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1. Kapela Zespo³u Pieœni i Tañca „Elegia”
z Rudnika:
(od lewej) Adam WoŸnica, Piotr Liszkie-
wicz, Stanis³aw Judasz, Adam Judasz,
Franciszek Judasz

2. Dzieci w Ronchamp

3. W ogrodzie ko³o plebani dzieci w Su³-
kowicach mog³y siê przejechaæ saniami.
Powozili Stanis³aw Kiebzak i Stanis³aw
Twardosz.

Delegacja z naszej gminy goœci³a w
Ronchamp na zaproszenie mera Raymon-
da Massingera w dniach 25-27 stycznia
2008 r.                                   str. 4 - 5

Su³kowice – Ronchamp

Informacje
Urzêdu Miejskiego

str. 6 - 11 i 40

„Za” przyjêciem uchwa³y g³osowa³o
8 radnych, „przeciw” 5, 2 radnych „wstrzy-
ma³o siê od g³osu”.                       str. 9

Gimnazjum w Rudniku?

   Dzieñ Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2 w Su³kowicach     str. 28

Obmyœlam œwiat, wydanie drugie,
wydanie drugie, poprawione,
idiotom na œmiech,
melancholikom na p³acz,
³ysym na grzebieñ,
psom na buty.

Oto rozdzia³:
Mowa Zwierz¹t i Roœlin,
gdzie przy ka¿dym gatunku
masz s³ownik odnoœny.
Nawet proste dzieñ dobry
wymienione z ryb¹
ciebie, rybê i wszystkich
przy ¿yciu umocni.

Ta, dawno przeczuwana,
nagle w lawie s³ów
improwizacja lasu!
Ta epika s³ów!
Te aforyzmy je¿a
uk³adane gdy
jesteœmy przekonani,
¿e, nic tylko œpi!

Czas (rozdzia³ drugi)
ma prawo do wtr¹cania siê

Obmyœlam œwiat

WYDARZENIA 2007
Najwa¿niejsze ubieg³oroczne wydarze-

nia gminne publikowane w Klamrze
str. 12 - 22

¯ywa Szopka
Jase³ka
Op³atki

str. 23 - 28

Wielkie kolêdowanie
w Krzywaczce

m.in.
Nawrócony diabe³
w Harbutowicach

Op³atki dla seniorów
w Su³kowicach i Rudniku

Ferie zimowe w Su³kowicach
str. 29 - 30

Konkursy Oœrodka Kultury
str. 32 - 33

Grali dla dzieci
Katana promuje Su³kowice

str. 34 - 35

Gazetki szkolne
str. 36 - 39

we wszystko czy to z³e, czy dobre.
Jednak¿e - ten, co kruszy góry,
oceany przesuwa i który
obecny jest przy gwiazd kr¹¿eniu,
nie bêdzie mieæ najmniejszej w³adzy
nad kochankami, bo zbyt nadzy,
bo zbyt objêci, z nastroszon¹
dusz¹ jak wróblem na ramieniu.

Staroœæ to tylko mora³
przy ¿yciu zbrodniarza.
Ach wiêc wszyscy m³odzi!

Cierpienie (rozdzia³ trzeci)
cia³a nie zniewala.
Œmieræ,
kiedy œpisz, przychodzi.

A œniæ bêdziesz,
¿e wcale nie trzeba oddychaæ,
¿e cisza bez oddechu
to niez³a muzyka,
jesteœ ma³y jak iskra
i gaœniesz do taktu

Œmieræ tylko taka. Bólu wiêcej
mia³eœ trzymaj¹c ró¿e w rêce
i wiêksze czu³eœ przera¿enie
widz¹c, ¿e p³atek spad³ na ziemiê.

Œwiat tylko taki. Tylko tak
¿yæ. I umieraæ tylko tyle.
A wszystko inne - jest jak Bach
chwilowo grany
na pile.

Wis³awa Szymborska

17 lutego w zape³nionej po brzegi sali
teatralnej Oœrodka Kultury m³odzie¿ z na-
szej gminy wystawi³a przedstawienie opar-
te na twórczoœci Wis³awy Szymborskiej.

str. 42

Fotografie w numerze

Z ostatniej chwili
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Od dnia, kiedy przekroczyliœmy z mê-
¿em progi UM w Su³kowicach (sierpieñ
2002 r.) minê³o ju¿ 5 lat. Zostaliœmy serdecz-
nie przywitani przez obecnego wtedy bur-
mistrza pana Józefa Mardausa oraz pa-
ni¹ wiceburmistrz W³adys³awê Ko³odziej-
czyk, personel UM. Po mi³ym przyjêciu uda-
liœmy siê na zwiedzanie miasta,  poniewa¿
byliœmy wtedy pierwszy raz, nie znaj¹c w
ogóle Su³kowic, a które  tak przypad³y
nam do serca.

Dwa tygodnie po naszej wizycie, zapro-
szony przez pana burmistrza Mardausa,
odwiedzi³ Su³kowice pan David Tourdot –
obecny dyrektor 9-ciu gmin UMiW
(Wspólnota Gmin). Powróci³ zachwycony
goœcinnoœci¹ i ¿yczliwoœci¹ oraz urokiem
miasta Su³kowic, okolic i ca³ego kraju. Ze
³zami w oczach opowiada³ o swych prze¿y-
ciach, p³ynie w nim bowiem polska krew
trzeciego pokolenia.

Niby nic a siê  zaczê³o – koresponden-
cje, rozmowy telefoniczne itd. Zaproszony
przez mera naszego urzêdu miejskiego pana
Raymonda Massingera (czyt. Maserzy)
oraz Komitet Organizacyjny z pani¹ Prezes
Evelyne Quillery na czele, odwiedzi³ nas i
nasze miasto Ronchamp pan burmistrz Su³-
kowic z ma³¿onk¹. By³a to wtedy prywatna
wizyta. Wszyscy bowiem wiedzieliœmy, i¿
nast¹pi podpisanie partnerstwa francuskie-
go Ronchamp i polskich Su³kowic. Ogólne
podpisanie partnerstwa nast¹pi³o w sobo-
tê 20 wrzeœnia 2003 r. o godz.11-tej.

Od tej pory wspó³pracy nie ma koñca,
wzajemne wizyty naszych partnerskich
miast uœwiêci³y nasze marzenia. PrzyjaŸñ
miêdzy rodzinami ci¹gle wzrasta. M³odzie¿
ronchampska przebywaj¹ca na wakacjach
w ubieg³ym roku prywatnie u polskich ro-
dzin marzy ju¿  o nastêpnych.

Niedawno (25-28. 01.2008) goœciliœmy
naszych goœci z Su³kowic u nas w Ron-
champ. Zaproszony by³ pan burmistrz Piotr
Pu³ka, pani wiceburmistrz  Rozalia Oliwa,
pani dyr. szko³y Iwona Dzidek, personel
UM oraz nasza kochana orkiestra „Sabjan”, 
która  zabawi³a nas ca³e pó³ dnia. Wszyst-
kim obecnym ukaza³y siê ³ezki w oczach
s³ysz¹c, ¿e to ju¿ ostatni po¿egnalny ta-
niec.

Jednak nie na d³ugo po¿egnaliœmy siê,
bowiem  pocz¹tkiem lipca br. jesteœmy za-
proszeni, by podpisaæ wspó³pracê na na-
stêpne 5 lat. Bêdzie to nasza wspólna ra-
doœæ i nadzieja na dalsze kontakty.

Dziêkujemy Wam Drodzy Rodacy. Do
zobaczenia. 

Cz³onkini Komitetu Organizacyjnego
Maria Lewandowska

List z Ronchamp
Mi³e wspomnienia

Delegacja z naszej gminy goœci³a w
Ronchamp na zaproszenie mera Raymon-
da Massingera w dniach 25-27 stycznia
2008 r.

Pojechaliœmy, by spêdziæ wspólny w³o-
sko – francusko - polski weekend. Francu-
zi nie lubi¹ obcych wyrazów, ale to s³owo
zapo¿yczyli.

Delegacja polska liczy³a 14 osób, w³o-
ska – 10, no i gospodarze. Prawie rodzinna
atmosfera. Wszak z przyjació³mi Francuza-
mi znamy siê ju¿ od 2002 r., a przemi³ych
W³ochów poznaliœmy we wrzeœniu 2007 r.,
kiedy to zostaliœmy zaproszeni na œwiad-
ków podpisania umowy partnerskiej miê-
dzy Cuveglio a Ronchamp.

W sk³ad delegacji polskiej weszli: bur-
mistrz Piotr Pu³ka, wiceburmistrz Rozalia
Oliwa, skarbnik Teresa Garbieñ, reprezen-
tuj¹ca Radê Miejsk¹ Teresa Kania, dyrek-
torzy szkó³ – Iwona Dzidek i Miros³aw Pê-
kala, Anna Gatlik ze Stowarzyszenia Gospo-
dyñ, wiceprezes SIG-u Wies³aw W¹tor oraz
5-osobowy rudnicki zespó³ ,,Sabjan”.

Chocia¿ byliœmy tak krótko, sporo zwie-
dziliœmy – Muzeum Niewolnictwa, Muzeum
Peugeota i oczywiœcie wspania³¹ kaplicê
Corbusiera. Chocia¿ mnie najbardziej po-
doba³ siê stary koœció³ w Ronchamp. Có¿
za cudowny gotyk!

Odwiedziliœmy tak¿e szko³ê i przedszko-
le (pozazdroœciæ!) oraz remizê stra¿ack¹.
Wszystkich zainteresowa³ pokaz superno-
woczesnego sprzêtu (stra¿acy francuscy
obiecali rewizytê).

Uczestniczyliœmy w konferencji zorga-
nizowanej przez Stowarzyszenie Przyjació³

WEEK-END
ITALO - FRANCO - POLONAIS

Górnictwa, pragn¹ce zachowaæ dla potom-
nych pamiêæ o górnikach z zag³êbia Lorra-
ine. Ciekawostka: w 1929 r. w kopalniach
tego zag³êbia pracowa³o a¿ 45% Polaków!

W niedzielê by³a Msza œw. Partnerstwa
3 nacji w Koœciele Najœwiêtszej Marii Pan-
ny w Ronchamp, z fragmentami odprawia-
nymi w 3 jêzykach. Po polsku: czytanie (P.
Pu³ka), kolêda ,,Lulaj¿e Jezuniu...” (muzyka
– „Sabjan”), Ojcze Nasz oraz – œpiewana
na przemian po polsku i po francusku –
Ave Maria de Lourdes, czyli ,,Po górach,
dolinach rozlega siê dzwon...”. Ta prosta,
swojska, taka przecie¿ nasza pieœñ w tym
wspania³ym francuskim œredniowiecznym
koœciele zabrzmia³a naprawdê podnioœle.
Chyba wszyscy odczuliœmy namacalnie to,
¿e Europa jest nasza, rodzima. I to, ¿e mamy
wspólne, chrzeœcijañskie korzenie...

A póŸniej – ju¿ od po³udnia – Wielki
Bal. Pe³na Salle des Fetes. Wielojêzyczny
t³um. Rewelacyjny zespó³ ,,Sabjan”. Wy-
stêp chóru pañ z Ronchamp œpiewaj¹cego
polskie piosenki! I Pani Dyrektor Iwona (w
koñcu z Apassionaty) – z brawurowym wy-
konaniem ,,Marianny”.

Wszystko dopiête na ostatni guzik. Ele-
gancja – Francja. Niema³a w tym zas³uga
Marysi i Tadzia Lewandowskich (podziêko-
wania, gratulacje, uk³ony) – dobrych du-
chów ca³ego przedsiêwziêcia. Chapeau bas!

I do zobaczenia w Su³kowicach w lipcu,
na Dniach Gminy. Przyjad¹ i Francuzi i W³o-
si. Wniosek do Brukseli uda³o siê szczêœli-
wie z³o¿yæ na czas – choæ termin by³ bar-
dzo krótki, a wniosek po angielsku.

Rozalia Oliwa

URZ¥D MIEJSKI
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G³ównym celem mojej pierwszej wizyty
w miasteczku Ronchamp by³o nawi¹zanie
wspó³pracy pomiêdzy szko³ami. Przez rok
korespondowaliœmy ze sob¹, a podczas wi-
zyty naszych przyjació³ z Ronchamp w Pol-
sce, mieliœmy okazjê pokazaæ nasze obiek-
ty szkolne i przekazaæ album o szkole.

Spotkanie najpierw odby³o siê 26 stycz-
nia 2008 roku, w przedszkolu a potem w
szkole w Ronchamp. W tym dniu, pomimo
¿e by³a to sobota, zarówno w przedszkolu
jak i w szkole zastaliœmy dzieci. Ca³a nasza
delegacja zosta³a bardzo mi³o przyjêta i
oprowadzona po wspomnianych obiek-
tach. Oczywiœcie s¹ to osobne budynki nie-
wielkich rozmiarów, piêknie wyposa¿one i
ciekawie rozmieszczone architektonicznie.

Przedszkole mieœci siê w budynku par-
terowym i liczy kilka sal bardzo dobrze wy-
posa¿onych. W tym miejscu mogê stwier-
dziæ, ¿e w naszych przedszkolach mamy po-
dobny standard, jeœli chodzi o wyposa¿e-
nie w pomoce dydaktyczne. Jednak¿e z
uznaniem podziwialiœmy zaplecze sanitar-

ne przedszkola. W przedszkolu w Ron-
champ pracuje siedmiu nauczycieli, a do
jednego oddzia³u uczêszcza nie wiêcej ni¿
20 dzieci od 2 roku ¿ycia. Dla szeœciolat-
ków, którzy ju¿ rozpoczynaj¹ edukacjê
szkoln¹, jest wyodrêbniona osobna sala,
przystosowana do nauki.

Szko³a Podstawowa w Ronchamp nie
jest tak liczna jak nasza, a uczniowie uczêsz-
czaj¹ do 24- osobowych oddzia³ów. Ucznio-
wie, podobnie jak nasi, ucz¹ siê dwóch jê-
zyków obcych: niemieckiego i angielskie-
go. Natomiast nie realizuj¹ œciœle okreœlo-
nego programu nauczania, gdy¿ to sam na-
uczyciel decyduje, jak du¿o czasu musi
poœwiêciæ na zrealizowanie danego tematu
tak, by wszyscy uczniowie dok³adnie za-
znajomili siê z jego treœci¹. W szkole w Ron-
champ uczniowie ucz¹ siê w przestronnych
salach, a na korytarzach maj¹ wmontowa-
ne wieszaki, które s³u¿¹ za szatnie. W szko-
le panuje bardzo mi³a atmosfera, a ucznio-
wie z radoœci¹ przyjêli propozycjê wymia-
ny miêdzyszkolnej.

Pani dyrektor Szko³y Podstawowej w
Ronchamp tak¿e wyra¿a³a sw¹ wolê pod-
trzymywania i rozwijania wspó³pracy po-
miêdzy naszymi szko³ami, która, mam na-
dziejê, w przysz³oœci zaowocuje wymian¹
miêdzyszkoln¹. Na znak naszej ¿yczliwej pa-
miêci wrêczy³am dyrekcji przedszkola i szko-
³y ró¿e, wykonane przez naszych kowali -
artystów i tarczê z logo naszej szko³y.

Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Su³kowicach

Iwona Dzidek

Nawi¹zanie wspó³pracy pomiêdzy szko³ami

Podró¿e kszta³c¹. Tak¿e wycieczka do
Francji wnios³a w moje ¿ycie wiele nowo-
œci, radoœci i odmiany. Nasze miasteczko
partnerskie Ronchamp to urocze miejsce,
gdzie znajduje siê znana na ca³ym œwiecie
kaplica Le Corbusiera, która ma bardzo nie-
typowy styl i wygl¹d, przypominaj¹cy po-
niek¹d grzyba – borowika, gdyby patrzy³o
siê na niego od do³u. Miasto jest rozleg³e,
wielkoœci¹ nie odbiega jednak od Su³ko-
wic.

Nie o miejscu jednak chce powiedzieæ,
lecz o ludziach, którzy mnie goœcili. By³o to
bardzo sympatyczne ma³¿eñstwo, które za-
bra³o mnie na kilka przeja¿d¿ek po okolicy,
pokazuj¹c wszystko, co warto tam zwiedziæ
oraz zapraszaj¹c na wykwintne wielogo-
dzinne kolacje.

Wszystko ma jednak swoje plusy i mi-
nusy. Negatywn¹ rzecz¹ by³a nieznajomoœæ
jêzyka i co za tym idzie – trudnoœci w poro-
zumiewaniu siê z gospodarzami. Wyj¹tkiem
by³y: mi³a siedemnastolatka zafascynowa-
na jêzykiem polskim i pos³uguj¹ca siê nim
w miarê dobrze, co pozwoli³o nam na mi³e
pogawêdki oraz pewna starsza pani, z po-
chodzenia Polka, która jeszcze nie zapo-
mnia³a ca³kiem swojego ojczystego jêzyka.
Mog³yœmy dziêki temu prze³amaæ barierê
jêzykow¹ i opowiedzieæ trochê o swoim
¿yciu.

Wraz z ca³¹ grup¹ z Su³kowic mieliœmy
okazjê odwiedziæ stra¿nicê, szko³ê i przed-
szkole w Ronchamp. Uczestniczyliœmy tak-
¿e we mszy œwiêtej: w³osko-francusko-pol-
skiej, a nastêpnie w zabawie i wspólnym
biesiadowaniu.

Czas spêdzony tam bardzo mi siê po-
doba³ i jestem zadowolona, ¿e mog³am
wzi¹æ udzia³ w tej podró¿y. Utwierdzi³am siê
te¿ w przekonaniu, ¿e serki i wina francu-
skie nie na darmo s¹ cenione na ca³ym œwie-
cie. Polecam wszystkim.

Anna Gatlik

Wra¿enia z pobytu w Ronchamp w moim
przypadku s¹ bardzo pozytywne. Serdecz-
ne przyjêcie i mi³a atmosfera stworzona
przez moich gospodarzy doprowadzi³a do
przyjêcia zaproszenia na rewizytê w Polsce.

Najbardziej doskwiera jednak znaczna
bariera jêzykowa, która zmusza do ró¿nych

Nasi serdeczni gospodarze
nietypowych zachowañ zarów-
no jednych jak drugich. Nasza
wizyta w moim odczuciu by³a
traktowana jak rodzaj œwiêta,
choæ w³aœciwe œwiêta maj¹ zu-
pe³nie inny charakter ni¿ nasze.

Ta wizyta mia³a swoj¹ specy-
fikê, to znaczy niewiele zajêæ ofi-
cjalnych. Wiêkszoœæ czasu spê-
dza³o siê u zaprzyjaŸnionych ro-
dzin. Tu by³ czas na obserwacjê
obyczajów, wymianê przepisów
kulinarnych czy inne tematy
mo¿liwe do poruszania, bior¹c
pod uwagê problemy opisane

wczeœniej.
W moim przekonaniu wizytê nale¿y

uznaæ za udan¹, chocia¿ odleg³oœæ miêdzy
zaprzyjaŸnionymi miastami jest znaczna i
trudy podró¿y trochê zacieraj¹ wspomnie-
nia goœcinnej atmosfery.

Jerzy Biernat

Podró¿e kszta³c¹!

Winko z kwiatów mlecza
3 litry wody, 3 garœcie kwiatów mlecza

zalaæ gor¹c¹ wod¹ i zostawiæ na 12 - 24
godziny.

Nastêpnie przecedziæ i dodaæ:
1 kg cukru,
3 cytryny,
2 pomarañcze,
10 g dro¿d¿y,
250 g rodzynek.
Zostawiæ na 3 tygodnie.
Nastêpnie przecedziæ i zostawiæ na 3

miesi¹ce. W tym okresie 3 razy przefiltro-
waæ.Smacznego!

Smako³yki z Ronchamp

URZ¥D MIEJSKI
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Miniony rok w inwestycjach przebie-
ga³ g³ównie pod k¹tem przygotowywania
projektów i dokumentacji nowych zadañ.
Chocia¿ s¹ to prace, których „nie widaæ”,
to by³y one konieczne zarówno do podej-
mowania nowych zadañ, jak i do ubiegania
siê œrodki zewnêtrzne, pozabud¿etowe na
ich finansowanie.

Inwestycje finansowane s¹ z bud¿etu
gminy oraz pozyskanych œrodków pozabu-
d¿etowych. Gmina Su³kowice korzysta³a z
dofinansowania inwestycji z SAPARD-u
(rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
œcieków), ZPORR-u (rozbudowa i moder-
nizacja sk³adowiska odpadów komunal-
nych), WFOŒ (dotacje i po¿yczki umarzal-
ne inwestycji proekologicznych), FOGR-u
(budowa i modernizacja dróg rolniczych do
pól) oraz z EKO - Funduszu (termomoder-
nizacja budynków).

Wykonane w ubieg³ym roku

Z prac wykonanych odnotowaæ nale¿y
modernizacje i remonty w budynkach
oœwiatowych, remonty dróg gminnych we
wszystkich miejscowoœciach, prace ziem-
ne i kanalizacyjne przy budowie chodni-
ków przy drogach wojewódzkich w Harbu-
towicach i Biertowicach oraz wybudowa-
nie nowego placu targowego ,,Zielona
Podkowa” i k³adki na Zielonej. Gmina zaku-
pi³a w ubieg³ym roku 16 wiat przystanko-
wych dla wszystkich przystanków na tere-
nie gminy, komputery i oprogramowanie
oraz dofinansowa³a zakup œmieciarki dla
ZGK, dwóch samochodów stra¿ackich (wóz
bojowy dla OSP Krzywaczka – 40 tys. z³
oraz dla PSP w Myœlenicach- 10 tys. z³),
sprzêtu przeciwpo¿arowego oraz samocho-
du policyjnego dla posterunku policji w
Su³kowicach w kwocie 30 tys. z³. Przepro-
wadzono modernizacjê budynku oœrodka
zdrowia w Su³kowicach na Zielonej wraz z
zainstalowaniem windy po³¹-
czonej z wejœciem dostosowa-
nym dla potrzeb osób niepe³no-
sprawnych

Z kontynuowanych w tym
roku, a rozpoczêtych w roku
ubieg³ym prac w placówkach
oœwiatowych, do najpowa¿niej-
szych nale¿y nadbudowa po-
mieszczeñ dla biblioteki i czy-
telni w ZPO w Krzywaczce. Du-
¿ym przedsiêwziêciem by³o te¿
odwodnienie od strony po³u-
dniowej i zachodniej budynku
szko³y podstawowej w Su³ko-
wicach.

Przeprowadziliœmy za kwotê 100 tys. z³
remont g³ównej p³yty boiska gimnazjum w
kompleksie GOŒCIBI wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹, tu prace bêd¹ tak¿e konty-
nuowane.

Ca³y czas trwa budowa sieci kanaliza-
cyjnej. W kwietniu oddana zostanie do
u¿ytku sieæ rozdzielcza w Biertowicach.

Przeprowadziliœmy remont budynku
Urzêdu Miejskiego, jego modernizacjê oraz
reorganizacjê w taki sposób, by referaty
obs³uguj¹ce bezpoœrednio mieszkañców
znajdowa³y siê na najni¿szej kondygnacji.
Urz¹d Stanu Cywilnego i sala obs³ugi klien-
ta z kas¹ i dziennikiem podawczym uloko-
wane s¹ na parterze.

Projekty

Przygotowane w ubieg³ym roku projek-
ty i dokumentacje dotycz¹ takich inwesty-
cji, jak m.in.: budowa i modernizacja sieci
wodoci¹gowej i rozdzielczej w Krzywaczce i
Rudniku, chodniki przy drodze wojewódz-
kiej w Su³kowicach przez Such¹ Górê i w Rud-
niku Dolnym, most na Skawince w Biertowi-
cach, inwestycje dotycz¹ce kanalizacji (ma-
gistrala g³ówna, sieæ rozdzielcza w Rudniku
i w Su³kowicach) i sk³adowisko odpadów
komunalnych. Skalê wykonanych w ubie-
g³ym roku prac przygotowawczych tak okre-
œla kierownik referatu techniczno-inwesty-
cyjnego Jerzy Biernat: „Przez ostatnie 10 lat
wykonaliœmy 30 km sieci kanalizacyjnej,
obecnie jesteœmy przygotowani do prowa-
dzenia tej inwestycji na nastêpnych 60 km.
W ka¿dej chwili mo¿emy przyst¹piæ do pro-
wadzenia tych inwestycji oraz wykorzystaæ
ka¿d¹ szansê na pozyskanie pieniêdzy po-
trzebnych do ich realizacji”.

Œrodki pozyskane

W 2007 r. pozyskaliœmy dodatkowo do
bud¿etu gminy kwotê ok. 5 mln 734 tys. z³.
Zadania oœwiatowe zosta³y zasilone nieba-
gateln¹ kwot¹ 1 mln 325 tys.373 z³, dziêki
wystêpowaniu do ró¿nych programów, sk³a-

daniu odpowiednich wniosków, startowaniu
w konkursach. I tak przyk³adowo otrzymali-
œmy 3 pracownie komputerowe ( SP Rudnik,
SP Su³kowice, Gimnazjum Su³kowice) na kwo-
tê 202 tys. 909z³, zainstalowaliœmy monito-
ring w 3 szko³ach ( ZPO Krzywaczka, SP Su³-
kowice, Gimnazjum Su³kowice) – za kwotê
30 979 z³, prowadziliœmy j. angielski w kl. I i II
szkó³ podstawowych (36. 980 z³).

W dziedzinie opieki spo³ecznej na za-
dania w³asne i zlecone pozyskaliœmy kwo-
tê 4 mln 257 tys. 030 z³, w tym na realizacjê
bardzo wa¿nego programu – „Pomoc pañ-
stwa w zakresie do¿ywiania” – 256 tys. 788
z³. W dziedzinie kultury ( Oœrodek Kultury,
biblioteka) by³a to kwota 151. 000 z³.

Ponadto na zadania realizowane w 2007
r. w zakresie kanalizacji Biertowic i wypo-
sa¿enia sk³adowiska odpadów komunal-
nych w spycharkê g¹sienicow¹ otrzyma-
my z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej umorze-
nie po¿yczek preferencyjnych na kwotê ok.
484 tys. z³.

W tym roku na inwestycje wydanych
zostanie 11 mln 958 tys. 290 z³. W porów-
naniu z rokiem ubieg³ym – to prawie dwu-
krotny wzrost nak³adów, bowiem rok 2007
zamkn¹³ siê kwot¹ 6 mln 78 tys. 237 z³.

Kanalizacja i sk³adowisko odpadów

Zdecydowanie najwiêcej funduszy po-
ch³onie kanalizacja i rozbudowa sk³adowi-
ska. 2,5 mln z³ przeznaczono na budowê sieci
rozdzielczej kanalizacji w Su³kowicach w
rejonie II, 2 mln na sieæ rozdzielcz¹ kanali-
zacji w Rudniku i 1 mln 684 tys. 960 z³ na
inwestycje na sk³adowisku. Powstanie na
nim kompostownik na odpady organiczne.
Uruchomiona zostanie nowa linia sortow-
nicza do segregacji odpadów z czarnych
worków, pozwalaj¹ca wydzielaæ materia³y
na kompost, plastik, papier i szk³o. Linia
zakoñczona bêdzie magnesem selekcjonu-

j¹cym wszystkie odpady meta-
lowe. Dziêki prowadzonej syste-
matycznie od lat segregacji od-
padów przez mieszkañców oraz
bezpoœrednio na sk³adowisku
¿ywotnoœæ czaszy wysypiska
mo¿na kalkulowaæ na d³ugie lata
i nie obawiaæ siê problemów nê-
kaj¹cych s¹siednie aglomeracje.

Planowana jest równie¿ roz-
budowa oczyszczalni œcieków.
W tym roku przygotowany zo-
stanie projekt, co poch³onie ok.
100 tys. z³.

Najpowa¿niejszym proble-
mem przy prowadzeniu inwesty-
cji kanalizacyjnych jest – obok

Inwestujemy!
URZ¥D MIEJSKI

Plany 2008

Plac zabaw w Harbutowicach
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kolosalnych nak³adów finansowych – na-
stawienie czêœci mieszkañców. W fazie pro-
jektowej wyrazili oni zgodê na przeprowa-
dzenie instalacji przez swoje dzia³ki, a po
przyst¹pieniu do prac ziemnych- cofnêli j¹.
Wykonawca nie mo¿e kontynuowaæ pracy
bez zgody w³aœcicieli gruntów. Czasami taka
zmiana decyzji odcina od sieci ca³y przysió-
³ek lub grupê kilku domów. Konieczne s¹
wtedy zmiany w projekcie, co poci¹ga za
sob¹ dodatkowe nak³ady finansowe i zw³o-
kê w postêpie prac. Apelowa³bym w tym miej-
scu do wszystkich o zrozumienie, ¿e kanali-
zacja jest potrzebna nam wszystkim. Gdy
zostanie zbudowana, bêdziemy mogli ¿yæ w
czystym, bardziej przyjaznym œrodowisku.

Innym problemem jest wywo³ane przez
media zamieszanie z tzw. op³at¹ przy³¹cze-
niow¹. Nie pobieraliœmy op³at od mieszkañ-
ców za mo¿liwoœæ przy³¹czenia siê do sieci
kanalizacyjnej i w dalszym ci¹gu nie zamie-
rzamy tego robiæ. Takie dzia³anie by³oby
niezgodne z intencjami samorz¹du, a przede
wszystkim z prawem. Op³aty, jakie wnosz¹
mieszkañcy przy ka¿dej inwestycji prowa-
dzonej przez gminê, dotycz¹ prac wykona-
nych na terenie ich dzia³ek i gospodarstw.
Gmina finansuje budowê sieci g³ównej i
zbiorników, zaœ mieszkañcy p³ac¹ za to, co
nale¿y po wykonaniu do ich maj¹tku i pod-
wy¿sza istotnie wartoœæ ich posesji. Nie ma
takiej prawnej mo¿liwoœci, by gmina sfinan-
sowa³a komuœ przy³¹czenie do kanalizacji
czy wodoci¹gu jego domu czy dzia³ki.

Drogi

W tym roku inwestycje drogowe po-
ch³on¹ ponad 2,5 mln z³. Dokoñczone i u³o¿o-
ne zostan¹ chodniki przy drogach wojewódz-
kich w Biertowicach, Harbutowicach, Rudni-
ku i Su³kowicach. Inwestycje te wspó³finan-
sowane s¹ wraz z dyrekcj¹ dróg wojewódz-
kich. Ponadto gmina wykona nak³adkê chod-
nika przy ul. 24 lipca w Su³kowicach. Ulica ta
ma ju¿ wszystkie instalacje (woda, gaz, kana-
lizacja), wiêc nie bêd¹ na niej prowadzone
prace ziemne przez najbli¿szych kilka lat.

Drogi przeznaczone w tym roku do mo-
dernizacji, to: ul. Zagumnie w Su³kowicach,
na Skotnicê w Biertowicach, na Jaworze,
na Koz³ówkê, na Halabówkê i na Ziemlów-
kê w Harbutowicach, na Brzezinê, ko³o D¹-
browy i ko³o Dziedzica w Krzywaczce oraz
ko³o Szuby w Rudniku.

Ponadto zaplanowano budowê mostu
na Skawince w Biertowicach, infrastruktu-
ry na placu targowym oraz modernizacjê
parkingu na Zielonej w Su³kowicach. Zain-
stalowane zostan¹ zakupione wiaty przy-
stankowe.

Wodoci¹gi

Rozbudowana zostanie sieæ wodoci¹-
gowa Su³kowic poprzez budowê siêgacza
do czêœci po³udniowo-zachodniej miasta
oraz sieæ wodoci¹gowa Rudnika. Inwesty-
cje przy sieciach rozdzielczych dotycz¹
Krzywaczki i Rudnika. W Rudniku powsta-
nie te¿ nowy zbiornik wody pitnej na gór-
nym osiedlu, co poch³onie ok. 1 mln z³.
Gmina przyst¹pi te¿ do modernizacji stacji
uzdatniania wody na Goœcibi.

To ostatnie zadanie wymagaæ bêdzie
nak³adów rzêdu 4 mln 700 tys. z³, wiêc roz³o-
¿one musi byæ na kilka lat. W tym roku na
ten cel przeznaczono 300 tys. z³. Zadanie
nale¿y do tych, które s¹ konieczne, ale nie-
wdziêczne. Dla u¿ytkowników pozornie nic
siê nie zmieni – mieli wodê i nadal bêd¹ j¹
mieli. Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e urz¹dzenia
na Goœcibi maj¹ ju¿ za sob¹ 40 lat eksploata-
cji. S¹ zu¿yte i coraz mniej wydajne. Ujêcie
to gwarantuje najwy¿sz¹ klasê wody pitnej.
Ale ¿eby woda tej samej klasy dociera³a do
kranów mieszkañców gminy, konieczne jest
zainwestowanie w modernizacjê urz¹dzeñ.
Wykonane prace pozwol¹ te¿ odczuæ zmia-
nê w okresach suszy, kiedy to zdarzaj¹ siê-
w ostatnich latach coraz czêœciej- braki wody.

Natomiast budowa zbiornika w Rudniku
jest zwi¹zana z potrzeb¹ zapewnienia gmi-
nie maksymalnie dobrego zaopatrzenia w
wodê ze Ÿróde³ w³asnych. Nasze wodoci¹gi
po³¹czone s¹ z ujêciem z Dobczyc. Je¿eli bra-

URZ¥D MIEJSKI
kuje wody z ujêcia na Goœcibi, zasilani jeste-
œmy wodoci¹giem myœlenickim, za co oczy-
wiœcie trzeba zap³aciæ i co stwarza oczywi-
st¹ zale¿noœæ. Nowy zbiornik powinien w
znacznym stopniu zabezpieczyæ zapotrzebo-
wanie na wodê w pó³nocnej czêœci gminy.

W sumie na inwestycje wodoci¹gowe
gmina przeznaczy 2 mln 70 tys. z³.

Oœwiata

W dalszym ci¹gu prowadzone bêd¹ re-
monty i modernizacje w budynkach placó-
wek oœwiatowych. Obejm¹ one wszystkie
przedszkola, z czego najpowa¿niejszym za-
daniem bêdzie odwodnienie i czêœciowa ter-
momodernizacja przedszkola w Krzywaczce.
W tej samej miejscowoœci dokoñczone zo-
stan¹ prace przy nadbudowie pomieszczeñ
nad budynkiem szkolnym. Remonty prowa-
dzone bêd¹ tak¿e we wszystkich szko³ach
gminy. Konieczna jest modernizacja czêœci
dachów i kominów. Ponadto wykonana zo-
stanie ekspertyza pod budowê nowej sali
gimnastycznej w Rudniku.

Inne prace

Remonty i modernizacje przewidziano
ponadto w starym budynku szkolnym i ga-
ra¿ach w Rudniku, w domu nauczyciela w
Harbutowicach i w budynku oœrodka zdro-
wia w Su³kowicach. Wykonany zostanie
ponadto projekt adaptacji poddasza nad
œwietlic¹ œrodowiskow¹ w Su³kowicach.

Gmina planuje zakupiæ dalsze grunty do
puli gruntów komunalnych, które przeznaczo-
ne mog¹ byæ w przysz³oœci na inwestycje pro-
rozwojowe i przyci¹gniêcie inwestorów.

Uk³onem w kierunku inwestorów s¹
równie¿ prace nad nowym ,,Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Su³kowice”. Doku-
ment ten pozwoli na wprowadzenie nowych
terenów budowlanych (mieszkaniowych,
przemys³owych, itp.) do miejscowych pla-
nów przestrzennych i zostanie uchwalony
w tym roku.

Piotr Pu³ka
Burmistrz Gminy Su³kowice

Nowy transformator w Su³kowicach
Winda dla niepe³nosprawnych

w Oœrodku Zdrowia w Su³kowicach
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W dniu 31 stycznia Rada Miejska pod-
jê³a jednog³oœnie uchwa³ê o przyjêciu
,,Strategii Rozwoju Gminy Su³kowice na
lata 2008-2020”. Dokument ten wytycza
kierunki polityki lokalnej na ca³y obecny
okres programowania Unii Europejskiej,
tzn. lata 2007-2013.

W tym okresie ,,Strategia” bêdzie doku-
mentem pomocnym w przygotowywaniu
wniosków o œrodki na rozwój naszej gminy.
Odwo³uj¹c siê do nakreœlonych w „Strate-
gii” celów, bêdziemy mogli lepiej zaplano-
waæ kolejne projekty inwestycyjne i spo³ecz-
ne, a tak¿e udowodniæ instytucjom zarz¹-
dzaj¹cym funduszami unijnymi, ¿e gmina
posiada pomys³ na racjonalne wydatkowa-
nie pieniêdzy pomocowych, w sposób spój-
ny z celami wspólnoty europejskiej. G³ów-
ne przes³ania tego dokumentu zosta³y za-
prezentowane w grudniowym wydaniu
„Klamry”, dlatego informuj¹c o podjêtej przez
Radê Miejsk¹ uchwale, ograniczymy siê do
uwag o charakterze ogólnym.

Nasza „Strategia” nie koñczy siê na roku
2013, gdy¿ w okresie 6 lat nie da siê przebu-
dowaæ uk³adu przestrzennego gminy. Au-
torzy „Strategii” jako powa¿ny „deficyt
gminy” wskazali brak centrów przemys³o-
wych i us³ugowych oraz alternatywnych
ci¹gów komunikacyjnych. Zaplanowanie
i zrealizowanie tych przedsiêwziêæ to zada-
nie na ca³e dziesiêciolecia. Dlatego hory-
zont „Strategii” ustalono na rok 2020.

„Strategia” na wiele lat musi byæ z ko-
niecznoœci dokumentem bardziej ogólnym.
Dlatego nowa „Strategia” ró¿ni siê zasad-
niczo od poprzedniej, uchwalonej w roku
2004. Nie ma w niej szczegó³owo zaplano-
wanych zadañ, gdy¿ znajd¹ siê one w Wie-
loletnim Planie Inwestycyjnym, aktualizo-
wanym przy ka¿dym bud¿ecie. W „Strate-
gii” zawarto postulaty inwestycyjne, któ-
rych realizacja do roku 2020 powinna byæ
zakoñczona lub przynajmniej przes¹dzona.

Nowa „Strategia” mocno akcentuje te¿
obszary w poprzedniej strategii niedoce-
niane: wszechstronny rozwój cz³owieka
oraz rozwój wszelkich form wspó³pracy.

Kluczem do rozwoju naszej gminy bê-
dzie odbudowa wiêzi spo³ecznych. Mamy
wiele lokalnych dobrych praktyk. Gazyfi-
kacja gminy, pierwsze przy³¹cza kanaliza-
cyjne, rozbudowa domów stra¿aka, czy te¿
ostatnio telefonizacja to przyk³ady dzia³añ,
w których podstaw¹ sukcesu by³a aktyw-
noœæ komitetów spo³ecznych dobrze wspó³-
pracuj¹cych z samorz¹dem.

Wszechstronny rozwój mieszkañców
oraz zbudowanie p³aszczyzny wspó³pracy
wszystkich organizacji i stowarzyszeñ s¹
w nowej strategii celami równie wa¿nym jak
i wybudowanie kosztownej infrastruktury.

Realizacja „Strategia Rozwoju Gminy
Su³kowice na lata 2008 – 2020” bêdzie co-
rocznie monitorowana. Dla poszczególnych
jej celów okreœlono „mierniki sukcesu”,
dziêki którym mo¿na bêdzie precyzyjnie

Nowa ,,Strategia Rozwoju Gminy Su³kowice
na lata 2008-2020” uchwalona

URZ¥D MIEJSKI

okreœliæ, czy nasza gmina siê rozwija w wy-
znaczonym kierunku. To te¿ kolejna no-
woœæ w zarz¹dzaniu nasz¹ gmin¹. Dziêki niej
szybciej poznamy nowe zagro¿enia, ale tak-
¿e ³atwiej bêdzie rozliczaæ efekty dzia³añ w³o-
darzy gminy.

„Strategia Rozwoju Gminy Su³kowice”
wraz z „Profilem Gminy” to dokumenty
doœæ obszerne, trudne do omówienia w krót-
kim artykule. S¹ efektem pracy 57 - osobo-
wego zespo³u strategicznego, dobranego
tak, aby reprezentowa³ wszystkie œrodowi-
ska naszej gminnej spo³ecznoœci. Dlatego
nasz¹ „Strategiê” (tak, nasz¹ – moj¹ i
Twoj¹, drogi Mieszkañcu Gminy Su³ko-
wice) powinien przeczytaæ ka¿dy miesz-
kaniec gminy.

Mo¿e pominêliœmy coœ istotnego. Mo¿e
ustalenia strategii s¹ niezrozumia³e. Mo¿e
za rok trzeba bêdzie dokonaæ pewnych ko-
rekt, aby zaakceptowa³a j¹ zdecydowana
wiêkszoœæ mieszkañców. Bardzo prosimy o
wspó³pracê przy jej doskonaleniu.

„Strategia” jest ju¿ dostêpna na stronie
internetowej www.sulkowice.pl. Tam mo¿-
na j¹ przeczytaæ, mo¿na te¿ podzieliæ siê
uwagami dotycz¹cymi zawartych w niej
ustaleñ, pisz¹c e-mail do urzêdu. Dla osób,
które nie dysponuj¹ Internetem, przygoto-
wujemy wersjê papierow¹, bêdzie ona do-
stêpna w sali obs³ugi klienta Urzêdu Miej-
skiego w Su³kowicach.

Adam Gumularz                       Piotr Pu³ka

Rada Miejska przyjê³a bud¿et na sesji
w dniu 27 grudnia, a 16 stycznia og³oszo-
ne zosta³y przepisy wykonawcze, co ozna-
cza, ¿e od pocz¹tku roku gmina dzia³a
wed³ug bud¿etu, a nie prowizorium bud¿e-
towego. Planowane dochody wynios¹ 27
mln 290 tys. 750 z³, a wydatki planowane
s¹ w wysokoœci 35 mln 060 tys. 586 z³.
Deficyt pokryty zostanie z umarzalnych
po¿yczek Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i kredytów.

Tegoroczny bud¿et gminy Su³kowice
oparty zosta³ po stronie dochodów wy³¹cz-
nie na kalkulacji wp³ywów zagwarantowa-
nych. Nie uwzglêdnia tych funduszy ze-
wnêtrznych, które samorz¹d Su³kowic ma
nadziejê pozyskaæ.

Oczywiœcie gmina bêdzie sk³ada³a wnio-
ski do unijnych funduszy strukturalnych i bê-
dzie zabiega³a o pozyskanie œrodków poza-

bud¿etowych, ale poniewa¿ konkursy na te
pieni¹dze rozpisywane s¹ dopiero od pierw-
szego kwarta³u roku, nie uwzglêdniono ich
jako dochodów pewnych. Dlatego zak³ada-
ny deficyt 36,08% zapewne znacznie siê
zmniejszy. Szanse na pozyskanie grantów s¹
du¿e, poniewa¿ planowane inwestycje zosta³y
ju¿ gruntownie przygotowane w ubieg³ym
roku. W tegorocznym bud¿ecie inwestycje
stanowiæ bêd¹ 35% zak³adanych wydatków.
Wynikaj¹ one ze strategii rozwoju gminy i
wieloletniego planu inwestycyjnego.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
deficyt bud¿etowy mo¿e wynosiæ do 60 %.
My wykorzystujemy wiêc niewiele wiêcej
ni¿ po³owê tej mo¿liwoœci. Musieliœmy siê
zdecydowaæ na takie rozwi¹zanie, je¿eli
chcemy kontynuowaæ prowadzone inwe-
stycje i rozpocz¹æ nowe, konieczne dla roz-
woju naszych miejscowoœci. To wrêcz wa-
runek rozwoju.

Odwa¿ny bud¿et W strukturze bud¿etu gminy najpowa¿-
niejsz¹ pozycjê stanowi oœwiata. Wydatki
tegoroczne wynios¹ 12 mln 113 tys. 332 z³,
w tym 554 tys. z³ przeznaczone zostanie na
inwestycje i remonty w budynkach placó-
wek oœwiatowych. Subwencja rz¹dowa na
ten cel wyniesie 7 mln 852 tys. 041 z³, a
dochody w³asne placówek kszta³towaæ siê
bêd¹ na poziomie 934 tys. 446 z³. Pozosta³e
3 mln 326 tys. 845 z³ gmina wyasygnuje ze
œrodków w³asnych. Podobnie przedstawia
siê sytuacja w finansowaniu opieki spo-
³ecznej. Subwencja rz¹dowa wynosi 4 mln
777 tys. 950 z³, a wydatki zaplanowano w
wys. 5 mln 947 tys. 313 z³.

Bud¿et 2008 r. gminy Su³kowice mo¿na
zatem okreœliæ jako bezpieczny, ale odwa¿-
ny. Zmartwieñ przysparzaj¹ samorz¹dow-
com rosn¹ce ceny mediów, takich jak pr¹d
czy gaz, które ju¿ pocz¹tku roku zmuszaj¹
do weryfikowania kalkulacji kosztów i szu-
kania dodatkowych oszczêdnoœci.

dokoñczenie na nastêpnej stronie
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Odwa¿ny bud¿et
Struktura dochodów w 2008 roku we-

d³ug wa¿niejszych Ÿróde³ pozyskiwania (z³.):
Subwencje – 12.784.386
Udzia³y w podatkach pañstwowych
– 4.434.230
Dotacje celowe – 5.427.910
Podatki i op³aty lokalne – 2.956.171
Dochody z mienia – 331.823
Pozosta³e dochody – 1.356.230

Wydatki w 2008 roku zaplanowano w
wysokoœci 35.066.586 z³, a ich struktura
przedstawia siê nastêpuj¹co (w z³):

Oœwiata – 12.113.332
Pomoc spo³eczna – 5.947.313
Transport – 2.681.800
Administracja – 2.781.527
Gospodarka komunalna i ochrona œro-
dowiska – 7.147.681
Kultura – 743.268
Sport – 300.000
Bezpieczeñstwo publiczne – 108.600
Ochrona zdrowia – 201.000
Gospodarka mieszkaniowa – 430.000
Edukacja opieka wychowawcza
– 82.105
Pozosta³e – 2.529.960

Z uwagi na ogromny rozmiar dokumen-
tu, pe³na informacja o bud¿ecie gminy Su³-
kowice na rok 2008 zamieszczone jest na
stronie internetowej naszej gminy

www.sulkowice.pl

Teresa Garbieñ

Na grudniowej XV sesji radni uchwalili
ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2008
rok. Przyjêli plany pracy komisji oraz po
krótkiej dyskusji jednog³oœnie uchwalili
bud¿et Gminy Su³kowice rok 2008.

Radni przyjêli równie¿ Program wspó³pra-
cy Gminy Su³kowice z organizacjami pozarz¹-
dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2008 i
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz innych uza-
le¿nieñ w Gminie Su³kowice na rok 2008.

Przeg³osowali uchwa³y w nastêpuj¹cych
sprawach:

1) Darowizna nieruchomoœci zabudowanej
stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Su³kowice na rzecz
OSP Rudnik.

2) Ustalenie kierunków dzia³ania dla Bur-
mistrza Gminy Su³kowice dotycz¹cych plano-
wania przestrzennego.

Nad Uchwa³¹ intencyjn¹ w sprawie utwo-
rzenia Gimnazjum w Rudniku rozgorza³a dys-
kusja.

Marta Biernat poinformowa³a, ¿e Komi-
sja Oœwiaty, Sportu nie sformu³owa³a nowego
stanowiska dotycz¹cego tej sprawy. Przypo-
mnia³a, ¿e Komisja w pe³ni rozumie d¹¿enia
mieszkañców Rudnika – nie widzi jednak prze-
szkód w rozpoznawaniu mo¿liwoœci pozabu-
d¿etowego sfinansowania budowy sali gimna-
stycznej w Rudniku, której powstanie za³o¿o-
no w strategii na lata 2008 - 2020, tym bardziej,
¿e budowa tej sali jest warunkiem koniecznym
uruchomienia Zespo³u Placówek Oœwiatowych
w Rudniku.

Zofia Góralik poinformowa³a, ¿e Komi-
sja Zdrowia jednog³oœnie popar³a Uchwa³ê in-
tencyjn¹ Wed³ug niej nieprawdziwe s¹ infor-
macje jakoby na poprzedniej sesji wszyscy rad-
ni z wyj¹tkiem jednego g³osowali przeciw temu
projektowi uchwa³y. Zwróci³a siê do przewod-
nicz¹cego z proœb¹ o przeszkolenie radnych,
aby nie mylono pewnych pojêæ tj. ustawa,
uchwa³a, uchwa³a intencyjna itp.

Danuta Chodnik nadmieni³a o negatyw-
nym stanowisku Komisji Rewizyjnej (5 cz³on-
ków przeciw) w kwestii utworzenia Gimna-
zjum w Rudniku.

Stanis³aw Latoñ poinformowa³, ¿e stano-
wisko Komisji Rolnictwa by³o rozbie¿ne: 2
cz³onków opowiedzia³o siê „za” utworzeniem
Gimnazjum w Rudniku, 2 „przeciw”, 1
„wstrzyma³ siê od g³osu”. Wyrazi³ opiniê, ¿e
nale¿y poprzeæ wniosek Komisji Oœwiaty do-
tycz¹cy finansowania utworzenia Gimnazjum
w Rudniku ze œrodków pozabud¿etowych.

Wies³aw Moroñ wyjaœni³, ¿e na posiedze-
niu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bud¿e-
tu byli obecni przedstawiciele Komitetu Dzia-
³ania na Rzecz Przywrócenia Gimnazjum w
Rudniku celem zapoznania siê ze stanowiskiem

Komitetu oraz dyrektor Placówki Oœwiatowej
w Rudniku Miros³aw Pêkala. Komisja sprecy-
zowa³a nastêpuj¹cy wniosek: „Komisja Roz-
woju Gospodarczego, Bud¿etu wnioskuje o
pe³ne rozpoznanie kosztów utworzenia Gim-
nazjum w Rudniku i czasookresu, kiedy to gim-
nazjum mia³oby powstaæ.” Komisja g³osowa³a
nastêpuj¹co: 3 osoby „za”, 1 „przeciw” i 1 g³os
„za” utworzeniem Gimnazjum w Rudniku.

Zbigniew Szuba wyjaœni³, ¿e Uchwa³a in-
tencyjna umo¿liwia rozpoczêcie obliczeñ, za-
³o¿eñ i planów dotycz¹cych tej inwestycji.
Zatem taka uchwa³a jest punktem wyjœcia do
przedstawienia kosztów utworzenia Gimna-
zjum w Rudniku.

Jan Socha przypomnia³ o szerokiej dys-
kusji toczonej wokó³ tej sprawy. Nadmieni³, ¿e
Gimnazjum w Su³kowicach jest elementem in-
tegruj¹cym spo³ecznoœæ m³odzie¿y. Z drugiej
jednak strony jest wiele opinii negatywnych o
tym gimnazjum. Wspomnia³, ¿e dzieci ze Su³-
kowic by³y poszkodowane z uwagi na lekcje
po po³udniu. Wyrazi³ przekonanie, ¿e Uchwa-
³a intencyjna nie niesie reperkusji wysokich kosz-
tów, które bêd¹ roz³o¿one w czasie. Kwestia
uruchomienia gimnazjum jest bardzo trudna z
uwagi na lokal i koniecznoœæ reorganizacji. Ta
Uchwa³a obliguje jedynie do zinwentaryzowa-
nia tematu. Doda³, ¿e opowiada siê „za” podjê-
ciem tej uchwa³y.

Wies³aw Moroñ nadmieni³, ¿e nale¿y za-
stanowiæ siê czy Gminê Su³kowice staæ na utwo-
rzenie Gimnazjum w Rudniku. Doda³, ¿e gmina
powinna bardziej skupiæ siê na realizowaniu
wiêkszych zadañ inwestycyjnych (inwestycji
strategicznych). Nadmieni³, ¿e m³odych ludzi
nale¿y zgromadziæ w jednym miejscu, aby siê
integrowali. Przyzna³, ¿e m³odzie¿ integruje siê
„w sposób nie do przyjêcia na co nikt prak-
tycznie nie reaguje, jeœli chodzi o wychowanie
w szkole.” Przypomnia³ o s³owach dyrektora
szko³y w Rudniku, który na pytanie jednego z
cz³onków Komisji dotycz¹ce przejêcia czêœci
wyposa¿enia i nauczycieli odpowiedzia³, ¿e
pracowników bêdzie sobie sam dobiera³. Wie-
s³aw Moroñ wspomnia³, ¿e nale¿y przemyœleæ
tê sprawê, czy gminê rzeczywiœcie staæ na taki
wydatek.

Danuta Chodnik wyrazi³a opiniê, ¿e z
uwagi na specyficzne ukszta³towanie terenu
Harbutowic temat powstania gimnazjum w tej
miejscowoœci tak¿e mo¿e siê pojawiæ.

Jan Hodurek przypomnia³, ¿e jest radnym
ju¿ czwart¹ kadencje i mieszkañcy Rudnika po-
winni ubiegaæ siê o utworzenie gimnazjum w
czasie, kiedy gimnazjum powstawa³o w Krzy-
waczce. Wyrazi³ przekonanie, ¿e wówczas gim-
nazjum zosta³oby utworzone w Rudniku, po-
niewa¿ ta miejscowoœæ jest wiêksza od Krzy-
waczki. Nadmieni³, ¿e Gminê Su³kowice nie staæ
na taki wydatek.

Zbigniew Szuba powtórzy³, ¿e Uchwa³a
intencyjna nie niesie za sob¹ konsekwencji
„zwi¹zanych z ruszeniem bud¿etu” bez
uprzednich projektów, obliczeñ itp.

Pawe³ £anoszka (radca prawny Urzêdu
Miejskiego) wyjaœni³, ¿e Uchwa³ê intencyjn¹
podejmuje siê przede wszystkim po to, aby
organ wykonawczy wiedzia³, jakie ma podj¹æ
jakieœ czynnoœci zmierzaj¹ce do utworzenia
gimnazjum. Podkreœli³, ¿e podjêcie tej uchwa³y
nic nie przes¹dza. Jeœli nie by³oby takiej woli

Rady, to nie ma sensu, aby organ wykonawczy
podejmowa³ jakiekolwiek czynnoœci. Po ewen-
tualnym podjêciu tej uchwa³y organ wykonaw-
czy przyst¹pi do analizy finansowej, rzeczo-
wej itp. Na podstawie wspomnianych czyn-
noœci analityczno - sprawozdawczych, które
bêd¹ wykonaniem tej uchwa³y, Rada podejmie
konkretn¹ decyzjê, wi¹¿¹ce rozstrzygniêcie
dotycz¹ce powstania lub nie Gimnazjum w
Rudniku.

Jan Socha doda³, ¿e po takiej ekspertyzie,
któr¹ burmistrz przedstawi, Rada mo¿e (jeœli
koszty finansowe bêd¹ zbyt wysokie) nie wy-
raziæ zgody na utworzenie Gimnazjum w Rud-
niku. Doda³, ¿e ten temat nie poci¹ga konse-
kwencji finansowych dotycz¹cych bud¿etu w
2008 r.

Stanis³aw Latoñ nadmieni³, ¿e jeœli bur-
mistrz zleci wykonanie ekspertyz, to poci¹-
gnie za sob¹ koszty. Wspomnia³, ¿e za kilka lat
znowu mo¿e byæ reforma szkolnictwa.

Radni g³osowali nastêpuj¹co: „za” przyjê-
ciem uchwa³y g³osowa³o 8 radnych, „prze-
ciw” 5, 2 radnych „wstrzyma³o siê od g³o-
su”.

Sesjê zakoñczy³y interpelacje i wnioski rad-
nych.

Stefan Bochenek

Gimnazjum
w Rudniku?

XV SESJA

RADA MIEJSKA
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W kwietniu 2007 roku Rada Miejska
w Su³kowicach podjê³a uchwa³ê w sprawie
„przyst¹pienia do zmiany studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Su³kowice”. Spo-
rz¹dzenie studium obejmuje 3 etapy.

Pierwszy etap obejmowa³ og³oszenie,
obwieszczenie o przyst¹pieniu do sporz¹-
dzania studium oraz miejsca i terminu sk³a-
dania wniosków przez mieszkañców i in-
stytucje oraz sporz¹dzenie opracowania
ekofizjograficznego. Wnioski by³y przyjmo-
wane w dniach 16.08.2007 – 17.09.2007r.
Wp³ynê³o a¿ 1518 wniosków, w przewa¿a-
j¹cej wiêkszoœci dotyczy³y one przekszta³-
cenia dzia³ek z rolnych na budowlane.

Obecnie trwa realizacja drugiego eta-
pu. W drugim etapie wykonawca sporz¹dza
projekt studium, uwzglêdniaj¹c ustalenia
planu zagospodarowania przestrzennego
województwa, uzyskuje opiniê o projekcie

od gminnej komisji urbanistyczno-architek-
tonicznej. Nastêpnie uzgadnia projekt ze sta-
rost¹, zarz¹dem województwa i wojewod¹,
wystêpuje o opiniê do licznych instytucji
bran¿owych, wprowadza zmiany wynikaj¹-
ce z uzyskanych opinii i uzgodnieñ.

Etap trzeci obejmie og³oszenie o wy³o-
¿eniu i wy³o¿enie studium do publicznego
projektu studium do publicznego wgl¹du
na okres 30 dni oraz publiczn¹ dyskusjê
nad podjêtymi rozwi¹zaniami. Nastêpnie
zostanie wyznaczony termin 3 tygodni na
wniesienie uwag do projektu studium i pro-
jekt zostanie przedstawiony Radzie Miej-
skiej do uchwalenia.

Studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy
Su³kowice stanowi podstawê do sporz¹-
dzenia miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego dla poszczególnych
miejscowoœci.

Aby nowe plany mog³y powstaæ najszyb-
ciej, jak to mo¿liwe, Rada Miejska podjê³a pod
koniec 2007 r. nastêpuj¹ce uchwa³y:

- o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Gminie Su³kowice dla obsza-
ru Biertowice

- o ustaleniu kierunków dzia³ania dla Bur-
mistrza Gminy Su³kowice dotycz¹cych pla-
nowania przestrzennego, które okreœla prze-
widywane terminy sporz¹dzania miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzen-
nego dla poszczególnych miejscowoœci:

- Biertowice – do koñca 2008 r.
- Su³kowice, Rudnik, Krzywaczka, Har-

butowice – do koñca 2010 r.
Bêdziemy dok³adaæ wszelkich starañ,

aby nowe plany zagospodarowania po-
wsta³y jak najszybciej. Od nich bowiem w
znacznym stopniu zale¿¹ szanse rozwojo-
we naszej gminy.

Janusz Gêd³ek

Studium zaStudium zaStudium zaStudium zaStudium zagggggospodarospodarospodarospodarospodarooooowwwwwania przania przania przania przania przestrzestrzestrzestrzestrzenneenneenneenneennegggggooooo

Ju¿ od oœmiu lat organizowany jest
Narodowy Konkurs Ekologiczny „PrzyjaŸ-
ni Œrodowisku” pod patronatem honoro-
wym Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego.
Organizatorem g³ównym konkursu jest
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz¹do-
wych. Podstawowy cel konkursu to popu-
laryzacja inwestycji i dzia³añ na rzecz ochro-
ny œrodowiska naturalnego.

Planowane i realizowane przez Urz¹d
Miejski w Su³kowicach dzia³ania na rzecz
ochrony œrodowiska i tym razem zosta³y
wysoko ocenione. W dniu 25.01.2008 r.
odebraliœmy tytu³ Mecenasa Polskiej Eko-
logii. Jest to najwy¿sze wyró¿nienie w dzie-
dzinie ekologii. Uznanie w oczach Narodo-
wej Rady Ekologicznej zyska³y przede
wszystkim nasze dzia³ania w zakresie go-
spodarki wodno-œciekowej i zagospodaro-
wania odpadów.

Kapitu³a doceni³a dobrze rozwi¹zan¹ w
naszej gminie gospodarkê odpadami, z no-
wym sk³adowiskiem odpadów, selektywn¹
zbiórk¹ oraz planami rozbudowy o liniê do
sortowania œmieci i kompostowniê. Kolej-
ne wysoko punktowane dzia³anie to edu-
kacja ekologiczna, prowadzona u nas ju¿
od przedszkola. Wszystkie placówki oœwia-
towe edukacjê ekologiczn¹ traktuj¹ w spo-
sób priorytetowy, umieszczaj¹c j¹ w pro-
gramach szkolnych jako jeden z celów stra-

Gmina Su³kowice – Mecenas
Polskiej Ekologii

Otrzymaliœmy najwy¿sze wyró¿nienie w dziedzinie ekologii – zaszczytny tytu³ Me-
cenasa Polskiej Ekologii, przyznany przez Narodow¹ Radê Ekologiczn¹. Certyfikat i
statuetka zosta³y wrêczone na uroczystej Gali w Warszawie.

tegicznych. Akcje i programy typu: „Powie-
trze, woda, ziemia – dla nas i nastêpnych
pokoleñ”, „Szperacz – zbieracz”, czy „By
Ziemia pozostawa³a piêkna i zasobna” ucz¹
dzieci i m³odzie¿ w³aœciwych postaw oraz
promuj¹ dzia³ania na rzecz ochrony œrodo-
wiska.

Planowe i konsekwentne dzia³ania gmi-
ny oparte na dokumentach strategicznych,
takich jak: Program Gospodarki Odpadami,
Plan Ochrony Œrodowi-
ska, Koncepcja Gospo-
darki Wodno-Œciekowej
a tak¿e nowa Strategia
Gminy Su³kowice na lata
2008-2020 zosta³y uzna-
ne za modelowe i godne
naœladowania.

Wyró¿nienie bardzo
cieszy, ale jest równie¿
ogromnym zobowi¹za-
niem i wyzwaniem do
dalszej pracy w dziedzi-
nie ochrony œrodowiska
i edukacji ekologicznej.
Wyzwaniem dla nas
wszystkich, wyzwaniem,
któremu musimy sprostaæ, aby czysta
woda, ziemia, powietrze by³y tak¿e dla na-
stêpnych pokoleñ.

Dorota Gabryl

od lewej: Maciej Budek, Dorota
Gabryl, Piotr Pu³ka, Jerzy Biernat

URZ¥D MIEJSKI
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NAGRODY  BURMISTRZA  DLA  DRUHÓW  STRA¯AKÓW

Gdy trzeba czuwacie po nocach
Czy ³una na niebie nie wschodzi
W ulewach i rw¹cych potokach
Walczycie z ¿ywio³em powodzi

Bo wszêdzie gdzie ¿ycie i mienie cz³owieka
Gotowy potargaæ na strzêpy los z³y
Spieszycie z pomoc¹ – bo nie ma co zwlekaæ
Rycerze Floriana – to Wy

Stra¿acy – druhowie
I z miasta i wsi
Czuwacie by cz³owiek
Bezpiecznie móg³ ¿yæ

Opatrznoœæ Wam sprzyja, wiêc raŸniej
Nieœæ pomoc, na któr¹ koœ czeka
Stra¿acy potrafi¹ odwa¿nie
Przygarn¹æ do serca cz³owieka

Umiecie ¿yæ jasno, z honorem i dumnie
O¿ywiaæ marzenia i spe³niaæ swe sny
Wiêc trzeba œwiat kochaæ i strzec go rozumnie
Rycerze Floriana – to Wy

Stra¿acy – druhowie
I z miasta i wsi
Czuwajcie by cz³owiek
Bezpiecznie móg³ ¿yæ

OSP Su³kowice
Ziemianin Józef
Joñczyk Józef
Kania Stanis³aw
Skowronek Tadeusz
Sroka Tomasz
Prezes – Hodurek Jan
Naczelnik – Sroka Ryszard

OSP Harbutowice
Golonka Marek
Golonka Adam
Kluzik Stanis³aw
Prezes – Kurek Stefan
Naczelnik – Golonka Jan

OSP Rudnik
Prza³a Andrzej
Prezes – Profic Jacek
Naczelnik – Piegza Stanis³aw

OSP Krzywaczka
Cewkowicz Tomasz
Kaczor Tadeusz
Maœlanka Micha³
Prezes – Burda Tadeusz
Naczelnik – Burda Wies³aw

OSP Biertowice
Biela Józef
Widlarz Eugeniusz
Moskal Barbara
Prezes – Fus Tadeusz
Naczelnik – Trzeboñski Jan

OSP „KuŸnia”
Prezes – Soból Krzysztof
Naczelnik – Piechota Wac³aw

Nagrodê otrzyma³a równie¿ Prezes Za-
rz¹du Miejsko-Gminnego OSP W³adys³a-
wa Ko³odziejczyk oraz Krystyna Stankie-
wicz – za wieloletni¹ pracê na rzecz OSP.

Doceniaj¹c ogromn¹ rolê OSP dla na-
szej spo³ecznoœci, gmina w ramach otwar-
tego konkursu ofert dla organizacji po¿yt-
ku publicznego bêdzie wspieraæ, pocz¹w-
szy od bie¿¹cego roku, organizacjê szko-
leñ i zawodów m³odzie¿owych dru¿yn OSP.

Monika Widlarz

Uroczyste spotkanie druhów ochotni-
czych stra¿y po¿arnych Gminy Su³kowi-
ce z w³adzami gminy odby³o siê 19 stycz-
nia 2008 r. w „Starej Szkole”.

Burmistrz Piotr Pu³ka podziêkowa³ im
za ich trud i nieocenion¹ pracê podczas
wielu wyjazdów do po¿arów, wypadków i
innych groŸnych zdarzeñ. Wspomnia³ o
wspania³ej postawie stra¿aków podczas
powodzi w naszej gminie we wrzeœniu
ubieg³ego roku.

- Te zdarzenia przypominaj¹ nam, jak¹
wielk¹ si³ê maj¹ ¿ywio³y, i ¿e nale¿y mieæ
siê ca³y czas na bacznoœci. Ale to dziêki
waszej postawie mo¿emy czuæ siê bez-
pieczniej – powiedzia³ burmistrz. Podkre-
œli³, i¿ to podziêkowanie nie mo¿e w pe³ni
odzwierciedliæ ich zaanga¿owania, ale jest
szczere.

Dla zaznaczenia uroczystej chwili za-
cytowa³ wiersz, który mia³ ukazaæ to, kim
dla nas – mieszkañców gminy s¹ druho-
wie ochotniczych stra¿y po¿arnych.

W uznaniu zas³ug za poœwiêcenie w
obronie mieszkañców Gminy Su³kowice
przed po¿arem i innymi ¿ywio³ami oraz za
dbanie o poprawê bezpieczeñstwa naszej
ma³ej Ojczyzny zostali wyró¿nieni stra¿a-
cy, wytypowani przez poszczególne jed-
nostki, którzy na spotkaniu otrzymali uro-
czyste adresy oraz pami¹tkowe zegarki.

22 stycznia br. odby³a siê mi³a uro-
czystoœæ przekazania dla za³ogi Po-
sterunku Policji w Su³kowicach no-
woczesnego samochodu policyjnego.

Za³oga Posterunku Policji w Su³-
kowicach zosta³a doposa¿ona w
nowy samochód policyjny, Nissan
T31 X-TRAIL, model osobowo-tere-
nowy, z nowym wzorem oznakowa-
nia. Œrodki finansowe na zakup po-
jazdu przeznaczy³y: Komenda Woje-
wódzka Policji w Krakowie, Staro-
stwo Powiatowe w Myœlenicach oraz Gmi-
na Su³kowice. W ca³oœci samochód kosz-
towa³ 114.924 z³. Gmina Su³kowice przezna-
czy³a na ten cel 30.000 z³.

- Samochód przeznaczony zostanie dla
s³u¿b patrolowo-prewencyjnych na terenie
miasta i gminy Su³kowice, do których nale-
¿y dotarcie do zdarzeñ zwi¹zanych z inter-
wencjami domowymi, zdarzeniami drogo-
wymi. Umo¿liwia dotarcie do miejsc trudno
dostêpnych, które czêsto spotyka siê na
naszym terenie, zw³aszcza w Harbutowi-

Samochód dla policjantów

cach. U¿ywany bêdzie tak¿e do ró¿nego
rodzaju zabezpieczeñ sportowo-tereno-
wych – mówi kierownik posterunku
asp. sztab Kazimierz Bielski.

W uroczystoœci przekazania wzi¹³ udzia³
starosta Stanis³aw Chorobik, burmistrz Piotr
Pu³ka oraz komendant Policji w Myœleni-
cach m³. insp. Zbigniew Filiczak wraz z pod-
leg³ymi mu funkcjonariuszami.

Bernadetta Zawada

URZ¥D MIEJSKI

Zgodnie z ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie, od 1 stycznia
2004 roku podatnicy podatku dochodowego od
osób fizycznych mog¹ pomniejszyæ podatek
dochodowy - wynikaj¹cy z zeznania rocznego
(PIT 36 i PIT 37) – o kwotê stanowi¹c¹ 1%
podatku nale¿nego, przekazuj¹c tê kwotê na
rzecz wybranej organizacji po¿ytku publicz-
nego. Tak¹ organizacj¹ od dwóch lat jest OSP
Su³kowice.

Nr konta:
BSR Kraków O/Su³kowice
11 8589 0006 0170 0000 0273 0002



12 Klamra - nr 1 / 2008

Luty
120 lat „KU•NI”

1887 - 2007

Sto dwadzieœcia lat minê³o,
Odk¹d ka¿dy werkzeug ma³y
„KuŸnia” zamieni³a w dzie³o,
Tworz¹c wyrób doskona³y.

Na nic „Facom” i „Gedore”,
„Stanley”, „Knipex”, Unior”, „Beta”,
Nawet „Sandwik” i „Kapriole”
Gin¹ przy jego zaletach.

W kronice szko³y podstawowej ówcze-
sny jej kierownik Wojciech Kalinowski pod
rokiem 1887 zapisa³:

„Dnia 8 stycznia zawi¹za³o siê w tutej-
szej gminie Towarzystwo Kowali, którego
celem jest wyrwaæ siê z r¹k ¿ydowskich, a
tym samym dostarczaæ kowalom dobrego
a taniego ¿elaza, wêgli, jak równie¿ staraæ
siê o zbyt wyrobów kowalskich”. S¹d w
Wadowicach wpisa³ 12 lutego 1887 roku
do rejestru stowarzyszeñ „Towarzystwo
Kowali w Su³kowicach – stowarzyszenie
zarejestrowane z ograniczon¹ porêk¹.

Przedmiotem przedsiêbiorstwa jest do-
starczanie swoim cz³onkom ¿elaza, koksu,
wszelkich materia³ów i narzêdzi potrzeb-
nych do kowalstwa, za³atwianie zbytu ich
wyrobów, staranie siê o zamówienia na rzecz
Towarzystwa”.

Do Towarzystwa przyst¹pi³o 120 maj-
strów kowalskich. Jego dzia³alnoœæ jak i
nastêpnych protoplastów „KuŸni” by³a
œciœle zwi¹zana z problemami wsi i gminy.
Su³kowice wiele zawdziêczaj¹ ich aktywno-
œci w sprawach spo³eczno-ekonomicznych.

Wspó³praca z miejscow¹ administracj¹
stwarza³a warunki do realizacji wielu przed-
siêwziêæ o charakterze œrodowiskowym.
Czasem by³y to drobnostki, czasem du¿e
sprawy u³atwiaj¹ce ¿ycie mieszkañcom.

„KuŸni” w roku jubileuszowym poœwiê-
ciliœmy specjalne wydanie „Klamry”.

Po raz drugi mieliœmy okazjê uczestni-
czyæ w jase³kach, wystawionych przez
przedszkolaków, uczniów, ministrantów i
cz³onków kó³ka teatralnego. Wystêpy od-
by³y siê 26 grudnia oraz w ka¿d¹ niedzielê
stycznia w szopce na rynku w Su³kowicach.

W ostatni¹ niedzielê mieszkañcy po³a-
mali siê op³atkami i mogli zjeœæ ¿o³niersk¹
grochówkê ugotowan¹ w koszarach ko-
mandosów w Krakowie.

Skocznie gra³a kapela rodzinna „Dudy”.
Grupa Apostolska Los Apostolos, dzia³a-
j¹ca przy parafii Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa, da³a niezapomniany koncert kolêd
i pastora³ek. G³ównymi organizatorami ja-
se³ek byli pani dyrektor Iwona Dzidek i ks.
Pawe³ Drobny, którym pomagali stra¿acy z
Su³kowic i Biertowic.

¯ywa Szopka wpisa³a siê w nasz¹ gminê
jako sposób na inne prze¿ycie Œwiat Bo¿e-
go Narodzenia. Po pierwsze nale¿y dziêko-
waæ Panu Bogu za to, ¿e uda³o siê wyci¹-
gn¹æ ludzi z domów, aby spêdzili czas nie
przed telewizorem na nudnych, niekoñcz¹-
cych siê serialach, czêsto niemaj¹cych nic
wspólnego z ¿yciem, ale z dzieæmi i bliskimi
przy œpiewie kolêd, jase³kowych przedsta-
wieniach i ¿yczliwej wspólnocie. Po drugie
bardzo cieszy fakt niespotykanego zaanga-
¿owania w tworzenie tego wszystkiego, co
by³o potrzebne, aby w Su³kowicach na Ryn-
ku znowu zabrzmia³y kolêdy. ¯yczliwoœæ
pana burmistrza, organizacji, stowarzyszeñ,
wspólnot i prywatnych przedsiêbiorców to
podstawowe, ale nie jedyne filary podtrzy-
muj¹ce ten zwyczaj. Jest wreszcie ̄ ywa Szop-
ka okazj¹ do spotkañ, wspomnieñ, czego
niejednokrotnie by³em œwiadkiem ws³uchu-
j¹c siê w rozmowy aktorów i widzów.

Nadchodzi Wielki Post. Jest to czas,
podobnie jak Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
wype³niony licznymi zwyczajami koœcielny-
mi i ludowymi. Pielêgnujmy je, przekazuj-
my m³odzie¿y i dzieciom. Kiedy nas brak-
nie, inni bêd¹ w ten sposób oddawaæ czeœæ
Temu, od którego wszystko zale¿y.

Widzowie gor¹co oklaskiwali m³odych
aktorów, którzy w³o¿yli wiele trudu, by
przybli¿yæ mieszkañcom wioski Tajemnicê
Bo¿ego Narodzenia. Sporo pracy wykonali
te¿ niektórzy rodzice. Osobiœcie dopilno-
wali oni, by ich pociechy mia³y odpowied-
nie do roli kostiumy.

Dziêki zaanga¿owaniu m³odych akto-
rów – dzieci, m³odzie¿ i doroœli mieszkañcy
Harbutowic mogli sobie przypomnieæ wy-
darzenia sprzed dwóch tysiêcy lat. Myœlê,
¿e wszystkim mi³o by³o spêdziæ œwi¹teczne
popo³udnie na przedstawieniu, które przy-
pomnia³o nam wydarzenia zwi¹zane z Na-
rodzeniem Jezusa.

Turniej o Puchar Prezesa Cravtico

Tradycj¹ tego turnieju jest akcja chary-
tatywna na rzecz dzieci niepe³nospraw-
nych. KS Goœcibia ufundowa³ dla ma³ego
mieszkañca naszej gminy, Filipka, sprzêt re-
habilitacyjny. Na niezbêdn¹ operacjê 9-let-
niego Kuby zebrano wœród w³aœcicieli firm
i widzów oraz podczas licytacji pokaŸn¹
kwotê. Koszulkê reprezentanta Polski Mi-
ros³awa Szymkowiaka ofiarowa³ Kubie syn
w³aœciciela firmy De Jong. Widzowie i za-
wodnicy mogli kupiæ m.in. ksi¹¿kê Kardy-
na³a Stanis³awa Dziwisza z jego autogra-
fem, pi³ki, albumy, wyroby firm bior¹cych
udzia³ w turnieju.

Warto podkreœliæ bardzo dobr¹ organi-
zacjê turnieju, w czym zas³uga Adama Kraw-
czyka i dzia³aczy Goœcibi. Zauwa¿yli to
przedstawiciele Podokrêgu PZPN Myœle-
nice prezes Ludwik Starzak i Stefan Socha,
wrêczaj¹c nagrody (statuetki) prezesowi
klubu Janowi Ostafinowi i prezesowi sekcji
pi³ki no¿nej Edwardowi £askiemu. Uhono-
rowali równie¿ w³aœcicieli firm – Tadeusza
Sawickiego, Janusza Œwiat³onia, Wies³awa
Œwiat³onia, Zbigniewa G³adysza, którzy s¹
pasjonatami sportu.

W finale „Wiech” zwyciê¿y³ „Inter zoo”,
kolejne miejsca zajê³y „KuŸnia” i „Juco”.

Styczeñ
Jase³ka na rynku Jase³ka w Harbutowicach
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Zebrania z mieszkañcami

W dniach 4 i 11 lutego odby³y siê co-
roczne zebrania wiejskie. Zebrania te to
forma kontaktu z mieszkañcami i mo¿liwoœæ
pos³uchania o problemach, które nêkaj¹
spo³ecznoœæ lokaln¹.

Zebrania te to równie¿ sprawozdanie z
wykonanych remontów i inwestycji oraz
przedstawienie planów na przysz³oœæ. Przy-
s³uchuj¹c siê g³osom zebranych doszed³em
do wniosku, aby takie spotkania organi-
zowaæ czêœciej.

Kontakt mieszkañców z w³adzami po-
winien odbywaæ siê równie¿ na innych
p³aszczyznach, na przyk³ad drog¹ elektro-
niczn¹ w formie zapytañ, uwag czy potrzeb
przesy³anych na oficjaln¹ stronê Gminy
Su³kowice.

Najlepsi m³odzi sportowcy

Zwyciêzcom w szlachetnej i bezintere-
sownej rywalizacji najlepszych i najszla-
chetniejszych walcz¹cych na stadionie i
palestrze o wieniec s³awy. Za rozs³awianie
Gminy Su³kowice z najlepszymi ¿yczenia-
mi dalszych zwyciêstw i sukcesów oraz sa-
tysfakcji w byciu najlepszym. Macte ani-
mo!

Dyplomy z powy¿szym tekstem oraz
cenne ksi¹¿ki otrzymali od burmistrza Pio-
tra Pu³ki i wiceburmistrz Rozalii Oliwy m³o-
dzi sportowcy z naszej gminy, którzy w
ubieg³ym roku odnieœli sukcesy w skali
ogólnopolskiej. Wyró¿niono tak¿e ich tre-
nerów.

Bud¿et 2007

Jak co roku Rada Miejska stanê³a przed
problemem uchwalenia bud¿etu przygoto-
wanego wspólnie z w³adz¹ wykonawcz¹,
czyli burmistrzem. Jest to jak zwykle kom-
promis miêdzy wydatkami, których nie da
siê unikn¹æ a wydatkami przeznaczonymi
do inwestowania czy to w potencja³ ludz-
ki, czy to inwestycje potrzebne gminie. W

opracowaniu bud¿etu wielki udzia³ powin-
ni mieæ mieszkañcy - przecie¿ to ich pieni¹-
dze bêd¹ wydatkowane w taki lub inny
sposób. Dosyæ du¿a czêœæ pieniêdzy musi
byæ przeznaczona na oœwiatê, pomoc spo-
³eczn¹, kulturê czy sport. Pozosta³a czêœæ,
tak jak wspomnia³em, przeznaczona bêdzie
na inwestycje.

Do inwestycji wspólnych, wa¿nych dla
wszystkich mieszkañców nale¿¹:

* budowa zalewu rekreacyjnego,
* projekt modernizacji ujêcia wody pit-

nej,
* dokoñczenie budowy placu targowe-

go w Su³kowicach,
* budowa windy w budynku Oœrodka

Zdrowia,
* rozbudowa centrum segregacji od-

padów komunalnych.

Marzec

Zebrania sprawozdawcze w OSP

Pierwszy kwarta³ ka¿dego roku to okres
zebrañ sprawozdawczych, na których do-
konuje siê podsumowania i oceny pracy
zarz¹dów jednostek OSP. W naszych jed-
nostkach odby³y siê zebrania w terminie
od 10 lutego do 10 marca 2007 r. Mia³y one
jak zwykle charakter bardzo uroczysty.
Oprócz druhów stra¿aków uczestniczyli w
nich tak¿e zaproszeni goœcie ze œrodowi-
ska stra¿ackiego, publicznego a tak¿e sym-
patycy druhów stra¿aków.

Wszystkie zebrania mia³y podobny
przebieg, gdy¿ ich porz¹dek wynika³ z obo-
wi¹zków statutowych. Przebiega³y one w
atmosferze spokojnych i rzeczowych dys-
kusji, z których czu³o siê troskê o jednost-
kê, jej maj¹tek i rozwój. Powszechnie poru-
szanymi tematami by³y: uzupe³nianie nie-
odzownego sprzêtu bojowego, umundu-
rowanie stra¿aków i zabezpieczenie ich
przed nieszczêœliwymi wypadkami, prze-
szkolenie w celu podniesienia skuteczno-
œci dzia³ania w ratowaniu ¿ycia ludzi i ich
mienia. Problemów, z jakimi borykaj¹ siê

stra¿e, jest bez liku, ale druhowie potrafi¹
umiejêtnie je sortowaæ i koncentrowaæ siê
na najwa¿niejszych. Za pierwszoplanowe
zadanie uznano szkolenia szczególnie stra-
¿aków ratowników, mechaników a tak¿e po-
nowienie kursu podstawowego, którego
zakres zosta³ w sposób znacz¹cy posze-
rzony. Wa¿nym zadaniem jest tak¿e syste-
matyczna praca z dru¿ynami m³odzie¿owy-
mi, które istniej¹ w naszych jednostkach.

Wybory so³tysów i rad so³eckich

So³tysi: Danuta Chodnik (Harbutowi-
ce), Zofia Góralik (Rudnik), Lucyna Biela
(Biertowice), Janusz Starzec (Krzywacza-
ka). Z powodu s³abej frekwencji nie wy-
brano przewodnicz¹cego Rady Osiedla w
Su³kowicach.

Kwiecieñ

Misterium Mêki Pañskiej
w Su³kowicach i Biertowicach

Misterium Mêki Pañskiej powsta³o
dziêki licznej grupie dzieci i m³odzie¿y, zgro-
madzonej w szeregach ko³a teatralnego,
dzia³aj¹cego w Oœrodku Kultury i s³u¿bie
liturgicznej. Re¿yserem tego przedsiêwziê-
cia by³a pani Iwona Dzidek, dyrektor Szko-
³y Podstawowej.

Scenariusz koncentrowa³ siê w tym
roku wokó³ Szymona z Cyreny. Dzieci i m³o-
dzie¿ z wielkim zaanga¿owaniem odegrali
swoje role. Ca³oœæ, dziêki efektom specjal-
nym Jana Marka, jeszcze bardziej wprowa-
dzi³a nas w œwiat teatru i pozwoli³a prze¿yæ
aktorom i widzom Mêkê Jezusa. W rolê Je-
zusa wcieli³ siê Mateusz Twardosz. Zrobi³
to doskonale, zachwycaj¹c widzów auten-
tycznoœci¹. Wype³niona po brzegi sala za-
chêci³a nas wszystkich do kontynuowa-
nia podobnych zadañ.

W Biertowicach nie by³o to przedsta-
wienie, ale pantonima wzorowana na Pasji
wykonywanej kiedyœ przez Braci Mniej-
szych Kapucynów w Krakowie.
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Drog¹ Krzy¿ow¹ ulicami Su³kowic

W drug¹ rocznicê œmierci S³ugi Bo¿e-
go Jana Paw³a II przeszliœmy Drog¹ Krzy-
¿ow¹ ulicami Su³kowic. Odby³a siê ona
dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu licznych
grup spo³ecznych dzia³aj¹cych w naszej
Gminie i Parafii. Stacje Drogi Krzy¿owej wy-
znacza³y krzy¿e wykonane przez miejsco-
wych rzemieœlników: Mieczys³awa Twar-
dosza, Jana Hodurka, Andrzeja Skoruta i
Wies³awa Strêka. Krzy¿, który nios³y po-
szczególne grupy, zosta³ wykonany przez
Stanis³awa W³ocha. Warto wspomnieæ, ¿e
poszczególne Stacje prowadzili przedsta-
wiciele ró¿nych œrodowisk.

Maj

I Festiwal Twórczoœci Religijnej
„Laudate Dominum”

I Festiwal Twórczoœci Religijnej „Lau-
date Dominum” sta³ siê wyrazem naszej
wdziêcznoœci Panu Bogu za ¿ycie i dzia³al-
noœæ apostolsk¹ Jana Paw³a II Wielkiego.

Jako Pokolenie S³ugi Bo¿ego Jana Paw-
³a II, pokolenie œwiadków Aposto³a na-
szych czasów, który uczy³, jak pod¹¿aæ
drog¹ œwiêtoœci mi³oœci bliŸniego, szacun-
ku, bezinteresownoœci, pragniemy powtó-
rzyæ za naszym Nauczycielem, ¿e „Jeste-
œmy, pamiêtamy i czuwamy”.

Honorowy patronat nad festiwalem
objêli: Metropolita Krakowski Ksi¹dz Kar-
dyna³ Stanis³aw Dziwisz, Proboszcz Para-
fii Su³kowice Ks. Kanonik Jan Nowak,
Pose³ na Sejm RP Marek £atas, Starosta
Myœlenicki Stanis³aw Chorobik, Burmistrz
Su³kowic Piotr Pu³ka. Na zaproszenie do
udziakowic Piotr Pu³ka.

Na zaproszenie do udzia³u w festiwalu
odpowiedzia³o 20 szkó³ Archidiecezji Kra-
kowskiej z czterystoma uczestnikami w
wieku od 7 do 18 lat. Uczestnicy wykazali
siê talentem w kilku dziedzinach: plastycz-
nej, muzycznej, recytatorskiej, literackiej i
tanecznej.

Honorowy Obywatel

Ksi¹dz doktor Jan Nowak obchodzi w
2007 roku jubileusz 50-lecia kap³añstwa.

W 1957 roku na Wawelu przyj¹³ œwiê-
cenia kap³añskie. Od 1985 roku jest pro-
boszczem Parafii pod wezwaniem Najœwiêt-
szego Serca Pana Jezusa w Su³kowicach.
W czasie 27-letniej pos³ugi duszpasterskiej
w Su³kowicach po³o¿y³ ogromne zas³ugi
dla spo³eczeñstwa Su³kowic i wniós³ wiel-
ki wk³ad w rozwój naszej gminy. Jego pasj¹
sta³o siê zg³êbianie Pisma Œwiêtego. Zdo-
by³ tytu³ naukowy doktora teologii ze spe-
cjalnoœci¹ Pismo Œwiête.

Ksi¹dz doktor Jan Nowak to wspania-
³y kap³an, niezwyk³ej skromnoœci dobro i
pokój czyni¹cy cz³owiek, organizator i bu-
downiczy. Jego wielkim dzie³em jest zbu-
dowanie koœcio³a oraz powstanie Parafii
pod wezwaniem Matki Boskiej Ró¿añco-
wej w Biertowicach.

Kapitu³a, któr¹ tworz¹ przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej, burmistrz, zastêpca bur-
mistrza oraz wiceprzewodnicz¹cy Rady, po
rozpatrzeniu i zbadaniu argumentów zawar-
tych we wniosku, jednog³oœnie postano-
wi³a wyst¹piæ do Rady Miejskiej o nada-
nie Honorowego Obywatelstwa Ksiêdzu
Doktorowi Janowi Nowakowi. Gratulujê.
(wypowiedŸ burmistrza)

Ks. proboszczowi gratulowali tytu³u
m.in. przedstawiciele su³kowickich szkó³,
rady duszpasterskiej i stra¿acy.

Nowy Honorowy Obywatel podziêko-
wa³ za wyró¿nienie s³owami:

- B³ogos³aw Jezu tym, których w ¿yciu
spotka³em i spotkam, b³ogos³aw moim pa-
rafianom. Bêdê siê za wami modli³.

Zebrani przeszli do sal tworz¹cego siê
jeszcze muzeum, gdzie ogl¹dnêli wystawê
dokumentów i fotografii poœwiêconych
proboszczowi.

Wspólne œpiewanie

Na su³kowickim rynku z inicjatywy na-
uczycielki Haliny Repeæ odby³o siê wspól-
ne œpiewanie pieœni patriotycznych, zwi¹-
zanych z obchodami rocznicy powstania
pierwszej europejskiej konstytucji. Gra³ ze-
spó³ muzyczny w sk³adzie: Jacek Chrobak,
Piotr Czerny, Robert Starzec, Mateusz Pi-
tala i Gabrysia Biel. Œpiewaniu przewodzili
wolontariusze i Halina Repeæ, która intere-
suj¹co opowiada³a o ka¿dej pieœni.

Organizatorzy nie spodziewali siê tak
wielkiego zainteresowania ze strony miesz-
kañców. Okaza³o siê, ¿e zabrak³o przygo-
towanych œpiewników i bia³o-czerwonych
chor¹giewek.

Nowa tablica pami¹tkowa
ku czci konfederatów barskich

W 1999 roku ufundowali w³aœciciele
„Edex-Polu” Edward Szuba i Edward Gar-
bieñ postawili na prze³êczy Sanguszki w
Harbutowicach krzy¿ z tablic¹, na której
widnia³ napis:

¯yj¹cym – na wzór do naœladowania
Poleg³ym – na pami¹tkê i ku wiecznej chwale
Tylko pod krzy¿em, tylko pod tym znakiem
Polska jest Polsk¹,
A Polak Polakiem.

(Mickiewicz)

Wzniesiono dla upamiêtnienia bohater-
skich walk konfederatów barskich, którzy
w obronie upadaj¹cej Ojczyzny w walce z
wojskami rosyjskimi przelali krew i polegli
na tej ziemi.

R.P. 1777

Niech postawa naszych praojców bê-
dzie wzorem dla pokoleñ ¿yj¹cych w nad-
chodz¹cym trzecim tysi¹cleciu.

3 maja 1999
Fundatorzy:

Edward Szuba
Edward Garbieñ
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Niestety, tablicê ukrad³ z³odziej (z³odzie-
je?), a teren wokó³ krzy¿a wymaga³ upo-
rz¹dkowania.

Prê¿nie dzia³aj¹ce Stowarzyszenie Przy-
jació³ Lanckorony zorganizowa³o zbiórkê
pieniê¿n¹ na wykonanie nowej tablicy pa-
mi¹tkowej. Emerytowany górnik Józef No-
cula z Palczy uporz¹dkowa³ teren.

3 maja na prze³êczy Sanguszki odby³a
siê podnios³a uroczystoœæ, w czasie której
proboszcz Harbutowic ks. Zbigniew No-
wak poœwiêci³ now¹ tablicê. Kazanie wy-
g³osi³ bernardyn z Kalwarii ojciec Chwa³a.
G³os zabrali równie¿ przedstawiciele w³adz
lokalnych. Patriotyczne melodie gra³a ka-
pela Mariana Górkiewicza z Kalwarii, œpie-
wa³ chór „Malwy” z Lanckorony.

[Jest to jedyny tekst w tym przegl¹dzie
wydarzeñ roku, który nie ukaza³ siê w „Klam-
rze” z powodów technicznych.]

Su³kowice maj¹ strategiê

Przepisy ustawy o pomocy spo³ecznej
od kilku lat nak³adaj¹ na samorz¹d gminny
obowi¹zek opracowania strategii rozwi¹-
zywania problemów spo³ecznych – doku-
ment – drogowskaz polityki spo³ecznej
gminy.

„Strategia Rozwi¹zywania Problemów
Spo³ecznych Gminy na lata 2007 – 2011”
jest spójna z Narodow¹ Strategi¹ Integra-
cji Spo³ecznej, Krajowym Planem Dzia³a-
nia na Rzecz Integracji Spo³ecznej, Strate-
gi¹ Rozwoju Województwa Ma³opolskie-
go oraz Powiatow¹ Strategi¹ Rozwoju Po-
wiatu Myœlenickiego.

Wskazanie strategicznych kierunków
poprzedzone zosta³o diagnoz¹ problemów
spo³ecznych w gminie. Zintegrowane po-
dejœcie do tych problemów pozwala na
przyjêcie nowych rozwi¹zañ i ogranicze-
nie niekorzystnych zjawisk. Przyjête cele
strategiczne s¹ wyrazem d¹¿eñ i aspiracji
spo³ecznoœci lokalnej.

Czerwiec

PKPS: Przesz³o 1500 osób prosi o
pomoc

Misj¹ Polskiego Komitetu Pomocy
Spo³ecznej jest dobrowolne i bezinteresow-
ne niesienie ró¿norodnych form pomocy,
udzielanie materialnego i organizacyjnego
wsparcia oraz przywracanie nadziei i po-
czucia bezpieczeñstwa ludziom znajduj¹-
cym siê w trudnych sytuacjach ¿ycio-
wych, w szczególnoœci biednym, samot-
nym i opuszczonym.

Obecnie mamy 1541 podopiecznych. S¹
to osoby skierowane z Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej oraz bezpoœrednio sk³adaj¹cy
wnioski do Zarz¹du Gminnego z proœb¹ o
pomoc.

Jubileusz ks. Jana Nowaka

Uroczystoœci 50-lecia kap³añstwa ksiê-
dza proboszcza Jana Nowaka przypad³y w
niedzielê odpustow¹, 17 czerwca. Mszê œw.
ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
celebrowa³o kilkunastu ksiê¿y. Licznie
uczestniczyli w niej parafianie, ksiê¿a z oko-
licznych miejscowoœci, siostry zakonne,
przedstawiciele w³adz samorz¹dów powia-
towego i gminnego oraz jego najbli¿sza ro-
dzina. Œpiewa³ chór Apassionata i m³odzie¿
z Grupy Apostolskiej.

Przed rozpoczêciem Mszy œw. ¿yczenia
i kwiaty z³o¿y³y dzieci z przedszkola, m³o-
dzie¿ szkolna, która piêknie recytowa³a
wiersze. Oprócz kwiatów tak¿e prezenty
ofiarowali jubilatowi Stra¿ Honorowa
NSPJ, Grupa Apostolska, s³u¿ba liturgicz-
na, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych,
Rada Duszpasterska, rzemieœlnicy, kupcy,
kowale i stra¿acy.

List do ks. proboszcza przys³a³ Kardy-
na³ Stanis³aw Dziwisz z ¿yczeniami zdro-
wia, wszelkiego Bo¿ego b³ogos³awieñstwa
i wszystkiego, co jest potrzebne na dalsze
lata pos³ugi kap³añskiej.

Nowy herb

Uchwa³¹ z dnia 26 paŸdziernika 2006
roku Rada Miejska ustanowi³a herb, flagê,
baner i pieczêæ Gminy Su³kowice.

Herb przedstawia w polu czerwonym,
nad podkow¹ na opak srebrnego or³a z
koron¹, przepask¹, dziobem i szponami z³o-
tymi. Autorami jego s¹ W³odzimierz Cho-
r¹¿ki z Uniwersytetu Jagielloñskiego (opra-
cowanie historyczno-heraldyczne) i To-
masz Rokicki z Wydzia³u Architektury Po-
litechniki Krakowskiej (projekt graficzny).
Projekt opracowano zgodnie z wymagania-
mi Komisji Heraldycznej Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Na
przestrzeni lat jest to pi¹ty herb Su³kowic.

Orze³ ma kszta³t or³a z sarkofagu króla
W³adys³awa Jagie³³y z 1434 roku. Nawi¹-
zuje on do faktu, ¿e Su³kowice by³y wsi¹
królewsk¹ nale¿¹c¹ do starostwa lancko-
roñskiego. Czerwona barwa pola tarczy to
barwa królewska. Srebrna podkowa – sym-
bol szczêœcia i pomyœlnoœci jest symbo-
lem podstawowego wyrobu miejscowych
kowali. Z³ote ga³¹zki cisu symbolizuj¹ przy-
rodê gminy. W œredniowieczu wzniesienia
Pogórza Wielickiego porasta³y zagajniki
cisowe, z których do dziœ zachowa³y siê
tylko cisy Raciborskiego w Harbutowicach.

WYDARZENIA 2007
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50 lat Firmy Skorut

Franciszek Skorut zawsze jako pierw-
szy stara³ siê wprowadzaæ nowoœci w go-
spodarstwie, a póŸniej w swoim warszta-
cie. Ju¿ pod koniec lat 50-tych ub. wieku
zainstalowa³ w domu wodoci¹g, samodziel-
nie wykona³ pralkê i wiele narzêdzi, które
w znacz¹cy sposób u³atwia³y prace w domu
i gospodarstwie. Po elektryfikacji Su³ko-
wic wprowadza³ nowe technologie, zaku-
pi³ m³ot sprê¿ynowy, prasê i obrabiarki.
Praca stawa³a siê l¿ejsza i bardziej wydaj-
niejsza.

W latach 60. wybudowa³ nowy warsz-
tat. Przy produkcji oprócz zatrudnionych
pracowników pomagali wszyscy dorasta-
j¹cy synowie, wykonuj¹c ró¿ne prace po-
mocnicze: od t³uczenia koksu do malowa-
nia narzêdzi. Córki natomiast metkowa³y i
pakowa³y towar. Produkcji narzêdzi dla
szewców w bardzo szerokim asortymencie
jak cêgi, m³otki, szyd³a, dziurkacze, no¿e
szewskie, ¿elazka itp. pozosta³ wierny do
koñca swojej dzia³alnoœci, któr¹ zakoñczy³
w 1986 roku.

Jego dzieci za³o¿y³y w³asne firmy: Ka-
zimierz – SU£-MET, Franciszek – POL-
MET, Irena – SKIMET, Aniela wraz z mê-
¿em – METAL-POL, Piotr - SPS ENGINE-
ERING, Inc.

Pielgrzymka do œw. Kingi,
patronki samorz¹dowców

Kilka tysiêcy wiernych uczestniczy³o
17 czerwca w pontyfikalnej Mszy œw. od-
prawionej przy O³tarzu Papieskim w Sta-
rym S¹czu przez kardyna³a Franciszka Ma-
charskiego w asyœcie biskupów Wiktora
Skworca i W³adys³awa Bobowskiego oraz
kap³anów.

W uroczystoœci licznie uczestniczyli
przedstawiciele gmin, powiatów i woje-
wództw, którzy przybyli na staros¹deckie
b³onia w ramach I Pielgrzymki Samorz¹dow-
ców, wœród nich delegacja naszej gminy.

Primus inter pares
Nagrody Burmistrza Gminy Su³ko-

wice dla Wybitnych Uczniów

W dniu 20 czerwca 2007 r. w Su³kowic-
kiej Izbie Gospodarczej w Su³kowicach
odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagród
dla najlepszych uczniów szkó³ prowadzo-
nych przez Gminê Su³kowice, po³¹czona ze
spotkaniem w³adz samorz¹dowych, dyrek-
torów szkó³, opiekunów i rodziców nagro-
dzonych dzieci. Nagroda przyznawana jest
dla najwybitniejszych uczniów klas szó-
stych szkó³ podstawowych i trzecich klas
gimnazjów, dla których organem prowadz¹-
cym jest Gmina Su³kowice. Nagrodê otrzy-
muje jeden uczeñ danej szko³y, który otrzy-
ma³ wzorow¹ ocenê z zachowania i naj-
wy¿sz¹ œredni¹ ocen (minimum 5,0).

Inicjatywa przyznania nagrody dla wy-
bitnych uczniów spotka³a siê z entuzjazmem
wœród kadry nauczycielskiej. Przyznanie
takiej nagrody to docenienie trudu, jaki
m³ody cz³owiek wk³ada w naukê, to doce-
nianie wiedzy, wykszta³cenie, ale tak¿e
wzorowej postawy obywatelskiej.

Awans pi³karzy Goœcibi do IV ligi

Awans (z drugiego miejsca w tabeli V
ligi) uzyskali:

Bramkarze: Wies³aw Œwiat³oñ (83), Kon-
rad Matysiak (76)

Obroñcy: Daniel Klimas (79), Grzegorz
Stok³osa (79), Mariusz Stok³osa (73), Adam
¯urek (72), Tomasz Zaremba (85), Janusz
Œlazik (72), Dariusz Profic II (86)

Pomocnicy i napastnicy: Jacek Kowe-
nicki (86), Marcin Morawski (80), Marcin
Bochenek (80), Edward Piwowarski), Woj-
ciech R¹czka (76), Tomasz Po³omski (77),
Dariusz Profic I (86), Dariusz Stok³osa (80),
Witold Stok³osa (81), Dariusz Joñczyk (87),
Piotr Stok³osa (86), Robert Lemiecha (85)

Prezes klubu: Jan Ostafin
Prezes sekcji pi³ki no¿nej: Edward £aski
Trener: Leszek Tobik, Marek Holocher

Juniorki Goœcibi
dziewi¹te w Polsce

Juniorki m³odsze Goœcibi wywalczy³y
w minionym sezonie najpierw mistrzostwo
Ma³opolski w pi³ce rêcznej, a potem dzie-
wi¹te miejsce w Polsce, graj¹c sk³adem o
rok m³odszym.

Nowe dzwony

Ks. Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz 20
czerwca 2007 roku poœwiêci³ dwa nowe
dzwony w Su³kowicach.
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Pi³karki w II lidze

Dru¿yna szczypiornistek Goœcibi zosta-
³a wycofana z I ligi z powodów organiza-
cyjnych. Obecnie gra w II lidze i po pierw-
szej rundzie zajmuje ostatnie miejsce.

Mamy nadziejê, ¿e zacznie odnosiæ zwy-
ciêstwa w drugiej rundzie, kiedy zespó³
wzmocni¹ doœwiadczone zawodniczki.

Trenerem jest Artur Konieczkowicz, a
kierownikiem dru¿yny jego ¿ona Joanna,
zawodniczka Goœcibi wystêpuj¹cej w eks-
traklasie.
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Lipiec

Œwiêto naszej kultury i tradycji

W dniach 7 i 8 lipca 2007 roku odby³y
siê tradycyjnie Dni Gminy Su³kowice. Jest
to doroczne œwiêto naszego miasta i ca³ej
gminy, œwiêto naszej kultury i naszej tra-
dycji.

G³ówne uroczystoœci zosta³y zorgani-
zowane na stadionie Goœcibi, a najwiêksz¹
atrakcj¹ by³ koncert Czerwonych Gitar i
Majki Je¿owskiej. Oprócz gwiazd estrady
wyst¹pi³y równie¿ Orkiestra Dêta i Elegia
oraz rodzime zespo³y m³odzie¿owe. Niema-
³ym powodzeniem cieszy³ siê tak¿e mecz
trampkarzy Goœcibi z MKS Zielona, poka-
zy judo i kick-boxingu.

Po raz pierwszy gmina zorganizowa³a sto-
isko reklamowe, które w drugim dniu wyko-
rzystane zosta³o na degustacjê naszych tra-
dycyjnych potraw (z chrzanówk¹ na czele),
przygotowanych przez reaktywowane w³a-
œnie su³kowickie Stowarzyszenie Gospodyñ.
Stowarzyszenie przygotowa³o 200 litrów
chrzanówki, sprzedawanej z kuchni polowej.
Ta znakomita potrawa jest bardzo ceniona
przez su³kowiczan – a okaza³o siê, ¿e nie tyl-
ko. Starosta Stanis³aw Chorobik pochodzi z
Sieprawia, gdzie chrzanówki siê nie gotuje.
Nie kry³ s³ów uznania dla potrawy i zachêty
dla Stowarzyszenia. Oprócz chrzanówki go-
spodynie czêstowa³y swojskim chlebem ze
smalcem i domowym mas³em, serem w³asnej
produkcji, ogórkami kiszonymi i ko³aczami z
serem pieczonymi „na ³opacie”. Namiot Sto-
warzyszenia udekorowany zosta³ zio³ami i
kwiatami polnymi, ogródkowymi oraz grzy-
bami, w które obfituj¹ beskidzkie lasy. Przed
namiotem na bie¿¹co wyrabiano mas³o w
„maœniczce” i wyciskano sery w „serniku”.

To nasze szczêœcie, ¿e mamy „Elegiê”,
kapelê „Dudy”, Orkiestrê Dêt¹, Apassiona-
tê, Galeriê Internat, kilka klubów sporto-
wych z 85-letni¹ Goœcibi¹ na czele, Stowa-
rzyszenie „Kolonia”, Stowarzyszenie Kowa-
li, Stowarzyszenie Gospodyñ, PKPS, ko³a
emerytów i wiele, wiele innych aktywnych

grup i zespo³ów. To
nasze szczêœcie, ¿e
mamy osoby, któ-
rym chce siê dzia-
³aæ, pracowaæ, two-
rzyæ, wspó³tworzyæ
kulturê duchow¹ i
materialn¹ w na-
szych Su³kowi-
cach.

Te g o r o c z n e
obchody zainicjo-
wa³o spotkanie z
przedsiêbiorcami,
przedstawicielami
oœwiaty, kultury,
koœcio³a, sportu,
ludŸmi dzia³alnoœci spo³ecznej i charyta-
tywnej, bo uznajemy za rzecz wa¿n¹ budo-
wanie i odbudowywanie wiêzi spo³ecz-
nych. Spotkanie to zorganizowane zosta-
³o w budynku starej szko³y, który powoli
przekszta³cany jest w centrum kultury i
ekspozycji.

Jeœli nasza aktywnoœæ bêdzie siê kon-
centrowaæ na podtrzymywaniu tradycji na
kultywowaniu zwyczajów, odwo³ywaniu
siê do historycznych wydarzeñ, to nie grozi
nam zanik naszej tradycji.

Festyn stra¿acki w Biertowicach

Ka¿da inicjatywa, której celem jest in-
tegracja lokalnego œrodowiska, stanowi
wa¿ny czynnik spo³eczny. Wartoœæ tych¿e
relacji docenili panowie z Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej, którzy zgodzili siê byæ organi-
zatorami tegorocznego festynu w Bierto-
wicach. Taka forma relaksu spodoba³a siê
mieszkañcom wsi, o czym œwiadczy fre-
kwencja w s³oneczne, niedzielne popo³u-
dnie 24 czerwca 2007 r.

Uczniowie przygotowali program arty-
styczny dedykuj¹c go swoim mamom i ta-
tom z okazji ich œwiêta. Wiele radoœci da³y
nam wystêpy naszych przedszkolaków
oraz m³odszych uczniów. Dziewczêta z kl.
IV-VI uœwietni³y imprezê pokazem tañca

wspó³czesnego. Wystêpy te cechowa³o
ogromne zaanga¿owanie dzielnych
uczniów, którym nie straszna by³a trema
wystêpuj¹c przed takim licznym audyto-
rium. Rodzice mogli byæ dumni ze swoich
pociech.

Widzowie bardzo ciep³o przyjêli pokaz
judoków z sesji „Katana” z Su³kowic. Ca³y
pokaz odby³ siê w trudnych warunkach,
gdy¿ s³oñce mocno przygrzewa³o, ale m³o-
dzi sportowcy pokazali klasê

Piknik rodzinny w Harbutowicach

Od kilku lat zwyczajem szko³y w Har-
butowicach jest organizacja pikniku rodzin-
nego, zwanego te¿ popularnie festynem.
Tak¿e w tym roku tradycji sta³o siê zadoœæ
i dziêki staraniom Rady Rodziców i Rady
Pedagogicznej oraz ofiarnoœci sponsorów
impreza siê odby³a 16 czerwca.

Na festynie nie zabrak³o te¿ atrakcji dla
cia³a: by³y m.in. kie³baski z grilla, frytki, wata
cukrowa, ciep³e i zimne napoje. Nie brako-
wa³o te¿ atrakcji dla najm³odszych: by³y
samochodziki, dmuchany zamek, balony,
kramy i fanty, które cieszy³y siê ogromnym
zainteresowaniem. Impreza siê uda³a. Nie
by³oby to jednak mo¿liwe, gdyby nie zaan-
ga¿owanie nauczycieli, rodziców i uczniów.

WYDARZENIA 2007
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Lipowe Dni
w Harbutowicach

Gmina Skoczów w powiecie
cieszyñskim jest malowniczo
po³o¿ona na skraju gór Beski-
du Œl¹skiego i liczy ok. 26000
mieszkañców. Obejmuje miasto
wraz z dziesiêcioma so³ectwa-
mi, m.in. Harbutowicami.

Na Lipowe Dni do Harbu-
towic wyjechali z rewizyt¹ rada
so³ecka i liczni mieszkañcy z
naszych Harbutowic, którzy w
wiêkszoœci byli kiedyœ moimi
uczniami. Towarzyszy³y im
w³adze gminy Su³kowice.

W œl¹skich Harbutowicach najpierw
poczêstowano nas w Domu Rolnika prze-
pysznymi domowymi plackami. Mogliœmy
równie¿ obejrzeæ wystawê prac miejsco-
wych artystów Karola Œliwki oraz Krzysz-
tofa Bu³ki. A potem pani so³tys Halina Ro-
mañska i kronikarz wsi pan Pawe³ Œliwka
przygotowali nam bardzo ciekaw¹ wyciecz-
kê po okolicy.

Dni mia³y bardzo ciekawy program: licz-
ne, konkursy, np. wiedzy o historii wsi, przê-
dzenie najd³u¿szej we³nianej nitki na rêcz-
nym ko³owrotku, mecze koszykówki i siat-
kówki, turnieje sportowe. W jednym zmie-
rzy³y siê rady so³eckie z krakowskich i œl¹-
skich Harbutowic. Wynik mo¿na by³o prze-
widzieæ. Zaœpiewa³ tak¿e znakomity chór
¿eñski „Gloria” ze Skoczowa.

Po¿egnanie ksiê¿y

Ks. Kazimierz S³awiñski powiedzia³ w
kazaniu:

50 lat kap³añstwa ks. proboszcza Jana
Nowaka. Trudn¹, wrêcz niemo¿liw¹ rzecz¹
jest, by przedstawiæ tu, choæby skrótowo,
wszystko to, co na tym du¿ym odcinku cza-
su sta³o siê Twoim udzia³em, i co przez
Twoj¹ pos³ugê dotknê³o powiewem ³aski
tych wszystkich, wœród których pracowa-
³eœ i którzy zostali powierzeni Twej kap³añ-

skiej pieczy. 27 lat Twej pos³ugi zosta³y na
zawsze zapisane na korzyœæ tutejszej para-
fii: cztery lata pracy jako wikariusza w Su³-
kowicach i 23 lata odpowiedzialnoœci wy-
nikaj¹cej z urzêdu proboszcza. Œlady Twej
wœród nas dzia³alnoœci nie dadz¹ siê ukryæ,
jeœli kto obiektywnie popatrzy i nie ule-
gnie uprzedzeniom. Wystarczy spojrzeæ na
koœció³ parafialny i jego obejœcie, koœció-
³ek œw. Zofii i kapliczkê na Oblasku, cmen-
tarz, plebaniê i jej otoczenie. Jak¿e dziœ nie
wyœpiewaæ wdziêcznoœci Bogu, ¿e dziêki
Tobie i Twemu kap³añskiemu sercu powsta-
³a nowa parafia wydzielona z parafii su³ko-
wickiej.

Ks. Pawe³ Drobny przez piêæ lat swojej
pos³ugi kap³añskiej w naszej parafii przy-
gotowywa³ dzieci pe³no sprawne i niepe³-
nosprawne do Pierwszej Komunii Œwiêtej,
by³ organizatorem spotkañ modlitewnych
dla œrodowiskowej grupy integracyjnej. Z
ogromnym poœwiêceniem i zaanga¿owa-
niem podejmowa³ dzia³alnoœæ duszpa-
stersk¹ wœród dzieci i m³odzie¿y. Wspo-
mnieæ nale¿y zorganizowanie licznej gru-
py (bo 120!) ministrantów i przedstawieñ
o charakterze religijnym.

W nat³oku wielu spraw i obowi¹zków,
a zw³aszcza w czasie po¿egnañ organizo-
wanych przez ró¿ne grupy i œrodowiska lo-

kalne, ksi¹dz Pawe³ znalaz³ czas
na po¿egnanie z nami. Z pewno-
œci¹ by³o to po¿egnanie, które zo-
stanie na d³ugo w pamiêci
wszystkich uczestników. Emocje
i wzruszenia obecne by³y przede
wszystkim po Mszy, kiedy przy-
szed³ czas na podziêkowania i
osobiste po¿egnania z ksiêdzem.
Wówczas to w niejednym oku ³za
siê zakrêci³a. Bardzo emocjonal-
nie prze¿ywa³y to po¿egnanie
zw³aszcza dzieci. Ksi¹dz Pawe³
by³ bowiem dla nich osob¹ wy-
j¹tkow¹, wrêcz charyzmatyczn¹.

Izba Tradycji

Z inicjatywy radnych kadencji 2002 -
2006 i burmistrza Józefa Mardausa posta-
nowiono zagospodarowaæ opuszczony
przez m³odzie¿ budynek starej szko³y pod-
stawowej w rynku. Na parterze umieszczo-
no Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ i Su³ko-
wick¹ Izbê Gospodarcz¹, a na piêtrze po-
stanowiono zorganizowaæ Izbê Tradycji.

 Do jej dyspozycji oddano dwie sale o
³¹cznej powierzchni ok. 140 m2 oraz wnê-
kê, gdzie mieœci³a siê kancelaria szko³y.
Mini zaplecze Izby stanowi¹ pomieszcze-
nia o powierzchni ok. 15 m2. Wystrój i ga-
bloty ekspozycyjne projektowa³ artysta
plastyk Jan Socha, a wykona³ Stanis³aw
Francuziak, stolarz z Rudnika.

Organizacyjnie Izbê wpisano w struk-
tury Oœrodka Kultury w Su³kowicach. 1
marca 2007 roku dyrektor Oœrodka Krzysz-
tof Trojan powierzy³ mi opiekê nad Izb¹.

 G³ównym zadaniem placówki jest m.in.
zbieranie, inwentaryzacja i eksponowanie
pami¹tek historycznych i dokumentów do-
tycz¹cych przesz³oœci miasta i gminy oraz
organizowanie spotkañ a tak¿e okoliczno-
œciowych wystaw. Aby zrealizowaæ te za-
dania, potrzebna jest mobilizacja naszych
mieszkañców.

WYDARZENIA 2007
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Pielgrzymi

W dniach 19 i 20 lipca Stra¿ Honorowa
NSPJ postanowi³a do licznych, odwiedzo-
nych ju¿ sanktuariów dorzuciæ jeszcze dwa
niezwykle interesuj¹ce miejsca w Polsce.
Po Jasnej Górze, Licheniu, Czernej, Alwer-
ni, Œw. Krzy¿u, Ka³kowie, Tuchowie, Po-
r¹bce Uszewskiej i Szczepanowie przysz³a
kolej na Gniezno i Kalisz.

Wyruszyliœmy rano w stronê Lichenia,
który nieustannie przyci¹ga pielgrzymów
ze wszystkich stron Polski i œwiata. Piêkna
bazylika za ka¿dym razem oddzia³owuje na
ka¿dego, kto do niej wstêpuje, a ogród oka-
laj¹cy bazylikê pozwoli³ nam wypocz¹æ po
trudach podró¿y.

Drugi dzieñ by³ pe³en nowych wra¿eñ.
Stanêliœmy bowiem w miejscu, które sta-
nowi kolebkê polskiej pañstwowoœci, pol-
skiego Koœcio³a i chrzeœcijañstwa. Odda-
liœmy ho³d œw. Wojciechowi, patronowi na-
szej ojczyzny, niestrudzonemu misjonarzo-
wi i mêczennikowi. Nastrój gnieŸnieñskiej
katedry, podsycony kontemplacj¹ drzwi
gnieŸnieñskich, sprawi³, ¿e przenieœliœmy
siê w czasie do pocz¹tków polskiej pañ-
stwowoœci.

Kolejnym miejscem naszego pielgrzy-
mowania by³ Kalisz, najstarsze polskie mia-
sto. Miejsce niezwyk³ej obecnoœci œw. Jó-
zefa, patrona rodzin, opiekuna Jezusa i
Maryi.

Chwila osobistej modlitwy za wszyst-
kie rodziny naszej parafii by³a jednocze-
œnie zamkniêciem naszej pielgrzymki.

Dziêkujemy Bogu i Maryi za to, ¿e mo-
gliœmy byæ ze sob¹ w tych wszystkich miej-
scach naszej ojczyzny, gdzie nieustannie
bije serce Polski i Koœcio³a. Dziêkujemy za
spotkanie z Matk¹ Najœwiêtsz¹ w Jej licz-
nych wizerunkach, które s¹ dowodem na
Jej obecnoœæ poœród swego ludu.

64 rocznica pacyfikacji

W rocznicê pacyfikacji ho³d zamordo-
wanym przez hitlerowców mieszkañcom
Su³kowic i Harbutowic z³o¿yli kombatanci
z Ko³a Miejsko-Gminnego Zwi¹zku Kom-
batantów RP i b. WiêŸniów Politycznych w
Su³kowicach: przewodnicz¹cy Eugeniusz
Pitala, W³adys³awa Barañska, Jan Œwiat³oñ,
Stanis³aw Mielecki i Stanis³aw Kania.

Wieñce i kwiaty z³o¿y³y równie¿ w³adze
gminy oraz przedstawiciele Zespo³u Szkó³
Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych, FN
„KuŸnia”, Banku Spó³dzielczego Rzemios³a,
Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”.

Emeryci na swoim

Su³kowickie Ko³o Emerytów i Renci-
stów od pi¹tku - 13 lipca 2007r. ma w³asny
lokal. Nestorzy mog¹ spotykaæ siê, za³a-
twiaæ swoje sprawy oraz korzystaæ z ró¿-
nych form wspó³pracy i wsparcia w przy-
ziemiu Oœrodka Zdrowia na Zielonej.

Na dobry pocz¹tek w nowym lokalu
Ko³o otrzyma³o do w³adz gminnych kom-
plet fili¿anek i ozdobn¹ kronikê. W lokalu
zawis³ krzy¿yk i wizerunek Matki Boskiej z
Lichenia - dar goœci z Myœlenic.

Lokal poœwiêci³ ks. Pawe³ Drobny. Po
tej ceremonii i modlitwie przew. ko³a Danu-
ta So³tys zaprosi³a goœci na poczêstunek.

W przygotowaniu poczêstunku pomo-
g³y panie ze Stowarzyszenia Gospodyñ, do
którego nale¿y równie¿ Danuta So³tys.

- Dla nas ten lokal jest strasznie wa¿ny.
Do tej pory prowadzi³am dzia³alnoœæ we w³a-
snym domu, a pomaga³ mi syn. Ale ma³o kto
zdaje sobie sprawê, jak wielka pomoc ¿yw-
noœciowa przechodzi przez nasze Ko³o. To
s¹ tony jedzenia do rozdzielenia. Teraz mamy
gdzie zwoziæ pomoc, a ludziom te¿ jest
³atwiej. Nasi cz³onkowie wszyscy korzystaj¹
z Oœrodka Zdrowia. To s¹ starsi, czêsto
schorowani ludzie. Ta lokalizacja jest zna-
komita, bo mog¹ za³atwiæ swoje sprawy przy
okazji pobytu u lekarza - powiedzia³a.

Sierpieñ
Do¿ynki powiatowe

Gmina Su³kowice godnie zaprezento-
wa³a siê na do¿ynkach. Podoba³ siê wie-
niec (jury uzna³o, ¿e konkurs wieñca stoi
na bardzo wysokim i wyrównanym pozio-
mie, wiêc przyzna³o honorow¹ nagrodê
g³ówn¹ wieñcowi z Sieprawia, a wieñce
wszystkich gmin nagrodzi³o równorzêdn¹
nagrod¹ finansow¹ i dyplomem ufundo-
wanymi przez starostwo powiatowe), po-
doba³o siê œpiewanie.

Mogli byæ dumni ze „swoich” bur-
mistrz Piotr Pu³ka, który z r¹k grupy z wieñ-
cem odbiera³ do¿ynkowy chleb z miark¹ soli
i miód pasieczny oraz wiceburmistrz Roza-
lia Oliwa, Obydwoje s³u¿yli w ka¿dej chwili
przygotowañ rad¹ i pomoc¹. Po wystêpie
burmistrz zaprosi³ sieprawian i goœci do
namiotu Gminy Su³kowice na chrzanówkê
i regionalne specja³y.

Kalwaryjskie dró¿ki

Nie by³a wa¿na iloœæ ludzi w naszej, jak
siê to tutaj okreœla, kompanii. Oczarowa³a
mnie iloœæ tych kompanii, przenikaj¹cy je-
den przez drugich œpiew (czasem prawdzi-
wie „kalwaryjski”) i ich sk³ad. Staruszko-
wie pogiêci w pó³, kosturkiem siê podpie-
raj¹cy, tacy jak ja (m³odzi duchem), i ci na-
prawdê m³odzi. I ca³e rodziny. Z ma³ymi
dzieæmi, na wózkach i na rêkach

I oczarowa³ mnie widok z daleka. Jak¿e
ja ¿a³owa³am, ¿e nie wziê³am aparatu! Te-
ren pagórkowaty. Jedni (z daleka ich s³y-
chaæ), schodz¹ w dó³, inni wy³aniaj¹ siê
jak s³oñce zza chmury pokonuj¹c inn¹ gór-
kê, za nami t³um, przed nami znów wzgó-
rze. Kolejne podejœcie. Ciê¿ko, ale nikt nie
rezygnuje. Uœmiechamy siê do siebie,
wspomagamy s³owem „ciê¿ko, co?, ale
gor¹co, ale ju¿ niedaleko stacja, to odpocz-
niemy” i œpiewamy. Wszyscy œpiewamy.
Jestem taka szczêœliwa.Wierzê, ¿e skoro ju¿
tutaj wymodli³am dwukrotnie cud, to i teraz
Matka Boska Kalwaryjska mnie wys³ucha.
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Targ „Zielona Podkowa”

25 sierpnia 2007 r., w 111 rocz-
nicê pierwszego targu w Su³ko-
wicach, burmistrz Piotr Pu³ka
otwar³ plac targowy „Zielona
Podkowa”. Mamy nadziejê, ¿e
równie¿ i ten dzieñ przejdzie do
historii, a nowy piêkny plac tar-
gowy bêdzie dobrze s³u¿y³ miesz-
kañcom naszej gminy i okolicz-
nych miejscowoœci. Na pewno
warunki handlu bêd¹ tu lepsze, a
bezpieczeñstwo handluj¹cych na
najwy¿szym poziomie. Wraz z tar-
gowiskiem z prawdziwego zda-
rzenia miasto odzyska³o te¿ par-
king przy sklepach na Zielonej, który do
tej pory zajêty by³ przez stragany. Jak bar-
dzo by³ potrzebny, œwiadczy fakt, ¿e w so-
botnie po³udnie parkuj¹ce samochody za-
pe³ni³y go do ostatniego miejsca. Zamie-
rzamy, by w przysz³oœci by³o to tak¿e miej-
sce do zabawy i wypoczynku – minicen-
trum, do którego bêdziemy wszyscy chêt-
nie przychodziæ.

Zapraszamy wiêc na ,,Zielon¹ Podko-
wê”!

Wrzesieñ

Do ziemi w³oskiej...

W dniach od 14 do 17 wrzeœnia tego
roku delegacja naszej gminy przebywa³a,
na zaproszenie w³adz Cuveglio, we W³o-
szech. Wyjazd ten planowany by³ zgodnie
z projektem wspó³pracy miêdzyregionalnej
krajów Unii Europejskiej i wspó³finanso-
wany z pieniêdzy unijnych.

W tych dniach mia³o miejsce podpisa-
nie porozumienia o wspó³pracy miêdzy na-
szym partnerskim miasteczkiem Ronchamp
i w³aœnie Cuveglio. My zostaliœmy zapro-
szeni jako obserwatorzy i potencjalni przy-
szli partnerzy dla strony w³oskiej. Nasz¹
delegacjê tworzyli przedstawiciele Urzêdu,
Rady Miejskiej, wybrani przedstawiciele

jednostek organizacyjnych gminy i m³o-
dzie¿owa ekipa judo.

Zostaliœmy przyjêci niezwykle serdecz-
nie przez w³adze miasta oraz przez w³oskie
rodziny. Nasi gospodarze chcieli pokazaæ
nam jak najwiêcej swych wspania³ych za-
bytków i atrakcji turystycznych i jak najle-
piej nas ugoœciæ.

W czêœci oficjalnej uroczystoœci byli-
œmy œwiadkami sformalizowania wspó³pra-
cy miêdzy wymienionymi wczeœniej mia-
steczkami. Strona w³oska zapewni³a nas,
¿e jest ¿ywo zainteresowana wspó³prac¹ z
nasz¹ gmin¹; z naszej strony pad³y takie
same zapewnienia i mamy nadziejê, ¿e rów-
nie¿ i nam uda siê podpisaæ porozumienie
o wspó³pracy. Nasi przyjaciele z Cuveglio
s¹ niezwykle ciekawi Polski – kraju Papie-
¿a Jana Paw³a II.

Z przyjaŸni dla œrodowiska

Zak³ad Gospodarki Komunalnej wzbo-
gaci³ siê o nowoczesny sprzêt – spychar-
kê g¹sienicowa TD-10 M o wartoœci
359.000 z³. Jej masa ca³kowita wynosi ok.
10 ton, wyposa¿ona jest m.in. w silnik wy-
sokoprê¿ny 4-suwowy o mocy 110 KM,
lemiesz uniwersalny o pojemnoœci ok. 2 m
szeœciennych, a tak¿e ogrzewana kabinê.

Nowy proboszcz

Jestem bardzo zadowolony
z frekwencji na nabo¿eñ-
stwach, z aktywnoœci Rady
Duszpasterskiej, z licznego
grona lektorów i ministrantów.
Cieszê siê równie¿ z obecno-
œci chóru i Stra¿y Honorowej
Najœwiêtszego Serca Pana Je-
zusa, kó³ek ró¿añcowych. Pra-
gnê równie¿ wyraziæ wdziêcz-
noœæ moim ksiê¿om wikariu-
szom, ks. Marianowi B³aszczy-
kowi i ks. Markowi Suderowi,
za ich pomoc i wspó³pracê.
Cieszê siê z pracy nowego ko-

œcielnego Pana Stefana Matu³y. Bardzo do-
brze uk³ada siê wspó³praca z dyrekcjami
szkó³, nauczycielami i katechetami. Na ka¿-
dym kroku spotykam siê z wielk¹ ¿yczliwo-
œci¹ i serdecznoœci¹ moich parafian w Su³-
kowicach. Wielu parafian anga¿uje siê w
prace wczeœniej wymienione.

Zebranie kombatantów

Zarz¹d Ko³a aktywnie uczestniczy³ wraz
z pocztem sztandarowym Zwi¹zku w uro-
czystoœciach pañstwowych: 11 Listopada
i 3 Maja. Uczci³ równie¿ pamiêæ pomordo-
wanych mieszkañców w czasie pacyfikacji
Su³kowic w 1943 roku, w 64 rocznicê sk³a-
daj¹c wieniec kwiatów i zapalaj¹c znicze
pod pomnikiem. Uczczono tak¿e pamiêæ 20
mieszkañców Rudnika, Ciêciny i Krzczo-
nowa rozstrzelanych przez Wehrmacht 5
wrzeœnia 1939 r., których mogi³a znajduje
siê na cmentarzu parafialnym w Su³kowi-
cach, a tablica pami¹tkowa na œcianie
Domu Kultury w Rudniku.

W okresie sprawozdawczym odeszli z
naszego grona:

- cz³onkowie zwyczajni: Jadwiga Szy-
bowska, Maria Mól, Józef Moskal, W³ady-
s³aw Œliwa

- cz³onkowie podopieczni: Stanis³awa
Ziembla.

WYDARZENIA 2007



21Klamra - nr 1 /  2008

PaŸdziernik

Stra¿acy w £agiewnikach

Po raz szósty stra¿acy z województwa
ma³opolskiego pielgrzymowali do £agiew-
nik. Mszê œw. odprawi³ ks. bp Jan Zaj¹c.
„S³u¿yæ drugiemu cz³owiekowi to s³u¿yæ
Chrystusowi. Kto tu przychodzi, popatrzy
w oblicze Najwy¿szego i powie „Jezu, ufam
Tobie”, otrzyma Bo¿y dar” - mówi³ w kaza-
niu ks. biskup. „Wspania³a jest stra¿acka
s³u¿ba. Jesteœcie aposto³ami ratowania
godnoœci ludzkiej. Ratujecie mienie ludz-
kie, by ratowaæ tê godnoœæ. Dziêkujê wam
za to”.

Apassionata
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Chór Apassionata œpiewa³ na Mszy œw.
w klasztorze Ojców Bernardynów w Kal-
warii Zebrzydowskiej. Na pocz¹tku Mszy
œw. Ojciec celebrans w serdecznych s³o-
wach powita³ chór z Su³kowic. Pomimo bli-
skoœci Kalwarii by³ to pierwszy wystêp ze-
spo³u w murach tego klasztoru. Wszyscy
chórzyœci byli pod wielkim wra¿eniem at-
mosfery tego miejsca jak równie¿ wspania³¹
akustyk¹.

 Œpiew Apassionaty bardzo podoba³ siê
Ojcom Bernardynom, co znalaz³o wyraz w
zaproszeniu chóru do sanktuarium.

Pielgrzymka orkiestry dêtej

Cz³onkowie orkiestry dêtej oraz ich ro-
dziny i przyjaciele ze Su³kowic, chc¹c po-
dziêkowaæ za dary otrzymane od Boga,
udali siê 1 paŸdziernika z pielgrzymk¹ do
Rzymu. Ta od dawna planowana piel-
grzymka mia³a byæ okazja do wspólnego
oddania ho³du S³udze Bo¿emu Janowi Paw-
³owi II Wielkiemu. Grób Ojca Œwiêtego by³
naszym g³ównym celem, jednak dziêki wiel-
kiemu bogactwu Italii skorzystaliœmy z
danych nam dni, wch³aniaj¹c to wszystko,
co postawi³ Bóg na naszej drodze.

10 rocznica wyboru Patrona Szko³y

16 paŸdziernika by³ dla spo³ecznoœci
szkolnej w Harbutowicach dniem wyj¹tko-
wym. W tym dniu obchodzono uroczyœcie
10 rocznicê nadania szkole imienia Jana
Paw³a II.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê Msz¹
œwiêt¹, w której udzia³ wziêli zaproszeni
goœcie, rodzice, nauczyciele i dzieci. Pod-
czas liturgii, o której oprawê zadba³a kate-
chetka Bernadeta Zaremba, mo¿na by³o
tak¿e wys³uchaæ wierszy i pieœni przygo-
towanych przez uczestników warsztatów
terapii zajêciowej Domu Pomocy Spo³ecz-
nej w Harbutowicach. Pe³en emocji i zaan-
ga¿owania wystêp niepe³nosprawnych
wywo³a³ w zebranych wzruszenie i przy-
wo³a³ tak œwie¿e jeszcze wspomnienia zwi¹-
zane z odejœciem Jana Paw³a II.

Po Mszy œwiêtej uczestnicy uroczysto-
œci udali siê za pocztem sztandarowym do
szko³y podstawowej. Przed wejœciem do
budynku zebrani oddali ho³d zmar³emu
Papie¿owi sk³adaj¹c znicze pod Jego po-
mnikiem.

PóŸniej rozpoczê³a siê uroczysta aka-
demia poœwiêcona Patronowi, a tak¿e – z
racji minionego Dnia Nauczyciela – gronu
pedagogicznemu.

Gminne Œwiêto Edukacji 2007

11 X 2007 r. obchodziliœmy w Su³kowi-
cach Gminne Œwiêto Edukacji. Zosta³y wrê-
czone Nagrody Burmistrza Gminy Su³ko-
wice z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Nagroda ta przyznawana jest za osi¹ganie
wyró¿niaj¹cych wyników w pracy nauczy-
cielskiej, przygotowanie uczniów do olim-
piad, konkursów, zawodów, pracê spo-
³eczn¹ na rzecz szko³y i œrodowiska.

Burmistrz Piotr Pu³ka przekaza³ na rêce
dyrektorów ¿yczenia dla uczniów, nauczy-
cieli oraz wszystkich pracowników szkó³ i
przedszkoli, podkreœlaj¹c wielk¹ rolê, jak¹
ma do spe³nienia oœwiata.

Galeria Internat

Galeria Internat Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych i Ogólnokszta³c¹cych w Su³kowi-
cach rozpoczê³a sw¹ dzia³alnoœæ 9 marca
1999 roku z inicjatywy dyr. Aleksandry
Korpal.

BodŸcem do utworzenia Galerii sta³y siê
organizowane przez Aleksandr Korpal i Sto-
warzyszenie Przyjació³ Szko³y od 1996 roku
plenery malarskie. Uczestnicz¹cy w nich
profesjonalni artyœci utrwalaj¹ w obrazach
piêkno i historiê Su³kowic i okolic, tak czê-
sto przez mieszkañców niezauwa¿ane i nie-
doceniane. Te same zak¹tki malowane w
ró¿nych porach roku maj¹ zawsze inny
wyraz i zaskakuj¹ ogl¹daj¹cych swym uro-
kiem.

Galeria Internat prezentuje g³ównie
wystawy malarstwa, ale równie¿ wystawy
„wspomnieniowe” dotycz¹ce historii szko-
³y – tej dawnej jak i wspó³czesnej.

Œwiêto Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych i Ogólnokszta³c¹cych

Œwiêto naszej szko³y ma podwójny
wymiar i jest obchodzone w sposób szcze-
gólny, niepowtarzalny. Po pierwsze wspo-
minamy dzieñ 16 paŸdziernika 1894 roku,
czyli moment poœwiêcenia c.k. Szko³y Ko-
walskiej w Su³kowicach. Od tego dnia
wszystko siê zaczê³o. Na pocz¹tku spo³ecz-
noœæ szkoln¹ tworzy³o 11 uczniów i 6 na-
uczycieli.

Przez lata, a nawet rzec mo¿na wieki,
szko³a przechodzi³a wiele transformacji. Co
roku uczniowie i nauczyciele dopisywali
kolejne karty historii. By³y na nich lata roz-
kwitu, ale by³y te¿ lata wojen oraz lata wal-
ki o przetrwanie szkolnictwa zawodowego
w Su³kowicach.

Dziœ ponad 500 uczniów i s³uchaczy, 50
nauczycieli i 15 pracowników administracji
i obs³ugi zapisuje kolejn¹ kartê historii na-
szej szko³y pod nazw¹: 114 rok dzia³alno-
œci. Lata i tradycja zobowi¹zuj¹!
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Samochód dla OSP Krzywaczka

Uroczystoœci stra¿ackie rozpoczê³a
Msza œw. w koœciele parafialnym pw. Trój-
cy Przenajœwiêtszej. Msze odprawili by³y i
obecny ksiê¿a proboszczowie: Stanis³aw
Kurek oraz Zbigniew Drobny. Na organach
gra³ Jakub Pi¹tek. Gra³a równie¿ orkiestra
parafialna z Krzywaczki i Bêczarki. Po prze-
marszu stra¿aków ze swymi pocztami sztan-
darowymi (przyby³y wszystkie stra¿e z na-
szej gminy oraz z G³ogoczowa i Bêczarki
przy zniszczonym placu ko³o stra¿nicy ks.
Zbigniew Drobny poœwiêci³ nowy samo-
chód i po przemówieniach przedstawicieli
w³adz wszyscy zostali ugoszczeni pysznym
obiadem.

Listopad

140 lat samorz¹du w Su³kowicach

W tym roku w Su³kowicach szczególnie
uroczysty przebieg mia³y obchody Gmin-
nego Œwiêta Niepodleg³oœci i Samorz¹du.
Samorz¹dowcy wszystkich kadencji odro-
dzonego po 1989 roku samorz¹du gminne-
go Su³kowic spotkali siê w przeddzieñ Œwiêta
Niepodleg³oœci w Starej Szkole w Rynku,
by uczciæ 140-lecie powstania samorz¹du w
Galicji. Natomiast od reaktywowania samo-
rz¹du gminnego w odrodzonej Rzeczypo-
spolitej minê³o 17 lat - ju¿ za rok osi¹gnie on
pe³noletnioœæ - by³ to wiêc dobry moment
do refleksji i podsumowañ. Do powrotu pa-
miêci¹ do tamtego czasu i ocalenia od zapo-
mnienia tamtych wydarzeñ.

Œwiêto Niepodleg³oœci

Polsko, nie jesteœ ju¿ ty niewolnic¹!
Lecz czymœ najwiêkszym, czym byæ mo¿na:
sob¹!

S³owami wiersza Leopolda Staffa roz-
pocz¹³ swe kazanie ks. proboszcz Stanis³aw
Jaœkowiec w su³kowickim koœciele na uro-
czystej Mszy œwiêtej 11 listopada, odpra-
wionej w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli
w niej poczty sztandarowe kombatantów,
stra¿aków i szkó³ z ca³ej gminy, w³adze sa-
morz¹dowe oraz parafianie. Podnios³oœæ
uroczystoœci podkreœli³ swym œpiewem
chór Apassionata.

Po Mszy œwiêtej zebrani w koœciele prze-
maszerowali pod Pomnik Ofiar Pacyfikacji,
przy którym harcerze zaci¹gnêli wartê. Za-
brzmia³ nasz hymn narodowy. Nastêpnie
przy dŸwiêkach werbli liczne delegacje z³o-
¿y³y przed Pomnikiem wieñce i wi¹zanki kwia-
tów. Przemówienie wyg³osi³ burmistrz Piotr
Pu³ka. Na zakoñczenie uroczystoœci orkie-
stra dêta pod dyrekcj¹ Romana Mo³dawy
da³a okolicznoœciowy koncert.

Nagrody i wyró¿nienia
samorz¹dowe

Wyró¿niono m.in. Stowarzyszenie Go-
spodyñ w Su³kowicach, które powsta³o w
ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy, a s¹dow¹
rejestracjê zyska³o w czerwcu.

Panie z prezesem Stowarzyszenia Ann¹
Judasz przyjê³y formê stowarzyszenia, ar-
gumentuj¹c, ¿e osobowoœæ prawna jest ko-
nieczna w dzisiejszej rzeczywistoœci, po-
zwala na ³atwiejsze uregulowania z samo-
rz¹dami ró¿nych szczebli, otwiera mo¿liwo-
œci ubiegania siê o granty, uczestniczenia
w programach, nawi¹zywania uk³adów
partnerskich.

Stowarzyszenie od samego pocz¹tku
zyska³o sobie du¿¹ przychylnoœæ samorz¹-
du gminy, do tego stopnia, ¿e na jednym
ze spotkañ za³o¿ycielskich goœcili burmistrz
Piotr Pu³ka i wiceburmistrz Rozalia Oliwa,
którzy zapisali siê do Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie w krótkim czasie dwu-
krotnie pokaza³o, co potrafi. 3 Maja przy-
gotowa³o i bardzo sprawnie przeprowadzi³o
bankiet wydany przez Urz¹d Miejski na
czeœæ ks. proboszcza Jana Nowaka, które-
go wieloletnia praca w parafii su³kowickiej
zosta³a uhonorowana nadaniem mu przez
Radê Miejsk¹ honorowego obywatelstwa.
Elegancki szwedzki stó³ zastawiony by³ ra-
rytasami ³¹cz¹cymi lokalne tradycje z naj-
nowoczeœniejszymi trendami w kulinarnej
modzie. Nieocenione okaza³o siê doœwiad-
czenie kulinarne Marii Zaj¹c i Zofii Nêdzy
oraz organizacyjne Anny Kuchty. Potrafi-
³y one w sposób perfekcyjny rozdzieliæ
prace i harmonizowaæ dzia³ania pañ, które
razem robi³y coœ przecie¿ po raz pierwszy.
Efekt docenili goœcie i beneficjant, nie
szczêdz¹c s³ów uznania.

Wraz z nowym Stowarzyszeniem Su³ko-
wice niew¹tpliwie zyska³y cenny bodziec do
rozwoju w³asnej kultury i szanse na odtwo-
rzenie bogatej tradycji w³asnego regionu.

Grudzieñ

Strategia Gminy Su³kowice
na lata 2007 - 2020

Nowa strategia zak³ada realizacjê wizji,
opieraj¹cej siê na trzech filarach:

- akceptacji spo³ecznej dla podejmowa-
nych przez samorz¹d inicjatyw,

- wspó³pracy ze zorganizowanymi gru-
pami mieszkañców podejmuj¹cych inicja-
tywy obywatelskie,

- kompetencji organów i jednostek sa-
morz¹dowych realizuj¹cych nakreœlone w
strategii zadania.

Nowa gazeta w Su³kowicach

WYDARZENIA 2007

Przed œwiêtami ukaza³ siê egzemplarz
sygnalny miesiêcznika naszej parafii „Od
Serca”. ̄ yczymy dalszych wydañ.

Wydarzenia 2007
wybra³ z Klamry Stefan Bochenek
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W imieniu organizatorów ̄ ywej Szop-
ki w Su³kowicach, tj. Szko³y Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Su³kowicach
oraz Parafii pw. NSPJ w Su³kowicach, pra-
gnê serdecznie podziêkowaæ za pomoc w
organizacji, udzia³ we wspólnym kolêdo-
waniu i Wigilii Gminnej:

Proboszczowi Parafii Su³kowice
– Ks. Stanis³awowi Jaœkowcowi
Burmistrzowi Gminy Su³kowice
– Panu Piotrowi Pu³ce
Zastêpcy Burmistrza Gminy Su³kowice
 – Pani Rozalii Oliwie
Twórcy ̄ ywej Szopki w Su³kowicach
– Ks. Paw³owi Drobnemu
Ksiê¿om Proboszczom Dekanatu Su³ko-
wice
Ksiê¿om Wikariuszom naszej Parafii
– Marianowi B³aszczykowi i Markowi
 Sudrowi
Zarz¹dowi i Druhom OSP w Su³kowi-
cach
Dyrektorom i Nauczycielom Szkó³
Gminy Su³kowice
Dyrektorom i Nauczycielom Przedszkoli
w Su³kowicach

Dyrektorowi i Pracownikom Oœrodka
Kultury w Su³kowicach, a szczególnie Panu
Maciejowi Ziêbie i wolontariuszom ZSZiO
w Su³kowicach: Mariuszowi Francuziako-
wi, Krzysztofowi Ruskowi, Bart³omiejowi
Szczepaniakowi, Kamilowi Nêdzy, Konra-
dowi Grabowskiemu, Konradowi Polewce
– za nag³oœnienie

Chórowi Apassionata
Orkiestrze Dêtej
Kapeli Dudów
Cz³onkom ko³a teatralnego Oœrodka

Kultury i S³u¿bie Liturgicznej naszej Parafii
Ko³u Polskiego Zwi¹zku Go³êbi Pocz-
towych
Zespo³owi Muzycznemu DPS w Harbu-
towicach
Redaktorom „Dziennika Polskiego”
i „Klamry”
Paniom Gospodyniom Parafii Su³kowice
Rzemieœlnikom: PP. Stanis³awowi Kieb-

zakowi, Stanis³awowi Twardoszowi, Ryszar-
dowi Sroce, Janowi Hodurkowi, Tomaszo-
wi Strêkowi, Kazimierzowi Strêkowi, Wie-
s³awowi Jêdrzejowskiemu, Andrzejowi Sko-
rutowi, Stanis³awowi W³ochowi, Bogdano-
wi Konikowi, Marii i Tadeuszowi Gaw³om,

Podziêkowania za wspólne dzie³o ¯ywej Szopki
Annie KoŸlak, Józefie i Stefanowi Dzidkom,
Piotrowi £adosiowi, Andrzejowi Markowi,
Janowi Markowi, Stanis³awowi Skrzeczko-
wi, Krzysztofowi Oprychowi, Joannie i Grze-
gorzowi Kowalskimoraz Firmie Pañstwa
Bieleckich.

Szczególne podziêkowania kierujê do
pracowników administracji i obs³ugi Szko-
³y Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Su³kowicach i Nauczycieli z komitetu orga-
nizacyjnego ¯ywej Szopki; dziêkujê Pa-
niom: Renacie Boczkai, Marii Bochni, Edy-
cie Urbañczyk, Edycie Matulskiej, Marcie
Kêsek, Katarzynie D¹browskiej, Beacie Szu-
bie, Agacie Kopacz, Iwonie Wronie, Danu-
cie Kostowal - Suwaj, Katarzynie Stolar-
skiej, Panom £ukaszowi Zaj¹cowi i Piotro-
wi Sroce.

Dziêkujê wszystkim, którzy zaszczycili
nas swoj¹ obecnoœci¹ podczas cotygo-
dniowych wystêpów w ̄ ywej Szopce i ten
sposób przyczynili siê do tego wspólnego
dzie³a i z³o¿yli ho³d Nowonarodzonemu Je-
zusowi.

W imieniu organizatorów
Iwona Dzidek
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Œwi¹teczne spotkania w Su³kowicach

Niedziela Trzech Króli w Su³kowicach
zadedykowana by³a seniorom i nestorom
rodów.

Spotkali siê oni wczesnym popo³u-
dniem w koœciele parafialnym, gdzie wy-
s³uchali koncertu kolêd i pastora³ek góral-
skiej scholi z zaprzyjaŸnionej parafii w Bu-
kowinie Tatrzañskiej, a nastêpnie uczestni-
czyli w Mszy œw. odprawionej w ich inten-
cji przez ks. Mariana B³aszczyka.

Po nabo¿eñstwie w stra¿nicy OSP œwiê-
tuj¹cych powita³ wystêp starszaków i sze-
œciolatków z przedszkola nr 2, które zapre-
zentowa³y barwny program jase³kowy,
przygotowany pod kierunkiem Teresy
Œwiat³oñ. „Zlecio³ z nieba anio³ecek” prze-
konywa³y seniorów wnuki, skutecznie
wprowadzaj¹c ich w pogodn¹ i serdeczn¹
atmosferê tego popo³udnia. Po nich wy-
st¹pi³y dziewczêta z zespo³u tanecznego
Retro z uk³adem tañca nowoczesnego.

Z krótkim s³owem powitania i serdecz-
nymi ¿yczeniami zwróci³ siê do przyby³ych
burmistrz Piotr Pu³ka w asyœcie organiza-
torów spotkania – prezesek Ko³a Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów Danuty So³-

tys, Polskiego Komitetu Pomocy Spo³ecz-
nej Krystyny Sosin, Stowarzyszenia Go-
spodyñ Anny Judasz, dyrektor Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej Józefy Berneckiej i pre-
zesa OSP w Su³kowicach Jana Hodurka oraz
wiceburmistrz Rozali¹ Oliw¹, ks. probosz-
czem Stanis³awem Jaœkowcem i ks. Maria-
nem B³aszczykiem. Wraz z ¿yczeniami zdro-
wia i pomyœlnoœci w Nowym Roku ks. pro-
boszcz przekaza³ seniorom obrazki od kar-
dyna³a metropolity Stanis³awa Dziwisza.

Uczestnicy spotkania prze³amali siê
op³atkiem i dzielili wzajemnymi ¿yczeniami.
Stowarzyszenie Gospodyñ serwowa³o
barszcz z uszkami, obiad, ciasta, s³odycze i
owoce, a po przerwie na kolêdowanie –
go³¹bki.

Kolêdy i pastora³ki, a tak¿e tradycyjne
piosenki, przyœpiewki i tañce wykona³y
dzieci z Zespo³u Pieœni i Tañca Elegia w
Rudniku z towarzyszeniem kapeli Elegii.
Znakomity wystêp Malej Elegii potwierdzi³,
¿e choæ ostatnio Elegiê rzadko mo¿na zo-
baczyæ na wystêpach i koncertach, zespó³
utrzymuje wysoki poziom artystyczny. Od
kilku miesiêcy z dzieæmi pracuje choreograf
Konrad Wierzchucki wraz z asystentk¹ Jo-
anna WoŸnic¹. Szczerze chwal¹ swoich

podopiecznych „Od dziesiêciu lat prowa-
dzê zespo³y regionalne. Elegia jest najlep-
szym z nich” - mówi Konrad Wierzchucki.
Œpiewu ucz¹ m³odych cz³onkowie kapeli.
„Nie da siê powiedzieæ dziecku, ¿e jedno
bêdzie œpiewa³o, a drugie nie i dzieliæ je na
balet i chór. Ka¿de chce œpiewaæ, wiêc uczy-
my wszystkich i okazuje siê, ¿e nieŸle daj¹
sobie z tym radê” – twierdzi Stanis³aw Ju-
dasz.

Do póŸnych godzin popo³udniowych
biesiadowano w stra¿nicy. Spotkali siê lu-
dzie, którzy nie widzieli siê przez wiele lat,
pomimo ¿e mieszkaj¹ w jednej miejscowo-
œci, serdeczni znajomi, s¹siedzi, kole¿anki i
koledzy z ³aw szkolnych jeszcze przed II
wojn¹ œwiatow¹. ZnaleŸli ludzk¹ serdecz-
noœæ ludzie samotni, którym wydawa³o siê,
¿e s¹ ju¿ opuszczeni, skazani jedynie na sie-
bie samych i bezwzglêdny los. W niedzielê
przekonali siê m.in. i o tym, ¿e na instytucje
mog¹ i powinni liczyæ nie tylko od œwiêta,
ale te¿ na co dzieñ, o czym zapewnia³ bur-
mistrz i prezesi organizacji.

Rozalia Oliwa
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Seniorzy z Rudnika po raz pierwszy
mieli okazjê uczestniczyæ w œrodowisko-
wym spotkaniu w okresie bo¿onarodzenio-
wym.

Spotkanie zorganizowano na czeœæ rud-
nickich nestorów. Chocia¿ nie mog³o byæ
inaczej, skoro na scenie wyst¹pi³a Elegia.
Potwierdzi³a siê niepisana zasada, ¿e jak
ktoœ jest z Rudnika, to jest w Elegii, by³ w
Elegii albo ma w tym zespole kogoœ z naj-
bli¿szego grona krewnych lub przyjació³.
Za³o¿ony przez Stanis³awa Kaletê i prowa-
dzony przez d³ugie lata przez Stanis³awa
Strêka Zespó³ Pieœni i Tañca Elegia wycho-
wywa³ kolejne pokolenia w tej miejscowo-
œci od 1942 r. Zespó³ by³ przez d³ugie lata
chlub¹ nie tylko Rudnika, ale i ca³ego re-
gionu.

W minion¹ niedzielê Stanis³aw Strêk za-
siada³ w gronie dostojnych seniorów wraz
z dzia³aczami kulturalnymi kszta³tuj¹cymi
wielkoœæ tej formacji, a ze sceny do konty-
nuowania tradycji zachêca³ obecny kierow-
nik zespo³u Waldemar Wolski, prezentuj¹c
nowych instruktorów: Konrada Wierzchuc-
kiego i Joannê WoŸnicê. Obok dzieci w stro-

Z op³atkiem i Elegi¹ w Rudniku
jach krakowskich wyst¹pi³a m³odzie¿- tym
razem ubrana w stroje ³owickie. Elegia ju¿
dawno nie wystêpowa³a przed swoimi, w
Rudniku i zrobi³a prawdziw¹ furorê. Skoñ-
czy³a 75 lat i – prze¿ywa drug¹ m³odoœæ!

Elegia nie by³a zreszt¹ jedyn¹ atrakcj¹
artystyczn¹ spotkania, bowiem seniorzy
mieli te¿ okazjê obejrzeæ jase³ka wspaniale
przygotowane przez dzieci ze szko³y pod-
stawowej pod kierunkiem katechetki Doro-
ty Mieleckiej i ks. Tadeusza Palenika.

Ks. wikary Palenik wyg³osi³ podczas
mszy œw. za seniorów homiliê, wskazuj¹c,
¿e w³aœnie ich pokolenie jest wzorem doj-
rza³ej, g³êbokiej religijnoœci i prosi³, by nie
ustawali w przekazywaniu jej m³odszym Ser-
deczne ¿yczenia noworoczne seniorom z³o-
¿y³ te¿ ks. proboszcz Aleksander Zem³a.

W spotkaniu w stra¿nicy uczestniczyli
obydwaj kap³ani, w³adze gminy w osobach
burmistrza Piotra Pu³ki, wiceburmistrz Ro-
zalii Oliwa oraz przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej Jana Sochy a tak¿e radnych z
Rudnika.

G³ównym organizatorem uroczystoœci
by³ Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Su³ko-

wicach; pod kierunkiem dyrektor Józefy
Berneckiej pracownicy OPS-u zadbali, by
wszystko by³o dopiête na ostatni guzik. Do
przygotowania imprezy czynnie w³¹czy³o
siê Ko³o PKPS w Su³kowicach, Zespó³ Cha-
rytatywny oraz Ko³o Ró¿añcowe parafii œw.
Maksymiliana Marii Kolbego w Rudniku
oraz druhowie OSP Rudnik. Nieocenion¹
pomoc¹ s³u¿yli te¿ pracownicy Domu We-
selnego Klaudia z Biertowic.

Zarówno uczestnicy, jak i organizato-
rzy maj¹ nadziejê, ¿e op³atkowe spotkania
w Rudniku na sta³e wejd¹ do kalendarza.
Spotkania z op³atkiem, Elegi¹, jase³kami,
muzyk¹, œpiewem kolêd i przyjaznymi ludŸ-
mi. Aby nikt nie czu³ siê sam, aby ocaliæ dla
przysz³ych pokoleñ nasz¹ tradycjê i kultu-
rê.

Chodz¹ s³uchy, ¿e do Elegii chcia³oby
siê zapisaæ wielu m³odych (spodoba³o im
siê!), a rudnickim gospodyniom marzy siê
ko³o gospodyñ, takie jak prowadzone wie-
le lat temu przez pani¹ Zofiê Szubow¹;
zreszt¹ pozazdroœci³y pewnie trochê suk-
cesów su³kowickim gospodyniom...

Rozalia Oliwa

Maryja – Dominika Krauzowicz
Józef – Wojciech Kozio³ek
Babcia –  Sara Caminiti
Gwiazdki: Dominika Skrzeczek, Brygida
Sowa, Natalia Prza³a
Gospodarz – Dawid Œwiat³oñ
Biedronka – Katarzyna Œwiat³oñ
Anio³owie: Anna Szczurek, Klaudia Król,
Julia Kuchta
Pastuszkowie: Antoni Mielecki, Kasper
Sapa³a, Seweryn Sowa, Jakub Prza³a
Królowie: Jan Pu³ka, Krzysztof Dobosz,
Eryk Szczurek

Œwierszczyk – Martyna Duda
Kolêdnicy: Adrian Chlipa³a, Tomasz Bar-
gie³, Sylwester Bylica

Uczniowie do przedstawienia przygo-
towywali siê od pocz¹tku listopada na za-
jêciach kó³ka katechetycznego oraz dodat-
kowo w soboty w salce katechetycznej przy
koœciele. W koœciele podczas prób przy-
gotowywa³ równie¿ uczniów ks. katecheta
Tadeusz Palenik. Gra³ na gitarze ucz¹c dzieci
kolêd.

Uczniowie Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Rudniku bior¹cy udzia³ w jase³kach:

Pierwsze przedstawienie odby³o siê w
szkole dnia 21.12.07r. Razem z chórem pro-
wadzonym przez Ireneusza Prza³ê i przy
akompaniamencie ks. Tadeusza, mieliœmy
mo¿liwoœæ w ca³oœci przedstawiæ jase³ka.
Krótsze wersje by³y przedstawiane w Su³-
kowicach 06.01.08r. oraz w stra¿nicy w Rud-
niku podczas Op³atka 13.01.08r.. Dekoracjê
do przedstawienia szkolnego przygotowa-
³a Jadwiga Mielecka.

Dorota Mielecka
Katechetka, re¿yser jase³ek
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13 stycznia w Harbutowicach odby³y siê
jase³ka w wykonaniu uczniów klas IV-VI.
W tym dniu sala gimnastyczna zamieni³a
siê w scenê, na której m³odzi aktorzy za-
prezentowali zaproszonym goœciom i
mieszkañcom wsi przygotowywane przez
kilka tygodni przedstawienie.

Jase³ka sk³ada³y siê z czterech aktów. I,
II i IV akt ³¹czy³a osoba m³odego diab³a,
który po udzieleniu pomocy anio³owi zo-
sta³ wygnany na ziemiê. Spotka³ tam ¿yczli-
wych pasterzy, którzy po ciê¿kim dniu od-
poczywali przy ognisku.

Widz¹c sp³akanego ch³opca postano-
wili go przygarn¹æ. Czarny kolor skóry
wyt³umaczyli sobie afrykañskim pochodze-
niem. M³ody diabe³, który przedstawia³ siê
jako Jaœko Rokita uda³ siê póŸniej z pastusz-
kami do szopki, w której okaza³ siê bardzo
przydatny. Gdy w szopce pojawi³y siê roz-
sierdzone diab³y, wpad³ na genialny po-
mys³:

Wiem co trza zrobiæ – niech ich grom
trzaœnie!
WeŸ szybko wodê, leæ do Dzieci¹tka,
Niechaj jej dotknie tu Jego r¹czka…
Woda siê stanie œwiêcon¹! – w³aœnie
Tego siê diab³y boj¹ najbardziej!

Nasz nawrócony diabe³ek uratowa³ wiêc
Œwiêt¹ Rodzinê i wszystkich, którzy przy-
szli do szopki oddaæ pok³on Dzieci¹tku. W
nagrodê zosta³ anio³em (co daje nam na-
dziejê, ¿e mo¿e w koñcu i nasi, czasem bar-
dziej rogaci ni¿ skrzydlaci bliŸni, te¿ zmie-
ni¹ barwy na jaœniejsze…).

Akt III by³ w znacznej czêœci prób¹ po-
zbycia siê przez Heroda Œmierci. Nie by³a
to jednak typowa Œmieræ. Gdy zorientowa-
³a siê, ¿e nie przestawi³a swojej klepsydry
na zimowy czas i przysz³a po Heroda nieco
za wczeœnie, zaproponowa³a mu pogawêd-

kê przy papiero-
sku. Niestety z roz-
mowy wysz³y nici
bo rozdzwoni³ siê
Sony Ericsson na-
le¿¹cy do Œmierci.
Œmieræ, która z ra-
cji swojego fachu
zawsze musi byæ
pod telefonem,
odebra³a, a Herod
sta³ siê œwiadkiem
rozmowy nastêpu-
j¹cej treœci:

Hallo?... Robota?... Co? Pomieszali?
I zamiast corhydronu podali?!...
No, ale numer, niez³a zadyma..
Jasne, ¿e bêdê… tak – mam godzinê…
Gdzie lecieæ? Polska?
Wiem, o co chodzi…
Na pogotowiu bywam tam w £odzi…

Tak wiêc Œmieræ zostawi³a chwilowo
Heroda w spokoju, co da³o mu mo¿liwoœæ
ukrycia siê. Na nic siê to jednak zda³o, bo
jak chwali³a siê Œmieræ w ostatnim akcie:

W³aœnie skosi³am z³ego Heroda.
Myœlê, nikomu nie jest go szkoda…
Chcia³ zwiaæ i schowa³ siê gdzieœ
z kretesem
Lecz namierzy³am go GPS-em…

Jase³ka spotka³y siê z pozytywnym od-
biorem. Liczne odwo³ania do polskiej rze-
czywistoœci wywo³ywa³y uœmiech na twa-
rzach mieszkañców wsi i zaproszonych
goœci, wœród których znaleŸli siê m.in.: bur-
mistrz Piotr Pu³ka, wiceburmistrz Rozalia
Oliwa, by³a dyrektor szko³y Zofia Frosztê-
ga i emerytowany nauczyciel Ma³gorzata
Malina.

Na koniec m³odzi aktorzy zebrali grom-
kie brawa.

Tak du¿e przedsiêwziêcie nie by³oby
mo¿liwe gdyby nie trud i zaanga¿owanie
wielu osób. Najwiêksze wyrazy uznania
nale¿¹ siê tutaj uczniom, którzy pod okiem
B. Prza³a i A. Golonka wielokrotnie powta-
rzali swoje kwestie próbuj¹c zastosowaæ siê
do sugestii nauczycieli. Czêœæ z nich, mimo
zmêczenia próbami bra³a tak¿e czynny
udzia³ w przygotowaniu dekoracji i poma-
ga³a w zorganizowaniu rekwizytów. Rów-
nie¿ niektórzy rodzice aktywnie w³¹czyli siê
w przygotowania jase³ek i zadbali, by ich
pociechy mia³y odpowiednie do roli kostiu-
my. S³owa podziêkowania nale¿¹ siê ponad-
to Ireneuszowi Prza³a, który stworzy³ opra-
wê muzyczn¹ jase³ek, a tak¿e pracownikom
obs³ugi za pomoc w przygotowaniu sali na
wystêp.

Jase³ka 2008 s¹ ju¿ przesz³oœci¹, ale
wynikaj¹ce z nich przes³anie niech nam to-
warzyszy przez ca³y rok:

Wiêc mora³ taki niech nam zostanie
- trza siê nawracaæ, panowie, panie,
Bo choæ nam czasem myl¹ siê drogi,
To mi³osierny Pan nasz ubogi…
To teatr  tylko, lecz w ¿yciu trzeba
Ze wszystkich si³ swych chcieæ wejœæ
do Nieba!

  Anna Golonka

Nawrócony diabe³
Jase³ka w Harbutowicach
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W niedzielê 20 stycznia 2008 roku w
parafii pw. Trójcy Przenajœwiêtszej w Krzy-
waczce odby³o siê wielkie kolêdowanie,
gdy¿ w tym to dniu odby³ siê ju¿ po raz
ósmy Parafialny Konkurs Kolêdniczy zor-
ganizowany przez Joannê Szafraniec pod
patronatem ks. proboszcza Zbigniewa
Drobnego.

Konkurs ten organizowany jest rokrocz-
nie w celu podtrzymania staropolskiej tra-
dycji kolêdowania w domach rodzinnych,
jak równie¿ wêdrowania po najbli¿szej oko-
licy grup kolêdniczych.

Na tegoroczny konkurs przybyli goœcie
honorowi p. burmistrz Piotr Pu³ka oraz p.
burmistrz Rozalia Oliwa, która przez siedem
lat by³a wspó³organizatorem konkursu.

Do udzia³u w konkursie zaproszono
uczniów szkó³ podstawowych oraz gimna-
zjum z Krzywaczki i Bêczarki. W konkursie
wziê³o udzia³ 10 grup kolêdniczych (46
uczestników):

gr. nr 1 – Karolina Leniartek, Katarzyna
Cora, Kinga Gunia;

gr. nr 2 – Patrycja Tylek, Gabriela Doma-
nus, Justyna Maciejczyk, Paulina Pulchny;

gr. nr 3 – Marcin Pêcak, Patryk £apa,
Patrycja Opio³a, Jadwiga Kania;

gr. nr 4 – Karolina Boroñczyk, Joanna

Starowicz, Ma³gorzata Czarnik, Sebastian
Kruk, Kacper Kwinta;

gr. nr 5 – Paulina Storo¿uk, Zuzanna
Storo¿uk, Mariola Pachytel, Karolina Ka-
sperkiewicz;

gr. nr 6 – Sylwia Szafraniec, Ksenia Sza-
franiec, Damian Szafraniec, Konrad Szafra-
niec, Alicja Szymska, Anna Szymska;

gr. nr 7 – Kamil Burda, Daniel Burda,
Zofia Grzyb, Hubert Grzyb, Justyna Sobik;

gr. nr 8 – Rita Wilk, El¿bieta D¿wig,
Agnieszka Soliñska, Izabela Bysina; gr.

nr 9 – Piotr Leœniak, Kamil Kaczor, Pawe³
Leœniak, Micha³ Samsel, Kamil Sadowski,
Marzena Siemieniec;

gr. nr 10 – Sylwester Biela, Natalia Cia-
puta, Gabriela Kutrzeba, Natalia Grabek.

Ka¿da grupa wykona³a dwie wybrane
przez siebie kolêdy. Uroku kolêdnikom do-
dawa³y wykonane przy pomocy rodziców
kostiumy oraz charakteryzacja, szopki,
gwiazdy lub inne rekwizyty, jak równie¿ in-
strumenty muzyczne.

Kolêdników ocenia³o jury w sk³adzie: ks.
proboszcz Zbigniew Drobny, p. Krzysztof
Miêtka – przedstawiciel Rady Parafialnej, p.
Kazimierz D¹browa – przedstawiciel Parafial-
nej Orkiestry Dêtej, p. Jakub Pi¹tek – organi-
sta parafialny, p. Anna Karcz – przedstawi-

Wielkie   kolêdowanieKRZYWACZKA

ciel Rady Pedagogicznej SP w Bêczarce, p.
Zofia Bro¿yna – przedstawiciel Rady Peda-
gogicznej SP w Krzywaczce oraz p. Halina
Braœ – przedstawiciel parafii. Oceniaj¹c gru-
pê kolêdnicz¹ jury bra³o pod uwagê wykona-
nie prezentowanych kolêd, stroje, rekwizyty
oraz ogólne wra¿enie artystyczne.

Czas oczekiwania na wyniki konkursu
uœwietni³ M³odzie¿owy Zespó³ Muzyczny
w sk³adzie: Ksenia Szafraniec – klarnet,
Konrad Szafraniec – akordeon, Kamil D¹-
browa – tr¹bka, Olaf Wilk – tr¹bka.

Wyniki VIII Parafialnego Konkursu
Kolêdniczego

I miejsce gr. nr 9      II miejsce gr. nr 2
III miejsce gr. nr 10 Wyró¿nienie gr. nr 6

Zwyciêzcom konkursu nagrody ufun-
dowane przez ks. proboszcza Zbigniewa
Drobnego wrêczy³ przewodnicz¹cy jury p.
Krzysztof Miêtka.

Nagrodê Specjaln¹ Burmistrza Gminy
Su³kowice otrzymali cz³onkowie gr. nr 6.
Nagrodê tê wyró¿nionej grupie osobiœcie
wrêczy³ p. burmistrz Piotr Pu³ka. Ponadto
wszyscy uczestnicy konkursu oraz goœcie
honorowi otrzymali pami¹tkowe anio³ki.

Joanna Szafraniec

Op³atek orkiestry
W Oœrodku Kultury odby³o siê tradycyjne spotkanie op³at-

kowe su³kowickiej orkiestry dêtej.

Najpierw piêknego koncertu kolêd wys³uchali rodziny cz³on-
ków orkiestry oraz  zaproszeni goœcie, a wœród nich w³adze samo-
rz¹dowe gminy i ksiê¿a naszej parafii, przyjecha³ tak¿e ks. Pawe³
Drobny.

Po z³o¿eniu sobie noworocznych ¿yczeñ, zasiedliœmy do za-
stawionych smacznym jedzeniem sto³ów. Wspominaliœmy m.in.
pielgrzymkê do W³och.

Kierownik orkiestry Tadeusz Ziembla planuje w bie¿¹cym roku
now¹ pielgrzymkê, tym razem do Lourdes, w 150 rocznicê obja-
wieñ Matki Bo¿ej. (B)
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Na pocz¹tku stycznia w
karczmie w Krzywaczce odby-
³o siê spotkanie op³atkowe po-
³¹czone z zabaw¹ karnawa³ow¹.
Spotkanie organizowa³ Zarz¹d
Izby Gospodarczej w Su³kowi-
cach. By³o to drugie takie spo-
tkanie w krótkich dziejach na-
szej Izby.

Przyby³o oko³o 60 osób, byli to cz³on-
kowie Izby oraz zaproszeni goœcie. Prezes
Zarz¹du Izby Gospodarczej Stanis³aw Bier-
nat przywita³ goœci oraz z³o¿y³ im ¿yczenia
noworoczne.

PóŸniej wszyscy po³amali siê op³atkiem,
z³o¿yli sobie ¿yczenia, a nastêpnie odby³o
siê wspólne kolêdowanie przy akompania-
mencie p. Joanny Bobowskiej oraz pañstwa
Aleksandry i Janusza Zarzeckich.

Spotkanie w Krzywaczce

Prezes Stanis³aw Biernat zaprosi³
wszystkich do sto³ów na poczêstunek, roz-
mowy i zabawê. Spotkanie przebieg³o w
bardzo mi³ej i sympatycznej atmosferze.
Mamy nadzieje, ¿e bêdzie zorganizowane
równie¿ w nastêpnych latach i s³u¿y³o bli¿-
szemu poznaniu siê cz³onków i przyjació³
Izby Gospodarczej w Su³kowicach.

Cieszymy siê bardzo, ¿e poœwiêcili nam
Pañstwo swój cenny czas, korzystaj¹c z

naszego zaproszenia na spotka-
nie op³atkowe po³¹czone z za-
baw¹, œwiadczy to o Pañstwa za-
interesowaniu dzia³alnoœci¹
Izby Gospodarczej.

Sk³adamy serdeczne podziê-
kowania za pomoc w przygoto-
waniu i organizacjê spotkania
op³atkowego dla Pañstwa Ma-
rii Teresy i Janusza Strzeboñ-
skich, P. Krzysztofa Trojana
oraz Cz³onków Zarz¹du Izby Go-
spodarczej w Su³kowicach.

SIG

Z okazji Dnia Babci i Dziadka na zapro-
szenie naszych przedszkolaków do Przed-
szkola nr 2 w Su³kowicach przysz³y babcie
i dziadkowie. Goœci powita³a bardzo uprzej-
mie i mile pani dyrektor Zofia Kowalcze.
Dzieci to bardzo ³adnie œpiewa³y piosenki,
recytowa³y wiersze i tañczy³y.

Po wystêpie wszystkie dzieci z³o¿y³y
swoim babciom i dziadziusiom ¿yczenia oraz
wrêczy³y, wczeœniej przygotowane w przed-
szkolu przepiêkne laurki. Przy kawce i cia-
steczku z wnukami na kolanach, dziadko-
wie zaczêli wspominaæ, jak to niedawno po-
sy³ali swoje dzieci do przedszkola (czêsto
w³aœnie tego), a ju¿ chodz¹ tu ich wnuko-
wie. Wytworzy³a siê przesympatyczna at-
mosfera wœród goœci, dzieci i gospodarzy.
Niestety wszystko co dobre podobno szyb-
ko siê koñczy i tak ci, którzy jeszcze pra-
cuj¹, poszli do pracy, którzy ju¿ nie – do
swoich domów.

Nauczycielki Przedszkola nr 2
w Su³kowicach

Dziêkujemy wam, dziadkowie,
To bardzo wam siê chwali,
¯eœcie nam rodziców
Tak dobrze wychowali!
Bez was smutny by³by œwiat.
¯yj nam babciu, ¿yj nam dziadku
Co najmniej dwieœcie lat!

Droga babciu, drogi dziadku
Szereg ¿yczeñ wam sk³adamy
W ten radosny dzieñ.
I ¿yczymy wszystkiego dobrego
Z g³êbi naszych serc.
Nie znaj nigdy, co to troska
Albo smutku cieñ.
- ¯yczê tego z serca ca³ego
w ten radosny dzieñ.

Kochane babcie, drodzy dziadkowie!
Bardzo prosimy, abyœcie co dzieñ
Pili na zdrowie:
- sok marchewkowy
- pomarañczowy
- pomidorowy.
Jedli cytryny,
Chocia¿ wam od nich kwaœniej¹ miny.
Wiecie dlaczego?
¯ebyœcie byli silni i zdrowi
I do zabawy z nami gotowi!

Dziêkujê za zaproszenie na Dzieñ Babci
i Dziadka Paniom Nauczycielkom Przed-
szkola w Trzemeœni.

Dziêkujê Paniom Nauczycielkom  Przed-
szkola nr 2 w Su³kowicach za zaproszenia
na wa¿niejsze uroczystoœci.

Stefan Bochenek

Bez was
smutny by³by œwiat
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Organizatorami zajêæ w Su³kowicach
podczas ferii by³y równie¿ Oœrodek Kultu-
ry i Gimnazjum. Na terenach kompleksu przy
Gimnazjum odby³ siê zimowy biwak harcer-
ski MHD ,,Rewelacja” oraz trzech zaprzy-
jaŸnionych dru¿yn harcerskich hufca My-
œlenice.

Ferie w œwietlicy œrodowiskowej i pla-
cówkach oœwiatowych gminy zapewni³y
dzieciom codziennie przez piêæ godzin za-
bawê w œwietlicach i zajêcia sportowe w
salach sportowych, a tak¿e liczne wyjazdy.
Ka¿de dziecko, które tylko mia³o na to ocho-
tê i pozwolenie rodziców, dwa razy w tygo-
dniu wyje¿d¿a³o na basen w Suchej Beskidz-
kiej. Równie¿ w Suchej dzieci wziê³y udzia³
w zwiedzaniu zamku i interaktywnych zajê-
ciach obejmuj¹cych konkursy i quizy opar-
te na wiedzy zdobytej podczas poznawa-
nia zabytku.

Dwukrotnie skorzystano z zaproszenia
Muzeum ̄ up Solnych w Wieliczce. Dzieci
poznawa³y „Œwiat œredniowiecznych wo-
jowników” i wziê³y udzia³ w spotkaniu z ar-
cheologiem.

W drugim tygodniu ferii uczestnicy
akcji zimowej odwiedzili obserwatorium
astronomiczne w Jaworzycach ko³o Tokar-
ni, gdzie o tajemnicach nieba opowiada³
astronom.

Podczas zajêæ œwietlicowych dzieci mia-
³y okazjê korzystaæ z gier planszowych i
stolikowych, graæ w pi³karzyki i w tenisa
sto³owego, a tak¿e w gry komputerowe.
Gminne Centrum Informacji zorganizowa³o
dla nich szkolenia, podczas których dowie-
dzia³y siê m.in., jak korzystaæ z Internetu, i
jak wykonaæ w³asn¹ wizytówkê.

Zorganizowano
bal karnawa³owy i
dwa konkursy z na-
grodami. Jeden pla-
styczny – pod has³em
„Gdybym mia³ czaro-
dziejska ró¿d¿kê” i
konkurs oparty na for-
mule „jeden z dziesiêciu”. Trzeba by³o wy-
kazaæ siê du¿¹ wiedz¹ ogóln¹, a pytania
konkursowe uk³adali sami uczestnicy ferii.
Og³oszenie wyników konkursów wraz z
wrêczeniem nagród odby³o siê podczas
ostatniego dnia akcji.

W konkursie plastycznym nagrodzono:
Angelikê Szafraniec, Alana Biedkê. Alek-
sandrê Sadowsk¹, Izabelê Bysinê, Annê
Brózdê, Monikê Kozie³, Wiolettê Starzec,
Justynê Lewandowsk¹, Ewelinê Grzes³o,
Aleksandrê Marek, Barbarê Œliwê, Renatê
Joñczyk, Piotra Garbienia, Kingê Gibas,
Nataliê Bochenek, Sarê Kalo, Annê Garbieñ,
Dawida Joñczyka, Annê Kud³ê, Gabrielê
Golonkê i Annê Gielatê.

W konkursie wiedzy ogólnej „Kto czy-
ta, mniej pyta” zwyciê¿yli: Katarzyna Sta-
rowicz, Karolina Leniartek, Karolina Stan-
kiewicz, Justyna Maœlanka, Katarzyna
Œliwa, Barbara Œliwa, Maciej Œmi³ek, Alicja
Profic, Dawid Starzec, Marcin Porze¿añski
i Sylwester Œwiat³oñ.

Zajêcia prowadzone by³y  od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godzinach od 9 do 13
w Œwietlicy Œrodowiskowej w Su³kowicach
przy ulicy Sportowej oraz w budynkach

W zdrowym ciele zdrowy duch
– czyli ferie zimowe w Su³kowicach

szkó³ podstawowych w Biertowicach, Har-
butowicach, Krzywaczce i Rudniku.

„Trochê zawodu sprawi³a nam pogo-
da. Planowaliœmy kuligi z pieczeniem
kie³basek, zabawy na œniegu. Ale có¿, na
pogodê nie mamy wp³ywu. Zrobiliœmy, co
le¿a³o w naszych mo¿liwoœciach, by dzie-
ci dobrze siê bawi³y i dobrze spêdzi³y swój
wolny czas” – mówi koordynator wypo-
czynki zimowego dzieci i m³odzie¿y w gmi-
nie Su³kowice Krystyna Sosin.

Nad sprawnym przebiegiem akcji i bez-
pieczeñstwem wypoczywaj¹cych czuwali
wraz z ni¹ pracownicy œwietlicy, nauczy-
ciele poszczególnych szkó³ podczas swo-
ich dy¿urów nauczycielskich oraz dwie oso-
by z wolontariatu z pe³nym przygotowa-
niem pedagogicznym.

Akcja finansowana by³a z funduszów
pe³nomocnika burmistrza do spraw roz-
wi¹zywania problemów spo³ecznych,
przy wsparciu finansowym z bud¿etów
Oœrodka Kultury i Œwietlicy Socjotera-
peutycznej.

Anna Witalis-Zdrzenicka

fot. Krzysztof Trojan

Ponad 150 dzieci i m³odzie¿y korzysta³o z wypoczynku pod-
czas ferii zimowych zorganizowanego przez Œwietlicê Œrodowi-
skow¹ wraz z Zespo³ami Placówek Oœwiatowych w ka¿dej miej-
scowoœci Gminy Su³kowice pod has³em „W zdrowym ciele zdro-
wy duch”.
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Gimnazjum w Su³kowicach goœci³o w
ostatnich dniach stycznia harcerzy z
trzech dru¿yn Hufca ZHP Myœlenice. Nie
zabrak³o równie¿ akcentu lokalnego, czyli
obecnoœci 101 MDH „Rewelacja”, prowa-
dzonej przez druha Grzegorza Burdê w³a-
œnie w Su³kowicach.

Prócz „rewelacyjnych” harcerzy trzy
fantastyczne dni pe³ne œwietnej zabawy i
g³êbokich refleksji spêdzili w naszym mie-
œcie cz³onkowie 18 MDSH „Szczerbiec” i
14 MDH „Zoœka”. Wszyscy s¹ zachwyce-
ni!

Ciekawy program, pracowita kadra, a
przede wszystkim wspaniali uczestnicy bi-
waku zapewnili niezapomniane prze¿ycia.
Druhny i druhowie zdobywali wiele no-
wych, praktycznych umiejêtnoœci, rozwija-
j¹c siê przez zabawê. Ka¿dego poranka
przez te trzy dni budzi³ ich uroczy uœmiech
druhny oboŸnej, Oli „Kremówki” Bisztygi,
ten sam uœmiech by³ ostatnim, jaki widzieli
przed snem. Darek „Szczota” Szczotkowski
wymyœla³ plan pracy i ci¹gle nowe zajêcia,
przeplataj¹c to zajêcie tworzeniem wspania-
³ej pracy semestralnej na studia. Miejsco-
wy dru¿ynowy, wspomniany ju¿ Grzeœ „Ad-
rub” Burda, pilnie czuwa³ (jak na harcerza
przysta³o) nad ka¿d¹ kwesti¹ organizacyjn¹.
Kolejn¹ z wielkiej pi¹tki by³a druhna Kasia
Szymañska – bez niej m³odsi harcerze nie
mieliby tylu atrakcji i za tê pracê nale¿y jej
podziêkowaæ. Pieczê nad ca³oœci¹ trzyma³
druh komendant biwaku Marek Szczotkow-
ski, doœwiadczony instruktor Hufca My-
œlenice.

Jednak ta pi¹tka nie by³aby na tym bi-
waku wcale potrzebna, gdyby nie uczest-
nicy – harcerze z g³owami pe³nymi szalo-
nych pomys³ów, tonami dobrego humoru
i serdecznymi uœmiechami. Co robili? Naj-
lepiej zapytaæ ich samych, bo nic tak nie
oddaje magii harcerskich spotkañ, jak
wspomnienia uczestników. Zapewne wy-
mieni¹ bieg sprawnoœciowy, harcerskie
wieczornice o Szarych Szeregach, czy sza-
lone œpiewogrania.

O jednym mo¿na zapewniæ, harcerstwo
tak w gminie Su³kowice jak powiecie my-
œlenickim ci¹gle jest i dzia³a, nawet roœnie
w si³ê. Jest to równie¿ zas³ug¹ w³adz lo-
kalnych, burmistrza Piotra Pu³ki i zast. bur-
mistrza Rozalii Oliwy. Cenn¹ pomoc i zain-
teresowanie sprawami skautów okazuje
tak¿e ks. proboszcz Stanis³awa Jaœkowiec.
Dobrym duchem dla harcerzy jest te¿ ko-
ordynator ferii zimowych podharcmistrz
Krystyna Sosin. To bardzo wa¿ne, ¿e s¹
ludzie, których sercom bliskie s¹ harcer-
skie idea³y i zabawa.

Na wieczornym ,,œwieczkowisku” uro-
dzi³ siê pomys³, by skrzykn¹æ ,,starych”
harcerzy i utworzyæ w Su³kowicach Ko³o
Przyjació³ Harcerstwa. Druhowie, odezwij-
cie siê!

Ju¿ nied³ugo otwarcie harcówki 101
MDH ,,Rewelacja” w Oœrodku Kultury.

Z harcerskim pozdrowieniem dla
wszystkich czytelników – Czuwaj!

W imieniu uczestników:
pwd. Dariusz Szczotkowski

 wspó³organizator biwaku

Rewelacyjny biwak w gimnazjum

Ju¿ wiosna!
APEL DO MIESZKAÑCÓW

Je¿eli chcemy ¿yæ w czystym œrodowisku, wyrzucajmy
œmieci i odpady na miejsca do tego przeznaczone, wszystkim
œmiec¹cym nie bójmy siê zwróciæ uwagi.

Troska o poprawê stanu œrodowiska naturalnego i
wygl¹du estetycznego naszego otoczenia jest œwiadec-
twem naszej kultury. Dba³oœæ o estetykê gminy nie mo¿e
sprowadzaæ siê do jednorazowych akcji, lecz musi staæ siê
codzienn¹ praktyk¹ i obyczajem mieszkañców.

W zwi¹zku z tym apelujemy o jak najszybsze przyst¹pie-
nie do prac porz¹dkowych.

DAJMY ŒMIECIOM KOSZA.

Drodzy Czytelnicy!

Informujemy P.T. Rodziców, ¿e zapisy
dzieci do przedszkoli na rok szkolny
2008/2009 odbywaæ siê bêd¹ w dniach:

3 – 31 marca 2008 r.

Prosimy o zg³aszanie siê do dyrekto-
rów przedszkoli z dowodem osobistym (do-
wodem to¿samoœci).

Uchwa³a Rady Miejskiej w Su³kowicach
w sprawie zasad i trybu korzystania z przed-
szkoli samorz¹dowych prowadzonych
przez Gminê Su³kowice znajduje siê w za-
k³adce OŒWIATA.

Szczegó³owe Regulaminy rekrutacji
dzieci do przedszkoli dostêpne s¹ u dyrek-
torów przedszkoli.

Przypominamy zarazem, ¿e dziecko w
wieku 6 lat obowi¹zane jest odbyæ roczne
przygotowanie przedszkolne, a obowi¹z-
kiem rodziców jest dope³nienie czynnoœci
zwi¹zanych ze zg³oszeniem dziecka do
przedszkola, a tak¿e zapewnienie regular-
nego uczêszczania dziecka na zajêcia.

Rozalia Oliwa
Zastêpca Burmistrza Gminy Su³kowice

ZAPISY
DO PRZEDSZKOLI

1. Kilkadziesi¹t osób od po³owy stycz-
nia pyta³o mnie, kiedy uka¿e siê nowa Klam-
ra. Jeden z moich przyjació³ nawet ironizo-
wa³, ¿e strajkujê. Odpowiem krótko: Podpi-
sa³em now¹ umowê na rok. Musia³em na-
stêpnie czekaæ na teksty, st¹d obecny nu-
mer w koñcu rozrós³ siê nomen omen jak cia-
sto na chleb.

2. Na zaproszenie przewodnicz¹cej Ko-
misji Oœwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
pani Marty Biernat uczestniczy³em w czêœci
posiedzenia tej komisji, w której omawiano
zmiany w statucie Klamry. Pad³y propozy-
cje, aby zlikwidowaæ radê redakcyjn¹. Re-
daktor naczelny bêdzie odpowiada³ za do-
bór tekstów z wyj¹tkiem stron z Urzêdu Miej-
skiego i Rady Miejskiej, które przes³ane w
terminie musz¹ byæ opublikowane.

Zaproponowa³em radnym rozwa¿enie
dwóch wniosków:

* Teksty i zdjêcia do kolejnego numeru
„Klamry” redaktor naczelny gromadzi do 20
ka¿dego miesi¹ca.

* Redaktor naczelny musi byæ powiado-
miony przez przedstawicieli Urzêdu Miejskie-
go i Rady Miejskiej o terminach wydarzeñ
gminnych.

O zmianach w statucie gazety zadecy-
duj¹ radni, o czym Pañstwa poinformujê.

Stefan Bochenek
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Od obecnego roku procedura przeka-
zywania 1% podatku zosta³a znacznie
uproszczona. Nie potrzeba ¿adnych opera-
cji finansowych, aby móc przekazaæ œrodki
dla organizacji po¿ytku publicznego. Wy-
starczy tylko wpis w zeznaniu podatkowym,
a reszt¹ zajmuje siê ju¿ urz¹d skarbowy.

Namawiamy bardzo gor¹co do przeka-
zania œrodków na dzia³alnoœæ Stowarzysze-
nia „Kolonia”. Wszelkie fundusze, które
pozyskujemy ze Ÿróde³ prywatnych, stara-
my siê pomna¿aæ wielokrotnie poprzez apli-
kowanie o fundusze publiczne (gminne,
powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie).

Dziêkuj¹c wszystkim naszym darczyñ-
com za pomoc w roku 2007 pragniemy za-
znaczyæ, i¿ w du¿ym stopniu przyczynili siê
oni do rozszerzenia naszej dzia³alnoœci. Ko-
lejny ju¿ rok funkcjonowa³ Œrodowiskowy
Dom Samopomocy w Su³kowicach oraz filia
w Lubniu. Powadzono rehabilitacjê dzieci i
m³odzie¿y niepe³nosprawnej w Centrum Re-
habilitacji w Su³kowicach. Tak¿e kolejny rok
dzia³a³a grupa œrodowiskowa, organizuj¹ca
miêdzy innymi cykl „Spotkañ Integracyj-
nych”. Stowarzyszenie „Kolonia” by³o tak-
¿e organizatorem letniego wypoczynku dla
dzieci. Spoœród nowych zadañ wydano to-
mik wierszy oraz p³ytê poœwiêcone pamiêci
Jana Paw³a II, promuj¹c¹ twórczoœæ osób
niepe³nosprawnych. Ponadto Stowarzysze-
nie ca³y czas wspiera Dom Pomocy Spo³ecz-
nej im. T. Piekarza w Harbutowicach oraz
Warsztaty Terapii Zajêciowej w Harbutowi-
cach, Myœlenicach i Dobczycach.

Od Ciebie zale¿y, czy Twoje pieni¹dze
zostan¹ w gminie Su³kowice. Dlatego te¿
prosimy o wp³aty na rzecz Stowarzyszenia.
Pieni¹dze te zostan¹ dobrze wykorzystane
i przeznaczone na wszelk¹ pomoc dla osób
niepe³nosprawnych z naszej gminy.

Podaruj niepe³nosprawnym z naszej
gminy 1% swojego podatku – to nic nie
kosztuje.

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepe³-
nosprawnych „Kolonia” w Harbutowicach

Harbutowice 1, 32-440 Su³kowice
tel./fax: 012 273-20-02
e-mail: swonkolonia@wp.pl
www.kolonia.sulkowice.pl
KRS 0000039520
Konto bankowe:
71 8589 0006 0170 0000 0228 0006

W imieniu Zarz¹du
Krystyna Stolarska

Prezes Stowarzyszenia

Co zrobiæ, aby 1% Two-
jego podatku zosta³o
w Gminie Su³kowice?

W dniu 16 stycznia br. w Centrum Jana
Paw³a II „Nie lêkajcie siê” odby³a siê pro-
mocja p³yty oraz tomiku wierszy wyda-
nych przez Stowarzyszenie „Kolonia”.  Na
zaproszenie przybyli przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych województwa ma³o-
polskiego, przedstawiciele w³adz gminy
Su³kowice, cz³onkowie Zarz¹du oraz sym-
patycy Stowarzyszenia.

Wszystkich goœci przywita³ gospodarz
Centrum JP II ks. Jan Kabziñski. Prezes Sto-
warzyszenia Krystyna Stolarska podziêko-
wa³a za mo¿liwoœæ zorganizowania promo-
cji w³aœnie w tym miejscu. Zwróci³a uwagê
na dar, jakim obdarzy³ nas Ojciec Œwiêty.
Jego pontyfikat, a przede wszystkim ostat-
nie lata cierpienia i walki z chorob¹ przybli-
¿y³y wszystkim nam los osób niepe³no-
sprawnych, starych i chorych. Dlatego te¿
twórczoœæ tych osób jest znakomitym przy-
k³adem na ich wra¿liwoœæ, szczeroœæ oraz
prostotê przekazu. Kolejnym mówc¹ by³
burmistrz Piotr Pu³ka, który podziêkowa³
zarówno twórcom jak i organizatorom tego
przedsiêwziêcia.

Dalsza czêœæ nale¿a³a ju¿ do twórców i
wykonawców. Najpierw zabra³ g³os Piotr
„Kuba” Kubowicz, opiekun artystyczny
przedsiêwziêcia. Podziêkowa³ wszystkim
artystom, przede niepe³nosprawnym oraz
terapeutom i opiekunom. Potem do zebra-
nych przemówi³a ju¿ poezja i muzyka, która
jest ho³dem z³o¿onym Papie¿owi Janowi
Paw³owi II. Piosenki zebrane na p³ycie wy-
konywa³ zespó³ z³o¿ony z podopiecznych
oraz terapeutów Domu Pomocy Spo³ecz-
nej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowi-
cach, Warsztatów Terapii Zajêciowej w
Harbutowicach, Myœlenicach i Dobczy-
cach oraz  Œrodowiskowego Domu Samo-
pomocy w Su³kowicach. Przeplatane by³y
one wierszami z tomiku „ProwadŸ nas”, któ-
re recytowa³y dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ w
Su³kowicach i Harbutowicach.

 

Oto jeden z wierszy, autorstwa Marii Jasek:

Czasami

Myœlê sobie czasami,
¯eby nie sta³o siê tak,
W pogoni za „mamon¹”,
Pustej s³awy blaskiem
Za czym tak wszyscy goni¹,
By nie zapomnieæ tego,
Co mówi³eœ do nas.
Zatrzymaæ siê czasami,
Przystan¹æ, wolniej trochê ¿yæ...
Trochê mniej „mieæ” a bardziej „byæ”.
Mieæ czas na marzenia, na rozmowê...
Z Bogiem i przyjacielem.
Uczy³eœ nas ciekawoœci œwiata ,
Mi³oœci do bliŸniego, tolerancji,
Wiêc dlaczego, tak ma³o pamiêtamy z tych
lekcji?

 
Publikacja tomiku wierszy by³a mo¿liwa

dziêki wsparciu Ma³opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego, a p³yty – Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych. Stowarzyszenie „Kolonia” po-
dejmuj¹c siê tych¿e wydawnictw mia³o za
zadanie    promowanie twórczoœci osób nie-
pe³nosprawnych, którymi siê opiekuje. Za-
równo p³ytê jak i tomik wierszy mo¿na otrzy-
maæ za darmo. Stowarzyszenie jako organi-
zacja po¿ytku publicznego, nie prowadz¹ca
dzia³alnoœci odp³atnej, pozyskuje œrodki je-
dynie z darowizn oraz wp³at 1% podatku.

Przedpremierowa prezentacja odby³a siê
w dniu 16 listopada 2007 roku w Oœrodku
Kultury w Su³kowicach. Stowarzyszenie
„Kolonia” bêdzie prowadziæ dalej akcjê pro-
mocyjn¹ p³yty i tomiku wierszy na terenie
gminy Su³kowice oraz powiatu myœlenic-
kiego. Wszelkich informacji mo¿na bêdzie
uzyskaæ na stronach internetowych stowa-
rzyszenia oraz w parafiach naszej gminy.

Andrzej Piwowarski

P³yta i tomik wierszy o Janie Pawle II
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W dniu 13.01.2008 cz³onkowie Sztabu
Oœrodka Kultury w Su³kowicach w sk³adzie:
Krzysztof Trojan – kierownik sztabu, Ma-
ria Nowak, Ewa Œwierczyñska, Ma³gorzata
Dzidek po komisyjnym otwarciu puszek
dokonali przeliczenia pieniêdzy, zebranych
przez 25  wolontariuszy.

Cz³onkowie Sztabu stwierdzaj¹, ¿e wo-
lontariusze zebrali ³¹czn¹ kwotê 13415,71
(s³ownie: trzynaœcie tysiêcy czterysta piêt-
naœcie z³otych 71/100).

Podczas trwania imprezy przeprowa-
dzono równie¿ licytacjê gad¿etów, otrzy-
manych od Fundacji Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy, z której dochód wy-
niós³ 315,00 (trzysta piêtnaœcie z³.)

Ogó³em zebrana kwota i wp³acona do
banku: 13730,71 z³.

Podczas zbiórki zosta³a zebrana równie¿
obca waluta: 20,39 euro, 32 koron s³owac-
kich, 32 koron czeskich, 10 forintów.

Wyniki turniejów, które odby³y siê w
Oœrodku Kultury w czasie ferii zimowych

Tenis sto³owy
I miejsce Pawe³ Sajdera, Norbert Œmi³ek
II miejsce Krzysztof Cie¿
III miejsce Marcin Bochenek

Bilard – szko³y podstawowe
I £ukasz Jêdrzejowski
II Szymon Jêdrzejowski
III £ukasz Bernecki

Bilard – gimnazja i starsi
I Damian Jochym
II Andrzej Sroka
III Jakub Dzidek

Gra „Pi³karzyki”
I Jakub Jêdrzejowski i Dawid Bernecki
II Katarzyna Ziembla i Kamila Dzidek
III Magdalena Kisielewska i Joanna Strêk
oraz Maria Dziedzic i Wioletta Kurek

Warcaby
I Dawid Bernecki
II Jakub Jêdrzejowski
III Kamila Dzidek

Turniej uk³adania puzzli
I Katarzyna Ziembla oraz Magdalena Ki-
sielewska

Nagrody zosta³y ufundowane przez
Oœrodek Kultury.

Sêdziowali Krzysztof Trojan, Krystyna
Fija³, Ewa Œwierczyñska, Maciej Ziêba.

Podczas ferii odby³y siê równie¿ m.in.
spektakl teatralny, dyskoteka, wyjazdy na
basen, projekcja filmu, wycieczka do obser-
watorium na górze Lubomir w Wêglówce.

Zebrali 13730,71 z³Ferie w OK

Wprawdzie do œwi¹t wielkanocnych
pozosta³o jeszcze trochê czasu, to jednak
ju¿ teraz Oœrodek Kultury „KuŸnia” w
Su³kowicach og³osi³ regulamin doroczne-
go konkursu palm, pisanek, stroików i
kartek wielkanocnych. Chodzi o to, aby
potencjalnym autorom prac daæ odpo-
wiedni¹ iloœæ czasu na ich wykonanie.

G³ównym celem imprezy jest podtrzyma-
nie piêknych tradycji strojenia palm oraz zwy-
czaju kraszenia pisanek. Podczas konkursu,
który odbêdzie siê w Niedzielê Palmow¹, 16
marca, wybrane zostan¹: najpiêkniejsza i naj-
wy¿sza palma wielkanocna, naj³adniejsza pi-
sanka, stroik oraz kartka œwi¹teczna.

Palmy oceniane bêd¹ w trzech kategoriach:
ma³e (do 150 cm wysokoœci), œrednie (do 250
cm wysokoœci) oraz du¿e (powy¿ej 250 cm
wysokoœci). Specjalne jury oceniaæ bêdzie m.in.
kompozycjê palmy, zastosowane do jej wyko-
nania materia³y, starannoœæ wykonania i wk³ad
pracy.

Pisanki z³o¿one na konkurs mog¹ byæ
drewniane b¹dŸ oryginalne (w formie wy-
dmuszki). W tym przypadku ocenie podlegaæ
bêd¹: zastosowanie tradycyjnych wzorów i
technik wykonania kraszanki, propozycje no-
woczesnych zdobieñ oraz starannoœæ wykona-
nia.

Jeœli chodzi o stroiki i karty œwi¹teczne,
oceniane bêd¹ starannoœæ wykonania i ogólne
wra¿enie.

Przyjmowanie prac konkursowych trwaæ
bêdzie do 14 marca. Mo¿na je przynosiæ ju¿
teraz do Oœrodka Kultury.

W ka¿dej kategorii konkursowej przy-
znane zostan¹ nagrody g³ówne oraz
wyró¿nienia. Zapraszamy do udzia³u w kon-
kursach.

W Oœrodku Kultury w Su³kowicach
rozegrane zosta³y mistrzostwa Ma³opol-
ski w szachach m³odzików do 9 lat i przed-
szkolaków.

W szranki stanê³o 30 zawodniczek i za-
wodników z ca³ego województwa. Tytu³ mi-
strzowski wywalczy³ Mateusz Krasiñski z
MOK Valvex Rabka-Zdrój, który wyprze-
dzi³ Macieja Prusa z OWR Andrychów i Ma-
teusza Kuleszê z OK Su³kowice. Dalsze lo-
katy zajêli: Krzysztof Karpa³a z MKS MOS
Wieliczka, Piotr Kuilus z CKiS Skawina,
Micha³ Antos z BrzeŸnicy, Rafa³ Szczyrbak
z CKiS Skawina oraz Filip Bednarek z KKSz
Kraków. Michalina Dêbowska z MKS MOS
Wieliczka wygra³a turniej dziewcz¹t, trze-
cia by³a Izabela Koprowska ze Skawiny.
Wœród przedszkolaków drugi by³ Klaudiusz
Rydz, a trzeci Przemys³aw Repeæ (obaj Su³-
kowice).

Najm³odsi szachiœci

Wielkanocny konkurs

Oœrodek Kultury i Gimnazjum im. Ste-
fana kard. Wyszyñskiego w Su³kowicach
zapraszaj¹ dzieci i m³odzie¿ z powiatu my-
œlenickiego do udzia³u w konkursie po-
œwiêcanym Fryderykowi Chopinowi.

Celem konkursu jest popularyzowanie
¿ycia i twórczoœci naszego genialnego kom-
pozytora. Prosimy nauczycieli o rozpropa-
gowanie konkursu wœród dzieci i m³odzie-
¿y.

Konkurs o Chopinie

Teksty na podstawie informacji
Krzysztofa Trojana
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W Galerii Internat zosta³a otwarta wy-
stawa oryginalnie „malowanych” s³ów w
jêzyku chiñskim wykonanych dla Zespo-
³u Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹-
cych w Su³kowicach przez tajwañskiego
artystê - malarza Jhy Cheng Wu . Tytu³
wystawy: „S³owa malowane – Jhy Cheng
Wu”.

Jhy Cheng Wu – urodzony w 1961 roku na
Tajwanie
1980 – Studia artystyczne w Tajwanie
1981 – Pierwsza nagroda w konkursie akwa-
reli, Tajwan
1982 – Pierwsza nagroda w konkursie „Po-
znajmy Chiny, Tajwan”. Rysunki przyrody
dla czasopism o Tajwanie
1983 – Wyk³ady z zakresu Sztuk Piêknych
dla liceum w Tajwanie
1991 – D.NAP. Akademia Sztuk Piêknych
w Lyonie (Francja)
1994 – D.N.S.E.P. Akademia Sztuk Piêknych
w Lyonie (Francja)
1995 – Laureat de Initiales MAPRA Lyon.
Laureat wystawy rysunku La Roche-sur-
Yon (Francja)
1998 – Pierwsze miejsce w Biennale Sztuki
Wspó³czesnej w Nimes (Francja)
2002 – Pierwsza nagroda na Salonie Sztuki
Wspó³czesnej w Genewie (Szwajcaria).
Pierwsze miejsce w konkursie sztuki VIL-
LAMAGNA.
W latach 2002 - 2007 – 17 wystaw indywi-
dualnych w Chinach, we Francji, w Polsce,
w USA i na Tajwanie
W 2003 roku – wystawa w Galerii Internat
ZSZiO w Su³kowicach – „Su³kowickie pej-
za¿e” wykonanych tuszem na bibule ma-
larskiej

Jhy Cheng Wu mieszka i tworzy w Lyonie
(Francja)

e-mail: jhychengwu@gmail.com

Anna £uczak

W chiñskim stylu
Krystyna Szczerbiñska jest zwi¹zana

z Galeri¹ Internat od pocz¹tku jej istnie-
nia, tj. od roku 1999, a z Su³kowicami od
1996 r., kiedy to odby³ siê pierwszy plener
malarski zorganizowany przez dyrektora
i Stowarzyszenie Przyjació³ Zespo³u
Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
w Su³kowicach.

Wziê³a udzia³ w 14 (z 16) plenerów i tylu¿
wystawach poplenerowych. Podarowane
szkole jej obrazy, oleje i pastele, wystawia-
ne by³y siedmiokrotnie na zbiorowych wy-
stawach tematycznych. Wiele z nich zdobi
dziœ gabinety i salony w miejscowych za-
k³adach rzemieœlniczych i domach prywat-
nych.

Prezentowana w Galerii Internat jej wy-
stawa indywidualna to zbiór 17 pasteli.
Ka¿dy obraz ma swój w³asny temat i klimat,
ale w formie i stylistyce stanowi¹ dokument
d¹¿¹cy do syntezy. Pejza¿, kwiaty, archi-
tektura, egzotyczne ptaki to zjawiska ota-
czaj¹cego nas œwiata, które zdaniem artyst-
ki warto uchwyciæ i zatrzymaæ. To malar-
stwo fascynuje nie tylko kolorytem, œwia-
t³em i nastrojem, lecz równie¿, a nawet
przede wszystkim niezwyk³¹ maestri¹, z jak¹
Krystyna Szczerbiñska pos³uguje siê t¹
trudn¹ technik¹ malarsk¹, jak¹ jest w³aœnie
pastel.

Aleksandra Korpal

Krystyna Szczerbiñska ukoñczy³a Aka-
demiê Sztuk Piêknych w Krakowie. Dyplom
w pracowni prof. Wac³awa Taranczewskie-
go. Cz³onek Zwi¹zku Polskich Artystów
Plastyków, uprawia malarstwo i grafikê.
Udzia³ w wystawach ogólnopolskich orga-
nizowanych przez ZPAP, poplenerowych
oraz wystawy indywidualne. Prace w zbio-
rach pañstwowych i prywatnych w kraju i
za granic¹.

Œwiat³em malowane

Jury w sk³adzie: Jan Socha – przewod-
nicz¹cy, Ryszard Judasz, Krzysztof Tro-
jan w konkursie Oœrodka Kultury oceni-
³o 26 szopek, 14 stroików, 134 kartek œwi¹-
tecznych i 2 gwiazdy betlejemskie.

Przyzna³o nagrody i wyró¿nienia, a nie-
nagrodzonym uczestnikom konkursu wrê-
czyæ nagrody pocieszenia. Jury ocenia³o
pomys³owoœæ, technikê i starannoœæ wy-
konania.

Szopki
kl. I-III

I miejsce Rafa³ Joñczyk (Su³kowice)
II miejsce Edyta Sowa (Biertowice)

kl. IV-VI
I Rafa³ Matulski i Marek Strêk (Su³kowice)
II Magda Postawa (Su³kowice)
III Aneta, Urszula i Joanna Bochenek (Bier-
towice)
Wyró¿nienia: Aneta Migo, Biertowice, kl.
IV-VI SP Su³kowice (ko³o origami), Bartek
Morek i Miko³aj Bochenek, Katarzyna Joñ-
czyk i Gabriela Grbieñ, Aleksandra Krzy-
¿ek, Kamil Skorut, Damian Jêdrzejowski i
Paulina Rusek (wszyscy Su³kowice), Mar-
cin i Justyna Ziemianin (Jasienica)

Kartki œwi¹teczne
Przedszkola

I Przedszkole Samorz¹dowe nr 3 Su³kowice
II Przedszkole Samorz¹dowe nr 2 Su³kowi-
ce

kl. IV-VI
I Tomasz Grabek (Su³kowice)
II Wojciech Joñczyk (Su³kowice)
Wyró¿nienia: Natalia Mrowczyk (Biertowi-
ce), Katarzyna Su³owska i Brygida Biela
(Su³kowice, ko³o plastyczne dzia³aj¹ce przy
Oœrodku Kultury, Magdalena Augustynek
(Bêczarka)

Stroiki
kl. I-III

I Patryk Wata (Su³kowice)
kl. IV-VI

I El¿bieta Fus (Biertowice)
II Szymon Biela (Su³kowice)

Oœrodek Kultury w Su³kowicach Ga-
leria „KuŸnia” zaprasza na wystawê foto-
graficzno-plastyczn¹ podopiecznych Œro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Su³-
kowicach.

Wystawa czynna do 31 marca br.

Wyniki
konkursu œwi¹tecznego

FOTO
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W oczekiwaniu na przyjazd ekipy TVP
Kraków marsze i skoczne melodie góralskie
zagra³a orkiestra dêta. Jak zwykle piêknie
zatañczy³y dziewczêta zespo³u „Retro”.

Turniej otworzy³ prezes „Wiecha” Wie-
s³aw Stok³osa, którego dru¿yna zwyciê¿y-
³a w ubieg³ym roku. Wkrótce rozpocz¹³ siê
mecz pomiêdzy dru¿yn¹ telewizji a nazwa-
nym umownie zespo³em prezesów.

TVP Kraków: dyr. Witold Gadowski,
Monika Selimi („Pogodynka”), by³a repre-
zentantka Polski w pi³ce no¿nej pañ Iwona
Klimkiewicz, ks. Piotr Grotowski – duszpa-
sterz pracowników telewizji oraz redakto-
rzy Jan Rojek, Krzysztof Sata³a, Jacek Sata-
³a, Piotr Tokarski, B³a¿ej Martnuska, Ma-
riusz Süss.

Prezesi: Zbigniew G³adysz („De
Jong”), Krzysztof Pomirski („Wiech”), wi-
cestarosta Waldemar Wolski, burmistrz
Piotr Pu³ka oraz wypo¿yczeni z Cravtico
Konrad Matysiak i Tomasz Szablowski.

Na boisku emocji nie brakowa³o. Za-
wodnicy dawali z siebie wszystko. Trzy do
jednego zwyciê¿yli prezesi, dla których
dwie bramki zdoby³ Pomirski i jedn¹ Sza-
blowski; dla TVP gola strzeli³a Klimkiewicz.
Niemniej dobrze broni³ burmistrz Pu³ka,
uznany przez kibiców najlepszym zawod-
nikiem meczu. Puchar wrêczy³ mu dyrektor
Gadowski, który równie¿ dosta³ puchar za
popieranie meczów charytatywnych.

Ksi¹¿ka z autografem Adama Ma³ysza i
pi³ka z podpisem Anny Dymnej oraz wiele
innych przedmiotów licytowano po meczu
na aukcji. Licytacjê prowadzili Monika Se-
limi oraz Mariusz Süss, szef Biura Reklamy
TVP Kraków. Dochód zosta³ przekazany na
rzecz trojga niepe³nosprawnych dzieci, cier-
pi¹cych na rzadkie, bardzo ciê¿kie choro-
by. Ich rodzice potrzebuj¹ pieniêdzy na le-
karstwa i rehabilitacjê swoich pociech.
Równie¿ prezesi startuj¹cych w turnieju firm
ufundowali dla tych dzieci laptop oraz
sprzêt rehabilitacyjny. Fragmenty turnieju
trzykrotnie pokaza³a Kronika TVP Kraków.

Redaktor sportowy „Dziennika Polskie-
go” Pawe³ Panuœ napisa³:

Najwiêksz¹ radoœæ zespo³om sprawi³a,
informacja, ¿e jedno z dzieci, które przed dwo-
ma laty otrzyma³o pomoc podczas podob-

nych zawodów, niemal ca³kowicie wyzdrowia-
³o i spe³ni³o swoje marzenie samo rozgrywaj¹c
mecz w szkolnych rozgrywkach.

W Su³kowicach znacznie poprawi³ siê
klimat dla sportu, nie tylko futbolu, Dziêki
staraniom burmistrza Piotra Pu³ki oraz rad-
nych bud¿et na sport na terenie miasta i
gminy wzrós³ o ponad sto procent. W maju
na stadionie Goœcibi odbêd¹ siê zawody
sportowe dla osób niepe³nosprawnych, w
planach jest powstanie klubu dla dzieci i
m³odzie¿y dotkniêtej przez los. Dyrektor
miejscowego gimnazjum Krystyna Krzy-
kawska, które goœci³o uczestników zawo-
dów, podkreœli³a, ¿e jej placówka zawszê
sprzyja³a niepe³nosprawnym dzieciom, a od
wrzeœnia minionego roku dzia³a tu specjal-
na klasa integracyjna.

Turniej mia³ te¿ koj¹cy wp³yw na cza-
sem nie najlepsze stosunki miêdzy klubami
z terenu powiatu. Tym razem zespo³y z Sie-
prawia, Dobczyc, Su³kowic czy Myœlenie
po³¹czy³ wspólny cel. Za rok impreza mo¿e
mieæ charakter miêdzynarodowy, gdy¿ dzia-
³acze Goœcibi chc¹ namówiæ do przyjazdu
zespo³y z Holandii, Czech czy Ukrainy.

W pierwszym dniu dru¿yny podzielo-
no na cztery grupy, z których po dwie naj-
lepsze awansowa³y do niedzielnych me-
czów. Odpad³y ekipy reprezentuj¹ce firmy:
Tartak Jasienica, „Juco”, „Wirax Jawornik,
Pizzeria „Premium” Jasienica, „Elter” Su³-
kowice, „Dziennik Polski” oraz pierwsze
dru¿yny „KuŸni” i Fabryki Mebli „Ryœ”.

Wyniki niedzielnych meczów grupowych

I grupa

Cravtico – Meble Szczurek 1:0
KuŸnia II – Zibi 0:2
Cravtico – Zibi 3:2
KuŸnia II – Meble Szczurek 1:1
Cravtico – KuŸnia II 3:0
Zibi – Meble Szczurek 0:1

Tabela

II grupa

Wiech– De Jong 1:2
Inter zoo – Ryœ II 0:1
Wiech – Ryœ II 2:0
Inter zoo – De Jong 1:1
Wiech – Inter zoo 2:2
Ryœ II – De Jong 2:3

Tabela

Pó³fina³y:
Cravtico – Wiech 2:1
De Jong – Meble Szczurek 1:3
Mecz o 3. miejsce:
De Jong – Wiech 4:2
Fina³:
Cravtico – Meble Szczurek 3:2
Król strzelców: Marcin W¹s (De Jong)
– 13 goli

Cravtico: Konrad Matysiak, Tomasz
Szablowski, Tomasz Figiel, Zbigniew Ce-
gielski, Tomasz Po³omski, Adam Kroczek,
Krzysztof Zaj¹c, Rafa³ Tabak, Szymon Bur-
liga, Micha³ Wi¹cek

Meble Szczurek: Pawe³ Porêbski, To-
masz Szczurek, Adam ¯urek, Janusz Pi¹t-
kowski, Stanis³aw Szczurek, Edward Piwo-
warski, Janusz £abêdŸ, Jacek Dobrowolski,
Marcin Jaworski, Janusz Socha

De Jong: Zbigniew G³adysz, Wojciech
P³achta, Tadeusz Gatlik, Marcin W¹s, Mar-
cin Morawski, Dariusz Cienkosz, Kuba
Wójcik, Kamil Ostrowski, Adam Zadora,
Roman Bierówka

Wszystkie mecze sêdziowali bezb³êd-
nie Wojciech Popow i Tomasz ̄ elazny.

W imieniu Ma³opolskiego Zwi¹zku Pi³-
ki No¿nej wszystkim firmom bior¹cym
udzia³ w zawodach, które tak¿e wspieraj¹
myœlenickie zespo³y, podziêkowa³ prezes
Podokrêgu Myœlenice Ludwik Starzak.
Senator Stanis³aw Bisztyga podziêkowa³
tak¿e organizatorom turnieju – dzia³aczom
Klubu Sportowego Goœcibia i obieca³ pa-
tronat nad imprez¹ w przysz³ym roku.

Stefan Bochenek

TURNIEJ O PUCHAR PREZESÓW FIRMY „WIECH”

Grali dla dzieci
16 dru¿yn z powiatu myœlenickiego startowa³o w V turnieju halowej pi³ki
no¿nej, tym razem o puchar prezesów firmy „Wiech”. Zawody wygra³
zespó³ Cravtico Siepraw.

1. Cravtico Siepraw

2. Meble Szczurek Rudnik

3. Zibi Rudnik

4. KuŸnia II Su³kowice

 9

4

3

1

7 - 2

2 - 2

4 - 4

1 - 6

3

3

3

3

1. De Jong Jawornik

2. Wiech Su³kowice

3. Ryœ II Krzywaczka

4. Inter zoo Osieczany

7

4

3

2

6 - 4

5 - 4

3 - 5

3 - 4

3

3

3

3
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Uczniowski Klub Sportowy Katana w
Su³kowicach dzia³a sprawnie, systema-
tycznie odbywaj¹ siê zajêcia i wyjazdy na
zawody. Przez sekcjê przechodzi rocznie
oko³o 100 zawodników.

Minimalna iloœæ treningów dla pocz¹t-
kuj¹cych to trzy treningi tygodniowo, ale
zaawansowani zawodnicy trenuj¹ codzien-
nie. Ogrom pracy szkoleniowej œwiadczy o
tym, ¿e godnie reprezentujemy Su³kowice.
Zapewniamy w³adze Su³kowic, ¿e dotowa-
nie judo to dobra reklama gminy.

Od wrzeœnia ubieg³ego roku trenujemy
na macie roz³o¿onej na sta³e w „ma³ej” sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Su³kowicach. Rozmiary sali s¹ wystarcza-
j¹ce dla naszego klubu. W przeciwieñstwie
do poprzedniej sala jest sucha i ciep³a, ale
tylko w ciep³e dni. W okresie grzewczym
marzniemy. Mamy do dyspozycji za ma³¹
szatniê. Starsi zawodnicy rozbieraj¹ siê na
korytarzu. Nie mamy jeszcze udostêpnio-
nego pomieszczenia na si³owniê. Pani dy-
rektor Iwona Dzidek obieca³a nam odpo-
wiednie miejsce, wiêc si³owniê zagospoda-
rujemy w 2008 roku.

W nowym roku 2008 nale¿a³oby podzie-
liæ judoków na dwie grupy wiekowe: 1 gru-
pa – dzieci, 2 grupa – m³odzicy i
juniorzy. Wa¿ne jest to ze wzglê-
dów bezpieczeñstwa i szkolenio-
wych.

Bardzo pragniemy zorganizo-
waæ turniej judo w Su³kowicach, jed-
nak znalezienie wolnego terminu od-
powiadaj¹cego innym klubom jest
bardo trudne. Brakuje równie¿ dru-
giej maty do rozgrywania zawodów
klasyfikacyjnych. Rozwijamy siê za
wolno i to powoduje narastanie za-
leg³oœci. Czujemy braki lokalowe i
sprzêtowe. Mamy jednak nadziejê,
¿e nie zostaniemy w tyle. Za du¿o
pracy zosta³o ju¿ zrobione od roku

1984. Wierzymy, ¿e rozwój Su³kowic, wspo-
magany finansami europejskimi, pozwoli rów-
nie¿ ugruntowaæ siê, przerzucanym z miejsca
na miejsce, judokom.

Zawodnicy UKS Katana w 2007 roku
startowali w 22 turniejach, m.in. w klasyfi-
kacyjnych, ogólnopolskich, tj. Mistrzo-
stwach Polski i Pucharze Polski, w miêdzy-
narodowych i towarzyskich. Dodatkowo
brali udzia³ w sparingach organizowanych
przez TS Wis³a Kraków i TS Sokó³ Myœle-
nice. W sierpniu wraz z kadr¹ wojewódzk¹
judoków wyjechali na obóz kondycyjny w
Tresnej. Ponadto nasi zawodnicy nale¿¹cy
do kadry wojewódzkiej brali udzia³ w trzech
konsultacjach szkoleniowych.

Przeprowadzili równie¿ pokazy judo w
Jaworniku, Su³kowicach, Stryszawie i Har-
butowicach. Wyj¹tkowy pokaz dali w Cu-
veglio we W³oszech.

Nasi najlepsi zawodnicy

Angelika Mistarz – III miejsce w tur-
nieju rankingowym m³odzików w Kroœnie,
III miejsce w turnieju makroregionalnym
m³odzików w Rzeszowie, II miejsce w Miê-
dzynarodowym Turnieju M³odzików w Tu-
chowie, I miejsce w turnieju klasyfikacyj-
nym m³odzików w Zakopanem, III miejsce
w Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach
M³odzików w Bytomiu, II miejsce w Kra-

kowskiej Gimnazjadzie M³odzie¿y Szkolnej
oraz uczestniczy³a w Pucharze Polski M³o-
dzików w Opolu.

Aleksandra Kaleta – II miejsce w tur-
nieju klasyfikacyjnym m³odzików w Zako-
panem, III miejsce w Krakowskiej Gimna-
zjadzie M³odzie¿y Szkolnej.

Witold Kania – IV miejsce w turnieju
rankingowym m³odzików w Kroœnie, V miej-
sce w turnieju makroregionalnym m³odzi-
ków w Rzeszowie, IV miejsce w Miêdzyna-
rodowym Turnieju M³odzików w Tucho-
wie, II miejsce w turnieju klasyfikacyjnym
m³odzików w Zakopanem, III miejsce w Kra-
kowskiej Gimnazjadzie M³odzie¿y Szkolnej.

S³awomir Flaga – V miejsce w turnieju
rankingowym m³odzików w Kroœnie, IV
miejsce w turnieju makroregionalnym m³o-
dzików w Rzeszowie, I miejsce w turnieju
klasyfikacyjnym m³odzików w Zakopanem,
II i III miejsce w Krakowskiej Gimnazjadzie
M³odzie¿y Szkolnej, IV miejsce w turnieju
klasyfikacyjnym juniorów m³odszych w
Zakopanem.

Szymon Strêk bra³ udzia³ w elimina-
cjach do Pucharu Polski Juniorów w Byto-
miu oraz w Mistrzostwach Polski Juniorów
w Rybniku.

Micha³ Kurzyk – V miejsce w Miêdzyna-
rodowym Turnieju M³odzików w Tuchowie,
IV miejsce w turnieju klasyfikacyjnym m³o-
dzików w Zakopanem.

Patryk Mistarz – II miejsce w Mistrzo-
stwach Województwa Juniorów M³odszych
w Zakopanem, V miejsce w eliminacjach ma-
kroregionu do Ogólnopolskiego Turnieju
Klasyfikacyjnego Juniorów M³odszych.

Wojciech Bugajski – dwukrotnie V
miejsce na eliminacjach do Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y w Bytomiu, IX miej-
sce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³o-
dzie¿y w Opolu.

Dziêkujê wszystkim, którzy wspieraj¹
naszych judoków:

W³adzom Su³kowic za dotowanie na-
szego klubu,

Dyrekcji, Nauczycielom i Pracowni-
kom Szko³y Podstawowej w Su³-
kowicach  za mi³e przyjêcie nas w
progi szko³y,

Rodzicom zawodników za po-
moc w dzia³alnoœci statutowej klu-
bu w 2007 roku, a w szczególno-
œci:

Pani Ma³gorzacie Kurzyk,
Panom Wojciechowi Madejowi,
Arturowi Grabczykowi, Markowi
Strêkowi, W³adys³awowi Kani,
Mateuszowi Pyda.

Prezes KS Katana Su³kowice
Jacek Bugajski

Katana promuje
Su³kowice
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ZE SZKOLNEJ £AWKI
Gazetka Szko³y Podstawowej w Su³kowicach

Rok 2008 jest Rokiem Papieskiego
Dzie³a Misyjnego Dzieci – postanowi³a
Konferencja Episkopatu Polski z racji
150-lecia istnienia tego dzie³a w Polsce.
W ramach Roku PDMD odbêdzie siê Kra-
jowy Kongres Misyjny Dzieci w sanktu-
arium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewni-
kach 6-7 czerwca (nasze Ko³o bêdzie po-
maga³o w jego organizacji).

Zadaniem ma³ych misjonarzy jest mo-
dlitwa w intencji misji na œwiecie oraz ich
materialne wspieranie. St¹d idea misyjne-
go kolêdowania w okresie Bo¿ego Naro-
dzenia, podczas którego dzieci zbieraj¹ datki
na misje. Przebrane w regionalne stroje z
ca³ego œwiata chodz¹ od domu do domu z
jase³kami i kolêdami.

Dniem, w którym koñcz¹ kolêdowanie,
a jednoczeœnie w ca³ym kraju trwaj¹ zbiórki
na rzecz misji, w uroczystoœæ Objawienia
Pañskiego („Trzech Króli”), dzieci ob-
chodz¹ swój Misyjny Dzieñ Dzieci, czyli
œwiêto tych wszystkich ma³ych chrzeœci-
jan, którzy nale¿¹ do Papieskiego Dzie³a
Misyjnego Dzieci.

Uczniowie z Integracyjnego Ko³a Mi-
syjnego IMANI kolêdowali ju¿ dwukrot-
nie (zbiórki by³y przeprowadzone w szko-
le). W ubieg³ym roku zebrano 181,03 z³, a w
tym roku 162,47 z³. Kwoty te zosta³y wp³a-
cone na konto PDMD w Warszawie i prze-
kazane dla dzieci Republiki Œrodkowej Afryki
(2007 r.) i dzieci Peru (2008 r.).

W dniu 5 stycznia 2008 r. kolêdnicy mi-
syjni z diecezji krakowskiej spotkali siê w
Skawinie. W spotkaniu uczestniczyli m.in.
Jego Ekscelencja ks. bp. Jan Zaj¹c oraz
Ksi¹dz Pra³at Tadeusz Dziedzic – Dyrektor
Sekretariatu Misyjnego Archidiecezji Kra-
kowskiej, który podszed³, aby przywitaæ

Rok Papieskiego
Dzie³a Misyjnego

Dzieci
nasz¹ ma³¹ grupê i przekazaæ pozdrowie-
nia. (Ksi¹dz Tadeusz jest obecnie probosz-
czem na parafii, gdzie pracuje ks. Pawe³
Drobny.)

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili wystawê
szopek w katolickim centrum kultury oraz
obejrzeli jase³ka przygotowane przez
uczniów z parafii pw. œw. Jana Chrzciciela,
wziêli udzia³ w spotkaniu z ojcem Szymo-
nem Chapiñskim, który przez wiele lat pra-
cowa³ w Peru, a w Polsce przebywa w zwi¹z-
ku z procesem beatyfikacyjnym naszych
dwóch rodaków: ojca Zbigniewa Strza³kow-
skiego (ur. 1958 r.) i ojca Micha³a Tomaszka
(ur. 1960 r.), którzy zostali zamordowani w
dniu 9 sierpnia 1991 roku w Pariacoto za to,
¿e pomagali Peruwiañczykom (rozdawali
¿ywnoœæ). Ojców Micha³a i Zbigniewa za-
czêto nazywaæ Mêczennikami Mi³oœci.
Przez mieszkañców Pariacoto ojciec Zbi-
gniew jest uwa¿any za patrona chorych, a
ojciec Micha³ za patrona tamtejszych dzie-
ci. Episkopat w Peru uzna³ œmieræ misjona-
rzy za mêczeñsk¹ i skierowa³ proœbê do pa-
pie¿a Jana Paw³a II o beatyfikacjê. W Pol-
sce podjêto starania zwi¹zane z przygoto-
waniem beatyfikacji ojców mêczenników.

Wyjazd by³ bardzo interesuj¹cy i po-
doba³ siê uczniom („Ogl¹daliœmy szopki z
okolic Skawiny. Mia³em swoja ulubion¹ –
by³a piêkna” – £ukasz Mardaus; „By³o
pe³no atrakcji, w tym ogl¹daliœmy jase³ka.
(…) Ojciec Szymon opowiedzia³ nam wiele
rzeczy o Peru.” – Magdalena Postawa).

Uczniowie zaproponowali, ¿e w przy-
sz³ym roku nasza parafia we wspó³pracy ze
szko³¹ mog³yby zorganizowaæ spotkanie
kolêdników misyjnych 2009.

21 grudnia 2007 r. uczniowie szko³y spo-
tkali siê na wigiliach klasowych; póŸniej
obejrzeli przedstawienie jase³kowe przygo-
towane przez uczniów klasy III a pod kie-
runkiem wychowawczyñ p. Beaty Szuby i
p. Katarzyny D¹browskiej, przy pomocy p.
Ewy Garbieñ oraz p. Czes³awa Rzepki..
(zdjêcia poni¿ej)

Uczeñ klasy VI a Micha³ Grzesiak za-
kwalifikowa³ siê do fina³u Ma³opolskiego
Konkursu Biblijnego. Do konkursu przy-
gotowywa³ siê pod opiek¹ Jana P³oszczy-
cy. Oto wra¿enia Micha³a.

Etap rejonowy Ma³opolskiego Konkur-
su Biblijnego, który odby³ siê 18 stycznia
2008 roku w Bysinie, by³ dla mnie wielkim
prze¿yciem. Uczestniczy³o w nim 77 osób z
powiatów myœlenickiego i wielickiego. Te-
matem tegorocznych zmagañ konkurso-
wych by³a Ewangelia wed³ug œw. Mateusza.
Ku mojemu zaskoczeniu i zadowoleniu, oka-
za³o siê, ¿e pytania  konkursowe s¹ dla mnie
zrozumia³e, jednak kilka pytañ sprawi³o mi
trudnoœæ. Pomog³a mi modlitwa do Ducha
Œwiêtego i stopniowo przypomina³y mi siê
odpowiedzi. Z pokonkursowych rozmów
uczestników mo¿na by³o wysun¹æ jeden,
bardzo wa¿ny wniosek: konkurs by³ trudny.

Cztery dni oczekiwania na wyniki kon-
kursu by³y dla mnie pe³ne niepokoju i na-
dziei. Moja nauka i praca przynios³y efekty
– rano 22 stycznia dowiedzia³em siê, ¿e zdo-
by³em najwy¿sz¹ iloœæ punktów spoœród
wszystkich uczestników i tym samym za-
kwalifikowa³em do etapu wojewódzkiego
Ma³opolskiego Konkursu Biblijnego, któ-
ry odbêdzie siê 11 marca br. w Krakowie.
Proszê: trzymajcie za mnie kciuki i ¿yczcie
mi szczêœcia.
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Teksty i fot. Jan P³oszczyca

W sezonie jesiennym 2007 nasi
uczniowie startowali w wielu zawodach
sportowych ró¿nej rangi.

We wrzeœniu w Gminnych Biegach
Prze³ajowych ch³opcy zdobyli 5 medali,
kwalifikuj¹c siê jednoczeœnie do mi-
strzostw powiatowych. I tak z klas czwar-
tych 2 by³ Wiktor Grucha³a, a 3 Piotr Li-
stwan, z klas pi¹tych, najlepszy by³ Piotr
Strêk, zdobywaj¹c z³oty medal, w klasach
szóstych Bartek Stok³osa zaj¹³ 2 miejsce,
a Marcin Rusek by³ 3.

W zawodach powiatowych w Myœle-
nicach Wiktor Grucha³a by³ 3, Bartek Sto-
k³osa te¿ 3, Krystian Kuchta czwarty, a z
klas pi¹tych najlepszym znów okaza³ siê
Piotrek Strêk. Ca³a ta czwórka w paŸdzier-
niku w Nowym Targu rywalizowa³a z naj-
lepszymi biegaczami z Ma³opolski, gdzie
najlepiej wypadli Piotrek Strêk – 11 miej-
sce, a Wiktor Grucha³a by³ 19 (jedna gru-
pa biegaczy to oko³o 100 zawodników).
(Zdjêcie 1)

15 X – Gminne Igrzyska M³odzie¿y
Szkolnej w tenisie sto³owym

Nasz¹ szko³ê reprezentowali: Piotr
Œwiat³oñ, Tomasz Pakosz, Krzysztof
Œliwa, Micha³ Polak, Jan Listwan, Kamil
Ostafin. Uczniowie zajêli zespo³owo II
miejsce. W turnieju indywidualnym Piotr
Œwiat³oñ równie¿ by³ drugi.

30 X – Gminny Halowy Turniej w Pi³-
ce No¿nej

Jakub Tyrawa, Tomasz Pakosz, Kamil
Ostafin,  Adrian Œwiat³oñ, Jakub Jêdrze-
jowski, Micha³ Mistarz, Patryk Konik,
£ukasz Mardaus, Kamil Malina i Jan Li-
stwan zajêli I miejsce i awansowali do
rozgrywek powiatowych.

W listopadzie odby³y siê w naszej hali
gminne zawody w siatkówce ch³opców,
które nasza szko³a wygra³a, awansuj¹c do
Igrzysk Powiatowych w Myœlenicach.
Tam wœród 8 najlepszych szkó³, mistrzów
gmin, ch³opcy zajêli bardzo dobre, meda-
lowe 3 miejsce. (Zdjêcie 2)

Dru¿yny biegaczy i siatkarzy przygo-
towa³ i prowadzi³ Czes³aw Rzepka.

6 XII w Raciechowicach – Ogólnopol-
ski Konkurs w Tañcu Wspó³czesnym
oraz konkurs cheerleaderek

Uczennice zajê³y I miejsce w tañcu
wspó³czesnym i III w tañcu cheerleade-
rek. Szko³ê reprezentowa³y: Justyna Bocz-
kaja, Karolina Kozik, Monika Latoñ, Ja-
goda Pitala, Joanna Œlusarz, Iwona W³och,
Joanna Kozik, Maria Pitala, Ma³gorzata
Garbieñ,  Urszula Bargie³, Katarzyna Ma-
ciejewska, Gabriela Latoñ.

18 XII – Gminne Igrzyska M³odzie¿y
w mini pi³ce koszykowej

Nasza szko³ê reprezentowa³y: Brygi-
da Biela, Justyna Boczkaja, Marzena Szte-
bel, Monika Latoñ, Karolina Kozik, Karo-
lina Jêdrzejowska, Katarzyna Joñczyk, Ga-
briela Garbieñ, Justyna Chrobak, Izabela
W³och, Justyna Latoña. Dziewczêta zajê-
³y II miejsce.

Reprezentacja ch³opców zajmuj¹c I
miejsce wywalczy³a awans na zawody
powiatowe. Byli to: Aleksander Profic,
Tomasz Pakosz, Micha³ Polak, Kamil
Ostafin, Dawid Bernecki, Piotr Œwiat³oñ,
Adrian Œwiat³oñ, Jan Listwan, £ukasz
Bernecki, Jakub Tyrawa, Miko³aj Biela,
Marcin Skorut.

Stoj¹ od lewej Marcin Rusek VI c, Piotrek Strêk V c, Piotrek
Listwan i Wiktor Grucha³a z IV a, Kamil Otafin z VI c, Krystian
Kuchta i Bartek Stok³osa z VI d (z ty³u).

Klêcz¹ od lewej: Patryk Moskal, Krystian Kuchta, Bartek Sto-
k³osa, Olek Profic; stoj¹ od lewej: Konrad Jêdrzejowski, Tomek
Pakosz, Wojtek Nykiel, Micha³ Polak, Dominik Biela – wszyscy
z VI d oraz £ukasz Bernecki VI b i opiekun Czes³aw Rzepka.

Piotr Œwiat³oñ
wicemistrzem Polski

Z tytu³em Halowych Dru¿ynowych Wice-
mistrzów Polski do lat 12-tu powróci³a z roz-
grywanych na pocz¹tku stycznia w Puszczy-
kowie ko³o Poznania centralnych fina³ów dru-
¿yna skrzatów Tarnowskiego Klubu Tenisowe-
go. Przygotowywana i  prowadzona przez tre-
nera Jana Pajora dru¿yna w sk³adzie: Ma-
ciej Boruch, Piotr  Œwiat³oñ (jego trenerem in-
dywidualnym jest W³adys³aw Pi¹tkowski)
oraz Tomasz Kuta uleg³a w finale STT Nowy
S¹cz.

Piotrek jest uczniem SP Su³kowice. ̄ yczy-
my mu i dru¿ynie dalszych sukcesów. Gratu-
lujemy trenerom. (B)

Mateusz pierwszy
W piêknej scenerii Dworku Bia³opr¹dnic-

kiego odby³ siê klasyfikacyjny turniej szacho-
wy.  W trzech grupach wziê³o udzia³ 77 m³o-
dych szachistów reprezentuj¹cych kluby sza-
chowe z ró¿nych stron Ma³opolski.

W grupie „B” pierwsze miejsce zaj¹³ Mate-
usz Kozie³ (OK Su³kowice), który wyprzedzi³
Mariolê WoŸniak (CKiS Skawina) oraz Marka
Polka (KKSz Kraków).
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Opieka pedagogiczna i korekta
tekstów Anna Bargie³

Karnawa³ jest okresem nieustaj¹cej zabawy,
tañców i radoœci trwaj¹cym od Œwiêta Trzech
Króli do Œrody Popielcowej rozpoczynaj¹cej
Wielki Post. Wywodzi siê on z przedchrzeœci-
jañskiego kultu p³odnoœci. W staro¿ytnej Grecji
odbywa³y siê Dionizje – czas wyuzdanych za-
baw przy winie, tañców, biesiad i balów prze-
bierañców. W Polsce obchodzono tzw. zapusty
i by³a to tak¿e pora na zabawy, hulanki i niesa-
mowicie zastawione sto³y. Urz¹dzano wtedy
równie¿ polowania i kuligi. To w³aœnie w tym
czasie wyprawiano najwiêcej wesel, a pary, któ-
re „mia³y siê ku sobie”, chêtniej og³asza³y zarê-
czyny. Jak siê mo¿emy domyœlaæ, miód la³ siê

W pewien zimowy, œnie¿ny pi¹tek na-
sza klasa wybra³a siê na wycieczkê do Kra-
kowa. Tym razem postanowiliœmy zrezygno-
waæ z zabytkowych uroków miasta na rzecz
zdobycia chocia¿ ma³ej cz¹stki wiedzy o
Kraju Kwitn¹cej Wiœni – Japonii.

Pierwszym miejscem, gdzie siê udaliœmy,
by³o Centrum Sztuki i Techniki Japoñskiej
„Manggha”. Budynek swoj¹ architektur¹ przy-
pomina faluj¹c¹ wodê i znakomicie komponuje
siê z p³yn¹c¹ nie opodal Wis³¹. Kiedy weszli-
œmy do hallu, przez oszklon¹ œcianê zobaczy-
liœmy zapieraj¹cy dech w piersiach widok na
Wawel. Pani przewodnik najpierw zaprosi³a na
film o szkolnictwie japoñskim. Mogliœmy siê
przekonaæ, jak wielkie s¹ ró¿nice miêdzy tam-
tejsz¹ szko³¹ a nasz¹. Mimo ¿e na co dzieñ
narzekamy na wymagaj¹cych nauczycieli,
sprawdziany i zadania domowe, to w porów-
naniu m³odymi Japoñczykami polskim uczniom
powodzi siê ca³kiem nieŸle.

Najbardziej ocze-
kiwanym przez nas
punktem programu
by³y warsztaty z ka-
ligrafii japoñskiej
Shodo. To by³o coœ!
Specjalny charakter
znaków japoñskich,
sposób ich zapisy-
wania, a raczej malo-
wania sprawi³y, ¿e
umiejêtnoœæ ta uros³a
do rangi sztuki. Sho-
do to jednak tak¿e filozofia i cierpliwe kszta³-
towanie swojego charakteru. Pani przewodnik
wyjaœni³a nam zasady pisma, co u³atwi³o nieco
zadanie, gdy w dr¿¹ce d³onie chwyciliœmy w
koñcu…pêdzelki. Ka¿dy próbowa³ swych si³,
ale przyznaæ trzeba, ¿e na pocz¹tku nie sz³o
nam zbyt dobrze. W koñcu na kartkach poja-
wi³y siê pierwsze znaki: wiatr, ogieñ, mi³oœæ,
serce… A potem wszyscy chcieli koniecznie
napisaæ po japoñsku swoje imiê. Wkrótce jed-
nak czas warsztatów siê skoñczy³ i zabrawszy
ze sob¹ nasze „arcydzie³a” wyruszyliœmy w
podró¿ do œwiata barwnych strojów i drzewo-
rytów. Po obejrzeniu wystawy o sztuce Japo-
nii po¿egnaliœmy siê, bo ju¿ spieszyliœmy siê
do kina na „Film o pszczo³ach”.

Pe³ni wra¿eñ, zajadaj¹c pyszne lody, udali-
œmy siê w drogê powrotn¹. Œpiewom i ¿artom
nie by³o koñca. Wycieczkê klasa zaliczy³a do
udanych. Czekamy na nastêpn¹!

Wioletta Kêsek i Kamila Wêgrzyn z II f

Okres przedœwi¹teczny to czas, gdy chy-
ba nikt nie mo¿e narzekaæ na brak zajêæ.
Jednak ta gor¹czkowa krz¹tanina staje siê
mi³ym wspomnieniem, gdy usi¹dziemy przy
wigilijnym stole. Dzielimy siê op³atkiem
nie tylko z rodzin¹, ale ¿yczymy wszystkie-
go co najlepsze naszym przyjacio³om, zna-
jomym, s¹siadom a nawet tym, z którymi
nie zawsze by³o nam po drodze w minio-
nym roku. Przecie¿ œwiêta to czas radoœci i
wybaczenia.

W su³kowickim gimnazjum tak¿e trwa³y
przygotowania do klasowych Wigilii. Gdy jedni
ustalali, kto przyniesie obrus, kto barszczyk, a
kto ciasto, uczniowie klasy II f i III f mieli znacz-
nie powa¿niejszy dylemat: przygotowanie Ja-
se³ek. Problemów by³o przy tym co niemiara,
bo np. jak opowiedzieæ historiê Narodzenie Pañ-
skiego, któr¹ wszyscy doskonale znaj¹ tak, by
zaciekawiæ niecierpliw¹ gimnazjaln¹ publicz-
noœæ? Jak sk³oniæ dziewczyny, by odwa¿y³y siê
zaœpiewaæ kolêdy? Kto siê zgodzi wcieliæ w rolê
os³a i g³oœno ryczeæ? W koñcu jednak najwa¿-
niejsze decyzje zosta³y podjête i próby ruszy³y
pe³n¹ par¹. Tymczasem w zaprzyjaŸnionym
studiu „ Amadeusz”  trwa³o nagranie s³uchowi-
ska i podk³adów muzycznych do inscenizacji. Z
ka¿d¹ chwil¹ atmosfera robi³a siê coraz bardziej
nerwowa: aktorów dopad³y choroby, melodie ko-
lêd nie chcia³y jakoœ pasowaæ do s³ów, a dekora-
cje by³y „ w proszku”.

„Najlepszy by³ osio³!”
Gdy nadszed³ dzieñ premiery, wszyscy

byli bardzo przejêci. Dla wiêkszoœci wystêpu-
j¹cych by³ to debiut przed tak liczn¹ widowni¹
zgromadzon¹ w goœcinnym Oœrodku Kultury
w Su³kowicach. Dr¿a³y serca aktorów i dr¿a³y
im g³osy, dopóki nie poczuli, ¿e publicznoœæ
s³ucha z uwag¹ i ¿yczliwie. Potem, gdy na sce-
nie pojawi³a siê babcia ci¹gn¹ca na sznurku g³o-
œno protestuj¹cego osio³ka i gdy w kolejnej od-
s³onie ukaza³a siê pani Herodowa w wa³kach i
zielon¹ maseczk¹ na twarzy oraz niemi³osier-
nie fa³szuj¹cy Herod, który tañczy³ z diab³em
czaczê gimnazjaliœci nie mogli ju¿ opanowaæ
wybuchów œmiechu, a aktorzy grali jak natchnie-
ni. Nie zabrak³o równie¿ momentów wzrusza-
j¹cych. Dziewczêta z chórku dzielnie wspiera-
³y poczynania aktorów i szczêœliwie dobrnêli-
œmy do koñca naszego przedstawienia. Brawa.
Jednak siê podoba³o!

W styczniu wziêliœmy tak¿e udzia³ ¿ywej
szopce w Su³kowicach i w spotkaniu op³atko-
wym w Rudniku. Dziêkujemy za ¿yczliwe
przyjêcie.

Organizatorki:
Barbara Szatan i Anna Bargie³

Bardzo serdecznie dziêkujemy za pomoc
w przygotowaniach Panom Ziemblom ze Stu-
dia Nagrañ „Amadeusz”, pracownikom Oœrod-
ka Kultury w Su³kowicach, Paulinie Latoñ i
Maækowi Bieli z III g oraz przede wszystkim
Rodzicom naszych artystów, którzy z wyro-
zumia³oœci¹ odnosili siê do naszych poczynañ.

Jak siê bawiæ, to siê bawiæ!

Trochê Japonii
nad Wis³¹

strumieniami, tañczono i œpiewano bez koñ-
ca. Jednak zanim rozpoczê³y siê bale, spo-
tkaæ mo¿na by³o odwiedzaj¹cych domy roz-
œpiewanych barwnie przebranych, z ogromn¹
gwiazd¹, kolêdników. (Dzisiaj ju¿ tylko z
lich¹ i chwiejn¹ szopk¹.)

Karnawa³ to nadal okres, w którym,
zgodnie z tradycj¹, nale¿y siê cieszyæ i ba-
wiæ. Jest doskona³¹ okazj¹ do organizowa-
nia przyjêæ, balów, potañcówek, prywatek
czy po prostu spotkania siê ze znajomymi.
W Polsce nie ma zwyczaju urz¹dzania ulicz-
nych festynów. Co innego w Brazylii – w
Rio de Janeiro karnawa³ obchodzi siê naj-
huczniej! W tym niezwyk³ym miejscu

wszystkie ulice têtni¹ ¿yciem, kiedy przez piêæ
dni i nocy cz³onkowie konkuruj¹cych ze sob¹
szkó³ samby zachwycaj¹ publicznoœæ z ca³ego
œwiata barwnymi strojami i gracj¹ ruchów. Co
roku 100 tysiêcy turystów z ca³ego œwiata przy-
je¿d¿a, aby uczestniczyæ w tym niezwyk³ym
wydarzeniu.

Wytworne bale i zupe³nie zwyczajne spo-
tkania znajomych. Osza³amiaj¹ce kreacje albo
imprezy, na które zak³ada siê d¿insy. Orkiestra
lub w³¹czone radio. Tak wygl¹daæ bêd¹ karna-
wa³owe wieczory. A zatem bawmy siê póki
czas!

Edyta Klimowska III g

Gimnazjalista nr 72
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Pod has³em: „Zale¿y nam na Twoim zdro-
wiu – czy Tobie tak¿e na nim zale¿y?” odby³
siê w naszej szkole I Tydzieñ Zdrowia.

W ostatnim tygodniu przed Œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia postanowiliœmy zwróciæ uwagê wszyst-
kich na coœ bardzo cennego, na to czego najczê-
œciej ¿yczymy sobie nawzajem w œwi¹tecznych
¿yczeniach. Nasze zdrowie jest dla nas czymœ bar-
dzo wa¿nym, ale czy szanujemy je na co dzieñ, czy
interesujemy siê tym co mu szkodzi a co pomaga,
czy œwiadomie nie zachowujemy siê ryzykownie
dla zdrowia? Podczas tej akcji zwracaliœmy uwagê
na wspó³czesne zagro¿enia zdrowia i ich profilak-
tykê. Staraliœmy siê podkreœliæ, ¿e wielu chorób
wspó³czesna medycyna nie jest jeszcze w stanie
wyleczyæ, ale coraz wiêcej wiemy o tym jak tym
chorobom zapobiegaæ. Organizatorkami Tygodnia
Zdrowia by³y Agata Kêsek-Olesek (szkolny pe-
dagog), Barbara Bobe³ oraz Katarzyna Makuch.

W czasie tego tygodnia w gablotach szkol-
nych wywieszone zosta³y plakaty profilaktyczne
przygotowane przez ko³o biologiczne LOP. Mo¿-
na by³o siê z nich dowiedzieæ, jakie s¹ skutki oraz
przyczyny wielu chorób zakaŸnych, AIDS, alko-
holizmu, palenia papierosów, jak na nasze zdro-
wie wp³ywa nasza dieta i tryb ¿ycia.

Przeprowadzone zosta³y tak¿e prelekcje dla
uczniów naszej szko³y na nastêpuj¹ce tematy:

- profilaktyka zaka¿eñ wirusem HIV (AIDS)
- zapobieganie rozwojowi raka piersi (akcja

„Ró¿owa wst¹¿eczka”)
- rola kwasu foliowego w profilaktyce wad

cewy nerwowej u p³odu

Odby³a siê te¿ sesja naukowa poœwiêcona pro-
blematyce zdrowotnej. Przygotowali j¹ ucznio-
wie z ko³a biologicznego LOP. Zaprezentowano
nastêpuj¹ce tematy:

* Jaka dieta takie zdrowie – choroby wynika-
j¹ce z nieprawid³owego od¿ywiania siê. (Dagma-
ra Cicha, El¿bieta Stanuch 2 LA)

* Prawdy i mity o AIDS. (Magdalena Gar-
bieñ, Jolanta Chromy 2 LA)

* Choroby uk³adu kr¹¿enia – w jakim stopniu
mo¿na im zapobiec? (Justyna Biela, Magda-
lena Pi¹tkowska 3 LO)

* Fast food’y – uczmy siê na b³êdach miesz-
kañców USA. (Kinga Ziembla, Agnieszka Ho³-
da 2 LA)

* Ptasia grypa i sepsa – czy stanowi¹ realne
zagro¿enie? (Ewa Kowalczyk 1 LO)

* Broñ biologiczna – niewidzialni zabójcy.
(Patrycja Willecka, Ewelina Mazanek 2 LA)

* O paleniu papierosów raz jeszcze. (Barba-
ra Dró¿d¿, Aleksandra Latoñ, Mariola Sto-
k³osa 2 LA)

* Zapobieganie wrodzonym wadom cewy ner-
wowej u dzieci. (mgr Katarzyna Makuch)

Uczniowie mogli wykazaæ siê swoj¹ wiedz¹ o
zdrowiu tak¿e podczas dwóch zorganizowanych z
okazji Tygodnia Zdrowia konkursach. Pierwszy z
nich by³ to konkurs miêdzyklasowy na najlepszy
plakat profilaktyczny ostrzegaj¹cy przed zagro-
¿eniami zdrowia. Zwyciê¿y³a klasa II TE/G, któ-
ra przygotowa³a plakat dotycz¹cy powszechnego
problemu, jakim jest palenie papierosów. Miejmy
nadziejê, ¿e plakat ten zniechêci³ do palenia tych,
którzy ulegli temu bezmyœlnemu na³ogowi i sku-
tecznie odstraszy³ potencjalnych przysz³ych ama-
torów „toksycznego dymka”. Drugi konkurs by³
to test wiedzy o zdrowiu. Pytania dotyczy³y
wspó³czesnych zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹
zdrowia np.: profilaktyka AIDS, WZWBiC, cho-
rób uk³adu kr¹¿enia, nowotworów, prawid³owej
diety oraz higieny. Udzia³ wziê³o 23 uczniów na-
szej szko³y. Zwyciêzcami konkursu, którzy uzy-
skali tak¹ sam¹ liczbê punktów zostali: Kinga
Górka z klasy III TE, Katarzyna £uczak z klasy
III TE oraz Adrian Podoba z klasy IV TE/S. Cie-
szy nas, ¿e s¹ m³odzi ludzie, którzy sporo wiedz¹
o swoim zdrowiu. Jest nadzieja, ¿e tê wiedzê bêd¹
wykorzystywaæ w swoim ¿yciu a tak¿e przeka¿¹
j¹ dalej kolegom, rodzeñstwu a mo¿e nawet rodzi-
com i dziadkom. W czasie Tygodnia Zdrowia prze-
prowadziliœmy równie¿ ankiety dotycz¹ce znajo-
moœci wœród m³odzie¿y wspó³czesnych problemów
zdrowotnych. Wnioski z nich p³yn¹ce przedsta-
wimy w najbli¿szym czasie.

Chêtnych pragn¹cych sprawdziæ swoj¹ wie-
dzê na temat w³asnego zdrowia zapraszamy na
stronê internetow¹ naszej szko³y

Znajdziecie tam tekst ankiety oraz prawid³o-
we odpowiedzi.

Wszystkim czytelnikom ¿yczymy w Nowym
2008 Roku duuuuuuuuu¿o zdrowia!

Pamiêtajmy, ¿e zale¿y ono od nas samych,
dlatego starajmy siê przestrzegaæ podstawowych
zasad, które pomog¹ zapobiec rozwojowi wielu
groŸnych chorób.

Katarzyna Makuch

Pamiêtajmy o zdrowiu

Na warsztatach
w starostwie

10 grudnia 2007 roku 4 uczniów naszej szko-
³y: D. Blak, A. Cora, P. Kostowal i D. Chwa³a
wraz z opiekunem RSU p. Ann¹ £uczak brali udzia³
w warsztatach „Przygotowanie m³odych ludzi  do
pe³nienia funkcji spo³ecznych i zapoznanie siê
przez nich z samorz¹dnoœci¹”, organizowanych
przez Komisjê Edukacji, Kultury, Turystyki i Spor-
tu Powiatu Myœlenickiego.

W warsztatach wziê³o udzia³ kilkudziesiêciu
uczniów ze szkól ponadgimnazjalnych z ca³ego
powiatu. M³odzie¿ mia³a okazjê spotkaæ siê i po-
rozmawiaæ z dziennikarzami prasy lokalnej: z
Ann¹ Sto¿ek z Gazety Krakowskiej oraz z Macie-
jem Ho³ujem z Dziennika Polskiego, którzy wy-
g³osili wyk³ady nawi¹zuj¹ce tematycznie do pra-
cy dziennikarza.

Na Warsztatach obecni byli tak¿e przedsiê-
biorcy i reprezentanci Izby Gospodarczej Dorze-
cza Raby w Dobczycach, zrzeszaj¹cej ponad dwu-
stu przedsiêbiorców. Z m³odzie¿¹ spotkali siê tak-
¿e samorz¹dowcy: radni powiatu myœlenickiego,
starosta myœlenicki Stanis³aw Chorobik, jego za-
stêpca Waldemar Wolski oraz przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Józef Tomal, burmistrz Dobczyc
Marcin Pawlak i przewodnicz¹cy Rady Gminy Do-
bczyce Tadeusz Bochnia, którzy przybli¿yli m³o-
dym swoj¹ dotychczasow¹ drogê w pe³nieniu funk-
cji samorz¹dowych. Burmistrz Dobczyc przedsta-
wi³ m³odzie¿y w formie prezentacji multimedial-
nej strukturê administracyjn¹ naszego kraju, po-
cz¹wszy od struktur rz¹dowych, a skoñczywszy
na samorz¹dowych: wojewódzkich, powiatowych
i gminnych.

Zaproszenie na warsztaty przyjêli tak¿e pose³
Marek £atas, który krótko omówi³ zasady pracy
pos³a w sejmie i w ró¿nych komisjach oraz sena-
tor Stanis³aw Bisztyga, przekonuj¹cy m³odych do
zaanga¿owania siê w ¿ycie lokalnego samorz¹du.

Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznoœcio-
we dyplomy oraz zestaw materia³ów promuj¹cych
Powiat Myœlenicki. Starosta myœlenicki wyrazi³
nadziejê, ¿e warsztaty dziennikarskie bêd¹ kon-
tynuowane.

Grudzieñ 2007 w skrócie
W dniach 5-7 grudnia odby³y siê próbne eg-

zaminy maturalne: jêzyk polski, jêzyk obcy oraz
wybrany przedmiot.

10 grudnia 4 uczniów: D. Blak, A. Cora, P. Ko-
stowal i D. Chwa³a wraz z opiekunem RSU p. Ann¹
£uczak brali udzia³ w warsztatach „Przygotowanie
m³odych ludzi  do pe³nienia funkcji spo³ecznych i
zapoznanie siê przez nich z samorz¹dnoœci¹”, orga-
nizowanych przez Komisjê Edukacji, Kultury, Tu-
rystyki i Sportu powiatu myœlenickiego.

11 grudnia odby³ siê w szkole I etap konkursu
j. angielskiego i j. niemieckiego zorganizowanego
przez NKJO w Suchej Beskidzkiej.

11 grudnia zosta³y wybrane nowe w³adze Sto-
warzyszenia Przyjació³ Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych w Su³kowicach. Nowym prezesem zosta³a
pani Mieczys³awa Sroka, zaœ sekretarzem pani
dyrektor Aleksandra Korpal.

12 grudnia w auli szkolnej odby³o siê spotka-
nie maturzystów z burmistrzem Su³kowic Piotrem
Pu³k¹.

13 grudnia 50 uczniów naszej szko³y wraz z
opiekunami obejrza³o w Narodowym Teatrze Sta-
rym w Krakowie spektakl „Makbet” w re¿yserii
Andrzeja Wajdy. Wczeœniej wziêli udzia³ w lekcji
teatralnej na temat inscenizacji sztuk Szekspira,

któr¹ przeprowadzi³a pani Anna Litak. Na przy-
k³adzie krakowskich koœcio³ów przybli¿yli sobie
równie¿ cechy stylów œredniowiecznych: romañ-
skiego i gotyckiego.

Od 18 do 21 grudnia trwa³ Tydzieñ Zdrowia.
W czwartek mia³a miejsce sesja poœwiêcona wspó³-
czesnym problemom profilaktyki zdrowotnej.

21 grudnia odby³y siê wigilie klasowe oraz
wigilia wszystkich pracowników szko³y, poprze-
dzona „Jase³kami” wykonanymi przez uczniów
klasy II La.

W niecodziennej scenerii œwiata greckiego
rozpoczynamy staropolski zwyczaj biesiadowa-
nia na 100 dni przed czekaj¹cym nas egzaminem
maturalnym. Na ten dzieñ, a w³aœciwie na ten
wieczór czekaliœmy 3, a niektórzy 4 lata – tymi
s³owami maturzyœci naszej szko³y rozpoczêli swój
bal studniówkowy w dniu 26 stycznia 2008 roku.

Wra¿enia uczniów ze studniówki zamieœcimy
w nastêpnym numerze.

RSU

Rada Samorz¹du Uczniowskiego pod kierun-
kiem pani Anny £uczak
Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹-
cych, 32-440 Su³kowice, ul. Szkolna 34,
tel. (0-12) 273 20 08 e-mail:zszilo@wp.pl
www:zszilo-sulkowice.neostrada.pl

Redakcja Gazetki Szkolnej
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Zalesianie gruntów rolnych jest dzia³aniem
powszechnie znanym i stosowanym w krajach
Unii Europejskiej. Ma na celu powiêkszenie
obszarów leœnych poprzez zalesianie u¿ytków
rolnych o niskiej przydatnoœci dla rolnictwa,
utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabil-
noœci obszarów leœnych poprzez zmniejszenie
rozdrobnienia kompleksów leœnych i tworze-
nie korytarzy ekologicznych.

Dzia³anie to zosta³o opisane w Planie Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 18 czerwca 2007 r. Rada Ministrów
przyjê³a rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³o-
wych warunków i trybu udzielania pomocy fi-
nansowej w ramach dzia³ania „Zalesianie grun-
tów rolnych oraz zalesianie gruntów inne ni¿
rolne”, objête Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 114, poz. 786 z
póŸn. zm.).

Od 2007 r. w Biurach Powiatowych Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie p³atnoœci
na zalesianie gruntów rolnych. Wnioski przyj-
mowane bêd¹ od dnia 1 czerwca do 31 lipca
danego roku.

Pomoc na zalesianie gruntów rolnych
jest przyznawana rolnikowi, który:

 - zosta³ wpisany do ewidencji producen-
tów, stanowi¹cej czêœæ krajowego systemu
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyzna-
nie p³atnoœci;

oraz zobowi¹za³ siê:
1. - do zalesienia gruntów, na których do

dnia z³o¿enia wniosku by³a prowadzona dzia-
³alnoœæ rolnicza

 lub
 - do zalesienia gruntów innych ni¿ rolne,

od³ogowanych, z sukcesj¹ naturaln¹ (s¹ to drze-
wa w wieku do 20 lat, które wyros³y na grun-
tach rolnych -tzw. samosiejki- i pokry³y teren
przeznaczony do zalesienia w 70 %)

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

P³atnoœæ na zalesienie jest udzielana do
dzia³ek rolnych:

* u¿ytkowanych jako grunty orne oraz
sady, które zosta³y przeznaczone do zalesienia
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego,

* stanowi¹cych w³asnoœæ tego rolnika albo
jego ma³¿onka lub wspó³w³asnoœæ tego rolnika,

* o powierzchni co najmniej 0,5 ha i szero-
koœci nie mniejszej ni¿ 20 m.

Rolnik podejmuj¹cy siê zalesienia grun-
tów mo¿e otrzymaæ nastêpuj¹ce p³atnoœci:

- Wsparcie na zalesienie – stanowi¹ce jed-
norazow¹, zrycza³towan¹ p³atnoœæ za ponie-
sione koszty zalesienia i ewentualnego ogro-
dzenia uprawy leœnej w przeliczeniu na hektar
zalesionych gruntów, wyp³acan¹ w pierwszym
roku po wykonaniu zalesienia. Wysokoœæ
wsparcia na zalesianie waha siê w granicach od
4620 z³/ha do 6230 z³/ha.

- Premiê pielêgnacyjn¹ – stanowi¹c¹ zry-
cza³towan¹ p³atnoœæ za poniesione koszty prac
pielêgnacyjnych oraz ochrony uprawy leœnej
przed zwierzyn¹, w przeliczeniu na hektar za-
lesionych gruntów, wyp³acan¹ corocznie przez
okres 5 lat pocz¹wszy od dnia wykonania za-
lesienia. Wysokoœæ premii wynosi od 970 z³/ha
do 2.050 z³/ha.

- Premiê zalesieniow¹ – stanowi¹c¹ zry-
cza³towan¹ p³atnoœæ za utracone dochody z
tytu³u przekszta³cenia gruntów rolnych na grun-
ty leœne, w przeliczeniu na hektar zalesionych
gruntów, wyp³acan¹ corocznie przez okres 15
lat, pocz¹wszy od roku, w którym wykonano
zalesienie. Wysokoœæ premii zalesieniowej jest
zró¿nicowana w zale¿noœci od udzia³u docho-
du z rolnictwa w ca³kowitych dochodach bene-
ficjenta.

Minimalna powierzchnia zalesienia wyno-
si 0,5 ha przy minimalnej szerokoœci zalesionej
dzia³ki wynosz¹cej 20 m. Mo¿liwe jest rów-
nie¿ tzw. zalesianie grupowe, czyli dokonane
przez co najmniej 3 rolników, których dzia³ki
s¹siaduj¹ ze sob¹, a ich ³¹czna powierzchnia
jest nie mniejsza ni¿ 2 ha a szerokoœæ nie mniej-
sza ni¿ 20 m.

Ubiegaj¹cy siê o pomoc na zalesianie grun-
tów rolnych sk³ada wniosek w Biurze Powia-
towym Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa po wczeœniejszym wykonaniu
nieodp³atnie planu zalesienia przez nadleœnic-
two, do³¹czaj¹c nastêpuj¹ce dokumenty:

- wypis z miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dotycz¹cy dzia³ek
ewidencyjnych, na których s¹ po³o¿one grun-
ty przeznaczone do zalesienia,

- oœwiadczenie rolnika o powierzchni grun-
tów przeznaczonych do zalesienia zawieraj¹ce
numery dzia³ek ewidencyjnych, na których s¹
po³o¿one te grunty,

-  mapê zalesienia, sporz¹dzon¹ przez oso-
bê posiadaj¹c¹ w tym zakresie uprawnienia
zawodowe,

- zaœwiadczenie o uzyskiwanych docho-
dach z tytu³u prowadzenia dzia³ów specjalnych
produkcji rolnej w roku poprzedzaj¹cym rok,
w którym z³o¿ono wniosek o przyznanie p³at-
noœci, wydane przez urz¹d skarbowy – w przy-
padku, gdy producent rolny uzyska³ takie do-
chody,

- kopiê czêœci mapy ewidencyjnej gruntów
i budynków obejmuj¹c¹ grunty przeznaczone
do zalesienia z naniesionymi granicami gruntu
do zalesienia.

Maciej Budek

Poni¿ej podajemy adres powiatowego biu-
ra ARiMR oraz Nadleœnictwa Myœlenice

   Biuro Powiatowe ARiMR w Myœlenicach

ul. Szpitalna 13, 32-400 Myœlenice
tel.  2727140,  2727150;    fax  2712212

Nadleœnictwo Myœlenice

32-410 Dobczyce, ul. Koœciuszki 12
tel.2720069, fax 2721669

Zalesianie gruntów rolnych

Termin obowi¹zkowej wymiany ksi¹-
¿eczkowych dowodów osobistych up³yn¹³
31 grudnia 2007 roku. Poprzednie dowo-
dy mog¹ byæ jeszcze u¿ywane do 31 marca
2008 r. i z t¹ dat¹ osoby, które nie z³o¿y³y
wniosku o nowy dowód osobisty, pozostan¹
bez dokumentów. Ca³a akcja trwa³a od
2001 roku.

Wymiana dowodów osobistych w na-
szej gminie, szczególnie intensywna w 2007
r., przebiega³a sprawnie. U³atwiliœmy w roku
2007 mieszkañcom, szczególnie niepe³no-
sprawnym i chorym, uzyskanie nowego
dowodu osobistego. We wrzeœniu ekipa
pracowników urzêdu we wszystkich miej-
scowoœciach gminy zapewnia³a obs³ugê i
odbiór dokumentów, by³a te¿ mo¿liwoœæ
wykonania ekspresowego zdjêcia. Gmina
zagwarantowa³a tak¿e dojazd ekipy do
osób ob³o¿nie chorych i niepe³nospraw-
nych. £¹cznie w dodatkowych terminach
przyjêto 154 wnioski. W Su³kowicach przy
okazji przyjmowania wniosków w urzêdzie
wydawane by³y tak¿e nowe dowody oso-
biste.

Akcjê ponowiono jeszcze w niedzielê 9
grudnia w budynku urzêdu miejskiego. Z
ponownej mo¿liwoœci z³o¿enia wniosku o
wydanie dowodu osobistego skorzysta³o
75 osób. Znaczna liczba osób skorzysta³a
te¿ z mo¿liwoœci zrobienia zdjêæ do dowo-
du. Wydawane by³y tak¿e gotowe dowo-
dy.

Bardzo nas ucieszy³o z³o¿one na rêce
pana burmistrza podziêkowanie od Woje-
wody Ma³opolskiego za podjêcie efektyw-
nych dzia³añ i przeprowadzenie sprawnej i
terminowej wymiany dokumentów.

Na dzieñ dzisiejszy w naszej gminie
nie z³o¿y³o wniosków o wymianê dowodów
jeszcze oko³o 150 osób.

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e mieszkañcy nie-
mog¹cy zg³osiæ siê do urzêdu osobiœcie,
nadal mog¹ liczyæ na wszelk¹ nasz¹ po-
moc.

Krystyna Stankiewicz

Nowy dowód
osobisty
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Z ostatniej chwili

Obmyœlam œwiat
wydanie drugie, wydanie drugie popra-
wione,
idiotom na œmiech,
melancholikom na p³acz,
³ysym na grzebieñ
psom na buty.

Obsada

Autor: Katarzyna Sosin
On: S³awomir Ziembla
Ona: Danuta Œwiat³oñ
Tamta: Urszula Bernecka

Chór:
Anna Boczkaja, Monika Chorobik, Mag-
dalena Dzidek, S³awomir Garbieñ, Jolanta
Golonka, Magdalena Moroñ, Marta Mo-
roñ, Karolina Moskal, Anna Pieron, Mag-
dalena Œwiat³oñ

Zespó³ muzyczny:
Mateusz Pitala (pianino), £ukasz Bylica
(gitara basowa), £ukasz P³atek (saksofo-
ny), Krzysztof Rozwadowski (perkusja)

Re¿yseria: Katarzyna Sosin
Muzyka: Mateusz Pitala

Obmyœlam œwiat

W programie przedstawienia czytamy:

Ka¿dy przynajmniej
raz w swoim ¿yciu ma do
zagrania jak¹œ rolê. Cza-
sami jest ona tak ma³a,
¿e nie zdajemy sobie
sprawy, i¿ realizujemy ja-
kiœ scenariusz. Czasami
jest jednak za trudna,
dlatego buntujemy siê,

Do przedstawienia wrócimy w marcowym wydaniu Klamry. (B)

W niedzielê 17 lutego w zape³nionej
po brzegi sali teatralnej Oœrodka Kultury
m³odzie¿ z naszej gminy wystawi³a przed-
stawienie oparte na twórczoœci Wis³awy
Szymborskiej.

próbujemy przekazaæ j¹ komuœ in-
nemu lub po prostu godzimy siê
na ni¹ w bezsilnym milczeniu.

Bohaterowie sztuki Obmyœlam
œwiat… wydanie drugie zostaj¹
stworzeni na scenie, nie walcz¹, nie
krzycz¹, ale rozkoszuj¹ siê zdziwie-
niem wobec istnienia „tu i teraz”,
jakim obdarowa³ ich autor. Zasta-
nawiaj¹ siê, kim s¹, dlaczego s¹,
czy s¹ prawdziwi?

      Autor zaplanowa³ dla nich scena-
riusz genialny, bez miejsca na cierpienie,
ból czy rozpacz. Scenariusz przemyœlany
do momentu opadniêcia kurtyny.

Autor nie uwzglêdni³ jednak miejsca na
przypadek, który niespodziewanie i wbrew
jego woli zmieni losy bohaterów, wyrzuci
ich poza ramy przedstawienia, przyniesie
strach i rozczarowanie… a mo¿e uwolni od
scenicznych dekoracji?
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