znalezienie nowej pracy bêdzie
trudnym zadaniem. Wypowiedzenie koñczy mi
siê z koñcem listopada br. - mówi inny pracownik na wypowiedzeniu.
Gdyby okaza³o siê, ¿e ceny surowców i
paliw bêd¹ nadal wzrastaæ, a kurs euro znów
spadnie poni¿ej 3,20 z³ nieuniknione bêd¹ kolejne zwolnienia. Jak szacuje Bogumi³ Banaœ
„KuŸnia”, aby pracowa³a musi zatrudniaæ
minimum 200 osób.
Katarzyna Ho³uj
Przedruk z „Dziennika Myœlenickiego”
- „Dziennik Polski” z dnia 16 wrzeœnia 2008 r.

Krzy¿ konfederatów
barskich
Na posesji Tadeusza Rozuma przy ul.
Na Wêgry odby³a siê 31 sierpnia br. uroczystoœæ poœwiêcenia krzy¿a konfederatów barskich. Historia tego krzy¿a jest œciœle zwi¹zana z bitw¹ konfederatów 23 maja 1771
roku pod Lanckoron¹.
W zamku-twierdzy stacjonowa³o wówczas 600 piechurów dysponuj¹cych 30 dzia³ami, a na pobliskich pagórkach zajê³o stanowiska 700 jazdy pod dowództwem Walewskiego i Mi¹czyñskiego oraz 300 huzarów Szyca. Przedpole obsadzi³o 200 piechurów z 2
dzia³ami.
W kwietniu przyby³ w rejon Lanckorony
Kazimierz Pu³aski przyprowadzaj¹c 1500 ludzi i 22 armaty. Ustali³ z dowódc¹ twierdzy,
francuskim pu³kownikiem Dumouriezem, ¿e
przejdzie z oddzia³em w kierunku Rabki i w
razie ataku Rosjan wezm¹ ich w dwa ognie.
By³a to fatalna w skutkach decyzja. Wojska
konfederackie zamiast siê koncentrowaæ, rozproszy³y siê.
Gen. Suworow ku zaskoczeniu Dumourieza zaatakowa³ od strony Izdebnika. Posiada³ 4500 ludzi. Artyleria i jazda p³k. Drewitza zaatakowa³y z impetem. Wœród konfederatów zapanowa³ chaos i rzucili siê do
ucieczki.
Pu³aski nie przyby³ z odsiecz¹. Wiêkszoœæ
dowódców dosta³a siê do niewoli, a rozproszone oddzia³y by³y œci¹gane przez Suworowa w stronê Palczy. Zginê³o 400 ludzi – wed³ug Suworowa, 300 – wed³ug Dumourieza, a
faktycznie 100 konfederatów. Rosjanie stracili prawdopodobnie tylko 4 ludzi.
Trzech rannych oficerów, uczestników bitwy, przywieŸli koledzy do Su³kowic na Wêgry. Razem z nimi przywieziono dêbowy krzy¿
(wykonany bez gwoŸdzi na drewnianych ko³kach). Ranni zmarli. Pogrzebano ich we wspólnej mogile, na której postawiono ten krzy¿.
Teren ogrodzono p³otkiem.
Z biegiem lat krzy¿ uleg³ zniszczeniu. W
1931 roku w jego miejsce zamontowano inny,
przywieziony z mogi³y pod Kozówk¹, gdzie
postawiono krzy¿ kamienny. Równie¿ ten
krzy¿ na Wêgrach uleg³ zniszczeniu, wiêc miejscowy cieœla Stanis³aw Oliwa wykona³ w 1979
roku nowy krzy¿, który stoi do dziœ. Do tych
krzy¿y by³ przymocowany blaszany wizerunek Chrystusa wykonany prawdopodobnie
przez Wojciecha £ojka, autora figury na Wêgrach. Niestety, wizerunek ca³kowicie skorodowa³. Zrobiono nowy, który pomalowa³ artysta plastyk Jan Socha.
[O uroczystoœci poœwiêcenia krzy¿a rzez
ks. kanonika Stanis³aw Jaœkowca - proboszcza Su³kowic pisze na s¹siedniej stronie Leszek Tyrawa.]
Mogi³¹ i krzy¿em opiekuj¹ siê mieszkaj¹ce w pobli¿u rodziny Ciê¿kowskich i W³ochów.
R.J.
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Jakie¿ by³o nasze zaskoczenie, gdy po pewnym czasie nasi mieszkañcy zaczêli siê bawiæ,
gdzie, kto móg³ tañczy³. Dyrektor Trojan zachêca³ dobra muzyk¹ i s³owem do wspólnej zabawy. I tak z ma³ej imprezy zrobi³ siê nam prawdziwy festyn taneczny, który ciê¿ko by³o zakoñczyæ. Œwiadczy to o tym jak du¿e zapotrzebowanie jest na takie imprezy.
Mamy nadziejê, ¿e ta impreza nie by³a
pierwszym a zarazem ostatnim przedsiêwziêciem w tym miejscu i ¿e za rok a tak¿e przez
wiele nastêpnych lat równie¿ uda nam siê zorganizowaæ coœ podobnego. Mo¿na by by³o napisaæ jeszcze wiele s³ów na ten temat.
W imieniu woim i mieszkañców tej czêœci Su³kowic dziêkujemy firmom, instytucjom, osobom, które przysz³y nam z bezinteresown¹ pomoc¹.

Boisko na „Kamieñcu”
Mi³a i niecodzienna uroczystoœæ odby³a
siê w ostatni¹ niedziele wakacji
tj.31.08.2008 r., w górniej czêœci Su³kowic,
obok ul. Na Wêgry, nad rzek¹ Harbutówk¹.
Na tê uroczystoœæ przybyli ksiê¿a naszej
parafii z ksiêdzem proboszczem Stanis³awem Jaœkowcem na czele, w³adze samorz¹dowe, radni i mieszkañcy tej czêœci Su³kowic i nie tylko.
By³a to uroczystoœæ zorganizowana z inicjatywy radnych z górnej czêœci Su³kowic, którzy widzieli potrzebê wybudowania boiska
sportowego dla dzieci i m³odzie¿y. Teren przy
rzece (dotychczas dzikie wysypisko) zosta³o
wyrównane, nastêpnie przywieziono kilkanaœcie samochodów ziemi, wyrównano i zasiano
trawê. Firma „JUCO” podarowa³a bramki, które zosta³y solidnie zamontowane. Jak wielka
by³a potrzeba tego boiska, przekonaliœmy siê
ju¿ na drugi dzieñ po wstawieniu bramek – dzieci ju¿ od godziny 700 gra³y w pi³kê.
Jest to pierwszy obiekt tego typu w tej
czêœci Su³kowic. Wielkie zaanga¿owanie radnego Stanis³awa W³ocha i jego ojca, Tomasza
Strêka, Józefa Ciê¿kowskiego i jego syna Grzegorza, radnego Rady Osiedla Jacka Burkata,
burmistrza Piotra Pu³ki i kierownictwa firmy
„JUCO” doprowadzi³o do tego, i¿ dzisiaj mamy
wreszcie mini- boisko pi³karskie „Kamieniec”.
Drug¹ bardzo wa¿na inicjatyw¹, któr¹ to
zapocz¹tkowa³ Józef Ciê¿kowski wraz z Stanis³awem W³ochem to odnowienie krzy¿a konfederatów, który maj¹c 77 lat wymaga³ gruntowego remontu. Sylwetka Pana Jezusa Ukrzy¿owanego zosta³a zrobiona na nowo przez braci Adama i Zdzis³awa Moskalów. Po zamontowaniu nowych uchwytów mocuj¹cych, odmalowany, odnowiony stan¹³ w odpowiednim
miejscu, które to rodzina Ciê¿kowskich z wielkim zaanga¿owaniem przygotowa³a.
Po wyremontowaniu i odnowieniu krzy¿a,
wybudowaniu mini-boiska, postanowiliœmy, ¿e
zostanie ono poœwiêcone. Radny W³och podda³ pomys³, ¿e przy tej okazji zrobimy ma³y
turniej pi³karski po³¹czony z piknikiem. Przygotowania wiêc ruszy³y wielk¹ para.

W niedzielne popo³udnie mo¿na by³o zacz¹æ uroczystoœci. Najpierw by³o poœwiêcenie
krzy¿a przez ks. proboszcza Stanis³awa Jaœkowca, podczas którego modlono siê równie¿
za m³odzie¿, która bêdzie biega³a po tym boisku. Nie zapomniano o rolnikach, którzy w³aœnie zakoñczyli ¿niwa. Modlono siê tak¿e za
nas mieszkañców, którzy tak licznie przybyli.
Po tych uroczystoœciach religijnych przyszed³ czas na turniej pi³karski i czêœæ rozrywkow¹, któr¹ poprowadzi³ dyrektor Oœrodka
Kultury Krzysztof Trojan. Inicjowa³ wielu zabaw oraz konkursów dla dzieci i doros³ych.
Na oficjalnie ju¿ otwartym boisku pierwsze uderzenie pi³k¹ na bramkê wykona³ ks. proboszcz Jaœkowiec. Strzela³ by³emu bramkarzowi Goœcibi Stanis³awowi Œlusarzowi ps. „Puszek”. Turniej pi³karski, w którym uczestniczy³o a¿ 10 dru¿yn, rozpocz¹³ siê od meczu
„Stra¿aki” przeciwko dru¿ynie maj¹cej w sk³adzie burmistrza Piotra Pu³kê, prezesa KS Goœcibia Edwarda £askiego i naszych wikariuszy
ks. Mariana B³aszczyka i ks. Marka Sudera.
Mecz by³ bardzo zaciêty, a kibiców by³o tylu,
¿e niejeden klub ligowy by pozazdroœci³. Odpowiedzialni za turniej Jacek Burkat, Tadeusz
Biela, Janusz Tyrawa mieli pe³ne rêce roboty.
W dalszej czêœci imprezy by³ konkurs ¿onglerki, gdzie m³odzi ludzie wykazywali siê zdolnoœciami w operowaniu pi³k¹, a 111 „kapek”
Jakuba Kani mo¿na uznaæ za bardzo dobry wynik. Konkurs ten poprowadzi³ by³y pi³karz
Goœcibi Jan Stok³osa.
Inne atrakcje to konkurs œpiewu, gdzie dzieci demonstrowa³y umiejêtnoœci wokalne, jazda
na nietypowym rowerze i wiele innych nie mniej
ciekawych konkursów. Panowie Ciê¿kowski i
W³och zademonstrowali dawniej popularna, teraz zapomnian¹ w Su³kowicach grê tzw. „Dubel”. Wielkie poruszenie wœród mieszkañców
wywo³a³ Tomek Strêk, który lataj¹c na lotni nad
miejscem imprezy a nastêpnie l¹duj¹c przyczyni³ siê do urozmaicenia uroczystoœci. Starsi mieszkañcy degustowali siê pysznymi kie³baskami z
zak³adu Tadeusza £askiego. Pan Tadeusz wypo¿yczy³ nam tak¿e grill, na którym to Jerzy
Latoñ, Jan Latoñ z ¿on¹ przygotowywali kie³baski. Pomaga³a im te¿ Barbara Cie¿kowska.
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- Panu Burmistrzowi, Panom Wies³awowi
i Stanis³awowi Œwiat³oniom z firmy „JUCO”,
którzy w wielkim stopniu zaanga¿owali siê w
to dzie³o.
W tym miejscu pragnê napisaæ, jak wielkim
orêdownikiem utworzenia tego boiska by³ tragicznie zmar³y szef firmy „JUCO” i nasz przyjaciel Janusz Œwiat³oñ.
- Firmie Pana Tadeusza £askiego za kie³basê na grill, Panu Zbigniewowi Burkatowi za obs³ugê ma³ej gastronomii.
- Panu Radnemu Stanis³awowi W³ochowi,
jego ojcu, ca³ej rodzinie a tak¿e jego pracowników z Panem Tadeuszem Twardoszem na czele.
- Panu Józefowi Ciê¿kowskiemu, jego synowi Grzegorzowi i ca³ej rodzinie. Bez ich zaanga¿owania trudno by by³o zorganizowaæ tê
imprezê.
- Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Trojanowi i jego pracowniom za prowadzenie imprezy i nagrody.
- Panu Andrzejowi Markowi i jego pracownikom za pod³¹czenie pr¹du i oœwietlenie ca³ej
imprezy.
- Firmie „Fantic” Pana Janusza Górszczaka, która raczy³a nas wspania³ymi napojami.
- Panu Tomaszowi Strêkowi, naszym Stra¿akom z Panem Janem Hodurkiem i Panem Komendantem Gminnym Ryszardem Srok¹ na czele.
- Klubowi Goœcibia za stroje i pomoc w
przygotowaniach.
- Panu Zbigniewowi Dañko za siatki do
bramek.
- Panu Zbigniewowi Kiebzakowi, Pani W³adys³awie Bochenek i Panu Tadeuszowi Rozumowi za u¿yczenie terenu.
- Panom Stanis³awowi Kiebzakowi i Stanis³awowi Twardoszowi dziêkujemy za przeja¿d¿ki bryczk¹ zaprzêgniête w piêkne konie.
Nale¿y wspomnieæ te¿ o ks. Pawle Drobnym, który tak¿e przyby³ na tê skromn¹ uroczystoœæ.
Innym osobom, które przyczyni³y siê do
sprawnego przebiegu uroczystoœci, a nie zosta³y wymienione w tej relacji, równie¿ serdecznie dziêkujemy.
Szczególnie dziêkujemy mieszkañcom, którzy tak licznie siê przybyli na tê uroczystoœæ i
wspaniale, kulturalnie siê bawili. Niezmiernie
nam mi³o, ¿e nasza inicjatywa spotka³a siê z
tak du¿ym odzewem.
Leszek Tyrawa
Radny Rady Miejskiej w Su³kowicach
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Pan Roman Pu³ka
porucznikiem

Pomnik Jana Paw³a II w Izdebniku
21 wrzeœnia br. w koœciele parafialnym pw.
œw. Ma³gorzaty w Izdebniku kapelan Bractwa
Kurkowego ks. infu³at Jerzy Bry³a odprawi³
Mszê œwiêt¹. S³owo Bo¿e wyg³osi³ ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz, który ods³oni³ na uporz¹dkowanym placu przed koœcio³em pomnik
S³ugi Bo¿ego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.
Papie¿ Polak pielgrzymowa³ przez Izdebnik 7 czerwca 1979, 16 czerwca 1999 i 9
sierpnia 2002.
Pomnik autorstwa prof. Czes³awa DŸwigaja i plac przykoœcielny powsta³ pod patronatem krakowskiego Bractwa Kurkowego z ini-

cjatywy i fundacji króla AD 2008 Tadeusza
Rysia „Niez³omnego” z ¿on¹ Stefani¹, córkami
Anet¹ i Agat¹ z mê¿ami i wnukiem Adrianem.
Prace budowlano - kamieniarskie wykona³a firma „MAXBUD” Ryszarda Maœlanki.
W uroczystoœci uczestniczyli senatorowie
Stanis³aw Bisztyga i Pawe³ Klimowicz, przedstawiciele w³adz lokalnych, w tym ze Su³kowic, Bractwo Kurkowe oraz liczni mieszkañcy
Izdebnika i okolicy. Wszystkim najserdeczniej
podziêkowa³ proboszcz Izdebnika ks. kan.
Andrzej Klem.
B

Polski sztandar z Ronchamp
W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w tym roku
90. rocznic¹ odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci – Minister Obrony Narodowej Bogdan
Klich podj¹³ w dniu 31 lipca 2008 r. decyzjê
Nr 1161/Komb. o mianowaniu ppor. Pu³ki
Romana r. 1926 s. Nemezego na stopieñ porucznika.
Nominacjê na stopieñ porucznika wrêczy³
Panu Romanowi Pu³ce Komendant Wojskowej
Komendy Uzupe³nieñ Kraków – Podgórze
pp³k dypl. Jaros³aw ¯ebrowski podczas uroczystoœci w dniu 4 wrzeœnia 2008 r.

Sztandar zosta³ wykonany w latach 1925-1930.
Kiedy po pierwszej wojnie œwiatowej by³ najwiêkszy
nap³yw Polaków do Francji „za
chlebem”, w Ronchamp i w Alzacji powstawa³y liczne osady naszych rodaków, których
chêtnie zatrudniano do pracy
w kopalniach potasu. Mieli
ciê¿kie ¿ycie: brak znajomoœci
jêzyka, roz³¹ka z rodzin¹ i rodzinnym krajem… Potrzebowali wsparcia duchowego, które jak wiadomo znaleŸli tylko
w koœciele.
Powstawa³y te¿ ró¿ne organizacje i towarzystwa, m.in. Towarzystwo
œw. Barbary, œw. Teresy i inne. Powsta³a propozycja zamówienia sztandarów, które wykonane zosta³y przez siostry zakonne w Polsce.
Strona czerwona: Orze³ Bia³y – god³o Polaków.
Druga strona sztandaru ukazuje nam œw. Teresê jako patronkê rodzin. Napis Bóg i Ojczyzna
podkreœla ich wiarê w Boga oraz dobro ojczystego kraju.
Do dnia dzisiejszego pod tym sztandarem
gromadzi siê polska ludnoœæ z okazji wa¿nych
uroczystoœci, jak np. 3 Maja, Bo¿e Cia³o, 11
Listopada i inne. Postaraliœmy siê wiêc, by towarzyszy³ nam z okazji uczczenia 5-letniej

wspó³pracy polsko - francuskiej. Oby nasza
wspó³praca trwa³a jak najd³u¿ej. Oby dobry
Bóg mia³ nas w swej opiece jeszcze d³ugie lata.
Szczêœæ Bo¿e.
Maria i Tadeusz Lewandowski
Rodacy z Ronchamp
Od redakcji
Sztandarowym od lat jest Tadeusz Lewandowski. Podczas Mszy œw. w su³kowickim
koœciele wraz z pocztami sztandarowymi stra¿y po¿arnych z Ronchamp i Su³kowic sta³
przed o³tarzem Matki Bo¿ej.

Medal dla szefa su³kowickich policjantów

Delegacja z³o¿y³a tak¿e wi¹zanki kwiatów
pod pomnikiem na Goœcibi dla uczczenia 69
rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej i bitwy
pod Izdebnikiem w dniu 4 wrzeœnia 1939r.
W uroczystoœci wziê³a równie¿ udzia³ m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej w Harbutowicach, która opiekuje siê tym miejscem pamiêci
narodowej.
Rozalia Oliwa

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2008
roku o nadaniu odznaczeñ, na podstawie art.
138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16
paŸdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach,
na wniosek Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji, za wzorowe, wyj¹tkowo sumienne wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych
z pracy zawodowej, srebrnym medalem za d³ugoletni¹ s³u¿bê zosta³ odznaczony aspirant sztabowy Kazimierz Bielski, Kierownik Posterunku Policji w Su³kowicach.
m³. asp. Szymon Sala
oficer prasowy KPP w Myœlenicach

aspirant sztabowy Kazimierz Bielski
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Gminne Zawody
Sportowo – Po¿arnicze

Nowy samochód ratowniczo-gaœniczy
dla Harbutowic
Rezerwat przyrody „Las Goœcibia” pod wzmo¿on¹ ochron¹
Jednostka OSP w Harbutowicach wzbogaci³a siê o nowoczesny samochód ratowniczo-gaœniczy gaœniczy Ford Transit 350M
2. TDCI o wartoœci 152 tysiêcy
z³otych.

W niedzielê 7 wrzeœnia 2008 r. na stadionie „Goœcibi” w Su³kowicach odby³y siê
Gminne Zawody Sportowo – Po¿arnicze jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej oraz
M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych, w
których udzia³ wziê³o 6 dru¿yn OSP i 3 dru¿yny m³odzie¿owe.
Po zaciêtym boju, jaki stra¿acy stoczyli na
stadionie, I miejsce w klasyfikacji generalnej zajê³a dru¿yna OSP Su³kowice, II miejsce OSP Su³kowice „KuŸnia” a III miejsce
OSP Harbutowice. Pozosta³e jednostki usytuowa³y siê w kolejnoœci: Krzywaczka, Rudnik i Biertowice. W æwiczeniach bojowych najwy¿szy wynik uzyska³a OSP Su³kowice „KuŸnia”, z kolei w sztafecie po¿arniczej z przeszkodami – OSP Su³kowice.
Spoœród m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych to MDP OSP Harbutowice uzyska³a
najlepszy wynik zarówno w æwiczeniach bojowych, jak i sztafecie po¿arniczej z przeszkodami.
I tak I miejsce zajê³a M³odzie¿owa dru¿yna Po¿arnicza OSP Harbutowice, II miejsce MDP OSP Su³kowice, a III miejsce MDP
OSP z Biertowic.
Komisjê sêdziowsk¹, która czuwa³a nad
prawid³owym przebiegiem zawodów powo³a³
– obecny na zawodach – Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Myœlenicach st. kpt. mgr in¿. S³awomir Kaganek, a sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Jan Druzga³a. Zawody rozegrane zosta³y w dwóch konkurencjach: æwiczenie bojowe i sztafeta po¿arnicza
7x50 m z przeszkodami.
Dla zwyciêzców Puchary oraz nagrody
rzeczowe ufundowa³ Burmistrz Gminy Su³kowice Piotr Pu³ka. Burmistrz po zakoñczeniu
zawodów podziêkowa³ wszystkim druhom
stra¿akom za ich zaanga¿owanie i bezinteresown¹ s³u¿bê w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
To dziêki Nim mieszkañcy Gminy Su³kowice
mog¹ czuæ siê bezpiecznie.
Zakoñczeniem zawodów by³ poczêstunek
dla wszystkich stra¿aków i zaproszonych goœci – prawdziwa stra¿acka grochówka.

4 wrzeœnia b.r. dotar³ do Harbutowic nowy samochód ratowniczo gaœniczy Ford Transit 350M 2.
TDCI. Nieco spóŸniony, ale za to
bacznie obserwowany przez mieszkañców naszej gminy (w momencie
wjazdu do Rudnika natychmiast zadzwoni³ telefon burmistrza...) dotar³
do Rynku w Su³kowicach o 15.30, a
nastêpnie - pilotowany przez w³adze gminy –
do miejsca sta³ego pobytu – stra¿nicy OSP w
Harbutowicach.
W Harbutowicach zosta³ powitany przez
stra¿aków tamtejszej jednostki, którzy od razu
zabrali siê za testowanie nowego wozu. Samochód zosta³ dog³êbnie zlustrowany, przetestowano wyposa¿enie – oœwietlenie, nag³oœnienie,
radiotelefony, no i oczywiœcie agregat wodny.
Niestety, nie mo¿na by³o przeprowadziæ
jazdy próbnej – nowy samochód przed wyjazdem na drogi musi zostaæ zarejestrowany oraz
ubezpieczony.
Samochód umo¿liwi sprawny transport w
doœæ trudnym terenie Harbutowic, a razie potrzeby oczywiœcie równie¿ w innych okolicznych miejscowoœciach.Przystosowany do przewozu 5 osób oraz wyposa¿enia ratowniczo –
po¿arniczego – zestawu narzêdzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego, pi³, agregatu pr¹dotwórczego, pompy. Wyposa¿ony jest
w wysokociœnieniowy agregat wodny wraz z
lini¹ szybkiego natarcia o d³ugoœci 40mb. Umo¿liwi stra¿akom dotarcie w miejsca niedostêpne
dla bêd¹cego dotychczas na wyposa¿eniu OSP
w Harbutowicach wozu bojowego GBM (na
podwoziu STAR 266).

Jego zadaniem bêdzie równie¿ ochrona rezerwatu przyrodniczego „Las Goœcibia” wraz
z ujêciem wody oraz przeprowadzanie akcji
ratowniczych w przypadku wypadków drogowych.
Ca³kowity koszt zakupu nowego samochodu wyniós³ 152 250z³, a sfinansowany zosta³ z
dotacji Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w wysokoœci 60 000 z³ oraz po¿yczki zaci¹gniêtej przez
gminê w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Po¿yczka ta, w wysokoœci 92 250z³ zosta³a zaci¹gniêta na preferencyjnych warunkach, tj. przy
oprocentowaniu 4% rocznie, z mo¿liwoœci¹
umorzenia 35% pod warunkiem uzyskania dokonania zakupu zgodnie z treœci¹ wniosku. W
sumie realny koszt zakupu samochodu o wartoœci 152 250 z³ dla gminy wyniesie oko³o 60 000
z³. Tym samym do bud¿etu gminy zosta³y pozyskane œrodki w wysokoœci oko³o 90 000 z³.
Druhom z Harbutowic ¿yczymy, aby wyjazdy nowego samochodu by³y konieczne tylko z powodu uroczystoœci, treningów i zawodów stra¿ackich, a w przypadku akcji bojowych – by wraca³ zawsze w komplecie wraz z
za³og¹. Szczêœæ Bo¿e!
Jaros³aw Sowa

Monika Widlarz
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Pi¹tek 12 wrzeœnia br. by³
dla naszej placówki dniem
szczególnie uroczystym. Goœciliœmy w przedszkolu nauczycieli, dyrektorów, wizytatorów z Ukrainy i Krakowa,
osoby pracuj¹ce w Fundacji
Partnerstwo dla Œrodowiska
oraz w³adze lokalne.

„Chaplin”

„Taniec z chustami”

Z racji tego, ¿e goœcie zagraniczni s¹ zwi¹zani zawodowo z wychowaniem przedszkolnym, bardzo pragnêli obejrzeæ polskie przedszkole i zaobserwowaæ ciekawe formy pracy i zabawy z dzieæmi. Dzieci z
naszego przedszkola przywita³y ich piêknym wierszem i kwiatami. Przedstawi³y program taneczny „Chaplin”– ch³opcy i
„Taniec chustami” (do muzyki
F. Chopina) – dziewczynki,
Goœcie byli zachwyceni
polsk¹ goœcinnoœci¹ i ciekawym
programem artystycznym. W
nagrodê dzieci otrzyma³y s³odycze przywiezione z Ukrainy.
Katarzyna Folga
Przedszkole nr 2
w Su³kowicach

NOWY ROK KULTURALNY
Oœrodek Kultury w Su³kowicach zaprasza na inauguracjê roku kulturalnego 2008/2009
12 paŸdziernika 2008 (niedziela), godz. 16 00, w Klubie „KuŸnia”.
Program:
1600 – Uroczyste otwarcie przez dyrektora Oœrodka Kultury
1610 – Wystêp zespo³u tanecznego „Retro”
1620 – Pokaz tañca Break Dance w wykonaniu „Misjonarzy ruchu”
1630 – Wystêp ko³a teatralnego dzia³aj¹cego przy Oœrodku Kultury
1645 – Pokaz tañca towarzyskiego
1655 – Wystêp Mateusza Pitali
1710 – Pokaz tañca Break Dance
1720 – Wrêczenie nagród z konkursów: plastycznego, fotograficznego, na najciê¿szego grzyba
sezonu 2008
1900 – Projekcja filmu niespodzianki
Atrakcja – Wystawa malarstwa i grafiki Jana Bosaka
Wstêp wolny.
Zapraszamy!!!

Ankieta w punkcie bibliotecznym w Krzywaczce
W strukturze Biblioteki Publicznej w
Su³kowicach dzia³aj¹ filie w Rudniku i Harbutowicach oraz punkt biblioteczny w Krzywaczce, które œciœle wspó³pracuj¹ z bibliotek¹ macierzyst¹.
Niedawno przeprowadzono ankietê wœród
czytelników punktu bibliotecznego w Krzywaczce, której celem by³o zweryfikowanie poziomu œwiadczonych tam us³ug oraz potrzeb
jej czytelników.
W ankiecie wziê³o udzia³ 110 mieszkañców
Krzywaczki, którzy w wiêkszoœci zadeklarowali, i¿ w punkcie bibliotecznym jest profesjonalna i ¿yczliwa obs³uga. Z analizy ankiety
wynika, ¿e dla wielu du¿¹ rolê odgrywa potrzeba stworzenia w punkcie bibliotecznym po-
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wszechnego dostêpu do Internetu. Dziêki zorganizowaniu takiej ankiety, Oœrodek Kultury
móg³ wyci¹gn¹æ wnioski dotycz¹ce tego, jak
powinien wygl¹daæ ksiêgozbiór biblioteki, czym
w wiêkszoœci interesuj¹ siê czytelnicy, a wtedy na pytanie:
– Jak czêsto pan, pani odwiedza bibliotekê? – ankieter wykluczy rubrykê „raz na rok”
lub „brak odpowiedzi”.
Oœrodek Kultury przygotowuje równie¿
katalog internetowy ksi¹¿ek znajduj¹cych siê
w bibliotece. Czytelnik bêdzie mia³ do niego
dostêp bezpoœrednio ze strony internetowej
Oœrodka Kultury w zak³adce – Biblioteka.
KT
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23 klasy
w SP Su³kowice
W bie¿¹cym roku szkolny uczniowie naszej szko³y bêd¹ kszta³cili siê w 23 oddzia³ach
w tym 6 – integracyjnych i 1 – sportowym.
Rok szkolny 2008/2009 jest rokiem wyj¹tkowym w historii naszej szko³y, bowiem do
istniej¹cych ju¿ i ciesz¹cych siê du¿ym zainteresowaniem klas integracyjnych do³¹czy klasa
sportowa (IV b) o specjalnoœci: siatkówka i
pi³ka no¿na. Ponadto, rok 2008 jest czasem jubileuszu 50-lecia rozpoczêcia budowy szko³y
przy ulicy Tysi¹clecia 17 i 10 rocznicy poœwiêcenia sztandaru.
W zwi¹zku z t¹ wyj¹tkow¹ uroczystoœci¹
przeprowadziliœmy w szkole (w okresie wakacyjnym) liczne prace:
- remont holu ( przeniesienie g³ównego wy³¹cznika pr¹du, wyrównanie œcian, malowanie,
demonta¿ drzwi i za³o¿enie kutej bramy i lamp
– wykonanych przez Su³kowskich kowali artystów);
- malowanie ( szatnie – bud. „A” i „B”,
lamperiê – bud. „B”, sale lekcyjne – nr 0 – bud.
„A”, sale 18,20 – bud. „B”, klatkê schodow¹
– bud. ”B”);
- za³o¿enie listew os³onowych w ca³ym budynku „B”;
- malowanie jednej œciany hali sportowej;
- wymianê haczyków w szatniach sportowych.
Mam nadziejê, ¿e wy¿ej wymienione remonty wp³yn¹ pozytywnie na proces dydaktyczno – wychowawczy w naszej szkole, a
uczniowie bêd¹ dbali o budynki, w których
spêdzaj¹ tak wiele czasu.
Uczniowie naszej szko³y bêd¹ mogli
uczêszczaæ na zajêcia dodatkowe tj. ko³o turystyczne, ko³o teatralne, ko³o matematyczne,
ko³o dziennikarskie, ko³o ekologiczne, ko³o
przyrodnicze, ko³o plastyczne, ko³o historyczne, ko³o jêzyka niemieckiego, ko³o informatyczne, ko³o origami, klub mi³oœników Su³kowic,
klub d¿entelmena, ko³o misyjne, szkolne ko³o
Caritas, zajêcia umuzykalniaj¹ce, zespó³ muzyczny, zajêcia logopedyczne, zajêcia rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna oraz zespo³y
wyrównawcze z przedmiotów nauczania. Dodatkowo bêd¹ obywa³y siê zajêcia judo i tañca
towarzyskiego, zaœ dla mam aerobik.
Na stanowisko zastêpcy dyrektora zosta³
powo³any nauczyciel informatyki £ukasz Zaj¹c. Przyjêto do pracy 3 nowych nauczycieli:
Tomasz Chodnik – nauczyciel wf,
Dorota Czepiec – bibliotekarz,
Joanna Konieczkowicz – nauczyciel wf,
Jolanta Magiera – nauczanie indywidualne.

Wszystkim Rodzicom i Uczniom ¿yczymy sukcesów w nowym roku szkolnym.
Dyrektor Szko³y Podstawowej
im. A. Mickiewicza w Su³kowicach
Iwona Dzidek

Gimnazjalista
nr 78

Witaj szko³o!
Nowy rok szkolny 2008/2009 rozpoczêty. Pe³ni si³ i gotowoœci, by poszerzaæ nasze
horyzonty myœlowe, a tak¿e spêdzaæ czas tak
po¿ytecznie, jak to tylko mo¿liwe, spotykamy siê w murach naszej szko³y.
Z radoœci¹ witamy pierwszoklasistów.
Niech ten nowy okres Waszego ¿ycia bêdzie
prawdziw¹ przepustk¹ do doros³oœci. Drugoklasistom ¿yczymy wielu si³ i chêci do wytê¿onej pracy. Trzecioklasistom ju¿ dziœ sk³adamy ¿yczenia samych sukcesów podczas zbli¿aj¹cego siê egzaminu gimnazjalnego. Gronu nauczycielskiemu ¿yczymy wiele wytrwa³oœci w
trudnej pracy oraz satysfakcji z osi¹ganych
przez Was celów.

Gimnazjalny Zespó³ Tañca
Nowoczesnego
Z inicjatywy p. Joanny KaŸnica – nauczycielki Wychowania Fizycznego powsta³ w naszej szkole Zespó³ Tañca Nowoczesnego. Bêdzie on reprezentowa³ gimnazjum podczas pozaszkolnych zawodów sportowych jak i równie¿ w trakcie wewn¹trzszkolnych imprez.
Chocia¿ spora grupa zainteresowanych ju¿ zasili³a szeregi zespo³u, w dalszym ci¹gu oczekujemy na chêtnych.

Recenzja powieœci „Ucieczka”
„Ucieczka” to ksi¹¿ka napisana przez
ma³o znan¹ pisarkê Ewê Tarnowsk¹. Opublikowana zosta³a w 2001 roku. Ksi¹¿ka ta
powinna byæ zachêt¹ dla wszystkich m³odych, nieœmia³ych pisarzy, którzy swoje prace trzymaj¹ w tajemnicy.
Powieœæ opowiada historiê nastoletniej Izy,
która ma powa¿ne problemy rodzinne. Poszukuje wsparcia w nieodpowiednim towarzystwie,
przez co znajdzie siê w opa³ach. Cz³owiek, który jej pomo¿e, daje jej szanse odmiany losu.
Iza skorzysta z niej, stanie siê inn¹ osob¹. Dokona wyboru, jednak po pewnym czasie prawda wyjdzie na jaw i przesz³oœæ wkroczy w jej
¿ycie. Historia nabiera tempa, Iza gra coraz
wiêcej ról, co wcale nie przychodzi jej ³atwo.
£¹czenie odrzuconej przez ni¹ przesz³oœci z
nowymi zdarzeniami powoduje ci¹g³e wewnêtrzne ucieczki. Wszystko jeszcze bardziej
skomplikuje pewien b³êkitnooki przystojniak…
Nie zdradzê Wam jednak wszystkich szczegó³ów, aby jeszcze bardziej zachêciæ Was do
przeczytania tej œwietnej i interesuj¹cej ksi¹¿ki, trzymaj¹cej w niepewnoœci, a¿ do ostatniej
strony. „Ucieczka ” to powieœæ posiadaj¹ca
wszystkie cechy dobrej ksi¹¿ki.
Joanna Kutryba III F
Ewa Tarnowska, „Ucieczka”,
Wydawnictwo „Skryba”, Chojnów 2001

nasza-klasa.pl

Portal dla ludzi z klas¹
Wiêkszoœæ nie wyobra¿a sobie dnia bez odwiedzenia go, innych irytuje, pozostali zdaj¹
siê byæ obojêtni, jednak trudno doszukaæ siê
kogoœ, kto jeszcze by o nim nic s³ysza³. Tak, to
portal nasza-klasa.pl, który wielu ludziom (nie
tylko tym m³odym) przypad³ do gustu.
Postanowi³yœmy skupiæ siê nieco d³u¿ej nad
fenomenem strony i znaleŸæ klucz do tej zagadki. Ale spokojnie, to nie bêdzie zagadka sfinksa. Przyczyny nasuwaj¹ siê same.
Sezamie, otwórz siê!
Gdy w kilkunastoosobowej grupie rzucamy has³o: „Co s¹dzicie o naszej-klasie?”, odpowiadaj¹ nam piorunuj¹co szybko
rozentuzjazmowane g³osy. Wszyscy s¹ na bie¿¹co. W³aœciwie trudno dopatrzyæ z t³umu
kogoœ, kto nie za³o¿y³ do tej pory w³asnego
profilu. Ale co sprawia, ¿e ludzie potrafi¹ przesiadywaæ na tej stronie godzinami, podczas, gdy
nikomu nie uœmiecha siê nastêpnego dnia iœæ do
szko³y?
Pawe³, uczeñ pierwszej klasy gimnazjum,
odpowiedŸ na to pytanie wyrazi³ kilkoma
s³owami: „Bo tylko tutaj uczeñ jest równy
nauczycielowi!”. No tak, w sumie ma racjê.
Natomiast jego kolega Dawid szybko dodaje:
„Ja mam wœród znajomych nawet w³asn¹ wychowawczyniê!”. Niezwykle nas to cieszy, ale
czy aby na pewno potrzeba Internetu, aby
uczeñ móg³ dogadaæ siê z nauczycielk¹? Nawet
le¿enie Izaaka Newtona pod jab³oni¹, czego nastêpstwem by³o odkrycie przez niego prawa
grawitacji, wydaje siê nie mieæ w tym przypadku zastosowania.
Przegl¹daj¹c kolejne zak³adki na stronie, odnajdujemy przyjació³kê z wakacji, kolegê z piaskownicy, ksiêdza wikariusza, szalon¹ ciotkê z
drugiej strony Polski, babciê - stateczn¹ kobietê po szeœædziesi¹tce, pierwszego ch³opaka.
Nasza radoœæ nie zna granic, w euforii dotykamy ju¿ lampy wisz¹cej na suficie strzelistego
pokoju. Nagle dostrzegamy srogie oblicze nauczycielki fizyki z gimnazjum - prawo grawitacji wraca w lot. Z hukiem spadamy z powrotem na krzes³o. Krzes³o: obrotowe z odchylanym oparciem; regulacj¹ wszystkiego, co tylko
mo¿liwe; amortyzacj¹; jednym s³owem spe³nienie marzeñ, teraz jakby straci³o urok. Nawet

W nowym roku szkolnym
Samorz¹dem Szkolnym
bêd¹ kierowaæ
Maciej Kuchta z klasy 3G,
Aneta Judasz (2D),
Krystian Kuchta (1C).
Opiekunem jest p. Tomasz Tatar.
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nie ciesz¹ nas ekskluzywne pod³okietniki. Raptem uderzamy siê w czo³o. „Cz³owieku, masz
25 lat i boisz siê nauczycielki z gimnazjum?!”.
Szybka pi³ka. Zapraszamy j¹ do znajomych.
Kilka dni póŸniej jej twarz widnieje wœród najwiêkszych rozrabiaków szko³y.
S¹siadka z naprzeciwka narzeka³a wczoraj
na swoj¹ wnuczkê, krytykuj¹c jednoczeœnie
obecn¹ m³odzie¿, a dzisiaj widzimy jej komentarz na forum szko³y, w którym z têsknot¹
wspomina lata m³odoœci. I tutaj nasuwa nam
siê anegdota z ¿ycia Picassa, który powiedzia³:
„To prawda, ¿e wspó³czesna m³odzie¿ jest
okropna, ale najgorsze jest to, ¿e my ju¿ do niej
nie nale¿ymy”.
Oprócz autentycznych szkó³ odnajdujemy
równie¿ wiele innych z Nibylandii, których
dyrektorem (domyœlamy siê) zapewne jest sam
Piotruœ Pan, a Dzwoneczek sekretark¹. Wiêc
mamy: Szko³a Podstawowa im. W³atcuf Móch,
Gimnazjum dla Smutnych Przytulanek, Gimnazjum dla S³awnych, Elitarna Szko³a Prywatna dla Trudnej M³odzie¿y, Wy¿sza Szko³a Lansu i Baunsu, Miêdzynarodowa Wy¿sza Szko³a
Relaksu, Lataj¹cy Uniwersytet Wolnej Wymiany Pogl¹dów, Akademia Unikania Robót, Wy¿sza Szko³a Czekolady oraz wiele innych (oczywiœcie w Nibylandii).
Gwiazdy te¿ chêtnie wpadaj¹ i w przelocie
konta zak³adaj¹. W bie¿¹cym roku mieliœmy
okazjê oddychaæ tym samym powietrzem co
piosenkarka z Barbadosu Rihanna. Podczas
dwudniowej wizyty w skromnych progach naszej stolicy zd¹¿y³a za³o¿yæ a¿ ponad trzysta
profili, podczas gdy jej kole¿anka z bran¿y
Avril Lavigne zaledwie sto piêædziesi¹t. Ale
zaraz zaraz, dziewczyna dopiero siê rozkrêca.
Oczywiste jest, ¿e to tylko zas³uga fanów, którzy wybieraj¹ wszelak¹ formê, by byæ jak najbli¿ej swojego idola.
S¹ równie¿ przeciwnicy i tych bardziej bojaŸliwych te¿ rozumiemy. Portal jest œwietn¹
spraw¹, ale pamiêtajmy, ¿e nale¿y go u¿ywaæ
z rozs¹dkiem i nie zamieszczaæ w nim pochopnie wszystkich swoich prywatnych danych.
Magda i Ewa Œwiat³oñ

Zachêcamy wszystkich chêtnych do
brania czynnego udzia³u w pracach nad
wspó³tworzeniem dodatku gimnazjalnego.
Je¿eli dziennikarstwo jest Twoj¹ pasj¹,
chcesz podzieliæ siê z innymi swoimi spostrze¿eniami dotycz¹cymi ludzi i œwiata,
zapraszamy!
Jan Walas
Opieka pedagogiczna „Gimnazjalisty”
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ZSZiO w Su³kowicach
Inauguracja
roku szkolnego w Galerii
11 wrzeœnia w Galerii Internat odby³a
siê uroczysta inauguracja roku szkolnego.
Spotkanie zosta³o po³¹czone z wernisa¿em
wystawy: Couveglio - Su³kowice. Partnerstwo przez sztukê”, a g³ównym punktem
uroczystoœci by³a prezentacja obrazów „Zatrzymane w kadrze”.
Gospodarzem imprezy by³a pani dyrektor
Aleksandra Korpal, która w przemówieniu podkreœli³a rolê i wagê wspó³pracy partnerskich
miast. Wœród zebranych goœci nie zabrak³o burmistrza Piotra Pu³ki, wiceburmistrz Rozalii Oliwy, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Jana Sochy, a tak¿e przyjació³ i pracowników szko³y.
Galeria Internat jest centrum miejscowego
¿ycia kulturalnego. Od pocz¹tku istnienia cieszy siê ogromnym zainteresowaniem, odbywaj¹ siê w niej wystawy prac malarskich, fotograficznych, imprezy artystyczne i naukowe.

Pierwsze dni w nowej szkole
Wakacje ju¿ za nami. Nadszed³ nowy rok
szkolny, okres wytê¿onej pracy zarówno dla
uczniów, jak i nauczycieli. W Zespole Szkó³
Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych wraz
z pierwszym dzwonkiem naukê rozpoczê³o
ponad 560 uczniów, wœród nich tak¿e pe³ni
zapa³u do pracy pierwszoklasiœci. Oto ich
pierwsze wra¿enia na temat nowej szko³y:

- Na pocz¹tku wszystko wydawa³o siê
dziwne – nowi nauczyciele, inny sposób prowadzenia lekcji, t³um na korytarzach czy kolejki w sklepiku. Jednak z czasem do tego przywyk³am. Przekona³am siê, ¿e tu te¿ s¹ fajni
ludzie, z którymi mo¿na siê poœmiaæ i porozmawiaæ. Myœlê, ¿e nawi¹¿e tu du¿o trwa³ych
przyjaŸni. – Uczennica I LO

- Pierwsze dni by³y dla mnie naprawdê trudne. Nie zna³em kolegów z klasy, nauczycieli
czy rozk³adu pomieszczeñ w szkole. Wszystko by³o „nowe”. Z ka¿dym dniem jednak lepiej
poznajê otoczenie. Mam ju¿ grono znajomych,
z którymi spêdzam czas równie¿ po lekcjach.
Jestem zadowolony z nowej szko³y, a najbardziej z du¿ych rozmiarów sali gimnastycznej,
poniewa¿ uwielbiam sport. – Uczeñ I T

W ZSZiO pojawili siê tak¿e nowi nauczyciele. Do grona pedagogicznego do³¹czyli: mgr
Ma³gorzata Koterba – nauczyciel religii, mgr
Anna Bochenek – nauczyciel jêzyka polskiego,
mgr Ma³gorzata Kania – nauczyciel jêzyka angielskiego i mgr Monika Bogdanik – nauczyciel
przedmiotów gastronomicznych. Panie podzieli³y siê z nami pierwszymi wra¿eniami na temat szko³y:
- Jest to pierwsza szko³a, w której mam
sposobnoœæ uczyæ. Pierwsze dni pracy i spotkania z nowymi klasami stworzy³y pozytywne wra¿enie na temat ca³ej szko³y. M³odzie¿, z
któr¹ spotykam siê na lekcjach, cechuje du¿y
potencja³ oraz nierzadko potrzebne poczucie
humoru, a dyrekcja jak i ca³e grono pedagogiczne s³u¿¹ zawsze pomoc¹. (Ma³gorzata Koterba)
- Zmianie miejsca pracy zawsze towarzyszy
uczucie niepewnoœci. Jednak ju¿ pierwsze dni
w szkole rozwia³y moje obawy. W gronie pedagogicznym panuje przyjazna atmosfera,
a dziêki pomocy doœwiadczonych nauczycieli
szybko wdro¿y³am siê w nowe obowi¹zki. Placówka dysponuje bogat¹ baz¹ dydaktyczn¹.
Uczniowie maj¹ tu doskona³e warunki rozwoju, co postaram siê wykorzystaæ w trakcie mojej
pracy. Mam nadziejê, ¿e bie¿¹cy rok szkolny
bêdzie obfitowa³ w same sukcesy, czego sobie,
nauczycielom i uczniom serdecznie ¿yczê.
(Anna Bochenek)
- Jestem bardzo zadowolona z wyboru nowej
pracy. Prowadzê zajêcia w nowoczesnych i dobrze wyposa¿onych pracowniach: gastronomicznej i obs³ugi klienta. Uczniowie chêtnie rozwijaj¹ swoje zainteresowania kulinarne, co sprawia mi ogromna satysfakcjê. (Monika Bogdanik)
- Bardzo siê cieszê, ¿e pracujê w ZSZiO,
gdzie panuje bardzo przyjazna atmosfera,
wszyscy pracownicy s¹ mili i uprzejmi. Ju¿ od
pierwszego dnia pracy grono nauczycielskie
wspiera mnie i moje nowe kole¿anki dobr¹ rad¹
i ¿yczliwym uœmiechem. Chocia¿ to moja
pierwsza praca z m³odzie¿¹ ponadgimnazjaln¹,
mam bardzo dobry kontakt z uczniami, którzy
na lekcjach chêtnie ze mn¹ wspó³pracuj¹. (Ma³gorzata Kania)
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Zbiornik wodny
Dobczyce

Budowê zbiornika wodnego na rzece Rabie, maj¹cego stanowiæ jeden z g³ównych elementów systemu zaopatrzenia w wodê Krakowa, poprzedzi³y d³ugoletnie studia nad lokalizacj¹ i wielkoœci¹ zbiornika. W ich wyniku spoœród kilku rozwa¿anych miejscowoœci (Stró¿a,
Myœlenice, Dobczyce) przyjêto w roku 1970
wariant Dobczyce z lokalizacj¹ zapory na 60,1
km rzeki Raby. W latach 1972-1974 opracowano projekt techniczny, rozpoczynaj¹c budowê,
któr¹ ukoñczono w grudniu 1986 roku.
Najwa¿niejsze daty w procesie inwestycji:
1978/79 – zakoñczenie I etapu budowy i
przepuszczenie wód Raby otworami spustów
dennych zapory
1982 – decyzja o rozszerzeniu zakresu inwestycji o ma³¹ elektrowniê wodn¹
12 XI 1985 – rozpoczêcie nape³niania zbiornika
VI 1986 – rozpoczêcie poboru wody z ujêcia wie¿owego w zbiorniku dla wodoci¹gu krakowskiego
I 1987 – przekazanie zbiornika i zapory do
eksploatacji
18 XII 1987 – ca³kowite nape³nienie zbiornika do normalnego poziomu piêtrzenia

Generalnym projektantem
zbiornika byli Kazimierz Czy¿ewski i Stefan Strzemiecki, a
roboty wykona³o Przedsiêbiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i Ruroci¹gów
Energetycznych „ENERGOPOL - 2” z Krakowa. Eksploatacj¹ zbiornika zajmuje siê
Regionalny Zarz¹d Gospodarki
Wodnej w Krakowie.
Czasza zbiornika pierwotnie u¿ywana do celów rolniczych, zosta³a przygotowana
do zalewu zgodnie z wymogami sanitarnymi jak dla zbiornika wody pitnej. Z czaszy usuniêto 216 gospodarstw i domów mieszkalnych, 1 koœció³ z
plebani¹ i cmentarzem oraz szereg obiektów
przemys³owych i us³ugowych. Wyr¹b obj¹³ 70
ha lasów.
Charakterystyka techniczna obiektów
Zbiornik
pojemnoœæ ca³kowita – 125 mln m3
wyrównawcza – 85 mln m3
przeciwpowodziowa – 26 mln m3
martwa – 15 mln m3
powierzchnia zalewu
maksymalna – 1065 ha
minimalna – 335 ha
normalna – 950 ha
Zapora
Zapora czo³owa sk³ada siê z lewej czêœci
ziemnej i prawej betonowej. Ziemna wykonana jest z miejscowych ¿wirów i otoczaków.
Uszczelnienie stanowi 5-cio warstwowy ekran
asfaltowy u³o¿ony na skarpie.
Podstawowe dane zapory:
wysokoœæ maksymalna – 30,6 m
d³ugoœæ w koronie – 617 m
szerokoœæ korony – 8,5 m
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Urz¹dzenia upustowe to przelew zamykany segmentami 3 x 16 m, oraz spust denny
zamykany zasuwami p³askimi 4 x (3,2 x 4,5)m.
Poni¿ej sekcji przelewowo - spustowej znajduje siê niecka wypadowa 80 x 70 m oraz kana³
odp³ywowy do koryta Raby.
Elektrownia wodna jest wyposa¿ona w 2
turbiny pionowe „Kaplana” o 750 obr./min oraz
dwa generatory o mocy 1600 KVA i napiêciu
6,3 KV. Moc instalowana wynosi 2500 KW, a
roczna œrednia produkcja 6,8 GWh. Urz¹dzenie kontrolno - pomiarowe stanowi 370 czujników pod³¹czonych do rejestratora i komputera
znajduj¹cych siê w siedzibie kierownictwa zapory.
Ujêcie wody dla Krakowa zlokalizowano
na lewym brzegu zbiornika w formie ujêcia wie¿owego przylegaj¹cego do zbocza. Ujêcie pozwala na pobór wody w zakresie zmiennoœci
poziomów zbiornika 3,5 – 6 m/sek.
Dla zapewnienia mo¿liwoœci migracji ryb w
Rabie, w jedne sekcji betonowej zapory umieszczono przep³awkê pozwalaj¹c¹ na „œluzowanie
ryb” z koryta do zbiornika i odwrotnie.
Dla zapewnienia w³aœciwej gospodarki rybackiej na zbiorniku, w Brz¹czowicach zlokalizowano bazê ryback¹ o powierzchni oko³o 1
ha z wylêgarni¹ ryb i stacj¹ biologiczno-ryback¹
PAN.
Aby zachowaæ ochronê przed zalaniem
spiêtrzonymi wodami zbiornika wsi Osieczany i Banowice oraz znajduj¹cego siê w zasiêgu
czêœci przedmieœcia Myœlenic, zbudowano zapory boczne o ³¹cznej d³ugoœci 7 km i wysokoœci 3,8 – 7,7 m.
Odbudowano obiekty infrastruktury technicznej, które znajdowa³y siê na obszarach czaszy zbiornika, w tym drogi pañstwowe i lokalne o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 30 km, 7 mostów
drogowych, 2 szko³y podstawowe, szko³ê rolnicz¹ z internatem, koœció³ i cmentarz.
Z uwagi na rygory sanitarne (zbiornik jest
równie¿ ujêciem wody pitnej) obowi¹zuje zakaz k¹pieli i uprawiania sportów wodnych.
R. J.
Opr. na podstawie materia³ów OZGW
w Krakowie
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