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Jad¹c do Myœlenic 28.05.2008 w godzinach rannych otrzy-
ma³em telefon z policji. Dowiedzia³em siê o œmierci brata i jego
najbli¿szych. Nie pamiêtam powrotnej drogi do firmy. Przyjecha-
³em, by zweryfikowaæ informacjê. Jednak wiadomoœæ okaza³a siê
tragiczn¹ prawd¹. Odszed³ brat Janusz, bratowa Ma³gorzata i ich
troje dzieci: Kasia, Piotruœ i Ania.

Z Januszem wspó³pracowa³em od 1986 roku po nag³ej œmierci
ojca w wieku 52 lat. By³y to lata ciê¿kiej i mozolnej pracy. Mo¿e
trudno w to uwierzyæ, ale ka¿dy dzieñ tego okresu by³ dniem praw-
dziwie braterskim czyli zgodnym. Janusz by³ inspiratorem dzia³a-
nia zw³aszcza w sferze inwestycyjnej i produkcyjnej. Wystarczy³o
kilka s³ów zamienionych i wiedzieliœmy, w jakim kierunku zmierza-
my i co trzeba wykonywaæ na dany dzieñ lub okres.

TRAGICZNA PRAWDA

cd. na str. 4 i 5
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Minê³o ju¿ trochê czasu od tragedii, jaka
spotka³a rodzinê, przyjació³ i nas pracow-
ników firmy JUCO oraz nasz¹ miejscowoœæ.
Mówi siê, ¿e „czas leczy rany”, lecz te s¹
tak dotkliwe i g³êbokie, ¿e jeszcze d³ugo siê
nie zabliŸni¹. Nic ju¿ nie bêdzie tak jak daw-
niej...Bo cz³owiek ten zrobi³ tyle dobre-
go...A ile jeszcze móg³ zrobiæ, gdyby nie
nag³a, tragiczna œmieræ...

Codzienna praca z takim cz³owiekiem,
jakim by³ Janusz, nie mog³a sprowadzaæ siê
tylko do wykonywania swoich obowi¹z-
ków. Janusz motywowa³ do dzia³ania, by³
przyk³adem pracowitoœci i poœwiêcenia dla
firmy. Patrz¹c na Jego „¿ycie firm¹”, chcia-
³o siê mu dorównywaæ i to by³o motorem
do dzia³ania i si³¹ na przeciwnoœci.

Ponad 10 lat wspólnej pracy to nie tyl-
ko praca, codzienne sprawy firmy, jej funk-
cjonowanie, ale równie¿ czêste rozmowy o
rodzinie, rady p³yn¹ce z doœwiadczenia, ja-
kie nabywa³ w swoim ¿yciu i ochoczo prze-
kazywa³ innym. Rozmowy zaczynane od
pytania, co nowego w firmie, na rynku, na-
wet ogólnie w gospodarce, czêsto koñczy-
³y siê ¿yczliwym pytaniem: „Co tam u cie-
bie w domu, jak dzieci?’’ Rozmowy przera-
dza³y siê nieraz w d³ugie dyskusje. To nie
by³y relacje szef – pracownik, one by³y tak
jak wœród bliskich w domu, rodzinie. Janusz
wk³ada³ serce w to, aby tê atmosferê by³o
czuæ mimo czasem trudnych chwil, które
ka¿demu z nas siê zdarzaj¹. Nigdy nie za-
pomnia³ o telefonie z urlopu, z jakiegoœ wy-
jazdu. Pozdrowi³, zapyta³ co s³ychaæ, opo-
wiedzia³, gdzie jest i co robi. Jak w rodzinie.

Czêsto w soboty przywozi³ do firmy któ-
reœ z dzieci. Znaliœmy je, widywali, patrzyli
jak rosn¹ i jak¹ s¹ radoœci¹ dla rodziców.
To by³o bardzo buduj¹ce. Od pocz¹tku
uczy³ je tego, ¿e to nie tylko praca, to jest
nasz drugi dom. Spêdzamy tutaj wiele go-
dzin dziennie i atmosfera jest bardzo wa¿-

na. A gdzie jest ona lepsza jak nie w domu,
wœród bliskich?

Pozosta³a pustka, ból, smutek. Jeszcze
niedawno z niedowierzaniem o obliczu tra-
gedii nie dopuszczaliœmy do siebie myœli,
¿e kolejne rano on nie stanie w drzwiach
firmy. Teraz z czasem co dzieñ przychodzi
moment, w którym spogl¹damy w to miej-
sce, aby przywo³aæ Go wzrokiem. Na pró¿-
no. Mo¿emy tê pustkê wype³niæ sob¹,
swoj¹ postaw¹, wierz¹c, ¿e On nam poma-
ga, szukaj¹c i odczytuj¹c znaki, które na
pewno nam daje. Przecie¿ tego te¿ nas uczy³.

***

Znaj¹c i pracuj¹c z Jankiem prawie 20 lat
doœwiadczy³em i na w³asne oczy widzia³em
Jego heroizm w d¹¿eniu do celu. W ¿yciu
zawodowym stawia³ sobie bardzo wysok¹
poprzeczkê. Widzia³, ¿e œwiat uciek³ nam
technologicznie, jakoœciowo i iloœciowo, je-
¿eli chodzi o tak trudn¹ ga³¹Ÿ gospodarki,
jak¹ jest produkcja narzêdzi. Nie bacz¹c na
przeciwnoœci, które wszyscy znamy,
ogromn¹ pracowitoœci¹ doprowadzi³ warsz-
tat rzemieœlniczy do takiego rozkwitu, ¿e fir-
ma JUCO jest dziœ znana nie tylko w Polsce,
ale i na œwiecie. Tylko dziêki Jego fachowo-
œci i znajomoœci technologii wytwarzania
narzêdzi z zapleczem technicznym opartym
na ludziach, ich wieloletnim doœwiadczeniu,
bez laboratoriów badawczych, biur kon-
strukcyjnych w bardzo krótkim czasie prze-
kszta³ci³ warsztat rzemieœlniczy w firmê za-
trudniaj¹c¹ ponad 120 ludzi, markê rozpo-
znawaln¹ i kojarzon¹ z narzêdziami rêcznymi
niemal na ca³ym œwiecie.

Nowy asortyment, nowe maszyny,
nowe hale, nowi pracownicy, coraz lepsza
jakoœæ wytwarzanych narzêdzi, wszystko
to zawdziêczamy Jankowi, który wspólnie
z bratem Wies³awem, krok po kroku par³
naprzód nadrabiaj¹c czas stracony w cza-
sach komunizmu. Jego pragnieniem by³o,
aby wyroby produkowane w JUCO konku-
rowa³y na równi ze znanymi na œwiatowych
rynkach markami takimi jak Stanley, Knipex
itp. Znaj¹c Jego pracowitoœæ i d¹¿enie do
celu, osi¹gn¹³by to w krótkim czasie.

Przychodz¹c do pracy patrzê na zega-
rek. Jest 8.00, szefa Janusza nie ma na kory-
tarzu, nie dzwoni: „Leszek gdzie jesteœ, w
której czêœci firmy?’’ Nie ma ju¿ Jego g³o-
su...Jak¿e Go brakuje...Co dalej, co z marze-
niami, co z planami?

Janusz jest u Pana Boga w niebie, pa-
trzy na nas. Myœlê, ¿e tam z góry bêdzie
nami kierowa³ i czuwa³ z ukochan¹ Matk¹
Bosk¹ – patronk¹ naszej firmy, aby JUCO
osi¹gnê³o cele, które zapocz¹tkowa³ Jego
Ojciec, a kontynuowa³ On z Bratem.

A.G. i L.T.
Pracownicy

Odejœcie brata jest dla mnie niewyobra-
¿alnym ciosem. By³ cz³owiekiem wraz z ¿ona
Ma³gorzat¹ i ca³¹ rodzin¹ bardzo religijnym.
Jako rodzina prawdziwie katolicka brutalizm
wspó³czesnego œwiata ³amali g³êboka mo-
dlitw¹. Wymaga³ bardzo du¿o od siebie, a
jednoczeœnie od innych. By³y to wymaga-
nia prawdziwie czysto ludzkie oparte na na-
ukach Jana Paw³a II. Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II by³ dla Janusza wzorcem najwy¿-
szej wagi. Stara³ siê wdro¿yæ jego naukê w
¿ycie codzienne. Wielk¹ inspiracj¹ dla my-
œli religijnej Janusza by³a jego ¿ona Ma³go-
sia.

To co wydarzy³o siê przez 22 lata jest
niepowtarzalne i prawdziwe. Wspó³praca
nasza mia³a umocnienie g³êboko wewnêtrz-
ne. Tym bardziej odejœcie Janusza pogr¹¿a
mnie w wielkim bólu i smutku.

Chcia³bym bratu mocno podziêkowaæ
za wszystkie lata wspó³pracy, za jego in-
wencje w kszta³towaniu rozwoju firmy. Ener-
gia i pracowitoœæ, która od Janusza pro-
mieniowa³a, by³a dla mnie motorem do dzia-
³ania. Tak nag³e odejœcie Janusza jest dla
mnie niepowetowan¹ strat¹. Mo¿na zapy-
taæ, dlaczego odszed³ w tak twórczym okre-
sie? Jednak odpowiedŸ pozostaje g³ucha.

Pozosta³o cudem uratowanych dwoje
dzieci: Monika 7 lat i Józio 6 lat. Wychowa-
nie dzieci w dotychczasowym nurcie bê-
dzie dla nas podstawowym dzia³aniem.

Bêdê stara³ siê wdra¿aæ w dzia³alnoœæ
firmy jego sposób i styl zarz¹dzania jak rów-
nie¿ kierowaæ siê opatrznoœci¹ Bo¿¹, która
czêsto w chwilach trudnych podnosi³a nas
na duchu.

„...Na nic twoje myœli i trudy, je¿eli od-
rzucisz Boga...” to czêste s³owa Janusza

Wies³aw Œwiat³oñ
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Po¿egnaliœmy œp. Janusza i Ma³gorza-
tê Œwiat³oniów oraz ich dzieci: Kasiê, Pio-
trusia i Aniê. Ich pogrzeb 1 czerwca zgro-
madzi³ tysi¹ce ludzi.

Po modlitwach w domu ruszy³ kondukt
pogrzebowy do koœcio³a. Kilkunastu ksiê-
¿y i sióstr zakonnych, ministranci, orkie-
stra, stra¿acy, pracownicy Juco, uczniowie,
sportowcy, przedstawiciele wielu instytu-
cji i firm poprzedza³o dwa karawany. Za nim
rodzina i ogromny t³um.

Koœció³ by³ wype³niony. Msza œw. roz-
poczê³a siê od odczytania telegramów od
ksiêdza kardyna³a Dziwisza i od bpa Guzd-
ka. Nastêpnie wszystkich powita³ ks. pro-
boszcz Jaœkowiec. Œpiewa³a Apassionata,
schola m³odzie¿owa i dzieciêca. Kazanie -
modlitwê wyg³osi³ bp Jan Szkodoñ, który
przewodniczy³ Mszy œw. i prowadzi³ modli-
twy przy trumnach. Podszed³ do rodziny
zmar³ych, wyrazi³ jej wspó³czucie.

Z koœcio³a na cmentarz pierwsz¹ trum-
nê nieœli pracownicy Juco, stra¿acy odpro-
wadzali matkê, trójkê dzieci koledzy szkol-
ni. Przy dŸwiêku koœcielnych dzwonów
szed³ niekoñcz¹cy siê t³um. Na cmentarzu
modlitwom przewodniczy³ ks. infu³at Dy-
duch w asyœcie kap³anów. Do grobowca
z³o¿ono cia³a rodziców i dzieci. Przejmuj¹ca
i bardzo wzruszaj¹ca chwila...

Janusz i Ma³gorzata Œwiat³oniowie to
byli m¹drzy ludzie, wzorowi rodzice, kocha-
j¹cy siê ma³¿onkowie. Mieli utalentowane
dzieci. Osiemnastoletnia Kasia uczy³a siê
w Liceum OO. Pijarów w Krakowie, œpie-
wa³a w chórze Apassionata. Dwunastolet-
ni Piotruœ by³ ministrantem, a niedawno
zdoby³ tytu³ wicemistrza Polski w tenisie.
Dziesiêcioletnia Ania œpiewa³a w scholi
parafialnej.

Ks. proboszcz Stanis³aw Jaœkowiec na-
pisa³ w gazecie parafialnej:

„Rodzina pañstwa Œwiat³oniów dla ca-
³ej tej miejscowoœci tutaj, dla parafii, dla
Koœcio³a, by³a takim dobrym ziarnem, czy
dro¿d¿ami, które powodowa³y, ¿e ta parafia
jeszcze bardziej dynamicznie ¿y³a, rozwija-
³a siê, modli³a. By³a to rodzina ofiarna, co
ju¿ na ró¿ne sposoby by³o podkreœlane w
ka¿dej gazecie, pisano, ¿e wszystkim po-
magali. Nawet dzieci jedz¹c darmowe obia-
dy w szkole, nie wiedzia³y, ¿e one s¹
sponsorowane przez rodzinê Œwiat³oniów.
Maj¹ swój wk³ad w pracach przy koœciele,
na cmentarzu. Przez to œwiadectwo zaan-
ga¿owania byli znakiem tego, ¿e mo¿na byæ
bogatym, a równoczeœnie mieæ otwarte ser-
ca na potrzeby innych. Mia³em takie wra-
¿enie, ¿e ich majêtnoœæ by³a po to, aby s³u-
¿yæ innym.

Stanê³a mi przed oczami postaæ pani
Ma³gosi, która kilka razy w tygodniu przy-
je¿d¿a³a na Mszê œwiêt¹ wieczorn¹ i z tak¹
wielk¹ pobo¿noœci¹ w tej Mszy uczestni-
czy³a. Wyró¿nia³a siê nadzwyczajn¹ po-
staw¹, je¿eli chodzi o przyjmowanie Ko-
munii œwiêtej, a póŸniej trwa³a na adoracji
przy o³tarzu Matki Bo¿ej i Pana Jezusa.
Zreszt¹ pani Ma³gosia by³a ca³ym sercem
oddana rodzinie. Na przyk³ad wszystko
przygotowywa³a sama, robi³a makaron,
piek³a ciasta, gotowa³a. Nie kupowa³a ¿ad-
nych gotowych, sztucznych, „ulepszo-
nych” produktów. Dba³a o dzieci i stara³a
siê je zdrowo od¿ywiaæ. Stan¹³ mi tak¿e
przed oczami jej ma¿, który przychodzi³ na
Mszê œw. rano, wysoki, zawsze elegancko
ubrany pan”.

Ks. proboszcz by³ w domu Œwiat³oniów
w przeddzieñ pogrzebu. Us³ysza³ wypo-
wiedŸ matki pani Ma³gorzaty i rodzeñstwa:

 „S³owa Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II:
Musicie byæ mocni w wierze..., Jezu, ufam
Tobie – te s³owa, ksiê¿e proboszczu, po-
magaj¹ nam udŸwign¹æ ten ogromny krzy¿”.

Dobry Jezu, a nasz Panie,
Daj im wieczne spoczywanie.

Stefan Bochenek

Jezu, ufam Tobie
W imieniu w³asnym i ca³ej rodziny, w

obliczu smutku, jaki pozostaje w naszych
sercach po stracie najbli¿szych, maj¹c ¿ywo
przed oczami manifestacjê duchowego
wsparcia i ³¹cznoœci w bólu, jakim by³y uro-
czystoœci pogrzebowe, chcia³bym skiero-
waæ s³owa podziêkowania za pomoc w
dŸwiganiu tego krzy¿a.

Dziêkujê Jego Eminencji Ks. Kardy-
na³owi Stanis³awowi Dziwiszowi za prze-
s³ane s³owa wspó³czucia i modlitwê, Ks.
Biskupowi Janowi Szkodoniowi za obec-
noœæ, za Mszê Œwiêt¹ i wyg³oszone S³o-
wo Bo¿e, Ks. Biskupowi Józefowi Guzd-
kowi i Ks. Biskupowi Albinowi Ma³ysia-
kowi za telegramy, Proboszczowi Parafii
Mariackiej w Krakowie Ks. Infu³atowi
Bronis³awowi Fidelusowi i Rektorowi
PAT Ks. Infu³atowi Janowi Maciejowi
Duduchowi za odprawienie ceremonii po-
grzebowych. Dziêkujê Duchowieñstwu
i Siostrom Zakonnym.

Bardzo dziêkujê Ksiêdzu Proboszczo-
wi Stanis³awowi Jaœkowcowi za wszystko
co zrobi³ od momentu, gdy dotar³a do nas
ta wstrz¹saj¹ca wiadomoœæ a¿ po uroczy-
stoœci pogrzebowe. Jego postawa i zaan-
ga¿owanie wyp³ywa³y nie tylko z paster-
skiego powo³ania, ale z g³êbi ludzkiego,

„Krzy¿ niesiony z bratem jest o po³owê l¿ejszy”

wspó³czuj¹cego serca, by³a dla nas ukoje-
niem ³ez, umocnieniem wiary w niezmierzo-
ne Bo¿e Mi³osierdzie. Dyskretna postawa
Ksiêdza Proboszcza by³a wielkim oparciem
w tym czasie. Na Jego rêce dziêkujê rów-
nie¿ Ksiê¿om Wikariuszom: Marianowi i
Markowi za wszelak¹ pomoc.

Dziêkujê Panu Burmistrzowi Piotrowi
Pu³ce, który na wiadomoœæ o tragedii nie-
zw³ocznie przyby³ na miejsce zdarzenia ofia-
ruj¹c wszelk¹ pomoc i sam bêd¹c ducho-
wym wsparciem dla nas. Który z pe³nym
zaanga¿owaniem nie tylko jako Gospodarz
naszego miasta, ale w ofiarnej s³u¿bie dla
spo³ecznoœci Su³kowic podj¹³ siê czuwa-
nia nad wszelkimi sprawami organizacyjny-
mi zwi¹zanymi z przygotowaniem i przebie-
giem uroczystoœci pogrzebowych. Pragnê
na Jego rêce przekazaæ serdeczne podziê-
kowania dla Rady Miasta, Policji, Stra¿y
Po¿arnej i wszystkich, których Pan Piotr
zgromadzi³ wokó³ Siebie w tym czasie, któ-
rzy zaoferowali swoj¹ bezinteresown¹ po-
moc p³yn¹c¹ z potrzeby serca.

Szczególne podziêkowanie sk³adam na
rêce Dyr. Artura Grabczyka, który bardzo
pomóg³ mi w tak trudnej chwili organizo-
waæ uroczystoœci pogrzebowe od strony
firmowej.

Dziêkujê bardzo Dyrektorom Szkó³,
Placówek Oœwiatowych, Uczniom, Klubom
Sportowym i Zawodnikom, którzy z takim
sercem zamanifestowali swoja bliskoœæ z
Tymi, którzy odeszli i przez swoj¹ postawê,
obecnoœæ w ostatniej drodze zmar³ych byli
wsparciem dla tych, którzy pozostali w
smutku.

S³owa podziêkowania chcia³bym skie-
rowaæ równie¿ do wszystkich Instytucji,
Zak³adów, Firm, Ludzi Otwartego Serca,
Spo³ecznoœci Su³kowic za ich obecnoœæ,
ofiarowan¹ wszelak¹ pomoc, niekoñcz¹ce
siê s³owa wspó³czucia i otuchy p³yn¹ce
wszystkimi mo¿liwymi œrodkami komunika-
cji. Ta solidarnoœæ w cierpieniu jest dla nas
wielkim wsparciem, utwierdzaj¹c w przeko-
naniu, ¿e Ci, którzy odeszli, pozostawili za-
siew, który ju¿ zacz¹³ wydawaæ owoce.

Nie sposób obj¹æ wszystkich wdziêcz-
nym s³owem, trudno patrzeæ wstecz w te
boleœnie prze¿ywane chwile.

„Krzy¿ niesiony z bratem jest o po³o-
wê l¿ejszy” – niech te s³owa z telegramu
Ks. Bp. Józefa Guzdka bêd¹ dla wszystkich
zapewnieniem, ¿e pogr¹¿eni w smutku czu-
liœmy, ¿e ten ciê¿ar jest l¿ejszy, ¿e ko³o nas
idzie w tej drodze Brat i Siostra. I za to ser-
decznie dziêkujemy.

Wies³aw Œwiat³oñ
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W kwietniowym numerze ,,Klamry” infor-
mowaliœmy o podjêtej przez burmistrzów Su³-
kowic i Myœlenic wspó³pracy przy budowa-
niu Lokalnej Grupy Dzia³ania na terenie na-
szych gmin. Inicjatywa ta zosta³a potwierdzo-
na decyzjami podjêtymi przez organy uchwa-
³odawcze. W dniu 29 kwietnia br. Rada Miej-
ska w Su³kowicach podjê³a uchwa³ê w sprawie
wyra¿enia zgody na wspó³pracê partnersk¹ z
Gmin¹ Myœlenice w zakresie realizacji dzia³añ
Osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW). Analo-
giczn¹ uchwa³ê podjê³a w dniu 26 maja br. Rada
Miejska w Myœlenicach. 17 czerwca podpisa-
liœmy umowê wspó³pracy partnerskiej, której
rezultatem bêdzie zorganizowanie na obszarze
obydwu gmin Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD)
oraz opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR). Celem tej wspó³pracy bêdzie wiêc przy-
gotowanie naszych gmin do pozyskiwania œrod-
ków na rozwój obszarów wiejskich w ramach
Osi Leader. Zarówno struktura organizacyjna
LGD jak i dokumenty programowe musz¹ byæ
gotowe na koniec wrzeœnia.

O g³ównych za³o¿eniach „Leadera” pisali-
œmy szerzej w kwietniowej ,,Klamrze”. Dzi-
siaj chcemy przybli¿yæ te zagadnienia. Na wstê-
pie nale¿y odk³amaæ pewien kszta³towany
przez media stereotyp. S³yszymy zewsz¹d, jak
wielki strumieñ pieniêdzy z Unii Europejskiej
dop³ynie do nas w latach 2007 – 2013. Pieniê-
dzy tych nie jest wcale tak wiele, a ponadto s¹
skierowane przede wszystkim do du¿ych be-
neficjentów na realizacjê wielkich i innowacyj-
nych projektów. Wœród ma³ych gmin, takich
jak Su³kowice, bêdzie znaczna konkurencja o
œrodki. Ju¿ w pierwszych naborach prowadzo-
nych w MRPO wartoœæ sk³adanych przez gmi-
ny wniosków wielokrotnie przekracza³a kwo-
ty przewidziane na dotacje. Realia najbli¿szych
lat to ubieganie siê o œrodki zewnêtrzne przy
stosunkowo niskim prawdopodobieñstwie uzy-
skania dotacji unijnej. Jedynym, niemal pew-
nym Ÿród³em finansowania jest w³aœnie Oœ Le-
ader, w której œrodki s¹ naliczane na mieszkañ-
ca danego terytorium. I tak w okresie 2007-
2013 dla obszaru gmin Myœlenice i Su³kowice
przypada ³¹cznie 8.077.840 z³. Aby jednak uru-
chomiæ te œrodki, nale¿y spe³niæ warunki prze-
widziane w krajowych i unijnych aktach praw-
nych, a w tym:

1. Zbudowaæ Lokaln¹ Grupê Dzia³ania
(obejmuj¹c¹ swoim zasiêgiem terytorium za-
mieszka³e przez powy¿ej 10 tys. i nie wiêcej
ni¿ 150 tys. mieszkañców);

2. Opracowaæ i uzgodniæ spójn¹ dla danego
terytorium Lokaln¹ Strategiê Rozwoju;

3. Opracowaæ i z³o¿yæ w Instytucji Wdra-
¿aj¹cej (Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego)
wniosek o wybór Lokalnej Grupy Dzia³ania.

Samorz¹d Województwa dokona wyboru
Lokalnych Grup Dzia³ania w oparciu o kryte-
ria ustawowe i zawrze z nimi umowê o warun-
kach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, sta-

wiaj¹c im do dyspozycji naliczone œrodki. W
przypadku LGD Myœlenice – Su³kowice bê-
dzie to 8.077.840 z³, z których 1.582.820 z³
mo¿na przeznaczyæ na tzw. funkcjonowanie
LGD czyli m.in. koszty utrzymania biura i
dzia³ania wspieraj¹ce wnioskodawców,
6.331.280 z³ - na wdra¿anie lokalnej strategii,
163.740 z³ - na tzw. projekty wspó³pracy.

- Budowa LGD

Obecnie, wspólnie z przedstawicielami
Gminy Myœlenice, przystêpujemy do budo-
wania Lokalnej Grupy Dzia³ania. Wsparcie
szkoleniowo - doradcze zapewni wybrana
wspólnie firma konsultingowa p. Krzysztofa
Kwatery.

Nasza LGD bêdzie dzia³a³a jako stowarzy-
szenia, w formie okreœlonej przez ustawê o sto-
warzyszeniach z modyfikacj¹ wprowadzon¹
przez ustawê z dnia 7 marca 2007 r. o wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em
œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Typowa
forma stowarzyszenia przewiduje, ¿e cz³onka-
mi zwyczajnymi mog¹ byæ tylko osoby fizycz-
ne. Nowa jego forma przewiduje, ¿e cz³onkami
zwyczajnymi mog¹ byæ równie¿ osoby praw-
ne, w tym samorz¹dy terytorialne.

Cz³onkami tworzonego stowarzyszenia
bêd¹ wiêc przedstawiciele trzech sektorów:
publicznego, spo³ecznego i gospodarczego.
Osoby prawne wydeleguj¹ swoich przedsta-
wicieli w trybie przewidzianym w ich statu-
tach. Osoby fizyczne mog¹ byæ cz³onkami
LGD, ale tylko jako reprezentanci np. instytu-
cji lub grupy nieformalnej. Procedurê rejestracji
poprowadzi komitet za³o¿ycielski z³o¿ony z
przedstawicieli gmin Su³kowice i Myœlenice.
Pierwszym zadaniem bêdzie uchwalenie statu-
tu i z³o¿enie wniosku o rejestracjê. Równolegle
z procedur¹ rejestracyjn¹ bêdzie prowadzony
nabór cz³onków stowarzyszenia w sposób
wype³niaj¹cy wymóg trójsektorowoœci.

W póŸniejszym okresie, ju¿ na podstawie
zarejestrowanego statutu, dokonany zostanie
wybór organów statutowych LGD, tj. Zarz¹-
du kieruj¹cego bezpoœrednio prac¹ LGD i Rady,
do której kompetencji bêdzie nale¿a³ wybór
projektów przewidzianych do finansowania. W
sk³adzie Rady co najmniej 50% bêd¹ musieli
stanowiæ partnerzy spo³eczni i gospodarczy.

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Podstaw¹ dzia³ania LGD bêdzie strategia
obejmuj¹ca rozwój obszarów wiejskich gmin
Myœlenice i Su³kowice. Bêdziemy szukaæ
przede wszystkim projektów wspólnych,
³¹cz¹cych nasze gminy i poszerzaj¹cych pole
wspó³pracy. Przewidujemy równie¿ realizacjê
wielu ma³ych projektów, aby zapewniæ mak-
symalnie szerokie oddzia³ywanie programu.
Oczywiœcie w trakcie opracowywania strate-
gii bêd¹ analizowane wszystkie propozycje
mieszkañców, stowarzyszeñ, organizacji czy
rad so³eckich. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e pro-

jekty te musz¹ zamkn¹æ siê kwot¹ nieco ponad
6 mln z³ na terenie obydwu gmin, nie mo¿na
wiêc oczekiwaæ na realizacjê z osi Leader kosz-
townych projektów infrastrukturalnych. Ponad-
to, zgodnie z za³o¿eniami PROW, projekty LSR
powinny przyczyniaæ siê do:

-ró¿nicowania w kierunku dzia³alnoœci nie-
rolniczej, tj. tworzenia warunków do podejmo-
wania przez rolników lub ich domowników dzia-
³alnoœci nierolniczej lub zwi¹zanej z rolnictwem;

- tworzenia i rozwoju mikroprzedsiê-
biorstw;

- odnowy i rozwoju wsi (obiektów, infra-
struktury, przestrzeni publicznej, zachowania
dziedzictwa kultury itp.).

Przewidywany tryb pracy nad LSR:

1. W so³ectwach odbêd¹ siê spotkania kon-
sultacyjno – szkoleniowe, podczas których
bêdzie mo¿na zg³osiæ propozycje zadañ w da-
nym so³ectwie oraz uzyskaæ dodatkowe wyja-
œnienia dotycz¹ce Osi 4 Leader PROW.

2. LGD zorganizuje warsztaty strategicz-
ne, efektem których bêdzie dokonanie hierar-
chizacji zg³oszonych zadañ oraz przyjêcie kry-
teriów wyboru projektów.

3. W oparciu o raport z warsztatów strate-
gicznych zostanie napisany projekt Lokalnej
Strategii Rozwoju.

4. Projekt ten bêdzie przedstawiony do kon-
sultacji (na stronie internetowej Urzêdu oraz
we wszystkich organizacjach i grupach niefor-
malnych reprezentowanych w LGD za poœred-
nictwem ich przedstawicieli).

5. Po wprowadzeniu korekt wynikaj¹cych
z przeprowadzonych konsultacji projekt Stra-
tegii zostanie zatwierdzony do realizacji przez
organ decyzyjny (Radê) LGD.

Uwaga:
- Wszystkie organizacje, stowarzyszenia,

a tak¿e grupy nieformalne oraz podmioty go-
spodarcze z terenu naszej gminy, zaintereso-
wane uczestnictwem w LGD, mog¹ uzyskaæ
aktualn¹ informacj¹ dotycz¹c¹ Osi Leader, na
stronie internetowej www.sulkowice.pl  oraz
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego.

- Uwagi, opinie i zapytania dotycz¹ce tej
tematyki mo¿na kierowaæ na adres

leader@sulkowice.pl

Bardzo liczymy na aktywny udzia³ miesz-
kañców w procesie budowania Lokalnej Gru-
py Dzia³ania, a dziêki temu na otwieranie siê na
wspó³pracê nie tylko we w³asnym so³ectwie,
mieœcie i gminie, ale równie¿ na wspó³dzia³anie
z naszymi najbli¿szymi s¹siadami. G³ównym
celem programu jest bowiem wzrost aktywno-
œci spo³ecznej œrodowisk lokalnych oraz odpo-
wiedzialnoœci za sprawy publiczne, a tak¿e
przygotowanie do realizacji wiêkszych projek-
tów finansowanych ze œrodków zewnêtrznych.

Piotr Pu³ka

PARTNERSTWO  GMIN
czyli Lokalna Grupa Dzia³ania Myœlenice – Su³kowice
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Lombardzkie mia-
steczko Cuveglio u pod-
nó¿a Alp, alzackie Ron-

champ w Ardenach i beskidzkie Su³kowice
wykona³y kolejny krok do zawarcia trójstron-
nego partnerstwa.

Su³kowice i Ronchamp œwiêtuj¹ piêciolecie
partnerstwa. Romchamp i Cuveglio s¹ miasta-
mi partnerskimi od roku, a œwiadkiem podpisa-
nia ich porozumienia jesieni¹ 2007 by³a delega-
cja z Su³kowic. Podczas minionego weekendu,
w dniu 4 lipca, samorz¹dy Su³kowic i Cuveglio
podpisa³y akt intencyjny w sprawie zawarcia
partnerstwa miast, czego œwiadkiem by³a z kolei
delegacja Ronchamp.

Raut burmistrzowski
wydany w „Starej Szkole” z okazji podpi-

sania tego dokumentu w przeddzieñ œwiêta mia-
sta sta³ siê wydarzeniem towarzyskim, ale te¿
okazj¹ do bli¿szego poznania goœci, umocnie-
nia ju¿ funkcjonuj¹cych przyjaŸni i pogodnego
spêdzenia czasu w ¿yczliwym gronie. Wielojê-
zycznej spo³ecznoœci pomoc¹ s³u¿y³y t³umacz-
ki – z jêzyka francuskiego t³umaczy³a Polka
zamieszka³a w Ronchamp Alexandra Zaj¹cz-
kowski, a z w³oskiego – Aleksandra Korpal.
Nieformalnie pomagali autorzy porozumienia
z Ronchamp – Maria i Tadeusz Lewandowscy.
Radzono te¿ sobie po niemiecku i angielsku.
Wymieniono upominki przywiezione z Francji
i W³och oraz nasze gad¿ety dla goœci. W³osi
przywieŸli w prezencie tradycyjny mosiê¿ny
kocio³ek do gotowania ich regionalnej potrawy
polenty, przyrz¹dzanej niegdyœ z m¹ki kaszta-
nowej, a obecnie – z kukurydzianej. Wrêczano
obrazy z charakterystycznymi obiektami swo-
ich miejscowoœci, szklane puchary z wygrawe-
rowanymi nazwami partnerskich miast, dzia³o
powsta³e w Ronchamp dla uczczenia piêciole-
cia partnerstwa i wiele gad¿etów. Tadeusz Le-
wandowski namalowa³ ratusz w Ronchamp i
œwiatowej s³awy rarytas tej miejscowoœci –
kaplicê Notre-Dame du Haut projektu Charles-
Edouarda Jeannereta, znanego jako Le Corbu-
sier, kaplicy, która traktowana jest jak symbol
odrodzenia wspó³czesnej sztuki sakralnej.

Po czêœci oficjalnej goœcie zwiedzali izbê re-
gionaln¹ i raczyli siê smako³ykami ze szwedz-
kiego sto³u przygotowanego z wielkim zaanga-
¿owaniem i smakiem godnym œródziemnomor-
skich podniebieñ przez Stowarzyszenie Gospo-
dyñ. Punktem kulminacyjnym towarzyskiej czê-
œci spotkania by³ wspólny œpiew. Z niewiado-
mych przyczyn, ale jak zwykle przy tych miê-
dzynarodowych spotkaniach, najlepiej wycho-
dzi³a „Dzieweczka”, która sz³a do „laseczka”, a
piosenka, w której obudzi harcerzy „ptaszyna”
zdecydowanie podzia³a³a niektórym Francuzom
na ambicjê i za wszelk¹ cenê postanowili wy-
œpiewaæ to obco szeleszcz¹ce s³owo.

Co ³¹czy nasze trzy miejscowoœci?
S¹ po³o¿one w atrakcyjnych turystycznie

regionach górskich swoich krajów – co stwarza
mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ i wzajem-
nego korzystania z wypracowanych rozwi¹-
zañ. Licz¹ od 3 do 5 tys. mieszkañców i maj¹
podobn¹ infrastrukturê – co generuje podobne
problemy i plany perspektywiczne. Zworni-
kiem tej wspó³pracy wydaje siê – przynajmniej
w fazie pocz¹tkowej – Ronchamp, gdzie miesz-

kaj¹ zarówno ludzie z korzeniami w Ma³opol-
sce, jak w Lombardii. Wszystkiemu winne s¹
kopalnie, które niegdyœ œci¹ga³y w rejon Ron-
champ pracowników z ró¿nych zak¹tków Eu-
ropy. Chocia¿ to przesz³oœæ i kopalnie ju¿ nie
istniej¹, to przemys³owa tradycja ma³ego mia-
steczka zbli¿a mieszkañców naszej i ich miej-
scowoœci, a tak¿e pozwala snuæ pomys³y na
promocyjne wykorzystanie zabytków przemy-
s³u. Cuveglio z kolei le¿y w Lombardii, histo-
rycznym gnieŸdzie rodu Sforzów, który da³ nam
królow¹ Bonê, a wraz z ni¹ mo¿liwoœæ sku-
tecznej konkurencji po³¹czonych dynastii Sfo-
rzów i Jagiellonów z hegemonami ówczesnej
Europy – Habsburgami.

Jak siê szuka, to siê znajdzie – tematy do
rozmowy i wspólnych planów. Bogata historia
naszych regionów, przepiêkne po³o¿enie, za-
bytki, charakterystyczny folklor otwieraj¹ ko-
lejne pola do rozwijania wspó³pracy. A jest jesz-
cze sport, aspiracje artystyczne m³odzie¿y, sto-
warzyszenia, parafie. Dla ka¿dej z tych grup
miêdzynarodowa wspó³praca z porównywal-
nymi parterami jest nie lada okazj¹ do rozsze-
rzania horyzontów, zbierania doœwiadczeñ i
wszechstronnego rozwoju. Przy okazji w prak-
tyce uœwiadamiamy sobie, jak bardzo rodzinna
jest ta nasza Europa. Silniej odczuwamy
wspóln¹ przynale¿noœæ kulturow¹, jej g³êbo-
kie korzenie i przekonujemy siê, ¿e Unia Euro-
pejska nie jest sztucznym tworem polityczno-
gospodarczym, ale usankcjonowaniem istnie-
j¹cych przez stulecia wiêzów mieszkañców
naszego kontynentu.

Spotkania mieszkañców
Z t¹ myœl¹ trzy nasze miasta siêgnê³y po

grant UE w ramach programu Europejskie Spo-
tkania Mieszkañców. Do Su³kowic przyby³a 21-
osobowa delegacja w Ronchamp i 12 - osobowa
delegacja z Cuveglio. Goœcie nocowali u 17 ro-
dzin, a gmina przygotowa³a dla nich bogaty pro-
gram pobytu, po³¹czony z udzia³em w progra-
mie Dni Su³kowic. Przy okazji wspólnych po-
si³ków zaprezentowane zosta³y goœciom placów-
ki oœwiatowe Su³kowic: szko³a podstawowa,
gimnazjum, œwietlica œrodowi-
skowa, a szko³a œrednia zorgani-
zowa³a dla nich wernisa¿ i au-
kcjê w Galerii Internat. Obiad w
zabytkowej karczmie w Krzy-
waczce po³¹czony by³ z poka-
zem tradycyjnego kowalstwa, w
efekcie którego powsta³y pod-
kowy na szczêœcie z wykutymi
nazwami Ronchamp, Cuveglio i
Su³kowic. Na niedzielny obiad
goœci zaproszono z do nowo
otwartego hotelu Gala. W koœcie-
le parafialnym w Su³kowicach
odprawiona zosta³a msza œw. w
intencji wspólnoty europejskiej.

Goœcie skorzystali oczywi-
œcie z obowi¹zkowych hitów
turystycznych Ma³opolski –
zwiedzania zabytków Krakowa
i Wieliczki. Podziwiali lokalne
zespo³y, zw³aszcza Elegiê i Re-
tro, obejrzeli pokaz sprawnoœci
bojowej OSP, a tak¿e raczyli siê
smako³ykami przygotowanymi
przez Stowarzyszenie Gospo-

dyñ na degustacjê w niedzielê – regionaln¹ chrza-
nówk¹, swojskim chlebem ze smalcem, mas³em
prosto z maœniczki i bia³ym serem spod prasy,
kiszonymi ogórkami oraz ko³aczami z serem.

Na wiêcej atrakcji tym razem nie starczy³o
czasu. Ale w sobotê, na scenie Dni Su³kowic po-
jawili siê szefowie naszych miast: burmistrz Piotr
Pu³ka, mer Jean-Claude Mille, vicesindaco Gior-
gio Piccolo wspomagani przez swoje ekipy i od-
œpiewali wspólnie, ka¿dy w swoim jêzyku, Odê
do radoœci – hymn Unii Europejskiej. Naj³atwiej
przysz³o Francuzom, którym towarzyszy³a pro-
fesjonalna œpiewaczka z Pary¿a Lina Valli. Jej brat
Raymond Valli akompaniowa³ œpiewakom na cha-
rakterystycznym bia³ym akordeonie. Nie lada g³o-
sem móg³ siê te¿ pochwaliæ sekretarz urzêdu miej-
skiego w Cuveglio – Pier Antonio Bianchi. Po
odœpiewaniu hymnu samorz¹dowcy ust¹pili sce-
ny rodzeñstwu Valli, które zachwyci³o s³uchaczy
nastrojowym wykonaniem francuskich piosenek.
Szczególnie chwyta³y za serce dawno ju¿ nies³u-
chane pieœni Edith Piaf.

Au Revoir, Arrivederci, Do zobaczenia
Delegacje partnerskich miast po¿egna³y siê

z su³kowiczanami w poniedzia³ek rano na par-
kingu przy koœciele. Francuzi przyjechali do nas
swoim autokarem, wiêc nie ogranicza³ ich czas
po¿egnañ. Wszyscy musieli wyca³owaæ wszyst-
kich, dziêkowaæ sobie wzajemnie, ¿yczyæ do-
brej podró¿y, umówiæ siê na nastêpne spotka-
nie, omówiæ ostatnie niecierpi¹ce zw³oki kwe-
stie, wymieniæ emaile, przekazaæ drobiazgi. Kie-
rowcy cierpliwie pakowali baga¿e, grzali silniki i
machali rêkami na po¿egnanie.

W³osi odlecieli samolotem wczesnym po-
po³udniem, mogli wiêc pozwoliæ sobie na jesz-
cze jeden polski akcent – odwiedzenie przed
wyjazdem na lotnisko Wadowic, rodzinnego
miasta Il Papa Polacco, którego pamiêæ wci¹¿
jest ¿ywa w ich sercach.

Proboszcz Cuveglio Ksi¹dz Pra³at Gianlu-
igi Bollini skierowa³ na rêce Burmistrza list,
który zamieszczamy poni¿ej.

Polsko-francusko-w³oskie partnerstwo

dokoñczenie na str. 8
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Œwiêto gminy odprawiliœmy radoœnie, fa-
miliarnie i na ogó³ pogodnie. Im bli¿ej sobotnie-
go i niedzielnego wieczoru, tym liczniejsza rze-
sza mieszkañców ci¹gnê³a na stadion Goœcibi,
by spotkaæ siê ze znajomymi na neutralnym
gruncie, uczestniczyæ w konkursach, pokazach
i koncertach, które prowadzi³a Ma³gorzata
Krzysica z Teatru Ludowego w Krakowie, ob-
jeœæ grillowanym miêsiwem, wat¹ na patyku,
³akociami ze stoisk, kulturalnie degustowaæ re-
gionalne potrawy przygotowane przez Stowa-
rzyszenie Gospodyñ. Doroœli popijali to ma³e
co nieco tyskim napojem, a dzieciarnia szala³a
w weso³ym miasteczku i miêdzy balonikami.
Wieczorem królowa³y gwiazdy na firmamencie
i na estradzie, œwiat³a reflektorów i dyskoteka.
Weso³e miasteczko zaprasza³o do póŸniej nocy
amatorów mocnych wra¿eñ, a wiara szala³a w
rytmach Sabian Bandu. W sobotê o pó³nocy
gwiazdy nagle zblad³y wobec przepychu fajer-
werków. Dni Gminy Su³kowice tradycyjnie or-
ganizowa³ samorz¹d gminny i Oœrodek Kultu-
ry przy hojnym wsparciu sponsorów. Nad bez-
pieczeñstwem bawi¹cych siê mieszkañców
gminy czuwa³a OSP oraz wolontariusze z Po-
mocy Maltañskiej.

Francesco Napoli
Ciao, Italia, Bala bala, Cantare, Piano, pia-

no, Lady Fantazy i wiele innych znanych prze-
bojów zaœpiewa³ w sobotê mediolañski gwiaz-
dor pop, który zdoby³ s³awê w latach 80. w
Niemczech. Tam te¿ mieszka do dziœ. Publicz-
noœæ szala³a, œpiewa³a razem z piosenkarzem,
odpowiada³a frazami znanych piosenek. Fran-
cesco Napoli odwdziêczy³ siê zabawnym ra-
powaniem i pokaza³, ¿e z ca³¹ pewnoœci¹ ma
dobry kontakt z publicznoœci¹, rozumie jej
potrzeby i potrafi bawiæ ludzi w ró¿nym wie-
ku. Jego zejœciu miêdzy widowniê towarzy-
szy³a gor¹ca owacja, a po autografy ustawi³ siê
niema³y t³um. Nie oby³o siê bez bisów. Trochê
gorzej wypad³ towarzysz¹cy mu balet. Damom
trzeba oddaæ sprawiedliwoœæ, ¿e by³y wysokie
i zgrabne, z bardzo d³ugimi nogami (+ obcasy),
kreacjami rzetelnie sk¹pymi jak na kabaret przy-
sta³o, a boa mia³y krwiœcie czerwone, ale brak³o
im zgrania w rytmie, co niektórym widzom
mog³o jednak trochê przeszkadzaæ. Ale nie ma
co narzekaæ. Koncert i tak by³ bardzo udany.

Irena Jarocka
Czas mi³oœciwie stan¹³ w miejscu dla Pani

Ireny. Jak zawsze urocza, pe³na klasy i sce-
nicznego profesjonalizmu, którego nie potrafi-
³y zak³óciæ drobne problemy z podk³adem mu-
zycznym. Od pierwszej do ostatniej minuty
koncertu panowa³a nad sytuacj¹ i widowni¹.
Najwiêksze przeboje Jarockiej œpiewa³a ca³a
Goœcibia, a echo nios³o je po górach i lasach. Bo
któ¿ nie zna Kawiarenek, Motylem jestem,
Wymyœli³am Ciê, Kocha siê raz, Gondolierzy
znad Wis³y itd. Do niedzielnego repertuaru pio-
senkarka w³¹czy³a równie¿ utwory przywie-
zione z Teksasu. Po koncercie Irena Jarocka
podpisywa³a zdjêcia, mo¿na by³o sobie zrobiæ
z ni¹ fotografiê, a tak¿e promowa³a ksi¹¿kê au-
tobiograficzn¹, która wkrótce ma siê ukazaæ.

Folklor
ZPiT Elegia to jak zwykle zaprezentowa³

znakomity, stoj¹cy na wysokim poziomie
kunszt. Widaæ efekty pracy instruktorów Kon-
rada Wierzchuckiego i Joanny WoŸnicy w ci¹-
gu minionego roku. Okazuje siê, ¿e dobre mo¿e
byæ jeszcze lepsze. Dzieci kapitalnie rozumiej¹
taniec i œpiew ludowy, czuj¹ jego rytm i – po-
mimo ciê¿kiej pracy w³o¿onej w przygotowa-
nia – zachowuj¹ radoœæ i spontanicznoœæ. Ele-
gia wci¹¿ pozostaje jedna z najwspanialszych
wizytówek naszej gminy.

Goœcinnie wyst¹pi³ zespó³ regionalny Pci-
mianie i grupa dzieciêca tego zespo³u Mali Pci-
mianie. I znów mieliœmy do czynienia z folklo-
rem wysokiej próby. Nie na pró¿no zespó³ ma
w swojej kolekcji bukowiñskie Z³ote spinki z
karnawa³u góralskiego. Prezentuje folklor ory-
ginalny, zgodny z etnograficznymi wymagania-
mi i tradycja swojego kliszczackiego regionu,
gdzie œpiew przeplatany jest przyœpiewkami i
gadkami. Prawdziwa uczta dla smakoszy tego
typu kultury.

Stowarzyszenie Gospodyñ
Ugotowa³y 150 litrów chrzanówki. Dziœ,

po roku dzia³alnoœci Stowarzyszenia, trudno
sobie wyobraziæ imprezê masow¹ w Su³kowi-
cach bez tego przysmaku. A ponadto – roz-
dzieli³y 3 garnce smalcu z boczkiem i smalcu z
zio³ami, kilka ose³ek mas³a wyrabianego na bie-
¿¹co w maœniczce, kilka plaskanek sera prosto
spod prasy i oczywiœcie niezliczon¹ iloœæ boch-
nów chleba. Do tego beczka ogórków kiszo-
nych, a na deser ko³acze z serem. Pracy co nie-
miara, ale satysfakcji nie mniej. Ludzie nie szczê-
dzili pochwa³.

Retro
Dziewczêta z zespo³u tañca nowoczesnego

Retro w trzech grupach wiekowych przedsta-
wi³y nowe uk³ady taneczne, przygotowane w
ostatnim okresie. Inwencja tancerek i ich instruk-
torki Karoliny Moskal znalaz³a odzwierciedle-
nie zarówno w bardzo ciekawej kompozycji
uk³adów jak i w strojach. Element koloru w stro-
ju podkreœla³ ruch i tworzy³ dodatkowy atrybut
widowiska. Swoje autorskie, bardzo ciekawe
uk³ady przedstawi³a te¿ Natalia Starzec.

Taniec towarzyski
Gor¹ce popo³udnia sprzyja³y gor¹cym ryt-

mom, dlatego zapewne mistrzowie tañca towa-
rzyskiego prezentowali tañce latynoamerykañ-
skie: cha-cha, rumba, samba, jive. Na scenie Dni
Su³kowic wyst¹pili Mistrzowie Polski Po³u-
dniowej Micha³ Walczak i Joanna W¹torek z
Myœlenic, a nastêpnie su³kowiczanin Mateusz
Cachro z Angelik¹ Biel.

Rytm i akrobacja
Breakdance schow krakowskiej grupy Mi-

sjonarze rytmu, to fascynuj¹cy pokaz spraw-
noœci, kondycji, rytmu i poczucia humoru. Sam
breakdance jest widowiskowy, a co dopiero,
jeœli zaprezentowany zostanie w scenicznym
widowisku, które przy okazji opowiada histo-
riê pojedynku gangów na taniec. Zaraz po mi-
sjonarzach wyst¹pili na matach cz³onkowie
myœlenickiej grupy Action Team, prezentuj¹c
pozazdroszczenia godne akrobacje.

Druhowie zawsze gotowi
Jednostki OSP gminy Su³kowice zaprezen-

towa³y pokaz gotowoœci bojowej. Imponuj¹-
cy, nowoczesny sprzêt w tak pewnych rêkach
budzi³ zaufanie i tym bardziej pozwala³ bawiæ
siê bezpiecznie do póŸnej nocy.

Oldboje na boisko
Rozegrano mecz oldbojów KS Goœcibia z

oldbojami LKS Zielona. I wygra³a Zielona, po-
konuj¹c Goœcibiê dwoma bramkami przeciwko
jednej. Oldboje sprawni niebywale, zwinêli siê
z boiska tak szybko i sprawnie, ze nikt nie
potrafi³ udzieliæ prowadz¹cej imprezê nazwisk
strzelców goli.

Rockowe granie
Zespo³y: Pogo, Czarna Per³a, Graham Band

z Su³kowic, austriacki zespó³ HMB oraz Spec-
trum gra³y w ci¹gu obu œwi¹tecznych dni mu-
zykê m³odzie¿ow¹, nie ¿a³uj¹c instrumentów
ani w³asnych g³osów. Podobali siê i zebrali za-
s³u¿one owacje oraz gratulacje.

Anna Witalis -Zdrzenicka

Lista sponsorów
Dni Gminy Su³kowice na str. 17

Dni
Gminy Su³kowice

T³umaczenie listu

Cuveglio, 3 lipca 2008

Drogi Panie Burmistrzu miasta Su³kowice,

nie mog¹c przybyæ osobiœcie z reprezen-
tantami naszej wspólnoty z Cuveglio, chcia³-
bym wyraziæ poprzez ten krótki list moj¹ ra-
doœæ ze wspó³pracy, która odbywa siê miêdzy
naszymi gminami. Jako proboszcz jestem g³ê-
boko przekonany, ¿e ta inicjatywa jest wa¿na,
gdy¿ pozwala nam siê lepiej poznaæ, sprzyjaj¹c
wspó³pracy miêdzy naszymi wspólnotami.

Jak mieliœmy ju¿ mo¿liwoœæ doœwiadcze-
nia w czasie naszych spotkañ w Cuveglio i w
Ronchamp, wa¿ne jest wzajemne poznawanie

Spotkanie naszych trzech narodów jest
wspó³finansowane ze œrodków Unii Europej-
skiej, która za poœrednictwem agencji EACEA
finansuje ,,spotkania miast partnerskich” (Town
Twinning citizens meeting).

Rozalia Oliwa

Polsko-francusko-w³oskie partnerstwo
(dokoñczenie ze str. 7)

siê i wymiana doœwiadczeñ. Mam nadziejê, ¿e
bêdê móg³ niebawem spotkaæ siê z Wami, byæ
mo¿e przybywaj¹c osobiœcie do Su³kowic.

Proszê, aby przekaza³ Pan moje pozdro-
wienia wszystkim mieszkañcom i zapewniam
Was o mojej modlitwie.

Ksi¹dz Gianluigi Bollini
Proboszcz Cuveglio

(pisownia oryginalna)



Klamra - nr 5 / 2008 9

Obrady XX sesji Rady Miejskiej 29 maja
2008 r. poprzedzone by³y wizyt¹ na sk³ado-
wisku odpadów komunalnych w Su³kowicach,
gdzie zgromadzeni radni potwierdzili potrzebê
wykonania linii sortowniczej s³u¿¹cej do od-
zysku surowców wtórnych oraz kompostow-
ni odpadów organicznych.

Na sesjê zostali zaproszeni przedstawicie-
le Instytutu Rozwoju Miasta w Krakowie -
Wiktor G³owacki – g³ówny projektant, Janusz
Komenda i Teresa M¹dry. Przedstawili oni ana-
lizê prac nad „Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Su³kowice”. W naszej gminie jest 1260 ha
terenów do zainwestowania. Wp³ynê³o 1517
wniosków, z czego odrzucono 112 ze wzglêdu
na z³e po³o¿enie terenów. Pod produkcjê mo-
g³yby siê znaleŸæ szczególnie tereny wzd³u¿
drogi krajowej i w pobli¿u wysypiska œmieci.

W okresie miêdzysesyjnym Komisja
Oœwiaty zapozna³a siê z organizacj¹ wypo-
czynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y. Reali-
zatorem bêdzie Œwietlica Œrodowiskowa w Su³-
kowicach.„Odkrywamy œwiat” - pod tym te-
matem zajêæ dzieci bêd¹ poznawaæ staro¿ytne
cywilizacje, tajemnice kosmosu i najbli¿sz¹
okolicê. Przewidywana jest liczba 230 dzieci z
wszystkich filii œwietlicy na terenie gminy.
Rozwa¿ane jest te¿ oddzielenie Biblioteki Pu-
blicznej ze struktur Oœrodka Kultury. Komisja
przedyskutowa³a pomys³ zorganizowania w
okresie koñca wakacji imprezy folklorystycz-
nej promuj¹cej dorobek lokalnych grup muzycz-
nych, tanecznych, sportowych z jednoczesn¹
promocj¹ miejscowych producentów ¿ywno-
œci, prywatnych restauratorów, twórców, ar-
tystów, Stowarzyszenia Gospodyñ.

Komisja Rewizyjna skontrolowa³a dzia³al-
noœæ finansow¹ Szko³y Podstawowej im. Ada-
ma Mickiewicza w Su³kowicach. Po przepro-
wadzonej kontroli stwierdzi³a, ¿e organizacja
przebiega tam w prawid³owy, zadowalaj¹cy
sposób i nie budzi zastrze¿eñ. Pani Dyr. Iwona
Dzidek oprowadzi³a cz³onków komisji po bu-
dynkach szko³y, szczegó³owo informuj¹c o bie-
¿¹cej dzia³alnoœci oraz planach placówki.

Komisja Rolnictwa zajê³a siê spraw¹ zwi¹-
zan¹ ze szkodami w uprawach spowodowa-
nych pojawieniem siê dzików. Przedstawiciel
Ko³a £owieckiego – Adam Benedykt Bisping
zobowi¹za³ siê do dodatkowego zakupu dzia-
³ek lub dzier¿awy w Rudniku na zwiêkszenie
odstrza³u i polepszenie komunikacji miêdzy
Ko³em £owieckim a rolnikami.

Komisja Zdrowia odby³a posiedzenie w
formie objazdu filii Œwietlicy Œrodowiskowej
w poszczególnych miejscowoœciach gminy. Za-
uwa¿ono, ¿e œwietlice zosta³y dobrze wypo-
sa¿one w pomoce dydaktyczne, komputery, a
dziêki temu bardzo poprawi³y siê warunki pra-
cy z dzieæmi.

W sprawach organizacyjnych podjêto m.in.
uchwa³y dotycz¹ce okreœlenia tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla na-
uczycieli ³¹cz¹cych stanowiska o ró¿nym wy-
miarze godzin, ustalenia wynagrodzenia dla bur-
mistrza, przyjêcia Gminnego Programu Profi-

laktyki, Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych, Przeciwdzia³ania Narkomanii oraz innych
uzale¿nieñ w Gminie Su³kowice na rok 2008.

Burmistrz w czêœci informacyjnej o pracy
w okresie miêdzysesyjnym przedstawi³, ¿e zle-
cono wybudowanie pomieszczenia gospodar-
czego na placu targowym i zadania podejmie
siê Zak³ad Gospodarki Komunalnej. Powiado-
mi³ o  tym, ¿e 16 maja nast¹pi³o oficjalne og³o-
szenie wyników konkursu „Ekologiczna Gmi-
na Województwa Ma³opolskiego” w Teatrze
im. J. S³owackiego w Krakowie. Prezes Zarz¹-
du Krzysztof Bolek z³o¿y³ na jego rêce czek o
wartoœci 75.000 z³ oraz drzewko grab, które
przekaza³ pod opiekê uczniom SP im. Adama
Mickiewicza w Su³kowicach.

W Przedszkolu Nr 2 w Su³kowicach za-
mierzamy utworzyæ punkt konsultacyjny
dla wszystkich dzieci niepe³nosprawnych w
wieku o 3 do 5 lat z terenu gminy. Zatrudnieni
zostan¹ logopedzi, pedagodzy, którzy bêd¹
zajmowaæ siê dzieæmi. Pieni¹dze na to zadanie
zamierzamy pozyskaæ ze œrodków unijnych.

Po raz pierwszy w sesji uczestniczy³ Prze-
wodnicz¹cy Rady Osiedla – Adam Bargie³. Se-
sja zakoñczy³a siê interpelacjami i wolnymi
wnioskami, podczas których Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Jan Socha przedstawi³ radnym
mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosków na oœwietlenie
w danych so³ectwach do przysz³orocznego
bud¿etu.

Na XXI sesji 26 czerwca 2008 r. obecni
byli projektanci ze Studium Uwarunkowañ Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Su³kowice. Wiktor G³owacki – g³ówny
projektant i Janusz Komenda z zespo³u projek-
towania zagospodarowania przestrzennego
i komunikacji przedstawili g³ówne uwarunko-
wania rozwoju, do których zaliczyli rozwój de-
mograficzny, stan zasobów kulturowych, uk³a-
du komunikacyjnego, mo¿liwoœci rozbudowy
systemów infrastruktury technicznej. W gminie
Su³kowice do zainwestowania wyznaczone jest
ok. 1200 ha ziemi. Wyró¿niono tereny zabudo-
wy wielorodzinnej, mieszkaniowo-us³ugowej,
jednorodzinnej i zagrodowej. Do obszarów wy-
magaj¹cych przekszta³ceñ, rewitalizacji lub re-
kultywacji zaliczono obszar „Harbutówka”, gdzie
najwa¿niejszym zadaniem by³oby ukszta³towa-
nie przestrzeni publicznej z dominuj¹cym udzia-
³em terenów zieleni urz¹dzonej z mo¿liwoœci¹
realizacji obiektów s³u¿¹cych wypoczynkowi i
rekreacji mieszkañców gminy. Obszar „Goœci-
bia” s³u¿yæ mia³by jako centrum sportowo-re-
kreacyjne gminy w oparciu o istniej¹ce i rozbu-
dowane obiekty sportowe oraz projektowany
zbiornik wodny, a „Dwór w Krzywaczce” jako
centrum kongresowo-konferencyjne o znacze-
niu ponadlokalnym. Na sesji pad³o pytanie czy
na terenie Gminy Su³kowice mo¿na wybudo-
waæ wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.
Wypowiedzi radnych by³y pozytywne i nega-
tywne, jednak konkretne decyzje zostan¹ pod-
jête na osobnym spotkaniu.

W sprawozdaniu burmistrz powiadomi³, ¿e
w dniu 21 czerwca zosta³y przeprowadzone
æwiczenia stra¿ackie, które mia³y na celu

XX i XXI SESJE RADY MIEJSKIEJ
sprawdzenie gotowoœci bojowej jednostek OSP
z terenu gminy, podczas symulowanej akcji ga-
szenia kompleksu leœnego przy braku bliskiego
Ÿród³a wody. Wymieni³ dokonane w okresie miê-
dzysesyjnym inwestycje do których nale¿a³o
asfaltowanie dróg w Krzywaczce, Harbutowi-
cach i na ul. Zagumnie w Su³kowicach, dokoñ-
czenie realizacji chodnika w Biertowicach oraz
zamówienie znaków drogowych i luster któ-
rych monta¿ nast¹pi w lipcu. Wœród wyró¿-
nieñ Gminy w podanych przez burmistrza zna-
laz³o siê m.in. wyró¿nienie w konkursie „Bez-
pieczne drogi w Ma³opolsce – budujemy chod-
niki”. Gmina uzyska³a „Z³ot¹ P³ytê Chodni-
kow¹”. 31 maja podczas Œwiêta Samorz¹du Te-
rytorialnego nast¹pi³o og³oszenie wyników
konkursu „Wzorcowy Urz¹d w Ma³opolsce”.
Spoœród 10 instytucji Urz¹d Miejski w Su³ko-
wicach znalaz³ siê w czwórce fina³owych lau-
reatów. Zosta³ nagrodzony za wdra¿anie mo-
delowego systemu wspó³pracy z organizacja-
mi pozarz¹dowymi. Burmistrz przekaza³, ¿e
aplikacja do konkursu „Wzorcowy Urz¹d w
Ma³opolsce” zosta³a wysoko oceniona przez
Fundacjê im. Jana Kantego Steczkowskiego
dzia³aj¹cej przy Banku Gospodarstwa Krajo-
wego, a dziêki du¿ym sukcesom we wspó³pra-
cy z organizacjami pozarz¹dowymi gmina zo-
sta³a wybrana do pilota¿owego programu „Bez-
pieczny Przedszkolak – Twórczy Przedszko-
lak”. W ramach tego programu zostanie wybra-
ne jedno z przedszkoli wiejskich, które zosta-
nie objête wsparciem finansowym i opiek¹
merytoryczn¹ wolontariuszy z Fundacji. Rów-
nie¿ dziêki zaanga¿owaniu pani so³tys wsi Bier-
towice, zosta³o za³o¿one Ko³o Gospodyñ, które
swoj¹ siedzibê bêdzie mia³o w budynku remi-
zy OSP. 19 czerwca zosta³y wrêczone nagrody
dla wybitnych uczniów wszystkich szkó³, lau-
reatów olimpiad i konkursów na etapie woje-
wódzkim oraz nagrody dla najlepszych spor-
towców za rok 2007 i ich trenerów.

Komisja Oœwiaty odby³a spotkanie z dy-
rektorami szkó³, na którym omówiono poziom
kszta³cenia, wyniki egzaminów i sprawdzianów
zewnêtrznych oraz problemy wychowawcze.

W zwi¹zku z wyst¹pieniem awarii pieca
wêglowego w budynku Oœrodka Zdrowia Ko-
misja Rozwoju Gospodarczego Bud¿etu i Fi-
nansów pozytywnie zaopiniowa³a przeznacze-
nie stosownej kwoty na remont kot³owni.

Komisja Bezpieczeñstwa podjê³a przygo-
towania do akcji „Bezpieczne lato w Gminie”.
Uwa¿a siê, ¿e policjanci z Posterunku w Su³-
kowicach powinni byæ wyposa¿eni w telefon
komórkowy.

Wœród podjêtych uchwa³ radni uchwalili
m.in. udzielenie pomocy finansowej dla powia-
tu myœlenickiego z przeznaczeniem na budowê
chodnika przy drodze powiatowej (ul. Dolna)
w miejscowoœci Rudnik. Równie¿ jednog³oœnie
uchwalono udzielenie pomocy finansowej dla
województwa ma³opolskiego z przeznaczeniem
na zadanie p.n. „Modernizacja odcinków dróg
wojewódzkich – odnowa nawierzchni drogi wo-
jewódzkiej nr 956 na terenie Gminy Su³kowice”.

Monika Widlarz
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W latach 1934-36 s³u¿y³em w Wojsku
Polskim – zaczyna swoj¹ opowieœæ Pan
Stanis³aw Ziembla. – Kilka lat wczeœniej
ukoñczy³em w Su³kowicach kurs przyspo-
sobienia obronnego, którego instruktorem
by³ Stanis³aw Œwierczyñski.

Na wiosnê 1934 r. otrzyma³em kartê po-
borow¹ ze skierowaniem do 26 pu³ku pie-
choty we Lwowie, dzielnica Kleparów. W
tym czasie budowano nowe koszary dla 26
pp. w Gródku Jagielloñskim. Po przyjeŸdzie
do jednostki dosta³em od razu funkcjê za-
stêpcy salowego, jako ¿e mia³em dokument
ukoñczenia kursu przysposobienia obron-
nego. Ju¿ na trzeci dzieñ mog³em na prze-
pustkê wyjœæ na miasto i odwiedziæ kuzy-
na i kolegów z 40 pp. Jakie¿ by³o zdziwie-
nie podoficera s³u¿bowego, kiedy w 40 pp.
zameldowa³em siê jako rekrut. Rekruci prze-
cie¿ nie dostawali przepustek!

Kilka razy by³em na przepustce, zwie-
dza³em przepiêkne polskie miasto Lwów,
cmentarz Or³ów Lwowskich na £yczako-
wie, który wywar³ na mnie wielkie wra¿e-
nie. Ze wzruszeniem sta³em przy mogi³ach
bohaterów walk o Polskê w latach 1918-
1920, przy grobowcach s³awnych Polaków,
na przyk³ad Marii Konopnickiej, W³ady-
s³awa Be³zy, Artura Grottgera i wielu, wie-
lu innych.

W 26 pp. przez szeœæ miesiêcy przesze-
d³em szkolenie do s³u¿by na granicy pol-
sko-sowieckiej, czyli w Korpusie Ochrony
Pogranicza (KOP). Mieliœmy miêdzy inny-
mi kurs ³¹cznoœci, na którym w krótkim cza-
sie opanowa³em alfabet Morsa. Na egza-
minie uda³o mi siê odebraæ 70 tempo. Ca³e
szkolenie zda³em na stopieñ bardzo dobry,
otrzyma³em awans na starszego strzelca i
skierowanie do s³u¿by na granicy w miej-

scowoœci Saporzyna, do 3
kompanii granicznej KOP.
Obs³ugiwa³em centralê te-
lefoniczn¹ miêdzy granic¹
a batalionem w obwodzie
w Choszczy.

Saporzyna by³a ukraiñ-
ska wiosk¹, strasznie
biedn¹, niesamowicie za-
niedbanie chadziajstwo.
Ch³opi orali bardzo uro-
dzajn¹ ziemiê odpowiednio
wybranymi ga³êziami czyli
sochami. Siali przede
wszystkim pszenicê, uprawiali ziemniaki,
buraki i jarzyny. Z buraków robili cukier.
¯o³nierze polscy w ró¿ny sposób poma-
gali Ukraiñcom, doradzali, jak uprawiaæ zie-
miê. Budynki mieli byle jakie, z pali prze-
plecionymi chaœcin¹, ochlapane b³otem.
Piec bez komina sta³ na œrodku jedynej izby,
na piecu tak¿e spa³a ca³a rodzina. Jadali z
glinianych garnków. Ubierali siê w parcia-
ne materia³y. Ch³opi kupowali za korzec ziar-
na b¹dŸ jakie spodnie. W Saporzynie by³a
ma³a cerkiew, a raczej cha³upa z ikon¹. Nie-
kiedy chodzi³em do tej cerkwi, gdzie pop
wita³ mnie wylewnie, bom mu zawsze da³
kilka groszy (grochy po ukraiñsku).

Ostatnie piêæ miesiêcy s³u¿y³em w miej-
scowoœci Korzec, w miasteczku na grani-
cy szlaku Lwów – Równe – Kijów. Przy
zwolnieniu do cywila dosta³em awans na
stopieñ kaprala tytularnego oraz listy po-
chwalne. Przyjecha³em do rodzinnych Su³-
kowic i kontynuowa³em pracê w handlu na-
rzêdziami kowalskimi, mimo ¿e proponowa-
no mi intratne stanowisko na Poczcie G³ów-
nej w Krakowie.

Kolejne fragmenty wspomnieñ Pana
Stanis³awa Ziembli opublikujemy w nastêp-
nych numerach Klamry. Nale¿y ju¿ teraz w
ogromnym skrócie przypomnieæ czytelni-
kom Jego sylwetkê.

Stanis³aw Ziembla urodzi³ siê 28 kwiet-
nia 1912 roku w Su³kowicach. Tu ukoñczy³
szko³ê powszechn¹ i zawodow¹, a nastêp-
nie terminowa³ w Krakowie. Od 1929 roku

wspólnie ze swym ojcem zaj¹³ siê handlem
narzêdzaimi kowalskimi, z przerw¹ na lata
s³u¿by wojskowej na Wo³yniu.

W roku 1938 zosta³ powo³any na æwi-
czenia w 12 pp. w Wadowicach. Dosta³
awans na kaprala podoficera. Walczy³ w
kampanii wrzeœniowej 1939 na szlaku Psz-
czyna – Mielec. W okresie okupacji nale-
¿a³ do konspiracji. Podczas pacyfikacji wraz
z ojcem i bratem zosta³ aresztowany i prze-
¿y³ obó¿ w P³aszowie, sk¹d uda³o mu siê
uciec i nadal uczestniczyæ w konspiracji.
Lata 1945 – 1946 s³u¿y³ w Wojsku Polskim,
w 44 pp. 13 dyw. 2 Armii.

Kolejne lata to ciê¿kie czasy dla pry-
watnej inicjatywy. Domiary podatkowe
zmusi³y go do pracy w zak³adzie „KuŸnia”.
Dziêki jego inicjatywie produkcja fabryki
siê o¿ywi³a. Organizacyjnie pomaga³ przy
powstaniu nowego zak³adu „Cepelia”.

Stanis³aw Ziembla to znany spo³ecznik.
Ju¿ w 1948 roku nale¿a³ do komitetu elek-
tryfikacji Su³kowic, wczeœniej a¿ do 1960
roku do komitetu budowy koœcio³a. Jest
cz³onkiem OSP, gdzie w latach 50-tych i 60-
tych pe³ni³ funkcjê skarbnika, potem pre-
zesa. Wówczas wybudowano stra¿nicê. W
1974 roku wst¹pi³ do zwi¹zku kombatan-
tów i zosta³ jego prezesem. Powsta³y wte-
dy pomniki w rynku, w Rudniku i na Go-
œcibi, a tak¿e tablice pami¹tkowe w Rudni-
ku, Su³kowicach i Krzywaczce.

Dosta³ stopieñ podporucznika rezerwy.
Jest honorowym prezesem OSP i zwi¹zku
kombatantów.

Stefan Bochenek

Na granicy
jest stra¿nica

Kapral tytularny Stanis³aw Ziembla

Stefania i Jan Biela – Harbutowice
Maria i Jan Biela – Su³kowice
W³adys³awa i Stanis³aw Betlej – Su³kowice
Zofia i Cyprian Fus – Rudnik
Irena i Roman Gancarczyk – Rudnik
Janina i Józef Ko³odziejczyk – Rudnik
Aniela i Cyprian Kosek – Su³kowice
Anna i Stanis³aw Kot – Harbutowice
Stefania i Józef £opata – Harbutowice
Stefania i Roman Majocha – Su³kowice
Teofila i Marian Pietruszka – Su³kowice
Józefa i Micha³ Pitala – Krzywaczka

Janina i Józef Stok³osa – Su³kowice
Antonina i Józef Stok³osa – Rudnik

zostali w czerwcu odznaczeni przez burmi-
strza medalami Za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie. W bie¿¹cym roku mija 50 lat
ich œlubu. Uroczystoœæ, któr¹ uœwietni³
wystêp „Ma³ej Elegii”, odby³a siê w su³ko-
wickiej stra¿nicy.

Jubilatom ¿yczymy doczekania w zdrowiu
Diamentowych Godów.

Z£OTE GODY
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Istniej¹ podobnie¿ na œwiecie sprawy,
o których siê filozofom nie œni³o. Przywo-
³ywane w tym opowiadaniu zdarzenia i oso-
by od dawna tkwi³y w mojej pamiêci, a ich
ewentualne podobieñstwo do faktycznych
jest absolutnie przypadkowe i niezamierzo-
ne. Nie bêdê ukrywa³, ¿e by³ czas, gdy jego
wspomnienie mrowi³o mi skórê na plecach...

S¹ zawody czy funkcje spo³eczne z góry
obdarzane zaufaniem, maj¹ce swoj¹ chary-
zmê, wymagaj¹ce szczególnych predyspo-
zycji, zarówno mentalnych jak i manual-
nych. Z pozoru niby takie to oczywiste, a
jednak okazuje siê, ¿e niestety nie dla
wszystkich.

W czasach m³odoœci moich dziadków
nie istnia³y oddzia³y po³o¿nicze. Nowo na-
rodzone dzieci przyjmowane by³y na œwiat
przez akuszerki, kobiety obdarzone wra¿li-
woœci¹, wyczuciem i delikatnoœci¹, ale rów-
noczeœnie pewnoœci¹ dzia³ania i odporno-
œci¹ nawet na œmieræ swoich podopiecz-
nych. Powszechnie uwa¿ano je za osoby
godne zaufania i darzono niek³amanym sza-
cunkiem.

Nic takiej kobiety dziwiæ nie mog³o, nie
mia³a ona prawa odmówiæ pomocy, czy
broñ Bo¿e odst¹piæ od rodz¹cej, nawet w
najbardziej niesprzyjaj¹cych czy niebez-
piecznych okolicznoœciach. Musia³a te¿
chcieæ i umieæ zachowaæ takt i dyskrecjê,
poniewa¿ z natury rzeczy dowiadywa³a siê
o ró¿nych, niekiedy nawet bardzo krêpuj¹-
cych i osobistych sprawach. To akuszerki,
w chwilach najwiêkszej potrzeby, przycho-
dzi³y i do prostej izby w ch³opskiej cha³u-
pie i do sypialni szlacheckiego dworu. W
razie potrzeby to one chrzci³y „z wody” s³a-
bowite noworodki.

Podobnego rodzaju estym¹ obdarzany
by³ równie¿ wiejski stolarz. Pomijaj¹c ju¿
nieodzown¹ przydatnoœci jego umiejêtno-
œci, symboliczna rola tego rzemieœlnika po-
lega³a na tym, ¿e tak jak akuszerka pierwsz¹,
tak to on oddawa³ ostatni¹ przys³ugê ka¿-
demu, wykonuj¹c mu trumnê.

Niebagatelna to by³a przys³uga. Tak jak
ka¿dy cz³owiek siê rodzi i w chwili tej po-
trzebuje pomocy, tak te¿ i ka¿dy umrze, a
wtedy nale¿y mu siê pochówek. W tych
dwóch jak¿e wa¿nych sprawach musi uzy-
skaæ pomoc innych ludzi i nie ma od tego
wyj¹tków dla nikogo. Tak by³o, jest i tak
pozostanie. Niby takie to oczywiste, a jed-
nak...

Tak jak wynagrodzenie akuszerki, tak
samo zwyczajowo ustalona by³a zap³ata za
us³ugê stolarza. Powszechnie znano war-

toœæ trumny, a przez szacunek do niebosz-
czyka nie nale¿a³o targowaæ siê o jej cenê.
Nigdy te¿ stolarz nie móg³ odmówiæ wyko-
nania tej ostatniej i swoistego rodzaju us³u-
gi. Jeœli zamawiaj¹cy nie mia³ czym zap³a-
ciæ, to deklarowa³ „odrobek” lub jak¹œ inn¹
formê rekompensaty. Tego rodzaju d³ugu
nie mo¿na te¿ by³o zapomnieæ. Taki obo-
wi¹zywa³ zwyczaj i wszyscy to doskonale
rozumieli.

Funkcjonowa³a równie¿ tradycja, ¿e za
ten swoistego rodzaju uk³ad czy kontrakt
ze Œmierci¹, daj¹cy przecie¿ wymierne zy-
ski, wiejski stolarz zobowi¹zany by³ opie-
kowaæ siê drewnianym wyposa¿eniem ko-
œcio³a parafialnego, na przyk³ad konfesjo-
na³ami lub o³tarzem, a w razie potrzeby wy-
konaæ krzy¿ procesyjny lub misyjny.

Taki te¿ stolarz przez ca³e lata pracowa³
kiedyœ w jednej wsi. By³o to sto a mo¿e
wiêcej lat temu, nie takie to wa¿ne. Wszy-
scy go znali, a wykonywa³ podobno ka¿d¹
pracê solidnie i terminowo. Zdarzy³o siê, ¿e
jednego razu przyszed³ do niego nieznany
wêdrowiec i dla odpoczynku usiad³ na pro-
gu warsztatu. Po dobrej chwili œci¹gn¹³ z
g³owy kaptur i wda³ siê w rozmowê z w³a-
œcicielem. Od s³owa do s³owa i dowiedzia³
siê, ¿e ten to ju¿ dla trzeciego pokolenia
wykonuje trumny. Akurat skoñczy³ kolejn¹
i odstawi³ j¹ w k¹t.

Tak siê jednak jakoœ z³o¿y³o, ¿e pod-
czas tej rozmowy, do tego¿ w³aœnie stola-
rza przysz³a zap³akana matka i wysup³uj¹c
marne grosze czy floreny z wêze³ka popro-
si³a o trumnê dla jej nagle zmar³ego syna.
Ta niezamo¿na, a wrêcz biedna kobieta, wi-
dz¹c stoj¹c¹ w k¹cie trumnê, poprosi³a o tê
w³aœnie: bo taka jasna, dobrze wyheblowa-
na, w sam raz dla jej syna. Stolarz szybko
przeliczy³ pieni¹dze, a oceniaj¹c, ¿e jest ich
o wiele za ma³o jak za tak dobrze wykonan¹
trumnê, nie zgodzi³ siê. Powiedzia³, ¿e wy-
kona inn¹, z ciemniejszych desek, i nie tak
bogato ozdobion¹. Okryta ¿a³ob¹ matka
odesz³a ponoæ bez s³owa.

Wêdrowiec przygl¹da³ siê ca³emu zda-
rzeniu w milczeniu, uwa¿nie s³uchaj¹c roz-
mowy i bacznie obserwuj¹c zachowanie siê
starego stolarza. Zdziwi³o go bardzo, ¿e ten
ma takie przywi¹zanie do pieniêdzy. Prze-
cie¿ chodzi³o o trumnê dla zmar³ego tragicz-
nie dziecka, a zamawia³a j¹ p³acz¹ca matka.
Przecie¿ bêdzie móg³ policzyæ sobie wiêcej,
gdy zamówienie z³o¿y któryœ z bogatszych
gospodarzy. Dla niego to tylko kolejna trum-
na, a dla matki ta jedna jedyna, dla jej syna.

Postanowi³ widocznie wszystko to so-
bie jakoœ wyjaœniæ, bo zapyta³ wprost:

- A dlaczegó¿ to nie daliœcie matce tej
w³aœnie trumny? Taka ona jasna, w sam raz
dla m³odego.

Sêkate rêce stolarza mocniej zacisnê³y
siê na trzonku hebla.

- Nie dla dziada taka trumna. Ta siê jesz-
cze przyda.

Podniós³ siê niespiesznie wêdrowiec ze
swojego miejsca, owin¹³ ramiona ciemnym
p³aszczem, na g³owê naci¹gn¹³ czarny kap-
tur, spojrza³ spod czo³a na w³aœciciela warsz-
tatu i odchodz¹c ju¿ powiedzia³ wolno ce-
dz¹c s³owa:

- Skoro mówicie, ¿e wam siê przyda, no
to siê przyda.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e staremu stolarzowi
rzeczywiœcie szybko potrzebna by³a jasna
trumna. Potrzebna mu by³a dla wnuka, któ-
ry zgin¹³ nagle w tajemniczych okoliczno-
œciach. Zmar³ wkrótce stary rzemieœlnik, a
jego warsztat zamkniêto. Jakieœ fatum za-
wis³o jednak nad rodzin¹ stolarza, bo co i
raz potrzebna by³a jej jasna trumna, taka,
jak¹ zwyczajowo przeznacza siê dla „m³o-
dych” nieboszczyków. Wykonanie ich trze-
ba by³o jednak zamawiaæ u innego ju¿ sto-
larza, i zgodnie ze zwyczajem... nie targo-
waæ siê o cenê.

Kim by³ tajemniczy wêdrowiec, który
przepowiedzia³ staremu stolarzowi, ¿e przy-
dadz¹ mu siê „jasne” trumny? Mo¿e w ob-
liczu Œmierci, tak jak przy ka¿dej innej tra-
gedii, nie wolno nikogo klasyfikowaæ, i nie
wyró¿niaæ go „gorsz¹” trumn¹? A mo¿e nie
tylko trumn¹?

Kazimierz Dymek

Kontrakt ze Œmierci¹
(opowiadanie „z krypty”)

24 maja 2008 roku w Lanckoronie od-
by³a siê II edycja Rajdu Szlakami Konfe-
deratów Barskich „Na tropach historii”
zorganizowana przez Towarzystwo Przy-
jació³ Lanckorony. W rajdzie uczestniczy-
³o ponad 200 osób.

Pogoda dopisa³a i na trzy zapropono-
wane przez TPL trasy wyruszy³y ca³e rodzi-
ny, m³odzie¿ szkolna i harcerze. Mi³o nam, ¿e
wœród tegorocznych rajdowiczów obecna
by³a grupa harcerzy oraz rowerzystów z Su³-
kowic. Ogromn¹ i przemi³¹ niespodziankê or-
ganizatorom zrobi³a siedmioletnia Martyn-
ka Wêgrzyn ze SP w Su³kowicach. Martyn-
ka  specjalnie na rajd nauczy³a siê wiersza
Adama Mickiewicza „Reduta Ordona”, któ-
ry zaprezentowa³a na zakoñczenie pod ru-
inami zamku otrzymuj¹c wyró¿nienie i na-
grodê. Serdecznie gratulujemy i dziêkujemy
wszystkim uczestnikom z gminy Su³kowice
za uczestnictwo w rajdzie.

Ci co byli, wiedz¹, jaka to œwietna zaba-
wa, a ci co nie byli, przekonaj¹ siê za rok.
Zapraszamy. 

Anna Leszczyñska
Sekretarz

Towarzystwa Przyjació³ Lanckorony

Na tropach historii
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Tadeusz Ryœ – su³kowianin rodem,
przedsiêbiorca z Krzywaczki, sponsor zna-
ny w gminie i szerokiej okolicy – jest Kró-
lem Kurkowym Anno Domini 2008. Prezy-
dent Krakowa – zgodnie z odwiecznym przy-
wilejem nada³ mu monarszy przydomek
„Niez³omny”.

Aby zostaæ Królem Kurkowym, trzeba na
strzelnicy na Pasterniku w Krakowie wykazaæ
siê sokolim okiem. Jednak samo dopuszczenie
do listy strzelaj¹cych przez kapitu³ê Bractwa
Kurkowego jest ju¿ nie lada zaszczytem. W tym
roku o ten tytu³ walczy³o 15 najgodniejszych
Braci Kurkowych. Królewskie strzelanie jest
tradycyjnie czêœci¹ obchodów Dni Krakowa.

Vivat Monarcha „Niez³omny”!

Urz¹d Króla Kurkowego pe³ni siê przez
rok. W tym czasie monarcha wystêpuje pod-
czas oficjalnych uroczystoœci ze srebrnym ku-
rem na piersi. Ale monarsza godnoœæ przys³u-
guje Królom Kurkowym do koñca ¿ycia. Kon-
fraternia Bractwa Kurkowego dzia³a od 1257
roku, czyli 751 lat, a sama statuetka Srebrnego
Kura jest darem Rady Miasta Krakowa  z 1565
roku. Legenda wi¹¿e przekazanie kura braciom
przez króla Zygmunta Augusta.  Intronizacja
Króla Kurkowego jest od wieków wydarzeniem
presti¿owym. Równie¿ w tym roku uczestni-
czy³y w niej w³adze miasta, województwa i ty-
si¹ce krakowian, a ponadto m.in. minister obro-
ny narodowej Bogdan Klich, genera³owie broni
Mieczys³aw Bieniek i Bronis³aw Kwiatkow-
ski, a ponadto wdowa po generale W³adys³a-
wie Andersie – Irena Andersowa. Po salwie
wystrza³ów z historycznej  broni, wszyscy oni
spe³nili toast za pomyœlnoœæ krakowskiego
Bractwa Kurkowego.

Uroczystoœæ intronizacji 751 Króla Kur-
kowego rozpoczê³a siê w siedzibie Bractwa na
ul. Lubicz 16. Po wspólnym zdjêciu przy po-
mniku Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, orszak wy-
ruszy³ z Celestatu do bazyliki Mariackiej, gdzie
odby³a siê msza œwiêta. Nastêpnie pod wie¿¹
Ratuszow¹ dokonano intronizacji króla, które-
mu insygnia przekaza³ dotychczas panuj¹cy –
profesor ASP Czes³aw DŸwigaj. Po zakoñcze-
niu uroczystoœci intronizacyj-
nych, nowo wybrany król wraz z
marsza³kami zaprosili przyby³ych
na piknik bracki, który odby³ siê
w Parku Strzeleckim. W Celesta-
cie otworzono wystawê czasow¹
pt. Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w ¯orach.

Tadeusz Ryœ wst¹pi³ do Brac-
twa w roku 1996 i od tego czasu
sta³ siê jego aktywnym cz³onkiem,
uczestnicz¹c we wszystkich zna-
cz¹cych przedsiêwziêciach. Przy-
nale¿noœæ do Bractwa œwiadczy o
nieposzlakowanym ¿yciorysie
Brata, którego musia³o wprowa-
dziæ w swoje szeregi dwóch cz³on-
ków Bractwa o równie nieposzla-
kowanej opinii.

Lodo³amacz

Dla Króla Kurkowego Tadeusza Rysia pre-
zydent Krakowa nie bez powodu wybra³ przy-
domek „Niez³omny”. Monarcha zaczyna³ od
warsztatu stolarskiego, który przekszta³ci³ z
czasem i przy wspólnym rodzinnym wysi³ku
w nowoczesn¹ fabrykê mebli, a jej standardy
potwierdzaj¹ m.in. takie certyfikaty, jak ISO
9001-2000, 1400-2004 oraz ISO 18001-2000.
Certyfikaty te s¹ œwiadectwem wysokiej jako-
œci BHP, œrodowiskowej i jakoœciowej. Firma
Meble „Ryœ” dwukrotnie wyró¿niona te¿ zo-
sta³a presti¿owymi statuetkami „Lodo³amacz
2007” i „Lodo³amacz 2008”. Konkurs odbywa
siê od trzech lat. Jego pomys³odawc¹ i organi-
zatorem jest Polska Organizacja Pracodawców
Osób Niepe³nosprawnych. Podobnie jak w
roku ubieg³ym, Honorowy Patronat nad kon-
kursem objê³a Ma³¿onka Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Maria Kaczyñska.

Lodo³amacze to ludzie, firmy i instytucje,
które anga¿uj¹ siê w rozwi¹zywanie proble-
mów osób niepe³nosprawnych. Stawiaj¹ nie
tylko na iloœæ, tworz¹c nowe miejsca pracy, ale
równie¿ na jakoœæ, zapewniaj¹c coraz lepsze
warunki pracy i podnosz¹c standard istniej¹-
cych stanowisk. Prze³amuj¹ stereotypy i uprze-
dzenia zwi¹zane z zatrudnianiem osób niepe³-
nosprawnych. Daj¹ przyk³ad innym firmom,
pokazuj¹c, ¿e cz³owiek niepe³nosprawny mo¿e
byæ doskona³ym pracownikiem, zaanga¿owa-
nym w budowanie sukcesu firmy.

Konkurs odbywa siê dwuetapowo (naj-
pierw wy³aniani s¹ zwyciêzcy w etapie regio-
nalnym, którzy przechodz¹ do etapu ogólno-
polskiego). Do tegorocznego konkursu zg³oszo-
no 343 firmy, z których kapitu³a wy³oni³a zwy-
ciêzców w piêciu kategoriach. Dodatkowo ka-
pitu³a przyzna³a presti¿owe statuetki: W uza-
sadnieniu nominacji dla Fabryki Mebli „Ryœ”
zapisano:

Fabryka Mebli Ryœ sp. z o. o. w Krzywaczce
zatrudnia 171 pracowników, w tym 94 osoby nie-
pe³nosprawne. W latach 2006-2007 w firmie
stworzono a¿ 78 nowych miejsc pracy dla osób
niepe³nosprawnych. Wœród kadry kierowniczej
firmy 7 pracowników to osoby niepe³nospraw-
ne. Œrodki Zak³adowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych przeznacza siê na pod-
stawow¹ i specjalistyczn¹ opiekê medyczn¹,
transport osób niepe³nosprawnych do pracy,

pomoc finansow¹ na zakup leków i sprzêtu orto-
pedycznego. Firma organizuje imprezy integra-
cyjne dla pracowników, zawody sportowe, wy-
cieczki turystyczno-krajoznawcze.. Ciekaw¹ ini-
cjatyw¹ jest program „Przyjazny Zak³ad Pra-
cy”, którego celem jest pe³na integracja wszyst-
kich pracowników firmy. Firma prowadzi rów-
nie¿ bardzo szerok¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹.

Sport dla pracowników, dla gminy
i siebie samego

Tadeusz Ryœ jest równie¿ niez³omnym
sponsorem, zw³aszcza sportu. Przez kilka lat
sponsorowa³ dru¿ynê pi³ki rêcznej KS Goœci-
bia. Wspomaga pi³karskie kluby krakowskie,
ale tak¿e i lokalne – w Izdebniku, Krzywaczce
i „Goœcibiê”.

Wielu moich pracowników gra w pi³kê. Dla-
tego zawsze staram siê, by umo¿liwiæ im pogo-
dzenie pracy z treningami i zawodami – pod-
kreœla.

Znakomicie utrzymane boisko pi³karskie
pyszni siê równie¿ przed samym zak³adem.
Regularnie organizowane s¹ tu pikniki integra-
cyjne dla pracowników fabryki po³¹czone z ry-
walizacj¹ sportow¹. Zdaniem Tadeusza Rysia
cz³owiek, by móg³ prawid³owo funkcjonowaæ i
czerpaæ zadowolenie z ¿ycia, musi osi¹gaæ cza-
sami sukcesy. Dlatego stymuluje zdrow¹ ry-
walizacjê w pracy i na boisku.

Prywatnie równie¿ lubi i uprawia czynnie
sport. Gra w tenisa, p³ywa na basenie. Twier-
dzi, ze w miarê up³ywu lat powinno siê tym
bardziej dbaæ o zachowanie sprawnoœci fizycz-
nej, a przez to zdrowia.

Królewskie wesele

Godnoœæ Króla Kurkowego zbieg³a siê w
rodzinie Tadeusza Rysia ze œlubem córki w dniu
21 czerwca. Pannie M³odej – jak na królewnê
przysta³o – przed o³tarzem towarzyszy³ ca³y
ojcowski dwór – Marsza³kowie, królowie Kur-
kowi poprzednich lat, elita Bractwa Kurkowe-
go i oczywiœcie wiekowy Srebrny Kur. Ta nie-
codzienna uroczystoœæ sta³a siê prawdziwym
wydarzeniem towarzyskim najwy¿szych sfer.

Anna Witalis - Zdrzenicka

Fabryki Mebli Ryœ w Krzywaczce

Król z Su³kowic
i Krzywaczki
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Nie siedŸ w domu –
idŸ na Goœcibiê

Na spêdzenie upalnych godzin i na wy-
cieczkê w przeciêtnej pogodzie trudno o lep-
szy wybór ni¿ lasy Goœcibi. Siedem szemrz¹-
cych potoków sp³ywaj¹cych ze zboczy, które
swoj¹ rzeŸb¹ przypominaj¹ nieco Tatry Za-
chodnie, stary gêsty las o bardzo cennej struk-
turze bukowo-sosnowej, przeplatany bogac-
twem innych gatunków drzew i bardzo boga-
tym w roœlinnoœæ poszyciem, spokój i krysz-
ta³owe powietrze rozedrgane œpiewem ptaków
– to wszystko sk³ada siê na wymarzone miej-
sce do wypoczynku dla zmêczonego rokiem
ciê¿kiej pracy cz³owieka w ka¿dym wieku.

Turysta znajdzie tu prawdziw¹ przystañ,
mieszkañcy wybieraj¹ siê na Goœcibiê na wy-
cieczki, ale te¿ np. po korzenie chrzanu, rosn¹cy
w gêstych kêpach niedŸwiedzi czosnek, wiosn¹
po konwalie, a jesieni¹ na grzyby. Turystyczna
kanapka wzbogacona liœciem niedŸwiedziego
czosnku o delikatnym smaku, umytego w gór-
skim potoku to prawdziwy rarytas.

Amatorzy fauny znajd¹ tu œlady wielu ga-
tunków zwierz¹t i mo¿liwoœæ obserwowania
niespotykanych na co dzieñ ptaków. Turysta
zaœ przejdzie przez rezerwat na okalaj¹ce zbo-
cza, by napawaæ siê beskidzkimi panoramami.

Goœcibia to tak¿e cenne miejsce historycz-
ne, pamiêtaj¹ce partyzanckie walki w kresie II
wojny œwiatowej i w burzliwych latach wpro-
wadzania w³adzy ludowej.

Jak tam trafiæ?
Trudno o lepszy opis ni¿ ten, który zapro-

ponowa³a W³adys³awa Ko³odziejczyk:

Trasa: Harbutowice Kolonia - G³êbiec -
wodoci¹gi - rezerwat - Góra Babica (727 m
n.p.m.) - Góra S³oneczna (628 m n.p.m.) -
Góra Gontowa (572 m. n.p.m.) - Koz³ówka -
Goœcibia - droga Wodoci¹gi Do³em - ul. Wol-
noœci - ul. 11 Listopada – Rynek

D³ugoœæ trasy: 14 km
Czas przejœcia: 4 godz. 40 min.
Punkt wyjœcia: przystanek PKS Harbuto-

wice Kolonia
Ró¿nica poziomów do pokonania: 343 m

na odcinku 2 km
Wysiadamy z autobusu przy drodze woje-

wódzkiej na pierwszym przystanku w Harbu-
towicach i kierujemy siê na wschód drog¹ asfal-
tow¹ do G³êbca. Zaraz po zejœciu na tê drogê
po lewej stronie mijamy murowan¹ kaplicê z
koñca XIX w. Przechodzimy przez most na
Harbutówce. Na odcinku dwóch km droga bie-
gnie wœród nielicznych zabudowañ i pól upraw-
nych po terenie lekko pochylonym. W po³o-
wie tego odcinka mamy piêkny widok na po³u-
dniow¹ czêœæ Su³kowic. Schodzimy do drogi
„Na wodoci¹gi Do³em” i mijamy po drodze le-
œniczówkê. Obok po lewej stronie znajduje siê
obelisk upamiêtniaj¹cy walki partyzanckie II
wojny œwiatowej. Uroczysko Goœcibia stwa-
rza³o doskona³e warunki dla dzia³alnoœci od-

dzia³ów partyzanc-
kich w latach II woj-
ny œwiatowej. W
1983 r. w 44 roczni-
cê napaœci hitlerow-
skiej na Polskê Spo-
³eczeñstwo Su³ko-
wic ufundowa³o
obelisk, na tablicy
którego czytamy:
„Bohaterom Ojczy-
zny, którzy w latach
1944-45 w tych la-
sach w jednoœci i bra-
terstwie wype³niali
wolê ojców naszych,
walcz¹c o woln¹ i
niepodleg³¹ Polskê”.

Po chwili zadumy wêdrujemy dalej wzd³u¿
zbiorników wodnych wodoci¹gów miejskich.
Odurza nas czyste i ostre powietrze tego uro-
czego miejsca. Przechodzimy przez rzekê Go-
œcibiê i wchodzimy w las Goœcibi. Przed nami
rezerwat krajobrazowy, o czym informuje nas
stoj¹ca tablica.

Rezerwat Krajobrazowy „Goœcibia” ma po-
wierzchniê 282 ha i po³o¿ony jest w pó³nocnej
czêœci Beskidu Œredniego zwanego inaczej Ma-
kowskim. Granice jego tworz¹: na zachodzie
rzeka Goœcibia od tego miejsca gdzie wpada do
niej jej prawobrze¿ny dop³yw, na po³udniu sto-
ki Babicy (728 m n.p.m.) i stoki S³onecznej
Góry (628 m n.p.m.), na wschodzie Gontowa
Góra (572 m n.p.m.). Rezerwat w ca³oœci le¿y
na obszarze Nadleœnictwa Myœlenice. Obejmuje
on górn¹ czêœæ doliny Goœcibi mocno rozcz³on-
kowan¹ siedmioma równolegle p³yn¹cymi po-
tokami, które ³¹cz¹ siê w jeden ciek na wysoko-
œci ok. 380 m n.p.m. Jest to teren ca³kowicie
ró¿ni¹cy siê od terenów s¹siednich. Jego od-
rêbnoœæ uwidacznia siê w du¿ych nachyleniach
stoków, g³êbokim wciêciu dolin o charakterze
w¹wozów, du¿ej wysokoœci wzglêdnej siêgaj¹-
cej 300 m nad poziom rzeki, ca³kowitym zale-
sieniu, w którym dominuje drzewostan buko-
wy i bukowo jod³owy. Specyficzna rzeŸba te-
renu wyra¿aj¹ca siê du¿ymi nachyleniami zbo-
czy o ekspozycji pó³nocnej sprawia, ¿e obszar
ten wykszta³ci³ specyficzny mikroklimat cha-
rakteryzuj¹cy siê ni¿sz¹ ni¿ gdzie indziej œred-
ni¹ roczn¹ temperatur¹ powietrza, ma³ymi wa-
haniami temperatury w skali roku i du¿¹ wil-
gotnoœci¹ powietrza. Taki klimat sprzyja roz-
wojowi buczyny karpackiej. Jest to jedyne sta-
nowisko tej formacji roœlinnej w polskich Be-
skidach, co mia³o wp³yw miêdzy innymi na
utworzenie tego rezerwatu.

Wybieramy drogê na prawo, która czêsto
biegnie korytem rzecznym. W wielu miejscach
jest trudna do przebycia. Mijamy wiele dróg
bocznych po prawej stronie, trzymaj¹c siê ca³y
czas drogi na lewo. Po up³ywie pó³ godziny
marszu od granicy rezerwatu droga skrêca gwa³-
townie na lewo i ma³o widoczna pnie siê po
zboczu, które rozdziela dwa cieki. Od tego miej-
sca zaczyna siê strome podejœcie stokiem Ba-
bicy a¿ na jej szczyt. Podejœcie to pokonujemy
w 1,5 godz. Po drodze poœród niewielkiego prze-
œwitu rozci¹ga siê ³adny widok na grzbiet Ja-

worza i osiedle domów. Po dwóch godzinach
wêdrowania osi¹gamy Babicê najwy¿sze wznie-
sienie gminy. Jest to doskona³y punkt widoko-
wy, a tak¿e dobre miejsce na piknik nawet dla
du¿ej grupy. Od tej pory nasza wêdrówka przy-
pomina przyjemny spacer, gdy¿ idziemy czer-
wonym szlakiem drog¹ grzbietow¹ na wschód,
pokonuj¹c drobne ró¿nice wysokoœci. Mijamy
szczyt S³onecznej Góry i po godzinie marszu
docieramy do kaplicy œw. Huberta, która stoi
na ³adnej polanie i swoim wygl¹dem zwraca
uwagê przechodniów. Przechodzimy 1,5 km 4
i docieramy do wschodniej granicy rezerwatu.
Mijamy tablicê informuj¹c¹ nas o jego istnieniu
i krzy¿ przydro¿ny. Skrêcamy drog¹ na pó³-
noc i schodzimy z grzbietu w stronê Gontowej
Góry i zabudowañ Koz³ówki Górnej. Po wyj-
œciu z lasu ods³ania siê nam piêkny widok na
pasmo Barnasiówki, Bukowca i dalej na pó³-
noc. Z Koz³ówki schodzimy w dolinê Goœcibi,
a nastêpnie drog¹ asfaltow¹ do g³ównej drogi
przez Jasienicê i t¹ drog¹ dochodzimy do ryn-
ku w Su³kowicach.

Dla tych, którzy chc¹ skróciæ drogê, wy-
korzystuj¹c w³asny samochód proponujê pod-
jechaæ samochodem pod wodoci¹gi. Jest tam na
tyle miejsca, aby samochód zostawiæ do czasu
powrotu. Trasa powy¿ej opisana mo¿e byæ
pêtl¹, je¿eli po zejœciu z Koz³ówki w dolinê
Goœcibi skierujemy siê drog¹ na wodoci¹gi.
Mo¿emy równie¿ przejœæ przez œrodek rezer-
watu, je¿eli od tablicy informuj¹cej nas o nim
wybierzemy drogê na wprost. Ten szlak wie-
dzie przez Górê Kamienn¹ (551 m n.p.m.) na
grzbiet bieñkowski, którym wêdrujemy na
wschód za szlakiem czerwonym.

W³adys³awa Ko³odziejczyk

Propozycji wêdrowania po Goœcibi jest
wiele, a ka¿dy z nich gwarantuje kilka godzin
znakomitego wypoczynku i niezapomniane
wra¿enia. Kto raz siê wybierze, z pewnoœci¹
tu powróci – równie¿ jesieni¹, gdy lasy Goœci-
bi p³on¹ ogniami buków i zim¹, gdy las otula
gruba warstwa czystego œniegu, a strumienie
szemrz¹, toruj¹c sobie drogê wœród lodu.

 Anna Witalis-Zdrzenicka

Klamra nr 10 z 2004 r.
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Przemys³aw Bartosz z SP w Biertowi-
cach, Mariola Urbañczyk z SP Harbutowi-
cach, Paulina D¹browa z SP w Krzywaczce,
Natalia Piegza z SP w Rudniku, Agnieszka
Twardosz z SP w Su³kowicach, Klaudia Jam-
borska z gimnazjum w Krzywaczce i Karol
Socha, Maria Strêk oraz Marek Szlachet-
ka z gimnazjum w Su³kowicach to tegorocz-
ni najwybitniejsi absolwenci gminy Su³ko-
wice. Dla nich, a tak¿e dla laureatów pre-
sti¿owych konkursów i dla czempionów
sportowych nagrody ufundowa³ Burmistrz
Gminy Su³kowice.

Osi¹gniêcia tych m³odych ludzi s¹ impo-
nuj¹ce. Najwy¿sza œrednia gminy wynios³a 5,91
i nale¿a³a do Agnieszki Twardosz z klasy VI d
w Szkole Podstawowej w Su³kowicach. Wœród
wyró¿nionych znaleŸli siê tak¿e laureaci woje-
wódzkiego fina³u konkursów przedmiotowych
i tematycznych oraz artystycznych: Micha³
Grzesiak (Ma³opolski Konkurs Biblijny dla
Szkó³ Podstawowych), Kamil Pu³ka (Ma³opol-
ski Konkurs Jêzyka Niemieckiego dla Gimna-
zjalistów), Piotr Lijewski, (Turniej Bezpieczeñ-
stwa w Ruchu Drogowym dla Szkó³ Podsta-
wowych) oraz Andrzej Boczkaja,  Józef Bocz-
kaja i Adam NiedŸwiedzki (Turniej Bezpieczeñ-
stwa w Ruchu Drogowym dla Gimnazjalistów),
a tak¿e uczniowie z wybitnymi osi¹gniêciami
sportowymi: Dariusz Biniaœ i Karolina Leniar-
tek – MKS Krak-Sport (kickboxing) Krzy-
waczka, Anna Plichta – UKS  „Plon” Krzy-
waczka (kolarstwo górskie), £ukasz Siwek –
LKS Rudnik (pi³ka no¿na), Ma³gorzata R¹czka
– KS „Goœcibia” Su³kowice, (pi³ka rêczna),
Tomasz Ostafin i Maciej Biela – KS „Goœcibia”
Su³kowice (pi³ka no¿na), Wojciech Bugajski –
UKS „Katana” w Su³kowicach (judo), Tomasz
Listwan – MKS „Zielona” Su³kowice (pi³ka
no¿na).

Uroczyste wrêczenie nagród mia³o miejsce
w Starej Szkole w Su³kowicach w przeddzieñ
zakoñczenia roku szkolnego. Zaproszeni zo-
stali nagrodzeni uczniowie wraz z rodzicami i
wychowawcami. Przy ogromnym stole pe³nym
s³odyczy s³uchali s³ów pochwa³y i podziwu,
co niew¹tpliwie stanie siê dla nich dodatkow¹
motywacj¹ do dalszej wytê¿onej pracy w no-
wych szko³ach i do kontynuowania przygody
z kszta³towaniem swojego umys³u i osobowo-
œci.

Nagrody wrêcza³ osobiœcie burmistrz Piotr
Pu³ka wraz z wiceburmistrz Rozali¹ Oliw¹ i
przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Janem
Soch¹, który wystêpowa³ w podwójnej roli,
równie¿ jako rodzic wybitnego ucznia. W swo-
im wyst¹pieniu zwróci³ uwagê na to, ¿e w dzi-
siejszych czasach nie jest ³atwo zmotywowaæ
dziecko do nauki, a uczeñ ambitny nie zawsze
jest ceniony przez œrodowisko. We wspó³cze-
snym œwiecie – zapewne w du¿ej mierze pod
wp³ywem nieodpowiedzialnych mediów –
zmieni³a siê ostatnio hierarchia wartoœci. Bar-
dziej ni¿ œwiat³y umys³, wiedzê i bogat¹, szla-
chetn¹ osobowoœæ ceni siê bogactwo portfela i
fizyczn¹ atrakcyjnoœæ. Dlatego dziecko i m³o-
dy cz³owiek, którzy potrafili wybraæ niepopu-
larn¹, trudn¹ drogê, warci s¹ najwy¿szego uzna-

nia. W³odarze gminy podkreœlali zgodnie swoje
uznanie i nadziejê, ¿e tego typu uroczystoœci
zmobilizuj¹ innych uczniów do pracy i do-
starcz¹ im dodatkowej motywacji.

Ze wzruszeniem i radoœci¹ rodzice oraz
wychowawcy odbierali listy gratulacyjne i dy-
plomy. Uczniowie otrzymali ponadto nagrody
rzeczowe – albumy i zegarki. PóŸniej d³ugo jesz-
cze w rodzinnej atmosferze, racz¹c siê poczê-
stunkiem, winszowano sobie osi¹gniêæ, rozma-
wiano o problemach i ¿yczono wspania³ych
wakacji oraz przysz³ych sukcesów.

Poczet nagrodzonych:

Karol Socha – Gimnazjum  w Su³kowi-
cach:

Œrednia ocen – 5,71,
liczba punktów uzyskanych na egzaminie

gimnazjalnym – 87,
inne wa¿niejsze osi¹gniêcia – finalista Wo-

jewódzkiego Konkursu Geograficznego 2008,
finalista Ma³opolskiego Konkursu Interdyscy-
plinarnego „Wiem wiêcej” 2008, finalista po-
wiatowych Miêdzygimnazjalnych Zawodów
Matematycznych, II miejsce w Powiatowym
Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie,
dwukrotny zwyciêzca Szkolnego Konkursu
Wiedzy o Patronie.

Maria Strêk – Gimnazjum  w Su³kowi-
cach:

œrednia ocen – 5,63,
liczba punktów uzyskanych na egzaminie

gimnazjalnym – 84,
inne wa¿niejsze osi¹gniêcia – finalistka eta-

pu ma³opolskiego Konkursu Jêzyka Niemiec-
kiego, II miejsce w Powiatowym Konkursie Hi-
storycznych „Niedoceniona królowa Bona”, II
miejsce w Powiatowym Konkursie Historycz-
nym „Andrzej Œredniawski i jego czasy”, I miej-
sce w gminnym Konkursie Plastycznym
„Zwierciad³o”.

Marek Szlachetka – Gimnazjum  w Su³-
kowicach:

œrednia ocen – 5,63,
liczba punktów uzyskanych na egzaminie

gimnazjalnym – 86,
inne wa¿niejsze osi¹gniêcia – laureat po-

wiatowych Miêdzygimnazjalnych Zawodów
Matematycznych, laureat etapu powiatowego
Ma³opolskiego Konkursu Matematycznego,
Ma³opolskiego Konkursu Chemicznego i Ma-
³opolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego
„Wiem wiêcej”, II miejsce w szkolnym Kon-
kursie Matematycznym dla klas pierwszych, I
miejsce w szkolnych zawodach w skoku w dal.

Klaudia Jamborska – Gimnazjum w Krzy-
waczce:

œrednia ocen – 5,6,
liczba punktów uzyskanych na egzaminie

gimnazjalnym – 97,
inne wa¿niejsze osi¹gniêcia – finalistka

Ma³opolskiego Konkursu Interdyscyplinarne-
go „Wiem wiêcej” 2008, laureatka Ma³opolskie-
go Konkursu Polonistycznego dla Gimnazjali-
stów 2007.

Agnieszka Twardosz – Szko³a Podstawo-
wa w Su³kowicach:

œrednia ocen – 5,9,
liczba punktów uzyskanych na sprawdzia-

nie koñcz¹cym szkolê podstawow¹ – 40,
inne wa¿niejsze osi¹gniêcia – II miejsce w

Gminnym Konkursie Wiedzy o Fryderyku
Chopinie, II miejsce w szkolnym Konkursie
Wiedzy o Gen. J. Hallerze, III miejsce w Szkol-
nym Konkursie Humanistycznym, III miejsce
w Szkolnym Konkursie Jêzyka Angielskiego,
reprezentowa³a szko³ê w szkolnym poczcie
sztandarowym.

Przemys³aw Bartosz – Szko³a Podstawo-
wa w Biertowicach:

œrednia ocen – 5,22,
liczba punktów uzyskanych na sprawdzia-

nie koñcz¹cym szkolê podstawow¹ –34.

Mariola Urbañczyk – Szko³a Podstawo-
wa  w Harbutowicach:

œrednia ocen – 5,82,
liczba punktów uzyskanych na sprawdzia-

nie koñcz¹cym szkolê podstawow¹ – 36.
inne wa¿niejsze osi¹gniêcia – I miejsce w

gminnym konkursie „W œwiecie baœni”, I miej-
sce w gminnym konkursie palm, stroików i kar-
tek œwi¹tecznych, II miejsce w gminnym Kon-
kursie Regionalnym „Moja ma³a Ojczyzna”,
laureatka I stopnia z wyró¿nieniem za zdoby-
cie maksymalnej iloœci 100 punktów w mate-
matycznym konkursie Oxford, I miejsce w kat.
m³odziczek, waga do 40 kg w Miêdzynarodo-
wym Turnieju Judo w Tuchowie, i w III Tur-
nieju Klasyfikacyjnym M³odziczek Judo -
Otwarte Mistrzostwa Zakopane 2008,

Paulina D¹browa – Szko³a Podstawowa
w Krzywaczce:

œrednia ocen – 5,5,
liczba punktów uzyskanych na sprawdzia-

nie koñcz¹cym szkolê podstawow¹ – 39,
inne wa¿niejsze osi¹gniêcia – finalistka

Ma³opolskiego Konkursu Humanistycznego dla
Szkó³ Podstawowych.

Natalia Piegza – Szko³a Podstawowa w
Rudniku:

œrednia ocen – 5,4,
liczba punktów uzyskanych na sprawdzia-

nie koñcz¹cym szkolê podstawow¹ – 33,
inne wa¿niejsze osi¹gniêcia – I miejsce w

gminnych zawodach w siatkówce, I miejsce w
gminnych zawodach w koszykówce, II miejsce
w gminnym Konkursie Ortograficznym, III
miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o
Fryderyku Chopinie, przewodnicz¹cy Samo-
rz¹du Szkolnego.

Nagrody wrêczy³ burmistrz równie¿
uczniom – laureatom konkursów przedmio-
towych i tematycznych szczebla wojewódz-
kiego. Otrzymali je:

Micha³ Grzesiak – laureat Ma³opolskie-
go Konkursu Biblijnego dla Szkó³ Podstawo-
wych,

PRIMUS INTER PARES - Wybitni uczniowie AD 2008
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W dniu 9 czerwca 2008 r. podczas VII
konferencji „Bezpieczna, Gmina, Powiat,
Województwo – bezpieczna droga do szko-
³y” zorganizowanej w sali obrad Rady Sto-
³ecznego Królewskiego Miasta Krakowa,
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenie Gmin i Po-
wiatów Ma³opolski w imieniu kapitu³y wrê-
czy³ nagrody w zorganizowanym po raz
pierwszy konkursie „Bezpieczne drogi w
Ma³opolsce – budujemy chodniki”.

Kapitu³a konkursu przyzna³a trzy specjal-
ne wyró¿nienia za najwiêcej chodników wybu-
dowanych w ci¹gu ostatnich 5 latach.

Nasza gmina otrzyma³a Tytu³ „Bezpiecz-
ne Drogi w Ma³opolsce – Najlepsza Gmina w
latach 2002-2007r. Z³ota P³yta Chodnikowa”
za wybudowanie 8235 metrów chodników.

Tym samym doceniono ogrom pracy w³o-
¿ony w przygotowanie i realizacjê zadañ zwi¹-
zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa ruchu
pieszego na terenie Gminy Su³kowice.

Nagroda upewni³a nas w przekonaniu, i¿
obrana strategia i podejmowane dzia³ania w celu
poprawy bezpieczeñstwa na naszych drogach
s¹ potrzebne i s³uszne.

W dalszym ci¹gu wraz z zarz¹dami dróg
powiatowych, wojewódzkich i krajowych bu-
dujemy kolejne metry a nawet kilometry chod-
ników zapewniaj¹c bezpieczne poruszanie siê
przy tak ruchliwych trasach jak miêdzy inny-
mi droga krajowa nr 52 czy wojewódzkie 955 i
956.

W obecnym roku bud¿etowym realizuje-
my budowê chodników w Biertowicach (Ko-
szary) oraz w Harbutowicach (DPS – cmen-
tarz), niebawem rozpoczniemy budowê chod-
nika ³¹cz¹cego Su³kowice z Rudnikiem (przez
Such¹ Górê), budowê chodnika przy ul Dolnej
w Rudniku i przyst¹pimy do projektowania
kolejnych odcinków w miejscowoœci Krzy-
waczka.

Mamy nadziejê, ¿e wszystkie podejmowa-
ne przez nas dzia³ania w znacznym stopniu
przyczyni¹ siê do poprawy bezpieczeñstwa
uczestników ruchu ko³owego i pieszego przy
drogach naszej gminy.

Wojciech Bargie³

Z³ota P³yta
ChodnikowaJakie¿ by³o nasze zaskoczenie, kiedy do-

wiedzia³yœmy siê, ¿e mo¿emy dla Stowarzy-
szenia Gospodyñ pozyskaæ stroje, w któ-
rych ponad trzydzieœci lat temu paradowa-
³y na ró¿nych uroczystoœciach gminnych
panie z Ko³a Gospodyñ w Su³kowicach. Ta-
kiej okazji nie mog³yœmy przepuœciæ, gdy¿
stroje te s¹ dla nas ³¹cznikiem miêdzy tym,
co robi³y nasze poprzedniczki, a tym co my
robimy i do czego zmierzamy.

Przechowa³a je i przekaza³a Stowarzy-
szeniu pani Helena Latoñ. Opowiedzia³a
nam tak¿e, sk¹d siê one wziê³y.

Uszy³y je sobie same gospodynie na
kursie kroju i szycia. Materia³ na spódnice,
zgodnie z wymogami stroju krakowskiego,
zamówi³a pani prowadz¹ca kurs. Z we³nia-
nego kaszmiru koloru czerwonego w barw-
ne kwiaty powsta³y piêkne marszczone
spódnice. Do tego potrzebne by³y odpo-
wiednie bluzki, zapaski i chusty. Chusty
przygotowano z kwiecistego kaszmiru na
bia³ym tle i ozdobiono frêdzlami. Pani La-
toñ powiedzia³a nam, ¿e gospodynie nio-
s¹ce wieniec do¿ynkowy musia³y zak³adaæ
chusty na bia³ym tle z bia³ymi frêdzlami,
natomiast nios¹ce chleb i inne dary ziemi –
zielone z zielonymi frêdzlami. Zwyczaj ten
by³ w kole bezwzglêdnie przestrzegany.
Chusty zyska³y frêdzle dziêki zdolnoœciom
i sprawnym rêkom ówczesnej aktywistki
ko³a pani Ewy Kasiarz. Bluzki tak¿e uszyto
na kursie z dobrej jakoœci bia³ego p³ótna –
wykoñczono wokó³ dekoltu koronk¹ szy-
de³kow¹ i wyhaftowano. Nad jakoœci¹ i es-
tetyk¹ haftu czuwa³a pani Julia Œwiat³oñ –
sama te¿ wnios³a najwiêkszy wk³ad w ozdo-
bienie bluzeczek.

- Zapaski nale¿a³y wówczas do obo-
wi¹zkowego stroju gospodyñ – opowiada
pani Latoñ. - Ka¿da szanuj¹ca siê cz³onkini
ko³a musia³a takow¹ posiadaæ. Uszy³y je
same i ozdobi³y bia³ym haftem oraz zgod-
nie z obowi¹zuj¹c¹ lokaln¹ tradycj¹ naszy-
tymi kolorowymi wst¹¿eczkami.

Pani Latoñ przechowa³a stroje przez bli-
sko trzydzieœci lat. Przekaza³a je aktualnie
dzia³aj¹cemu Stowarzyszeniu Gospodyñ.
Od razu zajê³a siê nimi troskliwie pani Zofia
Pu³ka. Naprawi³a wszystkie uszkodzenia,
które zostawi³ z¹b czasu, zrekonstruowa³a
niektóre koronki przy dekoltach bluzek,
doszy³a brakuj¹ce zapaski. Stroje odzyska-
³y swój dawny wygl¹d. Mo¿na je by³o ogl¹-
daæ na Dniach Su³kowic – zdobi³y namiot
Stowarzyszenia. Kompletny strój za³o¿y³a
jedynie Natasza Jaœkowiec, pozosta³e go-
spodynie tylko zapaski.

Stroje maj¹ dla nas cenn¹ wartoœæ nie
tylko materialn¹, ale równie¿ emocjonaln¹ i
sentymentaln¹. Bêdziemy zak³ada³y je tylko
podczas reprezentowania naszej spo³eczno-
œci na wa¿nych uroczystoœciach. Stroje prze-
chowywane s¹ w siedzibie Stowarzyszenia
– budynku starej szko³y w Rynku.

Stowarzyszenie Gospodyñ serdecznie
dziêkuje cz³onkiniom Ko³a Gospodyñ za
przekazane stroje. Szczególne s³owa po-
dziêkowania kierujemy pod adresem Pani
Heleny Latoñ za przechowanie i ówczesnej
prezeski Pani Ireny Galus – zwolenniczek
budowania wiêzi miêdzy dobrem co minê-
³o, a tworzeniem wspó³czesnoœci.

Zwracamy siê tak¿e z apelem do gospo-
dyñ, które kiedyœ nosi³y te stroje, o nawi¹-
zanie kontaktu z naszym Stowarzyszeniem.

Zofia Kurowska

Kamil Pu³ka – laureat Ma³opolskiego Kon-
kursu Jêzyka Niemieckiego dla Gimnazjalistów,

Piotr Lijewski – III miejsce w Turnieju
Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym dla Szkó³
Podstawowych,

Andrzej Boczkaja – II miejsce Turnieju
Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym dla Gim-
nazjalistów,

Józef Boczkaja – I miejsce w Turnieju
Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym dla Gim-
nazjalistów,

Adam NiedŸwiedzki – II miejsce w Tur-
nieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym dla
Gimnazjalistów,

Z r¹k burmistrza nagrody odebrali ponadto
wytypowani przez kluby sportowe zawodni-
cy osi¹gaj¹cy wybitne wyniki sportowe.

Dariusz Biniaœ – MKS Krak-Sport Krzy-
waczka, dziewiêciokrotny Mistrz Polski w for-
mule Semi i Light contact w Kickboxingu w
ci¹gu 5 lat, dwukrotny medalista (z³oto – Semi
contact i br¹z – Light contatct)  2007 r.,

Stroje od Ko³a Gospodyñ

Karolina Leniartek – MKS Krak-Sport
Krzywaczka, dwa srebrne medale Mistrzostw
Polski w Kickboxingu, 1 miejsce Mistrzostw
Polski Po³udniowej, nagroda Prezydenta Mia-
sta Krakowa,

Anna Plichta – UKS Plon Krzywaczka,
sekcja kolarstwa górskiego, laureatka II i III
miejsc w zawodach o randze regionalnej i woje-
wódzkiej, III miejsce w Challangu Ma³opolski
2007.

£ukasz Siwek – LKS Rudnik, „dyrygent”
dru¿yny pi³ki no¿nej juniorów.

Ma³gorzata R¹czka – KS Goœcibia Su³ko-
wice, sekcja pi³ki rêcznej,

Tomasz Ostafin – KS Goœcibia Su³kowi-
ce, sekcja pi³ki no¿nej,

Maciej Biela – KS Goœcibia Su³kowice,
sekcja pi³ki no¿nej,

Wojciech Bugajski – UKS Katana w Su³-
kowicach, sekcja Judo, finalista Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y w Opolu w 2007 r.

Tomasz Listwan – MKS Zielona Su³ko-
wice, „dyrygent” dru¿yny trampkarzy pi³ki
no¿nej.

Rozalia Oliwa

Wybitni uczniowie (cd,)

Autorzy zdjêæ w numerze
1 str. –Tomasz Strêk (lotnicze Goœcibi), archi-
wum UM Su³kowice
2 str. – Dariusz Pu³ka, Jan Zdrzenicki, Stefan
Bochenek
3-5 str. – Piotr Liszkiewicz, Zbigniew £apa
10 str. – archiwum Stanis³awa Ziembli
12 str. – Stefan Bochenek
13 str. – Anna Witalis-Zdrzenicka
16 str. – archiwum Gimnazjum w Su³kowicach
17 str. – Andrzej Piwowarski
18 str. – Dorota Mielecka, Stefan Bochenek
23 str. – archiwum UM, Grzegorz Flaga, An-
drzej Piwowarski, Dorota Mielecka, Anna Wi-
talis-Zdrzenicka
24 str. – Krzysztof Trojan, Jan Zdrzenicki, Ste-
fan Bochenek
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Najpiêkniejsze w Polsce
„Kwiaty Ziemi”

W dniach 14-15 maja br. odby³ siê w Har-
butowicach Turniej Sportowy Osób Niepe³-
nosprawnych o memoria³ Tadeusza Pieka-
rza. Zawody zorganizowa³o Stowarzyszenie
Wspomagania Osób Niepe³nosprawnych
„Kolonia”.

III a Jolanta Garbieñ
III d Karol Socha, Monika Bik, Justyna Bobe³,
Aleksandra Gielata, Joanna Socha
III e Ewelina Horwat, Iwona Rozum, Gabriela Sro-
ka
III f Bart³omiej Gruchacz, Anna Liszka, Natalia
Starzec, Agnieszka Szczurek, Marek Szlachetka,
Ewa Œwiat³oñ
III g Ilona Bargie³, Aneta Biela, Maciej Biela,
Ma³gorzta Garbieñ, Dominika Kania, Edyta Kli-
mowska, Paulina Latoñ, Joanna Sierakowska, Ma-
ria Strêk, Natalia Szlachetka, Marta Œwierczyñ-
ska, Anna Zakrzewska
II f Joanna Biela, Aneta Bochenek, Anna Ciê¿-
kowska, Aneta Hudaszek, Bernadetta Jasuba, Ewe-
lina Joñczyk, Monika Kopta, Tomasz KoŸlak,
Aleksandra Turek, Micha³ Wilk
II g Aneta Krzywoñ, Ewelina Sierakowska, Justy-
na Ziembla
I a Sylwia Boczkaja, Tomasz Kaciuba, Anna Krzy-
kawska, Zuzanna Urbañczyk
I b Emilia Garbieñ
I c Kamila Kuchta
I d Kamil Kozio³ek, Rafa³ Pi¹tek
I e Katarzyna Boczkaja, Karolina Joanna Szczu-
rek, Marzena Szuba
I f Jaros³aw Mardaus, Marcelina Cie¿, Pawe³ GêdŸ-
ba
I g Magdalena Kisielewska

Najlepsi w nauce i zachowaniu
Uczniowie wpisani do Z³otej Ksiêgi

(œrednia 5,0 i wiêcej oraz wzorowe za-
chowanie):

Uczniowie promowani z wyró¿nieniem
(œrednia 4,75 i wiêcej oraz przynajmniej
bardzo dobre zachowanie):

III a Ewa Lorenc, Krystyna Rozum, Diana Stop-
ka
III f Kamila Boczkaja, Katarzyna Góralik, Mag-
dalena Heliñska, Monika Kania, Katarzyna Ma-
³ota, Maria Motal, Angelika Paj¹k, Anna Pitala,
£ukasz Zajda
III g Katarzyna Bochenek, Mariola Garbieñ, Pau-
lina Jargi³o, Rados³aw Konik, Martyna Ligara,
Izabela £azarz
II e Paulina Bobe³
II f Daniel Domanus, Aleksandra Kaleta, Rado-
s³aw Repeæ, Agnieszka Starzec
II g Kinga Bartosik, Renata Kozio³ek
I a Kamila KoŸlak, Magdalena KuŸniar
I c Maria Bochenek, Karolina Strêk
I d Magdalena Kluzik
I e Karolina Kurowska
I f Izabela Kania, Marzena Oramus, Gabriela Sta-
rzec
I g Piotr Latoñ, Marta Stok³osa, Gabriela Ziem-
bla
100% frekwencja
III d Agnieszka Chwa³a
III e Ewelina Horwat
III g Aneta Biela, Joanna Sierakowska
II f Ewelina Joñczyk
II g Renata Kozio³ek, Kinga Bartosik, Ewelina
Sierakowska
I a Anna Krzykawska
I c Kamila Kuchta, Katarzyna Ziembla
I d Magdalena Kluzik, Joanna Garbieñ
I g Agnieszka Kania

Niektórym has³o origami nie mów nic,
wiêkszoœæ na jego temat potrafi powiedzieæ
tylko suche: „sztuka sk³adania papieru”.
Jednak dla Ani Liszki i Justyny Wieleckiej
z III f to prawdziwa pasja. Niedawno zajê³y
pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Kon-
kursie Origami „Kwiaty Ziemi”.

Gratulujemy wygranej w ogólnopolskim kon-
kursie! To nie lada wyczyn. Czy wasze prace za-
wsze by³y tak doskona³e? A mo¿e pocz¹tki by³y
trudne?

Justyna: Na starcie by³o ciê¿ko. Najpierw
musia³yœmy przebrn¹æ przez tzw. „gnioty”, by
w koñcu odnieœæ sukces.

Spodziewa³yœcie siê, ¿e wasze dzie³o zostanie
tak bardzo docenione?

Justyna: Nie, ja w ogóle nie bra³am takiej
mo¿liwoœci pod uwagê, ale Ania wierzy³a w nas
zawsze. A kwiaty i inne elementy z papieru robi-
³am po prostu dla przyjemnoœci.

Jak w³aœciwie zaczê³a siê wasza przygoda z
origami?

Justyna: Moje uczestnictwo w zajêciach kó³-
ka zawdziêczam siostrze, która wczeœniej te¿ bra-
³a w nich udzia³. Pierwsze zetkniêcie ze sk³ada-
niem papieru mia³o miejsce w pierwszej klasie
gimnazjum.

Ania: U mnie by³a to kwestia przypadku.
Czekaj¹c na kó³ko matematyczne, nudzi³am siê,
a ¿e akurat w tym czasie odbywa³y siê zajêcia z
origami, da³am siê namówiæ na nie kole¿ankom.

Kto jako pierwszy pokaza³ wam, na czym
polega origami?

Ania: Oczywiœcie pani Barbara Biel. Ona
zreszt¹ namówi³a nas do wziêcia udzia³u w kon-
kursie.

Kwiaty, które wykonywa³yœcie to wasze w³a-
sne projekty?

Justyna: Nie, korzysta³yœmy z gotowych sche-
matów, ale pomys³ na kompozycje by³ w³asny.

Sk³adanie papieru jest czasoch³onne. Wy
macie ju¿ spore doœwiadczenie w tej dziedzinie,
wiêc na pewno sprawnie wam to idzie, ale mimo
wszystko na chwilê trzeba przysi¹œæ, ¿eby zrobiæ
takie œliczne prace. Czy nie mêczy was to?

Ania: Nie. Przede wszystkim origami uczy
cierpliwoœci. Na pocz¹tku nie wymaga³yœmy od
siebie tak wiele i czasem nawet pociesza³yœmy siê
„gniotami”. Z czasem ka¿dy postêp by³ dla nas
powodem do radoœci i dumy.

Zajêcia origami organizowane s¹ w gimna-
zjum. Nie martwicie siê, ¿e z chwil¹, gdy zamknie-
cie za sob¹ szkolne drzwi, zatrzaœniecie równie¿
te, które prowadz¹ do origami?

Justyna: Nie! Oczywiste jest, ¿e bêdzie nam
brakowa³o tych zajêæ, ale zdoby³yœmy trochê do-
œwiadczenia w tej dziedzinie. Na pewno postara-
my siê rozwijaæ swoje umiejêtnoœci.

Ania: Ju¿ teraz zaczê³yœmy wspólnie z inny-
mi, m³odszymi cz³onkami ko³a i naszymi opie-
kunkami przygotowywaæ nastêpn¹ wystawê. Na
origami planujemy poœwiêciæ równie¿ czêœæ wa-
kacji.

Dziêkujemy za rozmowê.
Wywiad przeprowadzi³y Ewa Œwiat³oñ,

Justyna Kozik, Monika Kania.

Medaliœci z I a Za Wami œwietny udzia³ w turnieju sporto-
wym. Jakie s¹ Wasze wra¿enia z zawodów?

By³o super.

W jakich konkurencjach braliœcie udzia³?
Bieg sprinterski na 50 m, skok w dal, bieg

prze³ajowy (konkurencje indywidualne) oraz dru-
¿ynowo w sztafetach zrêcznoœciowych i przeci¹-
ganiu liny.

A która konkurencja najbardziej Wam siê
podoba³a?

Rafa³: Najbardziej podoba³o mi siê przeci¹ga-
nie liny. By³o du¿o œmiechu!

Bartosz: Mnie najbardziej podoba³y siê biegi,
bo mia³em lepszy czas od Rafa³a.

Przed Wami kolejne zawody, tym razem w
Krakowie. Czy macie tremê?

Nie. Na zawody jad¹ kole¿anki i koledzy z
naszej klasy. Na pewno bêd¹ nam kibicowaæ i trzy-
maæ za nas kciuki.

W takim razie ¿yczê Wam nastêpnych sporto-
wych sukcesów i oczywiœcie tak¿e trzymam kciuki.

Rozmawia³a Katarzyna Tyrpa.

Nasze gimnazjum dzielnie reprezentowali
Rafa³ Bochenek i Bartosz Kaciuba z I a.

Opieka pedagogiczna i korekta
tekstów Anna Bargie³
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G³ówni sponsorzy
Hotel i Restauracja „GALA” w Rudniku
KP SA TYSKIE
FN „KuŸnia” SA w Su³kowicach
„Lama Gold” z Poznania
Firma „Kania” z Radziszowa

Instytucje i osoby, które pomog³y zorganizowaæ
imprezê:

Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Myœlenicach, PZU, Bank Spó³-
dzielczy Rzemios³a w Su³kowicach, Champion Piz-
zeria – Janusz Stok³osa, Auto Szko³a „Maj”
Transport Zagraniczny – Zbigniew Dziedzic, Re-
stauracja „Rezydent” z Rudnika, „Mart” s.c. z Ja-
wornika, Kwiaciarnia „Ró¿a” – Jacek Szczurek,
„Stan-Bud” – Stanis³aw Kopeæ, „Su³-Met” – Kazi-
mierz Skorut, „Pol-Met” – Franciszek Skorut,
„WiT-Bet” – Dorota i Wies³aw Biela, „Split” – A.
Kwak i Pawe³ Oskwarek, FHUP „Klama” i „TIF-
Trans” – Marek Temple, Centrum Edukacyjne
„Lingua” - szko³a jêzyków obcych, „Zibi” – Zbi-
gniew Dañko, Ksiêgarnia „Pod Arkadami” z My-
œlenic, Stolarstwo – Grzegorz Ciê¿kowski, Firma
Meblowa „Wiech” – Wies³aw Stok³osa, Adam
KuŸniar, Meble Stylowe „Limex” – Lidia Dañko,
„Auto-Alfa” Zdebski, Hodurek, Pawe³ Chmielik z
Harbutowic, Agent ubezpieczeniowy Bogdan Wilk,

Firma „Frost” – Pawe³ Maj z Biertowic, „Enka
Kebab”, Zak³ad Stolarski – Wies³aw Latoñ, Agent
ubezpieczeniowy Piotr Golonka, Stolarstwo – Piotr
Flaga, Delikatesy „Ewa” – Ewelina Ciapa³a, „Ja-
reks” – Jaros³aw Krzy¿ek, Kowalstwo Artystyczne
– Tadeusz Latoñ, Firma Meblowa – Stanis³aw
W³och, Pizzeria – Wies³aw Flejtuch, Sklep Spo-
¿ywczo-Monopolowy –Ewa Flejtuch, Firma Betix
– Danuta i Krzysztof Betlej, Krzysztof Œwiat³oñ –
Tartak w Rudniku, Piotr i Andrzej Œwiat³oñ – Rud-
nik, Zbigniew Chmura z Rudnika, Telewizja Pol-
sat, FHU „Aruœ” – Ryszard Chrobak, Zak³ad Œlu-
sarski – Zofia i Franciszek Prza³a, Taurus PHU –
Miros³aw Pitala, Sklep Monopolowy – Piotr Ku-
frej, Stolarstwo – Robert KoŸlak, Alicja i Andrzej
Rusek z Biertowic, Sklep Spo¿ywczy – Irena i Ka-
zimierz Ciapa³a, „ADI ” Zak³ad Stolarski – Adam
Ziemba, Transport – Wies³aw Biela, Gminna Spó³-
dzielnia „Samopomoc Ch³opska” z Su³kowic, Hur-
townia „Marek” z Myœlenic, Sklep Drobiarski „Kur-
czak” – Pawe³ Bobowski, Zofia i Wies³aw Cebula,
Partner-Alma – Stach, Król z Limanowej, Sklep
warzywny –Zbigniew Oleœ, Stolarstwo – Krystian,
Tomasz i Stanis³aw Szczurek z Rudnika, „Eko-
Dom” – Adam Kowalczyk, „Sewi” – Leszek Kieb-
zak, Sklep Spo¿ywczy – Anna Szczurek z Rudnika,
Sk³ad Materia³ów Budowlanych „Ulmar” – Zbi-
gniew Ligara, Firma Remontowa – Robert Szuba,
Polski Zwi¹zek Hodowców Go³êbi Pocztowych,
„Info-Muzic” z Krakowa, Stolarstwo – Zbigniew
Kiebzak, Transport – Zdzis³aw Garbieñ, Maria i
Tadeusz Gawe³, Halina Szczurek – Kwiaciarnia, „Sat-
Box” z Myœlenic, Sklep Spo¿ywczy „Koala” – Ja-

dwiga i Boles³aw Konik, Sklep – Halina Szlachetka
z Rudnika, Stolarstwo – Zbigniew Miêtka z Rudni-
ka, Szko³a Kierowców – W³odzimierz Krasek,
Coca-Cola, Przewóz Osób – Dariusz Miko³ajczyk
G¹sienica, GiW s.c. – Agnieszka, Tomasz Gumu-
larz, Monika, Piotr Wilk, ZPG „Kulinar” z Lima-
nowej, Zak³ad Instalacyjny co, wod-kan, gaz – Sta-
nis³aw Œlusarz, Firma „Zepter”

Serdecznie dziêkujemy W³adzom Gminy Su³ko-
wice, Dyrekcji Gimnazjum w Su³kowicach – Kry-
stynie Krzykawskiej, Dorocie Ma³ek-Moskal,
Stra¿akom z ca³ej gminy, Policji, Agencji Ochro-
ny Osób i Mienia, którzy strzegli porz¹dku, S³u¿-
bie Maltañskiej i jej Szefowi Panu Janowi Miksa
za opiekê medyczn¹, Panu Stanis³awowi Bierna-
towi za wykonanie bezp³atnie pomiarów elektrycz-
nych, Zak³adowi Gospodarki Komunalnej w Bier-
towicach, Pani Danucie Kostowal-Suwaj, Rober-
towi Suwaj, Katarzynie Piwowarskiej-Piechocie,
Andrzejowi Piwowarskiemu, Ma³gorzacie Pi¹tkow-
skiej-£akomy, Andrzejowi Pu³ce, Ma³gorzacie Pu³-
ce, S³awomirowi Garbieniowi, wolontariuszom –
Danucie Œwiat³oñ, Urszuli Berneckiej, Monice
Chorobik, Annie Boczkai, Jakubowi Œwiat³onio-
wi, Katarzynie Sosin, Wojciechowi Biernatowi,
Uli Magierze, Agnieszce Kaczor, Joannie Stok³o-
sie. Podziêkowania równie¿ dla PP. Danuty Pu³-
ki, Waldemara Pu³ki i Anny Piwowarskiej. Je¿eli
ktoœ zosta³ pominiêty, serdecznie przepraszamy.

Krzysztof Trojan
Dyrektor Oœrodka Kultury

SPONSORZY Dni
Gminy Su³kowice

27 maja po raz pierwszy w ramach nowo
powsta³ej Sekcji Olimpiad Specjalnych
„Zasuwaj Su³kowice” siedmiu naszych re-
prezentantów uczestniczy³o w wojewódz-
kich zawodach lekkoatletycznych. Aren¹
zmagañ by³y jak zwykle obiekty Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Mityng mia³ wspania³a oprawê, wszelkie
ceremonie przebiega³y jak podczas Igrzysk
Olimpijskich. Oficjalnego otwarcia dokona³ rek-
tor AWF w Krakowie prof. Marian Zdebski.
Wszystkie ekipy przemaszerowa³y na bie¿ni,
na maszt zosta³a wci¹gniêta flaga Olimpiad Spe-
cjalnych, a jeden z uczestników odczyta³ tekst
przysiêgi.

Wkrótce nast¹pi³a rywalizacja sportowa.
Ponad 220 uczestników startowa³o w 11 kon-
kurencjach podzielonych na kategorie starto-
we. W sumie odby³o siê 355 startów. Nasi za-
wodnicy brali udzia³ w biegach na 25, 50 i 100
metrów, rzucie pi³eczk¹ palantow¹, pchniêciu
kul¹, skoku w dal, skoku w dal z miejsca. Emo-
cje i napiêcie zarówno wœród zawodników jak i
te¿ trenerów, opiekunów oraz kibiców osi¹ga³o
zenitu. Wszyscy byli rozpaleni nie tylko emo-
cjami, ale wrêcz dos³ownie mocno grzej¹cym
s³oñcem. By³y wielkie wygrane, niesamowita
wola walki, chêæ pokonania w³asnych s³aboœci
i ogromna motywacja, aby ukoñczyæ zawody
z jak najlepszym wynikiem. Nie brakowa³o te¿
dramatów. Ze wzglêdów regulaminowych zda-
rza³o siê du¿o dyskwalifikacji. Bardzo ciê¿ko
przyjmowali je trenerzy i opiekunowie, a jesz-
cze ciê¿ej sami zawodnicy. Niestety, dotknê³o
to te¿ i nasz¹ dru¿ynê. W ten sposób zostali
pozbawieni medali dwaj nasi podopieczni. Na
pami¹tkê wystêpu w zawodach ka¿dy uczest-
nik otrzymywa³ je¿yka.

Zawodnicy naszej
sekcji zdobyli w sumie 7
medali. Po dwa medale
przypad³y w udziale Da-
widowi – z³oty i br¹zo-
wy, Sebastianowi –
srebrny i br¹zowy, a po
jednym Kasi – srebrny,
Marcinowi i Bartoszowi
– br¹zowe. Najwiêksze
wzruszenia mo¿na by³o
zaobserwowaæ podczas
wrêczania medali i zaraz
po tej ceremonii. Wtedy
przychodzi³y gratulacje i
czas na œwiêtowanie suk-
cesu. Okazywana radoœæ
by³a niezwykle sponta-
niczna. Oprócz zawodników wielkie powodze-
nie zdoby³a grupa kibiców naszej dru¿yny, a
tak¿e nazwa sekcji, któr¹ spiker bardzo czêsto
podkreœla³.

Na zakoñczenie zawodów wszyscy uczest-
nicy oraz wolontariusze (a by³o ich oko³o 500
osób) utworzyli wielki kr¹g. I tak dobieg³ koñ-
ca ten niesamowity, pe³en wielkich emocji dzieñ.
Mogliœmy udaæ siê do autokaru i w podró¿ po-
wrotn¹ do Su³kowic. Jeszcze tylko chwila ner-
wowych poszukiwañ jednego z opiekunów...

Podsumowuj¹c ten bardzo udany wystêp
pragniemy podziêkowaæ wszystkim uczestni-
kom, kibicom, rodzicom, opiekunom i trene-
rom, a w szczególnoœci nauczycielom su³ko-
wickich szkó³: Halinie Przale, S³awomirowi
Urbañczykowi, Katarzynie Tyrpie, Roberto-
wi Suwajowi, Katarzynie Piwowarskiej-Piecho-
cie oraz logopedzie Ma³gorzacie Horwat i tera-
peucie Annie Wnêk pracuj¹cym w Centrum
Rehabilitacji.

Nasza sekcja powsta³a w kwietniu dziêki
przychylnoœci Stowarzyszenia „Kolonia”,
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz wsparciu
Burmistrza Su³kowic Piotra Pu³ki oraz wice-
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Wies³awa
Moronia.

Do tej pory dwukrotnie uczestniczyliœmy
w tych zawodach zg³aszaj¹c po dwóch zawod-
ników w ramach Sekcji Krzczonów. Widz¹c
jednak du¿y zapa³ i chêæ do rywalizacji sporto-
wej wœród naszych podopiecznych postano-
wiliœmy powo³aæ niezale¿n¹ sekcjê. Wœród za-
wodników naszej sekcji s¹ uczniowie su³ko-
wickiej szko³y podstawowej i gimnazjum oraz
podopieczni Warsztatów Terapii Zajêciowej w
Harbutowicach.

Andrzej Piwowarski
Przewodnicz¹cy Sekcji Olimpiad Specjalnych

„Zasuwaj Su³kowice”
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W czerwcu wielu mieszkañców Rudnika obejrza-
³o w stra¿nicy dwugodzinny program przygotowany
przez uczniów miejscowej szko³y podstawowej. Wy-
stêpy bardzo siê podoba³y, o czym œwiadczy³y grom-
kie brawa licznie zgromadzonej widowni.

Jako pierwsi wyst¹pili cz³onkowie ko³a teatralnego z
inscenizacj¹ pt. „Intermiœ”. Niesamowite poczynania
strasznego nietoperza (Seweryn Sowa), który porywa
naiwne dzieci: misia i zaj¹czka (Kasper Sapa³a i Antoœ
Mielecki) budzi³y grozê i przera¿enie siedz¹cych na wi-
downi maluchów. Nie pomog³y uwieñczone sukcesem sta-
rania taty misia i taty zaj¹ca (Wojtek Kozio³ek i Kamil
Oliwa) w odnalezieniu porwanych – strach przed nieto-
perzem, a co za tym idzie, przed nierozs¹dnym korzy-
staniem z komputera pozosta³. Uznanie publicznoœci
zdoby³a Sara Caminiti, która wyst¹pi³a w roli lisicy.

Zmianê nastroju zapewnili publicznoœci cz³onkowie
ko³a muzycznego, którzy zaœpiewali kilka piosenek oraz
przedszkolaki wystêpuj¹cy w roli tancerzy. Wystêpy
ma³ych artystów estrady nagradzane by³y gor¹cymi bra-
wami.

Spotkanie z mieszkañcami Rudnika zakoñczy³o siê
mocnym akcentem, bowiem na scenie pojawi³ siê zespó³
„Elegia”, który w historiê kultury wsi wpisa³ siê ju¿ na
trwa³e. Rudnickie przyœpiewki, wzbogacone ciekawymi
uk³adami choreograficznymi, barwne stroje i gwara w
ustach najm³odszych sprawi³y, ¿e folklor od¿y³ na nowo,
zaœ aplauz ogl¹daj¹cych dowiód³, ¿e kultywowanie tej
tradycji jest mieszkañcom Rudnika nadal potrzebne.

Organizatorzy tej imprezy sk³adaj¹ serdeczne podziê-
kowania Komendantowi Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Rudniku Panu Jackowi Proficowi za udostêpnienie
uczniom pomieszczeñ stra¿nicy.

Ma³gorzata KoŸlak

W tym roku byliœmy od 23 do 26 maja.
Grupa 50 uczniów by³a pod opiek¹ wy-
chowawców z naszej placówki wicedyrek-
tor p. Ma³gorzaty KoŸlak, organizuj¹cej
rekolekcje katechetki p. Doroty Mielec-
kiej i p. Danuty Pitali oraz trzech wycho-
wawców - animatorów: Tomasza Gaika,
Anny Aksamit i Anny Natanek.

Tematem tegorocznych rekolekcji by³a
Tajemnica Eucharystii. Przybli¿a³ nam go
ks. Piotr na kazaniach podczas Mszy Œwiê-
tych. Czas rekolekcji to nie tylko Msza
Œwiêta i modlitwa, chocia¿ stanowi¹ one
centrum ka¿dego dnia, to równie¿ czas za-
bawy i relaksu. Nie uda³o nam siê tym ra-
zem, tak jak co roku, pójœæ na Malikowski
Groñ pod Krzy¿ Papieski ze wzglêdu na
nieodpowiedni¹ pogodê, natomiast wresz-
cie dosz³o do skutku tzw. miasteczko lino-
we. Uczniowie wykazali siê ogromnym
sprytem i zrêcznoœci¹. Nie obesz³o siê jed-
nak bez k¹pieli pod szlaufem, bo swym
wygl¹dem daleko odbiegaliœmy od przyjê-
tych norm.

Uczestniczyliœmy tak¿e w Dniu Spor-
tu razem ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ Grze-
chyni. W uczciwej rywalizacji pokazali-

kl. I a
S³awomir Kania
Zuzanna PowroŸnik
kl. I b
Maria Balon
Kacper Moskal
Przemys³aw Szczepaniak
Hubert Prza³a
Kl. II a
Bartosz Legutko
Emilia Strugalska
Patrycja Piegza
kl. II b
Kamila Rywotycka
Izabela Oskwarek
Monika Kurowska
Patrycja Piegza
kl. III a
Brygida Sowa
Wojciech Kozio³ek
Dominika Skrzeczek
kl. III b
Natalia Profic
Bart³omiej KoŸlak
Joanna Liszka
Katarzyna Hudaszek

Uczniowie Szko³y Podstawowej
w Rudniku, którzy w klasyfikacji

rocznej uzyskali najwy¿sze wyniki
w nauce i zachowaniu

kl. IV a
Ewa Pitek
kl. IV b
Natalia Kubicka
Kasper Sapa³a
Seweryn Sowa
Katarzyna £apczyñska
kl. V a
Aleksandra Bargie³
Aleksandra Grabowska
Klaudia Szuba - £ata
Magdalena Szczurek
Wojciech Krzywoñ
kl. V b
Julia Niezgoda
Beata Oliwa
Kornelia Mielecka
kl. VI a
Natalia Piegza
Marlena Papie¿
Magdalena Strêk
Kamila Strêk
Dawid Starzec
Klaudia Góralik
kl. VI b
Dominika Kania
Ewelina Oliwa

Rekolekcje w Grzechyni

Na scenie rudnickiej
stra¿nicy

Sta³o siê ju¿ tra-
dycj¹, ¿e uczniowie z
ZPO w Rudniku uczest-
nicz¹ w czterodniowych
rekolekcjach w Pustel-
ni Niepokalanów u ks.
Piotra Natanka w Grze-
chyni.

œmy, na co nas staæ. Nie chwal¹c siê, by-
liœmy lepsi. Ka¿de dziecko zosta³o na-
grodzone s³odkoœciami i pi³k¹ no¿n¹ lub
do kosza. Ka¿dego dnia graliœmy w pi³kê
no¿n¹, siatkówkê, hokeja na trawie, ko-
szykówkê. Uczniowie rozegrali równie¿
mecz w siatkówkê z panem dyrektorem,
który przyjecha³ do nas w odwiedziny z
siatk¹ cukierków. W meczu wychowaw-
ców na uczestników w hokeju na trawie
nie by³o równych ksiêdzu Piotrowi.

Czas min¹³, jak zwykle, stanowczo
za szybko. Na nasze po¿egnanie zosta³y
odpalone salwy armatnie z twierdzy Ku-
dok. Ze smutkiem odje¿d¿aliœmy z oœrod-
ka marz¹c o powrocie za rok.

Czas rekolekcji to jak zawsze czas
ogromnej ³aski i darów od Boga. Dla mnie
tym darem na pewno by³a ta grupa dzie-
ci, bo przez te wszystkie lata nie by³o z
Rudnika tak rozmodlonych i grzecznych
dzieci!

Ks. Piotr powiedzia³:
- Oœrodek Pustelnia Niepokalanów

stoi zawsze otworem dla dzieci z Rud-
nika.

Katechetka Dorota Mielecka

Zarz¹d MKS Krak-Sport informuje, ¿e
w dniach 23-25.05.2008 zawodnicy z na-
szej gminy startowali w Mistrzostwach
Polski w Kick-boxingu, które odby³y siê
23.05 - 25.05.2008 w Su³kowicach. W za-
wodach bra³o udzia³ rekordowo 560 zawod-
ników z 58 klubów z ca³ej Polski..

Zawodnicy z naszej gminy zdobyli 5
medali: jeden z³oty, jeden srebrny, cztery
br¹zowe.

Karolina Leniartek
1. miejsce Semi-contact,
2. miejsce Light-contact
Pawe³ Leniartek
3. miejsce Light-contact
Dariusz Biniaœ
3. miejsce Semi-contact
Krzysztof Setla
3. miejsce Semi-contact
Mateusz Profic
4. miejsce Light-contact

Mistrzostwa sta³y na bardzo wyso-
kim poziomie. Wyró¿niam wszystkich
zawodników z Gminy Su³kowice za bar-
dzo dobr¹ rywalizacje sportow¹ i wolê
walki. Równoczeœnie chcia³bym podziê-
kowaæ Panu Burmistrzowi Piotrowi Pu³-
ce za objêcie patronatem i pomoc w orga-
nizacji Mistrzostw Polski.

Jerry Biniaœ jr.
Prezes MKS Krak-Sport

5 medali w Mistrzostwach Polski
dla klubu z Krzywaczki!
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Pierwszym tegorocznym sukcesem zespo³u
„Retro” by³o wyst¹pienie na przegl¹dzie arty-
stycznym w Dobczycach. Zatañczy³yœmy
uk³ad pt. „Przyp³yw i odp³yw” i w³aœnie nim
zdoby³yœmy uznanie jury. Dziêki wygranej
zakwalifikowa³yœmy siê na wojewódzki kon-
kurs w Nowym Targu „Talenty Ma³opolski
2008”. Poprzeczka by³a bardzo wysoka, jed-
nak¿e stara³yœmy siê daæ z siebie wszystko i
oddaæ jak najlepiej wyraz artystyczny. Ku wiel-
kiemu zaskoczeniu nasz wysi³ek zosta³ doce-
niony, gdy¿ zdoby³yœmy pierwsze miejsce. Jest
to dla nas ogromny zaszczyt, poniewa¿ ju¿
dawno „Retro” nie dosz³o a¿ tak daleko. Cie-
szymy siê, ¿e nasza praca i wielogodzinne pró-
by okaza³y siê tak bardzo owocne Naszym
ogromnym sukcesem by³o wystartowanie w
Ogólnopolskim Festiwalu Dzieci w Rabce, któ-
ry odby³ siê 6 czerwca 2008 roku, a jeszcze
wiêkszym zdobycie w nim pierwszego miej-
sca! Wszyscy ogromnie siê z tego cieszymy,
tym bardziej, i¿ konkurencja, z któr¹ siê zmie-
rzyliœmy, prezentowa³a bardzo wysoki po-
ziom.

Dziêkujemy naszej instruktorce Karolinie
Moskal oraz Pani Danusi Kostowal-Suwaj za
pomoc, trud, pracê i cierpliwoœæ.

Natalia Starzec

Doceniaj¹c zas³ugi osób indywidualnych,
zespo³ów i ró¿nego rodzaju podmiotów w dzie-
dzinie kultury oraz sportu Zarz¹d Powiatu w
Myœlenicach co roku przyznaje nagrody za
wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie kultury i sztu-
ki oraz sportu. Na uroczystej sesji Rady Po-
wiatu w Myœlenicach w dniu 30 czerwca br.
wrêczone zosta³y tegoroczne nagrody Staro-
sty Myœlenickiego w dziedzinie kultury i sztu-
ki oraz sportu.

Starosta Stanis³aw Chorobik wrêczy³ na-
grody m.in. przedstawicielkom Zespo³u Ta-
necznego „Retro” i Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Katana” ze Su³kowic. Do nagrody zg³o-
si³ ich radny powiatowy, dyrektor Oœrodka
Kultury w Su³kowicach Krzysztof Trojan.

„Retro” za³o¿y³a w 1989 roku Danuta Ko-
stowal-Suwaj. Obecnie zespó³ przejê³a jej wy-
chowanka Karolina Moskal. Dzia³alnoœæ zespo-
³u obejmuje taniec wspó³czesny, jazzowy, kla-
syczny jak i równie¿ teatr tañca. Celem prowa-
dzonych zajêæ jest przede wszystkim promo-
wanie twórczoœci m³odych talentów, rozwój
prze¿yæ muzycznych. Obecnie w su³kowickim
zespole tañczy oko³o 50 dziewcz¹t. W swoim
18-letnim dorobku artystycznym „Retro” ma
znacz¹ce osi¹gniêcia w skali gminy, powiatu i
województwa.

„Katana” to klub judo, którego trenerem jest
Jacek Bugajski, dwukrotny mistrz Polski i re-
prezentant kraju w tej dyscyplinie sportu. W
gminie Su³kowice propaguje i naucza judo od
1984 roku. Wychowa³ wielu zawodników, wie-
lu doprowadzi³ do sukcesów na matach ogól-
nopolskich. Pokazy judo odbywa³y siê w kraju
i za granic¹. Od 2007 roku prowadzona jest
dzia³alnoœæ szkoleniowa wœród dziewcz¹t.

Laureatom gratulujemy! (B)

Jêzyk polski
- W. Bobiñski „Œwiat w s³owach i obrazach”. WSiP,
Warszawa 2007
[Podrêczniki do kszta³cenia jêzykowego z jêzyka
polskiego zostan¹ podane na pocz¹tku wrzeœnia
bezpoœredni przez nauczyciela ucz¹cego.]
Historia
- G. Wojciechowski „Razem przez wieki. Zrozu-
mieæ przesz³oœæ”. Arka, Poznañ Warszawa 2000
(i póŸniej)
Wiedza o spo³eczeñstwie
- I. Kucza³ek, D. Ura, M. Urban „Wiedza o spo³e-
czeñstwie”. Wydawnictwo Edukacyjne „¯AK”,
Warszawa 2000 (i póŸniej)
Jêzyk niemiecki dla uczniów kontynuuj¹cych na-
ukê jêzyka po szkole podstawowej
- M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zast¹pi³o „Der,
die, das neu”. Kurs kontynuacyjny dla klasy I gim-
nazjum. Podrêcznik + æwiczenia. Wydawnictwo
Szkolne PWN, Warszawa 2002 (i póŸniej)
Jêzyk niemiecki dla uczniów rozpoczynaj¹cych
naukê jêzyka
- M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zast¹pi³o „Was
ist los?”. Kurs podstawowy dla klasy I. Wydaw-
nictwo Szkolne PWN, Warszawa 2004 (i póŸ-
niej)
Jêzyk angielski dla uczniów kontynuuj¹cych na-
ukê jêzyka po szkole podstawowej
- S. Elsworth, J. Rose „Energy 1”. Longman, 2004
(i póŸniej)
Jêzyk angielski dla uczniów rozpoczynaj¹cych
naukê jêzyka
- J. Garton – Springer, P. Prowse „Inspiration 1”.
Macmillan Polska, 2005 (i póŸniej)
Matematyka
- Praca zbiorowa pod redakcj¹ M. Dobrowolskiej
„Matematyka 1. Podrêcznik do gimnazjum”.
Gdañskie Wydawnictwo Oœwiatowe, Gdañsk 1999
(i póŸniej)
- M. Braun, J. Lech „Matematyka 1. Zbiór zadañ
dla gimnazjum”. Gdañskie Wydawnictwo Oœwia-
towe, Gdañsk 1999 (i póŸniej)
Fizyka i astronomia
- B. Sagnowska „Zrozumieæ œwiat”. ZamKor,
Warszawa 2005 (i póŸniej)
Chemia
- J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin „Chemia dla
gimnazjum. Czêœæ 1.” Podrêcznik + æwiczenia.
Nowa Era, Warszawa 1999 (i póŸniej)
Biologia
- B. Klimuszko „Cz³owiek – anatomia, fizjologia
i higiena”. Wydawnictwo Edukacyjne „¯AK”.
Warszawa 1999 (i póŸniej)
Geografia
- R. Malarz „Puls Ziemi”. Wydawnictwo M. Ro-
¿ak, Gdañsk – Straszyn 2003
Sztuka / plastyka
- D. Stêpieñ, W. Sygut „Plastyka 1”. MAC EDU-
KACJA, Kielce 2003
Sztuka / muzyka
- T. Wójcik „Muzyka 1”. MAC EDUKACJA,
Kielce 2003
Technika
- L. Bakun „Technika. Z wychowaniem komuni-
kacyjnym. Gimnazjum”. ART. – SZKOL, Olsz-
tyn 2006
[Podrêcznik do techniki zostanie rozprowadzo-
ny przez ucz¹cych we wrzeœniu.]
Religia
- Praca zbiorowa. Ks. W. Kubik SJ i in. „Szukam
was”. WAM, Kraków 2006

SZKOLNY ZESTAW
PODRÊCZNIKÓW – KLASA I

GIMNAZJUM W SU£KOWICACH

Uczniowie
ZPO w Krzywaczce, którzy

w klasyfikacji rocznej uzyskali
 najwy¿sze wyniki w nauce

i zachowaniu

„Retro” i „Katana”
nagrodzone

SZKO£A PODSTAWOWA

Kl. IV
Wilk Rita
Soliñska Agnieszka
Miœ Konrad
Bysina Izabela
Kl. V
Burda Agnieszka
DŸwig El¿bieta
Ga¿e³ Paulina
Jakóbek Gabriela
Szlachetka Arkadiusz
Górszczak Magdalena
Starowicz Damian
Majcherczyk Ewelina
Moskal Wioletta
W³adowska Aleksandra
Biedka Alan
Kl. VI a
D¹browa Paulina
Pachytel Mariola
Horwacik Mateusz
Maœlanka Justyna
Storo¿uk Paulina
Szafraniec Natalia
Bajor Karol
Kl. VI b
D¹browa Kamil
Dziuba Justyna
Kruk Joanna
Brózda Krystian
Œwierczyñski Krystian

GIMNAZJUM

Kl. I
Stoch Angela
Burda Anna
Boczkaja Józef
Dr¹g Barbara
Machnik Sylwia
Braœ Micha³
G³owacka Gabriela
Kl. II
Ga¿e³ Katarzyna
Zadora Paulina
Leniartek Karolina
W¹sek Karolina
Starowicz Katarzyna
Brózda Anna
Szewczyk Anna
Stoch Jessica
Szafraniec Ksenia
Kl. III
Boczkaja Andrzej
Jamborska Klaudia
Pawlik Roksana
Szafraniec Karolina
Leksander El¿bieta
NiedŸwiedzki Adam
Soliñski Sebastian
Burda Justyna
Plichta Anna
Szafraniec Sylwia
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Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. 800 - 1530 mieszkañców gminy Su³ko-
wice do korzystania z darmowego dostêpu
do Internetu w Oœrodku Pomocy Spo³ecz-
nej w Su³kowicach.

Oferujemy miêdzy innymi:
darmowy dostêp do Internetu, warunki do na-
uki, warunki do pracy, mo¿liwoœæ napisania
podania, oferty, wniosku oraz innych dokumen-
tów, mo¿liwoœæ napisania dokumentów apli-
kacyjnych (CV, listu motywacyjnego), pomoc
i doradztwo pracowników, mo¿liwoœæ zapo-
znania siê z ofertami pracy.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
ul. Sportowa 45

32-440 Su³kowice
tel. 012 272 50 20 lub 012 273 36 62

www.ops.sulkowice.pl

Internet w OPS

OŒRODEK KULTURY KLUB
„KU•NIA” W SU£KOWICACH
og³asza nastêpuj¹ce konkursy na wakacje 2008

- na najwiêkszego i najciê¿szego grzyba
Grzyba przynosimy do Klubu „KuŸnia” w
godz. od 800 do 2100, do 16.10.br. Po zwa¿eniu
i zmierzeniu grzyba oddajemy.

- plastyczny pod has³em „Wspomnienie z wa-
kacji”
   termin sk³adania prac do 16.10.br.

- fotograficzny „Wspomnienia z wakacji w fo-
tografii”
   termin sk³adania prac do 16.10.br.

Regulaminy poszczególnych konkursów s¹ do
wgl¹du w biurze Oœrodka Kultury.

Centrum Edukacyjne „LINGUA” zaprasza od
wrzeœnia na tanie zajêcia j. angielskiego w Oœrod-
ku Kultury.

Fot. na stronie 23
Burmistrz Gminy Su³kowice informuje o

mo¿liwoœci skorzystania z bezp³atnych badañ
mammograficznych. Badania odbywaæ siê bêd¹
w dniach 21 i 22 lipca 2008 r. Mammobus zosta-
nie zainstalowany przy budynku Oœrodka  Zdro-
wia w Su³kowicach ul. Szkolna 9. Bezp³atnymi
badaniami bêd¹ objête panie w wieku 50-69 lat.
Rejestracja telefoniczna tel. (012) 273-21-73.

Ryzyko raka piersi roœnie wraz z wiekiem.
Dlatego po 40. urodzinach mammografiê po-
winnaœ robiæ co dwa lata, a po piêædziesi¹tce co
roku. Nie mo¿esz te¿ zaniedbywaæ comiesiêcz-
nego samobadania piersi.

Skuteczne przeciwdzia³anie nowotworom
piersi obejmuje swym zakresem szereg zale-
ceñ, których przestrzeganie w znacznym stop-
niu mo¿e przyczyniæ siê do zmniejszenia ry-
zyka zachorowania. Z jednej strony wa¿ne jest
dzia³anie profilaktyczne, jak np. dieta, a z dru-
giej odpowiednio wczesna diagnostyka.

Spoœród spotykanych czynników wzrostu
ryzyka zachorowania na raka piersi mo¿emy
wyró¿niæ takie, na które nie mamy wp³ywu i
pozostaje nam jedynie baczna obserwacja na-
szego organizmu i takie, którym mo¿emy zara-
dziæ na co dzieñ.

Zmiany hormonalne w okresie przekwita-
nia, zw³aszcza obni¿enie dostarczanej przez
jajniki iloœci hormonu estrogenu, powoduje, ¿e
wiêkszoœæ struktur gruczo³owych w piersi ule-
ga zanikaniu, a na ich miejsce pojawia siê tkan-
ka t³uszczowa.

PóŸna menopauza i wczesne przekwitanie
maj¹ zasadniczy wp³yw na rozwój choroby
nowotworowej piersi. Podobnie sztuczne
przed³u¿anie i skracanie okresu miesi¹czkowa-
nia- jego biologicznego trwania. St¹d te¿ poja-
wiaj¹ siê ostrze¿enia, ¿e stosowanie antykon-
cepcji hormonalnej przez kobiety mo¿e mieæ
zgubne skutki dla ich piersi.

Sama ci¹¿a jak i wielodzietnoœæ chroni¹ nasz
organizm w przysz³oœci przed wyst¹pieniem
zachorowania na raka piersi. Tak¿e kobiety,
które decyduj¹ siê na póŸne macierzyñstwo (po
30 roku ¿ycia), musz¹ siê liczyæ z tym, ¿e ry-
zyko choroby nowotworowej wzrasta w po-
równaniu do kobiet rodz¹cych przed 25 rokiem
¿ycia a¿ o po³owê.

Istotnym czynnikami, na które mamy
wp³yw i mo¿emy przestrzegaæ ka¿dego dnia
jest wybór odpowiedniej do naszych potrzeb
diety, wzmo¿ona aktywnoœæ fizyczna, unika-
nie nadmiaru spo¿ywanego alkoholu i absty-
nencja nikotynowa. Nie bez znaczenia jest rów-
nie¿ ogólna kondycja psychiczna kobiety. Te z
nich, których ¿ycie nie rozpieszcza, a dostar-
cza im wielu sytuacji stresuj¹cych i trudnych
doœwiadczeñ, mog¹ w przysz³oœci byæ bardziej
wra¿liwe na chorobê nowotworow¹.

Przedstawione informacje na temat czyn-
ników mog¹cych wp³yn¹æ na wyst¹pienie raka
piersi, pozwalaj¹ kobietom na zmianê swego
stylu ¿ycia i ustrze¿eniu siê przed t¹ straszn¹
chorob¹.

Warto siê badaæ, gdy¿ kobiety z wczeœnie
wykrytym rakiem piersi mog¹ ¿yæ tak samo
d³ugo, jak ktoœ, kto nigdy nie cierpia³ na to scho-
rzenie.

Bezp³atne badania
1. Król Kurkowy Tadeusz Ryœ (str. 12)
2. Zespó³ „Retro” (str. 19)
3. Ma³opolski Mityng Lekkoatletyczny
(str. 17)
4. Uczniowie z Rudnika w Grzechyni
(str. 18)
5-6. Na scenie rudnickiej stra¿nicy
(str. 18)
7-8. Rezerwat Krajobrazowy „Goœcibia”
(str.13)
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