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Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w Szwecji
Okres œwi¹teczny w Szwecji kojarzy
mi siê zawsze ze œwiat³ami. O tej porze
roku dnie tutaj s¹ bardzo krótkie, znacznie krótsze ni¿ w Polsce.
Pisz¹c ”tutaj”, myœlê o Sztokholmie, bo
jeszcze dalej na pó³noc dnie s¹ jeszcze krótsze, a ju¿ za ko³em polarnym s³oñce teraz w
ogóle nie wschodzi. Chyba te d³ugie noce
wywo³a³y tradycjê œwiate³ w oknach. W
prawie ka¿dym oknie, niezale¿nie czy to
dom mieszkalny czy biurowy, œwieci albo
gwiazda albo typowo skandynawska ”ljusstaka”, to znaczy siedem lampek ustawionych w formie piramidy. Nie wspominam
ju¿ o œwietlnych dekoracjach sklepów i ulic,
bo to tak jak w ca³ej Europie. Do tego dochodz¹ obsypane drobnymi lampkami drzewa w prawie ka¿dym ogrodzie. Kolorowo i
bajecznie!
Swego rodzaju zwiastunem Œwi¹t jest
13 grudnia, ”Sankta Lucia”, czyli dzieñ œwiêtej £ucji. Jest to tradycja typowo szwedzka, nie znana mi z innych krajów. Tego dnia

wszêdzie tam, gdzie siê ludzie schodz¹, w
szko³ach, w zak³adach pracy, przechodzi ze
swoim orszakiem Sankta Lucia, czyli dziewczyna w bia³ej sukni i wiankiem, ze œwiecami na g³owie. W orszaku s¹ bia³o ubrane
dziewczêta ze œwiecami w rêku i ch³opcy
przebrani za krasnoludków, niektórzy nios¹cy gwiazdy. Œpiewaj¹ kolêdy, a potem pije
siê gor¹cy grog z rodzynkami (bezalkoholowy niestety) i przegryza specjalnym rodzajem pierniczków.
Same Œwiêta Bo¿ego Narodzenia obchodzi siê podobnie jak w Polsce. Obiad
wigilijny, pasterka a potem pierwszy i drugi
dzieñ Œwi¹t. Wigiliê obchodzimy, tak my jak
i Szwedzi, w gronie rodzinnym, wiêc nie
wiem, jak wygl¹da tradycyjna wieczerza wigilijna w domu szwedzkim. Nie mam powodów przypuszczaæ, ¿eby siê zbytnio ró¿ni³a od naszych. My staramy siê zachowywaæ tradycjê polsk¹.
Piotr Desselberger
Sztokholm, 2008-12-03
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Budujemy drogi i chodniki – 2008
Od pocz¹tku roku 2008 w rozmowach z
zarz¹dcami dróg na terenie gminy, Samorz¹d Su³kowic zabiega³ o poprawê stanu
technicznego g³ównych szlaków komunikacyjnych w obrêbie gminy. Negocjacje z
Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ju¿ przynios³y spodziewane efekty. Gmina
Su³kowice podpisa³a umowê z Zarz¹dem
Województwa Ma³opolskiego, na mocy
której modernizowana jest nawierzchnia
drogi prowadz¹cej z Biertowic do Jawornika w ramach tzw. Drugiej Obwodnicy Krakowa Biertowice – £apczyca. Wartoœæ ca³ej inwestycji wynosi 80.000.000 z³, a partycypacjê naszej gminy okreœlono na poziomie 460.000 z³, co stanowi 10% kosztów wykonania nawierzchni na terenie gminy Su³kowice. Termin zakoñczenia inwestycji okreœlono na rok 2010.
Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e
równoczeœnie i niezale¿nie prowadzone s¹
roboty zwi¹zane z budow¹ chodnika wzd³u¿
ulicy Sucha Góra; od mostu na Zielonej do
skrzy¿owania z Rudnikiem Dolnym. Inwestycja ta prowadzona jest przez Gminê Su³kowice wspólnie z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. D³ugoœæ chodnika
wyniesie oko³o 1500 m, o wartoœci prawie
2,5 mln z³otych. Poziom finansowania to:
50% gmina Su³kowice – 50% Województwo Ma³opolskie.
Poprawa poziomu bezpieczeñstwa na
ma³opolskich drogach jest jednym z celów
planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich na
lata 2007-2013. Ju¿ rozpoczê³y siê modernizacje kilku dróg wojewódzkich, a w najbli¿szych latach ruszy budowa obwodnic ma³opolskich miejscowoœci.
Plan zak³ada m.in. poprawê stanu technicznego sieci drogowej województwa,
budowê drogowych obejœæ miast, a tak¿e
zwiêkszenie przepustowoœci dróg. W projektach zg³aszanych o dofinansowanie w
ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Dzia³anie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym; objêta zostanie modernizacja: miêdzy innymi obiektów in¿ynieryjnych na dro-

gach wojewódzkich nr 956, 957, 975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich oraz modernizacja dróg wojewódzkich nr 956/955/967 Biertowice– £apczyca ETAP I- (opisana wy¿ej)z udzia³em
gminy Su³kowice.
Nie jest to jedyne dzia³anie maj¹ce
zwiêkszyæ poziom bezpieczeñstwa. Zmor¹
polskich dróg jest m.in. brak chodników, a
niebezpieczne pobocza staj¹ siê przyczyn¹
wielu tragicznych wypadków. Dlatego samorz¹d Su³kowic wspólnie z w³adzami województwa bierze aktywny udzia³ w procesie poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Przedstawiciele gmin i powiatów, które w ostatnich latach zbudowa³y najwiêcej
chodników odebrali w sali obrad Rady Miasta Krakowa platynowe, z³ote i srebrne
„p³yty chodnikowe”. Kapitu³a konkursu, w
sk³ad której wchodz¹ m.in. przedstawiciele
Wojewódzkiej Rady Ruchu Drogowego,
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich, Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Komendy Wojewódzkiej Policji i Ma³opolskiego Kuratorium Oœwiaty nagrodzi³a 5 gmin i
powiatów, które inwestuj¹c w chodniki i
pobocza, przyczyni³y siê do poprawy bezpieczeñstwa pieszych na ma³opolskich drogach. Pragnê przypomnieæ, ¿e jednym z laureatów (Z³ota P³yta Chodnikowa!) by³a
Gmina Su³kowice, która w przeci¹gu lat
(2002- 2007) wybudowa³a na swoim terenie
prawie 9 km chodników.
Kolejnym efektem wspó³pracy Samorz¹du z Województwem Ma³opolskim jest realizacja zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – odnowa nawierzchni drogi nr 956 w Su³kowicach”, czyli od mostu na Zielonej do mostu na Jasienicê. Podpisano umowê, w której koszty inwestycji skalkulowano na poziomie 1.500.000
z³, z czego 20% czyli 300.000 z³ wydaje Gmina Su³kowice. Jest to element modernizacji
drogi na tych odcinkach, gdzie uda³o siê
przeprowadziæ kanalizacjê sanitarn¹, która
ze wzglêdu na ukszta³towanie terenu w pewnych uzgodnionych z ZDW miejscach musi
przebiegaæ po œladzie drogi wojewódzkiej.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e w kolejnych latach

Modernizacja nawierzchni drogi 956 w Biertowicach –
okolice boiska LKS Rudnik
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po przejœciu kolektora modernizowane bêd¹
kolejne odcinki drogi 956 w kierunku Harbutowic. £¹cznie zmodernizowano nawierzchniê na d³ugoœci 2,2 km.
Modernizuj¹c drogê wojewódzk¹ 955 i
956 wprowadzono oznakowanie utrudnieñ
(roboty drogowe, jezdnia czasowo zwê¿ona
do jednego pasa ruchu, ograniczenie prêdkoœci do 40 km/h, zakaz wyprzedzania).
Dla Pañstwa wygody zdecydowano tak¿e o zastosowaniu du¿ej koncentracji sprzêtu i ludzi, aby modernizacjê nawierzchni przeprowadziæ w maksymalnie krótkim czasie.
Ponadto podczas remontu w Su³kowicach
roboty wykonywano w godzinach nocnych
przy „ruchu wahad³owym”, aby zmniejszyæ
uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzonymi robotami i zajêciem pasa ruchu.
Mamy nadziejê, ¿e prowadzone roboty
przyczyni¹ siê do poprawy bezpieczeñstwa
ruchu drogowego a tak¿e komfortu podró¿y u¿ytkowników ruchu drogowego. Za
utrudnienia przepraszamy, liczymy na zrozumienie i cierpliwoœæ. Szerokiej drogi.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e Województwo
Ma³opolskie jest liderem dzia³añ prowadz¹cych do poprawy stanu bezpieczeñstwa na
drogach. W latach 2007-2013 w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój infrastruktury drogowej przeznaczono ponad 280 mln euro.
Kolejnym dzia³aniem z zakresu drogownictwa jest przygotowywanie dokumentacji do budowy tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej – Bielsko Bia³a – G³ogoczów
(odcinek od Wêze³ Suchy Potok - Wêze³
G³ogoczów). Jest to zamierzenie budowlane polegaj¹ce na budowie drogi krajowej
nr 52 o klasie GP – czyli klasy podobnej do
„zakopianki”. Obecnie trwaj¹ prace nad
wyborem najkorzystniejszego wariantu
przebiegu trasy. Wiêcej na ten temat a tak¿e o modernizacjach dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy - w kolejnym
artykule.
Jerzy Biernat
Kierownik
Referatu Techniczno-Inwestycyjnego

Modernizacja nawierzchni w Su³kowicach
przy Fabryce Narzêdzi KU•NIA S.A.
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BESKIDZKA DROGA…INTEGRACYJNA?
W 2007 r. pojawi³ sie pomys³ wybudowania Beskidzkiej Drogi Integracyjnej,
³¹cz¹cej zakopiankê w G³ogoczowie z S1
w rejonie Bielska Bia³ej.
Wed³ug za³o¿eñ nowa droga bêdzie mia³a ok. 70 km d³ugoœci. Inwestorem zadania
jest GDDKiA w Krakowie. BDI bêdzie dwujezdniow¹ drog¹ klasy GP (g³ówna przyspieszona); ka¿da z jezdni bêdzie mia³a po
dwa pasy ruchu. Jej dostêpnoœæ bêdzie
ograniczona, to oznacza, ¿e wjechaæ na ni¹
i zjechaæ z niej bêdzie mo¿na tylko na wêz³ach. Wokó³ drogi powstanie sieæ dróg dojazdowych s³u¿¹cych ruchowi lokalnemu,
którymi mieszkañcy bêd¹ mogli dojechaæ
do swoich posesji, rolnicy do pól uprawnych, a dzieci bêd¹ mog³y bezpiecznie dotrzeæ do szko³y. W ci¹gu BDI powstan¹
obwodnice, które wyprowadz¹ ruch tranzytowy z miast. Planowane s¹: pó³nocna
obwodnica Kalwarii Zebrzydowskiej, po³udniowa obwodnica Wadowic, pó³nocna
obwodnica Andrychowa, po³udniowa obwodnica Kêt i pó³nocna obwodnica Kóz.
Beskidzka Droga Integracyjna stanie siê
wa¿n¹ osi¹ ³¹cz¹c¹ drogê ekspresow¹ S7
(wêze³ G³ogoczów) z drog¹ ekspresow¹ S1
(wêze³ Suchy Potok w rejonie Bielska- Bia³ej). Dziêki temu po³¹czeniu sieæ dróg krajowych w Polsce zostanie powi¹zana z sieci¹ autostrad w Czechach, co znacznie u³atwi dojazd na po³udnie i po³udniowy – zachód Europy.
Ca³y proces przygotowania inwestycji
zostanie znacznie skrócony, gdy¿ zwykle
w Europie Zachodniej przygotowanie inwestycji do momentu rozpoczêcia budowy
trwa 7 lat. Ju¿ w po³owie 2008 roku mieliœmy poznaæ dok³adniej mo¿liwe warianty
przebiegu drogi. Na koniec br. zaplanowano z³o¿enie do Wojewody Ma³opolskiego
wniosku o wydanie decyzji œrodowiskowej.
Na etapie wydawania decyzji Wojewoda
bêdzie prowadziæ konsultacje spo³eczne.
Na koniec 2009 roku planowane jest uzyskanie decyzji lokalizacyjnej. Jeœli wiêc
wszystkie zaanga¿owane podmioty do³o¿¹
starañ (GDDKiA jest tylko jednym z ogniw
w tym ³añcuchu), to ju¿ w 2011 roku mo¿e
byæ wydane pozwolenie na budowê, a sama
budowa mog³aby byæ realizowana w latach
2012 – 2014. Szacuje siê, ¿e koszt realizacji
inwestycji przekroczy 2 miliardy z³otych.
Takie informacje pochodz¹ od inwestora czyli GDDKiA w Krakowie.
I je¿eli czyta to u¿ytkownik ruchu drogowego, który codziennie musi staæ w korkach i liczyæ siê z innymi utrudnieniami na
tej trasie, to mo¿na powiedzieæ, ¿e wszystko jest w porz¹dku i idzie w dobrym kierunku. Gorzej jest je¿eli przebieg któregoœ z
wariantów bezpoœrednio dotyczy mieszkañców, to znaczy œlad drogi wytyczony
jest przez ich domy!!!

HISTORIA
15 lipca 2008 r. przedstawiciel projektanta
zapozna³ Burmistrza Su³kowic z 4 wariantami
budowy drogi. Po otrzymaniu materia³ów
(sierpieñ 2008 r.), Burmistrz niezw³ocznie
przedstawi³ Radzie Miejskiej w Su³kowicach
zaproponowane warianty budowy BDI. W
paŸdzierniku, podczas spotkania u Wojewody Ma³opolskiego, zapoznano Samorz¹dowców z „poprawionymi” wariantami budowy
drogi. Zdecydowano o umieszczeniu materia³ów na stronach internetowych gminy.
Otrzymane 21 paŸdziernika 2008 r. materia³y
ró¿ni¹ siê jednak od obecnie funkcjonuj¹cych,
przedstawionych na spotkaniu z mieszkañcami w dniu 5 listopada br. Jest to ju¿ trzecia
wersja czterech wariantów…., a to prawdopodobnie nie koniec. Niezale¿nie od tego,
Burmistrz zobowi¹zuje siê do natychmiastowego informowania mieszkañców o wszelkich zmianach w tym zakresie.
Obecny stan przygotowañ do budowy
BDI – opracowano Studium TechnicznoEkonomiczno-Œrodowiskowe Etap I, którego celem jest wybór najkorzystniejszego
pod wzglêdem ekonomicznym, u¿ytkowym
i spo³ecznym wariantu, uœciœlenie korytarza terenu, a tak¿e przygotowanie materia³ów, które pos³u¿¹ do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach i zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia. Jest to wiêc pocz¹tkowa
faza przygotowañ do w³aœciwego wyboru
najbardziej optymalnego wariantu rozwi¹zañ projektowych.
BESKIDZKA DO 2014 ROKU
Prawdopodobnie w przysz³ym roku ma
zostaæ wytyczona trasa nowej drogi. Obecnie w gminach trwaj¹ konsultacje w tej sprawie. W przypadku gminy Su³kowice projektant przedstawi³ 4 warianty przebiegu drogi.
Samorz¹dowcy i mieszkañcy musz¹ pozytywnie zaopiniowaæ dwa z nich. W¹tpliwoœci w
tej sprawie s¹ powa¿ne a wszystko dlatego,
¿e proponowane warianty w ró¿nym zakresie
ingeruj¹ w zabudowê tego terenu.
W Krzywaczce jeden z proponowanych
wariantów przebiega przez centrum wsi po
„starym œladzie”. Pozosta³e w ró¿nym stopniu ingeruj¹ w zabudowê mieszkaniow¹.
Mieszkañcy zaproponowali w³asn¹ propozycjê przebiegu nowej drogi. Burmistrz Su³kowic apeluje: „nowa droga powinna byæ
budowana w miarê bezkonfliktowo”.
Z kolei przedstawiciele biura projektowego (przypomnijmy – g³ównym wykonawc¹ jest Krakowskie Biuro Projektów
Dróg i Mostów Sp. z o.o. Transprojekt Kraków; a za nasz odcinek odpowiada Pracownia In¿ynierska KLOTOIDA z siedzib¹ w
Krakowie) mówili na spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Su³kowic w Krzywaczce, ¿e „wybór któregoœ z wariantów
zawsze jest wyborem „mniejszego z³a”.
Zdaniem projektanta (Andrzej Zygmunt z
pracowni in¿ynierskiej), teren Podbeskidzia
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jest mocno zurbanizowany i tutaj nie ma
mo¿liwoœci wytyczenia nowej drogi bez
uszczerbku dla kogoœ. Wed³ug zapewnieñ
inwestora w³aœcicielom nieruchomoœci,
przez które pójdzie nowa droga, wyp³acane bêd¹ odszkodowania. Niestety, dotyczy
to zarówno tych mieszkañców przez których posesje przejdzie nowa droga, jak równie¿ tych, gdzie oddzia³ywanie bêdzie przekraczaæ dopuszczalne normy – np. ha³as.
BESKIDZKA TRASA NAPOTYKA NA
KRYTYKÊ MIESZKAÑCÓW
21 paŸdziernika 2008 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawi³a cztery warianty przebiegu planowanej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. ¯aden
z nich nie zadowala w pe³ni samorz¹du i
mieszkañców. Postanowiono wyst¹piæ z
ankiet¹ (dostêpna by³a na stronach internetowych Gminy Su³kowice pod adresem
www.sulkowice.pl jak równie¿ w siedzibie
Urzêdu) z proœb¹ o wnoszenie uwag i wniosków dotycz¹cych przebiegu trasy BDI.
Jak siê dowiadujemy, jeden z wariantów zak³ada wyburzenie bli¿ej nieokreœlonej liczby domów mieszkalnych w rejonie
Skotnicy, na co w Krzywaczce zgody nie
ma. Z kolei wariant rozbudowy po istniej¹cej trasie napotyka na przeszkody w postaci m. in. Zabytkowego Dworu, zespo³u
parkowego (starodrzew dêbowy) czy
Karczmy, które to obiekty s¹ „pod opiek¹”
konserwatorsk¹. Wed³ug informacji rozpowszechnianych na stronach internetowych
(nieautoryzowanych), budowa BDI ma siê
zakoñczyæ do koñca 2014 roku. Jednak w
oparciu o dotychczasowe doœwiadczenia
w budowie dróg - bo dróg w Ma³opolsce
buduje siê ma³o a remont „zakopianki” trwa
kilka lat – s¹ to terminy mocno w¹tpliwe,
zwa¿ywszy na fakt, ¿e ju¿ na starcie projekt
napotyka na powa¿ne problemy.
Ju¿ podczas opracowania Strategii Rozwoju Gminy (prze³om 2007/2008), Samorz¹d
Su³kowic budowê Beskidzkiej Drogi Integracyjnej postrzega³ jako szansê, ale i zagro¿enie. Szans¹ bêdzie na pewno dostêpnoœæ
komunikacyjna, wzrost atrakcyjnoœci terenów wzd³u¿ nowej trasy, mo¿liwoœæ lokalizacji wielu firm – nowe miejsca pracy. Zagro¿eniem mo¿e byæ dramat mieszkañców
trac¹cych swoje domy, degradacja terenów,
podzia³ miejscowoœci przegrodzonej ekranami wzd³u¿ trasy drogi ekspresowej, spadek
wartoœci dzia³ek, czy po prostu swobodne
przemieszczanie siê pieszych.
Co z tego wszystkiego wyniknie? Czy
na terenie gminy Su³kowice uda siê w ogóle wytyczyæ przebieg nowej trasy? Patrz¹c
z punktu widzenia interesu ca³ego regionu
- nie ma innego wyjœcia. Ze swojej strony
zapewniamy, ¿e do³o¿ymy wszelkich starañ,
aby zminimalizowaæ konsekwencje budowy BDI na naszym terenie.
Jerzy Biernat
Piotr Pu³ka
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Co s³ychaæ „Miêdzy Dalinem i Goœcibi¹”?
W dniu 9 grudnia br. w Myœlenicach
odby³o siê kolejne Walne Zebranie Lokalnej Grupy Dzia³ania „Miêdzy Dalinem i
Goœcibi¹”. Najwa¿niejszym zadaniem walnego zebrania by³ wybór cz³onków Rady
LGD, uchwalenie Regulaminu pracy Rady,
Regulaminu pracy Zarz¹du oraz ustalenie wysokoœci sk³adek cz³onkowskich.
Po podjêciu uchwa³ w sprawie ustalenia liczby cz³onków Rady oraz parytetów
gminnych i sektorowych Rady, przyst¹piono do przedstawienia osób kandyduj¹cych
do Rady. Osoby te zosta³y wy³onione spoœród wszystkich cz³onków Stowarzyszenia
przez Zarz¹d, po dog³êbnej analizie deklaracji i rozmowach przeprowadzonych z kandydatami. Wybory odby³y siê w sposób
jawny, zgodnie ze Statutem. Z ogólnej liczby 19 cz³onków Rady, walne zebranie wybra³o 11 cz³onków z Gminy Myœlenice i 8
cz³onków z Gminy Su³kowice. Wœród wybranych cz³onków do Rady z ka¿dej gminy
s¹ reprezentanci trzech sektorów: publicznego, spo³ecznego i gospodarczego.
W sk³ad Rady Stowarzyszenia LGD
„Miêdzy Dalinem i Goœcibi¹” weszli:
Przewodnicz¹cy – Burmistrz Su³kowic
Piotr Pu³ka, 3 Wiceprzewodnicz¹cych: Maciej Ostrowski
Burmistrz Myœlenic, Dorota Gabryl i
Stanis³aw Cichoñ. Cz³onkowie Rady z Gminy Su³kowice to: Rozalia Oliwa, Krystyna
Sosin, Zofia Kurowska, Andrzej Piwowarski, Piotr Budzoñ i Stanis³aw Biernat. A z
Gminy Myœlenice – Mariusz Bartoszewicz,
Józef Burkat, Jerzy Cachel, Janina Cienkosz,
Jerzy Grabowski, Monika Kobus, Andrzej
£êtocha, Józef Tomal i Bogus³aw ¯y³a.

Betlejemskie Œwiat³o
Pokoju
Akcja „Betlejemskie Œwiat³o Pokoju”
zosta³a zorganizowana po raz pierwszy w
1986 roku w Linz, w Austrii, jako czêœæ wielkich bo¿onarodzeniowych dzia³añ charytatywnych na rzecz dzieci niepe³nosprawnych oraz osób potrzebuj¹cych.
Rok póŸniej patronat nad akcj¹ objêli
skauci austriaccy. Roznosili oni ogieñ z Betlejem do ró¿nych instytucji – szpitali, sierociñców, urzêdów, aby w czasie Bo¿ego
Narodzenia sta³ siê on ¿ywym symbolem
pokoju, braterstwa, nadziei i mi³oœci. Ka¿dego roku dziewczynka lub ch³opiec, wybrani przez ORF wœród grona dzieci dzia³aj¹cych charytatywnie, odbieraj¹ Œwiat³o z
Groty Narodzenia Pañskiego w Betlejem.
Nastêpnie Œwiat³o jest transportowane do
Wiednia za poœrednictwem austriackich linii lotniczych. Jeœli ze wzglêdu na skomplikowan¹ sytuacjê w relacjach izraelsko-palestyñskich zdarza³o siê, ¿e nikt z Austrii
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Rada jest obligatoryjnym organem Stowarzyszenia, pe³ni¹cym funkcjê organu
decyzyjnego.
Do wy³¹cznej kompetencji Rady nale¿y
w g³ównej mierze wybór operacji, które
bêd¹ finansowane w ramach opracowanej
przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju.
W kolejnym punkcie zebrania zatwierdzono Regulamin pracy Rady, Regulamin
pracy Zarz¹du oraz ustalono wysokoœæ
sk³adek cz³onkowskich - 12 z³otych rocznie
od cz³onka.
Krzysztof Kwatera – opracowuj¹cy Strategiê omówi³ poprawki do Strategii, które
zosta³y zg³oszone podczas ostatniego zebrania LGD oraz te zasugerowane przez Zarz¹d. Jednoczeœnie zwróci³ siê z proœb¹ o
dalsze sugestie odnoœnie Strategii.
Lokalna Strategia Rozwoju sprzyja poprawie warunków ¿ycia na obszarach wiejskich, u³atwiaj¹c realizacjê kompleksowych
zadañ o charakterze wielosektorowym.
W styczniu 2009 planowane jest uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz z³o¿enie wniosku do Urzêdu Marsza³kowskiego do konkursu o wybór LGD na realizacjê
LSR (wyznaczony przez Marsza³ka termin
naboru up³ywa 17 stycznia).
Dotychczasowe dzia³ania LGD, dobra i
rzetelna wspó³praca Zarz¹du pozwalaj¹ wierzyæ, ¿e dalsze partnerstwo Gmin Myœlenic
i Su³kowic bêdzie zmierza³o w dobrym kierunku i wkrótce przyniesie wymierne efekty. Cz³onkowie Stowarzyszenia reprezentuj¹ ró¿ne œrodowiska, ale wszystkich ³¹czy
jeden cel – troska o dobro swoich gmin.
Zofia Bro¿yna – Cz³onek Zarz¹du LGD
nie móg³ odebraæ Œwiat³a w samym Betlejem, wtedy dzieci izraelskie i palestyñskie
przewozi³y Ogieñ do Tel Awiwu, a nawet
do samego Wiednia.
Na oko³o tydzieñ przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystoœæ, podczas której P³omieñ jest przekazywany mieszkañcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Zwi¹zek
Harcerstwa Polskiego odbiera Œwiat³o na
przejœciu granicznym na £ysej Polanie w
Tatrach. St¹d Œwiat³o wêdruje do harcerskiego oœrodka „G³odówka”, gdzie po mszy
œwiêtej w kapliczce przekazane zostaje dalej – przez Kraków, Jasn¹ Górê rozprzestrzenia siê po ca³ej Polsce, aby trafiæ za pomoc¹ r¹k harcerek i harcerzy do wszystkich, którym bliskie jest przes³anie Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju.
W Warszawie delegacja harcerek i harcerzy dzieli siê Betlejemskim Œwiat³em Pokoju z Prymasem Polski, a nastêpnie z Prezydentem RP, Premierem, Marsza³kami Sej-
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To ju¿ 40 lat
Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, po usilnych staraniach
ówczesnych samorz¹dowców i spo³eczników, z dniem 1 stycznia 1969 roku Su³kowice uzyska³y prawa miejskie. W czasie pierwszej historycznej sesji Miejskiej Rady Narodowej jej przewodnicz¹ca Stefania Postawa otrzyma³a z r¹k przewodnicz¹cego Rady
Powiatowej Adama Gazdy klucz do miasta.
Odby³o siê to 18 stycznia 1969 roku.
Mieszkañcy Su³kowic „starania o miasto” poczynili ju¿ za wójtowania Jana Bochenka (1893 – 1906). Wieœ by³a prê¿nym
oœrodkiem przemys³u metalowego oraz s³ynê³a w ca³ej Galicji ze szko³y kowalskiej. Posiada³a pocztê, posterunek ¿andarmerii,
szko³ê ludow¹ i prawo organizowania jarmarków. Dziêki m.in. folwarkowi plebañskiemu miejscowa parafia by³a jedn¹ z bardziej
intratnych w diecezji. Istnia³a tu równie¿
znaczna sieæ sklepów i zak³adów gastronomicznych. Niektórzy ówczeœni mieszkañcy
byli ju¿ tak pewni uzyskania praw miejskich,
¿e wójta Bochenka tytu³owali „panem burmistrzem”, o co ten siê wcale nie gniewa³.
Jedynymi zdecydowanymi przeciwnikami tego pomys³u byli rolnicy, którzy obawiali siê wzrostu podatków. Stanowili oni
90% rady gminnej, która dzia³ania te musia³a zaakceptowaæ. Pomys³ zosta³ pogrzebany z chwil¹ wybuchu I wojny œwiatowej.
O imprezach organizowanych w ramach
obchodów 40-lecia uzyskania przez Su³kowice praw miejskich informowaæ bêdziemy
w nastêpnych numerach Klamry.
RJ
mu i Senatu. Œwiat³o jest zanoszone do koœcio³ów, urzêdów, organizacji, szpitali. Z
Warszawy p³omieñ wêdruje na pó³noc, a
stamt¹d na wschód – na Ukrainê, Bia³oruœ,
Litwê i do Rosji. Œwiat³o z Betlejem dociera
do ca³ej Europy – nawet poza kr¹g polarny.
Betlejemskie Œwiat³o Pokoju jest symbolem
pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei ¿ycia pozbawionego konfliktów i waœni. My, harcerze, roznosz¹c Betlejemski
Ogieñ po ca³ym kraju i przekazuj¹c go poza
granice Polski, pe³nimy s³u¿bê, ulepszamy
œwiat. Dzia³aj¹c w swoim mieœcie, regionie,
najbli¿szej okolicy, pokazujemy, co oznacza niesienie pokoju oraz idei braterstwa.
Betlejemskie Œwiat³o Pokoju dotar³o
tak¿e do harcerzy 101 Su³kowickiej Dru¿yny Harcerskiej „Rewelacja”. W przeddzieñ Wigilii na wieczornych roratach ka¿da osoba bêdzie mog³a odpaliæ sobie ten P³omyk Pokoju, aby rozjaœni³ stó³ wigilijny.
Grzegorz Burda

Roztañczone
przedszkole
- Przygotowania do œwiêtowania jubileusz 65-lecia powstania Przedszkola Samorz¹dowego nr 1 w Su³kowicach trwa³y
od pocz¹tku obecnego roku szkolnego –
mówi dyrektor Krystyna Starzec.
Organizacja i przebieg planowano przy
wspó³pracy i udziale rodziców, trójek oddzia³owych i personelu przedszkola. Na
pierwszym spotkaniu przygotowaliœmy pisma do sponsorów. Rodzice i nauczycielki
w³¹czy³y siê do pomocy przy ich roznoszeniu. Sformu³owaliœmy og³oszenie do gazety parafialnej „Od serca” dotycz¹ce udostêpniania zdjêæ, wspomnieñ, pami¹tek od
1943 r. do chwili obecnej, w celu stworzenia pami¹tkowego jubileuszowego albumu
multimedialnego. Zadania tego podj¹³ siê
Jaros³aw Ziembla ze Studia Amadeusz. Na
to og³oszenie odpowiedzia³o wiele osób,
by³ych absolwentów, pracowników przedszkola itp. Zgromadzono wiele zdjêæ, które
zosta³y opisane i posegregowane rocznikami przez panie w przedszkolu. Anna £apa
dokona³a spisu poszczególnych roczników
i ten zgromadzony materia³ zosta³ przekazany do studia.
Na kolejnych spotkaniach omawiano,
jakie pami¹tki i prace bêd¹ wykonane na
kiermasz œwi¹teczny. Zaproponowano kalendarze dla dzieci, goœci, sponsorów a tak¿e okolicznoœciowe bombki na choinkê, które zosta³y zamówione w fabryce w Jerzmanowicach. Bombki zosta³y zakupione przez
przedszkole. Przewodnicz¹ca Rady Rodziców Edyta Bochenek zaproponowa³a, a
nastêpnie zakupi³a wspólnie z Anet¹ Strêk
anio³ki gipsowe i choinki w fabryce wyrobów gipsowych w Radziszowie.
Wielkie zaanga¿owanie w przygotowanie kiermaszu w³o¿yli rodzice oraz pracownicy DPS w Harbutowicach – Ma³gorzata
Latoñ, El¿bieta Pi¹tek, Zbigniew Oliwa. Panie wykona³y piêkne kartki œwi¹teczne i zaproszenia, a panowie wycina³ anio³ki ze
sklejki. Panie emerytki: Lusia Król – by³a
intendentka, Anna Œwierczyñska – by³a
kucharka oraz ich córki Agnieszka Bochenek – pracownica przedszkola i Gra¿yna
Kania wykona³y przepiêkne anio³ki, gwiazdki i serwetki z w³óczki. Ma³gorzata Zawada,
Alina Mielecka i Renata Niepsuj zakupi³y
ciastka na uroczystoœæ, Marzena Wêgrzyn
przywioz³a ciastka i paluszki ze Skawiny.
Wiele prac wykona³ Jan Bochenek i Józef
Moskal. Józef Œwiat³oñ i W³adys³aw Tr¹bka wyciêli drewniane kr¹¿ki, które wykorzystano jako podstawki do stroików. Teresa Moskal wykona³a ozdobne œwieczniki. Urszula Œwiat³oñ uszy³a spódniczki dla

dziewczynek do tañca. Nauczycielka Anna
Biela wypiek³a przeró¿ne ozdoby z masy
solnej, które potem zosta³y wymalowane
przez naszych przedszkolaków. Wspólnie
z kole¿ankami wykonywa³a piêkne stroiki
œwi¹teczne. Nauczycielka Bernadetta Œwider malowa³a ozdobne witra¿e na okna.
Dzieci z ka¿dej grupy pod kierunkiem
swoich pañ tak¿e przygotowywa³y prace
na kiermasz – maluszki malowa³y i ozdabia³y anio³ki ze sklejki, œredniaki i starszaki malowa³y i podpisywa³y bombki, dzieci z oddzia³u integracyjnego ozdabia³y „Jezuski”.
Ka¿dy w jakiœ sposób w³¹czy³ siê w przygotowania i dekoracje sal.
Architekt Piotr Pyrtek wykona³ szkice
budynku przedszkola, jeden z roku 1943 a
drugi z chwili obecnej, które mo¿na podziwiaæ na klatce schodowej przedszkola.
Korytarze zosta³y ozdobione tak¿e zdjêciami okolicznoœciowymi.
Jaros³aw Ziembla wraz ze swoimi braæmi Maciejem i Marcinem oraz siostr¹ Marysi¹ wykonywali do kalendarzy zdjêcia
dzieciom. Opracowali tak¿e zaproszenia dla
goœci. Oprócz tego przygotowali w Studio
Amadeusz pokaz multimedialny i okolicznoœciowe p³yty.
Og³oszenia o jubileuszu zosta³y tak¿e
umieszczone w gazecie gminnej „Klamra” i
na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego.
Na kolejnym spotkaniu z rodzicami i
kuchark¹ Zofi¹ Kozik omawiano plan uroczystoœci oraz przygotowanie poczêstunku dla goœci. Zosta³ zaproponowany „stó³
szwedzki”, którego przygotowaniem zajêli
siê sponsorzy Maria i Grzegorz Matulscy.
Nasze kucharki Zofia Kozik i Teresa Bargie³ opracowa³y menu, które przygotowa³y
z paniami z obs³ugi Krystyn¹ Moskal, Zofi¹
Jakubiec i Agnieszk¹ Bochenek. Do pomocy zg³osi³y siê chêtnie mamy, które upiek³y
ciasto i przygotowa³y sa³atki.
Rodzice ¿yczyli sobie, aby dzieci przedstawi³y swój program artystyczny i w sobotê i w niedzielê – zarówno dla goœci jak i
dla rodziców. Mamy przedszkolaków chêtnie zg³osi³y siê do obs³ugi kiermaszu tj.
sprzeda¿y prac, z których dochód zostanie
przeznaczony na zakup zabawek dla dzieci.
Oto rodzice, którzy bardzo zaanga¿owali siê w przygotowanie uroczystoœci:
Edyta Bochenek, Aneta Strêk, Seweryna Grzybek, Lucyna Król, Barbara Kulesza, Izabela Stok³osa, Urszula Œwiat³oñ,
Joanna Œmia³ek, Ma³gorzata Latoñ, El¿bieta Pi¹tek, Katarzyna Marek, Iwona
Godzik, Renata Obajtek, Renata Grabieñ,
Dariusz G¹sienica-Miko³ajczyk i Jaros³aw Ziembla.
Dodajmy, ¿e nad ca³oœci¹ przygotowañ
czuwa³a dyrektor Krystyna Starzec.
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W sobotê, 13 grudnia, dyrektor przedszkola Krystyna Starzec w imieniu w³asnym
i organizatorów spotkania: personelu
przedszkola, dzieci i rady rodziców powita³a przyby³ych i przedstawi³a w skrócie historiê placówki.
Na zakoñczenie powiedzia³a:
- Te dobre wspomnienia s¹ wynikiem
starañ ludzi, którzy tu pracowali i nadal pracuj¹, atmosfery, jak¹ tworzyli i wspólnych
celi, do których razem d¹¿yli. Zaczynaj¹c
pracê 25 lat temu, by³am najm³odszym pracownikiem. Zosta³am otoczona starann¹
opiek¹ ze strony starszych kole¿anek i od
nich nauczy³am siê wszystkiego co wa¿ne:
zaufania, zrozumienia, ¿yczliwoœci, zaanga¿owania. Zarazi³am siê te¿ rodzinn¹ atmosfer¹ panuj¹c¹ wœród wszystkich pracowników przedszkola.
Obecnie bêd¹c dyrektorem a zarazem
jednym z pracowników z najd³u¿szym sta¿em w tym przedszkolu, staram siê z kole¿ankami przekazywaæ nowym pracownikom, to czego nas nauczono. Myœlê, ¿e z
dobrym skutkiem, bo nadal dobrze siê nam
pracuje, za co bardzo dziêkujê by³ej Dyrektor Przedszkola Pani Julii Moskal, kole¿ankom – emerytkom a tak¿e wszystkim wspó³pracownikom, którzy w tê pracê wk³adaj¹
wiele serca.
Do dobrej wspó³pracy potrzebni s¹ dobrzy partnerzy i do takich zaliczamy wszystkich dziœ zgromadzonych, w tym równie¿:
w³adze lokalne, kuratoryjne, dyrektorów a
tak¿e rodziców. To dziêki ich staraniom, wielkiemu zaanga¿owaniu, wspó³pracy z personelem przedszkola i sponsorom mo¿emy
obchodziæ dzisiejszy jubileusz.
Gratulacje z³o¿yli zastêpca burmistrza
Rozalia Oliwa, wizytator Kuratorium w Krakowie Ma³gorzata Wajda, wiceprzewodnicz¹ca Rady Miejskiej Marta Biernat, ks.
proboszcz Stanis³aw Jaœkowiec oraz inni.
Radiomagnetofon ofiarowa³ przedszkolu
ksi¹dz proboszcz, aparat fotograficzny ufundowa³ Urz¹d Miejski. By³y równie¿ jak zwykle kwiaty i albumy.
Dzieci przedstawi³y krótki program artystyczny. By³y wiêc wiersze i piosenki oraz
ró¿ne tañce narodowe. Ich wystêpy trafnie
okreœli³a jedna z pañ: Roztañczone przedszkole.
Goœcie mogli kupiæ na kiermaszu ozdoby choinkowe i kartki œwi¹teczne, mogli
tak¿e posmakowaæ ró¿nych smakowitych
potraw, które wybierali z bogato zastawionego sto³u.
W niedzielê przedszkole licznie odwiedzili rodzice . Ogl¹dnêli wystêpy artystyczne swoich dzieci., Chêtnie zakupili okolicznoœciow¹ p³ytkê CD oraz prace z kiermaszu. Warto dodaæ, ¿e jeden z rodziców, widz¹c dawno niemalowane sale, obieca³ bezinteresown¹ pomoc. (B)
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Pocz¹tki
przedszkola
Na pierwszych stronach kroniki
przedszkola czytamy:

(Stefania Biela, Ignac Moskal) radoœæ, ¿e
zosta³y przyjête do dzieciñca, ¿e mog¹ korzystaæ z obiadów i mile spêdzaæ czas. Na
zakoñczenie tej skromnej uroczystoœci ks.
Selwa rozda³ dzieciom obrazki œwiête, pami¹tkowe obrazki z otwarcia dzieciñca.
Dzieñ wigilijny

Dzieciniec nasz istnieje od 1 grudnia
1943 r. By³o to na pocz¹tku samo do¿ywianie dziatwy, przekszta³cone z dniem 18
grudnia na w³aœciwe przedszkole. Zosta³o
utworzone przy Radzie G³ównej Opiekuñczej. G³ównym za³o¿ycielem, jakby dusz¹
tego przedszkola, jest miejscowy wikariusz
ks. prof. Jan Janowski. Z jego to inicjatywy powsta³o w Su³kowicach ognisko krzewienia w duszach dzieciêcych Ducha Bo¿ego. Najwa¿niejszym celem, który przyœwieca³ organizatorom, to zaopiekowanie
siê dziatw¹ pozbawionej nale¿ytej opieki
rodzicielskiej, danie jej tego, czego dom rodzicielski z jakichkolwiek powodów daæ im
nie jest w mo¿noœci. Poniewa¿ dzieciniec
mia³ obj¹æ najbiedniejszych, przeto otwarto go w rynku. Jest to czêœæ Su³kowic najgêœciej zaludniona, gdzie mieszka przewaga ludzi biednych ma³orolnych. Tymczasowym schronieniem naszym by³ lokal wypo¿yczony od pp. Pu³ków. Du¿a sala bêd¹ca
przed wojn¹ sklepem s³u¿y³a nam na salê
zabaw, nauki jak i te¿ kuchniê. Kierownictwo przedszkola prowadzi zarz¹d, w sk³ad
którego wchodz¹: pan Jan Moskal, miejscowy organista jako prezes, p. S. Repeæ, So³tys Su³kowic, p. Z. Mielecka. Do komitetu
nale¿¹ panie Pu³kowa i Kocembowa. Dzieæmi opiekuje siê p. Zofia Ruskówna. Obiady
gotuje p. Stefania Stopkowa. Do pomocy
jest tak¿e Felicja Oliwa. (...)
Dzieci maj¹ chodziæ [do przedszkola]
co drugi dzieñ.
Otwarcie dzieciñca
Po kilkutygodniowym okresie próbnym
nast¹pi³o uroczyste otwarcie dzieciñca.
Jest to dzieñ 23-XII-43 r. (czwartek przed
œwiêtami). W otwarciu tym wziêli udzia³:
ks. kanonik Józef Gross, ks. katecheta Selwa Marian, so³tys Su³kowic p. Repeæ, kierownik szko³y ludowej p. Bicz, komendant
policji z Lanckorony, panie z komitetu: Kocembowa (która przynios³a dla dzieci trochê ciastek i jab³ek, p. Pu³kowa Maria i
czêœæ p. matek. Otwarcie zacz¹³ krótkim
przemówieniem p. organista J. Moskal, prezes miejscowego RGO, kierownik dzieciñca. Powita³ wszystkich goœci, potem zda³
sprawozdanie kasowe.
Dzieci, które zd¹¿y³y siê nauczyæ kilku
wierszyków, podziêkowa³y komitetowi za
opiekê i troskliwoœæ. Na powitanie zaœpiewa³y piosenkê „Hej¿e dzieci wraz”, w krótkich wierszykach o przedszkolu wyrazi³y
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Na obiad dzieci pi³y czarn¹ kawê z chlebem. Mi³o wspomnieæ ten dzieñ ze wzglêdu na wielk¹ uciechê dzieci z powodu
otrzymanych strucli. Pan So³tys zrobi³ dzieciom mi³¹ niespodziankê, przysy³aj¹c 34
tradycyjnych kukie³ek.
Choinka
W drugie œwiêto Bo¿ego Narodzenia, w
dzieñ œw. Szczepana urz¹dzona zosta³a choinka dla dzieci. Dzieci przysz³y po obiedzie.
Tym razem z garnuszkami, a nie z miseczkami
jak w dzieñ powszedni. Ka¿de z malców dosta³o garnuszek kakao i æwiartkê strucli z
marmolad¹. Na choince byli obecni: ks. kanonik, ksiê¿a z Zebrzydowic, pp. Kurkowie,
pp. Nemezowie Pu³kowie, p. Kocembowa i
gospodarze pp. Pu³kowie Stefanowie. Dzieci
razem z goœæmi œpiewali kolêdy, dwoje dzieci
wyg³osi³o wierszyki o ma³ym Jezusku i choince (Tereska Szczepaniak i Jan Korybko).
Choinka, która mia³a uœwietniæ ten
dzieñ, sp³onê³a czêœciowo przy zapalaniu
œwieczek. Zniszczy³ siê zupe³nie ³añcuch
(pierwsza praca dzieci) i zabawki, które dostaliœmy ze spó³dzielni „Zgoda”. Pan So³tys ofiarowa³ 25 œwieczek, z których nie
mogliœmy nale¿ycie skorzystaæ. Nieoczekiwane dla dzieci by³o przyjœcie „Heroda”
i „Szopki”. Dzieci ba³y siê ogromnie diab³a
i œmierci. Skaka³, wywija³ ogonem, œmieræ
goni³a za koz¹. By³o trochê p³aczu, jedno
dziecko schowa³o siê pod ³awkê.
Rozbieramy pozosta³oœæ z choinki. Dzieci dosta³y po kilka ciastek i pó³ jab³ka.
4-I-44 r.
Córeczka p. Kocembowej [dziœ pani Jadwiga Boguniowa – przyp. B] przynios³a
dla dzieci du¿¹ lalkê z wózkiem i dwie ma³e
golaski. Dziewczynki maj¹ zabawê w przebieraniu lalki. Po kilku dniach ta sama panienka darowa³a dzieciom 2 barwne ksi¹¿eczki. Dzieci ogl¹daj¹ kolorowe obrazki i
opowiadaj¹ treœæ ich.
Iloœæ zabawek powiêksz siê z dnia na
dzieñ. 10-I-44 r. Luœka Nêdza przynios³a 2
auta i lalkê. Dzieci otrzyma³y nowe klocki,
z których buduj¹ domy, piece, wie¿e itd.
Kupione zosta³o pude³ko plasteliny niebieskiej. Dzieci nie umiej¹ siê ni¹ bawiæ. Stopniowo nabieraj¹ wprawy. Ma³y Mietek Profic ulepiæ potrafi s³onia. Do rozmaitoœci
dzieciêcych nale¿¹ tak¿e zeszyty i o³ówki.
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14-I-44 r.
Dziœ dostaliœmy stó³ i 2 ³aweczki. Dzieci nie gniot¹ siê przy obiedzie. Do tej [pory
jedyn¹ nasz¹ w³asnoœci¹ w sali u pp. Pu³ków by³ stó³ z dwoma ³aweczkami, jeden
garczek du¿y i jeden rondel. Skromny ten
inwentarz zosta³ dziœ powiêkszony. Dzieci
stale przybywa (oko³o 40).
20-I-44 r.
Jest czwartek. Pamiêtny dzieñ. Dzieci
ucieszone niezmiernie. Dosta³y 7 nowych
koni (ze starym jest 8). Uwaga dzieci skierowana ca³kowicie na konie. Nic nie robi¹, bujaj¹ siê tylko na przemian. Jest to przedostatni dzieñ pobytu u pp. Pu³ków. Po pó³toramiesiêcznym korzystaniu z goœcinnoœci przenosimy siê do Domu Ludowego. Opuszczamy pp. Pu³ków, którzy z wielk¹ wyrozumia³oœci¹ odnosili siê do dzieci, znosz¹c ich krzyki
i ha³asy. Du¿o dobrego zawdziêczamy pani
Pu³kowej, która opiekowa³a siê nami troskliwie i wspiera³a zawsze swoimi radami.
22-I-44 r.
Pierwszy dzieñ Domu Ludowym. Przenieœliœmy siê do Domu Ludowego. Dzieciniec dosta³ od p. So³tysa now¹ salê do nauki i zabawy oraz kuchniê. Bêdziemy od dziœ
rozporz¹dzaæ dwoma izbami. Dla dzieci jest
o wiele wygodniej – zdrowo i higienicznie.
Przeniesione zosta³y sto³y i ³awki (pomaga³
Franek). Salê mamy du¿¹, œwie¿o odmalowan¹. Wszystko wyszorowane, czyœciutkie. Œciany tylko puste. Jeden Pan Jezus
patrzy na nas jak siê bawimy i uczymy.
O 11-tej tego¿ dnia ks. wikary z p. koœcielnym przyszli do nas z kolêd¹. Tak siê
³adnie z³o¿y³o, ¿e na pocz¹tek (w pierwszym zaraz dniu) ksi¹dz poœwiêci³ nam salê,
mo¿e nam Pan Bóg pob³ogos³awi w naszej
pracy. Mo¿e kiedyœ dzieciniec rozwinie siê
na chwa³ê Boga i po¿ytek ludziom. Dzieci
zaœpiewa³y „Wœród nocnej ciszy”, ka¿de
poca³owa³o krzy¿. Na zakoñczenie ks. wikary rozda³ wszystkim po kilka obrazków.
24-I-44 r.
Jesteœmy dopiero drugi dzieñ w nowym
pomieszczeniu. Dzieci nieprzyzwyczajone
broj¹ i ha³asuj¹. Maj¹ du¿o wiêcej miejsca
do zabawy, maj¹ mo¿liwoœæ wy³adowania
swoich ¿ywych temperamentów.
Bardzo ciekawa jest lektura starej kroniki przedszkola. Warto wiêc opublikowaæ
jej dalsze fragmenty w nastêpnych numerach Klamry jak równie¿ zachowaæ od zapomnienia ludzi i wydarzenia. Taki by³ g³ówny cel mojej pracy na stanowisku redaktora naczelnego.
Stefan Bochenek

Moje wspomnienia z Ochronki

Kiedy dowiedzia³am siê o jubileuszu
Ochronki w moim rodzinnym mieœcie, cofnê³am siê ponad 60 lat do moich dziecinnych wspomnieñ.
Mia³am 5 lat – rok 1947 – kiedy moja
mama œp. Ludwika zapisa³a mnie do
Ochronki dodaj¹c, ¿e to brat naszego dziadka Andrzej £ojek j¹ za³o¿y³. Zaprowadzi³a
mnie pierwszy raz sama. By³ to piêknie wyposa¿ony budynek z dwoma salami do zabawy, jadalni¹, pokój dla lekarza, który
przychodzi³, aby nas badaæ, toaleta z dwoma otworami w desce – zawsze czysta i
wyszorowana. Do tego ganek z wyjœciem
na podwórko, gdzie w k¹cie by³a zbudowana okr¹g³a altana.
W Ochronce czeka³y na nas dwie Panie (tak nazywano wtedy nauczycielki). Ta,
która zosta³a mi w pamiêci, to Pani Telcia…
Do dziœ mam j¹ przed oczami siedz¹c¹ poœrodku gromadki dzieci na ³¹ce przy kapliczce na Oblasku, czytaj¹c¹ nam bajkê o Marysi co g¹ski zgubi³a.
Dzieci by³o oko³o 20-tu. Nasz dzieñ zaczyna³ siê od œniadania: kasza jaglana z
mlekiem, potem (i to by³o najgorsze) ³y¿eczka tranu. Nastêpnie by³y zajêcia w jakiœ
sposób dydaktyczne. Ka¿de dziecko dostawa³o tabliczkê z rysikiem do pisania i
Ochronka wspó³pracowa³a systematycznie z Caritas w Krakowie, która dostarcza³a produkty ¿ywnoœciowe (groch, cukier, kakao), œrodki opatrunkowe, lekarstwa,
tran, który dzieci pi³y przez pewien czas.
W styczniu 1945 r. ochronka zosta³a
zamkniêta wpierw na trzy dni, gdy wojska
niemieckie zajê³y dzieciom salê a nastêpnie
20 stycznia tu¿ przed walkami miêdzy Niemcami a Rosjanami w Su³kowicach. Dzia³alnoœæ rozpoczê³a dopiero po Wielkanocy.
9 lipca1946 r. Ochronka przesz³a pod
patronat Caritasu i od tej pory by³o to prywatne przedszkole: Caritas im. Królowej
Jadwigi w Su³kowicach.

rysowania. Na nich to
zaczêliœmy stawiaæ nasze pierwsze litery.
Chodziliœmy na wycieczki parami trzymaj¹c
siê za rêce. Pamiêtam
nasze gonitwy po S³otwinach, wspólne œpiewanie piosenek na ³¹ce
w lesie ko³o drogi do Jastrzêbi. Po powrocie
czeka³ na nas zawsze
smaczny obiad a dalej
zabawy na podwórku.
Kiedy pada³ deszcz, to
siadaliœmy w altance i uczyliœmy siê wierszyków.
Œwiêtowaliœmy te¿ imieniny naszych
Pañ a tak¿e Ksiêdza œp. Jana Side³ki, który
do nas przychodzi³. Jednego razu ja sk³ada³am mu ¿yczenia wierszykiem nauczonym przez moja Pani¹ i piêknym bukietem
kwiatów zrobionym przez moj¹ Mamê.
Ksi¹dz Side³ko mia³ ze sob¹ ca³y kosz cukierków, takich w z³otkach. Tego dnia obudzi³am siê z gor¹czka i moja Mama nios³a
mnie na rêkach prawie ca³a drogê, aby tylko nie popsuæ uroczystoœci.
Do Ochronki bieg³am z Wêgier oko³o 2
km sama i wraca³am sama. Raz tylko Mama
przysz³a po mnie, bo by³o póŸno, a mnie
jeszcze nie by³o w domu. Pobieg³a z trosk¹,
co mog³o siê staæ. Zasta³a mnie w Ochronce, na kolanach Pani Telci. Rozmawia³yœmy
tak mi³o, ¿e straci³yœmy rachubê czasu.
Z wdziêcznoœci dla mojej Matki, dla
Pani Telci i ca³ego personelu oraz tych
wszystkich, którzy w³o¿yli swój trud, aby
ten dar serca zachowaæ dla nastêpnych
pokoleñ.
Irena Desselberger z domu Skorut
Sztokholm, 2008-12-03
Zdjêcie z roku 1947
Irena Skorutówna to druga z lewej klêcz¹ca
dziewczynka

Sponsorzy jubileuszu
ZPCH Producent Narzêdzi JUCO SP
Fabryka Narzêdzi „KuŸnia”
GS Su³kowice
Bank Spó³dzielczy
Ciê¿kowski Grzegorz
Obst Marian
Biela Zdzis³aw Zak³ad Betoniarski GOŒCIBIA
Skorut Kazimierz SU£-MET
Pyrtek Grzegorz DREWNEX
Biernat Stanis³aw
Dyrda Tomasz
Cebula Krystyna
£amen Lena
Brandys Bo¿ena
Wiœnicz Konrad
Dañko Lidia
Kêsek Teresa
Mielecki Zbigniew
Grzybek Seweryna
Ciapa³a Kazimierz
Matulska Monika GREG PPH
£aski Tadeusz
Pyrtek Piotr
Król Ludwika
Godzik Iwona
Bochenek Edyta
Oliwa Zbigniew
Bochenek Jan
Chodnik Teresa
Latoñ Ma³gorzata
Bochenek Agnieszka
Mielecka Alina
Strêk Aneta
Œwierczyñska Anna
Kania Gra¿yna
Niepsuj Renata
Wêgrzyn Marzena

Rolê wspó³czesnego Sanepidu pe³ni³ w
tamtych latach lekarz powiatowy i podinspektor z Myœlenic, którzy przyje¿d¿ali do
przedszkola na wizytacjê. W kronice mo¿na przeczytaæ o zaleceniach wizytuj¹cych
przedszkole: „Dzieci nale¿y bardzo czêsto
prowadziæ na wycieczki, a¿eby by³y du¿o
na œwie¿ym powietrzu”. Personel zastosowa³ siê do tych zaleceñ i dzieci chodzi³y na
wycieczki do S³otwin, na Oblasek, Goœcibiê, do Dalina, na Malikówkê, na Wêgry.
Dzieæmi z Ochronki by³y pod opiek¹ kolejnych lekarzy: ¯ychska (1943 – 1944), Wachowicz (1945), Kowenicki (od 1946).
Dalsze dzieje dzisiejszego Przedszkola
nr 1 w Su³kowicach w nastêpnym numerze.
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100-lecie Parafialnej Orkiestry Dêtej w Krzywaczce
16 listopada 2008 r. Krzywaczka obchodzi³a jubileusz 100-lecia istnienia
Orkiestry Dêtej. Uroczystoœæ rozpoczê³a
siê msz¹ œw. w koœciele parafialnym pw.
Trójcy Przenajœwiêtszej. Mszê œw., w której uczestniczyli wieloletni cz³onkowie
orkiestry, zaproszeni goœcie, a wœród nich
w³adze obu naszych gmin oraz mieszkañcy Krzywaczki i Bêczarki, koncelebrowa³
poprzedni proboszcz parafii ks. Stanis³aw
Kurek.
Po mszy œw. odczytano krótki rys historyczny orkiestry. Nastêpnie burmistrz
Piotr Pu³ka przekaza³ orkiestrze ufundowany z tej okazji wysokiej klasy instrument –
tenor, który wzbogaci brzmienie wykonywanych utworów. Po uroczystoœciach koœcielnych odby³o siê spotkanie towarzyskie w remizie OSP, w czasie którego zaproszeni goœcie z³o¿yli orkiestrze gratulacje i
¿yczenia oraz dokonali wpisu do Ksiêgi
Pami¹tkowej. Nastêpnie odby³ siê koncert
w wykonaniu orkiestry dêtej.
Cz³onkowie orkiestry sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie za przybycie na uroczystoœæ i wsparcie naszej Orkiestry Burmistrzowi – Panu Piotrowi Pu³ce, Wiceburmistrz – Pani Rozalii Oliwa, Dyrektorowi
MOKiS w Myœlenicach – Pani Anicie Werner, przedstawicielowi Wydzia³u Edukacji i
Kultury UMiG Myœlenice – Pani Aleksandrze Mistarz, Ks. Stanis³awowi Kurkowi, Ks.
Zbigniewowi Drobnemu, Ks. Stanis³awowi Ramsowi, Panu Franciszkowi Skorutowi
– w³aœcicielowi firmy „Pol-Met” w Krzywaczce, Panu Miros³awowi Dyb³owi – w³aœcicielowi firmy Solo w Krzywaczce, Panu
Grzegorzowi Szymskiemu – w³aœcicielowi
firmy Technical w Myœlenicach, Pañstwu
Ma³gorzacie i Jerzemu Blecharczykom –
w³aœcicielom firmy ADA w Bêczarce, Pañstwu Monice i Piotrowi Wilkom – w³aœcicielom firmy GiW w Bêczarce, Pañstwu Barbarze i Wies³awowi Wnêkom – w³aœcicielom sklepu spo¿ywczego w Bêczarce, So³tysowi wsi Bêczarka Panu Antoniemu Burdzie i jego ¿onie Teresie, Prezesowi OSP w
Krzywaczce Panu Tadeuszowi Burdzie, Komendantom OSP w Krzywaczce oraz w Bêczarce – Panu Wies³awowi Burdzie i Panu
Antoniemu Cholewa, by³emu Kapelmistrzowi Orkiestry Panu Tadeuszowi Porêbie, wieloletnim cz³onkom orkiestry – Panu
Stanis³awowi Szafrañcowi, Pani Józefie Porêbie, Panu Franciszkowi Leñczowskiemu
oraz wszystkim Mieszkañcom Krzywaczki i
Bêczarki.
Joanna Szafraniec

10

Dzieje orkiestry dêtej
Rozwa¿aj¹c dzieje orkiestry dêtej nale¿y wspomnieæ, i¿ pocz¹tki parafii w Krzywaczce siêgaj¹ XIII wieku. Parafia ta obejmowa³a Krzywaczkê i za³o¿on¹ w XIV wieku Bêczarkê. Krzywaczka by³a wa¿nym
oœrodkiem ¿ycia religijnego jak równie¿
kulturalnego i prawdopodobnie dlatego w
jej pieczêci widniej¹ skrzypce. Tak wiêc istnienie orkiestry jest historycznie uwarunkowane.
Oko³o roku 1908, a mo¿e wczeœniej, powsta³a w Krzywaczce kapela weselna sk³adaj¹ca siê z kilku grajków. W swoim sk³adzie mieli skrzypce, altówkê, klarnet, tr¹bkê, bêben i prawdopodobnie kontrabas. W
tej kapeli „prym wiód³”, czyli by³ jej kapelmistrzem Franciszek Œwierczyñski graj¹cy
na skrzypcach i kontrabasie. U niego to w
domu w ka¿d¹ sobotê zbierali siê grajkowie i doskonalili swoje umiejêtnoœci. Byli
jedn¹ z nielicznych kapel na tym terenie.
Wêdrowali po okolicznych miejscowoœciach, graj¹c po weselach. Jak wspomina
wnuk F. Œwierczyñskiego – Józef P. – wêdrowali a¿ do Nowego Targu. Wyprawa
trwa³a ca³y tydzieñ, mimo ¿e wesele trwa³o
dwa dni. Czêsto wracali w wyœmienitych
humorach (po spo¿yciu „ognistej wody”),
nie dbaj¹c o swoje instrumenty, które nieraz wraca³y pokiereszowane i trzeba by³o
je remontowaæ. Graj¹c w najbli¿szej okolicy np. w Bêczarce – wspomina wnuczka F.
Œwierczyñskiego – Stanis³awa W. – dzieci
grajków wybiega³y przed swoich ojców
wiod¹cych orszak weselny do koœcio³a,
aby dostaæ kawa³ek placka. Dzia³o siê tak
dlatego, poniewa¿ by³ taki zwyczaj, i¿ ka¿dy muzykant oprócz „poczêstnego” w
domu dostawa³ kawa³ „ko³acza” czy „buchty”, któr¹ zawija³ w czyst¹ chustê i bra³ ze
sob¹. Poniewa¿ w domach siê nie przelewa³o, dzieci mia³y wielk¹ uciechê z takiego
obrotu rzeczy. Placek ten, mimo ¿e czêsto
pokruszony, smakowa³ jak coœ najwspanialszego na œwiecie.
Podobnie by³o w Bêczarce – wiosce
historycznie zwi¹zanej z Krzywaczk¹. Tam
za³o¿ycielem orkiestry by³ Ludwik D¹browa, który prowadzi³ orkiestrê do 1916 r. W
nastêpnych latach orkiestrê w Bêczarce
prowadzi³ Andrzej Bartosz. Orkiestra ta,
podobnie jak kapela z Krzywaczki, gra³a
g³ównie na weselach, zabawach wiejskich
i ró¿nych uroczystoœciach koœcielnych.
Rokrocznie uczestniczyli równie¿ w Dró¿kach Kalwaryjskich podczas œwiêta Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny. W
tamtych czasach nauka gry na instrumentach przechodzi³a z pokolenia na pokolenie.
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W czasie II wojny œwiatowej prawdopodobnie zawieszono dzia³alnoœæ orkiestry
z powodu zakazu organizowania spotkañ
towarzyskich i kulturalnych. Po II wojnie
œwiatowej wznowiono dzia³alnoœæ orkiestry. Jej kapelmistrzem by³ Micha³ Szafraniec, który gra³ na kornecie. Ponadto w
sk³ad orkiestry wchodzili: Stanis³aw Leœniak – kornet, W³adys³aw Hodur – tenor,
W³adys³aw Leñczowski – klarnet, Franciszek Szafraniec – klarnet, Franciszek Œwierczyñski (syn) – helikon, W³adys³aw Leœniak – perkusja. W latach 50-tych do³¹czyli Stanis³aw Szafraniec – kornet, Józef
Szafraniec – klarnet, saksofon altowy, Tadeusz Leœniak, W³adys³aw Brózda - tenor.
Muzykanci gromadzili siê w domu W³adys³awa Leœniaka i tam odbywali próby. Grali
utwory, korzystaj¹c z zapisów nutowych
przywo¿onych przez kapelmistrza orkiestry
z Krakowa.
Orkiestra uœwietnia³a uroczystoœci koœcielne (œwiêta, odpust) i pañstwowe. Rokrocznie brali te¿ udzia³ w pochodzie 1-majowym w Su³kowicach. Tego¿ dnia w godzinach wieczornych przygrywali do tañca mieszkañcom Krzywaczki w czasie festynu i zabawy tanecznej organizowanej
na boisku szkolnym w parku. Ka¿dego
roku brali równie¿ udzia³ w obchodach
Œwiêta Ludowego organizowanego na
Rynku w Myœlenicach, daj¹c koncert zebranej ludnoœci. Ponadto przygrywali do
tañca podczas tanecznych zabaw wiejskich
i stra¿ackich, jak równie¿ do¿ynek. Nie oby³o siê równie¿ bez nich ¿adne wesele w
parafii. Prowadzili m³od¹ parê do koœcio³a,
grali podczas uroczystoœci zaœlubin, a póŸniej na przyjêciu weselnym, które najczêœciej trwa³o dwa dni w gospodzie „U Czepiela”. W zwi¹zku z tym, i¿ brali udzia³ w
tak ró¿norakich uroczystoœciach i imprezach, ich repertuar by³ bardzo ró¿norodny.
Grali wiêc pieœni koœcielne, marsze, walce,
polki, oberki, fokstroty, samby, rumby oraz
to, co w danym okresie goœci³o na parkietach np. rock and roll, boogie-woogie, taniec z hula hop.
Tradycj¹ orkiestry by³o rokroczne
uczestnictwo w Dró¿kach Kalwaryjskich w
okresie Wniebowziêcia NMP. Tradycja ta
trwa nieustannie do dnia dzisiejszego.
Muzykanci naszej orkiestry byli tak¿e zapraszani goœcinnie przez orkiestrê z Izdebnika do uzupe³nienia ich sk³adu w czasie
Izdebnickiej Pielgrzymki z feretronami do
Kalwarii Zebrzydowskiej w tzw. Niedzielê
Strzelan¹, czyli Niedzielê Oktawn¹ i tam
brali udzia³ w procesji ku czci Najœwiêtszego Sakramentu.
W roku 1962 obydwie orkiestry po³¹czy³y swe si³y i graj¹ razem a¿ po dzieñ
dzisiejszy. Na prze³omie lat 70.i 80. orkie-

strê prowadzi³ Tadeusz Porêba – nauczyciel Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia. W latach 90. nasza orkiestra by³a ma³o
aktywna z powodu braku chêtnych osób
do gry. Nie zaprzesta³a jednak swej dzia³alnoœci, gdy¿ nawet w najtrudniejszym dla
niej okresie ci, którzy podtrzymywali jej
istnienie, mobilizowali siê i tradycyjnie
uœwietniali uroczystoœci w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Prze³omowym momentem w historii orkiestry sta³y siê lata, kiedy to proboszczowsk¹ pos³ugê kap³añsk¹ obj¹³ w naszej
parafii ksi¹dz Stanis³aw Kurek, który zainteresowa³ siê jej losem. Do³o¿y³ wszelkich
starañ, by przywróciæ jej dawn¹ œwietnoœæ.
To dziêki jego zaanga¿owaniu i finansowemu wsparciu orkiestra zaczê³a prê¿nie
dzia³aæ ju¿ w 2000 roku. Dzisiejsza jubilatka zawdziêcza du¿o tak¿e Jackowi Porêbie
– nauczycielowi Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia w Myœlenicach, który
bezinteresownie pomaga³ i wspiera³ jej
funkcjonowanie i dzia³alnoœæ muzyczn¹.
Z up³ywem czasu poszerza³y siê szeregi parafialnej orkiestry dêtej, która ros³a w
si³ê i utwierdza³a swoj¹ pozycjê w œrodowisku lokalnym. W du¿ej mierze zawdziêcza swe istnienie ofiarnoœci parafian, sponsorom i ludziom dobrej woli.
Obecnie orkiestra liczy 29 cz³onków a
s¹ to: kapelmistrz Jacek Porêba – klarnet/
saksofon altowy, Daria Grabek – flet, Angelina Bartosz – klarnet, Karolina Boroñczyk – klarnet, Gabriela D¹browa – klarnet,
Marzena Siemieniec – klarnet, Ksenia Szafraniec – klarnet, Wojciech Brózda – tr¹bka, £ukasz Cholewa – tr¹bka, Kamil D¹browa – tr¹bka, Kazimierz D¹browa – tr¹bka, Arkadiusz Kaczor – tr¹bka, Kamil Kaczor – tr¹bka, Kamil Sadowski – tr¹bka, Sylwester Smreczak – tr¹bka, Olaf Wilk – tr¹bka, Konrad Szafraniec – saksofon altowy,
Mieczys³aw Pulchny – saksofon tenorowy, Andrzej Szafraniec – saksofon tenorowy, W³odzimierz Wilk – saksofon tenorowy, W³adys³aw Brózda – tenor, Andrzej
D¹browa – tenor, Marian Pulchny - tenor/
perkusja, Konrad Kaczor – puzon, Wiktor
Kaczor – puzon, Edward Kaczor – bas,
Edmund Wilk – bas.
Dziêki ¿yczliwoœci i finansowemu
wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Myœlenice Macieja Ostrowskiego, mo¿e korzystaæ z fachowej pomocy kapelmistrza, a
tak¿e posiada lokum, w którym odbywaj¹
siê próby.
Orkiestra dêta uœwietnia sw¹ gr¹
wszystkie uroczystoœci koœcielne w parafii oraz inne uroczystoœci w œrodowisku lokalnym. Ponadto w bie¿¹cym roku uœwietni³a sw¹ gr¹ obchody jubileuszu 20-lecia
Pustelni Niepokalanów w Grzechyni ko³o
Makowa Podhalañskiego, towarzyszy³a
p¹tnikom na Dró¿kach Kalwaryjskich, przy-

Œp. Józef Moskal (1941 – 2008)
Pan Józek
Gry na instrumentach dêtych nauczy³ go dziadek Jan Stok³osa, dyrygent naszej orkiestry stra¿ackiej i
pierwszy po wojnie wójt Su³kowic. Po
opanowaniu podstawowych umiejêtnoœci muzycznych kilkunastoletni
Józek gra³ ju¿ w orkiestrze.
Kiedy w roku 1954 „KuŸnia” objê³a patronat nad orkiestr¹, by³ ju¿ pracownikiem fabryki i wyró¿niaj¹cym siê
instrumentalist¹. Orkiestrê prowadzi³
wówczas sêdziwy kapelmistrz wojskowy Florian Firek. Starsi muzycy,
którym zale¿a³o na podniesieniu umiejêtnoœci muzycznych zespo³u, postanowili powo³aæ m³odszego dyrygenta. Wybór pad³ na Józka. Skierowano
go do œredniej szko³y muzycznej w
Krakowie na trzyletni kurs dyrygentów.
Kurs ukoñczy³ z wyró¿nieniem, z patentem,
wiêc powierzono mu batutê dyrygenta orkiestry dêtej w „KuŸni”.
Dziêki osobistym walorom, zdolnoœciom pedagogicznym i umiejêtnoœci grupowania ludzi wokó³ siebie, stworzy³ w ci¹gu kilku lat jedn¹ z najlepszych orkiestr
dêtych w naszym województwie. Dba³ o
nabór, nauczaj¹c m³odych gry. Dziêki temu
zespó³ liczy³ ponad 40 muzyków, których
cechowa³a dyscyplina i umi³owanie muzyki oraz satysfakcja z uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych „KuŸni” i Su³kowic.
Orkiestra zajmowa³a czo³owe miejsca w
przegl¹dach, festiwalach i konkursach.
Kapelmistrz Moskal (nazywany powszechnie Panem Józkiem) poszerzy³ repertuar
zespo³u o przeboje muzyki rozrywkowej w
swej aran¿acji. Koncerty orkiestry cieszy³y
siê du¿¹ popularnoœci¹ oraz uznaniem, na
grywa³a podczas I jarmarku rzemios³a i wyrobów regionalnych „Su³kowicka Jesieñ”
oraz bra³a udzia³ w IV Powiatowym Przegl¹dzie Orkiestr Dêtych w Myœlenicach.
Z roku na rok wzrasta poziom artystyczny wykonywanych przez ni¹ utworów. Swoim mi³oœnikom i s³uchaczom oferuje bogaty i ró¿norodny repertuar, przez
co zdobywa coraz wiêksz¹ popularnoœæ i
uznanie. Jej klimat najlepiej oddaj¹ s³owa
perkusisty orkiestry Mariana Pulchnego:
„Orkiestra Dêta, która prê¿nie dzia³a,
stara siê uœwietniæ przeró¿ne rocznice.
Z wielk¹ tradycj¹, bo ju¿ 100 lat dzia³a,
rozs³awia Bêczarkê, Krzywaczkê i ich
okolice.”
Joanna Szafraniec
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dowód czego otrzyma³a w 1974 roku Honorow¹ Odznakê Zwi¹zku Chórów i Orkiestr, a w 1980 Z³ot¹ Odznakê Za Zas³ugi
dla Ziemi Krakowskiej.
Józef Moskal prowadzi³ w latach 1963 –
1988 zespó³ muzyczny „S³owiki” i w ówczesnej zbiorczej szkole gminnej (1973 – 1977)
zespó³ akordeonistów. „S³owiki” gra³y na
wiêkszoœci miejscowych (i nie tylko) wesel, zabaw i festynów. Opiekowa³ siê tak¿e
kapel¹ „Su³kowskie Baciary”.
Za swoja pracê zosta³ odznaczony m.in.
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, odznakami: Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury, Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa (br¹zowa,
srebrna i z³ota), Za Zas³ugi dla Ziemi Krakowskiej (srebrna i z³ota).
W 1989 roku ze wzglêdów rodzinnych
wyjecha³ ze Su³kowic. W nowym miejscu
zamieszkania równie¿ prowadzi³ du¿¹ orkiestrê i... têskni³ za nasz¹. Kiedy tylko móg³,
przyje¿d¿a³ w swe strony rodzinne. Powróci³ latem 2008 roku, snuj¹c wiele planów na
przysz³oœæ. Niestety, w ich realizacji przeszkodzi³a choroba.
Zmar³ 3 grudnia. W kondukcie pogrzebowym towarzyszy³a mu jego orkiestra. Po¿egnaliœmy zas³u¿onego organizatora i propagatora amatorskiego muzykowania w
naszym œrodowisku. Bardzo go bêdzie brakowaæ.
Rodzinie sk³adamy wyrazy wspó³czucia.
Przyjaciele i koledzy
Na zdjêciu Józef Moskal ze sw¹ matk¹
na kalwaryjskich dró¿kach w 2003 roku.
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opiekuna, pozosta³ w miejscu. Gdyby
pies us³ucha³, na pewno by ich odkry³.
Wyszli z ukrycia dopiero przed wieczorem, kiedy mieszkañcy zaczêli wracaæ do
domów po zakoñczeniu pacyfikacji.

Jak dziœ
pamiêtam
Przed wojn¹ mój Ojciec, Stanis³aw
Repeæ, by³ zawodowym podoficerem
Wojska Polskiego, szefem kompanii w
5 pu³ku Strzelców Podhalañskich w
Przemyœla. Obawiaj¹c siê NKWD, przenieœliœmy siê do naszej rodziny w Su³kowicach, do domu Matki. Ojca nie dopadli Rosjanie; nie Katyñ, lecz Gross
Rosen sta³o siê kresem jego ¿ycia.

Wybór i funkcja so³tysa

Pacyfikacja
W roku 1943 mia³em 8 lat. Przed
siódm¹ rano, 24 lipca, rodzice wraz z moim
11-letnim bratem Stefanem i babci¹ poszli na pogrzeb œp. Jana Frosztêgi. Kondukt doszed³ tylko do rynku bydlêcego
(obecnie jest tam restauracja „Kowalska”), na który zagnano wszystkich uczestników pogrzebu. Trumnê ze zw³okami furman zawióz³ prosto do koœcio³a. Nam Niemcy kazali j¹ otworzyæ. Pogrzeb dokoñczono pod wieczór, po zakoñczeniu pacyfikacji.
Zosta³em w domu z ciotk¹ Ann¹, najstarsz¹ siostr¹ Matki. Druga ciotka, Ludwika, ¿ona W³adys³awa Ziembli, wraz z mê¿em ukry³a siê przed Niemcami w drewutni,
czyli w szopie przylegaj¹cej z boku do domu,
gdzie mieliœmy ukryte ¿arna. Wchodzi³o siê
tam przez wysuwan¹ deskê. 16-letnia kuzynka Marysia (obecnie Toba³a) ukry³a siê
w stodole w sianie.
Widzia³em, jak Niemcy od samego rana
zbierali ludzi w grupy i pêdzili w stronê rynku. ¯o³nierze weszli do naszego domu, nakazuj¹c nam wyjœæ. Ciotka prosi³a, by nas
nie zabierali, ¿e jest chora, a ja ma³e dziecko. By³a ona kobiet¹ schorowan¹, niskiego wzrostu, pochylon¹. Pierwsza grupa ¿o³nierzy da³a siê uprosiæ, kolejne równie¿.
Czêœciej ni¿ co godzinê sprawdzano, czy
ktoœ nie zosta³. Oko³o 11-tej przyszli znowu. Kiedy wydawa³o siê, ¿e ponownie nas
zostawi¹ w spokoju, wtargn¹³ esesman i
zacz¹³ wrzeszczeæ na ¿o³nierzy. Tym razem
nie ust¹pili, ciotka zarzuci³a chustkê i wysz³a razem z nimi. W tym zamieszaniu i ze
strachu zapomnia³a zabraæ mnie z sob¹. Zosta³em w domu zupe³nie sam. Wystraszony siedzia³em w kuchni, wychodz¹c tylko
co jakiœ czas na ganek, który siê ci¹gn¹³
wzd³u¿ domu. Co chwilê p³aka³em, szczególnie po wizycie Niemców. W pewnej
chwili, gdy siedzia³em na zydlu w kuchni,
wszed³ Niemiec i po polsku zapyta³, czy w
dzbanku na stole jest mleko. W momencie
pytania usiad³a mi mucha na czubku g³owy
i przecz¹co pokrêci³em g³ow¹, chc¹c j¹ str¹ciæ. Zanim odpowiedzia³em, ¿e nie wiem, czy
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Stanis³aw Repeæ
Podoficer Wojska Polskiego wraz
z rodzin¹ – zdjêcie z roku 1936
w dzbanku jest mleko, Niemiec podszed³
do sto³u i zacz¹³ przelewaæ mleko do manierki. Mo¿e to œmieszne, ale proszê sobie
wyobraziæ mój strach, ¿e ¿o³nierza wprowadzi³em w b³¹d, krêc¹c przecz¹co g³ow¹.
Trwa³o to chwilê, a ja by³em przekonany, ¿e
bêdê surowo ukarany. Na szczêœcie wyszed³ bez s³owa. Trzeba dodaæ, ¿e by³o to
mleko kontyngentowe, przygotowane, a
nie odstawione do zlewni w starej karczmie
(dziœ na tym miejscu stoi stra¿nica).
Oko³o drugiej po po³udniu, kiedy sta³em na ganku, wyszed³ nagle zza stodo³y
s¹siada Jana £askiego niemiecki oficer.
Zobaczy³ i zacz¹³ bardzo g³oœno krzyczeæ.
Wystraszony uciek³em do kuchni. Za chwilê wbieg³ za mn¹ i jeszcze g³oœniej wrzeszcza³. Nic nie rozumia³em - im g³oœniej krzycza³, tym bardziej p³aka³em. Trwa³o to
d³u¿sz¹ chwilê. Wreszcie wyszed³, a ja, ca³y
czas w strachu, nads³uchiwa³em, kiedy po
mnie przyjd¹. Zosta³em. Widocznie nie znalaz³ ¿o³nierz, który móg³by mnie odprowadziæ. By³em coraz bardziej wystraszony,
coraz mocniej bola³a mnie g³owa. O g³odzie
wcale nie pamiêta³em. Ba³em siê ju¿ nawet
wyjœæ na ganek, ale po d³u¿szym czasie odwa¿y³em siê. Stoj¹c p³aka³em. Wówczas
us³ysza³em g³os ciotki Ludwiki dochodz¹cy z szopy: Nie p³acz, Stasiu, nie p³acz.
IdŸ do kuchni, tam zaczekaj.
W drewutni ich nie znaleziono, mieli
du¿o szczêœcia. Wczeœniej goœciñcem przechodzi³ Niemiec, prowadz¹c psa. Zobaczy³
dojrza³e papierówki w ogrodzie, zbieg³ w
dó³ w stronê jab³oni, przebiegaj¹c ko³o samej szopy – miejsca ich ukrycia. Pies czeka³ na drodze, 10 metrów od ukrywaj¹cych
siê i, mimo usilnych nawo³ywañ swego
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Obecnie wrócê do wczeœniejszych
wydarzeñ. So³tys Józef Latoñ który zosta³ zamordowany w czasie pacyfikacji,
otrzyma³ wczeœniej polecenie od Niemców, aby wytypowa³ trzech kandydatów
na to stanowisko. Ojciec zosta³ jednym
z wyznaczonych. Przy jego nazwisku
Latoñ uzasadni³: nie ma w³asnego
domu, partyzanci nie bêd¹ mieli czego
spaliæ.
Pewnego dnia wszyscy trzej zostali
wezwani do Krakowa i do jakiegoœ urzêdu. (Bardzo chcia³bym wiedzieæ, kim byli
pozostali kandydaci. Mo¿e ktoœ pamiêta. Proszê o informacjê).
Ojciec zaraz po powrocie z Krakowa tak
relacjonowa³ w domu, a póŸniej opowiada³
równie¿ s¹siadom.
W urzêdzie weszliœmy w trzech do pokoju, ja jako ostatni stan¹³em z tylu. Urzêdnik zapyta³:
- Który z panów nazywa siê Repeæ?
Odpowiedzia³em:
- Ja.
- Bêdzie pan so³tysem w Sulkowicach.
- Ale ja nie znam ludzi – argumentowa³em. Wtedy pad³o pytanie:
- Ksiêdza pan zna?
- Znam.
- Koœcielnego pan zna?
- Znam.
- Organistê pan zna?
- Znam
- Oni znaj¹ ludzi, to panu wystarczy.
Do widzenia.
Oto ca³a rozmowa.
Domyœlam siê, dlaczego Niemcy kazali
Latoniowi szukaæ nastêpcy. W czasie okupacji m³odzie¿ z górnej czêœci Su³kowic (i
nie tylko) organizowa³a prawie w ka¿d¹ niedzielê potañcówki na Kozówce w Harbutowicach. By³o tam dosyæ bezpiecznie, bo na
wzgórzu miêdzy lasami i Niemcy tam siê nie
zapuszczali. W pewn¹ niedzielê przysz³o
trzech konfidentów (czego nikt siê nie domyœla³), przedstawiaj¹c siê, ¿e s¹ partyzantami. Zaczêli zapisywaæ do partyzantki. Prawie wszyscy obecni wyrazili zgodê, podaj¹c swe nazwiska. Konfidenci, wracaj¹c z
Kozówki, wst¹pili do so³tysa. Tam te¿ siê
przedstawili, ¿e s¹ partyzantami. Latoñ ugoœci³ ich wieczerz¹, nie powiadamiaj¹c równoczeœnie w³adz niemieckich o tym zdarzeniu, co by³o obowi¹zkiem so³tysa.

Ojciec przed objêciem funkcji so³tysa
by³ za³amany, poniewa¿ by³a to rola niebezpieczna i niewdziêczna; nale¿a³o s³uchaæ i wykonywaæ polecenia Niemców. Nak³adali kontyngent: zbo¿e, ziemniaki, kury,
œwinie, mleko itd., w iloœci ustalonej przez
siebie, z czego gmina musia³a siê wywi¹zaæ. Trzeba by³o wyznaczaæ podwody itp.
Mieszkañców zabierano do wykonywania
przymusowych robót, np. kopanie okopów
w Budzowie. Za wiele spraw odpowiada³
so³tys. Wiem, ¿e pomaga³a mu grupa osób
z³o¿ona z kilku gospodarzy. Kierowali siê
zasad¹, ¿e krowy nie powinien oddaæ ten,
kto ma tylko jedn¹. Za te obowi¹zkowe
dostawy Niemcy dawali kartki na zakup
pewnych towarów, g³ównie wódki. Jestem
przekonany, ¿e tê niewdziêczn¹ i narzucon¹
funkcjê so³tysa uda³o siê Ojcu wype³niæ
godnie jako Polakowi. Zaraz po wojnie i w
latach nastêpnych ani razu nie spotka³em
siê z zarzutem przeciw Ojcu. Przeciwnie,
spotka³em siê z dowodami wdziêcznoœci.
Obowi¹zki so³tysa Ojciec zacz¹³ pe³niæ
w dniu pacyfikacji. Nie wiem, jak Niemcy
znaleŸli go w ten dzieñ. Czy by³ wyczytany
po nazwisku, czy w jakiœ inny sposób? Po
latach pyta³em brata, bo przecie¿ poszli razem na pogrzeb, ale nie pamiêta³. (Mo¿e
ktoœ wie, jak siê to odby³o. By³bym wdziêczny za uzupe³nienie). Wed³ug ciotki Anny,
Ojciec nie le¿a³ na placu, tylko chodzi³ z
Niemcami.
Pamiêtam, ¿e 1 listopada 1943 r. rano
przysz³o do Ojca dwóch wystraszonych
mê¿czyzn z Su³kowic i poinformowali, i¿
ktoœ z³o¿y³ wieñce na grobie pomordowanych w czasie pacyfikacji, a pochowanych
w ogrodzie przed domem Strêka.
Pamiêtam budowê spichlerza za star¹
szko³¹ podstawow¹. Zaczyna³ siê tam,
gdzie dziœ koñczy siê plac zabaw. W tym
miejscu fundamenty pod legary byty wykonane z kamieni m³yñskich (¿aren). Wiêkszoœæ kamieni znajdowa³a siê w ziemi, a tylko niewielka czêœæ wystawa³a. Niemcy te
¿arna rekwirowali, poniewa¿ chcieli, by
zbo¿e mielono w m³ynie. Za to potr¹cali
czêœæ zbo¿a, chyba 20%. Ciekaw jestem,
czy po zburzeniu spichlerza ktoœ zabra³
¿arna, czy zosta³y w ziemi.
Aresztowanie
Ojciec pe³ni³ funkcjê so³tysa od 24 lipca 1943 do 30 kwietnia 1944, czyli od pacyfikacji do dnia aresztowania.
Niemcy przyszli wczeœnie rano w niedzielê do naszego domu. Minêli pomieszczenie, w którym mieszkaliœmy (ma³y pokoik) i weszli najpierw do Ziemblów. Na pytanie, czy nazywa siê Repeæ, wujek odpowiedzia³: Nie, szwagier. Przet³umaczono
to Niemcom. Kazali mu wstaæ i ubraæ siê.

Gdyby powiedzia³, ¿e nazywa siê Ziembla,
byæ mo¿e nie zosta³by aresztowany. Ojca
mojego te¿ zaraz zabrano i w drodze do rynku na Malikówce skuto. W tê niedzielê 30
kwietnia 1944 r. aresztowano 20 su³kowiczan. Wszystkich zawieŸli samochodami
do wiêzienia Montelupich w Krakowie. Po
paru dniach kilku z nich zosta³o rozstrzelanych w Krakowie (wœród nich W³adys³aw
Ziembla), co zosta³o og³oszone w obwieszczeniach.
Pozosta³ych wywieziono do obozu w
Gross Rosen, gdzie pracowali w kamienio³omie. Z tej grupy aresztowanych prze¿yli
tylko ks. katecheta Marian Selwa, ale zmar³
po wyjœciu z obozu w 1945, oraz dr Leonard
¯ychski (w monografii Su³kowic Stanaszka napisano b³êdnie ¯ylski oraz pominiêto
fakt aresztowania Ziembli). Z doktorem
¯ychskim rozmawia³em w roku 1977 i byæ
mo¿e kiedyœ o tym opowiem. Warto dodaæ, ¿e lista aresztowanych prawdopodobnie by³a u³o¿ona w Su³kowicach.
W kilka godzin po aresztowaniu Ojca
Niemcy przyjechali na rewizjê. By³em przy
niej obecny. Matka le¿a³a chora w ³ó¿ku,
ale nawet to nie przeszkodzi³o im w przeszukaniu siennika. Kiedy znaleŸli ma³y, czerwony ¿agiel od mojej ¿aglówki (zabawki),
jeden z rewiduj¹cych d³ugo i g³oœno krzycza³ na Matkê po polsku, ¿e to p³ótno przygotowaliœmy do wywieszenia w oknie, kiedy wkrocz¹ Rosjanie. Najdok³adniej przegl¹dali ksi¹¿ki i papiery na pó³ce, kartka za
kartk¹. Mieliœmy szczêœcie, ¿e niczego nie
znaleŸli, chocia¿ trzymali w rêkach bardzo
dok³adn¹ niemieck¹ mapê wojskow¹. Matka na moment zamar³a. Nie zauwa¿yli tej
mapy.
Dzia³alnoœæ polityczna
Ojciec nale¿a³ do AK, pe³ni³ (wed³ug
moich informacji) znacz¹c¹ funkcjê. Czasami wracaj¹c z Ojcem z koœcio³a, wstêpowaliœmy do Stanaszków albo do doktora
¯ychskiego. Czêsto goœcili w naszym domu tajemniczy panowie, grali w szachy. S³ysza³em, jak Ojciec zwraca³ siê do nich: panie majorze, panie kapitanie. Po wojnie znalaz³em miêdzy desk¹ a ³at¹ dachow¹ kilka
konspiracyjnych biuletynów informacyjnych. Ze sprytnej skrytki na zewn¹trz
domu korzystali wtajemniczeni.
Po wojnie
Pamiêtam pewne zdarzenie tu¿ po zakoñczeniu wojny, którego sens zrozumia³em chyba 15 lat póŸniej. Latem, póŸnym
popo³udniem wszed³ do naszego domu
jakiœ m³ody cz³owiek w butach z cholewami i biczem w rêku. Przedstawi³ siê, ¿e jest z
Izdebnika i tam „maj¹ radiostacjê”. Specjal-
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nie do nas przyjechali, ¿eby poinformowaæ
o tym, i¿ Ojciec ¿yje za granic¹, ale nie mo¿e
wróciæ z powodu czekaj¹cych go tu represji. Zapanowa³a ogromna radoœæ. Matka
do œmierci wierzy³a, ¿e mój Ojciec ¿yje. My
te¿ wówczas w to uwierzyliœmy. A przecie¿
to SB chcia³o siê czegoœ od nas dowiedzieæ na temat Ojca. Perfidny sposób esbeków!
Moja Matka stara³a siê o rentê. Ja zanosi³em do s¹du ró¿ne dokumenty, chodz¹c pieszo do Myœlenic. O przynale¿noœci Ojca do AK zaœwiadczy³o na piœmie kilka osób z Su³kowic, z Urzêdu Gminnego
piecz¹tk¹ potwierdzi³ i podpisa³ Stanis³aw
Bernecki (z tartaku). Starania o rentê trwa³y lata. Matka nie doczeka³a zakoñczenia.
Zmar³a w roku 1949 w wieku 44 lat. Ostatecznie uznano, ¿e nam siê nic nie nale¿y, a
mo¿emy odwo³aæ siê do prezydenta Bieruta. Brat po przeczytaniu pismo zmi¹³ i wrzuci³ do wiadra z wêglem. Tak zosta³ zamkniêty pewien etap.
Stanis³aw Repeæ
(syn so³tysa)
Spisa³ Stefan Bochenek
Klamra, nr 8 z 1998 r.

WiêŸniem obozu w Gross
Rosen by³ ks. Marian Selwa,
katecheta w Su³kowicach.
W kronice przedszkola 30 kwietnia 1948
roku zapisano:
W roku 1944 zosta³ zabrany do obozu
koncentracyjnego, wraz z innymi obywatelami Su³kowic, by³y ks. katecheta ks.
Marian Selwa. Wiadomoœci o nim by³y bardzo sk¹pe, nie mo¿na siê by³o nigdy nic
konkretnego dowiedzieæ, co siê z nim sta³o po przejœciu frontu. Dopiero pod koniec tego miesi¹ca rodzina dosta³a wiadomoœæ, ¿e w roku 1945 20 sierpnia w sanatorium w Niemczech umar³ ks. Selwa.
Po otwarciu testamentu dowiedziano
siê, ks. katecheta odda³ te¿ coœ na ochronkê w Su³kowicach. A wiêc przywieziono
nam dwie szafy du¿e i dwie eta¿erki, które
pos³u¿¹ nam za pó³ki na zabawki. Po
sprzeda¿y zaœ domku w Krakowie, który
by³ w³asnoœci¹ ks. Selwy, przypadnie nam
pewna suma pieniê¿na, zgodnie z ¿yczeniem œp. ks. Selwy.
Dzieci obieca³y siê modliæ za zmar³ych
dobroczyñców ks. £ojka i ks. Selwê. Pokój niech bêdzie ich duszom.
Tablica upamiêtniaj¹ca ks. Selwê jest na
murze koœció³ka œw. Zofii w Su³kowicach.
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Ludzi trzeba kochaæ i ich rozumieæ
Z dyrektorem OPS w Su³kowicach Józef¹ Berneck¹ rozmawia Anna Witalis Zdrzenicka
Dlaczego tak gwa³townie protestuje
Pani, gdy ktoœ nazywa Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej „opiek¹”?
Kiedyœ by³a „opieka”. Ludzie przyzwyczaili siê, ¿e do opieki chodzi siê po zapomogi i na tym koniec. Tymczasem OPS ma
za zadanie przede wszystkim pomagaæ – a
to znaczy: zrobiæ wszystko, by ludzie mogli
siê usamodzielniæ, stan¹æ na w³asnych nogach. Oczywiœcie, wyp³acamy zasi³ki, przyznajemy pomoc w formie bezp³atnych obiadów, które dzieci otrzymuj¹ we wszystkich
szko³ach i przedszkolach na terenie gminy,
staramy siê ratowaæ ró¿ne podbramkowe
sytuacje ¿yciowe, np. takie, jak zakup opa³u, gdy przy kilkunastostopniowym mrozie
ktoœ nie ogrzewa mieszkania z powodu braku œrodków na jego zakup. Ale przede
wszystkim prowadzimy intensywn¹ pracê
socjaln¹. Czêsto warunkiem skorzystania z
pomocy jest podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych
do poprawy swojej sytuacji ¿yciowej. Dlatego wspólnie z pracownikiem socjalnym
uzgadniamy plan wyjœcia z trudnej sytuacji ¿yciowej, finansowej, itd.
Na przyk³ad? Kierujecie na leczenie
odwykowe? Nak³aniacie do podjêcia pracy?
W ró¿nych sytuacjach znajduj¹ siê ludzie. Jedni popadaj¹ w tarapaty przez na³óg, inni przez chorobê, a jeszcze inni dlatego, ¿e po prostu sobie nie radz¹ w ¿yciu w
nowych realiach. S¹ te¿ zdarzenia losowe.
Ka¿dy mo¿e – choæ nikomu tego nie ¿yczê
– straciæ pracê, dach nad g³ow¹, kogoœ bliskiego, kto stanowi³ oparcie dla rodziny.
Nie mo¿na generalizowaæ, ¿e jak ktoœ korzysta z pomocy OPS, to zaraz na³ogowiec
albo leñ.
Ludzie pewnie w³aœnie dlatego
wstydz¹ siê korzystaæ z pomocy, ¿e taka
jest obiegowa opinia.
Staramy siê dzia³aæ bardo dyskretnie.
Wszystkich pracowników OPS obowi¹zuje tajemnica s³u¿bowa. Nigdzie nie podajemy nazwisk osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej. Teraz nawet ³atwiej przyjœæ
do nas, bo nie tylko œwiadczymy pomoc
zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej, dla
osób i rodzin, które wymagaj¹ finansowego wsparcia i pracy socjalnej, ale obecnie
OPS wyp³aca te¿ zasi³ki rodzinne, do których obowi¹zuj¹ zupe³nie inne kryteria. Od
tego roku wyp³acamy tak¿e stypendia
szkolne, prowadzimy Gminne Centrum Informacji, gdzie zajmujemy siê m.in. osobami bezrobotnymi i poszukuj¹cymi pracy. Pomagamy im znaleŸæ pracê – w ogóle jak¹œ,
albo lepsz¹ ni¿ ta, któr¹ obecnie maj¹, wyp³acamy dodatki mieszkaniowe. Wiêc ludzie
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przychodz¹ do nas w ró¿nych sprawach.
Obecny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej to
wiêc daleko wiêcej ni¿ „opieka”, z któr¹
zwykle bywa kojarzony.
Ale na wywiady Pañstwo chodz¹, a ludzie siê tego boj¹.
Tak. Jest to warunkiem udzielenia jakiejkolwiek pomocy, np. dofinansowania wyjazdu dziecka na wypoczynek, zasi³ku celowego. Jesteœmy zobowi¹zani do przeprowadzenia wywiadu zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej. To s¹ przecie¿ pieni¹dze
publiczne, które musz¹ byæ wydatkowane
zgodnie z przepisami. Ale my nie rozmawiamy z s¹siadami, nie robimy afery wokó³ wizyty w domu osoby korzystaj¹cej z pomocy. Ludzie czasami boja siê, ¿e jak pracownik socjalny zobaczy dywan, komputer czy
samochód, to uzna, ¿e pomoc jest niepotrzebna i za¿¹da, by je sprzedaæ, albo nie
wiem, co jeszcze. Nic podobnego. My wiemy przecie¿, ¿e komuœ mog³o siê dobrze
powodziæ, a teraz przechodzi trudny okres.
Ka¿dy przypadek rozpatrujemy indywidualnie.
Czy tylko osoby rzetelnie potrzebuj¹ce pomocy zwracaj¹ siê do Pañstwa? Nie
zdarzaj¹ siê „naci¹gacze”?
Oczywiœcie, ¿e nie pozwalamy siê „naci¹gaæ”. Ale to s¹ sporadyczne przypadki.
Bardzo chcê wierzyæ w to, ¿e o pomoc ubiegaj¹ siê tylko osoby, które faktycznie nie
s¹ w stanie zaspokoiæ potrzeb swoich i
swoich rodzin. Ufam, ¿e ka¿dy mieszkaniec
naszej gminy, który zwraca siê do nas o
pomoc, przychodzi wtedy, gdy najbardziej
jej potrzebuje. I takie osoby nie powinny
siê wstydziæ prosiæ o wsparcie. Mog¹ siê o
nie ubiegaæ, bo przecie¿ w³aœnie po to pañstwo powo³a³o oœrodki pomocy spo³ecznej, by pomagaæ ludziom w ro¿nych trudnych sytuacjach ¿yciowych.
Dajecie pieni¹dze i co dalej? Na czym
polega praca socjalna?
Staramy siê razem z zainteresowanymi
osobami szukaæ wyjœcia z trudnej sytuacji,
w jakiej siê znaleŸli. Czasami jest to rzeczywiœcie problem alkoholu. Wtedy osobê, której pomagamy, nak³aniamy do podjêcia terapii, wskazujemy jej instytucje i organizacje, w których mog¹ uzyskaæ specjalistyczn¹ pomoc, kierujemy do Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, itp.
Na si³ê nikogo nie mo¿emy zmusiæ do leczenia i podjêcia decyzji o trzeŸwieniu. Nie
mo¿emy te¿ w takich przypadkach definitywnie odmawiaæ pomocy, ale mo¿emy j¹
ograniczyæ, udzielaæ w innej formie ni¿ tylko pieni¹dze, np. w naturze. Z zupe³nie in-
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nymi problemami mamy do czynienia, gdy
zg³aszaj¹ siê do nas osoby, które nie potrafi¹ sobie znaleŸæ godziwej pracy, bo nie
wierz¹ w siebie, w to, ¿e coœ potrafi¹, ¿e siê
do czegoœ nadaj¹. Takim ludziom pomagamy – uczymy pisaæ cv i listy motywacyjne,
pomagamy przygotowaæ siê do rozmowy
kwalifikacyjnej, poruszaæ siê po Internecie
i ofertach z urzêdów pracy, odnaleŸæ siê na
obecnym rynku pracy.
Czy to znaczy, ¿e zatrudniaj¹ Pañstwo
np. psychologów?
Nie. Ale Gminne Centrum Informacji pomaga mieszkañcom ludziom w czynnoœciach, które wymieni³am, a ponadto organizowane s¹ szkolenia, np. z obs³ugi komputera, aktywnego poszukiwania pracy, itd.
Wspó³pracujemy z Powiatowym Urzêdem
Pracy, Urzêdem Miejskim w Su³kowicach,
Polskim Komitetem Pomocy Spo³ecznej i
Su³kowick¹ Izb¹ Gospodarcz¹. Kierujemy
na bezp³atne konsultacje z doradc¹ zawodowym. Organizowane s¹ równie¿ spotkania m³odzie¿y gimnazjalnej z doradc¹ zawodowym odnoœnie wyboru kierunków dalszego kszta³cenia.
„Na mieœcie” mówi siê, ¿e w OPS-ie
jest Internet za darmo. Czy to prawda?
Rzeczywiœcie ju¿ od kilku lat Gminne
Centrum Informacji ma salê z komputerami,
gdzie zainteresowani mog¹ korzystaæ z Internetu za darmo, oczywiœcie nie z gry w
sieci ani te¿ po to, by dyskutowaæ na portalach spo³ecznoœciowych, ale by szukaæ
pracy, odbieraæ i wysy³aæ pocztê elektroniczn¹, itd. W tym roku przyst¹piliœmy do
realizacji programów unijnych. Pierwszy z
nich to „Aktywni razem” z EFS „Kapita³
Ludzki”. Podpisaliœmy kontrakty socjalne
z 5 osobami. Przesz³y one przez kompleksowe szkolenie, pe³n¹ odnowê, ³¹cznie z
wizerunkiem zewnêtrznym, nauczy³y siê
wielu wa¿nych rzeczy, nabra³y wiary w siebie. W nastêpnym roku mamy nadziejê na
8 takich kontraktów. Jak ktoœ chce sam sobie pomóc, na pewno znajdzie u nas
wszechstronne wsparcie.
To nie jest jedyny program unijny, który Pañstwo realizuj¹.
Projekt „Aktywni razem” zakoñczyliœmy w niedzielê 14 grudnia integracyjn¹
imprez¹ miko³ajkow¹, w której wziê³y udzia³
dzieci niepe³nosprawne i dzieci zdrowe. Ten
program ma na celu tworzenie wiêzi miêdzy
ludŸmi. Niepe³nosprawnym ma daæ lepszy
kontakt z reszt¹ spo³eczeñstwa, pozosta³ym pokazaæ, ¿e nie s¹ sami na œwiecie, ¿e
mog¹ zawsze liczyæ na innych ludzi. Nie
zawsze chodzi o pomoc materialn¹. Czasa-

mi ludzie potrzebuj¹ zwyczajnego kontaktu z drugim cz³owiekiem. Nasi pracownicy
socjalni czêsto spotykaj¹ siê z tak¹ sytuacj¹, ¿e ludzie na nich czekaj¹, nie po to, by
dali pomoc materialn¹, ale by ich ¿yczliwie
wys³uchali. Taki sam wymiar maj¹ mieæ zaplanowane na styczeñ spotkania op³atkowe we wszystkich miejscowoœciach naszej
gminy w ramach przysz³orocznego projektu unijnego „Na rzecz integracji”.
Z tego, co Pani powiedzia³a, wy³ania
siê bardzo szerokie pole dzia³ania Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. A przecie¿ wiadomo, ¿e Pañstwo dofinansowuj¹ tak¿e do¿ywianie dzieci w szko³ach, ostatnio Gmina przekaza³a Wam fundusz alimentacyjny i wyp³acanie stypendiów szkolnych.
Wspó³pracuj¹ Pañstwo ze Œwietlica Œrodowiskow¹. Czy jeszcze czegoœ nie wymieniliœmy?
Owszem. Nie mówiliœmy jeszcze o Centrum Rehabilitacji. Poza tym fundusz alimentacyjny, to nie tylko wyp³acanie alimentów,
ale przede wszystkim dzia³ania zmierzaj¹ce
do – jak to jest okreœlone w przepisach –
„zwiêkszenia œci¹gliwoœci œwiadczeñ” alimentacyjnych od d³u¿ników.
Pañstwo prowadz¹ Centrum Rehabilitacji? Mówimy o Centrum w kompleksie
przy Gimnazjum?
Tak. To jest placówka nastawiona na
wszechstronn¹ rehabilitacjê zw³aszcza dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych.
Dla dzieci zabiegi i terapie s¹ bezp³atne.
Dla wszystkich dzieci?
Dla wszystkich dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê do 25 roku ¿ycia. Osoby doros³e te¿
mog¹ korzystaæ z zabiegów, ale dla nich
przewa¿nie s¹ one odp³atne. W tym samym
kompleksie- po s¹siedzku z Centrum- nasza Gmina nieodp³atnie u¿ycza starostwu
powiatowemu lokal do prowadzenia tutejszej filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myœlenicach. Dziêki temu mo¿na
w jednym miejscu za³atwiæ wszystkie tego
typu problemy z dzieæmi.
Jakich zabiegów mog¹ potrzebowaæ
dzieci, które nie s¹ niepe³nosprawne?
Ró¿nych, decyzja nale¿y do lekarza.
Wiele dzieci ma np. problemy z wadami
postawy. Czasami s¹ powik³ania pochorobowe. Najczêstsze zabiegi to terapia manualna, fizykoterapia, hydroterapia, kinezyterapia. Centrum prowadzi te¿ rehabilitacjê
spo³eczn¹, która zlecona jest do realizacji
Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepe³nosprawnych „Kolonia”.
Tak obszerne pole dzia³ania wymaga
zapewne jakiegoœ uporz¹dkowania. Jaka
strukturê ma OPS?

Mamy kilka dzia³ów z przydzielonymi
kompetencjami: Dzia³ Pomocy Œrodowiskowej, Dzia³ Œwiadczeñ Rodzinnych, Centrum
Rehabilitacji, Gminne Centrum Informacji i
dzia³, o którym jeszcze nie mówiliœmy, a mianowicie Finansowo-Ksiêgowy. To dzia³,
którego nie widaæ, ale który wykonuje kolosaln¹ pracê. Oprócz bie¿¹cego rozliczania funduszy wydatkowanych i pozyskiwanych przez OPS w tym roku nasza ksiêgowoœæ ma do rozliczenia dwa programy
unijne. Kto siê z tym zetkn¹³, wie, jak wiele
pracy i niezwyk³ej skrupulatnoœci wymaga
praca ksiêgowych w takich instytucjach,
jak nasza. Jest nie do przecenienia, bo od
niej w du¿ej mierze zale¿y prawid³owe funkcjonowanie i realizowanie naszych planów
w przysz³oœci.
Czy korzystaj¹ Pañstwo z pomocy wolontariatu?
Chêtnie korzystalibyœmy, ale odpowiedzi na nasze apele zdarzaj¹ siê jak dot¹d
sporadycznie. Wolontariat by³by potrzebny zw³aszcza do bezpoœrednich kontaktów
z ludŸmi, zw³aszcza z osobami samotnymi i
chorymi. Podjêcie siê jednak takiej pracy
jest powa¿nym zobowi¹zaniem i przyjêciem
na siebie niema³ej odpowiedzialnoœci, z której trzeba siê póŸniej rzetelnie wywi¹zaæ.
Musimy wiêc byæ ostro¿ni i powierzaæ te
zadania jedynie takim osobom, co do których jesteœmy pewni, ¿e nie zawiod¹ pok³adanego w nich zaufania, bo w przeciwnym
razie mo¿na wyrz¹dziæ krzywdê zamiast
pomóc.
Czy OPS zatrudnia du¿o pracowników
socjalnych do pracy w terenie?
My w ogóle zatrudniamy ma³o pracowników w stosunku do dzia³añ, które prowadzimy. Mo¿emy siê jednak pochwaliæ – i
zarazem podziêkowaæ za to naszej w³adzy
gminnej – ¿e mamy pe³ne zatrudnienie pracowników socjalnych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy socjalnej (co wcale
nie jest, jak siê okazuje, takie oczywiste w
innych OPS-ach). Teraz pracuje u nas 7 pracowników socjalnych. To mo¿e nie jest
du¿o, ale gdy 29 lat temu zaczyna³am pracê, by³am jedynym pracownikiem socjalnym pracuj¹cym w terenie. Zesz³am nasz¹
gminê na piechotê wzd³u¿ i wszerz, zna³am
ka¿dy dom, wiêc ³atwiej mi teraz rozumieæ
potrzeby i problemy mieszkañców.
Czy ma Pani jakieœ plany, marzenia
zwi¹zane z OPS-em?
Jedno nieustaj¹ce – uruchomiæ jad³odajniê dla doros³ych. By³abym spokojniejsza, œwiadcz¹c pomoc w postaci gotowych
gor¹cych posi³ków, ni¿ daj¹c pieni¹dze do
rêki. I to nie tylko dlatego, ze ktoœ mo¿e
wydaæ je w sposób niezgodny z decyzj¹
(czyli na zakup ¿ywnoœci). S¹ wœród na-
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szych mieszkañców ludzie samotni, starsi,
dla których ugotowanie sobie obiadu jest
powa¿nym problemem. Oni nawet mieliby
za co, ale nie maj¹ jak, albo im siê zwyczajnie dla siebie samych nie chce. Jestem pewna, ¿e taka jad³odajnia cieszy³aby siê powodzeniem. Kogo staæ, móg³by sobie tanio posi³ek kupiæ, kogo nie staæ – dostawa³by od nas bony. A przy okazji ludzie
mieliby okazjê do spotkania, poza por¹ posi³ku pomieszczenie mog³oby s³u¿yæ jako
klub dla doros³ych i seniorów. Burmistrz
te¿ bardzo dobrze rozumie tê potrzebê i jest
jak najbardziej otwarty i chce w tym pomóc. Na przeszkodzie stoi jedynie brak odpowiedniego pomieszczenia.
Czy da siê ten problem rozwi¹zaæ.
Mamy nadziejê, ¿e tak i ¿e nie bêdzie to
zbyt d³ugo trwa³o, ale na razie nie zapeszajmy.

Bezp³atne obiady
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Su³kowicach informuje osoby i rodziny, których
dzieci korzystaj¹ i chc¹ korzystaæ z pomocy w formie bezp³atnych obiadów w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia
30.06.2009r. w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum o koniecznoœci
sk³adania wymaganych dokumentów celem otrzymania ww. pomocy.
Podstawowym warunkiem jest dochód,
który nie mo¿e przekraczaæ kwoty 526,50 z³
netto na osobê w rodzinie oraz wyst¹pienie przynajmniej jednej z poni¿szych okolicznoœci:
sieroctwo, bezdomnoœæ, bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, d³ugotrwa³a lub ciê¿ka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyñstwa lub wielodzietnoœci, bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw³aszcza w rodzinach niepe³nych
i wielodzietnych, brak umiejêtnoœci w przystosowaniu do ¿ycia m³odzie¿y opuszczaj¹cej placówki opiekuñczo - wychowawcze,
trudnoœæ w integracji osób, które otrzyma³y status uchodŸcy, trudnoœæ w przystosowaniu do ¿ycia po zwolnieniu z zak³adu karnego, alkoholizm lub narkomana, zdarzenie
losowe i sytuacja kryzysowa, klêska ¿ywio³owa lub ekologiczna.
Dodatkowych informacji udzielaj¹ pracownicy socjalni w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Su³kowicach ul. Sportowa 45
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
od 8.00 do 15.00
lub pod numerami telefonów
012 272-50-20, 012 272-50-21
p.o. Dyrektor
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Józefa Bernecka
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W œwiecie legend
„Aktywni razem”
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego oraz ze œrodków bud¿etu pañstwa

Œwiêty Miko³aj – smerfnie, aktywnie,
unijnie i ekologicznie
By³y wielkie paczki s³odyczy w p³óciennych torbach, smerfna zabawa, mnóstwo radoœci
i... jubileuszowe kalendarze.
Oko³o 250 dzieci wziê³o udzia³ w zaba- o tym powiedzieæ, bo przecie¿ tyle dzieci
wie miko³ajkowej zorganizowanej przez chce obdarowaæ, ¿e móg³by zapomnieæ,
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Su³kowi- prawda?”. Nie zapomnia³. Nawet jeœli dzieccach w ramach programu unijnego „Ak- ko z jakichœ przyczyn nie mog³o przyjœæ na
zabawê, paczki dla nich mogli odebraæ rotywni razem”.
Na dzieci zaproszone do hali sportowej dzice.
„Zaprosiliœmy na wspóln¹ zabawê z
w niedzielê 14 grudnia czeka³a ju¿ frapuj¹ca dekoracja – jakieœ grzybowe domki, jakaœ Miko³ajem 260 dzieci i naprawdê niewiele
makieta zamku na leœnej polanie. Poproszo- paczek zosta³o nieodebranych” – ciesz¹ siê
no, by dzieci usiad³y na parkiecie przed pracownicy OPS. Zabawê sfinansowano i
scen¹. Pracownicy OPS-u rozdali dzieciom s³odycze zakupiono z funduszy unijnych
soczki do picia i po chwili w dekoracjach na zakoñczenie programu „Aktywni razem”,
pojawi³y siê… Smurfy. Piêciu aktorów ba- opakowanie w postaci p³óciennych toreb,
wi³o dzieci zabawnymi przygodami niebie- które póŸniej bêd¹ s³u¿y³y mieszkañcom np.
skich krasnali i Gargamela. Dzieci nie tylko na zakupy – podarowa³a – Eko-Logiczna
mog³y ogl¹daæ przedstawienie, ale bra³y w Gmina Su³kowice.
Doroœli uczestnicy zabawy otrzymali
nim te¿ czynny udzia³ – ostrzega³y fajt³apê
£asucha, beszta³y Gargamela, a nawet urz¹- prezent od Burmistrza – piêkne kalendarze
dzi³y wspania³¹ koci¹ muzykê, by go prze- wydane z okazji 40. rocznicy uzyskania
pêdziæ z leœnej polany. W kulminacyjnym praw miejskich przez Su³kowice.
Rozalia Oliwa
momencie kr¹g widzów zacieœni³ siê wokó³
sceny do tego stopnia, ¿e co odwa¿niejsze
Filmy od œw. Miko³aja
maluchy wrêcz wpe³za³y na polanê.
Spektakl zakoñczy³ siê smerfastyczn¹
6 grudnia w Oœrodku Kultury w Su³zabaw¹, skakaniem, œpiewaniem i tañcze- kowicach zorganizowano dla dzieci proniem. Aktorzy bawili siê z dzieæmi jak raso- jekcjê filmów „Lassie” i „Don Chichot”.
wi wychowawcy nauczania pocz¹tkowego.
Miko³ajkowy dzieñ dzieci na pewno
Razem bawi³y siê dzieci zdrowe i niepe³no- bêd¹ mile wspominaæ. Filmy sprawi³y im
sprawne, a szerokie uœmiechy wskazywa³y, du¿o radoœci i urozmaici³y ten jedyny dzieñ
¿e zabawa ta wszystkim daje mnóstwo rado- w roku. (KT)
œci. Równie¿ i w tym zabawowym przypadku okaza³o siê, ¿e pos³uszeñstwo pop³aca.
Akustyka hali sportowej nie jest najlepsza,
wiêc kto pos³ucha³ i usiad³ przed scen¹, jak
Zarz¹d UKS „Katana” ,Rada Rodziców
o to poproszono, móg³ cieszyæ siê w pe³ni oraz wszyscy zawodnicy i zawodniczki sekprzez ca³y czas zabaw¹. Ale kto wola³ cho- cji judo przy UKS „KATANA” w Su³kowiwaæ siê po k¹tach – albo s³ysza³ niewiele, cach pragn¹ gor¹co podziêkowaæ
albo uskar¿a³ siê na nadmiar ha³asu.
Panu Wojtkowi Madejowi
Zabawa trwa³a w najlepsze, gdy na sceza przekazanie dla sekcji kamery cyfronie, na specjalnie przygotowanym tronie, wej. Otrzymany sprzêt pozwoli nam na rezasiad³ goœæ popo³udnia – biskup Mirry, jestrowanie zawodów sportowych i baczŒwiêty Miko³aj. Dzieci bawi³y siê w poci¹g, ne œledzenie rozwoju naszych zawodników
a Smerfetka zabiera³a piêcioosobowe „wa- jak równie¿ analizê ich poczynañ pod
gony” i prowadzi³a je do Miko³aja, który wzglêdem merytorycznym i z pewnoœci¹, w
rozmawia³ z dzieæmi i wrêcza³ im podarunki. znacznej mierze przyczyni siê do rozwoju
Dla dzieci potê¿ne prze¿ycie, jak zawsze sekcji.
przy spotkaniu z tym, tak oczekiwanym
Z powa¿aniem:
przez ca³y rok, Dobrodziejem. By³y i takie, Rada Rodziców UKS „KATANA”: Ma³goktóre spokojnie nie mog³y siê wczeœniej rzata Kurzyk, Artur Grabczyk, Wojciech
bawiæ, bo trapi³y je w¹tpliwoœci: „A mój bra- Bargie³
ciszek jest w szpitalu. Jak pani myœli, czy Prezes UKS „KATANA” Jacek Bugajski
Œwiêty Miko³aj da mi dla niego paczkê” –
martwi³a siê pierwszoklasistka. „Musisz mu
Su³kowice 15.12.2008
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4 grudnia w Harbutowicach odby³ siê
gminny konkurs „W œwiecie legend”.
Konkurs, organizowany wymiennie z konkursem baœni, mia³ ju¿ miejsce po raz
czwarty.
Celem konkursu przeznaczonego dla
uczniów z klas IV-VI by³o propagowanie
czytelnictwa, motywowanie uczniów do
poszerzenia znajomoœci literatury, wzbogacanie s³ownictwa, podniesienie rangi ksi¹¿ki, która mo¿e uczyæ, bawi¹c.
Konkurs przeprowadzony by³ w dwóch
etapach – szkolnym i gminnym. Do etapu
gminnego zakwalifikowalo sie z ka¿dej szkoly czworo uczniów, którzy na etapie szkolnym wykazali sie najlepsza znajomoscia legend ujetych w regulaminie. W finale
uczniowie rywalizowali ze soba w dwuosobowych druzynach. Po rozwiazaniu testu
wzieli udzial w róznego rodzaju zadaniach.
Znalazly sie wsród nich m.in. krzyzówka,
rozpoznawanie bohaterów po opisie, rebusy, rozpoznawanie scenek dotyczacych legend, przyporzadkowanie i okreslenie przeznaczenia przedmiotów pochodzacych z legend. Jedna z ciekawszych konkurencji
bylo ukladanie puzzli. Oprócz ich ulozenia
trzeba bylo odgadnac, co ulozony obrazek
przedstawia, i z jaka wiaze sie legenda. Trudnosc w tym zadaniu polegala na tym, ze
dwie rózne ilustracje zostaly pociete na
puzzle i umieszczone w jednej kopercie.
Rywalizacja byla zacieta i pelna emocji.
Finalisci chetnie podejmowali wyzwania i z
zainteresowaniem czekali na kolejne. Zdarzaly sie konkurencje, które konczyly sie
niemal identyczna iloscia punktów. Wszystkie druzyny uzyskaly powyzej 75% punktów mozliwych do zdobycia.
Wynik rywalizacji przedstawia sie nastepujaco:
I. Aleksandra Krzyzek i Damian Jedrzejowski – SP Sulkowice
II. Szymon Kania i Dawid Florek – SP
Harbutowice
III. Gabriela Jakóbek i Konrad Mis –
SP Krzywaczka
IV. Agnieszka Burda i Magdalena
Górszczak – SP Krzywaczka
Zdobywcy pierwszych czterech miejsc
otrzymali nagrody ksiazkowe ufundowane
przez burmistrza. Ponadto dzieki hojnosci
sponsorów trzy najlepsze druzyny zostaly
nagrodzone plytami multimedialnymi zawierajacymi róznego rodzaju gry dydaktyczne, a wszyscy uczestnicy otrzymali drobne
upominki za wziecie udzialu w konkursie.
Spore zainteresowanie wzbudzila nietypowa nagroda dla zdobywców pierwszego
miejsca, jaka bylo zaproszenie na obiad wraz
z rodzicami do Hotelu GALA.
cd. na nastêpnej stronie

Stowarzyszenie „Kolonia” pó³finalist¹ konkursu
„Kryszta³y Soli 2008”
W dniu 8 grudnia 2008 roku odby³a
siê ceremonia wrêczenia nagród Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego dla organizacji pozarz¹dowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego „Kryszta³y
Soli 2008”.
To ju¿ IV edycja tego konkursu. Nagroda jest form¹ promocji oraz uznania dla
dzia³alnoœci trzeciego sektora jak te¿ pokazaniem dobrych praktyk i najlepszych pomys³ów, godnych polecenia, naœladowania.
Nagrody przyznano w piêciu kategoriach polityka spo³eczna; ochrona dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego; edukacja i
nauka; sport, zdrowie, turystyka oraz aktywizacja gospodarcza i obywatelska. Wybrano 5 laureatów oraz 8 wyró¿nionych.
Grand Prix otrzyma³a Fundacja Urszuli Smok
„Podaruj ¯ycie” Rejestr Dawców Szpiku
Kostnego.
Stowarzyszenie „Kolonia” zosta³o pó³finalist¹ tego konkursu, a stosowny dyplom na uroczystej gali w auli „Florianka”

Akademii Muzycznej w Krakowie odebra³a
Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia pani Krystyna Stolarska. Na zakoñczenie gali odby³
siê koncert Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej – wyró¿nionej w kategorii ochrona
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Po gali odby³a siê robocza Ma³opolskiego Forum Organizacji Pozarz¹dowych dotycz¹ca finansów w organizacjach pozarz¹dowych. Na wstêpie Wicemarsza³ek Województwa Ma³opolskiego pan Leszek Zegzda, omówi³ kierunki rozwoju wspó³pracy samorz¹du na lata 2009-2013. Nastêpnie Wiceprezes Stowarzyszenia Wspó³pracy Regionalnej pan Tadeusz Durczok przedstawi³ meandry i zawi³oœci dzia³alnoœci gospodarczej, odp³atnej i nieodp³atnej w organizacjach pozarz¹dowych. Z kolei pan Rafa³
Pecka wprowadza³ zainteresowanych w
œwiat ksiêgowoœci i rozliczeñ w projektach
EFS, POKL. Na zakoñczenie spotkania zosta³a przedstawiona dla organizacji pozarz¹dowych oferta banku DnB NORD –
g³ównego sponsora konkursu.(AP)

Miêdzynarodowy Dzieñ
Osób Niepe³nosprawnych
W dniu 3 grudnia 2008 roku Stowarzyszenie „Kolonia” zorganizowa³o po raz
pierwszy obchody Miêdzynarodowego Dnia
Osób Niepe³nosprawnych. Uroczystoœæ
odby³a siê w Oœrodku Kultury w Su³kowicach.
Ca³oœæ imprezy poprowadzi³ pan dyr.
OK Krzysztof Trojan. Wœród goœci mo¿na
by³o dostrzec w³adze gminy Su³kowice, dyr.
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej pani¹ Józefê
Berneck¹, dyr. PCPR w Myœlenicach pana
Piotra Gofronia, panie dyrektorki placówek
oœwiatowych z Su³kowic i Harbutowic.
Przyby³ych goœci powita³a prezes Stowarzyszenia „Kolonia” i dyr. DPS w Harbutowicach pani Krystyna Stolarska. Przed-

W œwiecie legend (cd.)
Organizatorzy pragna podziekowac menagerowi hotelu – Panu D. Majewiczowi za
zyczliwe przyjecie i wyrazenie checi wspólpracy.
Nagrodzenie trudu i zaangazowania
uczniów nie byloby mozliwe, gdyby nie
ofiarnosc sponsorów: Banku Spóldzielczego Rzemiosla w Sulkowicach, firmy STANBUD, wlascicieli Hotelu GALA. Wszystkim ofiarodawcom organizatorzy pragna
wyrazic wdziecznosc i przekazac slowa podziekowania.
Anna Golonka

stawi³a genezê i historiê œwiêta. Nastêpnie
mo¿na by³o obejrzeæ reporta¿ nakrêcony
przez TVP Kraków, poœwiêcony podopiecznym Stowarzyszenia „Kolonia” oraz teledysk z p³yty „ProwadŸ nas. Dla Ciebie Ojcze Œwiêty”.
Potem przyszed³ czas na okolicznoœciowe nagrody dla niepe³nosprawnych, podopiecznych wszystkich placówek zwi¹zanych ze Stowarzyszeniem „Kolonia” na terenie powiatu myœlenickiego. Nastêpnie
wszyscy uczestnicy uroczystoœci otrzymali
pami¹tkowe prezenty. Ca³oœæ imprezy
uœwietni³y wystêpy dzieci ze Szko³y Podstawowej w Su³kowicach oraz Zespo³u Integracyjnego „Kolonia”. W trakcie imprezy odby³o siê te¿ symboliczne przekazanie
sto³u do ping ponga ufundowanego przez
pani¹ W³adys³awê Ko³odziejczyk dla Sekcji Olimpiad Specjalnych „Zasuwaj Su³kowice”, maj¹cej siedzibê w Centrum Rehabilitacji w Su³kowicach.
Podziêkowania sp³ynê³y na wszystkie instytucje i osoby, dziêki którym uda³o siê
zorganizowaæ i przeprowadziæ w roku 2008
szereg przedsiêwziêæ na rzecz niepe³nosprawnych na terenie naszej gminy. Podziêkowano zw³aszcza panu burmistrzowi Piotrowi
Pu³ce, który zg³osi³ Stowarzyszenie „Kolonia” do nagrody Marsza³ka Województwa
Ma³opolskiego (zob. tekst o „Kryszta³ach
Soli 2008”). (AP)

Klamra - nr 10 / 2008

Dzika Afryka
W dniu 29 listopada 2008 roku odby³y
siê andrzejki zorganizowane przez Grupê Œrodowiskow¹ Stowarzyszenia „Kolonia”. Dziêki uprzejmoœci pani dyr. Aleksandry Korpal mogliœmy skorzystaæ z goœcinnych pomieszczeñ internatu ZSZiO
w Su³kowicach. Zabawa przebiega³a pod
has³em „Dzika Afryka”.
Wœród goœci mieliœmy zaszczyt powitaæ pana burmistrza pana Piotra Pu³kê, zastêpcê burmistrza pani¹ Rozaliê Oliwê, ksiêdza proboszcza Stanis³awa Jaœkowca, dyr.
przedszkola nr 1 pani¹ Krystynê Starzec
oraz zaprzyjaŸnion¹ grupê z Krzczonowa.
Przyby³a te¿ prezes Stowarzyszenia „Kolonia” pani Krystyna Stolarska. Oczywiœcie
nad ca³oœci¹ czuwa³a pani Danuta Kostowal-Suwaj oraz pan Kamil Pitala, który przygotowa³ scenariusz oraz oprawê muzyczn¹
wraz z zespo³em Graham Band.
Zabawa by³a znakomita dla wszystkich,
zarówno dzieci jak i te¿ doros³ych. By³a
scenka wprowadzaj¹ca w nastrój afrykañski. By³o przygotowanie do poruszania siê
i codziennego ¿ycia w Afryce (elementy
æwiczeñ przygotowane przez pana Kamila
Pitalê). Swoje umiejêtnoœci zaprezentowa³a te¿ grupa „Retro” oraz przedstawiciele z
Krzczonowa. I oczywiœcie nie zabrak³o znakomitej zabawy w rytm afrykañskich dŸwiêków. A w chwilach zmêczenia i odpoczynku mo¿na by³o skosztowaæ wyœmienitych
wypieków pañ ze Stowarzyszenia Gospodyñ z Su³kowic, apetycznych owoców
ufundowanych przez pana burmistrza oraz
s³odyczy podarowanych przez ksiêdza proboszcza.
Dziêkuj¹c wszystkim za znakomit¹ imprezê, a zw³aszcza wolontariuszom – tym
starszym (studentom) i tym m³odszym
(uczniom) – pragniemy podziêkowaæ za
kolejny rok wspólnych starañ o jak najlepsze relacje pomiêdzy œwiatem osób „normalnych” i niepe³nosprawnych. Wszak
ca³y czas staramy siê pokazywaæ, ¿e jest to
ten sam œwiat dla nas wszystkich. Tylko
niektórzy z nas maj¹ utrudniony dostêp do
jego mo¿liwoœci. My staramy siê niwelowaæ te utrudnienia, aktywizowaæ osoby niepe³nosprawne i ich rodziny oraz przekonywaæ m³odzie¿ do w³¹czania siê w inicjatywy na rzecz niepe³nosprawnych.
W tym miejscu nale¿¹ siê specjalne
podziêkowania dla Urzêdu Miejskiego w
Su³kowicach, który ju¿ od 10 lat dofinansowuje spotkania integracyjne organizowane przez Grupê Œrodowiskow¹ Stowarzyszenia „Kolonia”.
Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. (AP)
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Dzielimy siê
nadziej¹
Liczy siê to, co zrobiê dziœ. Jutro mo¿e
sobie pofolgujê, ale nie dziœ. Dzisiaj jest
fundamentem silnej woli, bo gdy nast¹pi
jutro, to wtedy bêdzie ono znowu dniem
dzisiejszym. A przecie¿ dzisiaj potrafiê wytrwaæ. W ten sposób odniosê nad sob¹
zwyciêstwo.
Jarek jest trzeŸwy od 14 miesiêcy, Józek
od 8 lat. Bali siê jak ka¿dy, nie wierzyli w
siebie jak ka¿dy. I dalej siê boj¹. Wcale nie
czujê siê lepszy od kogoœ, kto tu przyszed³
po raz pierwszy, na dodatek nie ca³kiem z
przekonaniem. Mnie dzieli od niego tylko
jeden kieliszek. Wystarczy, ¿e raz nie zapanujê nad sob¹ i wysi³ek tylu miesiêcy
na nic. Ja siê bojê alkoholu. Jak bym siê
go nie ba³, by³bym ju¿ na dnie. Ale siê da.
S³aby, uzale¿niony cz³owiek potrafi wykrzesaæ w sobie wolê i konsekwencjê, je¿eli nie
jest sam ze swoim problemem.
Jeœli siê boisz, przyjdŸ i sam zobacz.
Mitingi AA nie s¹ spotkaniami na szczycie dla herosów. Ka¿dy z cz³onków tego
ruchu uwa¿a siê za cz³owieka s³abego, uwik³anego w na³óg, który nim zaw³adn¹³. Czuje
piêtno tego na³ogu na ca³e ¿ycie. Ale jednoczeœnie jest to grupa mê¿czyzn i kobiet,
którzy postanowili, ¿e nie chc¹ tak ¿yæ, chc¹
sami pokierowaæ swoim ¿yciem. Na dodatek wcale nie byli przekonani, ¿e im siê uda.
Ktoœ trafi³ tu prosto po terapii i wspólnota
da³a mu si³ê, by zachowaæ trzeŸwoœæ. Ktoœ
inny przyszed³ z namowy, dla œwiêtego spokoju i na miejscu przekona³ siê, ¿e nie jest
sam, ¿e s¹ ludzie tacy sami, tak samo zagubieni, pe³ni rozterek i w¹tpliwoœci. Zosta³ i
ruch sta³ siê opok¹ w jego ¿yciu. Ja nie
mam czasu piæ. Ludzie czekaj¹ na mnie na
mitingu. Ja sobie nie wyobra¿am, ¿e móg³bym na miting nie przyjœæ. A miêdzy mitingami ile mi czasu zostaje? Dwa, trzy dni?
No to nie op³aca siê nawet zaczynaæ.
Jeœli nie wierzysz, przyjdŸ i sam zobacz.
Na spotkania grupy wsparcia AA w
Su³kowicach przyje¿d¿aj¹ cz³onkowie ruch
z okolicznych miejscowoœci, tak¿e z Myœlenic, Dobczyc, Wadowic. Z kolei su³kowiczanie je¿d¿¹ do ich wspólnot. Si³¹ AA
jest jednoœæ. Na spotkanie grupy przychodzi siê po raz pierwszy tylko raz. PóŸniej
cz³onek wspólnoty jest u siebie na ca³ym
œwiecie, tak samo w Su³kowicach, Myœlenicach czy Krakowie, jak w Chicago czy w
Barcelonie. Dlatego tak wa¿na jest jednolitoœæ wspólnoty. AA na ca³ym œwiecie jest
takie samo – jest niezale¿n¹ wspólnot¹, która od nikogo nie bierze pieniêdzy, wiêc siê
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nikomu nie podporz¹dkowuje i nie pozwala sob¹ manipulowaæ. Wspólne s¹ zasady:
24-godzinny program, 12 kroków i 12 tradycji. Ludzie w AA uznali sami przed sob¹,
¿e s¹ alkoholikami, podjêli decyzjê, ¿e chc¹
siê od alkoholu uwolniæ i jedynym ich celem jest trwanie w trzeŸwoœci. Maj¹ nadziejê i chc¹ siê ni¹ dzieliæ z innymi. Dzielimy
siê si³¹, nadziej¹ i w³asnym doœwiadczeniem.
Jeœli brakuje ci nadziei, przyjdŸ i sam
zobacz.

ry zwi¹zane z przyjœciem na miting ni¿ sami
alkoholicy, poniewa¿ oprócz wzglêdów
spo³ecznych prze¿ywaj¹ jeszcze strachprzed reakcj¹ alkoholika, gdy siê o tym dowie. A jednak grupy wsparcia daj¹ im bardzo wiele, ucz¹ ¿yæ i radziæ sobie z problemami. Czasami droga do terapii i trzeŸwienia alkoholika zaczyna siê od terapii wspó³uzale¿nionych. Grupa Al-Anon dzia³a w
Myœlenicach, s¹ grupy w Krakowie.
Jeœli chcesz pomóc sobie i pij¹cemu
partnerowi, przyjdŸ i sam zobacz.

Ja na szczêœcie nie straci³em rodziny.
Kiedy pi³em, nie by³em w jakiœ szczególny
sposób przykry dla najbli¿szych, nie awanturowa³em siê, nie krzywdzi³em fizycznie.
Ciê¿ko pracowa³em i pieniêdzmi leczy³em
wyrzuty sumienia. Wydawa³o mi siê, ¿e to
wy³¹cznie moja sprawa, jak relaksujê siê
po pracy. A tu córka mi mówi, ¿e mnie potrzebuje, ¿e nie chce tych wszystkich rzeczy, tylko chce mieæ ojca. Wtedy tego nawet do koñca nie rozumia³em. Dopiero
teraz widzê, jak zmieni³o siê nasze ¿ycie
rodzinne i jak wiele wszyscy traciliœmy.
Nauka i ¿ycie dowiod³y, ¿e wspó³ma³¿onkowie, dzieci i doros³e dzieci alkoholików tkwi¹ w na³ogu w takim samym stopniu jak sami alkoholicy. ¯ycie wspó³uzale¿nionych jest w takim samym stopniu naznaczone piêtnem, alkohol staje siê centralnym punktem odniesienia w ¿yciu (czy dziœ
przyjdzie trzeŸwy, jak dziœ zareaguje, co
mam zrobiæ, by siê nie zdenerwowa³, nie
awanturowa³a, jak¹ mamê zastanê po
przyjœciu do domu ze szko³y, co mam powiedzieæ, jak siê broniæ, gdy koledzy znów
zobacz¹ mamê, tatê pijanych na ulicy i
bêd¹ ze mnie szydziæ, jestem gorszy, bo jestem ¿on¹, mê¿em, dzieckiem alkoholika,
jestem skazany na gorsze ¿ycie, bo nale¿ê
do rodziny alkoholika, nie wiem, co stanie siê za chwilê, nie mogê zaplanowaæ
jutra, bo w mojej rodzinie jest alkoholik).
Wspó³uzale¿nieni potrzebuj¹ tak samo
wsparcia, jak alkoholicy. Tak samo musza
nieraz od nowa uczyæ siê jak ¿yæ – razem,
ale bywa i tak, ¿e konieczne jest podjêcie
decyzji o ¿yciu osobno, by ratowaæ to, co
jeszcze zosta³o do uratowania. Dla nich ruch
AA powo³a³ wspólnoty Al-Anon – dla partnerów i osobne wspólnoty dla dzieci i doros³ych dzieci alkoholików. I okaza³o siê, ze
wspó³uzale¿nieni maj¹ jeszcze wiêksze opo-

Wspólnota ruchu AA w Su³kowicach
w styczniu obchodziæ bêdzie rok swojego
dzia³ania, ale czêœæ ludzi w tutejszym AA
ma ju¿ do czynienia z ruchem od lat, w³aœnie w okolicznych miejscowoœciach. Na
mitingi przychodz¹ mê¿czyŸni i kobiety,
spotykaj¹ siê w Oœrodku Kultury. Do ich
dyspozycji pozostaje punkt konsultacyjny
z psychologiem, terapeut¹ i lekarzem w Myœlenicach w budynku Soko³a. Nadzieja czerpie swoje si³y z wiary, dlatego w wielu
oœrodkach powsta³o i prê¿nie dzia³a duszpasterstwo nastawione na pomoc osobom
uzale¿nionym i wspó³uzale¿nionym. Ruch
wspiera te¿, na ile pozwalaj¹ na to zasady
AA, gmina. Pe³nomocnik Burmistrza ds.
Rozwi¹zywania Problemów Uzale¿nieñ jest
z liderami (wybieranymi przez wspólnotê na
rok) w sta³ym kontakcie i pomaga w za³atwieniu formalnoœci, umówieniu terapii, itp.,
gmina udostêpnia lokal na spotkania. Najcenniejsze s¹ jednak te dzia³ania, które Osoby - tak¿e Ks. Proboszcz Stanis³aw Jaœkowiec - podejmuj¹, by pomagaæ jako ludzie
dobrej woli, a jest takich gestów naprawdê
wiele. Cz³onkowie ruchu ceni¹ je sobie i daj¹
tego wyraz, m.in. zapraszaj¹c na uroczyste
mitingi. Najwiêkszym zaszczytem – dla
kogoœ, kto autentycznie szanuj¹ ludzk¹
wolê wyjœcia z impasu, ludzk¹ nadziejê, która pomaga prze³amaæ w³asne s³aboœci i
ludzk¹ si³ê czerpan¹ ze wspólnoty i ze szlachetnoœci charakteru, bo tylko szlachetne
charaktery staæ na podjêcie tak wielkiego
zmagania – jest uznanie go za Przyjaciela
AA.
Jeœli nie wierzysz w si³ê i szlachetnoœæ
ludzkiego charakteru, przyjdŸ i sam zobacz.
Su³kowicka Grupa
„TrzeŸwiej¹cy Razem”
14.12.2008 r.

Punkt konsultacyjny
dla osób uzale¿nionych
i wspó³uzal¿nionych

Grupa AA
„TrzeŸwiej¹cy Razem”

Su³kowice, Oœrodek Zdrowia
przy ul. Szkolnej 9

spotyka siê w ka¿d¹ niedzielê
o godz. 17.
w Oœrodku Kultury w Su³kowicach.

wtorki i œrody od godz. 15. do 19.
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KONKURSY

Grudzieñ to miesi¹c, który wprowadza
nas w atmosferê œwi¹t, które prze¿ywaæ
bêdziemy ju¿ niebawem. W szkole panuje
œwi¹teczna atmosfera, korytarze i sale lekcyjne zdobi¹ choinki i œwi¹teczne ozdoby.
Ka¿dego roku przed œwiêtami z wielkim zapa³em przygotowywane s¹ jase³ka. W tym
roku planujemy je przedstawiæ 19 grudnia,
a wykonawcami bêd¹ uczniowie nale¿¹cy
do kó³ka teatralnego. Jak do tej pory aktorzy powtarzaj¹ swoje role, przygotowuj¹
stroje oraz uczestnicz¹ w próbach.
Jak obyczaj stary ka¿e uczniowie w
swoich klasach zasi¹d¹ do wigilijnych sto³ów i wspólnego kolêdowania. S³owa kolêd, sk³adanych sobie ¿yczeñ nape³ni¹ nas
radoœci¹ i pokojem.

90 rocznica wyzwolenia Krakowa spod w³adzy zaborczej
Pod takim has³em odby³ siê konkurs na
plakat, zorganizowany przez Dom Kultury
im. J. Korczaka w Krakowie. Patronem konkursu by³ prezydent miasta Krakowa. Z
naszej szko³y zosta³o wys³anych 6 piêknych i ró¿norodnych prac. Nagrodzono
„Dzwon Wolnoœci”, którego autork¹ jest
uczennica klasy V b Kinga Garbieñ. Piêkne nagrody i oprawa muzyczna w Pa³acu
Prezydenckim by³a mi³ym akcentem Œwiêta
Niepodleg³oœci.
Danuta Nykiel

Andrzejki

¯ywa Szopka z pewnoœci¹ przyci¹gnie
do siebie setki ludzi. W œwi¹tecznej atmosferze mieszkañcy bêd¹ mogli nie tylko podziwiaæ drewnian¹ stajenkê z ¿ywymi zwierzêtami, ale przede wszystkim bêd¹ ogl¹daæ przedstawienie jase³kowe w wykonaniu uczniów naszej szko³y i w³¹cz¹ siê do
œpiewu kolêd. Serdecznie zapraszamy.
Redakcja

29 listopada to tradycyjny wieczór
wró¿b, maj¹cy wspó³czeœnie charakter zabawy. Tak¹ okazjê do poznania przes¹dów
i zaklêæ s¹ zabawy andrzejkowe. W naszej
szkole zosta³ zorganizowany przez Samorz¹d Uczniowski pod opiek¹ pani Ma³gorzaty Mardaus wieczór andrzejkowy. W tym
dniu bawili siê uczniowie klas IV-VI. By³y
to nie tylko tañce, ale równie¿ ciekawe konkursy z nagrodami. Tego dnia nie mog³o
zabrakn¹æ tak¿e wró¿b. Nasz¹ przysz³oœæ
przepowiada³y nam nasze kole¿anki przy
pomocy ró¿nych „magicznych” przedmiotów. Podczas zabawy sprzedawane by³y
ró¿ne s³odkoœci w sklepiku. Za muzykê
odpowiadali Piotr Klag, Dawid Starzec,
Marek Motal, którzy goœcinnie wyst¹pili u
nas na zabawie. Dziêki nim mogliœmy wspaniale siê bawiæ i zamawiaæ dedykacje dla
przyjació³.
Ten wieczór by³ pe³en ¿artów, humoru i
weso³ej zabawy. Dziêki temu d³ugo pozostanie w naszej pamiêci i z niecierpliwoœci¹
czekamy na nastêpne andrzejki w przysz³ym
roku.
Justyna Chrobak kl. VI a

Miko³ajki

Spotkanie z muzykami

S³owa Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II niech
bêd¹ ¿yczeniami, które sk³adamy w imieniu
Dyrekcji, pracowników oraz uczniów naszej
szko³y.
„Wam moi rodacy ¿yczê, aby Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia by³y czasem odnowy
wiary, wzrastania mi³oœci i budzenia nadziei. Niech pokój i radoœæ betlejemskiej
nocy zagoszcz¹ na sta³e w sercach wszystkich. Weso³ych Œwi¹t”.

¯ywa Szopka
w Su³kowicach

Jak co roku z ogromn¹ niecierpliwoœci¹
oczekiwaliœmy nadejœcia œw. Miko³aja. W
tym roku odwiedzi³ nasz¹ szko³ê 5 grudnia
przynosz¹c nam s³odkie poczêstunki.
Wœród m³odszych uczniów szko³y wizyta
œw. Miko³aja wywo³a³a wielk¹ radoœæ i entuzjazm. Ten dzieñ uczciliœmy równie¿ poprzez klasowe wyjœcia i wyjazdy do kina
oraz teatru.
Opieka pedagogiczna
Krystyna MADEJCZYK

3 grudnia odby³o siê kolejne spotkanie
z muzykami z Filharmonii Krakowskiej.
Uczestniczyliœmy w audycji muzycznej, w
której g³osem i instrumentami muzycy zaprezentowali nam odg³osy przyrody. Wys³uchaliœmy piêknego wykonania utworów
wokalnych: „Jaskó³ka”, „S³owik”, „Sroka”
oraz utworów instrumentalnych „Jezioro
³abêdzie”, „Umieraj¹cy ³abêdŸ”. Audycja ta
dostarczy³a nam nowych prze¿yæ i ukaza³a
piêkne i ujmuj¹ce odg³osy przyrody. Z niecierpliwoœci¹ oczekujemy ju¿ na nastêpne
spotkanie.
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W III edycji konkursu plastycznego pt.
„Ma³opolska dba o œrodowisko”, zorganizowanego przez Samorz¹d Województwa
Ma³opolskiego ucz. kl. V b Kinga Garbieñ
zajê³a III miejsce.
Zadaniem dzieci (podzielonych na dwie
kategorie wiekowe: uczniowie kl. I-III i IVV) by³o namalowanie prac na jeden z podanych tematów: „Oszczêdzam energiê i
wodê”, „Segregujê odpady”, „Dbam o przyrodê”. Starsze dzieci mia³y zaprojektowaæ
symbol zachêcaj¹cy do dbania o przyrodê.Regulamin przewidywa³ wy³onienie czterech najciekawszych prac z ka¿dej szko³y.
Nasza szko³ê (oprócz pracy Kingi) reprezentowa³y prace Szymona Bieli z kl. VI a,
Katarzyny Su³owskiej z kl. V b, Kamila Ostafina z kl. II c. Wszyscy otrzymali upominki
okolicznoœciowe.
3.12.2008 rozstrzygniêty zosta³ konkurs
plastyczny pt. „Kim chcia³bym zostaæ ” organizowany przez Su³kowick¹ Izbê Gospodarcz¹. Regulamin przewidywa³ wy³onienie
po 15 najlepszych prac z kat. kl. I-III, i 15 z
kl. IV -VI. Laureatami konkursu z naszej
szko³y zostali: w kat. kl. I-III drugie miejsce
Piotr Szuba kl. II d, trzecie miejsce Wiktor
Garbieñ kl. I d; w kat. kl. IV-VI drugie miejsce Joanna Profic kl. IV c. Nagrodê Prezesa Izby Gospodarczej otrzyma³ Bart³omiej
Œwiat³oñ z kl. IV c.
12 listopada mia³ miejsce w naszej szkole
konkurs humanistyczny pod has³em „Gdy
cz³owiek nauczy³ siê pisaæ. Od jaskini do
skryptorium”. W konkursie wziê³o udzia³ 7
uczniów, z których I miejsce zajê³a Zuzanna Flis z kl. VI c, II miejsce Judyta Stok³osa
z kl. V a, III miejsce Ilona Oliwa z kl. VI c.
Zuzia Flis awansowa³a do powiatu.

IGRZYSKA SPORTOWE
W okresie listopada i grudnia odby³y siê w
naszej szkole Gminne i Powiatowe Igrzyska
Sportowe:
Gminne Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w
mini pi³ce siatkowej dziewcz¹t – I miejsce awans
do powiatu.
Powiatowe Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej
w mini pi³ce siatkowej dziewcz¹t – V miejsce.
Gminne Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w
mini pi³ce siatkowej ch³opców - I miejsce, awans
do powiatu.
Powiatowe Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej
w mini pi³ce siatkowej ch³opców – V miejsce.
Gminne Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w
mini pi³ce koszykowej dziewcz¹t – I miejsce,
awans do powiatu.
Gminne Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w
mini pi³ce koszykowej ch³opców – I miejsce,
awans do powiatu.
Uczniów przygotowywali do igrzysk nauczyciele: p. Rzepka, p. Chodurek i p. Konieczkowicz.
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Gimnazjalista

Witajcie!
W ¿yciu ka¿dego z nas przychodzi taki okres, w którym musi siê wyciszyæ i przygotowaæ. Czy
to kartkówka, czy sprawdzian czy zwyk³e odpytywanie. Okazja tym razem jest o wiele bardziej
powa¿na, bowiem Œwiêta Bo¿ego Narodzenia ju¿ o krok. Czas mi³oœci, ciep³a, wzajemnego
obdarzania siê dobrem.
Niech ten Wyj¹tkowy Czas wniesie w nasze serca du¿o nadziei, niech odchodz¹cy rok 2008
pozwoli na podsumowanie, co mo¿emy zmieniæ w nadchodz¹cym roku, a zdrowie oby zawsze
dopisywa³o.
¯yczymy, aby przerwa œwi¹teczna pozwoli³a odetchn¹æ od mozo³u dnia codziennego, a powrót w mury szko³y ju¿ 2009 by³ okazj¹ do wytê¿onej pracy. Wszystkiego Najlepszego
Redakcja

Wyj¹tkowa noc

Zmierzch

W t¹ wyj¹tkow¹ noc
I gwiazdy œwiec¹ inaczej
Z serc naszych bije moc
Spleciona z dzieciêcym p³aczem…

Stworzona przez Stephenie Meyer bestsellerowa seria ksi¹¿ek, któr¹ rozpoczyna
Zmierzch, sta³a siê niesamowitym zjawiskiem
spo³ecznym i kulturowym, napêdzanym przez
wielomilionow¹ rzeszê fanów. Ekranizacja
pierwszej czêœci tej bestsellerowej serii ju¿ 9
stycznia 2009 w polskich kinach.
,,Zmierzch’’ opowiada o Isabelli Swan,
przeciêtnej siedemnastoletniej Amerykance,
która przeprowadza siê do ma³ego miasta Forks.
Jest bardzo spokojn¹, trochê zamkniêt¹ w sobie dziewczyn¹. W nowej szkole czuje siê dziwnie, bo raz, ¿e jest w kompletnie nieznanym
otoczeniu, dwa, ¿e wzbudza zainteresowanie
ch³opaków (o czym w Phoenix nie mog³a nawet marzyæ). Edwarda Cullena zauwa¿a ju¿
pierwszego dnia i nie mo¿e przestaæ o nim
myœleæ. Przystojny, najwyraŸniej bogaty,
wszechstronnie uzdolniony. Ch³opak idea³,
a mimo to ich znajomoœæ rozpoczyna siê od
jego panicznej ucieczki. Bella bardzo szybko
odkrywa, ¿e obiekt jej westchnieñ nie jest zwyk³ym cz³owiekiem. Jest wampirem. Dwoje krañcowo ró¿ni¹cych siê od siebie osób odkrywa
niespodziewanie, ¿e s¹ sobie bliscy.
W sprzeda¿y znajduj¹ siê trzy pierwsze
czêœci sagi: „Zmierzch”, „Ksiê¿yc w nowiu”
oraz „Zaæmienie”, a premiera ostatniej z nich,
„Przed œwitem” zosta³a zaplanowana na marzec 2009.
Ksi¹¿ka bardzo interesuj¹ca, po przeczytaniu kilku kartek chce czytaæ siê wiêcej. Serdecznie polecam.
Anna Krzykawska kl. II A

Nie p³acz ma³a dziecino
Choæ w nó¿ki Ci zimno… i w r¹czki
Z³e chwile kiedyœ przemin¹
Ogrzeje Ciê ¿ar mi³oœci
W tê wyj¹tkow¹ noc
Lekki œnieg jakby zimniejszy
Otula œwiat niczym koc
Od stada owieczek bielszy
Kolejne œwiêta przychodz¹
I coraz wiêcej za nami
Co roku na nowo choinkê
Z ca³¹ rodzin¹ ubieramy
¯yczymy Wam w te œwiêta
Radoœci i ¿ycia w zgodzie
A nadchodz¹cy rok
Spêdzajcie z Panem Bogiem
Bernadetta Jasuba III F

Najlepsze tancerki
z klasy I B
10 grudnia odby³ siê Szkolny Konkurs
Miêdzyklasowy Tañca Nowoczesnego. Swoje umiejêtnoœci zaprezentowa³o siedem zespo³ów. Konkurs zorganizowa³a i poprowadzi³a Joanna KaŸnica.
Komisja sêdziowska, sk³adaj¹ca siê z nauczycieli wychowania fizycznego (instruktorzy fitness) mia³a ciê¿ki orzech do zgryzienia,
gdy¿ poziom wykonywanych æwiczeñ i uk³adów by³ bardzo wysoki. Ostatecznie zwyciê¿y³a klasa I B. Na podium znalaz³y siê równie¿
dziewczyny z klasy III G (drugie miejsce) oraz
³¹czony zespó³ uczennic klasy IID i II E (trzecie miejsce). Nagrodami by³y puchary, dyplomy oraz s³odycze.
Wszystkim gratulujemy.

20

Problem agresji
Tolerancjê rozumiemy jako wyrozumia³oœæ
wobec czyichœ przekonañ, pogl¹dów, wobec
czyjegoœ postêpowania. Gdy jej nie ma, zaczynaj¹ siê konflikty, które przeradzaj¹ siê w
agresjê.
Bardzo ³atwo j¹ zaobserwowaæ dzisiaj
wœród m³odzie¿y. Wystarczy jedna ma³a ró¿nica zdañ, która sprowokuje bójkê. Czasem jednak przemoc wygl¹da inaczej. Polega ona na
tym, ¿e jedna osoba zostaje maltretowana przez
kogoœ innego. Jej ofiarami s¹ m³odsi i s³absi
uczniowie, maltretowani, nieraz systematycznie przez starszych i silniejszych kolegów.
Agresja taka ma czêsto podwójny cel: po pierwsze instrumentalny, polegaj¹cy na odebraniu
jakiegoœ przedmiotu, po drugie – jest dla agresorów rodzajem okrutnej zabawy, w której stosowanie przemocy, poni¿anie ofiar, obserwowanie jej strachu i bezsilnoœci, dostarcza sprawcom okrutnej satysfakcji. W takim przypadku
mamy do czynienia nie tylko z przemoc¹ fizyczn¹, ale i psychiczn¹. Ta bywa nieraz gorsza, poniewa¿ zwykle rany siê szybko goj¹, a
niektóre uszkodzenia psychiczne zostaj¹ w
cz³owieku na bardzo d³ugo
Stereotypowo mówi siê, ¿e pobicia, bójki
wystêpuj¹ miedzy ch³opcami. Ostatnio jednak
coraz czêœciej bij¹ siê dziewczyny. Niektóre
znêcaj¹ siê nad rywalkami psychicznie. Przyk³adowo wymyœlaj¹ na drug¹ niestworzone rzeczy tylko po to, by j¹ gnêbiæ i co gorsza przynosi im to Ÿle pojmowan¹ satysfakcjê. Czêsto
doprowadza to do za³amañ psychicznych, a
czasem tragicznych w skutkach konsekwencji.
Zjawisko przemocy w szkole jest tak stare, jak sama szko³a, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e zmienia³y siê – i ci¹gle zmieniaj¹ – jej uwarunkowania i formy.
W³aœnie ta zmiennoœæ, bardzo trudna do
przewidzenia, uniemo¿liwia wprowadzenie
uniwersalnych metod zapobiegania przemocy,
brutalnoœci i zwalczania jej w spo³ecznoœci
uczniowskiej. Musimy wszyscy wspólnie staraæ siê ja zwalczyæ.
Anna Krzykawska kl. II A

Fizyka w Collegium Maius
Trzeciego grudnia klasy 1 F i 1 G naszego
gimnazjum wybra³y siê na wycieczkê do Krakowa. Celem podró¿y by³o Collegium Maius,
gdzie mieliœmy okazjê zapoznaæ siê z ciekawostkami na temat narz¹dów zmys³ów. Maszyny, w których ludzkie oko doznaje zjawiska iluzji, sprawdzanie reakcji oczu na œwiat³o
i zadania dotycz¹ce wytwarzania i rozpoznawania dŸwiêków, to tylko niektóre z atrakcji,
jakie widzieliœmy. Po tej pasjonuj¹cej lekcji fizyki, biologii i chemii w jednym, udaliœmy siê
do kina na film pt. „Piorun”.
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Wycieczka wszystkim bardzo siê podoba³a i z niecierpliwoœci¹ czekamy ju¿ na kolejn¹.
Dziêkujemy Paniom Wychowawczyniom za
zorganizowanie nam œwietnego prezentu miko³ajkowego.
Aleksander Profic kl. I G

Opieka pedagogiczna
Jan WALAS

TRADYCJE I ZWYCZAJE BO¯ONARODZENIOWE
Religijne treœci Œwi¹t Narodzenia Pañskiego ukazuj¹ nam swoj¹ wyj¹tkowoœæ i
g³êboki sens na tle szeregu zwyczajów kulturowych, które na trwale wyznaczy³y swoisty bieg ¿ycia. Tradycja obchodzenia tych
œwi¹t posiada g³êbok¹ symbolikê. Szczególnego jednak znaczenia nabieraj¹ symbole dnia wigilijnego: choinkê, op³atek,
szopkê, siano i snop s³omy. Ka¿dy z nich
posiada bogat¹ historiê i g³êboki sens teologiczny.
Wigilia
Wigilia jest dniem poprzedzaj¹cym inny
dzieñ, zw³aszcza jakieœ œwiêto lub wydarzenie. Wigilia pochodzi od ³aciñskiego s³owa „vigilare”, „vigeo” – czuwaæ; st¹d godziny nocne u Rzymian nazywano wigiliami. Nazwa wigilii przesz³a do nabo¿eñstw
odprawianych w noc poprzedzaj¹c¹ niektóre wa¿niejsze uroczystoœci, aby w ten sposób poprzez czuwanie i modlitwê lepiej siê
móc do nich przygotowaæ.
Op³atek
Kulminacyjn¹ i najistotniejsz¹ chwil¹
wieczerzy wigilijnej jest moment dzielenia
siê op³atkiem. Geneza tego zwyczaju nie jest
wyjaœniona. Sam gest dzielenia siê chlebem
w postaci bia³ego op³atka by³ znany od
pocz¹tków istnienia Koœcio³a. Nie posiada³ on jednak ¿adnego zwi¹zku z Bo¿ym
Narodzeniem, ale odnosi³ siê do Eucharystii. Zatem ten op³atek wigilijny dla chrzeœcijan jest nawi¹zaniem do koniecznoœci
posilania siê chlebem eucharystycznym,
który daje ¿ycie wieczne.
Choinka
W wierzeniach ludowych bo¿onarodzeniowe drzewko symbolizuje nowego Adam,
którym sta³ siê Mesjasz, przynosz¹cy cz³owiekowi zbawienie. W krajach Nadrenii w
XIX wieku powsta³ zwyczaj stawiania przyozdobionego iglastego drzewka w dniu obchodów Adama i Ewy, czyli 24 grudnia. Nazywano je dlatego „drzewem z raju”. Z biegiem czasu zwyczaj ten nabra³ charakteru
Bo¿onarodzeniowego. Na wierzcho³ku choinki zawieszano „gwiazdê betlejemsk¹”. Choinka stawa³a siê powoli bardzo wa¿nym elementem atmosfery œwi¹tecznej i na sta³e
wesz³a do ludzkich izb, nie tylko w Niemczech, ale niemal¿e w ca³ym chrzeœcijañstwie.
Drzewko choinkowe symbolizuje: drzewko
wiecznie zielone, czyli drzewo ¿ycia, ¿ycie

wieczne, nieœmiertelnoœæ duszy. Œwiat³o i
blask choinki oznaczaj¹: Dzieci¹tko Jezus –
Zbawiciela – Œwiat³oœæ Œwiata (J 1,9) przychodz¹ce na ziemiê, a ozdoby choinkowe –
dary, jakie On ze sob¹ przynosi.
¯³óbek – szopka
Jednym z najpiêkniejszych zwyczajów i
symboli tego okresu, przypominaj¹cych
Narodzenie Pañskie jest ¿³óbek, który uto¿samia siê z szopk¹. Grota betlejemska, miejsce narodzenia siê Mesjasza, ju¿ od samego pocz¹tku by³a szczególnie czczona przez
chrzeœcijan. Upowszechnianie siê budowania ¿³óbka w œwi¹tyniach parafialnych zawdziêczamy œw. Franciszkowi. Szopkê poza
postaciami œw. Rodziny zaczê³y wype³niaæ
pasterze, anio³owie, trzej magowie, s³udzy
Heroda i ca³a jego œwita.
Pasterka
Pasterka jest to Msza Œwiêta celebrowana o pó³nocy w uroczystoœæ Bo¿ego
Narodzenia. Jest ona kulminacyjnym punktem wieczoru wigilijnego i centralnym momentem wszystkich obrzêdów i zwyczajów
powi¹zanych z tajemnic¹ przyjœcia na œwiat
Zbawiciela. Jest ona echem ho³du z³o¿onego przez anio³ów, pasterzy i trzech króli.
Przy okazji obchodów Narodzenia Pañskiego, wielu z nas zastanawia siê, dlaczego Koœció³ obchodzi je 25 grudnia i czy
rzeczywiœcie Jezus Chrystus urodzi³ siê
w³aœnie tego dnia?
Bezsprzecznie narodziny Jezusa s¹ faktem niekwestionowanym przez ¿adnego
historyka. Wiele jednak na to wskazuje, i¿
data 25 grudnia jest tylko umowna przede
wszystkim o znaczeniu teologicznym. Przy
wyjaœnianiu znaczenia tej daty nale¿y zwróciæ uwagê na rozporz¹dzenie cesarza Aureliusza z roku 275, aby do kalendarza rzymskiego dodano nowe œwiêto: „Natale Solis
Invicti” – „Narodziny niezwyciê¿onego
S³oñca”. Nale¿a³o je obchodziæ w dniu, kiedy w Rzymie przypada³o tzw. przesilenie
zimowe (25 grudnia): dzieñ stawa³ siê odt¹d coraz d³u¿szy, a noc coraz krótsza. Symbolika tego dnia by³a czytelna: ciemnoœæ
nocy ustêpowa³a miejsca œwiat³u dnia. Taka
mog³a byæ w³aœnie geneza tej daty – przecie¿ dla chrzeœcijan jedynym i prawdziwym
S³oñcem, które nie zna zachodu, jest Jezus
Chrystus.
Ma³gorzata Koterba
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Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i nadchodz¹cego Nowego Roku pragniemy
z³o¿yæ Wam wszystkim najserdeczniejsze
¿yczenia.
Du¿o zdrowia, szczêœcia, spokoju i mi³oœci. Niech nie opuszcza Was pomyœlnoœæ
i spe³ni¹ siê najskrytsze marzenia.
Redakcja

Spotkanie
andrzejkowe
27 listopada w Galerii Internat odby³o
siê spotkanie andrzejkowe, w którym
uczestniczyli pracownicy i przyjaciele
ZSZiO. Imprezie towarzyszy³ wernisa¿ malarstwa pani Karoliny Szczepañskiej–
Szczerby, zatytu³owany „Radoœæ z ka¿dej
chwili”. Gospodarzem wieczoru pe³nego
wró¿b i przepowiedni by³a pani dyrektor
Aleksandr Korpal.
W trakcie spotkania nast¹pi³o uroczyste po¿egnanie nauczycieli przechodz¹cych na emeryturê: pani Alicji Sak i pani
Ireny Gruceli.
Anna Bochenek

Karolina
Szczepañska-Szczerba
Jest cz³onkiem Zwi¹zku Artystów Polskich w Krakowie. Od 1960 roku tworzy w
dziedzinie malarstwa olejnego, akwareli i
gwaszy. 25 wystaw indywidualnych oraz
liczne wystawy zbiorowe w kraju jak i poza
jego granicami.
W 1981 r. odznaczona zosta³a Srebrn¹
Odznak¹ „Za Pracê Spo³eczn¹ dla Miasta
Krakowa”. Jest laureatk¹ g³ównej nagrody
Dni Krakowa na poplenerowej wystawie
malarstwa pt. Kraków œwiadectwo historii
- 1989 r.
Obrazy artystki znajduj¹ siê w zbiorach
prywatnych jak równie¿ w Muzeum Archidiecezjalnym i w Muzeum Etnograficznym
w Krakowie. Jest organizatork¹ plenerów i
wystaw.

Redakcja:
Jolanta Garbieñ, Anna Bartosz,
Justyna Kozik, Diana Stopka,
Magdalena Joñczyk, Dominika Sawska
(uczennice I LO)
Opiekun: Anna Bochenek
Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
32-440 Su³kowice, ul. Szkolna 34
tel. (0-12) 273-20-08
e-mail: zszilo@wp.pl
www.zszio-sulkowice.pl

21

Zatrucia tlenkiem wêgla (CO, czadem)
W okresie obowi¹zywania sezonu
grzewczego nasilaj¹ siê przypadki zatrucia
osób tlenkiem wêgla, czyli czadem.
Ze wzglêdu na sposób dzia³ania na organizm ludzki czad zwany jest równie¿ cichym
zabójc¹. Gromadz¹cy siê w pomieszczeniu czad
jest niewidocznym pozbawionym zapachu gazem, nieco l¿ejszym od powietrza, trudno rozpuszczalnym w wodzie. Tlenek wêgla ma zdolnoœæ do wyj¹tkowo ³atwego ³¹czenia siê z hemoglobin¹ (powinowactwo 300 razy szybsze
od tlenu), powstaje karboksyhemoglobina, (COHb), a przez to stanowi zagro¿enie dla wszystkich organizmów, które wykorzystuj¹ hemoglobinê do transportu tlenu do tkanek. Powoduje niedotlenienie tkanek.
Objawy: ból g³owy, md³oœci, wymioty,
os³abienie miêœni, apatie.
Postêpowanie przy zatruciu tlenkiem
wêgla
- wynieœæ zatrutego z miejsca nara¿enia z
zapewnieniem w³asnego bezpieczeñstwa (w
razie potrzeby akcjê przeprowadzi Pañstwowa Stra¿ Po¿arna dysponuj¹ca odpowiednim
sprzêtem izoluj¹cym drogi oddechowe),
- zapewniæ dop³yw œwie¿ego czystego
powietrza,
- wezwaæ pogotowie ratunkowe, konieczna pomoc lekarska,
- jak najszybciej podaæ tlen,
- je¿eli osoba poszkodowana nie oddycha,
ma zatrzyman¹ akcjê serca, nale¿y natychmiast
zastosowaæ sztuczne oddychanie metod¹ usta
– usta, aparatem AMBU oraz masa¿ serca,
- unikaæ obci¹¿enia wysi³kiem fizycznym.
W celu unikniêcia sytuacji stwarzaj¹cej zagro¿enie zatruciem tlenkiem wêgla w budynku,
nale¿y przestrzegaæ zasad okreœlonych w czêœci pierwszej, a ponadto:

- nie nale¿y stosowaæ do ogrzewania pomieszczeñ, w których stale przebywaj¹ ludzie
gazowych przenoœnych urz¹dzeñ promiennikowych,
- nie nale¿y ogrzewaæ pomieszczeñ za pomoc¹ kuchni gazowych gdy¿ mo¿e to spowodowaæ powa¿ne zatrucia,
- w pomieszczeniach, których wystêpuje
spalanie paliwa nale¿y zapewniæ skuteczn¹
wentylacjê,
- nie nale¿y zatykaæ kratek wentylacyjnych
w drzwiach do ³azienki oraz od przewodów
wentylacyjnych,
- w pomieszczeniu, w którym zachodzi spalanie paliwa z grawitacyjnym odprowadzaniem
spalin z wykorzystaniem do spalania powietrza z pomieszczenia, stosowanie mechanicznej
wentylacji wyci¹gowej jest zabronione,
- wszelkie prace naprawcze, przeróbki,
modernizacje i prace konserwacyjne przy urz¹dzeniach na paliwo sta³e, ciek³e i gazowe powinny wykonywaæ osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje,
- nie pozostawiaj bez nadzoru potraw na
w³¹czonej kuchence, czy ciasta w piekarniku,
- na wyposa¿enie mieszkañ kupuj nowoczesne bezpieczne urz¹dzenia (kuchenki gazowe, przep³ywowe gazowe ogrzewacze wody)
posiadaj¹ce stosowne atesty, wyposa¿one w
czujniki zabezpieczaj¹ce przed zanikiem ci¹gu,
czy nieuzasadnionym wyp³ywem paliwa,
- wyposa¿ równie¿ mieszkanie w gaœnice
proszkowe, autonomiczne bateryjne czujniki
dymu i tlenku wêgla oraz gazu,
- nie u¿ywaj œwiec, kaganków, petard, wyrobów pirotechnicznych oraz innych Ÿróde³
œwiat³a wykorzystuj¹cych otwarty ogieñ w pomieszczeniach mieszkalnych, w sytuacjach
mog¹cych spowodowaæ po¿ar,
- nie stosuj do mycia i prania odzie¿y cieczy ³atwopalnych,
- nie susz odzie¿y i materia³ów palnych
bezpoœrednio na piecach,

Ile p³acimy za wodê i œcieki
Od stycznia 2009 r. w naszej gminie bêdzie
obowi¹zywaæ nowa stawka za wodê dostarczan¹ z miejskiego wodoci¹gu oraz za
œcieki wprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej. W zwi¹zku z tym, ¿e ka¿dora-

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

- zawsze zapewnij sobie dostêp do tablic
rozdzielczych pr¹du elektrycznego, gniazdek i
wy³¹czników oraz g³ównych zaworów gazu i
wody.
Zaczadzenie w budynkach mieszkalnych
mo¿e równie¿ poœrednio powodowaæ to, i¿ w
okresie zimowym wiêkszoœæ u¿ytkowników
budynków uszczelnia okna, drzwi przed zimnem. W ten sposób ogranicza siê wymianê powietrza, a tym samym do spalania paliwa nie
dostarcza siê odpowiedniej iloœci tlenu. Niedostateczna iloœæ tlenu do spalenia paliwa powoduje, ¿e nastêpuje niepe³ne spalanie paliwa w
urz¹dzeniach grzewczych i tworzy siê tlenek
wêgla, czyli czad. W takich przypadkach mo¿e
dojœæ równie¿ do zaburzenia ci¹gu w przewodach kominowych i wydostawania siê czadu
do przestrzeni mieszkalnej, co powa¿nie zagra¿a ¿yciu i zdrowiu mieszkañców. Obserwujemy wtedy tak zwany odwrotny ci¹g powietrza w przewodach kominowych (z zewn¹trz
do wnêtrza pomieszczenia).
Pamiêtaj!
Twoje i twoich bliskich zdrowie a mo¿e
nawet ¿ycie mo¿e w du¿ej mierze równie¿ zale¿eæ od tego jak powa¿nie potraktujesz treœæ
naszych rad.
Rzecznik Prasowy KP PSP w Myœlenicach
asp. sztab. Marian Rokosz
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