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Nasza ok³adka

1. Szukaæ szczêœcia, szukaæ celu ¿ycia chcia³em,
Gdy na drodze mej stan¹³eœ Panie mój.
Co siê wtedy ze mn¹ sta³o, nie wiedzia³em,
Jedno wiem, ¿eœ Ty mnie zbawi³, jam jest Twój.
Chwa³a czeœæ, chwa³a czeœæ,
Alleluja œpiewa serce me,
Chwa³a czeœæ, chwa³a czeœæ,
Jezu dziêki Ci, ¿eœ zbawi³ mnie.

2. Tyœ okaza³ dla mnie mi³oœæ swoj¹, Panie,
Której g³êbi ja nie mogê poj¹æ sam.
Gdyœ przed rad¹ za mnie znosi³ ur¹ganie,
Gdy oplwano, potem bito Ciebie tam.

3. Dziœ Golgota dla mnie Ÿród³em mego ¿ycia,
Tam Twa Krew obmy³a z grzechu serce me.
Dziêki Panie Ci za Krzy¿ i za prze¿ycia
I za s³owo Twoje: „Wykona³o siê”.       

4. S³u¿yæ Tobie pragnê dzisiaj ca³ym sercem,
Pragnê, Panie, zostaæ jednym z Twoich s³ug,
Naucz, Panie, Twego s³owa, naucz wiêcej,
Abym zawsze Twoj¹ wolê spe³niaæ móg³.

Ballada ewangeliczna

Œw. Weronika jest postaci¹ legendarn¹,
znan¹ z apokryfów. Zasadniczy w¹tek tego
buduj¹cego opowiadania mówi o pewnej ko-
biecie jerozolimskiej, która wysz³a na ulicê, by
zobaczyæ nios¹cego krzy¿ Jezusa w Jego ostat-
niej drodze. Widok zbitego, os³abionego Ska-
zañca, upadaj¹cego pod ciê¿arem krzy¿a tak j¹
wzruszy³, ¿e nie ogl¹daj¹c siê na nikogo, od-
wa¿nie przycisnê³a siê przez t³um i swoj¹ bia³¹
chust¹ otar³a Mu twarz skrwawion¹, spocon¹
i ubrudzon¹ py³em ulicznym, gdy upada³ z krzy-
¿em. Za ten mi³osierny czyn otrzyma³a na chu-
œcie odbicie Jego bolesnego oblicza.

Apokryf z V wieku pod tytu³em „Dzieje Pi-
³ata” tê nieznan¹ kobietê nazywa Weronik¹ i
uto¿samia z kobiet¹ wyleczon¹ z krwotoku (Mt
9,20), która potem broni³a Jezusa przed Pi³a-
tem. Inne apokryfy uto¿samia³y j¹ z Mart¹ z
Betanii (£k 10,38) albo jedn¹ z niewiast p³a-
cz¹cych nad cierpi¹cym Jezusem (£k 23,27),
nazywaj¹c j¹ Serafin¹, która póŸniej przyjê³a
imiê Weronika. Apokryfy dodaj¹, ¿e swoj¹
cenn¹ chustê Weronika przekaza³a papie¿owi
œwiêtemu Klemensowi Rzymskiemu w 97 r. Do
dnia dzisiejszego znajduje siê wœród relikwii
zgromadzonych w bazylice œw. Piotra w Rzy-
mie.

Œw. Weronika jest patronk¹ fotografów, a
jej œwiêto przypada 4 lutego.

opracowanie na podstawie
www.brewiarz.katolik.pl

Szósta stacja Drogi Krzy¿owej: Weronika
ociera twarz Jezusowi.
(fotografia z Misterium Wielkopi¹tkowe-
go w Kalwarii Zebrzydowskiej)

3 Maja o godz. 17:00 zapraszamy wszystkich mieszkañców gminy Su³kowice
na Rynek (w razie niepogody Dom Kultury „KuŸnia”) do œpiewania pieœni patrio-
tycznych.

Piosenka jest czystym g³osem serca, daje radoœæ i moc, burzy mury w nas i
wokó³ nas. Dzia³a tak mocno, kiedy powstaje do ¿ycia. Powstanie, kiedy zaœpiewasz
j¹ razem z innymi.

Zapraszaj¹
Oœrodek Kultury, Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Su³kowicach

W NUMERZE
Rewolucji nie bêdzie!

(str. 4-5)

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan
Socha: Tegoroczny bud¿et uwa¿am,
mimo wszystko, za ambitny. Jestem na-
wet sk³onny stwierdziæ, ¿e w niektórych
za³o¿eniach mo¿e byæ nawet trudny do
zrealizowania. Bêdzie to próba ognia dla
w³adzy wykonawczej, czyli dla burmi-
strza. Zobaczymy, jak zaplanowane za-
dania bêd¹ realizowane.

Burmistrz Piotr Pu³ka: W opracowa-
niu bud¿etu wielki udzia³ powinni mieæ
mieszkañcy - przecie¿ to ich pieni¹dze bêd¹
wydatkowane w taki lub inny sposób.

Prezes Zarz¹du Gminnego OSP W³a-
dys³awa Ko³odziejczyk: W jednostce
su³kowickiej rozpiêtoœæ wiekowa uczest-
ników zebrania wynosi³a ponad 80 lat.
Wielopokoleniowa organizacja mo¿e nie
tylko istnieæ, ale tak¿e siê rozwijaæ i byæ
przyk³adem dzia³ania dla innych.

Zebrania w OSP
(str. 6-7)

A ch³opoków ze Su³-
kowic to asenterowali
do kawalerii

(str. 8-9)

Kowale  ze Su³kowic, wcielani najpierw
do wojska austriackiego, trafili bezpoœred-
nio do Wojska Polskiego, gdzie po zmia-
nie mundurów z³o¿yli przysiêgê na wier-
noœæ wolnej ju¿ OjczyŸnie.

Józef Moroñ
(str. 10-12)

Bardzo ma³o ludzi wiedzia³o o jego po-
bycie w Anglii w czasie wojny. Jednocze-
œnie praca w lotnictwie nauczy³a go ogrom-
nej starannoœci, dok³adnoœci i dba³oœci o
szczegó³y we wszystkim, co robi³.

Moje Su³kowice
(str. 13)

Przy rynku by³o kino „Wiedza”. Mie-
œci³o siê w Domu Ludowym.  Do siedzenia
s³u¿y³y d³ugie ³awy z oparciami, przypo-
minaj¹ce ówczesne ³awki parkowe.

Du¿o zdrowia i radoœci  podczas Œwi¹t Wielkanocnych
¿yczy swoim Czytelnikom w kraju i za granic¹

Redakcja Klamry
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Rewolucji
nie bêdzie!

Plan bud¿etu na 2007 rok ustali³a Rada
Miejska poprzedniej kadencji. Nowa rada
dokona³a korekty, ale w³aœciwie jest to kon-
tynuacja zamierzeñ inwestycyjnych usta-
lonych w poprzednich latach. Rewolucji
nie bêdzie! Jak tu bowiem dyskutowaæ i
poddawaæ w¹tpliwoœæ inwestycje takie jak
modernizacja ujêcia wody i sieci wodoci¹-
gowej albo budowa kanalizacji.

Œwiat idzie do przodu, a dobra infra-
struktura stanowi podstawê bytu wspó³-
czesnego spo³eczeñstwa. Rada w³aœnie tê
tematykê musi traktowaæ jako strategiczn¹
– jest to jej œwiêty obowi¹zek. Niestety,
tego typu inwestycje nie s¹ okaza³e, s¹
niewidoczne, a poch³aniaj¹ ogromne œrodki
finansowe. Inne gminy wokó³ tych przed-
siêwziêæ ³¹cz¹ siê w zwi¹zki, uk³ady inwe-
stycyjne i ³atwiej im rozwi¹zywaæ proble-
my infrastruktury. Nasza gmina jest nato-
miast ma³a, na uboczu, nikomu z nami nie
jest po drodze w sprawie wody, œmieci czy
dróg; dlatego musimy wszystko za³atwiaæ
w³asnym skromnym bud¿etem. To jest
podstawowa przyczyna, dla której realizu-
jemy wszystko etapami ci¹gn¹cymi siê nie-
mi³osiernie w czasie i rodz¹cymi frustracjê
wœród mieszkañców.

Na ostatniej sesji przedstawi³em anali-
zê bud¿etow¹ 16-letniej dzia³alnoœci gmi-
ny Su³kowice, porównuj¹c nasze bud¿ety
z bud¿etami innych gmin. Szczególn¹ uwa-
gê zwróci³em na bud¿ety gmin, które s¹
wiod¹cymi pod wzglêdem inwestycji w wo-
jewództwie ma³opolskim. Trzeba jedno-

znacznie stwierdziæ, ¿e wspóln¹ cech¹ tych
bud¿etów s¹ ogromne kredyty. Niektóre
gminy wrêcz permanentnie przekracza³y do-
puszczaln¹ granicê 60% zad³u¿enia w sto-
sunku do w³asnego bud¿etu. Kieruj¹c siê
zasad¹ „uczmy siê od innych”, muszê
stwierdziæ jednoznacznie: je¿eli chcemy
byæ rad¹ prze³omu inwestycyjnego, musi-
my iœæ w du¿e kredyty. Stworz¹ nam one
wiêksz¹ podstawê bud¿etow¹, a to pozwoli
³atwiej siêgaæ po pieni¹dze z zewn¹trz
i skróci czas realizacji inwestycji.

Ktoœ powie, ¿e mam artystyczn¹ fanta-
zjê pozbawion¹ realiów... Byæ mo¿e, ale bu-
d¿etu gminy nie mo¿na porównywaæ z bu-
d¿etem w³asnym. Je¿eli planujemy kredyt
„domowy”, pod uwagê bierzemy wiele
okolicznoœci: utrata pracy, choroba, roz-
rzutna ma³¿onka, droga kochanka itp. Zaœ
bud¿et gminy pozbawiony jest tych
wszystkich obci¹¿eñ losowych. Gmina jest
wieczna, jak wieczne s¹ podatki. Dlatego
bêdê namawia³ radê do zaci¹gania kredy-
tów, aby naszym inwestycjom nadaæ wiêk-
sze tempo i wiêkszy rozmach.

Tegoroczny bud¿et uwa¿am, mimo
wszystko, za ambitny. Jestem nawet sk³on-
ny stwierdziæ, ¿e w niektórych za³o¿eniach
mo¿e byæ nawet trudny do zrealizowania.
Bêdzie to próba ognia dla w³adzy wyko-
nawczej, czyli dla burmistrza. Zobaczymy,
jak zaplanowane zadania bêd¹ realizowa-
ne. Samo zgromadzenie œrodków finanso-
wych obecnie nie jest takim wielkim pro-
blemem. Gorzej jest z ich wydaniem, czego
jesteœmy œwiadkami przy realizowaniu bu-
d¿etu centralnego. Ogromne dotacje unij-
ne przepadaj¹, bo nie jesteœmy ich w sta-
nie inwestycyjnie zaabsorbowaæ.

Trochê z innej beczki...
Jestem w Krakowie. Po godzinnym sta-

niu w ulicznym korku wreszcie uda³o mi
siê dostaæ w okolice Starego Miasta. Nie
wiem, jakim cudem znalaz³em miejsce, aby
zaparkowaæ samochód. Oddycham „wie-
kowym” powietrzem i maksymalnie siê kon-
centrujê na tym, aby nie „wleŸæ” na kogoœ
lub pod coœ. Wszêdzie pe³no ludzi, ka¿dy
siê œpieszy pojedynczo lub w grupie i pa-
ple niezrozumia³ym jêzykiem. Bo¿e, co tu
siê dzieje... Kraków to miasto chodz¹cych
ludzi. Trzeba st¹d wiaæ jak najszybciej do
Rudnika.

Jestem w Zakopanem. Stojê w kolejce
ju¿ któr¹œ godzinê. Mg³a, zimno, chcê wyje-
chaæ do góry. A te góry jakieœ ma³e, szare –
ju¿ u nas Sucha Góra jest wiêksza. Minê³a
sekunda, ju¿ jestem na dole i znowu stojê
w kolejce. Zakopane to miasto kolejek. Trze-
ba st¹d wiaæ jak najszybciej do Rudnika.

Jestem w Myœlenicach. Sklep przy skle-
pie, a w ka¿dym to samo. Chodzê krêtymi
uliczkami, za ka¿dym razem „l¹dujê” na ryn-
ku. Czy to jakiœ idiotyczny sen, czy tu
wszystko koñczy siê na rynku? Trzeba
st¹d wiaæ jak najszybciej do Rudnika.

Przegl¹daj¹c bud¿ety gminy dochodzi-
my do wniosku, ¿e ka¿da Rada na przestrze-
ni 16 lat zapisywa³a w swojej strategii ha-
s³a: rekreacja i turystyka. Przez te lata nie
zrobiono kompletnie niczego w „tym tema-
cie”. Czasami sobie myœlê, ¿e najwiêksz¹
atrakcj¹ naszej gminy jest brak atrakcji: ho-
teli, kawiarñ, basenu itd. Jesteœmy ewene-
mentem chyba na skalê œwiatow¹. Mo¿na
by siê reklamowaæ: „PrzyjedŸ do gminy Su³-
kowice! Tu siê nie wyœpisz, tu siê nie na-
jesz, tu ciê nie spotka ¿adna atrakcja. Znaj-
dziesz tu tylko piêkne widoki”.

Jan Socha

WYBORY  SO£TYSÓW,  RADY  OSIEDLA  I  RAD SO£ECKICH
Informuje siê mieszkañców Gminy Su³kowice, ¿e Gminna Ko-

misja Wyborcza powo³ana do przeprowadzenia wyborów do orga-
nów pomocniczych Gminy Su³kowice przyjmuje zg³oszenia na:

kandydatów na So³tysów wsi,
cz³onków Rady Osiedla Su³kowice,
cz³onków Rad So³eckich
w nastêpuj¹cych dniach i godzinach:

11 kwietnia 2007 (œroda) – godz. 12 00 – 15 00

12 kwietnia 2007 (czwartek) – godz. 12 00 – 15 00

Dla mieszkañców wsi Rudnik i Harbutowice ze wzglêdu na póŸ-
niejszy termin przeprowadzenia wyborów do organów pomocni-
czych Gminy dodatkowe terminy dy¿urów Gminnej Komisji Wy-
borczej:

18 kwietnia 2007 (œroda) – 12 00 – 15 00

19 kwietnia 2007 (czwartek) – 12 00 – 15 00

Przyjmowanie zg³oszeñ w wy¿ej wymienionych dniach i godzi-
nach przez Gminn¹ Komisjê Wyborcz¹ odbywaæ siê bêdzie w biu-
rze Rady Miejskiej w Su³kowicach (budynek B Urzêdu Miejskie-
go). Druki dostêpne s¹ w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie
internetowej Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach.

Zgodnie z uchwa³¹ Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Su³kowicach
z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zarz¹dzenia wyborów do organów
Osiedla i So³ectw oraz z § 18 Statutów So³ectw i § 29 Statutu Osie-
dla Su³kowice stanowi¹cych za³¹cznik do uchwa³y Nr IX/49/99 z
dnia 18 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla i Sta-
tutów So³ectw z póŸniejszymi zmianami Rada Miejska w Su³kowi-
cach ustala miejsca i terminy wyborów.

Krzywaczka I termin15 kwietnia 1230, II termin 15 kwietnia 1300,
Zespó³ Placówek Oœwiatowych
Biertowice I termin 15 kwietnia 1600 , II termin 15 kwietnia 1630,
Zespó³ Placówek Oœwiatowych
Rudnik I termin 22 kwietnia 1000 , II termin 22 kwietnia 1030,
Remiza OSP
Harbutowice I termin 22 kwietnia 1230 , II termin 22 kwietnia 1300,
Remiza OSP
Ustala siê w mieœcie Su³kowice dzieñ przeprowadzenia wybo-

rów oraz lokal wyborczy: 22 kwietnia 800 – 1400, budynek dawnej
Szko³y Podstawowej, Rynek

Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji Wyborczej
Zbigniew Szuba
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Jak co roku Rada Miejska stanê³a przed
problemem uchwalenia bud¿etu przygoto-
wanego wspólnie z w³adz¹ wykonawcz¹
czyli burmistrzem. Jest to jak zwykle kom-
promis miêdzy wydatkami, których nie da
siê unikn¹æ a wydatkami przeznaczonymi
do inwestowania czy to w potencja³ ludzki,
czy to inwestycje potrzebne gminie. W
opracowaniu bud¿etu wielki udzia³ powin-
ni mieæ mieszkañcy – przecie¿ to ich pieni¹-
dze bêd¹ wydatkowane w taki lub inny spo-
sób. Dosyæ du¿a czêœæ pieniêdzy musi byæ
przeznaczona na oœwiatê, pomoc spo³eczn¹,
kulturê czy sport. Pozosta³a czêœæ, tak jak
wspomnia³em, przeznaczona bêdzie na in-
westycje.

Tak jak zapowiada³em ju¿ wczeœniej,
nale¿y powa¿nie zaj¹æ siê skanalizowaniem
ca³ej gminy i sprawiæ, aby nie brakowa³o
nam wody i ¿eby by³a ona jak najwy¿szej
jakoœci. Bud¿et 2007 roku skierowany zo-
sta³ na takie przedsiêwziêcia i jest on bar-
dzo ambitny, poniewa¿ unijne pieni¹dze z
nowego okresu programowania (2007-2013)
dostêpne bêd¹ dla samorz¹dów dopiero z
koñcem tego roku.

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

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

nej,
* dokoñczenie budowy placu targowe-

go w Su³kowicach,
* budowa windy w budynku Oœrodka

Zdrowia,
* rozbudowa centrum segregacji odpa-

dów komunalnych.

Oprócz tych inwestycji przewidziane s¹
równie¿ takie, które interesuj¹ mieszkañców
konkretnych miejscowoœci. Wymieniê naj-
wa¿niejsze z nich.

Su³kowice – kanalizacyjna sieæ roz-
dzielcza od Suchej Góry przez II rejon do
ul. Wolnoœci, projekt kolektora g³ównego
sieci kanalizacyjnej od ul. Wolnoœci do
G³êbca i projekt modernizacji obiektów
sportowych przy ul. Sportowej.

Biertowice – budowa chodnika przy
drodze wojewódzkiej w okolicach super-
marketu ZIBI, projekt mostu na rzece Ska-
wince, kanalizacyjna sieæ rozdzielcza „za
rzek¹”.

Bud¿et 2007 Harbutowice – budowa chodnika przy
drodze wojewódzkiej w okolicach DPS,
modernizacja dróg gminnych, budowa pla-
cu zabaw na terenie Zespo³u Placówek
Oœwiatowych.

Krzywaczka – rozbudowa budynku
Zespo³u Placówek Oœwiatowych na potrze-
by biblioteki i czytelni, rozbudowa wodo-
ci¹gowej sieci rozdzielczej.

Rudnik – rozbudowa sieci wodoci¹go-
wej, projekt chodnika przy ul. Dolnej, pro-
jekt kanalizacji dla ca³ej miejscowoœci..

W tegorocznym bud¿ecie przewidzia-
no równie¿ dotacje dla policji na zakup no-
wego samochodu patrolowego, dla Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Myœlenicach na
zakup samochodu oraz dla jednostki Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Krzywaczce na
zakup samochodu do wykorzystania w sys-
temie ratownictwa drogowego.

Zainteresowanych odsy³am na stronê
internetow¹ Su³kowic: www.sulkowice.pl
gdzie zamieszczony jest ca³y bud¿et zgod-
nie z klasyfikacj¹ finansow¹.

Piotr Pu³ka
Burmistrz

Tegoroczna zima, jedna z najcieplej-
szych od kilkudziesiêciu lat, pozwoli³a na
oszczêdnoœci w domowych bud¿etach oraz
pokaza³a, jak brudne jest nasze najbli¿sze
otoczenie. Brak œniegu uwidoczni³ to, co
skrywa³a zieleñ latem i to, co powinna przy-
kryæ warstwa bia³ego puchu. Chyba wszy-
scy widz¹, ¿e daleko nam do estetyki miej-
scowoœci w bardziej cywilizowanych kra-
jach.

Na spotkaniach z mieszkañcami bardzo
czêsto poruszany by³ ten problem. Zasta-
nawiam siê tylko, w jaki sposób podejœæ
do problemu, ¿eby go przynajmniej w czê-
œci zmniejszyæ. Gdzie le¿y b³¹d, po czyjej
stronie le¿y niedopatrzenie? I chocia¿by nie
wiem ile ludzi i jaki specjalistyczny sprzêt
przeznaczyæ do sprz¹tania, to bêdzie to

walka z wiatrakami. Nam nale¿a³o-
by najpierw uœwiadomiæ, ¿e nie
wolno œmieciæ, póŸniej dopiero mo-
¿emy ¿¹daæ od s³u¿b miejskich po-
rz¹dku wokó³ nas. Œmieci, które le¿¹
wszêdzie, s¹ wytwarzane przez nas
samych. I to ich nieumiejêtne zago-
spodarowanie, wrêcz nierozwa¿ne
pozbywanie siê prowadzi do takie-
go wygl¹du naszych ulic, placów,
lasów i obejœæ. ¯eby poprawiæ es-
tetykê naszego otoczenia, najpierw
nale¿y uœwiadomiæ sobie, ¿e to my
mamy najwiêkszy wp³yw na to, co jest
wokó³ nas.

Zdajê sobie sprawê, ¿e równie¿ ze stro-
ny w³adz, które z obowi¹zku maj¹ utrzymaæ
gminê w czystoœci, nie do koñca wszystko
jest zapiête na ostatni guzik. Ale jak zwykle
stoj¹ za tym pieni¹dze, których zawsze brak.

Brud wokó³ nas

Ale ¿eby poprawiæ stan dzisiejszy, musimy
razem wzi¹æ siê do roboty. Bez obopólne-
go zrozumienia na nic wytê¿aæ nam si³y.
Mamy jedno z najlepiej zagospodarowa-
nych wysypisk œmieci w województwie, od
lat dzia³a i to nieŸle segregacja odpadów,
ceny wywozu nieczystoœci sta³ych, choæ

nieakceptowane przez wszyst-
kich, nie odbiegaj¹ od in-
nych gmin. A mimo tak sprzy-
jaj¹cych warunków œmieci
walaj¹ siê gdzie tylko mog¹.
Czy to nie nasza sprawa?
Przecie¿ to zrobili ludzie i to
prawdopodobnie z naszej
gminy a nie przyjezdni. Po-
patrzmy i zróbmy sobie ra-
chunek sumienia.

Piotr Pu³ka
Burmistrz
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Pierwszy kwarta³ ka¿dego roku to
okres zebrañ sprawozdawczych, na któ-
rych dokonuje siê podsumowania i oceny
pracy zarz¹dów jednostek OSP.

W naszych jednostkach odby³y siê ze-
brania w terminie od 10 lutego do 10 marca
2007 r. Mia³y one jak zwykle charakter bar-
dzo uroczysty. Oprócz druhów stra¿aków
uczestniczyli w nich tak¿e zaproszeni go-
œcie ze œrodowiska stra¿ackiego, publicz-
nego a tak¿e sympatycy druhów stra¿aków.
Wœród nich byli: zastêpca prezesa Woje-
wódzkiego Zarz¹du OSP oraz dyrektor biu-
ra wojewódzkiego ZOSP druh Czes³aw
Kosiba, prezes Powiatowego Zarz¹du OSP
druh Andrzej Burzawa, komendant PSP w
Myœlenicach st. kpt. S³awomir Kaganek,
przedstawiciele PSP kpt. Marek Moskal,
Pawe³ Pary³a, Józef Burda, burmistrz gminy
Piotr Pu³ka, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jan Socha, so³tysi wsi oraz przewodnicz¹-
cy Rady Osiedla. W zebraniu jednostki
„KuŸnia” uczestniczy³ zarz¹d fabryki w pe³-
nym sk³adzie W ka¿dym zebraniu brali
udzia³ komendant gminny Ryszard Sroka i
prezes zarz¹du gminnego W³adys³awa Ko-
³odziejczyk.

Wszystkie zebrania mia³y podobny
przebieg, gdy¿ ich porz¹dek wynika³ z obo-
wi¹zków statutowych. Przebiega³y one w
atmosferze spokojnych i rzeczowych dys-
kusji, z których czu³o siê troskê o jednost-
kê, jej maj¹tek i rozwój. Powszechnie poru-
szanymi tematami by³y: uzupe³nianie nie-
odzownego sprzêtu bojowego, umunduro-
wanie stra¿aków i zabezpieczenie ich przed
nieszczêœliwymi wypadkami, przeszkolenie
w celu podniesienia skutecznoœci dzia³a-
nia w ratowaniu ¿ycia ludzi i ich mienia. Pro-
blemów, z jakimi borykaj¹ siê stra¿e, jest
bez liku, ale druhowie potrafi¹ umiejêtnie je
sortowaæ i koncentrowaæ siê na najwa¿niej-
szych. Za pierwszoplanowe zadanie uzna-
no szkolenia szczególnie stra¿aków ratow-
ników, mechaników a tak¿e ponowienie
kursu podstawowego, którego zakres zo-
sta³ w sposób znacz¹cy poszerzony. Wa¿-
nym zadaniem jest tak¿e systematyczna
praca z dru¿ynami m³odzie¿owymi, które
istniej¹ w naszych jednostkach.

Prezesi przygotowali obszerne spra-
wozdania merytoryczne uwzglêdniaj¹ce
pracê zarz¹du w minionym roku a skarbni-
cy przedstawili czytelne sprawozdania fi-
nansowe. Ocena pracy zarz¹dów by³a po-
zytywna i dlatego wszystkie uzyska³y ab-
solutorium.

Zebrania Walne jak o nich mówi¹ dru-
howie organizowane s¹ raz na rok, ale nie
to ma wp³yw na wysok¹ frekwencjê uczest-

ników. U stra¿aków sale nigdy nie œwieci³y
pustkami. Gdzie kryje siê tajemnica tego
sukcesu? Byæ mo¿e w tym, ¿e jest to jedy-
ne stowarzyszenie, gdzie od zawsze mo¿na
zobaczyæ pe³ny przekrój wiekowy i spo³ecz-
ny. Tutaj dba siê jednakowo o wszystkich
zarówno o najm³odszego jak i najstarsze-
go. Wszyscy bior¹ udzia³ w ¿yciu jednost-
ki, wiêc tak¿e uczestnicz¹ w zebraniach. W
jednostce su³kowickiej rozpiêtoœæ wieko-
wa uczestników zebrania wynosi³a ponad
80 lat. Jak widaæ na przyk³adzie stra¿aków,
wielopokoleniowa organizacja mo¿e nie
tylko istnieæ, ale tak¿e siê rozwijaæ i byæ
przyk³adem dzia³ania dla innych.

Co zrobiono w ubieg³ym roku?

Biertowice – sp³acono 3 koñcowe raty
za samochód, zakupiono mundury i 10 par
obuwia.

Harbutowice – dokonano wymiany pie-
ca c.o. i przeprowadzono remont instalacji,
zakupiono pompê, drabinê i wê¿e ssawne,
kompresor i umundurowanie, wyremonto-
wano silnik samochodu bojowego.

Krzywaczka – dokonano remontu wie-
¿y i instalacji elektrycznej oraz przeniesio-
no syrenê, zainstalowano telefoniczne po-
wiadamianie alarmowe dla stra¿aków, do-
konano czêœciowej zmiany dachu, wyma-
lowano stary gara¿, zakupiono pompê szla-
mow¹ oraz mundury wyjœciowe.

Rudnik – dokonano remontu budynku
wykonuj¹c nastêpuj¹ce prace: remont in-
stalacji elektrycznej, podniesiono poziom
pod³ogi w sali widowiskowej, wykonano 2
wylewki, wymieniono deski na scenie, po-
³o¿ono posadzkê na pod³odze, wymalowa-
no wszystkie pomieszczenia na parterze,
wybudowano nowe drzwi wejœciowe, pod-
³¹czono wodê, ponadto zakupiono drobny
sprzêt stra¿acki.

Su³kowice – wybudowano now¹ ko-
t³owniê, rozbudowano salê i klatkê scho-
dow¹, zamontowano nowe drzwi gara¿o-
we, kratê na klatce schodowej, zakupiono
pralkê do prania umundurowania po akcji,
2 ubrania UPS, 10 par obuwia oraz rêkawi-
ce ochronne i drobny sprzêt.

Plany na 2007 rok

Biertowice – wykonanie ocieplenia
stropu gara¿u, za³o¿enie œniego³apów na
dach oraz czêœciowy remont rynien, zain-
stalowanie systemu grzewczego do gara¿u
zakup agregatu pr¹dotwórczego, pompy
szlamowej, 10 par obuwia gumowego.

Harbutowice – dokonaæ remontu Ÿró-
d³a czerpania wody, uzupe³niæ orynnowa-
nie dachu wokó³ budynku, drobne prace

wewn¹trz budynku, rozpoznawaæ mo¿liwo-
œci zakupu lekkiego samochodu do ratow-
nictwa drogowego.

Krzywaczka – zakup lekkiego samocho-
du do ratownictwa drogowego, zestawu
medycznego, mundurów bojowych, butów,
remont drugiej po³aci dachu remizy, za³o¿e-
nie ogrzewania w nowym gara¿u.

Rudnik – kontynuowanie remontu bu-
dynku tj. instalacji elektrycznej, sanitaria-
tów, zakup umundurowania bojowego, bu-
tów i rêkawic ochronnych, wê¿y W -52 i
W- 75, zakup umundurowania m³odzie¿o-
wego.

Su³kowice – zakoñczenie budowy ko-
t³owni, remont g³ównej sali posiedzeñ, za-
kup drabiny, kurtek i mundurów dla dru¿y-
ny m³odzie¿owej.

Ambitne za³o¿enia i plany musz¹ mieæ
pokrycie w œrodkach finansowych. G³ów-
nymi Ÿród³ami finansowania naszych jedno-
stek s¹: bud¿et gminy, dzia³alnoœæ gospo-
darcza, sponsorzy, spo³ecznoœæ gminna i
sympatycy, dotacje z Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej dla jednostek bêd¹cych w krajo-
wym systemie ratownictwa drogowego (Su³-
kowice, Harbutowice, Krzywaczka). W bu-
d¿ecie gminy na 2007 r. zaplanowana zosta³a
kwota 94 300 z³, która ma zabezpieczyæ
wszystkie dzia³ania bojowe i zakup nie-
odzownego sprzêtu. Na utrzymanie obiek-
tów i dzia³alnoœæ profilaktyczn¹, kulturaln¹
a tak¿e m³odzie¿ow¹ stra¿acy musz¹ we w³a-
snym zakresie staraæ siê o pozyskanie fun-
duszy. Bogu dziêki, ¿e nie brakuje ludzi do-
brej woli, którzy wspieraj¹ naszych druhów
czasem wiêcej nawet ni¿ ich na to staæ.

Wszystkim darczyñcom, którzy pamiê-
taj¹ o stra¿ach i wspieraj¹ ich dzia³ania swo-
im groszem, chcemy serdecznie podziêko-
waæ. To dziêki Wam nasze starania nabie-
raj¹ sensu, ciesz¹ i s¹ motorem do realizacji
dalszych pomys³ów. Dziêkujemy za dobre
s³owo, ¿yczliwe rady a tak¿e za krytykê i
ocenê wyników naszego dzia³ania. Za
wszystko to serdeczne polskie Bóg zap³aæ.
Jednoczeœnie chcemy zapewniæ, ¿e ¿adna
z³otówka darowana nam nie zostanie zmar-
nowana.

Na ostatniej swojej sesji Rada Miejska
postanowi³a dofinansowaæ zakup drugie-
go samochodu dla OSP w Krzywaczce i
przeznaczy³a kwotê 40 000 z³. Dziêki temu
jednostka ta spe³ni warunki stawiane jej
przez PSP i pozostanie w krajowym syste-
mie ratownictwa drogowego. Za ten gest
sk³adamy serdeczne podziêkowania. Posia-
danie odpowiedniego sprzêtu specjali-
stycznego jest nies³ychanie wa¿n¹ rzecz¹,

Zebrania sprawozdawcze w OSP
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gdy¿ zakres pomocy niesionej obecnie
przez stra¿aków jest coraz wiêkszy. W 2006
roku by³o w naszej gminie 65 zdarzeñ, do
których wyjechali stra¿acy w tym: 18 po¿a-
rów, 46 miejscowych zagro¿eñ i jeden fa³-
szywy alarm. Najwiêksz¹ liczbê wyjazdów
odnotowa³a jednostka z Su³kowic, która
bra³a udzia³ w 45 zdarzeniach. £atwo wiêc
przeliczyæ, ¿e wyje¿d¿ali prawie co tydzieñ.
Jak na ochotników, którzy maj¹ codziennie
masê ró¿nych spraw na g³owie to bardzo
du¿o.

Zbli¿a siê okres, kiedy wszyscy przy-
stêpuj¹ do robienia wiosennych porz¹dków.
Nale¿y siê wiêc spodziewaæ, ¿e jak co roku
nie zabraknie ludzi, którzy bêd¹ podpalaæ
stare trawy. Apelujemy do wszystkich na-
szych mieszkañców o zachowanie rozs¹d-
ku i zaprzestanie procederu, który mo¿e
doprowadziæ do nieszczêœcia. Zapanujmy
nad w³asn¹ g³upot¹ i nie niszczmy tego, co
da³a natura i tego, co sami osi¹gnêliœmy
czêsto w wielkim trudzie.

W bie¿¹cym roku odbêd¹ siê zawody
powiatowe. W maju o miano najlepszej dru-
¿yny walczyæ bêd¹ dru¿yny m³odzie¿owe,
a we wrzeœniu seniorzy. Nasz¹ gminê re-
prezentowaæ bêdzie dru¿yna m³odzie¿owa
dziewcz¹t z Biertowic, ch³opców z Harbu-
towic a seniorów „KuŸnia”. ¯yczymy im
sukcesów i ju¿ trzymamy kciuki.

 Oprócz akcji bojowych, æwiczeñ spraw-
noœciowych, zawodów sportowo-po¿arni-
czych nasi druhowie wspó³organizuj¹ za-
bawê charytatywn¹ dla dzieci sprawnych
inaczej, organizuj¹ akcjê krwiodawstwa,
zabezpieczaj¹ imprezy plenerowe w szko-
³ach, kulturalne w domu kultury, jase³ka w
rynku w Su³kowicach, „Jarmark Kowalski”,
dzia³alnoœæ prewencyjn¹ w szko³ach i
przedszkolach.

Jak widaæ stra¿acy swoj¹ pracê spo-
³eczn¹ prowadz¹ na wielu p³aszczyznach.
Z jakim rezultatem - ocenicie drodzy Czy-
telnicy sami.

Prezes Zarz¹du Gminnego OSP
w Su³kowicach

W³adys³awa Ko³odziejczyk

Czekamy
cierpliwie?

Otrzyma³em nastêpuj¹c¹ odpowiedŸ:

Ad 1) Czekam na odpowiedŸ Wojewo-
dy Krakowskiego.

Ad 2) Zosta³a opracowana dokumenta-
cja na zabezpieczenie i stabilizacjê osuwiska
– orientacyjna wartoœæ zabezpieczenia
879 262 z³. Zarz¹d Dróg Powiatowych wy-
st¹pi³ do MSWiA Program „Os³ona Przeciw-
osuwiskowa” o dotacjê na ten cel. Zgodnie
z planem realizacja ma nast¹piæ w 2007r.

Ad 3) Na Radê Powiatu zosta³ z³o¿ony
wniosek przez Burmistrza Su³kowic. Budo-
wa chodnika w Rudniku nie zosta³a ujêta
do realizacji na 2007 rok.

Ad 4) Zarz¹d Dróg Powiatowych opra-
cowa³ projekt techniczny na wykonanie
chodnika przy ul. Sportowej w Su³kowicach.
W 2006 roku œrodki finansowe na realiza-
cjê tego zadania zosta³y przesuniête na re-
alizacjê ul. 1000-lecia.

Ad 5) Na przedmiotowym odcinku jest
znak ograniczenia prêdkoœci do 50 km/h.
Wniosek o ustawienie nowych znaków
„dwa niebezpieczne zakrêty” zosta³ prze-
s³any do In¿ynierii Ruchu celem zatwier-
dzenia nowej organizacji ruchu.

Ad 6) Propozycja umieszczenia karetki
obs³uguj¹cej gminie Su³kowice jest corocz-
nie umieszczana w planie ratownictwa me-
dycznego, który akceptuje Wojewoda. Do
tej pory nie by³o zgody na zawarcie czwar-
tego kontraktu na karetkê. Wstêpne infor-
macje s¹ takie, i¿ byæ mo¿e od 2008 roku
bêdzie finansowanie zespo³u z ratownikiem
(bez lekarza) dla Su³kowic. Ostatecznie jed-
nak ustalenia zostan¹ zamieszczone w

Wojewódzkim Planie Ratownictwa Medycz-
nego, który zgodnie z now¹ Ustaw¹ o ra-
townictwie medycznym przygotowuje
Wojewoda, bez wczeœniejszej analizy pla-
nów powiatowych, jak to by³o do tej pory.

Ad.7) Wykaz dróg powiatowych na te-
renie Gminy Su³kowice
(w nawiasie d³ugoœæ drogi w km)
Biertowice – Rudnik  (2,500)
G³ogoczów – Bêczarka – Krzywaczka  (2,500)
Borek Szlachecki – Rzozów – Wola Radzi-
szowska (0,400)
Krzywaczka – Skawina (1,000)
Ulice w mieœcie Su³kowice bêd¹ce drogami
powiatowymi
Ul. Kowalska – ul. Na Wêgry (2,200)
Ul. Sportowa (1,520)
Ul. Tysi¹clecia (2,400)
Ul. Wyzwolenia (0,490)
Ul. Zielona (1,575)
Ul. Wolnoœci (2,215)

Krzysztof Trojan
Radny Powiatu Myœlenickiego

W trosce o Gminê Su³kowice, z której
zosta³em wybrany radnym, zwróci³em siê
do Starosty Powiatu Myœlenickiego o
udzielenie informacji na piœmie dotycz¹-
cej nastêpuj¹cych tematów:

1) Kiedy sprawa operatu szacunkowe-
go, o który zwróci³a siê FN „KuŸnia”, zo-
stanie za³atwiona?

2) Kiedy zostanie usuniête osuwisko
przy ul. Ptasznica w Su³kowicach?

3) Czy bêdzie wybudowany chodnik na
ul. Dolnej w Rudniku oraz wykonany re-
mont mostu na tej ulicy?

4) Czy bêdzie wybudowany chodnik
przy ul. Sportowej w Su³kowicach?

5) Czy w 2007 roku zostan¹ postawione
znaki na ul. Wolnoœci w Su³kowicach (przy
firmie „Juco”) „dwa niebezpieczne zakrêty”
oraz przy Szkole Podstawowej w Su³kowi-
cach – ul. 1000-lecia od strony Lanckoro-
ny „Uwaga dzieci”?

6) Czy istnieje mo¿liwoœæ przywrócenia
do pracy karetki pogotowia w naszym
Oœrodku Zdrowia?

7) Proszê o dok³adny wykaz dróg po-
wiatowych w gminie Su³kowice.

Zebrania... (cd.)

Biertowice: Duda Maciej, Duda Szymon, Go-
gola Mariusz, Kozio³ Pawe³, Miko³ajczyk
Wojciech, Moskal Barbara, Radoñ Marian,
Szwed Pawe³, Targosz Marcin, Walas Micha³
Harbutowice: G³uc Stanis³aw, Kluzik Stani-
s³aw, Œlusarczyk Dariusz, Urbañczyk Jacek
Krzywaczka: Burda Antoni, Burda Joanna,
Burda Wies³aw, Dziuba Stanis³aw, DŸwig
Adam, GêdŸba Mieczys³aw, Kaczor Tade-
usz, Maœlanka Micha³
Lanckorona: £ukasiewicz Katarzyna
Rudnik: Kowalczyk Andrzej, Pu³ka Piotr
Su³kowice: Bochenek Andrzej, Bochenek
Halina, Bochenek Stefan, Francuziak Woj-
ciech, Gielata Tomasz, Hodurek Dorota, Ja-
sionowicz Wies³aw, Kuchta Ryszard, £¹cki
Leszek, Mechut Katarzyna, Ostafin Aneta,
Sitarz S³awomir, Sroka Józef, Sroka Ma³go-
rzata, Sroka Stanis³aw, Sroka Tadeusz, Sro-
ka Wojciech, Wnêk Stanis³aw
Oddali dla dzieci poszkodowanych w wy-
padkach drogowych 19 litrów krwi.

Lista osób, które wziê³y udzia³ w ak-
cji krwiodawstwa 25 marca

Z ostatniej chwili

Mieszkañcy Rudnika, maj¹c na uwadze
bezpieczeñstwo pieszych i kierowców na
ulicy Dolnej, wys³ali pismo do Rady Po-
wiatu, Starostwa, Zarz¹du Dróg Powiato-
wych w Myœlenicach, Rady Miejskiej w Su³-
kowicach i Burmistrza Su³kowic.

W zakoñczeniu pisz¹:
„Liczymy, ¿e pismo to kierowane do

powy¿szych adresatów bêdzie w tym tema-
cie ostatnim i nie pozostanie bez echa. Oby
nie by³o ono w przysz³oœci za³¹cznikiem
do opisu ewentualnej tragedii”.
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On sam by³ z Rudnika i zosta³ przydzie-
lony do artylerii – chyba najciê¿szego w
tamtych czasach rodzaju wojska, ale jego
rówieœników z Su³kowic, jak jeden m¹¿, kie-
rowano do pu³ków u³anów, szwole¿erów,
strzelców konnych. M³odych kowali cenio-
no tam bardzo, a ich umiejêtnoœci przydat-
ne by³y niezmiernie nie tylko w samej ka-
walerii, ale i w piechocie, w taborach, gdzie
wykorzystywano ogromne iloœci koni i
wozów. Przypomnê, ¿e w jednym tylko
szwadronie jazdy potrzeba by³o a¿ siedmiu,
odpowiednio przeszkolonych kawalerzy-
stów - podkuwaczy.

Kawaleria to najpiêkniejszy i chyba naj-
bardziej zas³u¿ony rodzaj wojska w historii
naszych si³ zbrojnych. Król Boles³aw Chro-
bry mia³ ju¿ swoj¹ jazdê pancern¹, pod Grun-
waldem chor¹gwie polskiej jazdy mia¿d¿y-
³y krzy¿ackich knechtów, ale najbardziej
znana jest chyba wiktoria husarii króla Jana
III Sobieskiego pod Wiedniem. By³ jeszcze
Kircholm, Chocim i wiele innych pól bitew-
nych, gdzie kawaleria, nie tylko ta ciê¿ka,
bardzo siê ws³awi³a.

Po utracie niepodleg³oœci polska kawa-
leria odrodzi³a siê pod przywództwem ce-
sarza Napoleona. To z jego przyzwolenia i
inicjatywy powsta³y pu³ki szwole¿erów –
jeŸdŸców lekkokonnych, u³anów, szaserów,
lansjerów, kirasjerów, huzarów, krakusów i
ich gwardyjskie odmiany. Wtedy to Kozie-
tulski szar¿owa³ pod Samossier¹, nastêp-
nie sz³y na Moskwê, ksi¹¿ê Poniatowski
dowodzi³ pod Dreznem, a Polacy wspiera-
j¹c Napoleona œwiêcili tryumfy na polach
Austerlitz, Ulm, a póŸniej wielu naszych po-
leg³o pod Waterloo.

Potem by³y zrywy powstañ: Listopado-
wego i Styczniowego, zsy³ki na Sybir i tê-
sknota za u³anem w polskim mundurze. Po-
wstawa³y wtedy przepiêkne pieœni patrio-
tyczne.

Gdy wybuch³a I wojna œwiatowa, ce-
sarz Austro-Wêgier Franciszek Józef I po-
wo³a³ pod broñ miliony poborowych, w tym
wielu Polaków z Galicji. To w tamtych cza-
sach powsta³y I, II i III Brygady Legionów,
a zal¹¿kiem nowo odradzaj¹cej siê polskiej
kawalerii sta³a siê s³awna „Siódemka Beli-
ny” – siedmiu zaledwie kawalerzystów, któ-
rzy nie mieli koni, ale z I Kadrow¹ przekro-
czyli granice Kongresówki nios¹c siod³a...
na g³owach.

Na temat odradzania siê naszej armii na-
pisano wiele opracowañ, monografii czy
wspomnieñ i dlatego nie sposób tego te-
matu w krótkim artykule nawet zasygnali-
zowaæ.

Su³kowice te¿ mia³y w tym wszystkim
swój, i to wcale nie bagatelny, udzia³. Ko-
wale i podkuwacze, wcielani najpierw do
wojska austriackiego, trafili bezpoœrednio
do Wojska Polskiego, gdzie po zmianie
mundurów z³o¿yli przysiêgê na wiernoœæ
wolnej ju¿ OjczyŸnie. Wœród nich by³ rów-
nie¿, niestety nie nieznany mi z nazwiska
Józef, m³ody kowal z Su³kowic. Jako dziec-
ko pozna³em jego historiê, póŸniej j¹ zapi-
sa³em, ale jest dla mnie wiêcej ni¿ oczywi-
ste, ¿e takich jak on kawalerzystów z Su³-
kowic by³o wielu, bardzo wielu.

Udzia³ Józefa w wojnie polsko-bolsze-
wickiej, opisa³em tak jak zapamiêta³em, w
opowiadaniu „Cud nad Wis³¹ i Goœcibi¹”.
Tam przywo³a³em rozpacz matki Józefa, któ-
ra nie maj¹c nic innego, jako wotum z³o¿y³a
w koœciele su³kowickim jego pierwsz¹, po
dzieciêcemu i nieporadnie mo¿e wykonan¹
podkówkê. Modli³a siê przy tym tak bar-
dzo, jak tylko matka modliæ siê mo¿e, o szczê-
œliwy powrót z wojny jedynego syna. Mo-
dli³a siê zapewne nie tylko ona, lecz i inne
matki w Su³kowicach. ¯arliwa modlitwa
biednej kobiety zosta³a wys³uchana. Józef,
chocia¿ ciê¿ko ranny wróci³, ale podkówka
gdzieœ siê zapodzia³a i mimo starañ na œcia-
nie koœcio³a nie zawis³a.

Wielu, nie tylko kawalerzystów, na woj-
nie tej zginê³o, wielu przepad³o bez wieœci,
wielu dosta³o siê do bolszewickiej niewoli.
Ci, którym siê uda³o powróciæ do Ojczy-
zny, czêsto byli fizycznie i psychicznie oka-
leczeni.

Wielki zas³ugi odda³a kawaleria w woj-
nie polsko-bolszewickiej, nie sposób ich
nawet zasygnalizowaæ. Dziœ, kiedy z powo-
dów doktrynalnych nikt i nic nie mo¿e za-
broniæ nam g³oœno o tamtych czasach mó-
wiæ, nale¿y z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e suk-
ces w tej wojnie mo¿na porównaæ chyba
tylko do zwyciêstwa pod Grunwaldem, a
jego kreatorom i wykonawcom nale¿y siê
pamiêæ i uznanie. Gdy w sierpniu 1920 roku
bolszewicy doszli nad Wis³ê, rozpocz¹³ siê
najwa¿niejszy etap tej wojny. Operacja
Warszawska sta³a siê jej prze³omowym mo-

mentem, a bra³ w tych dzia³aniach równie¿
udzia³ Józef, podkuwacz z Su³kowic. Dotar³
tam wraz ze swoim pu³kiem kawalerii, a z
tego co opowiada³, walczy³ gdzieœ w rejo-
nie Radzymina. Tam te¿ podczas odpiera-
nia ataku kozackiej jazdy zosta³ ciê¿ko ran-
ny. Operacja Warszawska, okreœlana te¿
mianem „Cud nad Wis³¹”, zosta³a uznana
jako jedna z najs³awniejszych bitew w dzie-
jach staræ zbrojnych. Jest przedmiotem ana-
liz, studiów w szko³ach i akademiach woj-
skowych w Polsce i na œwiecie.

Po II wojnie œwiatowej przez ca³e dzie-
siêciolecia w podrêcznikach historii nie
mo¿na by³o znaleŸæ informacji na temat
wojny z bolszewikami, bohaterowie tam-
tych dni milczeli, albo z obawy, albo ich
g³osy po prostu t³umiono. Nie obchodzo-
no rocznic tego wielkiego zwyciêstwa, we-
terani wojenni nie byli zapraszani na spo-
tkania i wieczornice, nie dekorowano ich
medalami, panowa³o narzucone nam wymu-
szone milczenie.

Dziœ tak byæ nie musi i uwa¿am, ¿e nie
powinno. Uwa¿am, ¿e nasze, ¿e moje poko-
lenie urodzone ju¿ po wojnie zobowi¹zane
jest tê pustkê wype³niæ. Winne to jest tym¿e
w³aœnie weteranom, których ju¿ nie ma, a
przede wszystkim m³odszemu pokoleniu,
aby wiedzia³o i szanowa³o to, co szanowaæ
trzeba i z czego mo¿na i nale¿y byæ dumnym.
S¹dzê, ¿e w Su³kowicach nale¿y uszanowaæ
pamiêæ kawalerzystów – kowali i podkuwa-
czy, którzy przez ca³e lata oddawali wielki
zas³ugi dla Wojska Polskiego.

Dziœ te¿ mamy kawaleriê, ale powietrzn¹
i pancern¹. O jej gotowoœæ i sprawnoœæ
bojow¹ dbaj¹ wysokiej klasy specjaliœci:
elektronicy, mechanicy, informatycy – któ-
rych mo¿na traktowaæ jako takich wspó³-
czesnych „podkuwaczy”. Lanc¹ dla dzisiej-
szych kawalerzystów, tych „dosiadaj¹-
cych” czo³gu czy œmig³owca, jest pocisk
rakietowy sterowany laserem, szabl¹ szyb-
kostrzelny i niezwykle precyzyjny karabin
maszynowy, ale tradycje, pieœni, naszywki
i proporczyki, zosta³y takie same, jakie mie-
li na swoich ko³nierzykach i mundurach
„Ch³opoki ze Su³kowic”.

A ch³opoków ze Su³kowic
to asenterowali do kawalerii
Tak przed laty zaczyna³ swoje wspomnienia stary weteran wojen: I œwiatowej, pol-

sko-ukraiñskiej, a potem polsko-bolszewickiej i w taki to sposób przypomina³ swój
asenterunek – pobór do wojska.
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Uszanujmy tych, którzy poszli kiedyœ
walczyæ za wolnoœæ i jêzyk narodowy, a tak-
¿e ich ojców i matki, którzy, tak jak matka
su³kowickiego podkuwacza Józefa zostali
sami i ka¿dego dnia oczekiwali wieœci o naj-
bli¿szych. Niech siê ostatecznie spe³ni wola
kawalerzysty Józefa i niech na œcianie su³-
kowickiego koœcio³a zawiœnie lub zostanie
w ni¹ wmurowana jego Wotywna Tablica z
podkow¹, symbolem szczêœcia i mocy, pod-
kow¹ niestety nie t¹ sam¹, ale tak¹ sam¹,
jak¹ jego matka z³o¿y³a przed laty na stop-
niach o³tarza. Uwa¿am, ¿e naszym obowi¹z-
kiem jest t¹, jak¿e zbo¿n¹ intencjê Józefa,
wype³niæ. Jeœli nie my – to kto, a jeœli nie
teraz – to kiedy?

Sprawa ufundowania takiej tablicy to
zagadnienie w sumie proste, niezbyt kosz-
towne i jednorazowe.

Jest te¿ do podjêcia i wykonania kolej-
ne, daleko bardziej z³o¿one i o wiêkszym
wymiarze przedsiêwziêcie. To Pomnik U³a-
na Podkuwacza, który moim zdaniem powi-
nien powstaæ w³aœnie w Su³kowicach, ma-
teczniku kowalstwa polskiego. Ju¿ kilka-
krotnie prosi³em o rozwa¿enie takiej propo-
zycji. W imiê uszanowania pamiêci o dziel-
nych i zas³u¿onych kawalerzystach z Su³-
kowic po raz kolejny wnoszê ten apel i proœ-
bê do wszystkich ludzi dobrej woli, którym
nie jest obojêtna historia tego miasta i re-
gionu, Nie jest im obojêtna przede wszyst-
kim nasza historia narodowa – historia walk
o wolnoœæ i niepodleg³oœæ, historia, której
przez wiele lat uczono nas wybiórczo, na-
kazuj¹c o niektórych istotnych faktach za-
pomnieæ.

Po g³êbszym zastanowieniu siê suge-
rujê, ¿e mo¿e nie by³by to jednak klasyczny
postument czy obelisk na cokole, ale coœ
innego, coœ na miarê wymagañ epoki i cza-
sów, w których ¿yjemy.

S³ysz¹c asekuracyjne g³osy o braku
œrodków na zaprojektowanie i ufundowa-
nie klasycznego pomnika, proponujê i dajê
pod rozwagê nastêpuj¹c¹ koncepcjê. Po-
mnikiem takim by³aby kompleksowa i z roz-
machem czyniona promocja Su³kowic i oko-
licy, promocja oparta w³aœnie na kawaleryj-
sko-kowalskich tradycjach.

Proponujê, aby podj¹æ szeroko zakro-
jone dzia³ania zmierzaj¹ce do corocznego
organizowania festiwalu pieœni patriotycz-
no-wojskowej, w którym bra³aby udzia³ m³o-
dzie¿ szkó³ ró¿nych szczebli oraz orkiestry.
Wzorem mog³yby byæ istniej¹ce ju¿ kon-
kursy recytatorskie, turnieje tañca towarzy-
skiego, olimpiady przedmiotowe czy festi-
wale muzyki regionalnej. Po rozpropago-
waniu festiwal wszed³by do kalendarza im-
prez patriotyczno-edukacyjnych i zosta³by
wkomponowany w kulturalny krajobraz
Su³kowic. Celem festiwalu by³oby przes³a-
nie wychowawczo-patriotyczne i z tego

powodu spotka siê zapewne z aprobat¹ i
wsparciem Ministerstwa Obrony Narodo-
wej, w³adz oœwiatowych, œrodowisk kom-
batanckich znajdzie zainteresowanie me-
diów, a mo¿e i znajdzie sponsorów. Na po-
cz¹tku móg³by to byæ festiwal regionalny,
a z czasem kilkudniowy – ogólnopolski,
zwi¹zany z konkursem wiedzy o kawalerii,
turniejami rycerskim, imprezami turystycz-
no-krajoznawaczymi. Okolice Su³kowic s¹
pod tym wzglêdem bardzo atrakcyjne i za-
s³uguj¹ na promocjê. Pocz¹tek maja (rocz-
nica uchwalenia Konstytucji) wydaje siê
byæ dla takiego festiwalu terminem jak naj-
bardziej odpowiednim. Niech nawet dzieci
ze szkó³ podstawowych zaœpiewaj¹ czasem:

Jak to by³o ³adnie, kiedy do Lublina,
Na karkach Moskali
Wjecha³ pan Belina,
Wjecha³ pan Belina.

Warcz¹ karabiny i œwiszcz¹ pa³asze
Pan Pi³sudski ruszy³ w pole,
A z nim ch³opcy nasze,
A z nim ch³opcy nasze.

Wodzu, Wodzu mi³y, poka¿ siê w tej Spra-
wie,
I ka¿ tr¹biæ trêbaczowi,
Gdy staniem w Warszawie,
Gdy staniem w Warszawie.

Wtedy wszystkie dzwony
Krakowskie zadzwoni¹,
A Kolumnie Zygmuntowskiej
Tatry siê pok³oni¹,
Tatry siê pok³oni¹.

Druga ods³ona takiej koncepcji pomni-
ka przeznaczona by³aby dla innego rodza-
ju mi³oœników tradycji kawaleryjskich. Dla
entuzjastów jazdy konnej, klubów jeŸdziec-
kich, których powstaje coraz wiêcej, Su³-
kowice mog³yby staæ siê miejscem corocz-
nego „Festynu kawaleryjskiego”, poprze-
dzonego zlotem gwiaŸdzistym szlakami pol-
skiej kawalerii. S¹dzê, ¿e w zalesionych
okolicach Su³kowic bez wiêkszych proble-
mów da³oby siê takie szlaki wytyczyæ, a
pierwszy z nich to by³by na przyk³ad Szlak
10 Brygady Kawalerii Genera³a Maczka,
wiod¹cy z Myœlenic do Su³kowic przez le-
œny kompleks Dalina. Po³owa sierpnia –
rocznica Bitwy Warszawskiej, wydaje siê
byæ dla takiej imprezy terminem jak najbar-
dziej w³aœciwym. Na samym festynie mo-
g³yby prezentowaæ swoj¹ ofertê i zak³ady
rzemieœlnicze proponuj¹ce swoje wyroby, i
lokale gastronomiczne serwuj¹c potrawy i
napoje regionalne (zapomniany jarzêbiak
izdebnicki!). W tym obszarze pole do popi-
su i inwencji pozostawiam Su³kowickiej
Izbie Gospodarczej skupiaj¹cej zapewne
rzemieœlników i restauratorów.

Tego typu imprezy, po odpowiednim
przygotowaniu i rozpropagowaniu, z cza-
sem nabior¹ rangi i popularnoœci, przez co
przyczyni¹ siê do wypromowania Su³kowic
jako miejscowoœci, gdzie warto przyjechaæ,
zabawiæ siê, spêdziæ przyjemnie czas na wê-
drowaniu czy jeŸdzie konnej po leœnych
szlakach, gdzie mo¿na coœ ciekawego zo-
baczyæ lub kupiæ.

Na ca³ym œwiecie powrót do tradycji,
turnieje rycerskie, konkursy hipiczne, po-
kazy sposobów produkcji i sprzeda¿ wyro-
bów rzemieœlniczych, degustacja regional-
nych potraw i napojów ciesz¹ siê coraz wiêk-
szym uznaniem, zdobywaj¹ wielu zwolen-
ników, a z czasem staj¹ siê czêœci¹ ¿ycia
spo³eczeñstwa danego regionu czy okoli-
cy. Przyk³adem niech bêd¹ Oktoberfest –
symbol Bawarii, gonitwy konne – Wielka
Pardubicka czy Wielka Liverpoolska. Su³-
kowicom potrzebny jest rozg³os i promo-
cja, rzetelna, rozs¹dna promocja i nie tylko
w regionie podkrakowskim, ale w ca³ej Pol-
sce a nawet Europie.

Mo¿e takim w³aœnie powinien byæ po-
mnik, jaki nale¿a³oby ufundowaæ su³kowic-
kim kawalerzystom – podkuwaczom i ko-
walom, którzy w wielu wojnach wiernie s³u-
¿yli Polsce, a wielu z nich zap³aci³o za to
wysok¹ cenê, czasem t¹ najwy¿sz¹. Proszê
intelektualistów su³kowickich i wszystkich
tych, dla których nie obojêtne jest image i
ranga tej miejscowoœci, o ¿yczliwe pochy-
lenie siê nad zaprezentowan¹ koncepcj¹.

Na koniec coœ l¿ejszego.
Tradycj¹ kawaleryjsk¹ s¹ m.in. ¿urawiej-

ki, im bardziej trafne i uszczypliwe, tym lep-
sze. Jêzyk ¿urawiejek by³ zawsze soczysty,
lekko z³oœliwy i ciêty, taki iœcie kawaleryj-
ski. Przypomnê tylko trzy z nich, takie bar-
dziej „delikatne”, ale jeœli Redakcja pozwo-
li, to w nastêpnym numerze Klamry te bar-
dziej dosadne, a jest ich wiele, oj wiele.

Dupy maj¹ jak z mosi¹dza,
To u³ani s¹ z Grudzi¹dza.

Gdzie koñ chudy, u³an t³usty,
To jest pu³k u³anów szósty.

Dla wszystkich przywo³am jeszcze tak¹
bardzo znan¹:

Nasza polska, nasza pañska,
To fantazja jest u³añska.

Oby nas nigdy nie opuœci³a ta fantazja
i poszanowanie tradycji, tak¿e w Su³kowi-
cach, z których wysz³o przecie¿ wielu ka-
walerzystów - podkuwaczy.

Pp³k dr in¿. Kazimierz Dymek
Warszawa
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Józef Moroñ urodzi³ siê 22 grudnia 1919
roku w Su³kowicach. W 1934 ukoñczy³ 7-
klasow¹ Szko³ê Powszechn¹, a w 1937 Pañ-
stwow¹ Szko³ê Zawodow¹ Przemys³u ̄ ela-
znego w Su³kowicach i zda³ egzamin cze-
ladniczy.

W tym samym roku wyjecha³ do War-
szawy, gdzie uczy³ siê na rocznym kursie
dla mechaników w dziale lotniczo-silniko-
wym. Po ukoñczeniu kursu dosta³ powo³a-
nie do wojska i zosta³ przydzielony do 2
Pu³ku Lotniczego w Krakowie. Do wybu-
chu wojny przebywa³ w Krakowie, gdzie
ukoñczy³ szko³ê podoficersk¹ maj¹c prak-
tyki remontowe na ró¿nego rodzaju samo-
lotach.

W czasie mobilizacji sierpniowej 2 Pu³k
Lotniczy uleg³ rozwi¹zaniu. Eskadry zosta-
³y przydzielone do Armii „Kraków”. Przy-
pomnijmy, ¿e g³ównym zadaniem tej armii
by³a obrona rejonu przemys³owego Górne-
go Œl¹ska oraz obszaru na po³udniowy za-
chód od Krakowa. Do obrony armia mia³a
wykorzystaæ fortyfikacje sta³e Obszaru
Warownego „Œl¹sk” oraz fortyfikacje w
górach. Plan nie przewidywa³ silnego ude-
rzenia Niemców na tym kierunku, a zupe³-
nie ju¿ niedoceniono zagro¿enia uderze-
niem ze strony S³owacji na ty³y Armii „Kra-
ków”, która wed³ug za³o¿eñ mia³a os³aniaæ
odwrót wszystkich wojsk na po³udniowy
wschód. Niemcy przeznaczyli jednak do
ataku na Armiê „Kraków” a¿ 14-16 wielkich
jednostek, dziêki czemu uzyskali ponad trzy-
krotn¹ przewagê liczebn¹. Przewaga nie-
miecka w sprzêcie wojennym by³a wrêcz nie-
wyobra¿alna. Niespodziewany, silny atak
ze strony S³owacji ju¿ 2 wrzeœnia zmusi³ jed-
nostki Armii „Kraków” do rozpoczêcia od-
wrotu w celu unikniêcia okr¹¿enia. Od tego
czasu cofa³a siê na wschód po Zamoœæ i

Tomaszów Lubelski, gdzie 20 wrzeœnia osa-
czona ze wszystkich stron po zaciek³ej bi-
twie przesta³a istnieæ.***

Wskutek niemieckich nalotów na kra-
kowskie lotnisko nast¹pi³a jego ewakuacja
do Lwowa (6 wrzeœnia) a nastêpnie przez
kolejne miejscowoœci np. Obroszyn, Oty-
nia, Winograd, Œniatyñ, Widynów w kie-
runku granicy polsko-rumuñskiej.

Staliœmy na wysokim brzegu rzeki i pa-
trzyliœmy na ten most, czekaj¹c swojej ko-
lei. Wojsko sz³o i sz³o; pieszo, na samocho-
dach, wozami. Nowe, wspania³e czo³gi, któ-
re ani razu nie by³y w ogniu; dzia³a prze-
ciwlotnicze; motocykliœci ¿ karabinami ma-
szynowymi; kompanie reflektorów; sape-
rzy z pontonami...

¯o³nierze mieli ³zy w oczach. Przecho-
dz¹c przez most ogl¹dali siê za siebie zu-
pe³nie tak samo jak pogorzelcy, których
widzia³em pod p³on¹cymi Rykami. Niektó-
rzy ukradkiem ca³owali r¹bek trzepoc¹cej
siê na wietrze polskiej flagi...

Ruszyliœmy. Pryszczyk prowadzi³ wóz
trochê nieprzytomnie. Jego ³obuzerska,
bezczelna gêba z zadartym nosem, pe³na
piegów i zwykle zawadiacko uœmiechniêta,
by³a teraz blada jak papier.

Wolno mijaliœmy obie flagi. Coœ mnie
œcisnê³o za gard³o. Nie patrzyliœmy na sie-
bie, ale w pewnej chwili wzrok nasz zawa-
dzi³ o bia³o-czerwony strzêp p³ótna i przy-
war³ do niego jak urzeczony.****

17 wrzeœnia o godz. 23 Józef Moroñ
przekroczy³ granicê i znalaz³ siê na terenie
Rumunii. Zosta³ internowany jako jeniec
wojenny i osadzony w obozie w Pitesti. W
obozie przebywa od 28 wrzeœnia do 2 grud-
nia 1939 roku. Po przekupieniu stra¿ników

Mechanik, ¿o³nierz, nauczyciel
Józef Moroñ (1919 - 1991)

Obok polskiego lotnika, który zadziwi³ œwiat sw¹ dzielnoœci¹, stan¹³ godnie polski
mechanik. Niedoœcigniony w swej zrêcznoœci, o niebo zdolniejszy od wielu obcych me-
chaników, zadawa³ k³am legendzie, ¿e Polak to wy³¹cznie dobry rolnik.

A tymczasem ju¿ stary Henryk Ford, podkreœlaj¹c zmys³ wynalazczoœci Polaków, wy-
chwala³ ich jako najinteligentniejszych mechaników w swych zak³adach. Nie myli³ siê.

I teraz tak¿e zdali egzamin ¿ycia. Przedzierali siê jak inni polscy ¿o³nierze przez granice,
przeszli epizod francuski, przybyli do Anglii. Tutaj ju¿ po trzech tygodniach – zjawisko
fantastyczne – poznali na wskroœ tajemnice Hurricana i dokonywali na nim wszelkich
zabiegów, jak gdyby na wieloletnim znajomym. By³ to fakt niezbity, zreszt¹ wyraŸnie po-
twierdzany przez myœliwców, ¿e wspania³e zwyciêstwa we wrzeœniu 1940 Dywizjon 303
zawdziêcza³ w wielkiej mierze swym mechanikom.*

Wœród nich byli bracia Aleksander i Józef Moroniowie z Su³kowic, W³adys³aw
Oliwa z Harbutowic, Jan Targosz z Jasienicy oraz pilot Roman Strêk z Su³kowic –
pisze w swych wspomnieniach Roman Bargie³.**

Jednym z g³ównych zadañ „Klamry” pod moim kierownictwem jest ocaliæ od zapo-
mnienia zdarzenia i ludzi wpisanych w historiê naszej okolicy. O Józefie Moroniu opowie-
dzia³ mi jego wnuk Radek Moskal, który równie¿ przekaza³ zdjêcia i dokumenty z rodzinne-
go archiwum.

Józef Moroñ w szkole
lotniczej w Warszawie
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Z Syrii po dwutygodniowym rejsie do-
tar³ do Marsylii., sk¹d  uda³ siê do bazy
Lion-Bron, gdzie formu³owa³o siê polskie
lotnictwo. Tam szkoli³ siê na nowym sprzê-
cie. Oczywiœcie otrzyma³ nowe, prawdziwe
dokumenty.

Po upadku Francji na pok³adzie statku
„Arandora” (fot. powy¿ej) wyp³yn¹³ 22
czerwca 1940 z Bordeaux do Liverpoolu
(27.06.).

rumuñskich, wraz z kilkoma przyjació³mi
uciek³ z obozu i dotar³ do polskiej ambasa-
dy w Bukareszcie, gdzie dosta³ fa³szywe
dokumenty na nazwisko Józef Myœlenicki
oraz bilet do Konstancy nad Morzem Czar-
nym, by zaokrêtowaæ siê na statek.
(zob. powy¿ej)

16 grudnia 1939 wyp³yn¹³ z Konstancy
do Bejrutu, gdzie odby³ szkolenie do 11 lu-
tego 1940.

W Anglii jak ka¿dy polski ¿o³nierz otrzy-
ma³ osobisty numer – 784866 (fot. poni¿ej)
i przez kilka miesiêcy szkoli³ siê na angiel-
skim sprzêcie, bardzo czêsto zmieniaj¹c miej-
scowoœci swego pobytu.

Francuska karta identyfikacyjna

Ewakuacja z Francji

Józef Moroñ w Anglii

Józef Moroñ (z lewej) w Syrii

Æwiczenia wojskowe w Syrii
Genera³ W³adys³aw Sikorski

(fot. po prawej)
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W 1941 zosta³ przydzielony jako mecha-
nik silnikowy do 18 – O.T.U. (Operational
Training Unit – Jednostki Wyszkolenia
Operacyjnego) w Bramcote. W jednostce
tej by³y kompletowane za³ogi, które po wy-
szkoleniu trafia³y do ró¿nych polskich dy-
wizjonów bombowych. Szkolenia odbywa-
³y siê na samolotach Wellington (fot. poni-
¿ej). Józef Moroñ pracowa³ w tej jednostce
do 1945 roku.

Nastêpnie przeniesiono go do 304 Dy-
wizjonu Bombowego „Ziemi Œl¹skiej im. Ks.
Józefa Poniatowskiego”, w którym by³ a¿
do rozwi¹zania go 18 grudnia1946 roku w
miejscowoœci Chedburgh.

Za sw¹ s³u¿bê wojskow¹ otrzyma³ wie-
le odrerów i wyró¿nieñ.
 (jeden z orderów po prawej)

W Anglii przebywa³ jeszcze pó³ roku i
postanowi³ wróciæ do Polski. 12 czerw-
ca1947 dotar³ do Su³kowic. Tak zakoñczy³a
siê jego wojenna tu³aczka. W Anglii zosta-
³a spora czêœæ jego przyjació³ z wojska, z
którymi prowadzi³ korespondencjê jeszcze
przez wiele lat.

Józef Moroñ (1919 - 1991)

Camp „Upwood” w Anglii
Józef Moroñ w drugim rzêdzie od góry, czwarty z lewej

Poni¿ej podpisy na odwrocie fot.

Zdjêcie z Anglii.
Józef Moroñ skacze z drzewa

Ju¿ 1 wrzeœnia1947 zosta³ zatrudniony
jako nauczyciel zawodu w Pañstwowym
Liceum Mechanicznym w Su³kowicach.
Ukoñczy³ w latach nastêpnych wszystkie
wymagane kursy potrzebne do wykonywa-
nia pracy pedagogicznej. Spe³nia³ siê w swej
pracy a¿ do przejœcia na emeryturê w 1980
roku. Wspó³pracownicy i uczniowie wspo-
minaj¹ go jako cz³owieka bardzo skromne-
go, który nie chwali³ siê swymi wojennymi
prze¿yciami. Bardzo ma³o ludzi wiedzia³o o
jego pobycie w Anglii w czasie wojny. Jed-
noczeœnie praca w lotnictwie nauczy³a go
ogromnej starannoœci, dok³adnoœci i dba-
³oœci o szczegó³y we wszystkim, co robi³.

Józef Moroñ zmar³ po ciê¿kiej chorobie
3 czerwca 1991 roku. Jest pochowany na
su³kowickim cmentarzu.

Wnuk Radek mówi: „Wielka szkoda, ¿e
odszed³ tak wczeœnie, bo myœlê, ¿e móg³by
opowiedzieæ wiele ciekawych szczegó³ów
ze swojej wojennej przygody”.

Stefan Bochenek

Przypisy
* Arkady Fiedler, Dywizjon 303, Poznañ

1970, Wydawnictwo Poznañskie, s. 78
** „Klamra” nr 2 z 2005 r.
*** www.1939.pl/organizacja/polska/
a_krakow.htm
****Janusz Meissner, ¯¹d³o Genowefy. L

– jak Lucy, Kraków 1980, Wydawnictwo Lite-
rackie, s. 44

Józef Moroñ po wojnie

Pan Roman Bargie³ uzupe³ni³ swe wo-
jenne wspomnienia o kilka ciekawych wy-
darzeñ na „nieludzkiej ziemi” oraz w Anglii.

Panom Romanowi Barg³owi i Radkowi
Moskalowi dziêkujê za pomoc w napisa-
niu  wspomnienia o œp. Józefie Moroniu.
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Na Zielonej zamieszkaliœmy w domku
stoj¹cym w pierwszym rzêdzie, licz¹c od
drogi g³ównej (goœciñca). Miêdzy rzêdem
domów a drog¹ sta³y baraki robotnicze, a
na placu obok nich sk³adowano materia³y
budowlane. Niedaleko naszego domu by³o
skrzy¿owanie, przy nim sta³ kiosk spo¿yw-
czy, w którym sprzedawa³a pani Zosia, od
której czasami dostawa³em za darmo cu-
kierka. Z po³udniowej strony osiedla by³a
cegielnia, gdzie chodziliœmy siê bawiæ. By³y
tam wózki, którymi urz¹dzaliœmy sobie prze-
ja¿d¿ki, pchaj¹c je po torach. Cegielni pil-
nowa³ stró¿, który jednak nie wzbudza³ w
nas du¿ego lêku, bo by³ starszy i wiedzie-
liœmy, ¿e i tak zd¹¿ymy mu uciec, gdyby
chcia³ nas schwytaæ. Stró¿ nosi³ na g³owie
fura¿erkê, podobnie jak ja w owym czasie.
Potem na miejscu cegielni postawiono
domki i bloki mieszkalne. (...)

Kiedy by³em jeszcze ma³y, mój tata mia³
motocykle, najpierw SHL-kê, potem WFM-
kê a nastêpnie jawê. Z jaw¹ kojarzy mi siê
pewne zdarzenie. Chocia¿ by³em kilkulet-
nim dzieckiem, to pilnie obserwowa³em
œwiat, ludzi i ich zachowania. Zauwa¿y³em,
¿e starsi m³odzieñcy czêsto zeskakuj¹ z
motoru w biegu. Pewnego razu jecha³em
z tat¹ na motorze i siedzia³em na tylnym
siedzeniu (jako ma³e dziecko jeŸdzi³em, sie-
dz¹c na baku). Kiedy podje¿d¿aliœmy pod
nasz dom, zauwa¿y³em, ¿e moi koledzy
siedz¹ na ³awce przy s¹siednim domu.
Chc¹c im zaimponowaæ, postanowi³em ze-
skoczyæ z siedzenia, gdy bêdê przeje¿d¿a³
przed nimi. Jak postanowi³em, tak zrobi³em.
Ale jakie by³o moje zdziwienie, gdy zamiast
dumnie podejœæ do ³awki, wy³o¿y³em siê jaki
d³ugi przed nimi. By³a to doœæ przykra i kom-
promituj¹ca lekcja fizyki, bo oprócz tego, ¿e
siê pokaleczy³em, to tata nakrzycza³ na mnie,
a mo¿e nawet dosta³em lanie (nie oszczê-
dza³ mi tego œrodka wychowawczego) przy
kolegach, a oni siê ze mnie œmiali. (...)

W okolicy kiosku ros³y lipy. Szczegól-
nie jedna, u zbiegu drogi prowadz¹cej do
Kalwarii i drogi osiedlowej, by³a okaza³a.
Gdy kwit³a w lecie, moja babka zrywa³a z
niej kwiaty i suszy³a je, a gdy ktoœ w na-
szym domu mia³ gor¹czkê, pi³ herbatê pa-
rzon¹ z tych kwiatów. Lipowa herbata bar-
dzo mi smakowa³a i by³a œwietnym lekar-
stwem.

W lecie drog¹ na Kalwariê sz³y piesze
pielgrzymki, tzw. kompanie, niesiono sztan-
dary, œpiewano pieœni. Pod lip¹ sprzeda-
waliœmy z babk¹ kiszone ogórki. Przy tej
drodze mieszkali Kozikowie. Przed ich do-
mem by³a studnia, do której mieszkañcy
osiedla chodzili po wodê, poniewa¿ nie
wierzyli w czystoœæ tej p³yn¹cej z kranu.
Za domem Kozików by³ du¿y sad, ros³y w
nim g³ównie jab³onie. Zakradaliœmy siê do
niego i zajadali jab³kami, a gdyœmy siê ju¿
najedli, napychaliœmy nimi kieszenie i za-
nadrza, po czym urz¹dzaliœmy bitwy na jab³-
ka. (...)

Wzd³u¿ goœciñca (patrz¹c od strony
mojego domu – za nim), p³ynê³a rzeka. Na
brzegach rzeki rós³ szeroki pas krzewów,
który nazywano olszyn¹. W olszynie ro-
s³y kwiatki. Kiedy stopnia³y œniegi, cho-
dziliœmy œcie¿k¹ po olszynie i zbieraliœmy
je. ¯ycie latem skupia³o siê nad wod¹.
W wakacje le¿eliœmy nad rzek¹, k¹paliœmy
siê w niej i ³owiliœmy ryby, których by³o
wtedy jeszcze mnóstwo. Tylko od czasu
do czasu p³ywa³y brzuchami do góry, gdy
fabryka wypuœci³a toksyczne œcieki, ale
chyba nie ginê³y wszystkie, bo po jakimœ
czasie znów by³o ich du¿o. (...)

Generalnie w Su³kowicach istnia³ po-
dzia³ na „górê” i „dó³”. Ja pochodzi³em „z
do³u”. W szkole nast¹pi³o moje spotkanie
z dzieæmi „z góry”. Nie chodzi³em do przed-
szkola, wiêc mój œwiat zawê¿ony by³ do
dzieci z s¹siedztwa i niekiedy z Rudnika.
Niektóre dzieci przychodzi³y do szko³y
boso, wiêc ja te¿ pewnego razu poszed³em
do szko³y bez butów, naœladuj¹c je, bo mi
siê to podoba³o. Dzieci „z góry” u¿ywa³y

Moje Su³kowice
fragmenty *

zwrotu „iœæ pod górê” w znaczeniu „iœæ na
dó³”. Kiedy zapyta³em jednego z ch³opa-
ków, dlaczego tak mówi, ten mi wyjaœni³,
¿e przecie¿ on jest na górze, wiêc kiedy z
niej zejdzie bêdzie pod gór¹, wiêc to lo-
giczne. Ale dla nas „z do³u” ten punkt od-
niesienia nie istnia³. (...)

Przy rynku by³o kino „Wiedza”. Mie-
œci³o siê w Domu Ludowym i s¹siadowa³o
z publiczn¹ toalet¹. Do siedzenia s³u¿y³y
d³ugie ³awy z oparciami, przypominaj¹ce
ówczesne ³awki parkowe. W tym kinie by-
³em na pierwszym filmie dla doros³ych.
Film by³ produkcji radzieckiej i nosi³ tytu³
„¯egnajcie go³êbie”, poszed³em na niego
z Ryœkiem, starszym ode mnie o siedem lat
synem naszych s¹siadów. Nie pamiêtam,
do której klasy wtedy chodzi³em, ale by-
³em jeszcze dzieckiem. Rysiek by³ ju¿ wy-
sokim ch³opakiem i wybra³ miejsce (by³y
nienumerowane) w jednym z ostatnich rzê-
dów. Sala by³a wype³niona widzami, wiêc
mia³em problem z obejrzeniem filmu, musia-
³em szukaæ szczeliny miêdzy ramionami sie-
dz¹cych przede mn¹ ludzi, by cokolwiek
zobaczyæ. (...)

Oprócz uczestniczenia w zabawach i
¿yciu kulturalnym ¿ywe by³y jeszcze zwi¹-
zane z tradycj¹ zwyczaje, które by³y do-
brym sposobem spêdzania czasu. W Wiel-
ki Czwartek palono Judasza (Judosa). Dzie-
ci z osiedla, g³ównie ch³opcy, przez ca³y
dzieñ zbierali drewno w lesie i najczêœciej
w okolicy oœrodka zdrowia uk³adali z nie-
go wielki stos, który do chwili podpalenia
s³u¿y³ za sza³as. Stos mia³ kszta³t ostros³u-
pa, na wierzcho³ku stawiano kuk³ê, która
symbolizowa³a Judasza, zdrajcê Pana Je-
zusa. Kiedy zapada³ zmrok podpalono to
najwiêksze doroczne ognisko. Przychodzili
doroœli i dzieci, ¿eby popatrzeæ, jak „Judos
sie poli”. Dzieci podskakiwa³y i krzycza³y:
„Judosie, pol-ze sie!”.

Jan Szczurek
* Fragmenty pochodz¹ z przygotowywanej do
druku ksi¹¿ki pt. Moje Su³kowice. Fot. ze zbiorów
autora.
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Naszym celem by³o zebranie jak najwiêk-
szej iloœci okularów oraz znaczków poczto-
wych. Mo¿na by pomyœleæ, i¿ s¹ to ma³o
wartoœciowe rzeczy. £atwo mo¿na siê prze-
konaæ, ¿e to tylko pozory. W Ghanie wielu
ludziom zagra¿a utrata wzroku, dlatego te¿
bardzo potrzebne im s¹ okulary. Do czego
wiêc pos³u¿yæ maj¹ znaczki? OdpowiedŸ jest
prosta, ale i zarazem szokuj¹ca. Jeden zna-
czek pocztowy to dzienne wy¿ywienie dla
dziecka!

Nie chcemy byæ temu obojêtni, bo jak
wiadomo Ghana to ubogi kraj, któremu bra-
kuje odpowiednich œrodków pomocy.
Wspólnymi si³ami zebraliœmy ogromn¹
iloœæ niezwykle potrzebnych okularów i
znaczków. Z³o¿yliœmy je w ofierze na na-
szej mszy œwiêtej, po czym wys³aliœmy do
dyrektora Referatu Misyjnego Ksiê¿y Wer-
bistów w Pieniê¿nie, o. Wies³awa Dudara,
zajmuj¹cego siê t¹ akcj¹. Po jakimœ czasie
otrzymaliœmy od niego podziêkowanie, za-
wieraj¹ce m.in. zdania:

„Dziêki Waszej ¿yczliwoœci bêdziemy
nadal pomagaæ ubogim, broni¹c ich przed
jedn¹ z najgorszych chorób, jak¹ jest œle-
pota. Dziêki Waszej pomocy wielu z nich
bêdzie mog³o nadal cieszyæ siê Bliskimi,
s³oñcem, przyrod¹ a równoczeœnie normal-
nie i godnie ¿yæ. Dziêkujemy za odzew. Dziê-

Bezinteresowna pomoc bliŸniemu

Jeden znaczek pocztowy
to dzienne wy¿ywienie dla dziecka!

kujemy równie¿ za nades³ane znaczki, a tym
samym za odzew na akcjê Referatu Misyj-
nego Ksiê¿y Werbistów „Ka¿dy znaczek
wspiera misjê”. Jestem rad, ¿e ta akcja od-
bi³a siê i wci¹¿ odbija szerokim echem w
naszym spo³eczeñstwie (...)”

Jesteœmy zadowoleni, ¿e mogliœmy po-
móc. Pragniemy zachêciæ i innych do
wsparcia tej¿e akcji. Tu ka¿dy mo¿e daæ coœ
z siebie. Je¿eli ktoœ mia³by ochotê ofiaro-
waæ niepotrzebne lecz w dobrym stanie
okulary czy zebraæ znaczki z niepotrzeb-
nych ju¿ klaserów, mog¹ byæ podbite, byle
nie by³y uszkodzone np. rozerwane czy ob-
ciête z¹bki, podajê adres, na który nale¿y je
wys³aæ:

Referat Misyjny Ksiê¿y Werbistów
14-250 Pieniê¿no
Kolonia 19
tel. (0-55) 242 92 43, fax (0-55) 242 93 92
e-mail: refermis@post.pl
www.werbisci.pl

Jeszcze raz serdecznie zachêcam do
wys³ania okularów i znaczków. Pamiêtajmy,
¿e bezu¿yteczna dla nas rzecz mo¿e staæ siê
dla kogoœ ratunkiem. Przemyœlmy i doceñ-
my ten fakt.

Wolontariuszka
Marzena Pitek

Caritas Polska apeluje o przekazywa-
nie na jej rzecz 1 proc. podatku dochodo-
wego. W ubieg³ym roku z tego tytu³u or-
ganizacja otrzyma³a ok. 7 mln. z³. Dziêki
tym œrodkom mo¿na by³o m.in. prowadziæ
do¿ywianie 150 tys. dzieci oraz zorgani-
zowaæ kolonie dla 109 tys. najm³odszych.

Caritas prowadzi wiele ró¿nych dzie³: od
domów dla samotnych matek, poprzez po-
moc dzieciom ubogim, osobom bezrobot-
nym, bezdomnym, pomoc osobom niepe³-
nosprawnym, a¿ po prowadzenie stacji
opieki i hospicjów.

Ka¿dego roku do Caritas trafia ogrom-
na iloœæ pism z proœb¹ o udzielenie pomo-
cy. Obecnie organizacja dysponuje ponad
tysi¹cem ró¿nych oœrodków, otacza opiek¹
ponad 1,6 milionów osób.

Aby przekazaæ 1 proc. swojego podat-
ku dochodowego na rzecz organizacji po-
¿ytku publicznego, podatnik musi naj-
pierw obliczyæ swój podatek dochodowy, a
nastêpnie jeden procent tej kwoty wp³aciæ
na konto wybranej organizacji. O wp³acon¹
sumê pomniejszyæ swój podatek. Urz¹d
skarbowy zwróci tê sumê wraz ze zwrotem
nadp³aconego podatku.

1% podatku dla Caritas
Archidiecezji Krakowskiej

Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest
organizacj¹ po¿ytku publicznego (nr KRS
0000207658). Podczas dorocznych rozliczeñ
z Urzêdem Skarbowym ka¿dy mo¿e wes-
przeæ nas przekazuj¹c – zamiast do bud¿e-
tu pañstwa – 1% swojego podatku nale¿-
nego za poprzedni rok podatkowy. Przeka-
zane nam pieni¹dze zostan¹ przeznaczone
na dofinansowanie dzia³alnoœci naszych
placówek dla najbardziej potrzebuj¹cych.

Jak przekazaæ 1% podatku na rzecz
Caritas Archidiecezji Krakowskiej?

* Wype³niaj¹c roczne zeznanie podat-
kowe (PIT 36, PIT 37, PIT 28) za rok 2006
obliczamy podatek nale¿ny urzêdowi skar-
bowemu. Kwotê podatku wpisujemy w ru-
brykê „Podatek nale¿ny”

* Obliczamy 1% podatku nale¿nego.
* Otrzyman¹ kwotê wpisujemy w rubry-

kê „Kwota zmniejszenia z tytu³u wp³aty na
rzecz organizacji po¿ytku publicznego” (w
zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek groszy
w dó³, np. 1,57 z³ = 1,50 z³, 1,43 = 1,40 z³, 1,99
= 1,90 z³).

* Od podatku nale¿nego odejmujemy
kwotê 1% podatku. Pomniejszon¹ kwotê
wpisujemy w rubryce „Podatek nale¿ny po
zmniejszeniu”.

* Kwotê równ¹ 1% podatku wp³acamy
na specjalnie w tym celu utworzone konto
Caritas Archidiecezji Krakowskiej: BSR
Kraków 97 85890006 0000 0011 1197
0075 w terminie do 30 kwietnia za pomoc¹
przekazu bankowego (tak¿e bankowoœæ
elektroniczna) lub pocztowego. Uwaga!
Op³ata od wp³at 1% na rachunki bankowe
organizacji po¿ytku publicznego na poczcie
kosztuje tylko 1 z³!

Wp³aty w oddzia³ach Banku Spó³dziel-
czego Rzemios³a s¹ zwolnione z op³at!

* Czytelnie, najlepiej drukowanymi lite-
rami wype³niamy przekaz, pamiêtaj¹c, ¿e musi
na nim widnieæ imiê, nazwisko i adres wp³a-
caj¹cego, kwota dokonanej wp³aty oraz na-
zwa Caritas Archidiecezji Krakowskiej, na
rzecz której zosta³a dokonana wp³ata.

Wspólnota charytatywna im. Jana Paw³a II w Rudniku postanowi³a w³¹czyæ siê do
akcji na rzecz najbardziej potrzebuj¹cych ludzi. Pragniemy w ten sposób okazaæ p³y-
n¹c¹ z g³êbi naszych serc wra¿liwoœæ na ich krzywdê i cierpienie. Codziennie bowiem
walcz¹ oni z chorobami, bied¹ i g³odem.

Caritas Polska
1% podatku dla

Gotowe druki s¹ wy³o¿one m.in. w ko-
œciele NSPJ w Su³kowicach oraz w sklepiku
pana Szczotkowskiego w rynku.

W przypadku nadp³aty podatku w ci¹-
gu 3 miesiêcy otrzymamy z urzêdu skarbo-
wego zwrot wp³aconej kwoty. Podejmuj¹c
trud przekazania 1% podatku na rzecz Cari-
tas, przyczyniamy siê do zwiêkszenia po-
mocy najbardziej potrzebuj¹cym, utrzyma-
nia i rozbudowy placówek dla chorych, star-
szych, niepe³nosprawnych, dzieci i matek z
dzieæmi, bezdomnych, ofiar przemocy i naj-
ubo¿szych.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej
gor¹co dziêkuje za pomoc!

Chcesz wspomóc dzia³alnoœæ Szkolne-
go Ko³a Caritas im. œw. Jana Kantego przy
Gimnazjum w Su³kowicach na przekazie
dopisz: SKC Su³kowice

Jan P³oszczyca
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Wraz z rozpoczêciem dzia³alnoœci nowo
wybranej Rady Miejskiej narodzi³a siê ini-
cjatywa stworzenia M³odzie¿owej Rady,
której pomys³odawc¹ by³ przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Jan Socha. W tym celu po-
wo³ano trzeciego wiceprzewodnicz¹cego
jako najm³odszego radnego, który mia³ za-
j¹æ siê w³aœnie t¹ sprawa. Zosta³em wiêc
wiceprzewodnicz¹cym, co by³o i jest dla
mnie ogromnym wyzwaniem, ale i zaszczy-
tem oraz z czego jestem bardzo dumny.

G³ównym za³o¿eniem by³o aktywizacja
œrodowisk m³odzie¿owych w spo³ecznoœci
lokalnej oraz promocja idei spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Ca³e przedsiêwziêcie ru-
szy³o w lutym i dotyczy³o wyborów do
struktur M³odzie¿owej Rady. We wszyst-
kich miejscowoœciach gminy odbywa³y siê
spotkania z m³odzie¿¹, na których by³y
przedstawiane i omawiane za³o¿enia, idee
M³odzie¿owej Rady. Zosta³y przedstawio-
ne zasady uczestnictwa w strukturach, na
czym mia³yby polegaæ ich obowi¹zki oraz
zadania, jakie przys³uguj¹ im prawa. Do za-
dañ M³odzie¿owej Rady bêdzie nale¿eæ
uczestnictwo w sesjach, dbanie o interesy

m³odych ludzi w ca³ej gminie, organizowa-
nie przedsiêwziêæ zachêcaj¹cych m³odzie¿
poszczególnych miejscowoœci do uczest-
nictwa w ¿yciu tej¿e miejscowoœci oraz ca-
³ej gminy. G³ównym zadaniem przedstawi-
cieli do M³odzie¿owi Rady Miasta bêdzie
reprezentowanie m³odzie¿y z poszczegól-
nych miejscowoœci na forum gminy.

Odby³y siê wybory na przedstawicieli
do M³odzie¿owej Rady. Przyjêliœmy zasa-
dê, aby z ka¿dej miejscowoœci by³o tylu
samych przedstawicieli co radnych, lecz
wiêcej ni¿ jeden oraz dodatkowo po jed-
nym reprezentancie z szkó³ ponadpodsta-
wowych, co ³¹cznie da³o 19 m³odych ludzi,
w wieku od 16 do 21 lat. Oto oni:

Biertowice: Justyna Kopta, Przemys³aw
Kania; Harbutowice: £ukasz Magiera, An-
gelika Urbañczyk; Krzywaczka: Andrzej
Boczkaja, Andrzej Œcis³owski; Rudnik: Alek-
sandra Góralik, Norbert Jaœkowski, Rafa³ Ju-
dasz, Pawe³ Szuba; Su³kowice: S³awomir
Biela, Rafal Bielarz, Iweta Krasek, Jaros³aw
£akomy, Jacek Mardaus, Paulina Boczka-
ja, Anna Moskal, Jan Sroka.

Jednoczeœnie w trakcje spotkañ zosta-
³y utworzone struktury lokalnych Rad M³o-
dzie¿owych, zrzeszenia m³odych, gdzie lo-
kalni liderzy maj¹ podejmowaæ dzia³ania
przede wszystkim na terenie w³asnej miej-
scowoœci, co jednak nie wyklucza rozsze-

rzenia dzia³añ na ca³¹ gminê. (Chcia³em wy-
mieniæ wszystkich m³odzie¿owych liderów
zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ na rzecz
swojej miejscowoœci i ca³ej gminy, jednak z
powodu bardzo du¿ej liczby tych osób tego
nie uczyniê. Bardzo proszê o wybaczenie,
ale nie chcê nikogo opuœciæ, a wszyscy tu
siê nie zmieszcz¹.)

Na spotkaniach m³odzi ludzie przedsta-
wili bardzo interesuj¹ce pomys³y, które
chcieliby zrealizowaæ w swoich miejscowo-
œciach oraz w ca³ej gminie. Do najbardziej
interesuj¹cych pomys³ów nale¿¹ miêdzy
innymi organizacja imprez integracyjnych,
tworzenie kó³ek zainteresowañ, rozgrywek
sportowych i wiele innych interesuj¹cych
dzia³añ.

Najwiêkszym problemem, z jakim bory-
ka siê czêœæ m³odzie¿y w naszej gminie, to
brak miejsca do spotkañ. Obecnie jest on
rozwi¹zywany w ró¿ny sposób, najczêœciej
prosimy o wypo¿yczenie obiektu w szko-
³ach lub stra¿nicach. Mimo tych trudnoœci
jest pewna nadzieja w postaci filii Oœrodka
Kultury, tzn. zosta³y podjête pewne dzia³a-
nia maj¹ce na celu utworzenie filii Oœrodka
Kultury w ka¿dej miejscowoœci gminy. W
efekcie mia³oby to doprowadziæ do utwo-
rzenia klubów m³odzie¿owych, które orga-
nizowa³yby czas m³odym ludziom.

Piotr Budzoñ

Aktywna
m³odzie¿

Podstawowym problemem ludzi m³o-
dych jest nieumiejêtnoœæ spêdzania czasu
wolnego, który stanowi ogromy procent
ca³ego czasu pozaszkolnego takiej osoby.
M³odzie¿ nie potrafi NIC poza klikaniem w
klawiaturê komputera przez kilkanaœcie go-
dzin dziennie i graniem w bezsensowne, pe³-
ne przemocy, brutalnoœci i chamstwa gry.

Dawno temu minê³y czasy, kiedy ludzie
spotykali siê, rozmawiali, pog³êbiali sw¹
wiedzê. Teraz spo³eczeñstwo g³upieje, na
ka¿dym kroku spotykamy g³¹bów, pocz¹w-
szy od polityków a¿ po lekarzy, urzêdni-
ków i innych ludzi, których potocznie na-
zywamy elit¹ spo³eczn¹. ,,Dziêkujê za ¿ycie
w takim spo³eczeñstwie” – mówimy sobie,
ale, niestety, nie zdajemy sobie sprawy, ¿e
spo³eczeñstwo to my wszyscy.

Ma³o który rodzic zauwa¿a, ¿e jego
dziecko ma problemy! Ma³o które dziecko
zwierza siê rodzicom ze swoich problemów!
Nie ma najistotniejszej rzeczy, której nazwê
powinienem powoli przeliterowaæ, ponie-
wa¿ dla wielu ludzi bêdzie to nowoœæ. Ta
rzecz to DIALOG. To w³aœnie dialog pro-
wadzi do zrozumienia innej osoby.

Rodzice nie znaj¹ swoich dzieci, a lep-
sz¹ nazw¹ na czynnoœæ, któr¹ wykonuj¹ za-

miast ,,wychowywania” powinno byæ
,,chowanie”. Pewnie wielu ludzi nawet nie
zauwa¿y ró¿nicy, ale jest ona znacz¹ca. Dla-
czego wiêc w takim razie rodzice maj¹ pre-
tensje do swoich dzieci? Przecie¿ niczego
ich nie nauczyli. Internet i media to za nich
odwali³. Dzieci i m³odzie¿ postêpuj¹ zgod-
nie z zasadami, które wpoi³o im darmowe
Ÿród³o wychowania. Dlaczego wiêc rodzi-
ce maj¹ do nich ¿al?!

Internet i media niszcz¹ inteligencjê cz³o-
wieka, robi¹ z niego maszynê konsumuj¹c¹
wszystko, co tylko wyœwietli siê na ekranie
monitora. Rodzice sami maj¹ z tym problem,
wiêc trudno, aby œlepy uczy³ œlepego czytaæ.

 Nie jesteœmy na tyle dojrzali, aby hierar-
chicznie podzieliæ sprawy na wa¿niejsze i
mniej wa¿ne. Rodzice nie maj¹ pojêcia, co ich
dzieci robi¹ przed ekranami komputerów. Ero-
tyka jest dostêpna na ka¿dym kroku, filmy
pornograficzne to kwestia kilku przyciœniêæ
myszk¹. Nie wspominam o filmach, które po-
kazuj¹ przemoc, gwa³ty i morderstwa, ponie-
wa¿ s¹ one codziennoœci¹. Problemu nie sta-
nowi fakt, ¿e takie filmy istniej¹, ale fakt, ¿e
rodzice je akceptuj¹. Cz³owiekowi doros³emu
o twardym pod³o¿u moralnym i mentalnym
takie filmy byæ mo¿e nie wyrz¹dz¹ krzywdy,
ale na nieletnich maj¹ wp³yw demoralizuj¹cy.
Zdemoralizowana jednostka jest przyczyn¹
zdemoralizowanego ogó³u, poniewa¿ na œwie-
cie jest tak, ¿e to z³o poch³ania dobro, a nie
dobro poch³ania z³o.

Doroœli wiedz¹, ¿e psychika cz³owieka
ulega wielu przeobra¿eniom w zale¿noœci
od wieku, stopnia dojrza³oœci i innych czyn-
ników indywidualnych. Niestety, nie przy-
gotowuj¹ swoich dzieci do tych zmian, które
maj¹ wielki wp³yw na ich rozwój i poczucie
wartoœci.

M³odzie¿ stoi na olbrzymiej krawêdzi, z
której, jak mówi¹ statystyki, wiêkszoœæ spa-
da. Ogromny procent prób samobójczych
wœród m³odzie¿y mówi sam za siebie, ulice
s¹ pe³ne pijanych, pal¹cych nieletnich, któ-
rzy s¹ akceptowani przez innych! Dajemy
im tak jakby przyzwolenie przez to, ¿e nie
reagujemy, wiêc czuj¹ siê mocni. W wiêk-
szoœci sklepach alkohol jest sprzedawany
niepe³noletnim, którzy bez ¿adnego wsty-
du kupuj¹ wódkê czy piwo.

Olbrzymim problemem jest tak¿e prze-
moc i to ju¿ nawet nie ta patologiczna, ale
przemoc wœród m³odzie¿y. Je¿eli m³ody cz³o-
wiek jest bity i poni¿any w domu rodzin-
nym, to zazwyczaj odreagowuje na rówie-
œnikach w szkole. Patologia i przemoc spo-
³eczna swoje Ÿród³o ma w³aœnie w Interne-
cie i mediach.

Je¿eli nie przestaniemy akceptowaæ de-
moralizuj¹cego zachowania m³odych ludzi,
to oni przestan¹ akceptowaæ nas. Rodzice
powinni kontrolowaæ swoje dzieci, powin-
ni zachêcaæ, wrêcz zmuszaæ do kszta³cenia.
Kiedyœ dzieci za to im podziêkuj¹.

£ukasz Magiera

Wychowanie
czy chowanie?
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Wszyscy uczniowie przygotowali siê
bardzo starannie do tej uroczystoœci. Przed-
szkolaki i uczniowie klas I-III pod czujnym
okiem pañ wychowawczyñ przygotowali
program artystyczny. Piêknie œpiewali pio-
senki, tañczyli i recytowali. Wra¿eñ arty-
stycznych dostarczy³y wykonane w³asno-
rêcznie wielobarwne stroje.

„Pani Wiosna” ubrana w kolory têczy
by³a prawdziw¹ ozdob¹ tego przedstawie-
nia. Uczniowie klasy II przygotowali rów-
nie¿ zagadki i krzy¿ówki o tematyce wio-
sennej. Okazjê do wykazania siê wiedz¹
mia³y zarówno maluchy jak i starszaki. W
dalszej czêœci tego radosnego dnia prze-
prowadzono konkurs piosenki rozrywko-
wej, w którym wziê³o udzia³ 17 uczniów.

Laureatami klas m³odszych zostali ucz.
klasy III: Magdalena Œwierk, Micha³ Wi-
dlarz i Urszula Bochenek, a Kamil Budzow-
ski i Mileny Œmi³ek z klasy I otrzymali wy-
ró¿nienia.

Pierwszy dzieñ wiosny
W klasach starszych tryumfowali Na-

talia Rogowiec i Alicja Ciê¿kowska z klasy
IV oraz Adam Widlarz i Witold Kania z kla-
sy VI.

Po konkursie wyruszyliœmy w barwnym
pochodzie z „marzann¹” w stronê rzeki,
¿eby ja utopiæ. Dziewczynki mia³y na g³o-
wach kolorowe wianki a ch³opcy przepaski
ze s³omy.

Na przedzie kolumny „maszerowa³a”
oczywiœcie s³omiana kuk³a. Po przyjœciu
nad rzekê, barwny korowód siê zatrzyma³,
¿eby podpaliæ s³omian¹ pannê i wianki i
wrzucono je w rw¹cy nurt. Marzanna d³u-
go p³ynê³a, oddalaj¹c siê stopniowo widaæ
by³o tylko unosz¹cy siê w powietrze dym.

Zapewne zima ju¿ nie wróci do nas.
Do szko³y wróciliœmy z zielonym wio-

sennym gaikiem i œpiewem na ustach

Uczniowie klasy III
z Biertowic

W marcu odby³y siê w Oœrodku Kultu-
ry w Su³kowicach warsztaty recytatorsko-
aktorskie prowadzone profesjonalnie
przez aktorkê Teatru Ludowego w Krako-
wie Ma³gorzatê Krzywicê.

Stawiaj¹c na jakoœæ (dobre przygoto-
wanie recytatorów) przyjêto na warsztaty
16 osobow¹ grupê uczniów z gminnych
szkó³ podstawowych i gimnazjów. Przez
dwa dni szlifowano dykcjê, interpretacjê
utworów, dbaj¹c o ogólny wyraz artystycz-
ny recytowanych wierszy i fragmentów
prozy. Pracowano na tekstach wybitnych
klasyków po twórców wspó³czesnych.
Drugi dzieñ warsztatów mia³ zdecydowa-
nie formê konkursow¹. Wytypowano na
konkurs powiatowy 4 laureatów: Paulinê
Latoñ – kl. II Gimnazjum Su³kowice, Rena-
tê Pu³kê – kl. II Gimnazjum Su³kowice, Ka-
tarzynê Boczkajê – kl. VI SP Harbutowice,
Anetê Urbanik – kl. III Gimnazjum Krzy-
waczka.

Dziewczêta bêd¹ mia³y jeszcze trochê
czasu, aby popracowaæ nad interpretacj¹
wybranych utworów, kieruj¹c siê wskazów-
kami aktorki.

Bo¿ena Gola
Miejska Biblioteka Publiczna

¯yjemy w czasach, gdy rynek zasypuje
nas stertami plastikowych przedmiotów „na
jedn¹ chwilê”, pozbawionych smaku este-
tycznego, ziej¹cych tandet¹. Zerwaliœmy z
poczuciem piêkna kszta³towanego kolory-
tem sztuki ludowej, która czêsto œwiadczy-
³a o odrêbnoœci miejsca, w którym ¿yjemy.
W nawi¹zaniu do kolorowego œwiata wy-
obraŸni artystów ludowych proponujemy
dzieciom, m³odzie¿y i doros³ym konkurs pla-
styczny „Motyle z mojej wyobraŸni.”

Organizatorzy sugeruj¹ twórcom wyko-
nanie motyli o charakterze dekoracyjnym,
co w znacznej mierze rozszerza mo¿liwoœæ

II edycja regionalnego konkursu plastycznego „Zwierciad³o”

Motyle z mojej wyobraŸni
kreacji artystycznej. Udzia³ w konkursie
polega na wykonaniu indywidualnej pracy
w dowolnym materiale i technice – od ma-
larstwa poprzez collage, do form przestrzen-
nych. Mo¿na ³¹czyæ techniki i u¿ywaæ do-
wolnych materia³ów.

Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 30 kwiet-
nia 2007r. w Oœrodku Kultury w Su³kowi-
cach, gdzie mo¿na równie¿ zapoznaæ siê z
regulamin konkursu.

 Organizatorzy
Oœrodek Kultury w Su³kowicach

Starostwo Powiatowe w Myœlenicach
Gimnazjum im. Kardyna³a Stefana

Wyszyñskiego w Su³kowicach

17 uczniów ze wszystkich szkó³ pod-
stawowych naszej gminy rywalizowa³o 27
marca w Biertowicach w Gminnym Kon-
kursie Mitologicznym.

Konkurs sk³ada³ siê z trzech czêœci. W
pierwszej uczniowie rozwi¹zywali test, w
drugiej odgadywali rebusy, krzy¿ówki zwi¹-
zane z mitologi¹, a trzecia czêœæ polega³a
na rozpoznawaniu bohatera mitologiczne-
go oraz indywidualnej odpowiedzi na za-
dane pytania. Zadania konkursowe ocenia-
³a komisja z³o¿ona z nauczycieli poszcze-
gólnych szkó³.

Po zsumowaniu punktów zosta³y og³o-
szone wyniki.

I miejsce uzyska³a Mariola Urbañczyk
z Harbutowic, II m. (ex aequo) Pawe³ GêdŸ-
ba i Przemys³aw Bartosz z Biertowic, III
m. Daniel Kowal z Harbutowic, IV m. Anna
Burda z Krzywaczki, V m. Magdalena
W³adowska z Krzywaczki.

Uczestnicy konkursu byli bardzo do-
brze przygotowani, wykazali siê wspania³¹
wiedza mitologiczn¹.

Wszyscy uczniowie otrzymali od pani
dyrektor Renaty Skrzeczek s³odkie upomin-
ki, a zwyciêzcy dyplomy i nagrody ksi¹¿-
kowe, które ufundowa³y firmy „Stanbud” z
Biertowic i Centrum Handlowe „Zibi” z Rud-
nika oraz pani Joanna Œliwa ze sklepu spo-
¿ywczego w Biertowicach. Dziêkujemy!

Organizatorka konkursu
Bogus³awa Moska³a

Znaj¹ mitologiê
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„ADAŒ”

‘Mirror, mirror on the wall, who is the
fairest of us all? ( t³. Lustereczko, powiedz
przecie, kto jest najpiêkniejszy w œwiecie?)
to zdanie, które na pewno zapad³o w pamiêæ wielu
uczniom i ich rodzicom, którzy byli obecni na
przedstawieniu pt. „Snow White” czyli Królewna
Œnie¿ka w Szkole Podstawowej w Su³kowicach w
dniach 21 i 22 marca br.

Wystêp w jêzyku angielskim przygotowa³a
wraz z uczniami z klasy III b nauczycielka Izabela
Profic. Dla tych, którzy nie znaj¹ jêzyka angiel-
skiego, narrator wyjaœnia³ po polsku, co siê dzieje
na scenie. Przepiêkn¹ scenografiê, któr¹ mo¿na
by³o podziwiaæ w trakcie przedstawienia, przygo-
towa³a pani Ewa Garbieñ z uczennicami z ko³a
plastycznego.

Izabela Profic

Królewna Œnie¿ka
w jêzyku angielskim

7 marca nasza szko³a zorganizowa³a Gminne
Zawody Gimnastyczne, nad przebiegiem których
czuwa³a pani Halina Prza³a oraz jury: pan Marek
Dzie¿a, pani Joanna KuŸnica i pan Piotr Sroka,
którzy przyznawali punkty za ka¿dy wystêp.
Konkurs dla czterech kategorii sk³ada³ siê z dwóch
czêœci. Pierwsza obejmowa³a uk³ady gimnastycz-
ne, druga skoki przez koz³a i przez skrzynie.

Reprezentanci naszej szko³y zajêli nastêpu-
j¹ce miejsca:

Klasy I-III: Urszula Bargie³ (I miejsce), Ma³-
gorzata Bargie³ (II m.), Wioletta Kurek (II m.),
Kinga Garbieñ (III m.). Wœród ch³opców I m.
zaj¹³ Filip Sroka.

Klasy IV: Klaudia Oramus (I m.), Aleksandra
Moskal (III m.).

Klasy V: Brygida Biela (I m.), Jagoda Pitala
(II m.), Weronika ¯ak (III m.). W kategorii ch³op-
ców I m. zdoby³ Krzysztof Bernecki, a II Dawid
KoŸlak.

Klasy VI: Angelika Mistarz (I m.) oraz Iwona
Frosztêga (II m.). Kacper Œwiat³oñ uplasowa³ siê
na II, a III Konrad Latoñ na III m.

Gminne Zawody
Gimnastyczne

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Szko³y Podstawowej im. Adama Mickiewi-
cza w Su³kowicach zapraszaj¹ do wziêcia
udzia³u Festiwalu Twórczoœci Religijnej pod
has³em Pokolenie JP II o Janie Pawle II.

Festiwal adresowany jest do uczniów szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i œrednich Ar-
chidiecezji Krakowskiej i obejmuje poezjê, pio-
senkê, teatr tañca i sztukê plastyczn¹. Przes³u-
chania odbêd¹ siê 19 kwietnia – poezja, 20
kwietnia – teatr tañca i piosenka, 1 kwietnia
zostanie dokonana ocena prac plastycznych,
zaœ Koncert Laureatów i wrêczenie nagród na-
st¹pi 22 kwietnia, tj. w niedzielê w Oœrodku
Kultury w Su³kowicach.

Festiwal organizowany jest przy wspó³-
udziale Parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezu-
sa w Su³kowicach oraz Burmistrza Gminy Su³-
kowice.

Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Su³kowicach Iwona Dzidek

„LAUDATE  DOMINUM”
FESTIWAL TWÓRCZOŒCI RELIGIJNEJ

Œwiêto wiosny jak zwykle obchodzone
jest w naszej szkole na weso³o. W tym roku
Samorz¹d Uczniowski postanowi³ zorgani-
zowaæ Wiosenny Pojedynek Gigantów, czy-
li potyczki uczniów i nauczycieli.

Ka¿da z 12-osobowych dru¿yn mia³a przed
sob¹ szereg zmagañ, którym musia³a podo³aæ.
Najwiêksze emocje wzbudzi³a konkurencja spor-
towa, któr¹ u³amkami sekund zwyciê¿yli ucznio-
wie. Oprócz wyczynów sportowych reprezentan-
ci uczniów i grona pedagogicznego musieli zmie-
rzyæ siê z konkurencj¹ intelektualn¹ i prawid³owo
odpowiedzieæ na 10 pytañ z zakresu „wiedzy ogól-
noszkolnej”. W kolejnej konkurencji dru¿yny mu-
sia³y wykazaæ siê umiejêtnoœciami wokalnymi, bio-
r¹c udzia³ w konkursie karaoke. Nie zabrak³o rów-
nie¿ konkurencji plastycznej. I tu obydwie dru¿y-
ny mia³y nie lada zadanie – zaprezentowania
„¿ywego obrazu wiosny”. Trzeba przyznaæ, ¿e
wyobraŸnia naszych nauczycieli jest naprawdê
godna podziwu.

Jednog³oœnie jury og³osi³o, ¿e wiosenne zma-
gania uczniów i nauczycieli zakoñczy³y siê remi-
sem i obydwa zespo³y otrzyma³y tytu³y Gigantów
Szko³y.

Opiekun Samorz¹du Uczniowskiego
Magdalena Klus

Wiosenny
pojedynek gigantów

Wychowawczyni klasy II c w celu akty-
wizowania i propagowania czytelnictwa oraz
wzmacniania wspó³pracy miêdzy nauczycie-
lem, uczniem i rodzicem zorganizowa³a
warsztaty pt. „Zimowe bajanie”.

Dzieci prezentowa³y swoje ulubione ksi¹¿ki,
wcielaj¹c siê w role baœniowych bohaterów. Ro-
dzice mieli mo¿liwoœæ zaobserwowania pracy swo-
ich pociech. Podczas prezentacji uczniowie wy-
korzystali przygotowane przez siebie prace pla-
styczne, które potem zosta³y przekazane do
szkolnej biblioteki.

Krystyna Madejczyk

„Zimowe bajanie”

W lutym w Spytkowicach odby³y siê zawody
w narciarstwie alpejskim. Nasz¹ szko³ê reprezen-
towa³o dziewiêciu uczniów, którzy zajêli nast. miej-
sca:

I miejsce Justyna Latoñ, II m. Sylwia Ligara,
Piotr Œwiat³oñ, III m. Rafa³ Garbieñ, IV m. Woj-
ciech Biela, Jakub Urbañczyk, V m. Filip Sroka,
Konrad Latoñ, XII m. Norbert Œmi³ek.

Mimo niezbyt œniegowych warunków kon-
kurs przebiega³ w mi³ej i przyjemnej atmosferze,
o co zadbali organizatorzy zawodów oraz nasi opie-
kunowie pani Halina Prza³a oraz pan Piotr Sroka.

Jarek Mardaus VI c

Gminne zawody w nar-
ciarstwie alpejskim

Aby przyst¹piæ do sportowych zmagañ, trze-
ba by³o spe³niæ pewne wymagania, które s¹ nie-
zwykle wa¿ne w tego typu konkurencjach. Przy-
gotowania do konkursu prowadzi³a pani Halina
Prza³a. Serdeczne podziêkowania sk³adamy orga-
nizatorom konkursu oraz Radzie Rodziców Szko-
³y Podstawowej w Su³kowicach, która ufundowa³a
medale dla zwyciêzców.

Anna Krzykawska VI c

Opiekunowie oraz rodzice dzieci niepe³no-
sprawnych sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Pani
mgr Marcie Biernat i Pani mgr Helenie Ho-
durek oraz ich wychowankom za niezwyk³y
dar serca. Dziêki ich wsparciu czterdziestu sied-
miu uczniów klas integracyjnych oraz uczniów
realizuj¹cych obowi¹zek szkolny nauczaniem in-
dywidualnym Szko³y Podstawowej w Su³kowicach
mog³o obejrzeæ w dniu 26.02.2007 r. spektakl
teatralny pt.: „Plastusiowy pamiêtnik”.

Dyr. Szko³y Podstawowej Iwona Dzidek
Opiekun Grupy Œrodowiskowej Stowarzyszenia

„Kolonia” Danuta Kostowal-Suwaj

PODZIÊKOWANIE
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Opieka pedagogiczna i korekta tekstów
Magdalena Klus

Szanowna Pani Dyrektor,

Dziêkujê za przys³ane mi zaproszenie na
Festiwal Twórczoœci Religijnej pod has³em:
Pokolenie JP II o Janie Pawle II, które 22 kwiet-
nia 2007 roku organizuje Szko³a Podstawowa
im. Adama Mickiewicza w Su³kowicach.

Przyjmujê Patronat Honorowy nad Festi-
walem. Nie mog¹c przybyæ, pozdrawiam ser-
decznie wszystkich Uczestników i ¿yczê wzbo-
gacenia siê duchowoœci¹ Jana Paw³a II w po-
ezji, piosence i sztuce Jemu poœwiêconym.

Szczêœæ Bo¿e!
Stanis³aw Kardyna³ Dziwisz

GAZETKA SZKO£Y PODSTAWOWEJ
IM. ADAMA MICKIEWICZA W SU£KOWICACH
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W dniach 6 i 8 marca br. w hali Gimnazjum
odby³a siê Powiatowa Gimnazjada w pi³ce
rêcznej dziewcz¹t i ch³opców. W zawodach
wziê³o udzia³ dziesiêæ zespo³ów.

Gimnazjum w Su³kowicach reprezentowali:
Magdalena Piegza, Aleksandra Skrzeczek, Pauli-
na Szuba, Patrycja Urbañczyk, Katarzyna Szczu-
rek, Beata Szuba, ¯aneta Moskal, El¿bieta Sko-
rut, Ma³gorzata R¹czka, Natalia Kozio³ek, Eweli-
na Pyrtek, Kamila Heliñska, Brygida Moskal,
Paulina Profic oraz Szymon Latoñ, Jacek Mar-
daus, Pawe³ Zajda, Marcin Pu³ka, Arkadiusz Cu-
dak, Micha³ Matulski, Mateusz Sztebel, Piotr Nê-
dza, Artur Motal, £ukasz Garbieñ, Rafa³ Pu³ka,
Aleksander Blak, Jaros³aw Fr¹czek. Nasi ucznio-
wie nie wykazali siê na boisku wielk¹ goœcinno-
œci¹, wygrywaj¹c pewnie wszystkie mecze i zaj-
muj¹c pierwsze miejsce. Ju¿ wkrótce bêd¹ wal-
czyæ w zawodach wojewódzkich.

Maria Zajda

Monika Dro¿d¿ i Patrycja Urbañczyk z
kl. III g s¹ moimi uczennicami od trzech lat. Od
pocz¹tku zwróci³y na siebie uwagê nie tylko sys-
tematycznoœci¹ i wytrwa³oœci¹, ale tak¿e zaanga-
¿owaniem w pracê na lekcji. Ich wypowiedzi ust-
ne i pisemne zawsze charakteryzowa³y siê
ogromn¹ dojrza³oœci¹ i trafnoœci¹ spostrze¿eñ. Nic
wiêc dziwnego, ¿e zaproponowa³am im udzia³ w
konkursach dotycz¹cych mojego przedmiotu.

W ubieg³ym roku szkolnym Monika odnios³a
ogromny sukces: zosta³a laureatk¹ Wojewódzkie-
go Konkursu Religijnego „Œwiêci i b³ogos³awieni
oraz kandydaci na o³tarze – kanonizowani przez
Jana Paw³a II i odebra³a gratulacjê z r¹k Przyja-
ciela Ojca Œwiêtego – samego kard. Dziwisza.

W tym roku dziewczêta po raz kolejny przy-
st¹pi³y do zmagañ konkursowych, tym razem pod
has³em: „Konkurs Wiedzy Religijnej – Ksiêga Ro-
dzaju”. Etap szkolny wygra³a Monika, tu¿ za ni¹
uplasowa³a siê Patrycja. Obie reprezentowa³y na-
sze gimnazjum w etapie regionalnym, który 15
lutego odby³ siê w Bysinie. Ku mojej wielkiej ra-
doœci Monika zakwalifikowa³a siê do etapu woje-
wódzkiego, tj. diecezjalnego i myœlê, ¿e ma du¿e
szanse, by po raz kolejny zostaæ jego laureatk¹.
¯yczê Jej tego z ca³ego serca, tym bardziej, ¿e
sukces ucznia to tak¿e wielka satysfakcja nauczy-
ciela i pedagoga.

Barbara Szatan

13 marca w naszej szkole odby³ siê Maraton
Mitologiczny . Wziêli w nim udzia³ wszyscy
uczniowie klas drugich. Etap szkolny poprzedzo-
ny by³ eliminacjami klasowymi, które wy³oni³y
trzy najlepsze osoby i rezerwowego. Konkurs przy-
gotowa³a pani Beata Siomucha.

Musieliœmy siê wykazaæ nie tylko znajomo-
œci¹ wiêkszoœci zwi¹zków frazeologicznych wy-
wodz¹cych siê z mitologii, ale i umiejêtnoœci¹ opo-
wiadania mitów. Walka o pierwsze miejsce by³a
za¿arta i trwa³a do ostatniej rundy pytañ. Wygra-
³a klasa IId w sk³adzie: Monika Bik, Ewelina Ton-
dyra, Karol Socha oraz  Beata Kois. Niewiele ustê-
powa³a jej klasa IIf.  Trzecie miejsce przypad³o
klasie IIg.

Myœlê, ¿e wiedza z zakresu mitologii przyda
siê m³odzie¿y. Bez znajomoœci mitów nie jest
mo¿liwe zrozumienie prozy, a szczególnie poezji,
w póŸniejszych dziejach literatury, a¿ po czasy
wspó³czesne.

Karola Socha II d
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Zbli¿a siê Wielkanoc, œwiêto, które poprze-
dzone jest d³ugim okresem oczekiwania i refleksji
tzn. Wielkim Postem. Ten z kolei okres zadumy
i smutku poprzedzaj¹ zapusty. Dni od zapustów
do Wielkanocy to czas tak szczególny, ¿e od da-
wien dawna towarzysz¹ mu specyficzne tradycje i
obrzêdy. Zdecydowa³yœmy, i¿ zapytamy nasze
babcie i dziadków o to, jak oni obchodzili ten
niezwyk³y czas.

Zacznijmy od zapustów. Jest to œwiêto zapo-
mniane przez nasze pokolenie. Nasi przodkowie
obchodzili ten czas zupe³nie inaczej. Na pocz¹tku
dnia dzieci by³y przez swoich rodziców przebiera-
ne w przeró¿ne kostiumy. Nastêpnie chodzi³y po
domach z zapytaniem: „Idziemy tu po zapuœcie,
ale nas tu nie opuœæcie, cztery jajka do koszyka
w³ó¿cie.” Po powrocie dzieci do domu obliczano
iloœæ jajek znajduj¹cych siê w koszykach. Gdy
nadchodzi³a noc rodziny zbiera³y siê przy ogni-
sku. Oceniano wygl¹d i pomys³owoœæ dzieciêcych
kostiumów. Naj³adniejsze stroje zostawiano dla”
przysz³ych pokoleñ”.

Wielki Post zaczyna siê Popielcem, podczas
którego obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokar-
mów miêsnych. Dawniej w Polsce przestrzegano
postu bardzo gorliwie, wyrzekaj¹c siê nie tylko
miêsa i t³uszczów roœlinnych, ale nawet nabia³u i
cukru. W wiêkszoœci po¿ywienie wielkopostne
stanowi³ ¿ur i œledzie. Nic wiêc dziwnego, ¿e pod
koniec Wielkiego Postu, wszyscy mieli ju¿ dosyæ
tej strawy i urz¹dzali tzw. pogrzeb ¿uru i œledzia.
Wœród okrzyków radoœci, ze œpiewem i z zacho-
waniem staropolskiego ceremonia³u, wynoszono
uprzykrzone artyku³y z domów, wrzucano do do³u

wykopanego poza terenem wsi i zakopywano,
odrzekaj¹c siê od tej strawy na ca³y rok. W nie-
których regionach, np. w krakowskim, ludnoœæ
wiejska zakopywa³a tak¿e garnek z popio³em,
bêd¹cy symbolem zakoñczenia czasu smutku i
pokuty, a nadejœcia czasu radoœci, zapocz¹tkowa-
nego œwiêtem Wielkiej Nocy.

Wielkanoc to najwa¿niejsze œwiêto chrzeœci-
jañskie, w którym rozwa¿amy œmieræ i zmartwych-
wstanie Chrystusa. Ukazuje ono chyba najlepiej
piêkno, trwa³oœæ i ró¿norodnoœæ tradycji ludo-
wych. Rozmaite regiony Polski maj¹ swoje w³a-
sne zwyczaje zwi¹zane z tym okresem. Niegdyœ
na tydzieñ przed Niedziel¹ Palmow¹ gospodynie
wiejskie przestawa³y piec chleb. Nie wolno by³o
tego robiæ a¿ do Wielkiego Tygodnia. Je¿eli któ-
rakolwiek z gospodyñ z³ama³aby ten zakaz, mo-
g³aby sprowadziæ na ca³¹ wieœ suszê. Jedynym spo-
sobem, aby siê od tego uchroniæ, by³o ukaranie
winnej przez wrzucenie jej i jej garnków do rzeki
lub jeziora!

W Wielk¹ Sobotê odbywa siê uroczyste œwiê-
cenie pokarmów. Niegdyœ ksiê¿a jeŸdzili do do-
mów wiernych, aby tam poœwiêciæ wszelkie po-
karmy, które mia³y byæ spo¿ywane w czasie Nie-
dzieli Zmartwychwstania. Dziœ my chodzimy do
koœcio³a. Przygotowujemy siê do tego czasu, czê-
sto przez wiele miesiêcy, doprowadzaj¹c nasz¹
œwiêconkê do perfekcji.

Najpiêkniejsze w naszych koszyczkach s¹ jaj-
ka. Zachwycaj¹ one niezwyk³ymi kolorami i wzo-
rami. Malowanie ich na Wielkanoc to tradycja
wci¹¿ ¿ywa i szeroko rozpowszechniona, chocia¿
dziœ ju¿ rzadko zdobi siê je w tak kunsztowne i
wyszukane wzory, jak dawniej. Barwy pisanek
mia³y swoje symboliczne znaczenie: fioletowa i
niebieska oznacza³y ¿a³obê i Wielki Post, czer-
wona - krew Chrystusa przelan¹ na krzy¿u za na-
sze grzechy, a zielona, br¹zowa i ¿ó³ta - radoœæ ze
zmartwychwstania. Naj³atwiej by³o zawsze poma-
lowaæ jajka na jeden kolor (tzw. kraszanki). U¿y-
wano do tego ró¿nych naturalnych barwników,
jak na przyk³ad ³upinek z cebuli, kwiatów malwy,
kory dêbowej lub olszowej. Ornamenty uzyskiwa-
no „pisz¹c” na jajkach przed malowaniem ich roz-
topionym woskiem, aby farba nie pokry³a powo-
skowanych wzorów. Tak w³aœnie powsta³a nazwa
„pisanki” Dawniej wierzono, ¿e jajka posiadaj¹
moc magiczn¹ i chroni¹ przed z³ymi duchami.
Czêsto zakopywano je w polu, aby zapewniæ so-
bie dobry urodzaj, lub w kurnikach, aby kury do-
brze nios³y.

Nam te¿ przyda siê ochrona przed z³ymi du-
chami takimi jak zbytnie przywi¹zanie do Inter-
netu lub telewizora. Zatem malujmy pisanki!

Joanna Socha IId
Karolina Joñczyk IIId

Rodzicom, Uczniom oraz wszystkim Sympatykom i Przyjacio³om na-
szej Szko³y sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia pe³nych radoœci, spo-
koju i rodzinnego ciep³a Œwi¹t Wielkanocnych.

Niech Zmartwychwsta³y Chrystus obdarza Was wszelkimi ³askami.
Z radosnym Alleluja

Krystyna Krzykawska
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Opieka pedagogiczna i korekta tekstów
Anna Bargie³

Czas smutku,
czas radoœci

Nasi zwyciêzcy
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21. 03. 07 r. to by³ wyj¹tko-
wy dzieñ dla spo³ecznoœci szkol-
nej, inny ni¿ pozosta³e. Jednak nie
by³o chaotycznego, bezcelowego
b³¹kania siê wagarowiczów po za-
chlapanym mokrym œniegiem
mieœcie, lecz wielka impreza, bê-
d¹ca pocz¹tkiem Festiwalu Nauki.

Powitanie
wiosny

Dnia 26 lutego 2007 roku prawie ca³a szko³a
uda³a siê na spektakl pt. ,,Sk¹piec” w wykonaniu
Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickie-
wicza z Wroc³awia. Przedstawienie odby³o siê w
Domu Kultury w Myœlenicach. By³ to ju¿ kolejny
taki wyjazd.

W Spektaklu trwaj¹cym zaledwie 1 h 10 min
wyst¹pi³o czworo aktorów. Nale¿y tutaj równie¿
dodaæ, ¿e osob¹, której mia³a genialny pomys³ na
stworzenie owego spektaklu jest Marzena Kuc-
mer–Drzywiecka (re¿yser przedstawienia). Miej-
scem akcji jest potê¿na i prê¿nie dzia³aj¹ca firma,
na której czele stoi Harpagon (g³ówny bohater,
wokó³ którego toczy siê ca³a akcja spektaklu).Je-
steœmy na balu kostiumowym wydanym na oko-
licznoœæ jubileuszu instytucji. Ka¿dy z zaproszo-
nych musi dostosowaæ siê do warunków posta-
wionych przez Harpagona. Zaproszeni maj¹ na
sobie stroje jednej z postaci sztuk Moliera. Ka¿dy
z osobna chce siê przypochlebiæ i zab³yszczeæ,
¿eby udowodniæ, ¿e to w³aœnie jemu najlepiej pa-
suje rola dziedzica ogromnej fortuny. Jak ju¿ wspo-
mnia³am, g³ównym bohaterem jest Harpagon -
stary cz³owiek, którego – jakby siê mog³o wyda-
waæ –jedyn¹ trosk¹ jest bezpieczne zdeponowa-
nie swojego maj¹tku. Jest to sknerus, gdy¿ z ni-
kim nie chce siê on nim podzieliæ. Pieni¹dze s¹
dla niego najwa¿niejsze. Jednak nale¿y sobie za-
daæ podstawowe pytanie: mo¿e mê¿czyzna ma
racjê chroni¹c swoje dobra, które, aby uzyskaæ
musia³ pracowaæ ciê¿ko ca³e swoje ¿ycie? Widzi
on, jaki styl ¿ycia prowadzi m³odzie¿ – równie¿
jego dzieci - która w jednej ma³ej chwili potrafi³a-
by roztrwoniæ ca³y maj¹tek. Harpagon chce mieæ
pewnoœæ, ¿e stoj¹c u progu swego ¿ycia, znajdzie
godnego nastêpcê, któremu bêdzie móg³ zaufaæ i
powierzyæ swój kapita³.

Przedstawienie, mimo i¿ odnosi siê do cza-
sów molierowskich tj. ponad 300 lat temu, nie
straci³o na swojej aktualnoœci. G³ównym za³o¿e-
niem gry jest pokazanie problemu pieniêdzy, który
dawniej by³ taki sam jak we wspó³czesnoœci. Opra-
wa graficzna i muzyczna ³¹cz¹ ze sob¹ dwie odle-
g³e od siebie epoki. Z jednej strony muzyka jest
wspó³czesna i zarazem dynamiczna a z drugiej
strony widzimy rekwizyty z epoki Moliera. Stro-
je by³y tak dobrane, aby pasowa³y do epoki odpo-
wiadaj¹cej czasom tego s³awnego pisarza. Uno-
woczeœnieniem jest wprowadzenie komputera, na
którym Harpagon mia³ wszystkie dane dotycz¹ce
swojej firmy i nie tylko. Gra aktorska równie¿
by³a w moim przekonaniu fenomenalna. Aktorzy
doskonale wczuli siê w swoje role, co da³o jeszcze
lepszy efekt wystawianego spektaklu.

Gratulujê twórcom udanej gry. Jednoczeœnie
zachêcam wszystkich do obejrzenia owego spekta-
klu, gdy¿ by³ on po prostu fantastyczny. S³owami
nie da siê opisaæ wra¿eñ jakie nam dostarczy³. Bar-
dzo byœmy chcieli zobaczyæ równie¿ inne sztuki,
które wystawia Narodowy Teatr Edukacji, ponie-
wa¿ uwa¿am, ¿e bêd¹ one równie udane jak ta.

Kinga Górka, klasa II TE

,,Sk¹piec” Moliera
– sztuka wci¹¿ ¿ywotna

Zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹ rozpo-
czynamy dziœ cykl artyku³ów przygotowywanych
przez m³odzie¿ ze szkolnego ko³a biologicznego
– LOP dotycz¹cy zwi¹zku pomiêdzy dzia³aniami
cz³owieka a jego zdrowiem.

Wielu z nas spala w piecach nie tylko drewno
i wêgiel, nie wiedz¹c, ¿e podczas spalania innych
rzeczy mog¹ powstawaæ groŸne dla zdrowia sub-
stancje, jak np. dioksyny.

Dioksyny s¹ jednym z najbardziej toksycznych
zwi¹zków, jakie otrzyma³ w wyniku syntezy cz³o-
wiek. S¹ produktem ubocznym przy produkcji pe-
stycydów, mas plastycznych i innych zwi¹zków za-
wieraj¹cych chlor. Powstaj¹ równie¿ przy spalaniu
œmieci, zawieraj¹cych tworzywa sztuczne. Dioksy-
ny gromadz¹ siê w powietrzu, wodzie, glebie, osa-
dach dennych i ¿ywnoœci. Opadaj¹c wraz z sadz¹ i
popio³em przedostaj¹ siê do gleby i na powierzchniê
roœlin liœciastych, czêsto na terenie uprawianym
przez w³aœciciela posesji i jego s¹siadów. Badania nad
toksycznoœci¹ dioksyn wskazuj¹, ¿e s¹ to jedne z
najbardziej rakotwórczych zwi¹zków znanych cz³o-
wiekowi. Ich szkodliwe dzia³anie polega równie¿ na
zak³óceniu funkcji wydzielania hormonów sterydo-
wych, co skutkuje obni¿eniem p³odnoœci, trudno-
œci¹ w zachodzeniu i utrzymaniu ci¹¿y, a nawet bez-
p³odnoœci¹. Bardzo groŸne s¹ dla kobiet w ci¹¿y
gdy¿ mog¹ spowodowaæ wady rozwojowe, opóŸnie-
nie w rozwoju intelektualnym i zaburzenia uk³adu
odpornoœciowego dzieci. System odpornoœciowy
ochrania przed chorobami bakteryjnymi i wiruso-
wymi oraz rakiem, zatem uszkodzenie tego syste-
mu mo¿e spowodowaæ inne powa¿ne choroby. Na-
le¿y przypomnieæ, ¿e to w³aœnie dioksyny zosta³y
nie tak dawno wykorzystane do otrucia prezydenta
Ukrainy W. Juszczenko, u którego spowodowa³y
min. powa¿n¹ chorobê skóry. Znanych jest wiele
przypadków katastrof w wyniku, których na skutek
emisji dioksyn zmar³o wiele osób. By³y to zw³aszcza
po¿ary zak³adów przemys³owych czy magazynów,
w których znajdowa³y siê tworzywa sztuczne i gumy.

Sami mo¿emy znacznie ograniczyæ emisjê do
œrodowiska tych groŸnych substancji, poniewa¿
mo¿emy wyeliminowaæ jedno z ich g³ównych Ÿróde³.
Chodzi o spalanie odpadów w piecach. Du¿e iloœci
dioksyn przedostaj¹ siê do œrodowiska w wyniku spa-
lania w piecach i ogniskach: opon, reklamówek,
opakowañ PCV, opakowañ po sokach, jednorazo-
wych pieluszek, kolorowych pism, gum, folii, sty-
ropianów, butów, plastiku itp. Dla w³asnego dobra
powinniœmy zrezygnowaæ tak¿e z niezbyt m¹drego
zwyczaju, jakim jest „palenie judasza” z opon. Jeœli
spala siê odpady gospodarcze w domu to oddychaj¹c
przez kilka godzin zadymionym powietrzem emi-
towanym przez komin o wysokoœci 5 m, mo¿emy
wch³on¹æ tyle dioksyn ile jedz¹c 3 kg ryb ba³tyc-
kich. Dopuszczalne stê¿enie wynosi 0,1 nanogra-
ma/m3, tymczasem w dymie z domowych komi-
nów stê¿enie dioksyn mo¿e byæ przekroczone na-
wet 100 razy. Z innych Ÿróde³ dioksyn nale¿y wy-
mieniæ jeszcze po¿ary lasów i wypalanie traw. Diok-
syny zawarte s¹ tak¿e w dymie papierosowym!

Zanieczyszczenia z kominów domowych nie
s¹ wynoszone wysoko i rozprzestrzenione, ale œciel¹
siê nisko. Powoduje to lokalny wzrost substancji
toksycznych w powietrzu atmosferycznym. Szcze-
gólnie dokuczliwe i nasilone jest to w sezonie grzew-
czym, przy niskiej temperaturze i du¿ej wilgotno-
œci powietrza. Oprócz dioksyn zawarte s¹ w nich
inne toksyczne substancje jak np. furany.

Pamiêtajmy zatem, ¿e substancje, które wy-
dobywaj¹ siê z domowych kominów
s¹ œmiertelnym zagro¿eniem dla zdrowia cz³owie-
ka! Dioksyny dzia³aj¹ podstêpnie. Ich skutki ob-
jawiaj¹ siê po latach, najczêœciej w postaci chorób
nowotworowych!

Magdalena Œwiat³oñ, Barbara Dró¿d¿
i Aleksandra Latoñ z kl. I LOA

Rozpocz¹³ j¹ Korowód Historyczny, czyli
przemarsz m³odzie¿y, przebranej w stroje histo-
ryczne lub wspó³czesne (dowolnych grup spo³ecz-
nych) zwi¹zane z Krakowem. Trasa wiod³a spod
szko³y do Miejskiego Oœrodka Kultury, gdzie od-
by³a siê ¯akinada – prezentacje artystyczne klas.
Rozpoczê³a j¹ pani dyrektor Aleksandra Korpal,
witaj¹c wszystkich obecnych i mówi¹c m.in., ¿e
s¹ to zajêcia, gdzie przede wszystkim jest zabawa,
z której jednak zawsze wynika jakaœ nauka. „Ar-
tyœci” byli oceniani przez jury z³o¿one z nauczy-
cieli – niewychowawców klas oraz przez publicz-
noœæ. Prezentacje by³y atrakcyjne i bardzo zró¿-
nicowane, jedyne kryterium jakiego nale¿a³o siê
trzymaæ, to powi¹zanie przedstawienia z Krako-
wem. Nic wiêc dziwnego, ¿e smok wawelski poja-
wi³ siê a¿ w trzech inscenizacjach (wcale nie by³o
nudno), za ka¿dym razem w innym kontekœcie.
By³a zmodyfikowana, mro¿¹ca krew w ¿y³ach
scenka z Krzy¿aków Sienkiewicza z miejscem ak-
cji w Krakowie, by³a legenda o Janie Kantym, byli
krakowscy kibice, by³y te¿ prezentacje multime-
dialne daj¹ce ogromn¹ porcjê wiedzy o historii
Krakowa i Piwnicy pod Baranami i wreszcie zna-
komita inscenizacja fragmentów Wesela Wyspiañ-
skiego, dopracowana pod ka¿dym wzglêdem.

Niespodziank¹ dla m³odzie¿y by³a projekcja
polskiej komedii Dlaczego nie.

Ewa Rylewicz

Miesi¹c wydarzeñ kulturalno-naukowo-wy-
chowawczych oraz wyniki wspó³zawodnictwa klas
przedstawimy w nastêpnym numerze.

Redakcja

Spalanie w³asnego
zdrowia

Dnia 05. 03. 07 r. 17. 07 osób z klas matural-
nych (15 uczniów z kl. IV TE/TM i 2 uczniów z
klasy III LO/LP) wziê³o udzia³ w pierwszym eta-
pie konkursu geograficznego o indeks Wy¿szej
Szko³y Turystyki i Ekologii z Suchej Beskidzkiej.
Najlepszy wynik osi¹gnêli: Katarzyna Tr¹bka i
£ukasz Oliwa z klasy IV TE/TM, którzy bêd¹
brali udzia³ w kolejnym etapie zmagañ konkurso-
wych na terenie uczelni.

Klaudia Zborowska

KONKURS
GEOGRAFICZNY
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Redakcja
M³odzi dziennikarze ZSZ i O wraz

z opiekunem Ew¹ Rylewicz
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Sezon 2006/07 mia³ byæ kolejnym sezo-
nem rozgrywkowym w klasie B. Poniewa¿ B
klasa startuje do rozgrywek w ostatni¹ nie-
dzielê sierpnia, wiêc przygotowania zapla-
nowa³em na koniec lipca. Nagle otrzymali-
œmy wiadomoœæ na 4 dni przed bara¿em, ¿e
go gramy ze spadkowiczem z A klasy, ponie-
wa¿ z A klasy wycofa³a siê dru¿yna Topora
Tenczyn. Poniewa¿ zespó³ Rudnika by³ do-
brze przygotowany na wiosnê przez trenera
Moskala, wiêc bara¿ wygraliœmy 3:0. Nie-
stety, po bara¿u za tydzieñ mecz o Puchar
Polski, a póŸniej za tydzieñ start do rozgry-
wek A klasy. Na przygotowania nie by³o ju¿
czasu. Przygotowywaliœmy siê tzw. metod¹
startow¹ i jako beniaminek p³aciliœmy fryco-
we. Na pó³metku rozgrywek byliœmy „moc-
nym” outsiderem. Jednak wszyscy, i zawod-
nicy i ja, czuliœmy, ¿e karta musi siê odwró-
ciæ, bo praktycznie w ka¿dym meczu stano-
wiliœmy równorzêdnego przeciwnika dla kon-
kurentów. Z meczu na mecz dru¿yna gra³a
coraz lepiej. Dodatkowo mobilizowa³a nas
postawa prezesa p. Dañki, który wierzy³ w
zespó³, ¿e zacznie w koñcu wygrywaæ. I tak
siê sta³o: nadspodziewanie dobra seria me-
czów w koñcówce sezonu pozwoli³a skoñ-
czyæ rozgrywki na 7 miejscu w tabeli.

W zimowym okresie przygotowawczym
zosta³a zaplanowana solidna praca. Tym ra-
zem ju¿ nic nas nie mo¿e zaskoczyæ. Solid-
nie trenuj¹ i prym wiod¹ doœwiadczeni za-
wodnicy, którym mo¿e kibice nie wró¿yli
ju¿ d³u¿szych wystêpów na boisku, ale oni
swoj¹ prac¹ temu zaprzeczaj¹. Do nich
nale¿¹: Tomasz Dynur, Robert Norek, Da-
riusz So³tys, Marcin Biela, Jerzy Profic, Mi-
ros³aw Malina, £ukasz Moskal, £ukasz
Klimczyk, Jacek Kowenicki, Zbigniew Ma-
rek.

Zespó³ juniorów znajduje siê w fazie bu-
dowy, jednak dosyæ ju¿ szeroka kadra gwa-
rantuje osi¹gniêcie niez³ych wyników w
przysz³oœci. S¹ szanse na awans do II ligi
juniorów, co by by³o du¿ym sukcesem dla
Rudnika.

Do najsolidniej trenuj¹cych nale¿¹: Ma-
teusz Dynur, Dominik Szuba, Dawid Waw-
rzyniak, Bart³omiej Tyrpa, Tomasz Listwan,
Rados³aw Dro¿d¿, bracia Twardoszowie,
Andrzej Moskal i £ukasz Siwek.

Je¿eli pozostali wezm¹ przyk³ad z ich so-
lidnego podejœcia do treningów, to w Rud-
niku mo¿emy byæ spokojni o przysz³oœæ ze-
spo³u przez wiele lat.

Nie mogê w tym miejscu nie wspomnieæ
o wiernych kibicach, którzy w du¿ej liczbie
wspierali zespó³ nie tylko na meczach na
Zielonej, ale równie¿ na wyjazdach. Bardzo
potrzebne jest zespo³owi takie wparcie, bo
przecie¿ dru¿yna gra dla kibiców i repre-
zentuje zarówno ich jak i miejscowoœæ.

Dobrze rozwija siê praca z najm³odszy-
mi: du¿e liczby trenuj¹cych pod kierunkiem
W³adys³awa Moskala w kategoriach: tramp-
karzy m³odszych, starszych i juniorów m³od-
szych powoduj¹, ¿e ta du¿a grupa m³odych
ma solidn¹ alternatywê dla nudy. W tym
miejscu apelujê w ich imieniu do w³adz sa-
morz¹dowych, aby wspiera³y te dzia³ania.
To jest inwestycja w m³ode, zdrowe poko-
lenie. Staram siê im wpajaæ solidne, odpo-
wiedzialne podejœcie do sportu i ¿ycia tak,
aby wyroœli z nich je¿eli ju¿ nie dobrzy spor-
towcy to dobrzy ludzie. Doskonale t¹ zasa-
dê wyznaje i realizuje dyr. ZSZiO Aleksan-
dra Korpal, która u¿yczy³a sali gimnastycz-
nej, poniewa¿ juniorzy maj¹ przydzielon¹
tylko jedn¹ godzinê tygodniowo w hali gim-
nastycznej w Su³kowicach.

Czy mo¿na zapomnieæ w tym miejscu o
sponsorach, ludziach, którzy z w³asnej kie-
szeni wyci¹gaj¹ pieni¹dze, aby u³atwiæ upra-
wianie sportu dzieciom, m³odzie¿y i doro-
s³ym z Rudnika i okolic. Z regu³y nie staæ by
by³o wiêkszoœci z nich na ponoszenie wy-
datków zwi¹zanych z uprawianiem sportu.

Wyjazdy, op³aty sêdziów, stroje, dresy,
buty pi³karskie, stroje treningowe – d³uga
jest lista potrzeb, choæ niekompletna, bo
dochodzi jeszcze infrastruktura, utrzyma-
nie obiektu, szereg op³at. Bez zaradnoœci
prezesa Zbigniewa Dañko, zrozumienia i po-
mocy ze strony ¿ony Lidii, nie posun¹³by
siê klub do przodu, a przecie¿ on twierdzi,
¿e to dopiero pocz¹tek drogi.

Lista osób wspomagaj¹cych jest d³uga:
Urz¹d Miasta i Gminy na czele z by³ym bur-
mistrzem Józefem Mardausem oraz obecnym
burmistrzem Piotrem Pu³k¹ i przychyln¹ Rad¹
Miejsk¹ (przew. Jan Socha), Szczurkowie –
ojciec: prezes OSP Rudnik (ochrona pikniku,
zraszanie boiska), synowie – stolarstwo me-
blowe, Franciszek Kania – zak³ad samochodo-
wy z Radziszowa, Bracia Œwiat³oniowie – tar-
tacznictwo i okleiny Rudnik, PowroŸnikowie
– ojciec i bracia – firma transportowa z Rudni-
ka, Tadeusz Szybowski, FN „KuŸnia” – za-
rz¹d z Janem Ostafinem, Halina i Stanis³aw Ko-
peæ firma – „Stanbud”, Zbigniew Kiebzak – sto-
larstwo meblowe, Roman Suru³³o – „Eko-
Chem”, Adam i Witold Grabowscy – „Rudex-
bis”, Adam Skorup – „Solhart”, Adam Kowal-
czyk – „Eko-Dom”, Wies³aw i Dorota Bielo-
wie – „Widbet”, Jan Szczurek – stolarstwo,
Barbara Szuba i Edward Garbieñ – „Edexpol”,
Anna Szczurek – sklep spo¿ywczy w Rudni-
ku, Piotr Marek z Rudnika, £ukasz Rapacz –
firma budowlana, okna, Zbigniew Ligara – sk³ad
budowlany w Su³kowicach, Danuta i Krzysz-
tof Betlejowie – „Betix”, Stanis³aw Biernat –
firma instalacyjna, elektryczna, Stanis³aw Œlu-
sarz – zak³ad hydrauliczny, Andrzej Dymek –
zak³ad elektryczny, Dorota i Stanis³aw Boche-
nek – sklep spo¿ywczy i stolarstwo, Jacek
KoŸlak – stolarstwo, Zdzis³aw Biela – firma
betoniarska, Kazimierz Skorut – „Su³-Met”,

Józef Garbieñ – œlusarstwo, Krzysztof Stok³o-
sa, Janusz Budek, Tomasz Dynur – firma bu-
dowlana, Zdzis³aw Paj¹k, Wanda i Krzysztof
Szostakowie – „Gum Service” Myœlenice,
„Auto Bochenek” – Józef Bochenek z Jaworni-
ka, Zak³ad Gospodarki Komunalnej – dyr. Wi-
told Magiera, Bernadetta Dañko – architekt, pro-
jekt budowlany, Halina Su³ek – architekt, do-
kumentacja, Czes³aw Kêsek – „Gum-Art” W³a-
dys³aw Moskal – trener MKS Zielona, £ucja
£apa i Ewa Paj¹k – „Clio”, El¿bieta i Wies³aw
Bielowie – transport drewna, Oœrodek Kultury
– dyr. Krzysztof Trojan, Andrzej Wojtowicz –
hurtownia „Familia”, Adam W¹torek – hurtow-
nia „Adam”, ZSZiO – dyr. Aleksandra Korpal.

D³uga jest lista darczyñców klubu, ale
lista wydatków jeszcze d³u¿sza. Pozostan¹
oni w pamiêci wielu sportowców Rudnika i
okolic, bo dziêki nim mog¹ spe³niæ swe ma-
rzenia o karierze sportowej.

Trener LKS Rudnik
Leszek Lisowski

P.S. Jeœli kogoœ pomin¹³em na liœcie do-
broczyñców klubu, to z góry przepraszam,
zapewniaj¹c, ¿e znajduje siê w pamiêci mo-
ich m³odych pi³karzy. Chcia³bym na koniec
wspomnieæ o osobie, która pomaga mi bez-
interesownie z du¿ym zaanga¿owaniem w
prowadzeniu zespo³ów. Jest ni¹ Grzegorz
Chrobak, który wspiera mnie na polu or-
ganizacyjnym i trenerskim. Bez jego pomo-
cy ciê¿ko by³oby mi wykorzystaæ z zawod-
nikami efektywnie czas treningu. Jego pro-
fesjonalne uwagi pozwalaj¹ podj¹æ mi w³a-
œciwe decyzje.

Efektem postêpu organizacyjnego klu-
bu s¹ szerokie kadry zawodników: senio-
rów i juniorów starszych.

Kadra seniorów LKS Rudnik, wiosna
2007: Dynur Tomasz, Norek Robert, So³-
tys Dariusz, Marcin Biela, Malina Miro-
s³aw, Moskal £ukasz, Mirocha Krzysztof,
Klimczyk £ukasz, Marek Zbigniew, Pro-
fic Jerzy, Œmi³ek Dariusz, Szczurek Piotr,
Orawin Marcin, £apa Jerzy, Ptak Krzysz-
tof, £apa Przemys³aw, Starzec Jaros³aw

Przybyli: Kowenicki Jacek, Bogacz
Krzysztof, KuŸniar Piotr, Kiebzak £ukasz

Ubyli: £apa Jaros³aw, Marek Bogdan, Ma-
rek Piotr. Nie wznowili treningów: Grzegorz
Nawara, Judasz Krystian, Cebula Andrzej.

Kadra juniorów starszych LKS Rudnik:
Rapacz Karol, Szuba Dominik, Dynur Ma-
teusz, Siwek £ukasz, Golonka Bart³omiej,
Bargiel Micha³, Chwa³a Dominik, Szczu-
rek Jakub, Wawrzyniak Dawid, Tyrpa
Bart³omiej, Flaga Pawe³, Sroka Kamil, Li-
stwan Tomasz, Twardosz Dawid, Twardosz
Tomasz, Dro¿d¿ Rados³aw, Kuchta Krzysz-
tof, Moskal Andrzej, Cudak Mateusz,
Skrzeczek Mariusz, Golonka Marcin

LKS Rudnik przed rund¹ wiosenn¹
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Urz¹d Miejski w Su³kowicach informu-
je wszystkich w³aœcicieli dzia³ek, ¿e istnieje
obowi¹zek ustawowy uzyskania zezwole-
nia na wyciêcie drzew i krzewów rosn¹cych
na dzia³ce bêd¹cej ich w³asnoœci¹.

Ciêcia pielêgnacyjne drzew i krzewów
nale¿y wykonywaæ w taki sposób, ¿eby ich
nie zniszczyæ, aby zachowa³y ¿ywotnoœæ i
nie usch³y. Zalecane jest przy ciêciach pie-
lêgnacyjnych usuwanie chorych lub
usch³ych ga³êzi, a zdrowe mo¿na uci¹æ w
iloœci nie przekraczaj¹cej 20% ca³ej masy
zielonej (tzw. przeœwietlanie).

Osoby, które nie dostosuj¹ siê do ist-
niej¹cych obowi¹zków, musz¹ liczyæ siê z
bardzo wysokimi karami pieniê¿nymi, które
zostan¹ naliczone przy wyciêciu drzew i
krzewów bez zezwolenia jak i przy niew³a-
œciwie wykonanej pielêgnacji.

Nadmieniæ nale¿y, ¿e zniszczenie tere-
nów zieleni albo drzew lub krzewów spo-
wodowane niew³aœciwym wykonaniem ro-
bót ziemnych lub wykorzystaniem sprzêtu
mechanicznego albo urz¹dzeñ technicz-
nych oraz zastosowaniem œrodków che-
micznych w sposób szkodliwy dla roœlin-
noœci skutkowaæ bêdzie równie¿ nalicze-
niem kar pieniê¿nych.

Powy¿sze obowi¹zki reguluj¹ przepisy
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004
roku Nr 92, poz. 880 z póŸn. zm.) w szcze-
gólnoœci Rozdzia³ 4 Ochrona terenów zie-
leni i zadrzewieñ.

Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolni-
czego w Myœlenicach udziela pomocy w
wype³nianiu wniosków o dop³aty obszaro-
we od 15 marca do 15 maja 2007r. w budyn-
ku Szko³y Podstawowej w Su³kowicach
Rynek 6 we wtorki i czwartki w godzinach
8.00 – 15.00.

Pomoc przy wype³nianiu powy¿szych
wniosków jest odp³atna i wynosi 20z³ + 2 z³
za ka¿d¹ dzia³kê ewidencyjn¹ powy¿ej jed-
nej dzia³ki, nie wiêcej ni¿ 100 z³ ogó³em.

Urz¹d Miejski Su³kowice informuje, i¿
druki rozliczeniowe tj. zeznania o wysoko-
œci osi¹gniêtego dochodu za rok 2006
(w tym: PIT-37, PIT-36, PIT-28) oraz infor-
macje dot. sposobu ich wype³nienia do-
stêpne s¹ w tutejszym Urzêdzie w Sali Ob-
s³ugi na parterze, pokój 1.

Ma³gorzata Dziadkowiec
Sekretarz Gminy

W celu unikniêcia po¿aru czy wybuchu
gazu lub ograniczenia ich skutków nale¿y
siê kierowaæ ni¿ej wymienionymi zasadami:

1. U¿ytkownicy zobowi¹zani s¹ do utrzy-
mywania instalacji gazowej w dobrym stanie
technicznym (nie dopuszczaæ do uszkodzeñ
mechanicznych i korozji).

2. Gazomierz znajduj¹cy siê poza lokalem
odbiorcy powinien byæ przez niego zabezpie-
czony przed osobami niepowo³anymi.

3. Wszystkie odbiorniki gazu powinny byæ
utrzymane w czystoœci i dobrym stanie tech-
nicznym (pojawienie siê sadzy, lub ¿ó³ty p³o-
mieñ na palniku to oznaki wadliwego spalania
gazu).

4. Odbiorniki gazu powinno siê eksploato-
waæ zgodnie z instrukcj¹ producenta (np. nie
wolno u¿ywaæ kuchenek gazowych do ogrze-
wania pomieszczeñ).

5. W³¹czone odbiorniki gazu powinny byæ
na bie¿¹co kontrolowane, chyba, ¿e ich konstruk-
cja jest przystosowana do pracy bez dozoru.

6. Gotowane ciecze na kuchenkach gazo-
wych równie¿ nale¿y kontrolowaæ w celu unik-
niêcia wykipieñ, zgaszenia p³omienia i niekon-
trolowanego wyp³ywu gazu. Po zakoñczeniu
pracy nale¿y dok³adnie zakrêciæ kurek gazowy.

7. W³aœciciel budynku mieszkalnego lub
zarz¹dzaj¹cy budynkiem wielorodzinnym co
najmniej raz w roku powinien wykonaæ prze-
gl¹d techniczny i badanie szczelnoœci instalacji
gazowej oraz sprawdziæ dro¿noœæ przewodów
kominowych. Czynnoœci te mog¹ wykonaæ
osoby posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia.

8. Zabronione jest dokonywanie samowol-
nie we w³asnym zakresie przeróbek, napraw
instalacji i urz¹dzeñ gazowych oraz pod³¹czeñ
dodatkowych odbiorników gazu bez uzgodnie-
nia z rozdzielni¹ gazu.

Bezpieczeñstwo urz¹dzeñ i instalacji
gazowych w budynkach mieszkalnych

9. U¿ytkownikom urz¹dzeñ gazowych nie
wolno pobieraæ gazu z pominiêciem gazomie-
rza, przerabiaæ, naprawiaæ, malowaæ gazomie-
rzy oraz zatykaæ otwory wentylacyjne i na-
wiewne w pomieszczeniach, w których zamon-
towane s¹ odbiorniki gazu.

10. Do zasilania urz¹dzeñ gazowych mo¿e
byæ stosowany gaz p³ynny w butlach (pro-
pan-butan), pod warunkiem instalowania w jed-
nym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu u¿yt-
kowym nie wiêcej ni¿ dwóch butli, przy³¹czo-
nych do urz¹dzeñ gazowych, o zawartoœci gazu
do 11 kg ka¿da:

* butle powinny byæ umieszczone w odle-
g³oœci co najmniej 1,5 m od urz¹dzeñ promie-
niuj¹cych ciep³o (grzejniki, piece itp.), z wy³¹-
czeniem zestawów kuchni gazowych oraz
ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyj-
nych z szafkami na butle,

* butle nale¿y umieszczaæ z dala od urz¹-
dzeñ powoduj¹cych iskrzenie,

* butle nale¿y instalowaæ w pozycji pio-
nowej oraz zabezpieczyæ przed uderzeniem,
przewróceniem lub przypadkowym przemiesz-
czeniem,

* temperatura pomieszczeñ, w których in-
staluje siê butle nie mo¿e przekroczyæ 35oC.

W zwi¹zku z nasileniem siê przypadków
nielegalnego poboru gazu i zwi¹zanym z tym
zagro¿eniem (œmieræ 5 osób w wybuchu gazu
na os. Handlowym w Krakowie oraz po¿ar bu-
dynku przy ul. Bia³oruskiej) w celu unikniêcia
dalszych tragedii proszê o zamieszczenie prze-
s³anego materia³u w „Klamrze”.

st. kpt. S³awomir Kaganek
Komendant Powiatowy PSP

w Myœlenicach

Dyrekcja Szko³y Podstawowej im. Ada-
ma Mickiewicza informuje, ¿e od marca 2007
roku zorganizowaliœmy dowóz uczniów do
szko³y i domu z ulic: Starowiejska, Na Wê-
gry, Partyzantów i Sucha Góra, zgodnie art.
17 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o
systemie oœwiaty. Bezp³atnym dowozem
zosta³o objêtych 45 uczniów i trzech opie-
kunów.

KOMUNIKATY

Zezwolenia na wyciêcie
drzew i krzewów

ROLNIKU!

PIT-y

Dowóz uczniów
do szko³y

Zaproszenie dla rodzi-
ców szeœciolatków

Dyrekcja Szko³y Podstawowej im. Ada-
ma Mickiewicza w Su³kowicach zaprasza
wszystkich rodziców szeœciolatków na ze-
branie organizacyjne. Zebranie odbêdzie siê
w szkolnej œwietlicy 12 kwietnia 2007 roku
o godzinie 16.00.

Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Su³kowicach mgr Iwona Dzidek

Urz¹d Miejski w Su³kowicach
przypomina, ¿e zgodnie z art. 124
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 880 z póŸn. zm.)

zabrania siê wypalania ro-
œlinnoœci na ³¹kach, pa-
stwiskach nieu¿ytkach,
rowach, pasach przydro¿-
nych.

Kto nie przestrzega w/w ustawy

podlega karze aresztu albo grzywny

(art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie

przyrody).

Nie wypalaj roœlin!
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Zapraszamy osoby w wieku 18-24 lat. Je¿eli ukoñczy³eœ szko-
³ê œredni¹, aktualnie nie pracujesz, planujesz ponownie zdawaæ
maturê lub chcesz dostaæ siê na studia.

W ramach projektu proponujemy zdobycie nowego zawodu i
przygotowania do dalszej nauki.

Kursy zawodowe do wyboru: specjalista ds. kadr i p³ac; kurs
ksiêgowoœci; operator obrabiarek sterowanych numerycznie, kel-
ner-sommelier; inne

Kurs jêzyka angielskiego (ró¿ne stopnie zaawansowania)
Warsztaty edukacyjne i aktywnego poszukiwania pracy
Profesjonalne szkolenie komputerowe ECDL
Szkolenie z zakresu ABC przedsiêbiorczoœci
Treningi psychologiczne
Zajêcia z zakresu prawa pracy
Doradztwo zawodowe indywidualne
Kursy przygotowawcze do matury i na wy¿sze studia
Kurs prawa jazdy

Udzia³ w projekcie jest bezp³atny!
Ka¿dy otrzyma stosowne certyfikaty i zaœwiadczenia o ukoñ-

czeniu kursów. Dodatkowo uczestnicy otrzymaj¹ dofinansowa-
nie kosztów dojazdu na zajêcia, posi³ek w trakcie zajêæ oraz bêd¹
ubezpieczeni od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków w trakcie
projektu.

Zainteresowanych zapraszamy do
Gminnego Centrum Informacji

(w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej)
32-440 Su³kowice, ul. Sportowa 45, tel. 012 273 36 62

„18-24”
CZAS NA SAMODZIELNOŒÆ

Zdjêcia na nastêpnej stronie
1-3. Wiosenny pojedynek gigantów i Królewna Œnie¿ka – s. 17.
Szko³a Podstawowa w Su³kowicach
4-5. Maraton Mitologiczny – s. 18.
Gimnazjum w Su³kowicach
6-7. Gminny Konkurs Mitologiczny w Biertowicach – s. 16.
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