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Ks. Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz 20 czerwca
2007 roku poœwiêci³ dwa nowe dzwony w Su³-
kowicach.

Pierwszy dzwon: Dzwon Serca Jezusowego

Napis: Serce Jezusa w ³onie Matki Dziewicy przez Ducha Œwiêtego
utworzone, b¹dŸ naszym schronieniem. Dzwon ufundowano za
czasów Ojca Œwiêtego Benedykta XVI, J. Em. Ks. Kard. Stanis³awa
Dziwisza, Prob. Ks. Jana Nowaka

Drugi dzwon: Œwiêty Jan

Napis: G³osem swoim wo³aæ bêdê, ludu su³kowicki zawsze wierny
Koœcio³owi. Wdziêczny Bogu i Rodzicom za dar kap³añstwa w 50-
t¹ rocznicê dzwon ten Prob. Ks. Jan Nowak ufundowa³ w 27 roku
pobytu w Su³kowicach.

Najstarszy trzeci dzwon: Imiê moje Karol

Napis: G³osem swoim wo³aæ bêdê narodzie polski. Chwal Maryjê,
bo przez Ni¹ dochowasz przekazan¹ ci przez ojców twoich wier-
noœæ Chrystusowi, Koœcio³owi Œwiêtemu i umi³owanej OjczyŸnie.
Powo³a³y mnie do ¿ycia serca parafian su³kowickich w roku 1969
dla upamiêtnienia pielgrzymki odbytej przez J. Em. Ks. Karola Kar-
dyna³a Wojty³ê do Su³kowic w dniu 9 IX 1968 roku, kiedy to Kró-
lowa i Matka nawiedzi³a parafiê.

WYDARZENIA

Fot. w bie¿¹cym numerze

64 ROCZNICA PACYFIKACJI
W rocznicê pacyfikacji ho³d zamordowanym przez hitlerow-

ców mieszkañcom Su³kowic i Harbutowic z³o¿yli kombatanci z Ko³a
Miejsko-Gminnego Zwi¹zku Kombatantów RP i b. WiêŸniów Poli-
tycznych w Su³kowicach: (od prawej) Jan Œwiat³oñ, przewodni-
cz¹cy Eugeniusz Pitala, W³adys³awa Barañska, Stanis³aw Mielec-
ki i Stanis³aw Kania.

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

W numerze:

1. Nowy proboszcz parafii w Su³kowicach
(od lewej) ks. proboszcz Jan Nowak, nowy proboszcz ks. Stani-
s³aw Jaœkowiec, ks. dziekan Andrzej Kuliga
2. Pielgrzymka Stra¿y Honorowej NSPJ do Lichenia
3. Ks. Pawe³ Drobny po¿egna³ Su³kowice.
4. Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Bo¿ena Gola przesz³a na
emeryturê. Otrzyma³a ¿yczenia i kwiaty m.in. od w³adz Su³kowic.
5-6. Na pó³kolonii „Wspólna radoœæ – wakacje bez na³ogów”
7-8. Pi³karze Goœcibi awansowali do IV ligi.

Str. 1 Stefan Bochenek
Str. 2 Andrzej Piwowarski (pó³kolonia), pozosta³e Stefan Bochenek
Str. 3, 5 Stefan Bochenek
Str. 7 Grzegorz Flaga
Str. 8 Archiwa SP Biertowice i Przedszkola nr 3 Su³kowice
Str. 9 Miros³aw Kisielewski
Str. 10 Adam Borak ze Skoczowa (koszykówka), pozosta³e Stefan
Bochenek
Str. 11-12 Stefan Bochenek
Str. 14 Archiwum Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach
Str. 16-17, 23 Stefan Bochenek
Str. 24 Grzegorz Flaga (Czerwone Gitary), pozosta³e Stefan Bochenek

W poprzednim numerze zdjêcia z procesji Bo¿ego Cia³a w Rudniku
wykona³a Dorota Karecka-Prza³a, a w Biertowicach Piotr Trzeboñ-
ski. Przepraszamy autorów zdjêæ i czytelników za pomy³kê.

Fotografie na str. 2

DNI GMINY SU£KOWICE

G³ówne uroczystoœci zosta³y zorganizowane na stadionie Go-
œcibi, a najwiêksz¹ atrakcj¹ by³ koncert Czerwonych Gitar i Majki
Je¿owskiej.  Str. 4-6

FESTYN STRA¯ACKI
W BIERTOWICACH

Mieszkañcy Biertowic mogli tak¿e spróbowaæ swoich si³ w dzie-
siêcioboju rodzinnym przygotowanym przez naszego ksiêdza pro-
boszcza Jacka Budzonia. Str. 7

PIKNIK W HARBUTOWICACH
LIPOWE DNI

Dotarliœmy do wzgórza Kaplicówka z zabytkow¹ kaplic¹ œwiê-
tego Jana Sarkandera. Str. 8-9
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W dniach 7 i 8 lipca 2007 roku odby³y
siê tradycyjnie Dni Gminy Su³kowice.
Jest to doroczne œwiêto naszego miasta i
ca³ej gminy, œwiêto naszej kultury i na-
szej tradycji.

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

Po raz pierwszy gmina zorganizowa³a
stoisko reklamowe, które w drugim dniu
wykorzystane zosta³o na degustacjê na-
szych tradycyjnych potraw (z chrzanówk¹
na czele), przygotowanych przez reaktywo-
wane w³aœnie su³kowickie Stowarzyszenie
Gospodyñ.

Ale to nie wszystko. Organizatorom
przyœwieca³a idea, aby goœcie wynieœli coœ
wiêcej. Bo Ziemia Su³kowicka to przecie¿
miejsce o bogatych i chlubnych tradycjach.
Nasze m³ode miasto (za dwa lata bêdziemy
œwiêtowaæ 40-lecie nadania praw miej-
skich!), nasza gmina – ma nowy herb. Na-
sza stara osada „1000 kowali” nazywaj¹ca

siê przecie¿ „Stolic¹ Polskich Kowali” ma
herb z podkow¹ dla upamiêtnienia naszej
tradycji, i – na szczêœcie. Wierzê, ¿e bêdzie
dobrze wró¿yæ naszym przysz³ym latom, ¿e
bêdzie dobrze s³u¿yæ promocji naszej ma³ej
Ojczyzny. Chcemy, ¿eby sta³ siê rozpozna-
walnym znakiem, ¿ebyœmy siê wszyscy
mogli z nim identyfikowaæ i byæ z niego
dumni. Chcemy kultywowaæ i promowaæ
nasz herb, nasze dziedzictwo kulturowe,
spo³eczne i gospodarcze, nasz¹ tradycjê.

Obserwujemy z niepokojem, ¿e rodzima
tradycja naszego regionu, nasza tradycja,
odchodzi powoli wraz z najstarszymi ludŸ-
mi. ̄ yjemy w epoce globalizmu. Jak unik-
n¹æ jego niebezpieczeñstw? Jak ochroniæ
nasze dziedzictwo kulturowe, nasz¹ trady-
cjê, nasz¹ to¿samoœæ? Jedynie przez two-
rzenie w³asnej kultury, pielêgnowanie i pro-
mowanie naszej rodzinnej tradycji i miej-
scowych obyczajów. ¯eby tradycja prze-
trwa³a, musi byæ przedmiotem szczególnej
troski, œwiadomego dzia³ania, rozmaitych
zabiegów, podtrzymuj¹cych jej istnienie.

To nasze szczêœcie, ¿e mamy „Elegiê”,
kapelê „Dudy”, Orkiestrê Dêt¹, Apassio-
natê, Galeriê Internat, kilka klubów sporto-
wych z 85-letni¹ Goœcibi¹ na czele, Stowa-
rzyszenie „Kolonia”, Stowarzyszenie Ko-
wali, Stowarzyszenie Gospodyñ, PKPS,

DNI  GMINY  SU£KOWICE
Œwiêto naszej kultury i tradycji

ko³a emerytów i wiele, wiele innych aktyw-
nych grup i zespo³ów. To nasze szczêœcie,
¿e mamy osoby, którym chce siê dzia³aæ,
pracowaæ, tworzyæ, wspó³tworzyæ kulturê
duchow¹ i materialn¹ w naszych Su³kowi-
cach.

Tegoroczne obchody zainicjowa³o spo-
tkanie z przedsiêbiorcami, przedstawiciela-
mi oœwiaty, kultury, koœcio³a, sportu, ludŸ-
mi dzia³alnoœci spo³ecznej i charytatywnej,
bo uznajemy za rzecz wa¿n¹ budowanie i
odbudowywanie wiêzi spo³ecznych. Spo-
tkanie to zorganizowane zosta³o w budyn-
ku starej szko³y, który powoli przekszta³ca-
ny jest w centrum kultury i ekspozycji.

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

Spotkaniu towarzyszy³ wernisa¿ wysta-
wy „Nasze klimaty”, która przedstawia ma-
lowane rêk¹ krakowskich artystów pejza¿e
Su³kowic i okolicy oraz tradycyjne meble
ludowe odrestaurowane przez rodzimego
rzemieœlnika i artystê Wies³awa Latonia.

Zapraszam do obejrzenia tej ekspozy-
cji.

Piotr Pu³ka

Burmistrz Piotr Pu³ka i dyrektor Oœrod-
ka Kultury Krzysztof Trojan dziêkuj¹
wszystkim osobom, które pomog³y zorga-
nizowaæ Dni Gminy Su³kowice.

G£ÓWNI SPONSORZY:
Fabryka Narzêdzi KU•NIA, BELMEB,
JUCO, Restauracja REZYDENT, EDEX-POL

INSTYTUCJE I OSOBY, KTÓRE POMO-
G£Y ZORGANIZOWAÆ IMPREZÊ:

Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Myœlenicach, Bank
Spó³dzielczy Rzemios³a w Su³kowicach,
Transport Zagraniczny - Zbigniew Dzie-
dzic, Mart s.c. z Myœlenic, Kwiaciarnia
„Ró¿a”- Jacek Szczurek, Firma „Stan-Bud”-
Stanis³aw Kopeæ. „Su³-Met”- Kazimierz
Skorut, „Pol-Met”- Franciszek Skorut, Fir-
ma „WiT-Bet”-Dorota i Wies³aw Biela,
Pawe³ Oskwarek, FHUP „Klamra” i TIF-
Trans - Marek Temple, Centrum Edukacyj-
ne Lingua - Szko³a Jêzyków Obcych, Firma
„Zibi” - Zbigniew Dañko, Ksiêgarnia „Pod
Arkadami” z Myœlenic, Stolarstwo - Grze-
gorz Ciê¿kowski, Firma Meblowa „Wiech”
- Wies³aw Stok³osa, Adam KuŸniar, Meble
Stylowe „Limex” - Lidia Dañko, Spó³dziel-
nia Mieszkaniowa „Zorza” z Myœlenic,

ENKA Kebab - Su³kowice, Zak³ad Stolar-
ski - Wies³aw Latoñ, Agencja ubezpiecze-
niowa - Piotr Golonka, Zak³ad Kominiarski
- Helena Jarz¹bek, Firma meblowa - Stani-
s³aw W³och, Pizzeria - Ewa i Wies³aw Flej-
tuch, Firma Betix - Danuta i Krzysztof Be-
tlej, Krzysztof Œwiat³oñ - Tartak w Rudni-
ku, Piotr Œwiat³oñ - Rudnik, Scandinavian
Tobacco z Jawornika, FHU „Aruœ” - Ry-
szard Chrobak, Zak³ad Œlusarski - Franci-
szek Prza³a, Tadeusz Latoñ – Kowalstwo,
Sklep monopolowy - Piotr Kufrej, Robert
KoŸlak - Stolarstwo, Alicja i Andrzej Rusek
z Biertowic, Sklep Spo¿ywczy  - Kazimierz i
Ewelina Ciapa³a, Zak³ad Stolarski - Adam
Ziembla, Transport - Wies³aw Biela, Gmin-
na Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska z
Su³kowic, Hurtownia „Marek” z Myœlenic,
Sklep Drobiarski „Kurczak” - Pawe³ Bobow-
ski, Zofia i Wies³aw Cebula, Kwiaciarnia z
Rudnika - Jan Starzec, Hurtownia Warzyw
- Zbigniew Oleœ, Stolarstwo - Krystian
Szczurek z Rudnika, Zak³ad Meblowy - Ja-
ros³aw Kania, Sklep Meblowy - Krzysztof
Wata, Sk³ad Materia³ów Budowlanych
ULMAR - Zbigniew Ligara, Legalizacja
Gaœnic z Krakowa - Bernard Piróg, Polski
Zwi¹zek Hodowców Go³êbi Pocztowych,
Firma „Info-Muzic” z Krakowa, Stolarstwo
- Zbigniew Kiebzak, Transport - Zdzis³aw

Garbieñ, Maria i Tadeusz Gawe³, Kwiaciar-
nia - Halina Szczurek, Firma „Sat-Box” z
Myœlenic, Sklep Spo¿ywczy „Koala” - Ja-
dwiga i Boles³aw Konik, Sklep - Halina Szla-
chetka z Rudnika, Coca-Cola, Kowalstwo -
Leszek Kiebzak, Firma „Mars” z Sochacze-
wa, Kwiaciarnia „Amarylis” z Myœlenic,
Robert Szuba, £ukasz Rapacz, Firma „Fli-
zen” - Jerzy Stok³osa, „Clio”, „Nasza Cha-
ta”, Bank PKO, Bank BPH, Firma „Kulinar”
z Limanowej

SERDECZNIE DZIÊKUJEMY:

Dyrekcji Gimnazjum Krystynie Krzykaw-
skiej, Dorocie Ma³ek-Moskal i Miros³awo-
wi Pêkali, Stra¿akom z ca³ej gminy, Policji i
ich prze³o¿onym, Firmie „Najemnik”, która
strzeg³a porz¹dku, S³u¿bie Maltañskiej oraz
lekarzom za opiekê medyczn¹, Stanis³awo-
wi Biernatowi za wykonanie bezp³atnie po-
miarów elektrycznych, Zak³adowi Gospo-
darki Komunalnej w Biertowicach, Danu-
cie Kostowal-Suwaj, Robertowi Suwajowi,
Iwonie Dzidek oraz wszystkim nauczycie-
lom i wolontariuszom za prowadzenie tur-
niejów i konkursów dla dzieci, Wojciecho-
wi Madejowi za opracowanie plakatu im-
prezy.
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 MKS Zielona Su³kowice  Kickbokserzy z Krzywaczki
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Dni Su³kowic zdominowa³y koncerty
gwiazd – Czerwonych Gitar i Majki Je-
¿owskiej oraz... chrzanówka. Tradycyjna
i bardzo lubiana w tej okolicy zupa wielka-
nocna z serwatki, chrzanu i wêdzonek za-
goœci³a na dniach gminy dziêki powo³ane-
mu w tym roku do ¿ycia Stowarzyszeniu
Gospodyñ.

Dwudniowa zabawa na stadionie Go-
œcibi zgromadzi³a licznie mieszkañców mia-
sta, gminy i szerokiej okolicy. Najm³odszym
niekoñcz¹cych siê mocnych wra¿eñ dostar-
cza³o Weso³e Miasteczko, doroœli korzystali
z okazji do spotkañ na p³ycie stadionu,
wspólnej biesiady oraz do zapoznania siê z
dorobkiem kulturalnym i sportowym gmi-
ny. Prezentowa³y siê miejscowe zespo³y
takie jak kapela Warsztatów Terapii Zajê-
ciowych w Harbutowicach Handicap, Ze-
spól Pieœni i Tañca Elegia z Rudnika, czy
m³odzie¿owy zespó³ tañca artystycznego
Retro oraz zespo³y rockowe. Goœcinnie
wystêpowa³ m.in. kabaret „Który” i m³odzi
tancerze z Centrum Kultury i Sportu w Ska-
winie i Szko³a Tañca „ABAT” w Myœleni-
cach. By³y oczywiœcie konkursy familijne,
mecz pi³ki no¿nej trampkarzy miêdzy KS
Goœcibia i MKS „Zielona”, pokazy sekcji
judo „Katana”, walk kick-boxingu z Krzy-
waczki.

Popo³udnia nale¿a³y do gwiazd, a wie-
czorem bawiono siê na festynie i w dysko-
tece „pod chmurk¹”. Wy¿szoœæ lokalnych
zespo³ów i sekcji mieszkañcy gminy Su³ko-
wice dobrze znaj¹ z poprzednich lat i chêt-
nie obejrzeli, co nowego maj¹ do zapropo-
nowania, natomiast absolutna nowoœci¹
by³o Stowarzyszenie Gospodyñ, które po-
wsta³o w Su³kowicach w ci¹gu ostatnich
kilku miesiêcy, a s¹dowa rejestracjê zyska-
³o w czerwcu. Gmina ta bowiem by³a jedyn¹

w szerokiej okolicy, w której nie dzia³a³o
¿adne ko³o gospodyñ, choæ ruch ten jest w
Ma³opolsce rozpowszechniony porówny-
walnie do Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
Panie przyjê³y formê stowarzyszenia, argu-
mentuj¹c, ¿e osobowoœæ prawna jest ko-
nieczna w dzisiejszej rzeczywistoœci, pozwala
na ³atwiejsze uregulowania z samorz¹dami
ró¿nych szczebli, otwiera mo¿liwoœci ubie-
gania siê o granty, uczestniczenia w progra-
mach, nawi¹zywania uk³adów partnerskich.
Stowarzyszenie od samego pocz¹tku zyska³o
sobie du¿¹ przychylnoœæ samorz¹du gminy,
do tego stopnia, ¿e na jednym ze spotkañ
za³o¿ycielskich goœcili burmistrz Piotr Pu³ka
i wiceburmistrz Rozalia Oliwa, którzy zapisa-
li siê do Stowarzyszenia.

Prezesem Stowarzyszenia jest Anna Ju-
dasz, a sekretarzem i koordynatorem dzia-
³añ formalnych ukoronowanych rejestracj¹
– Anna Kuchta. Stowarzyszenie w krótkim
czasie dwukrotnie pokaza³o, co potrafi. 3
Maja przygotowa³o i bardzo sprawnie prze-
prowadzi³o bankiet wydany przez Urz¹d
Miejski na czeœæ ks. proboszcza Jana No-
waka, którego wieloletnia praca w parafii
Su³kowickiej zosta³a uhonorowana nada-
niem mu przez Radê Miejsk¹ honorowego
obywatelstwa. Elegancki szwedzki stó³ za-
stawiony by³ rarytasami ³¹cz¹cymi lokalne
tradycje z najnowoczeœniejszymi trendami
w kulinarnej modzie. Nieocenione okaza³o
siê doœwiadczenie kulinarne Marii Zaj¹c i
Zofii Nêdzy oraz organizacyjne Anny Kuch-
ty. Potrafi³y one w sposób perfekcyjny roz-

Gwiazdy
i chrzanówka

dzieliæ prace i harmonizowaæ dzia³ania pañ,
które razem robi³y coœ przecie¿ po raz pierw-
szy. Efekt docenili goœcie i beneficjent, nie
szczêdz¹c s³ów uznania. Stowarzyszenie
pokaza³o te¿ od razu, ¿e potrafiæ podejmo-
waæ korzystn¹ wspó³pracê – obs³ugê ban-
kietu profesjonalnie wspomogli uczniowie
z Zespo³u Szkó³ im. Andrzeja Œredniawskie-
go w Myœlenicach, a koniecznej zastawy,
której Stowarzyszenie jeszcze nie posiada,
udzieli³a OSP Su³kowice.

 Na Dni Gminy Stowarzyszenie przygo-
towa³o 200 litrów chrzanówki, sprzedawa-
nej z kuchni polowej. Ta znakomita potra-
wa jest bardzo ceniona przez su³kowiczan
– a okaza³o siê, ¿e nie tylko. Starosta Stani-
s³aw Chorobik pochodzi z Sieprawia, gdzie
chrzanówki siê nie gotuje. Nie kry³ s³ow
uznania dla potrawy i zachêty dla Stowa-
rzyszenia. Oprócz chrzanówki gospodynie
czêstowa³y swojskim chlebem ze smalcem i
domowym mas³em, serem w³asnej produk-
cji, ogórkami kiszonymi i ko³aczami z serem
pieczonymi „na ³opacie”. Namiot Stowarzy-
szenia udekorowany zosta³ zio³ami i kwia-
tami polnymi, ogródkowymi oraz grzyba-
mi, w które obfituj¹ beskidzkie lasy. Przed
namiotem na bie¿¹co wyrabiano mas³o w
„maœniczce” i wyciskano sery w „serniku”.
Oczywiœcie królowa³y stroje regionalne.

 Inn¹ specyfik¹ Stowarzyszenia jest
jego przekrój socjologiczny. Cz³onkowie
Stowarzyszenia legitymuj¹ siê bardzo zró¿-
nicowanym wykszta³ceniem – od zawodo-
wego po wy¿sze, nale¿¹ do ró¿nych grup
spo³ecznych i zawodowych, a przekrój wie-
ku obejmuje trzy pokolenia. £¹czy ich umi-
³owanie tradycji i kultury, przekonanie o ko-
niecznoœci prowadzenia dzia³añ wspólnych
oraz potrzeba odtwarzania zaginionych wiê-
zów spo³ecznoœci lokalnych.

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

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

Uczniowie przygotowali program arty-
styczny dedykuj¹c go swoim mamom i ta-
tom z okazji ich œwiêta. Wiele radoœci da³y
nam wystêpy naszych przedszkolaków oraz
m³odszych uczniów. Dziewczêta z kl. IV-VI
uœwietni³y imprezê pokazem tañca wspó³-
czesnego. Wystêpy te cechowa³o ogrom-
ne zaanga¿owanie dzielnych uczniów, któ-
rym nie straszna by³a trema wystêpuj¹c
przed takim licznym audytorium. Rodzice
mogli byæ dumni ze swoich pociech. Wi-

dzowie bardzo ciep³o
przyjêli pokaz judo-
ków z sesji „Katana” z
Su³kowic. Ca³y pokaz
odby³ siê w trudnych
warunkach, gdy¿ s³oñ-
ce mocno przygrzewa-
³o, ale m³odzi sportow-
cy pokazali klasê. Bar-
dzo serdecznie dziê-
kujê Panu J. Bugaj-
skiemu za to, ¿e przyj¹³
nasze zaproszenie.

Mieszkañcy Bier-
towic mogli tak¿e spró-
bowaæ swoich si³ w
dziesiêcioboju rodzin-
nym przygotowanym
przez naszego ksiêdza

proboszcza Jacka Budzonia. Wœród dzieci
by³o du¿e zainteresowanie. Kiedy doroœli
bawili siê przy dŸwiêkach piosenek zespo-
³u muzycznego „Reda”, dzieci mi³o i bez-
piecznie spêdza³y czas. Na festynie zapre-
zentowa³ siê te¿ obiecuj¹cy m³odzie¿owy
zespó³ muzyczny z Biertowic.

Organizatorzy przygotowali dla goœci
grillowanie kie³baski, zimne napoje i lody.

Wa¿nym punktem programu wzbudza-
j¹cym wiele emocji i jeszcze wiêcej zainte-
resowania by³a loteria fantowa. O to, by
ka¿dy los by³ szczêœliwy, zadbali w szcze-
gólnoœci nasi wspaniali sponsorzy, których
lista znajduje siê na koñcu artyku³u.

Wszystkie atrakcje, o które zadbali or-
ganizatorzy, rodzice i nauczyciele, pozwo-
li³y stworzyæ atmosferê wzajemnej ¿yczli-
woœci. Bez wzglêdu na wiek ka¿dy z obec-
nych goœci znalaz³ to, co go cieszy. I czy
jest to uœmiech na twarz dziecka, czy spe³-

FESTYN STRA¯ACKI W BIERTOWICACH
nione marzenie, czy uczucie dumy rozpie-
raj¹ce rodziców – wa¿ne, by takich chwil
by³o wiêcej. Byœmy potrafili je spêdzaæ ra-
zem, doceniaæ je i pielêgnowaæ w nas.

Na ³amach „Klamry” pragnê podziêko-
waæ naszym stra¿akom, którzy stanêli na
wysokoœci zadania i zapewnili na najwiêk-
szym poziomie bezpieczeñstwo uczestni-
kom zabawy. Dodatkowo nale¿y nadmie-
niæ, i¿ ca³kowity dochód z festynu przeka-
zali na rêce Rady Rodziców naszej szko³y.

Serdecznie dziêkujê w imieniu uczniów
wszystkim osobom, które w jakikolwiek
sposób przyczynili siê do udanej zabawy.
Za otrzymane pieni¹dze zostan¹ zakupio-
ne nowe ³awki i krzes³a do szko³y.

Nasi sponsorzy:

Burmistrz Gminy Su³kowice Piotr Pu³-
ka, Alicja i Andrzej Ruskowie, Teresa i W³a-
dys³aw Kaniowie, Marta i Robert Œwierko-
wie, Beata i Janusz Turkowie, Joanna i
Marek Œliwowie, Ireneusz Stopa, Bernade-
ta i Krzysztof Szewdowie, Zbigniew Dañ-
ko, Adam Skorut, Kazimierz Skorut, Roman
Francuziak, Edward Garbieñ i Bogus³awa
Szuba, Tadeusz Biela, Marian i Cecylia
Kordowscy, Joanna Konieczkowicz, Kry-
styna Starzec, Andrzej Lis, Donald – sklep
z zabawkami i artyku³ami szkolnymi, Firma
Juco, Fabryka Narzêdzi KuŸnia, Zak³ad
Gospodarki Komunalnej w Biertowicach,
GS SCh Su³kowice, Tomasz Kowalski, Szko-
³a Jêzyków Obcych Celingua i niezawodni
Rodzice naszych uczniów.

Dyrektor ZPO w Biertowicach
Renata Skrzeczek

W Przedszkolu Samorz¹dowym nr 3 w
Su³kowicach odby³a siê uroczystoœæ z oka-
zji zakoñczenia roku szkolnego, po³¹czona
z Dniem Matki.

Dzieci oddzia³u I i II zaprezentowa³y
program s³owno-muzyczny oraz zatañczy-
³y poloneza i krakowiaka.

W naszym przedszkolu przywi¹zujemy
du¿¹ rolê do kultywowania tradycji i regio-
nalizmu, dlatego od najm³odszych lat za-
poznajemy dzieci m.in. z tañcami narodo-
wymi.

Teresa Szwajdych

Wyrazy serdecznego podziêkowania
dla Pana Redaktora Stefana Bochenka za
mi³¹ wspó³pracê sk³adaj¹ nauczycielki i
dyrektor Przedszkola Samorz¹dowego nr 2
w Su³kowicach.

PRZEDSZKOLA
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PIKNIK  RODZINNY W  HARBUTOWICACH
Od kilku lat zwyczajem szko³y

w Harbutowicach jest organizacja
Pikniku Rodzinnego, zwanego te¿
popularnie festynem. Tak¿e w tym
roku tradycji sta³o siê zadoœæ i
dziêki staraniom Rady Rodziców i
Rady Pedagogicznej oraz ofiarno-
œci sponsorów impreza siê odby-
³a. Mia³a ona miejsce 16 czerwca
przed budynkiem szko³y.

Zanim jednak siê rozpoczê³a,
organizatorzy najedli siê trochê
strachu. Zachmurzone niebo,
drobne krople deszczu, a zw³asz-
cza dobiegaj¹ce z oddali pomruki
grzmotów, nie wró¿y³y nic dobrego. Oka-
za³o siê jednak, ¿e parafianki, które zapew-
nia³y o swej ¿arliwej modlitwie w intencji
pogody, mówi³y szczerze – po chwili wy-
sz³o s³oñce i pogoda dopisywa³a przez ca³y
czas trwania imprezy.

Rozpoczê³a siê ona o godz. 16 powita-
niem zebranych goœci i mieszkañców wsi
przez dyrektor szko³y. PóŸniej rozpocz¹³ siê
program artystyczny. Jako pierwsi wyst¹-
pili uczniowie z klasy VI, którzy zaprezen-
towali zebranym uk³ad taneczny. Nastêp-
nie g³os zabrali uczniowie z klasy III. W
monta¿u poetycko-muzycznym wyrazili oni
swoje uczucia wobec rodziców i z³o¿yli im
piêkne ¿yczenia z okazji minionego Dnia
Matki i nadchodz¹cego Dnia Ojca. Na za-
koñczenie swojego wystêpu trzecioklasi-
œci odegrali scenkê „Dobre rady dla mamy”.
Nied³ugo póŸniej scen¹ zaw³adnêli ucznio-
wie klasy II, którzy podbili serca zebranych
krakowiakiem, trojakiem i kujawiakiem. Wie-
le uœmiechu na twarzach wywo³ali ucznio-
wie z kl. IV – VI, którzy przygotowali dwa
humorystyczne przedstawienia: „Grunt to
rodzina” oraz „Balladyna”. Najwiêcej braw
zebra³y kawa³ki niemal „ z ¿ycia wziête”,
typu:

M¹¿: Co, znowu nowa sukienka?! Jak
myœlisz, sk¹d mam braæ na to pieni¹dze?

¯ona: Kochany, wiesz, ¿e nie jestem
przesadnie ciekawa.

M: Kochana, stanowczo za szybko
wydajesz pieni¹dze.

¯: Nie ja za szybko wydajê, tylko ty je
za wolno zarabiasz. Ci¹gle narzekasz. Nic ci
nie pasuje, nic ci nie smakuje! A przed œlu-
bem mówi³eœ, ¿e jesteœ gotów umrzeæ dla
mnie.

M: No, jeœli mam dotrzymaæ s³owa, to
dawaj ten obiad.

¯: Proszê bardzo.
M: Co to jest?!
¯: Prosi³am ciê tyle razy, ¿ebyœ nie prze-

szkadza³ mi w kuchni. Kiedy gotowa³am,
zamkn¹³eœ mi ksi¹¿kê kucharsk¹ i teraz sama
nie wiem co to jest.

M: Nie doœæ, ¿e jesteœ taka rozrzutna,
to jeszcze nie umiesz gotowaæ.

Program artystyczny przeplatany by³
licznymi piosenkami i uk³adami taneczny-
mi. Oprócz klasy VI swój uk³ad zaprezento-
wali trzecioklasiœci. Goœcinnie wyst¹pi³y
tak¿e gimnazjalistki.

Po zakoñczeniu czêœci artystycznej
odby³ siê pokaz kick boxingu i krótki wy-
k³ad na temat tej dyscypliny sportu. PóŸ-
niej rozpoczê³y siê, wyzwalaj¹ce w zebra-
nych wiele emocji, rozgrywki sportowe.
Jako pierwszy odby³ siê mecz pi³ki no¿nej
pierwszoklasistów z drugoklasistami. Po-
jedynek ten zakoñczy³ siê zwyciêstwem
m³odszych kolegów. Nastêpnie pi³kê prze-
jêli „nieco starsi” wielbiciele tej dyscypli-
ny sportu. W starciu dru¿yny z Harbuto-
wic z dru¿yn¹ z Palczy zwyciêstwo odnieœli
harbutowiczanie.

Po rozgrywkach odby³ siê koncert m³o-
dzie¿owego zespo³u Nemo, a nastêpnie za-
bawa przy dŸwiêkach miejscowej orkiestry.

W trakcie trwania festynu mo¿na by³o
skorzystaæ z ró¿nego rodzaju atrakcji. Jedn¹
z nich by³a m.in. przeja¿d¿ka policyjnym mo-
tocyklem, inn¹ wyjazd w stra¿ackim koszu,
umo¿liwiaj¹cy podziwianie ze znacznej wy-
sokoœci panoramy okolicy. Po tak emocjo-
nuj¹cych prze¿yciach mo¿na by³o, za sym-
boliczn¹ z³otówkê, dokonaæ pomiaru ciœnie-
nia.

Na festynie nie zabrak³o te¿ atrakcji dla
cia³a – by³y m.in. kie³baski z grilla, frytki,
wata cukrowa, ciep³e i zimne napoje. Nie
brakowa³o te¿ atrakcji dla najm³odszych –
by³y samochodziki, dmuchany zamek, ba-
lony, kramy i fanty, które cieszy³y siê ogrom-
nym zainteresowaniem. Uroku ca³ej impre-
zie przydawa³y dekoracje, które pod kierun-
kiem nauczycieli wykonali uczniowie. Po-
nadto uczniowie z myœl¹ o festynie przy-
gotowali jeszcze inne prace, które mo¿na
by³o zakupiæ po atrakcyjnej cenie.

Impreza siê uda³a. Nie by³oby to jednak
mo¿liwe, gdyby nie ogromne zaanga¿owa-
nie nauczycieli, rodziców i uczniów.

Uroczystoœæ nie mog³aby siê jednak
odbyæ, gdyby nie hojnoœæ sponsorów i
pomoc ludzi ¿yczliwych szkole. Dzisiaj
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób

wsparli nasze przedsiêwziêcie
pragniemy z³o¿yæ wyrazy
wdziêcznoœci.

Do osób, firm, którym sk³a-
damy serdeczne podziêkowania
nale¿¹:

Kazimierz Sak, Harbutowi-
ce; Zbigniew Dañko – Super-
market „Zibi”, Rudnik; Witold
Ziêba - Sklep Przemys³owy, Su³-
kowice; Bank Spó³dzielczy Rze-
mios³a, Su³kowice; Pawe³ Bo-
bowski – Sklep Spo¿ywczo Dro-

biarski, Su³kowice; Wies³aw i Janusz Œwia-
t³oñ – Firma „Juco”, Su³kowice; Firma „Re-
lax”, Izdebnik; „Auto Alfa”, Su³kowice;
F.H.U. „Stelma”, Myœlenice; „Bahlsen Swe-
et”, Skawina; Hurtownia „Marek”, Myœle-
nice; Maryla i Janusz Szewczyk – Szkó³ka
Krzewów Ozdobnych, Krzywaczka; Zofia i
Marian Chochó³ – Kwiaty Ciête i Donicz-
kowe, Krzywaczka; Pocztowe Towarzystwo
Ubezpieczeñ Wzajemnych w Krakowie;
Agnieszka Szymska – kwiaciarnia, Myœle-
nice; Piotr Golonka – agent ubezpieczenio-
wy, Su³kowice; Krystyna i Witold Magiera
– Sklep „Drogeria”, Su³kowice; Agnieszka
i Tomasz Gumularz, Monika i Piotr Wilk –
Firma „G i W”, Su³kowice; Zofia i Edward
Garbieñ, Rudnik; Jan i Agata Starzec, Rud-
nik; Agata Kaczor- Firma „Agi”, Rudnik;
Halina Szczurek – kwiaciarnia, Su³kowice;
Sklep Spo¿ywczy „Dosia” i jego klienci, Su³-
kowice; Sponsor anonimowy; W³aœciciel
m³yna w Izdebniku; Piekarnia „Baca”;
Agnieszka i Jaros³aw Dzidek, Harbutowi-
ce; Jaros³aw Kania, Harbutowice; Maria i
Karol Chmielik, Harbutowice; Dominika
Szczurek - kwiaciarnia, Su³kowice.

Serdecznie dziêkujemy tak¿e dyrekto-
rowi Oœrodka Kultury – p. Krzysztofowi
Trojanowi za udostêpnienie sprzêtu nag³a-
œniaj¹cego i sztalug na wystawê oraz p.
Karolowi Chmielikowi za przewiezienie
wspomnianego sprzêtu. S³owa podziêko-
wania kierujemy tak¿e na rêce dyrektor
Szko³y Podstawowej w Su³kowicach p. Iwo-
nie Dzidek za wypo¿yczenie sceny na wy-
stêpy.

Na koniec pragniemy poinformowaæ
wszystkich, którzy wsparli nasz¹ akcjê w
zesz³ym roku, ¿e za zebrane podczas ubie-
g³orocznej imprezy pieni¹dze, zosta³y za-
kupione mikrofony bezprzewodowe. Za
fundusze zebrane podczas tegorocznego
festynu pragniemy zakupiæ du¿¹ piaskow-
nicê dla przedszkolaków, za któr¹ ju¿ z góry
w ich imieniu dziêkujemy wszystkim, któ-
rzy w³¹czyli siê w nasze przedsiêwziêcie.

Anna Golonka
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LIPOWE DNI W HARBUTOWICACH

Gmina Skoczów w powiecie cieszyñskim
jest malowniczo po³o¿ona na skraju gór
Beskidu Œl¹skiego i liczy ok. 26 000 miesz-
kañców. Obejmuje miasto wraz z dziesiê-
cioma so³ectwami, m.in. Harbutowicami.

Na Lipowe Dni do Harbutowic wyje-
chali z rewizyt¹ rada so³ecka i liczni miesz-
kañcy z naszych Harbutowic, którzy w wiêk-
szoœci byli kiedyœ moimi uczniami. Towa-
rzyszy³y im w³adze gminy Su³kowice.

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

Najpierw w Skoczowie zwiedziliœmy
Muzeum im. Gustawa Morcinka z wystaw¹
o rzemioœle cieszyñskim. S³awny pisarz rów-
nie¿ ma sta³¹ ekspozycjê, któr¹ powinni
zobaczyæ mi³oœnicy jego twórczoœci. Moi
byli uczniowie przypominali sobie nie tyl-
ko £yska, ale i Ondraszka, a zw³aszcza
Czarn¹ Julkê, z której figlów zaœmiewaliœmy
siê na lekcji.

Na chwilê zatrzymaliœmy siê w Biurze
Promocji i Informacji mieszcz¹cym siê w
kamieniczce urokliwego rynku, gdzie do-
staliœmy du¿o folderów i gad¿etów o gmi-
nie Skoczów. Id¹c w¹skim uliczkami, w tym
ul. Morcinka, obejrzeliœmy jeszcze jego po-
mnik i szko³ê jego imienia.

Dotarliœmy do wzgórza Kaplicówka z
zabytkow¹ kaplic¹ œw. Jana Sarkandera. W
1985 r. przed kaplic¹ stan¹³ Krzy¿ Papieski,
przeniesiony z lotniska w Muchowcu, wy-
konany z okazji pielgrzymki Papie¿a Jana
Paw³a do Polski. O trudnoœciach zwi¹za-
nych z wzniesieniem Krzy¿a barwnie nam
opowiedzia³ pan Józef Waleczek, jeden z
wielu zaanga¿owanych w to przedsiêwziê-
cie. Religijni Œl¹zacy postawili Krzy¿ wbrew
niechêci ówczesnych w³adz. W wolnej Pol-
sce 22 maja 1995 roku Papie¿ odprawi³ na
wzgórzu Mszê œwiêt¹ ku czci œw. Jana Sar-
kandra. Nauczyciele z naszej gminy zapew-
ne pamiêtaj¹ tê pielgrzymkê i przeogromne
b³oto na œcie¿kach wiod¹cych ku Kapliców-
ce. Pan Józef Waleczek wspomina³, ¿e pod-
czas dziêkczynnej wizyty wiernych ze Sko-
czowa na Watykanie Papie¿ zapyta³ ich, czy
ju¿ osuszyli b³oto. Teraz to miejsce wygl¹-
da oczywiœcie inaczej, jest zadbane, czy-
ste. Z Kaplicówki rozci¹ga siê œliczny wi-
dok na miasto i krajobraz Beskidów z Bara-
ni¹ Gór¹. Widaæ te¿ Harbutowice.

Mieszkañcy tej wsi chodz¹ do koœcio³a
parafialnego pod wezwaniem œw. Anny w
Ustroniu Nierodzimiu. Tu w³aœnie przyje-
chaliœmy ze Skoczowa. O historii i wystro-
ju zabytkowego koœcio³a opowiada³ ks. pro-
boszcz Marian Fres, jednoczeœnie notariusz
Dekanatu Wiœlañskiego. Parafia obejmuje
siedem miejscowoœci i liczy ok. 1200 wier-
nych. Na tym samym terenie mieszka bli-
sko 1000 ewangelików, z którymi katolicy
jednocz¹ siê w duchu ekumenizmu.

Przyk³adowo ekumeniczne uroczysto-
œci religijne organizuj¹ stra¿acy. Obok ko-
œcio³a jest Oœrodek Edukacyjno-Rehabili-
tacyjny „Arka”, gdzie matki z dzieæmi cho-
rymi na alergiê mog¹ znaleŸæ pomoc. Ks.
proboszcz da³ ka¿demu obrazek œw. Anny,
przewodnicz¹cy Socha ofiarowa³ mu Mo-
nografiê Su³kowic i foldery.

Nasi mili przewodnicy, pani so³tys Ha-
lina Romañska i pan Pawe³ Œliwka, nie za-
pomnieli, ¿e musimy zjeœæ obiad, wiêc po-
jechaliœmy do Wis³y (nie rzeki lecz do mia-
sta). Jak¿e w Wiœle nie zjeœæ ryby? Wielu to
postanowi³o i nie ¿a³owali. Z kolei zoba-
czyliœmy buduj¹c¹ siê skoczniê w Wiœle
Malince, a¿ wreszcie powróciliœmy do Har-
butowic, poniewa¿ rozpoczyna³ siê trzeci
dzieñ Lipowych Dni.

Zaszczycili je sw¹ obecnoœci¹ burmi-
strzowie oraz  zast. burmistrzów Skoczowa
i Su³kowic: pani Janina ¯agan, pan Piotr
Rucki, pan Piotr Pu³ka, pani Rozalia Oli-
wa.Mia³y one bardzo ciekawy program: licz-
ne, konkursy, np. wiedzy o historii wsi, przê-
dzenie najd³u¿szej we³nianej nitki na rêcz-
nym ko³owrotku, mecze koszykówki i siat-
kówki, turnieje sportowe. W jednym zmie-
rzy³y siê rady so³eckie z krakowskich i œl¹-
skich Harbutowic. Wynik mo¿na by³o prze-
widzieæ. Zaœpiewa³ tak¿e znakomity chór
¿eñski „Gloria” ze Skoczowa.

A potem by³y tañce, rozmowy i obietni-
ca, ¿e siê bêdziemy odwiedzaæ.

Stefan Bochenek

So³tyski Harbutowic
Danuta Chodnik i Halina Romañska

Herb Harbutowic Ks. proboszcz Marian Fres
i  przew. Rady Miejskiej Jan Socha
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„Cz³owiek jest wielki nie przez to, co
 posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
 lecz przez to, czym dzieli siê z innym”.

Jan Pawe³ II

Ks. Pawe³ Drobny rozpocz¹³ pracê w
naszej szkole w 2002 roku i od samego po-
cz¹tku da³ siê poznaæ jako wspania³y na-
uczyciel, animator ¿ycia kulturalnego nie
tylko w szkole, ale i w gminie. Przez piêæ lat
swojej pos³ugi kap³añskiej w naszej parafii
przygotowywa³ ksi¹dz dzieci pe³no spraw-
ne i niepe³nosprawne do Pierwszej Komu-
nii Œwiêtej, by³ organizatorem spotkañ mo-
dlitewnych dla œrodowiskowej grupy inte-
gracyjnej. Z ogromnym poœwiêceniem i za-
anga¿owaniem podejmowa³ dzia³alnoœæ
duszpastersk¹ wœród dzieci i m³odzie¿y.
Wspomnieæ nale¿y zorganizowanie licznej
grupy (bo 120!) ministrantów i przedsta-
wieñ o charakterze religijnym. I tak:

Misterium Mêki Pañskiej w roku 2003 –
przygotowane z grup¹ 50 osób (ministran-
tów i m³odzie¿y z gimnazjum i szko³y œred-
niej). Opracowanie scenariusza, prowadze-
nie prób trzy razy w tygodniu, przygoto-
wanie rekwizytów, kostiumów, dekoracji,
muzyki).

Jase³ka w latach 2003, 2004, 2005 przy-
gotowane wraz z s³u¿b¹ liturgiczn¹ parafii
Su³kowice oraz cz³onkami ko³a teatralnego
(70 osób), dzia³aj¹cego przy Oœrodku Kul-
tury w Su³kowicach. Opracowanie scena-
riusza przedstawieñ jase³kowych, próby z
grupa ministrantów i wspólnie z cz³onkami
ko³a teatralnego przygotowanie rekwizytów,
dekoracji, kostiumów, muzyki, zadanie o
patronat medialny.

Misterium Mêki Pañskiej w latach 2004 -
2007 przygotowane wraz ze s³u¿b¹ liturgiczn¹
i cz³onkami ko³a teatralnego (70 osób).

¯ywa Szopka w 2006 i 2007 r. Przedsta-
wienie inauguracyjne odby³o siê 26 grud-
nia, przygotowane wraz z s³u¿b¹ liturgiczn¹
i cz³onkami ko³a teatralnego (50 osób). Przez

ca³y okres liturgiczny Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia (cztery niedziele) wyst¹pili ucznio-
wie wszystkich szkó³, dzia³aj¹cych w gmi-
nie Su³kowice i trzy su³kowickie przedszko-
la. Szopka powsta³a przy zaanga¿owaniu
burmistrzów Su³kowic, druhów OSP Su³ko-
wice. Nadmieniæ nale¿y, ¿e ks. Pawe³ Drob-
ny jest druhem i kapelanem OSP Su³kowi-
ce. Do organizacji przedstawieñ jase³ko-
wych w ¯ywej Szopce zostali zaproszeni
wszyscy mieszkañcy gminy, rzemieœlnicy
(wykonali okucia do drzwi, lampy, rzeŸby,
przewóz saniami itp.), chór Apassionata,
Zespó³ „Elegia”, grupy apostolskie z Su³-
kowic i Biertowic, schole parafialne z Su³-
kowic i Krzywaczki, druhowie OSP z ca³ej
gminy, Ko³o £owieckie z Lanckorony, Pol-
ski Zwi¹zek Hodowców Go³êbi Poczto-
wych, rolnicy (opieka nad zwierzêtami: ba-
ranami, os³em, wypo¿yczenie kur, królików),
Orkiestra Dêta, dzia³aj¹ca przy Oœrodku
Kultury w Su³kowicach, Bractwo Kurkowe.
Patronat medialny objêli: Redakcja Progra-
mów Katolickich TVP Kraków, Dziennik
Polski, Gazeta Klamra.

W 2006 r. w okresie adwentu odby³o
siê przedstawienie pt. „Goœæ oczekiwany”
autorstwa Zofii Kossak - Szczuckiej, przy-
gotowane wraz z S³u¿b¹ Liturgiczn¹ i cz³on-
kami ko³a teatralnego. 18 maja 2006 ten spek-
takl dosta³ specjalne wyró¿nienie w III Po-
wiatowym Przegl¹dzie Dorobku Artystycz-
nego Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów –
formy teatralne.

W 2003 i 2005 ks. Pawe³ Drobny praco-
wa³ w Komitecie Organizacyjnym Przegl¹-
du Poezji i Piosenki Religijnej, zorganizo-
wanym przez Szko³ê Podstawow¹ im. Ada-
ma Mickiewicza w Su³kowicach pod prze-
wodnictwem pani dyr. Danuty Dyl¹g. Prze-
gl¹d odby³ siê w Oœrodku Kultury i wziê³o
w nim udzia³ 500 uczestników.

Wydrukowanie kartek bo¿onarodzenio-
wych ze zdjêæ uczestników jase³ek z 2005 r.

W 2007 r. praca w Komitecie Organiza-
cyjnym I Festiwalu Twórczoœci Religijnej
dla szkó³ Archidiecezji Krakowskiej.

W Festiwalu zorganizowanym przez
Szko³ê Podstawow¹ im. Adama Mickiewi-
cza w Su³kowicach wziê³o udzia³ 400 uczest-
ników.  Patronat medialny objê³a Redakcja
Programów Katolickich TVP Kraków,
Dziennik Polski i Gazeta Klamra. Statuetki
dla nagrodzonych wykonali su³kowiccy
rzemieœlnicy.

2 kwietnia 2006 r. zorganizowanie wie-
czornicy ku czci S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a
II przez S³u¿bê Liturgiczn¹ naszej parafii,
cz³onków ko³a teatralnego Oœrodka Kultu-
ry, uczniów Szko³y Podstawowej w Su³ko-
wicach. Do wspó³pracy zosta³a zaproszo-
na Grupa Apostolska z Su³kowic, schole z
Su³kowic i Biertowic, harcerze, Orkiestra
Dêta z Su³kowic, Honorowa Stra¿ NSPJ z
Su³kowic i chór Apassionata.

2 kwietnia 2007 r. zorganizowanie Drogi
Krzy¿owej w drug¹ rocznicê œmierci S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II. W³¹czenie do wspó³-
pracy wszystkich organizacji dzia³aj¹cych
na terenie Su³kowic, a tak¿e rzemieœlników,
którzy przygotowali krzy¿e do ka¿dej stacji
Drogi Krzy¿owej.

Zorganizowanie bezp³atnych wycie-
czek dla S³u¿by Liturgicznej i cz³onków ko³a
teatralnego do Murzasichla, Zakopanego,
Jaskini MroŸnej, Morskiego Oka, Doliny
Koœcieliskiej, skansenu w Zubrzycy.

Wszystkie te dzia³ania jednoczy³y
mieszkañców Su³kowic we wspólnym dzie-
leniu siê tym co dobre. Pozostan¹ w naszej
pamiêci i sercu jako przyk³ad owocnej po-
s³ugi kap³añskiej i s³u¿by drugiemu cz³o-
wiekowi.

S³u¿ba ks. Paw³a Drobnego pozostanie
dla nas twórcz¹ inspiracj¹ do podejmowa-
nia pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹. Wyra¿aj¹c
nasz¹ ogromn¹ wdziêcznoœæ ¿yczymy dal-
szych owocnych dni i sk³adamy serdeczne
Bóg zap³aæ!

W imieniu ca³ej spo³ecznoœci szkolnej
Dyrektor Szko³y Podstawowej

w Su³kowicach
Iwona Dzidek

KSI¥DZ PAWE£ DROBNY

Stra¿ Honorowa Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w naszej
parafii dzia³a pod przewodnictwem ksiêdza, który jest doradc¹,
opiekunem i kierownikiem duchowym. Przez ostatnie 5 lat opie-
kunem Stra¿y by³ ks. Pawe³ Drobny. Oprócz uczestniczenia w
ka¿dy pierwszy czwartek i pi¹tek miesi¹ca w godzinie adoracji
Najœwiêtszego Sakramentu i we Mszach œwiêtych o powo³ania
kap³añskie, zakonne, misyjne oraz wynagradzaj¹cych za grze-
chy ca³ego œwiata cz³onkowie Stra¿y byli wraz z rodzinami na
wielu pielgrzymkach, które znakomicie prowadzi³ ks. Pawe³. (zob.
te¿ str. 16)

Najserdeczniej dziêkujê Ks. Paw³owi Drobnemu za wspó³-
pracê z redakcj¹ Klamry. Nigdy nie odmówi³ napisania tekstu do
naszej gazety. Bóg zap³aæ.

Stefan Bochenek

Zdjêcie z ostatniej pielgrzymki do Lichenia, Gniezna i Kalisza
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Z inicjatywy radnych kadencji 2002 –
2006 i burmistrza Józefa Mardausa posta-
nowiono zagospodarowaæ opuszczony przez
m³odzie¿ budynek starej szko³y podstawo-
wej w rynku.

Na parterze umieszczono Miejsk¹ Biblio-
tekê Publiczn¹ i Su³kowick¹ Izbê Gospo-
darcz¹, a na piêtrze postanowiono zorgani-
zowaæ Izbê Tradycji. Do jej dyspozycji od-
dano dwie sale o ³¹cznej powierzchni ok. 140
m2 oraz wnêkê, gdzie mieœci³a siê kancelaria
szko³y. Mini zaplecze Izby stanowi¹ pomiesz-
czenia o powierzchni ok. 15 m2.

Wystrój i gabloty ekspozycyjne projek-
towa³ artysta plastyk Jan Socha, a wykona³
Stanis³aw Francuziak – stolarz z Rudnika. Or-
ganizacyjnie Izbê wpisano w struktury Oœrod-
ka Kultury w Su³kowicach. 1 marca 2007 roku
dyrektor Oœrodka Krzysztof Trojan powie-
rzy³ mi opiekê nad Izb¹.

G³ównym zadaniem placówki jest m.in.
zbieranie, inwentaryzacja i eksponowanie pa-
mi¹tek historycznych i dokumentów dotycz¹-
cych przesz³oœci miasta i gminy oraz organi-
zowanie spotkañ a tak¿e okolicznoœciowych
wystaw. Aby zrealizowaæ te zadania, potrzeb-
na jest mobilizacja naszych mieszkañców.

Nie wyrzucajcie staroci! Przynieœcie je
do Izby! Zostan¹ one zagospodarowane i wy-
eksponowane z po¿ytkiem dla wszystkich.

Interesuj¹ nas (wymieniam za ewidencj¹
zbiorów):

- dokumenty, kroniki, pamiêtniki i wspo-
mnienia,

- gazety i czasopisma,
- wydawnictwa, mapy, plany,
- dyplomy, listy, wyró¿nienia,
- narzêdzia i przybory kowalskie,
- narzêdzia i urz¹dzenia gospodarskie,
- meble i wyposa¿enie mieszkañ,
- stroje i ubrania,
- medale, odznaczenia, puchary,
- fotografie i obrazy,
- banknoty i monety,
- inne regionalne starocie.
Z góry dziêkuj¹c za przychylnoœæ do na-

szego apelu, mam nadziejê, ¿e w przysz³oœci
Izba Tradycji pomo¿e w zdobywaniu wiedzy
o naszym œrodowisku i stanie siê zachêt¹ do
dalszego dokumentowania w³asnych dziejów.

Ryszard Judasz

IZBA TRADYCJI
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PRIMUS
INTER PARES
Nagrody Burmistrza Gminy Su³kowice

Dla Wybitnych Uczniów

W dniu 20 czerwca 2007 r. w Su³kowickiej
Izbie Gospodarczej w Su³kowicach odby³a siê
uroczystoœæ wrêczenia nagród dla najlep-
szych uczniów szkó³ prowadzonych przez
Gminê Su³kowice, po³¹czona ze spotkaniem
w³adz samorz¹dowych, dyrektorów szkó³,
opiekunów i rodziców nagrodzonych dzieci.

W spotkaniu uczestniczyli:
Piotr Pu³ka Burmistrz Gminy Su³kowice,
Rozalia Oliwa Z-ca Burmistrza,
Przewielebny Ks. Pra³at Dr Jan Nowak Ho-
norowy Obywatel Gminy Su³kowice,
Jan Socha Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej,
Marta Biernat Przewodnicz¹ca Komisji
Oœwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
Wies³aw Moroñ  V-ce Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej,
Alina Judasz Kierownik Referatu Oœwiaty.

W tym roku Burmistrz Gminy Piotr Pu³-
ka na zakoñczenie roku szkolnego 2006/
2007 ufundowa³ nagrody dla najlepszych
uczniów szkó³ prowadzonych przez Gminê
Su³kowice. Nagrody te zosta³y przyznane
po raz pierwszy w tym roku. Otrzymali je
najwybitniejsi uczniowie klas szóstych
szkó³ podstawowych oraz trzecich klas gim-
nazjów. Osoby nagrodzone uzyska³y wzo-
row¹ ocenê z zachowania i najwy¿sz¹ œred-
ni¹ ocen w swojej szkole (co najmniej – 5.0)
i wykaza³y siê ponadprzeciêtn¹ aktywno-
œci¹ w pracy na rzecz szko³y. Z wnioskiem
o przyznanie takiej nagrody wystêpuje dy-
rektor szko³y. Wniosek zawiera rekomen-
dacje wychowawcy klasy oraz pozytywn¹
opiniê Rady Pedagogicznej.

Nagrody Burmistrza Gminy Su³kowice
Dla Wybitnych Uczniów

Nagroda przyznawana jest dla najwy-
bitniejszych uczniów klas szóstych szkó³
podstawowych i trzecich klas gimnazjów,
dla których organem prowadz¹cym jest
Gmina Su³kowice.

Nagrodê otrzymuje jeden uczeñ danej
szko³y, który otrzyma³ wzorow¹ ocenê z
zachowania i najwy¿sz¹ œredni¹ ocen (mi-
nimum 5,0). Je¿eli identyczn¹ œredni¹ ocen
uzyska wiêksza liczba osób, wtedy ucznia
do Nagrody typuje Rada Pedagogiczna,
bior¹c pod uwagê inne osi¹gniêcia, w
szczególnoœci:

wynik sprawdzianu (egzaminu gimna-
zjalnego), sukcesy odniesione w konkur-
sach, turniejach itp., frekwencjê, pracê spo-
³eczn¹ na rzecz szko³y i œrodowiska.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody
wystêpuje dyrektor szko³y po koñcowo-
rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu
Rady Pedagogicznej. Wniosek winien za-
wieraæ rekomendacjê wychowawcy klasy
oraz pozytywn¹ opiniê Rady Pedagogicz-
nej. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ kopie za-
œwiadczeñ, dyplomów i innych dokumen-
tów potwierdzaj¹cych osi¹gniêcia. Wnio-
ski nale¿y sk³adaæ w Referacie Oœwiaty
Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach.

Nagrody bêd¹ wrêczane na uroczystym
spotkaniu zorganizowanym przez Burmi-
strza w dniu poprzedzaj¹cym zakoñczenie
roku szkolnego. Uhonorowany uczeñ otrzy-
muje nagrodê pieniê¿n¹ lub rzeczow¹ oraz
dyplom. Rodzice ucznia oraz wychowawca
klasy otrzymuj¹ list gratulacyjny.

Regulamin mówi, ¿e Burmistrz mo¿e
przyznaæ równie¿ Nagrodê z w³asnej inicja-
tywy. Burmistrz skorzysta³ z tej mo¿liwoœci
i oprócz siedmiu najwybitniejszych absol-
wentów - prymusów goœciliœmy piêcioro
laureatów konkursów wojewódzkich.

Wybitni absolwenci:

Monika Dró¿d¿ – absolwentka Gimna-
zjum w Su³kowicach, wychowawczyni Anna
Miêtka

Katarzyna Cora – absolwentka Gimna-
zjum w Krzywaczce, wychowawczyni Alek-
sandra Strêk

Wojciech Biernat – absolwent Szko³y
Podstawowej w Su³kowicach, wychowaw-
czyni Danuta Kostowal-Suwaj

Eryk Ptak – absolwent Szko³y Podsta-
wowej w Rudniku, wychowawca Ireneusz
Prza³a

Anna Burda – absolwentka Szko³y Pod-
stawowej w Krzywaczce, wychowawczyni
Renata Boczkaja

Magdalena Kluzik – absolwentka
Szko³y Podstawowej w Harbutowicach,
wychowawczyni Magdalena Kubieniec

Gabriela Starzec – absolwentka Szko-
³y Podstawowej w Biertowicach, wycho-
wawczyni Anna Marek.

Laureaci ogólnopolskich i wojewódzkich
konkursów i olimpiad:

Maria KoŸlak – laureatka wojewódz-
kiego konkursu biologicznego, uczennica
Gimnazjum w Su³kowicach, opiekunka Jo-
lanta Pêkala

Micha³ Listwan – laureat wojewódzkie-
go konkursu geograficznego, uczeñ Gim-
nazjum w Su³kowicach, opiekunka Marta
Przêczek

Monika Dró¿d¿ – laureatka archidiece-
zjalnego konkursu religijnego, uczennica
Gimnazjum w Su³kowicach, opiekunka Bar-
bara Szatan

Andrzej Boczkaja – laureat turnieju
bezpieczeñstwa ruchu drogowego, uczeñ
Gimnazjum w Krzywaczce, opiekun Marek
Lijewski

Klaudia Jamborska – laureatka woje-
wódzkiego konkursu polonistycznego,
uczennica Gimnazjum w Krzywaczce, opie-
kunka Rozalia Oliwa.

Na spotkaniu Ks. Pra³at Dr Jan Nowak
skierowa³ do uczestników spotkania takie
oto s³owa: „Bóg powiedzia³ do cz³owieka:
„nape³niajcie ziemiê i czyñcie j¹ sobie pod-
dan¹”. Wszystko, co zawarte w œwiecie jest
utajone. Nale¿y tego szukaæ, poniewa¿ na-
ukê nale¿y przekazywaæ dalej tak wspania-
le, jak do tej pory. Pogratulowa³ m³odym
ludziom, informuj¹c, ¿e s¹ na pocz¹tku dro-
gi, aby w swej pracy nie ustawali.

Piotr Pu³ka –Burmistrz Gminy Su³kowi-
ce pogratulowa³ osi¹gniêtych sukcesów,
do których przyczynili siê nie tylko nauczy-
ciele, ale tak¿e rodzice. Z³o¿y³ nagrodzo-
nym najlepsze ¿yczenia wyboru dobrej dro-
gi ¿yciowej, niezwracania uwagi na niepo-
wodzenia. Wierzy, ¿e id¹c w œwiat, stan¹
siê oni ambasadorami naszej ma³ej ojczy-
zny, przysparzaj¹c nam s³awy.

Przemówienie Burmistrza
Gminy Su³kowice:

Szanowni Pañstwo Dyrektorzy, Wy-
chowawcy i Nauczyciele,

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie, Droga M³odzie¿y!
Dla najwa¿niejszych ludzi w tym miej-

scu, czyli dla Was otrzymuj¹cych Nagrodê
Burmistrza Gminy Su³kowice dla Wybitne-
go Ucznia, to dzieñ pe³en szczêœcia i radoœci
a zarazem dzieñ pe³en pytañ i niepewnoœci.
Z jednej bowiem strony nagroda ta jest wy-
razem uznania dla Waszej wzorowej posta-
wy uczniowskiej, niezwykle solidnego po-
dejœcia do obowi¹zków szkolnych czy wresz-
cie ponadprzeciêtnych zdolnoœci i ponad-
przeciêtnej inteligencji. Z drugiej zaœ strony
stoicie w³aœnie w bardzo wa¿nym punkcie
swojej drogi ¿yciowej, przed Wami niezwy-
kle trudny wybór dalszej drogi kszta³cenia.

O tym, jak wa¿na jest postawa m³odego
cz³owieka w czasach konsumpcjonizmu i
wygodnictwa, wiedz¹ najlepiej wasi rodzi-
ce i nauczyciele. Taka œrednia ocen i dzia-
³alnoœæ na rzecz szko³y, to dla niejednego
absurd, odstêpstwo od przeciêtnej, odstêp-
stwo od normalnoœci.Tym bardziej nale¿¹
siê Wam gratulacje i s³owa uznania.

Ale nie by³bym pedagogiem, gdybym
nie poruszy³ kwestii kszta³towania postaw
i charakterów tak zacnych m³odych ludzi.

Przecie¿ w Waszym sukcesie uczestni-
czyli równie¿ Wasi wychowawcy i nauczy-
ciele.

OŒWIATA

(cd. na nastêpnej stronie)
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Gdyby nie ich postawa i zaanga¿owa-
nie w Wasze nauczanie i wychowanie, na
pewno ten sukces przyszed³by Wam o wie-
le trudniej. Wspomnicie kiedyœ moje s³o-
wa; ja wiem to z w³asnego doœwiadczenia.
Wiem, ¿e gdyby nie moi Ukochani Nauczy-
ciele, to na pewno by³bym dziœ innym cz³o-
wiekiem. Szanowni Wychowawcy i Nauczy-
ciele: Chwa³a Wam za takich wychowan-
ków. Wielkie brawa i podziêkowania nale¿¹
siê tak¿e Rodzicom. Bo to ich codzienna
postawa i wpajanie m¹drych wzorców wy-
chowawczych zaowocowa³y tak ogrom-
nym sukcesem ich dzieci.

Szanowni Pañstwo, bo to jest niebywa-
³y wyczyn. Mo¿e wydawaæ siê ¿e mówiê zbyt
wznioœle, ale byæ najlepszym Wœród kilku-
set uczniów, to prawie mistrzostwo œwiata.

Szanowni Absolwenci i Laureaci, pra-
gnê w imieniu w³adz naszej Gminy z³o¿yæ
Wam najlepsze ¿yczenia zdrowia, radoœci,
s³onecznych wakacji, ale przede wszystkim
¿yczyæ m¹drego wyboru drogi ¿yciowej,
wytrwa³oœci w realizacji celów, niezra¿ania
siê trudnoœciami, wielu wspania³ych osi¹-
gniêæ i sukcesów. Wierzê, ¿e id¹c w œwiat,
staniecie siê ambasadorami naszej Ma³ej
Ojczyzny, przysparzaj¹c nam s³awy i splen-
doru. Wy, moi Drodzy Przyjaciele odwa¿y-
liœcie siê byæ m¹drzy i zawsze miejcie od-
wagê takimi pozostaæ.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej –  Jan
Socha powiedzia³, ¿e w antycznej Grecji
mówiono o takich m³odych ludziach, i¿ s¹
wœród bogów. Dobry uczeñ to taki uczeñ,
który w pewnym momencie przewy¿szy
samego mistrza. ̄ yczy³ m³odzie¿y aby stali
siê arystokratami ducha, którzy wyjd¹ z Gmi-
ny Su³kowice i zapisz¹ siê w swym pokole-
niu z³otymi zg³oskami.

Pani Marta Biernat – Przewodnicz¹ca
Komisji Oœwiaty pogratulowa³a nie tylko
uczniom za ich osi¹gniêcia, ale tak¿e rodzi-
com i nauczycielom. Poniewa¿ s¹ to ludzie
zaanga¿owani, którzy nigdy nie trac¹ du-
cha i energii.

G³os równie¿ zabra³a Krystyna Krzy-
kawska – Dyrektor Gimnazjum w Su³kowi-
cach. Podziêkowa³a Burmistrzowi, który da³
m³odym ludziom bodziec do dalszej pracy,
ustanawiaj¹c tak¹ wa¿n¹ nagrodê.

Pozostali uczestniczy spotkania z³o¿yli
gratulacje uczniom, rodzicom, a tak¿e nauczy-
cielom za ich osi¹gniêcia i zaanga¿owanie.

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

Dla w³adz gminnych obecnej kadencji
oœwiata jak i zreszt¹ ca³a sfera dzia³añ spo-
³ecznych to priorytet i „oczko w g³owie”.
Gmina Su³kowice jest organem prowadz¹cym
dla siedmiu przedszkoli, piêciu szkó³ podsta-
wowych i dwóch gimnazjów, w czterech miej-
scowoœciach gminy funkcjonuj¹ zespo³y pla-
cówek oœwiatowych.

Dnia 27 czerwca 2007 r. odby³a siê X sesja
Rady Miejskiej w Su³kowicach, któr¹ mo¿na
by nazwaæ „sesj¹ szkoln¹”. Wiod¹cym tema-
tem by³a bowiem ocena stanu szkolnictwa w
gminie – zadania placówek oœwiatowych, oce-
na pracy szkó³ gminnych, ocena sytuacji wy-
chowawczej, stan opieki nad uczniami i wy-
chowankami wraz z ocen¹ stanu bezpieczeñ-
stwa.

Ju¿ w tym roku szkolnym, od marca br.
zorganizowane zosta³o dowo¿enie uczniów,
którym siê to ustawowo nale¿y, do szkó³ pod-
stawowych w Su³kowicach i Harbutowicach,
a tak¿e zatrudniono konserwatora do przed-
szkoli. Od nowego roku szkolnego nast¹pi
poprawa warunków dzia³ania szkó³ i przed-
szkoli. Planuje siê nadbudowê i rozbudowê
szko³y w Krzywaczce i utworzenie ogólno-
dostêpnej biblioteki multimedialnej, a we
wszystkich placówkach wakacyjne remonty
na ³¹czn¹ kwotê 615 000 z³.

Na wszystkich etapach edukacyjnych bê-
dziemy mieæ klasy integracyjne (oddzia³ przed-
szkolny w Przedszkolu Nr 1, klasy I – VI w
SP w Su³kowicach oraz klasa I w Gimnazjum
w Su³kowicach). Drugi jêzyk obcy bêdzie
wprowadzony w klasach I i II gimnazjów.
Zwiêkszy siê wymiar zatrudnienia pedagogów
szkolnych w szko³ach podstawowych Rudni-
ku i Krzywaczce oraz bibliotekarzy w gimna-
zjach. Zmieniliœmy liczebnoœæ klas, a ponadto
34- osobowa klasa II w SP w Krzywaczce
zosta³a podzielona na 2 oddzia³y; lekcje infor-
matyki, fizyki i chemii bêd¹ prowadzone w
ma³ych grupach.

Pomyœleliœmy równie¿ o przedszkolach.
Na tej sesji podjêta zosta³a „Uchwa³a w spra-
wie zasad trybu funkcjonowania przedszkoli
samorz¹dowych prowadzonych przez gminê”,
porz¹dkuj¹ca zasady funkcjonowania przed-
szkoli gminnych. Okreœlono w niej m. in. za-
sadê nieodp³atnego przygotowania przedszkol-
nego dzieci szeœcioletnich w zakresie podsta-
wy programowej, ulg w odp³atnoœci dla dzieci
posiadaj¹cych opiniê o wczesnym wspoma-
ganiu rozwoju, organizacjê zajêæ dodatkowych,
a tak¿e bezp³atnego organizowania zajêæ reli-
gii na ¿yczenie rodziców. W przedszkolu w
Krzywaczce zorganizowano trzeci oddzia³
(miejscowoœæ ta prze¿ywa boom demograficz-
ny), w innych zwiêkszono wymiar zatrudnie-
nia obs³ugi.

20 czerwca 2007 r. przyznane zosta³y
„Nagrody Burmistrza Gminy Su³kowice Dla
Wybitnych Uczniów” – prymusów klas VI
szkól podstawowych i klas III gimnazjów oraz
dla laureatów wojewódzkich konkursów ogól-
nopolskich i organizowanych przez kuratora
oœwiaty. Od tego roku bêdziemy nagradzaæ naj-
wybitniejszych uczniów Nagrod¹ Burmistrza,

co pozwoli tworzyæ pozytywny klimat wokó³
wiedzy, uczciwej pracy, w³aœciwej postawy
obywatelskiej.

Dziêkujemy dyrektorom i nauczycielom
za pomoc w przeprowadzeniu ankiety na te-
mat dostêpnoœci do Internetu. Zbadanie ryn-
ku informatycznego bêdzie podstaw¹ o stara-
nie siê do przyst¹pienia do zapowiedzianego
programu informatyzacji. Planujemy te¿, aby
ka¿da szko³a mia³a swoj¹ podstronê na stronie
internetowej gminy, a adresy mailowe szkó³
znajdowa³yby siê na wspólnej gminnej plat-
formie w celu usprawnienia komunikacji i prze-
p³ywu informacji.

Dorobek szkó³ i przedszkoli by³ prezen-
towany podczas Dni Gminy Su³kowice
w dniach 7 – 8 lipca 2007 r. na wystawie przy-
gotowanej w holu Gimnazjum przez Pana
Ryszarda Judasza.

Inny wa¿ny i ciekawy temat X sesji to
organizacja pó³kolonii letnich dla dzieci z ca³ej
gminy. Ale to ju¿ temat na odrêbny artyku³.

Rozalia Oliwa

Z-ca Burmistrza Gminy
Rozalia Oliwa

Sesja szkolna

Dofinansowanie zakupu podrêczników
i mundurków na rok szkolny 2007/2008

1. Dofinansowanie zakupu podrêczników i
mundurków przys³uguje dzieciom pochodz¹-
cym z rodzin, w których dochód na osobê nie
przekracza 351 z³ netto.

2. Dofinansowanie zakupu podrêczników
bêdzie udzielane dzieciom z kl. „0” i uczniom z
kl. I-III szko³y podstawowej; dofinansowanie
zakupu podrêczników bêdzie wynosiæ:

- dla dzieci rozpoczynaj¹cych roczne przy-
gotowanie przedszkolne - do kwoty 70 z³

- dla uczniów klas I szkó³ podstawowych -
do kwoty 130 z³

- dla uczniów klas II szkó³ podstawowych
- do kwoty 150 z³

- dla uczniów klas III szkó³ podstawowych
- do kwoty 170 z³.

3. Dofinansowanie zakupu mundurków
bêdzie udzielane uczniom szkó³ podstawowych
i gimnazjów; dofinansowanie zakupu mundur-
ków bêdzie wynosiæ 50 z³.

4. Wnioski wraz z dokumentacja nale¿y sk³a-
daæ do dyrektorów szkó³ (przedszkoli) w nie-
przekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2007 r.

5. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
a) zaœwiadczenie o wysokoœci dochodów

w rodzinie
lub
b) zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiad-

czeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej.
6.Dyrektor szko³y (przedszkola) dokona

zwrotu kosztów zakupu podrêczników po
przed³o¿eniu dowodu zakupu (imienna faktu-
ra) oraz wyp³aci rodzicom uczniów kwotê 50
z³ jako dofinansowanie zakupu mundurka po
otrzymaniu œrodków przekazanych przez Bur-
mistrza Gminy.

Sekretariaty szkó³ i przedszkoli czynne s¹
w okresie wakacji w ka¿dy wtorek w godz.
9.00-13.00.

Z-ca Burmistrza Gminy
Rozalia Oliwa

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

W otwarciu lokalu wziê³a udzia³ dele-
gacja Zarz¹du Rejonowego z Myœlenic wraz
z prezesem Józef Brylem oraz burmistrz Su³-
kowic Piotr Pu³ka, wiceburmistrz Rozalia
Oliwa i sekretarz gminy Ma³gorzata Dziad-
kowiec.

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

Lokal poœwiêci³ ks. Pawe³ Drobny. Po
ceremonii poœwiêcenia i wspólnej modli-
twie gospodyni lokalu- Przewodnicz¹ca
Ko³a Danuta So³tys zaprosi³a goœci na pi¹t-
kowy poczêstunek. Postne przysmaki oka-
za³y siê prawdziwym rajem dla podniebie-
nia, a wypieki zas³u¿y³y sobie na grad po-
chwa³. W przygotowaniu poczêstunku po-
mog³y panie ze Stowarzyszenia Gospodyñ,
do którego nale¿y równie¿ Danuta So³tys.

 - Dla nas ten lokal jest
strasznie wa¿ny. Do tej
pory prowadzi³am dzia³al-
noœæ we w³asnym domu, a
pomaga³ mi syn. Ale ma³o
kto zdaje sobie sprawê,
jak wielka pomoc ¿ywno-
œciowa przechodzi przez
nasze Ko³o. To s¹ tony je-
dzenia do rozdzielenia.
Teraz mamy gdzie zwoziæ
pomoc, a ludziom te¿ jest
³atwiej. Nasi cz³onkowie
wszyscy korzystaj¹ z
Oœrodka Zdrowia. To s¹
starsi, czêsto schorowani

ludzie. Ta lokalizacja jest znakomita, bo
mog¹ za³atwiæ swoje sprawy przy okazji
pobytu u lekarza – powiedzia³a.

Samorz¹dowi za zainteresowanie i po-
moc podziêkowa³ prezes Józef Bryl.

 - Rzadko siê zdarza, by emeryci mogli
siê szczyciæ zainteresowaniem samorz¹du
lokalnego. Nale¿y su³kowiczanom pozaz-
droœciæ tego, ale te¿ dawaæ Su³kowice za
przyk³ad samorz¹dom innych miejscowoœci.

Nowym lokalem cz³onkowie Ko³a inte-
resowali siê od samego pocz¹tku. Gdy tyl-
ko zaczêto go urz¹dzaæ, zaczêli przychodziæ,
zastanawiaæ siê, w czym mog¹ pomóc.

- Ale tu pusto. Przyda³aby siê jakaœ ser-
wetka na biurko, firanka. To ja przyniosê,
¿ebyœ tu mia³a – takie g³osy nie nale¿a³y
do rzadkoœci. Równie¿ burmistrz, rozgl¹da-
j¹c siê po lokalu, zauwa¿y³ potrzebê zamon-
towania rega³ów na ¿ywnoœæ pomocow¹, a
w rozmowie okaza³o siê, ¿e mo¿na wygod-
nie rozwi¹zaæ dostêp do lokalu przez okno,
by ³atwiej by³o wnosiæ transport.

Wygl¹da na to, ¿e nowy lokal bêdzie
oznacza³ nowy etap istnienia ko³a, z w³a-
snym miejscem spotkañ emerytów i renci-
stów, mo¿liwoœci¹ odwiedzania siê i wspól-
nego spêdzania czasu.

Anna Witalis Zdrzenicka

Emeryci na swoim
AKTUALNOŒCI

Ko³o Polskiego Zwi¹zku
Emerytów Rencistów i Inwa-

lidów w Su³kowicach

Polski Zwi¹zek Rencistów i Inwalidów
Zarz¹d Rejonowy w Myœlenicach zrzesza
Ko³a Terenowe w Su³kowicach, Dobczy-
cach, Lubniu i Pcimiu. Do najbardziej prê¿-
nych Kó³ nale¿y zaliczyæ Ko³o Emerytów
Rencistów Inwalidów Su³kowicach, które-
mu przewodniczy pani Danuta So³tys. Ogó-
³em stan osobowy cz³onków Zarz¹du Re-
jonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów
Rencistów Inwalidów wynosi 677, z czego
Ko³o w Su³kowicach zrzesza 130 cz³onków.

Zwi¹zek zrzesza emerytów, rencistów
inwalidów celu:

* poprawienia ich warunków socjalno-
bytowych,

* organizowania ¿ycia kulturalnego ar-
tystycznego,

* reprezentowania interesów cz³onków
wobec organów w³adzy i administracji pu-
blicznej.

Dla osi¹gniêcia swych celów Zwi¹zek
miêdzy innymi:

- prowadzi dzia³alnoœæ charytatywn¹ i
udziela pomocy cz³onkom, np. sprowadza
paczki ¿ywnoœciowe z Banku ̄ ywnoœci w
Krakowie. Paczki sprowadzane s¹ i rozda-
wane cz³onkom raz w miesi¹cu. Iloœæ pa-
czek otrzymywanych z Banku wynosi 300
paczek, z czego Ko³o w Su³kowicach otrzy-
muje 100 paczek,

- prowadzi zwi¹zkow¹ kasê pogrzebow¹,
- organizuje wycieczki krajoznawcze i

wycieczki w celach rehabilitacyjnych na
k¹piele w basenach termalnych na S³owa-
cji,

- w ka¿d¹ œrodê prowadzony jest po-
miar ciœnienia i poziomu cukru we krwi dla
cz³onków zwi¹zku.

Zarz¹d Rejonowy w Myœlenicach i Ko³o
Terenowe w Su³kowicach bardzo sobie
ceni¹ dobrze uk³adaj¹c¹ siê wspó³pracê
z Burmistrzem Gminy Su³kowice. Nale¿y z³o-
¿yæ podziêkowanie Panu Piotrowi Pu³ce za
okazywan¹ troskê i wszelk¹ pomoc w
sprawnym funkcjonowaniu Ko³a Tereno-
wego PZERiI w Su³kowicach.

Do wiadomoœci podajemy równie¿, ¿e
od 11 czerwca br. siedziba Ko³a Terenowe-
go staraniem Pana Burmistrza jest lokal w
Oœrodku Zdrowia w Su³kowicach na Zielo-
nej. Biuro Ko³a czynne jest we wtorki od
12.00 do 16.00 i w pi¹tki od godz. 9.00 do
12.00.

Józef Bryl
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Oddzia³u

Rejonowego PZERiI w Myœlenicach

Nowy plac targowy
Nowy plac targowy z prawdziwego zdarzenia, o powierzchni 3100 m2, wy³o¿ony kostk¹

brukow¹, powstaje na ul. Ptasznica 4. Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia przewidujemy
otwarcie placu i wielki kiermasz szkolny.

Brak odpowiedniego placu targowego by³ od dawna wielk¹ bol¹czk¹ w naszym mie-
œcie, dlatego jego budowê uznaliœmy za priorytet. 12 marca 2007 r. burmistrz Piotr Pu³ka
zleci³ wykonanie projektu ,,placu targowo-manewrowego” (koszt 18.000 z³) a wykonanie
robót (koszt 430.000 z³) - Zak³adowi Gospodarki Komunalnej - 10 maja 2007 r.

Prace przy budowie placu posuwaj¹ siê szybko i sprawnie, termin realizacji przewi-
dziano na 15 sierpnia 2007 r. Z chwil¹ otwarcia nowego placu zostanie wprowadzony
ca³kowity zakaz prowadzenia handlu obwoŸnego na parkingu przy ul. 1 Maja w s¹siedz-
twie osiedla Zielona. Szczegó³owe informacje zostan¹ umieszczone w nastêpnym nume-
rze Klamry oraz na bie¿¹co na stronie internetowej www.sulkowice.pl

Sekretarz Gminy
Ma³gorzata Dziadkowiec

Ju¿ wkrótce!
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AKTUALNOŒCI

Powstanie M³odzie¿owej Rady w gmi-
nie Su³kowice by³o du¿ym sukcesem wszyst-
kich osób zaanga¿owanych w tê inicjatywê,
pocz¹wszy od radnych, a na m³odzie¿y skoñ-
czywszy. Zauwa¿alne by³ zaanga¿owanie w
budowie czegoœ nowego i bardzo twórcze-
go w naszej gminie, co mia³o w pewien spo-
sób oddzia³ywaæ na wszystkich mieszkañ-
ców gminy i w pewien sposób tak siê sta³o.

Spoœród wszystkich sukcesów m³odzie-
¿y z gminy Su³kowice do najbardziej zna-
cz¹cych zaliczyæ nale¿y:

* organizowanie siê i uczestnictwo w
Sesjach M³odzie¿owej Rady oraz innych
spotkaniach, na których poruszane by³y
istotne dla m³odzie¿y sprawy;

* zorganizowanie 3 maja „Pikniku m³o-
dzie¿owego” w Harbutowicach;

* przygotowanych na 10 czerwca ko³o
Gimnazjum w Su³kowicach zawodów spor-
towych po³¹czonych z koncertami zespo-
³ów muzycznych, jednak z powodu desz-
czu impreza zosta³a odwo³ana. Planowany
termin realizacji tego przedsiêwziêcia to 12
sierpnia 2007 r.;

* wspó³organizowanie wraz Stowarzy-
szeniem Przyjació³ Lanckorony Rajdu Kon-
federatów Barskich, którego czêœæ trasy
prowadzi³a przez nasz¹ gminê;

* w M³odzie¿owej Radzie znalaz³o siê
równie¿ Ko³o Rowerowe, której cz³onkowie
wiele energii wk³adali w funkcjonowanie
M³odej Rady;

* pomoc przy Dniach Gminy Su³kowice
7 – 8 lipca 2007 jako s³u¿ba informacyjna;

* istotnym elementem dzia³alnoœci M³o-
dzie¿owej Rady by³o powstanie strony inter-
netowej www.sulkowice.ovh.org poœwiêco-
nej m³odzie¿y w gminie Su³kowice. Strona in-
ternetowa jest trafnym wybiegiem maj¹cym
na celu skuteczne informowanie i komuniko-
wanie w czasach gdzie Internet pe³ni niedo-
œcignione Ÿród³o informacji i wiedzy.

M³odzie¿ nie zapomniana równie¿ o za-
bawie i integracji w ci¹gu tego okresu mia-
³o miejsce kilka nieformalnych wyjazdów i
spotkañ poœwiêconych na zabawie i mi³ym
spêdzaniu wolnego czasu.

Spoœród tych wymienionych form ak-
tywnoœci m³odzie¿y znajdzie siê jeszcze
wiele innych, do których m³odzie¿ anga¿o-
wa³a siê w równie bardzo wielkim stopniu.

Analizuj¹c jednak rzeczywistoœæ doty-
cz¹c¹ struktury M³odzie¿owej Rady, czyli
licznych barier zwi¹zanych z jej funkcjono-
waniem m.in. kadencyjnoœæ, ograniczenie
wiekowe, sztywnoœæ w dzia³aniu, nie mo¿-
noœæ pozyskiwania ¿adnych funduszy. Do-
datkowo dostrzegaj¹c znacz¹ce zmiany w
szeregach M³odej Rady, tj. rezygnacja do-
tychczasowych cz³onków, na których miej-
sce pojawiali siê nowi chêtni.

Maj¹c to wszystko na uwadze podjêli-
œmy decyzje o przekszta³ceniu M³odzie¿o-
wej Rady w Stowarzyszenie, które z za³o¿e-
nia mniej sztywn¹ organizacj¹ i mo¿e znacz-
nie wiele osi¹gn¹æ. W tej sprawie odby³o
siê ju¿ kilka spotkañ, których efektem jest
wiele uzgodnieñ oraz planów. Bardzo wa¿-
nym elementem jest pomoc w stworzeniu
statutu, który zosta³ ju¿ napisany, za co
chcia³bym w tym miejscu podziêkowaæ pra-
cownikowi biura Rady Pani Teresie Kani.
Obecnie jesteœmy na etapie spotkañ, roz-
mów i prac dotycz¹cych stowarzyszenia.

Chcia³bym wspomnieæ o celach, jakie
stawia sobie powstaj¹ce stowarzyszenie:

1. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwali-
fikacji umo¿liwiaj¹cych ludziom m³odym
spe³nianie funkcji spo³ecznych i zawodo-
wych.

2. Kszta³towanie spo³ecznych, politycz-
nych, patriotycznych i kulturalnych postaw
wœród m³odzie¿y.

OD M£ODZIE¯OWEJ RADY DO STOWARZYSZENIA
3. Inspirowanie m³odych do podejmo-

wania dzia³alnoœci spo³ecznej, kulturalnej i
wolontariatu.

4. Podejmowanie dzia³añ na rzecz
wspó³pracy œrodowisk m³odzie¿owych z or-
ganizacjami spo³ecznymi, politycznymi i kul-
turalnymi.

5. U³atwianie m³odym kontaktów z in-
stytucjami.

6. Promocja kultury w szczególnoœci
tworzonej przez m³odych ludzi i do nich ad-
resowanej.

7. Dzia³anie na rzecz ochrony praw m³o-
dego cz³owieka, np. w szkole.

8. Propagowanie idei samorz¹dnoœci
wœród ludzi m³odych.

9. Promocja ekologii i ochrony œrodo-
wiska.

10. Promocja dziedzictwa kulturowego
regionu wœród spo³ecznoœci lokalnej i na
zewn¹trz.

11. Promocja kultury fizycznej, sportu i
turystyki, szczególnie wœród ludzi m³odych.

12. Tworzenie alternatywnych w sto-
sunku do patologicznych form metod spê-
dzania wolnego czasu.

13. Dzia³ania na rzecz integracji spo³ecz-
nej i pomoc ludziom potrzebuj¹cym w tym
m³odzie¿y.

Zapraszam do wziêcia udzia³u w tej ini-
cjatywie. Decydowanie, co mo¿e siê dziaæ
w œrodowisku m³odzie¿owym, jest mo¿liwe
poprzez integracjê tych œrodowisk i wspól-
ne dzia³anie zmierzaj¹ce do pozyskiwania
na to funduszy.

Ka¿dy m³ody cz³owiek mo¿e rozwijaæ
swoje zainteresowania i w ciekawy sposób
spêdzaæ czas.

Piotr Budzoñ

Jak bardzo m³odzi ludzie potrzebuj¹ zor-
ganizowania im czasu, zrozumia³am 5 lat
temu, gdy po zakupie domu w Rudniku i
porz¹dkowaniu jego otoczenia gromada
s¹siedzkich dzieci z zainteresowaniem siê
przygl¹da³a. Któryœ z ch³opców zobaczy³,
¿e mamy pi³kê no¿n¹ w samochodzie. I siê
zaczê³o!

- A pan gra? A zagra pan z nami? A zrobi
pan nam boisko?

M¹¿ natychmiast twierdz¹co odpowie-
dzia³.

Napotka³ siê na ogromn¹ ¿yczliwoœæ
poprzedniego burmistrza pana J. Mardau-
sa i obecnego pana P. Pu³ki.

Wspólne dzia³ania i spo³eczna praca
mego mê¿a doprowadzi³y do powstania
miejsca i sposobu realizacji marzeñ wielu
ch³opców. Rodzice ich byli bardzo zado-
woleni, dziêkowali nam.

I kiedy dziœ czytam w Klamrze o sukce-
sach LKS Rudnik i wœród kadry tej dru¿y-
ny odnajduj¹ nazwiska tej naszej pierwszej
grupy, serce mi roœnie, ¿e praca mego mê¿a
nie posz³a na marne.

I teraz znów trzeba wy³oniæ takich za-
paleñców, by nie tylko pi³k¹ no¿n¹ chlubi³
siê Rudnik. By têtni³ ¿yciem, by dzia³o siê
wiele z powodu m³odych, którzy chc¹ siê
rozwijaæ, pokazaæ, nauczyæ.

Miejsce na takie dzia³ania powinno byæ
w ka¿dej wsi i tu u nas jest. Przy m¹drze
zorganizowanej wspó³pracy remiza sta³aby
siê centrum kulturalnym Rudnika. Dziew-
czêta te¿ maj¹ swoje pasje, wiêc pozwólmy
im je realizowaæ tu na miejscu.

Jeszcze maj¹ ci m³odzi ludzie czas na
wejœcie w tzw. wielki œwiat, jeszcze tam
dotr¹. Im póŸniej tym lepiej. Niech jak naj-
d³u¿ej dzia³aj¹ na terenie wsi, bo wszyscy
wiemy: „Czym skorupka za m³odu nasi¹k-
nie…”

Przecie¿ tu jest ich ma³a Ojczyzna. Wiêc
tu jest ich miejsce. A jeœli bêdzie potrzebna
pomoc, to ja, jako emerytowany nauczy-
ciel, z 35 letnim sta¿em pracy, pomogê.

Maja Golczyk

A zrobi pan nam boisko?
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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W pierwszym tygodniu pó³kolonii
„Wspólna radoœæ – wakacje bez na³ogów”
uczestniczy ju¿ ponad 210 dzieci i m³odzie-
¿y z naszej gminy. S¹ wœród nich tak¿e oso-
by niepe³nosprawne, dla których mamy
oprócz wspólnych zabaw integracyjnych
tak¿e mo¿liwoœæ indywidualnych zajêæ do-
stosowanych do ich potrzeb i mo¿liwoœci.
Dla wszystkich osób codziennie zapewnia-
my napoje i suchy prowiant.

W poniedzia³ek i wtorek chowaliœmy siê
przed upa³ami na terenie hali sportowej
Gimnazjum w Su³kowicach (serdeczne po-
dziêkowania dla pani dyr. Krystyny Krzy-
kawskiej) i pomieszczeniach Centrum Re-
habilitacji oraz w placówkach oœwiatowych
na terenie ca³ej gminy. Dzieci poznawa³y
siê nawzajem, poznawa³y swoich wycho-
wawców, a wychowawcy swoich pod-
opiecznych. By³y gry i zabawy integracyj-
ne, zabawy sportowe, konkursy plastycz-
ne, muzyczne. Organizatorzy mieli tak¿e
kontrolê z Kuratorium Oœwiaty w Krako-
wie. Pani wizytator by³a bardzo zadowolo-
na z opiekunów oraz warunków, jakie zo-
sta³y zapewnione dzieciom.

W œrodê odby³a siê wycieczka do Kra-
kowa na film „Shrek III” oraz do Ogrodu
Botanicznego. Wyjecha³o naraz 5 autoka-
rów, a nad bezpieczeñstwem czuwali poli-
cjanci z Ruchu Drogowego Komendy w
Myœlenicach, sprawdzaj¹c autokary i kie-
rowców.

AKTUALNOŒCI
Wspólna radoœæ – wakacje bez na³ogów

W czwartek natomiast na terenie par-
ku przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Har-
butowicach dzieci z wszystkich miejsco-
woœci bawi³y siê wspólnie na ognisku in-
tegracyjnym. Dziêki uprzejmoœci pani dyr.
Krystyny Stolarskiej i pañ z kuchni nie mu-
sieliœmy pra¿yæ siê w ten upa³ przy ogni-
sku. Zosta³a ona przygotowana w kuchni
DPS-u.

W pi¹tek natomiast wszyscy chêtni
udali siê na basen do Skawiny, gdzie mo-
gli za¿ywaæ k¹pieli w nowoczesnym oœrod-
ku pod okiem ratowników i opiekunów.

Pragniemy gor¹co podziêkowaæ wszyst-
kim naszym sponsorom:

BSR w Krakowie, Oddzia³ w Su³kowi-
cach, Firmie Auto Alfa, Firmie JUCO, Fir-
mie Betix oraz Zak³adowi Miêsnemu Pana
Tadeusza £askiego i Panu Piotrowi Sroce.

Bardzo gor¹co zachêcamy do wspar-
cia naszych starañ, aby zapewniæ dzie-
ciom atrakcyjny i urozmaicony wypoczy-
nek. Wszyscy chêtni, osoby prywatne i
firmy mog¹ wp³acaæ œrodki na konto Sto-
warzyszenia „KOLONIA” z dopiskiem
wypoczynek letni.

Nr konta:
71 8589 0006 0170 0000 0228 0006

Organizatorzy

W dniach 19 i 20 lipca Stra¿ Hono-
rowa NSPJ postanowi³a do licznych, od-
wiedzonych ju¿ sanktuariów dorzuciæ
jeszcze dwa niezwykle interesuj¹ce
miejsca w Polsce. Po Jasnej Górze, Li-
cheniu, Czernej, Alwerni, Œw. Krzy¿u,
Ka³kowie, Tuchowie, Por¹bce Uszew-
skiej i Szczepanowie przysz³a kolej na
Gniezno i Kalisz.

Wyruszyliœmy rano w stronê Lichenia,
który nieustannie przyci¹ga pielgrzymów
ze wszystkich stron Polski i œwiata. Piêkna
bazylika za ka¿dym razem oddzia³owuje na
ka¿dego, kto do niej wstêpuje, a ogród
okalaj¹cy bazylikê pozwoli³ nam wypocz¹æ
po trudach podró¿y.

Drugi dzieñ by³ pe³en nowych wra¿eñ.
Stanêliœmy bowiem w miejscu, które stano-
wi kolebkê polskiej pañstwowoœci, polskie-
go Koœcio³a i chrzeœcijañstwa. Oddaliœmy
ho³d œw. Wojciechowi, patronowi naszej oj-
czyzny, niestrudzonemu misjonarzowi i mê-
czennikowi. Nastrój gnieŸnieñskiej katedry,
podsycony kontemplacj¹ drzwi gnieŸnieñ-
skich, sprawi³, ¿e przenieœliœmy siê w czasie
do pocz¹tków polskiej pañstwowoœci.

Kolejnym miejscem naszego pielgrzy-
mowania by³ Kalisz, najstarsze polskie mia-
sto. Miejsce niezwyk³ej obecnoœci œw. Jó-
zefa, patrona rodzin, opiekuna Jezusa i
Maryi. Chwila osobistej modlitwy za
wszystkie rodziny naszej parafii by³a jed-
noczeœnie zamkniêciem naszej pielgrzymki.

Pielgrzymi

Niespodziankê sprawi³
pielgrzymom nowy pro-
boszcz Su³kowic ks. Stani-
s³aw Jaœkowiec, który przy-
szed³ do autokaru i ¿yczy³
im udanej podró¿y. Popro-
si³ równie¿ o modlitwê za
wspólnoty parafialne w
Su³kowicach i Biertowicach,
sk¹d by³o kilka pañ i pan
kierowca Jan. Ks. proboszcz
wszystkim da³ na drogê
du¿o cukierków.

Dziêkujemy Bogu i Ma-
ryi za to, ze mogliœmy byæ
ze sob¹ w tych wszystkich
miejscach naszej ojczyzny,
gdzie nieustannie bije ser-
ce Polski i Koœcio³a. Dziê-
kujemy za spotkanie z
Matk¹ Najœwiêtsz¹ w Jej
licznych wizerunkach,
które s¹ dowodem na Jej
obecnoœæ poœród swego
ludu.

Ks. Pawe³ Drobny
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Kl. VI a
Biernat Wojciech
Boczkaja Karolina
Garbieñ Rafa³
Kaciuba Tomasz
Kaczor Agnieszka
Kizinkiewicz Dawid
KuŸniar Magdalena
Magiera Urszula
Pitala Maciej
Urbañczyk Zuzanna

Kl. VI b
Cie¿ Marcelina
Garbieñ Emilia
Garbieñ Maria
Kisielewska Magdalena

Kl. VI c
Bochenek Maria
Kania Izabela
KoŸlak Kamila
Krzykawska Anna
Mardaus Jaros³aw
Oramus Marzena

Kl. VI d
Boczkaja Sylwia
Konik Kornelia
Kuchta Kamila
Mielecka Anna
Skorut Agnieszka
Stok³osa Marta
Strêk Karolina
Ziembla Garbiela
¯elazna Justyna

Kl. V a
Biela Brygida
Grzesiak Micha³
Strêk Monika

Kl. V b
Bernecki £ukasz
Boczkaja Justyna
Domanus Dariusz
Jêdrzejowska Karolina
Kozik Karolina
Latoñ Monika

Kl. V c
Garbieñ Gabriela
Koñczyk Katarzyna
Pitala Jagoda
So³tys Joanna
Œlusarz Joanna
Twardosz Ewelina
W³och Iwona

Kl. V d
Biela Dominik
Galus Klaudia
Jêdrzejowski Konrad
Kuchta Krystian
£ojek Beata
Profic Aleksander
Stok³osa Bart³omiej
Œwider Natalia
Twardosz Agnieszka
Zaj¹c Aneta
Zawada Patrycja
Zajda Jan
Pu³ka Joanna

Kl. IV a
Biela Szymon
Bochenek Miko³aj
Chrobak Justyna
Moskal Rafa³
Przeczek Agnieszka

Kl. IV b
Bagiñska Sylwia
Jêdrzejowski Damian
Krzy¿ek Aleksandra
Mardaus £ukasz
Postawa Magdalena
Œwiat³oñ Marta

Kl. IV c
Bochenek Karolina
Flis Zuzanna
Latoñ Aleksandra
Oliwa Ilona
Oramus Klaudia
Szlachetka Katarzyna
Œliwa Krzysztof
Urbañczyk Jakub

Kl. IV d
Sierakowska Aleksandra
KoŸlak Karolina
Flaga Izabela

Kl. III a

Dziedzic Maria
Grucha³a Wiktor
Hebda Natalia
Lemiecha Nikol
£aski Karolina
Mróz Bartosz
Stok³osa Judyta
Krasek Wioletta
Listwan Piotr

Kl. III b
Biela Piotr
Bochenek Natalia
Garbieñ Kinga
Gibas Kinga
Hodurek Patryk
Jêdrzejowski Krzysztof
Majocha Krzysztof
Moska³a Jacek
Profic Magdalena Dominika
Profic Magdalena
Strêk Klaudia
Su³owska Katarzyna
Ziêba Kamil
Jêdroszak Patrycja

Kl. III c
Bartosik Karol
Król Gabriela
Mielecka Aleksandra
Ostafin Anna
Sroka Kamila

Wpis do Z³otej Ksiêgi i œwiadectwo z wyró¿nie-
niem otrzymali uczniowie:

Bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu
osi¹gnêli uczniowie klas trzecich:

 W imieniu wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców Szko³y
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Su³kowicach pragnê
wyraziæ wdziêcznoœæ za okazan¹ ¿yczliwoœæ, pomoc i s³u¿bê

Pani Anna £apa rozpoczê³a pracê w naszej szkole w 1976 r. jako
pielêgniarka œrodowiskowa i szkolna. Zawsze z ogromnym
zaanga¿owaniem s³u¿y³a nam pomoc¹, udzielaj¹c pierwszej

pomocy w nag³ych wypadkach. Dba³a o nasze zdrowie, wykonu-
j¹c szczepienia i wspólnie z lekarzem badania przesiewowe, a

tak¿e, szerz¹c oœwiatê zdrowotn¹.
Swoj¹ pracê Pani Anna £apa zawsze wykonywa³a z pasj¹ i

liczymy, ¿e jako emerytka bêdzie s³u¿y³a nam nadal swoj¹ wiedz¹ i
doœwiadczeniem.

Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Su³kowicach

Iwona Dzidek

Wszystkim Uczniom ser-
decznie gratulujê wysokich wy-
ników w nauce i zachowaniu.

 Jednoczeœnie sk³adam ser-
deczne podziêkowania ca³emu
Gronu Pedagogicznemu za trud
w³o¿ony w nauczanie i wychowy-
wanie wszystkich uczniów.

Toba³a Kinga
Tyrawa Barbara
Krupa Mateusz

Kl. III d
Joñczyk Pawe³
Kania Kamil
KoŸlak Tomasz
Kuchta Gabriela
Moskal Mariola
Kurek Wioletta
Stok³osa Patrycja
Zaj¹c Marta

PODZIÊKOWANIE

 Pani Anna £apa

 rys. Anna Starzec

„ADAŒ”
Gazetka Szko³y Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Su³kowicach
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Drogi Szóstoklasisto!

Niebawem ju¿ rozpoczniesz naukê w no-
wej szkole. Najwy¿szy czas, abyœ dowiedzia³
siê czegoœ o tym miejscu i przygotowa³ na spo-
tkanie z nauczycielami, a tak¿e nowymi znajo-
mymi. Nie zawsze bêdzie z górki, ale to nor-
malne, musisz o tym pamiêtaæ. Przecie¿ im
dalej, tym trudniej, jednak nie zra¿aj siê.

Szko³a zazwyczaj kojarzy siê tylko z miej-
scem, gdzie przychodzimy siê uczyæ. W na-
szym gimnazjum nie tylko siê uczymy, ale te¿
nawi¹zujemy nowe znajomoœci i czasem orga-
nizujemy dyskoteki, które odbywaj¹ siê na
szkolnym korytarzu, ale to nie przeszkadza w
dobrej zabawie, oczywiœcie jeœli jest dobra
muzyka, a u nas ten warunek jest spe³niony. W
naszej szkole mo¿emy równie¿ uczestniczyæ
w ko³ach zainteresowañ i rozwin¹æ skrzyd³a w
swojej ulubionej dziedzinie. Trzeba przyznaæ,
¿e nie zawsze jesteœmy zadowoleni z ocen, któ-
re dostajemy, ale to nie powinno przeszkadzaæ
w d¹¿eniu do celu.

Na pocz¹tku nasza szko³a bêdzie dla Cie-
bie obcym miejscem i zapewne poczujesz siê
nieswojo, ale to minie. Szybko przyzwyczaisz
siê do nowego otoczenia i ju¿ po tygodniu bê-
dziesz mia³ wra¿enie, jakbyœ chodzi³ do tej
szko³y przynajmniej rok.

Na pocz¹tku roku równie¿ czu³am siê nie-
swojo, nowi nauczyciele, znajomi z innych
miejscowoœci. Kiedy min¹³ tydzieñ, zapozna-
³am siê ju¿ ze swoj¹ now¹ klas¹ i pomyœla³am,
¿e teraz czas poznaæ nauczycieli. Nie by³o to
proste, a wrêcz trudne, bowiem ka¿dy z nich
stawia³ wysokie wymagania. Myœla³am, ¿e nie
zdo³am sprostaæ temu zadaniu, ale siê uda³o. S¹
dni, kiedy mam ochotê nie pójœæ do szko³y, ale
wtedy myœlê, ¿e czekaj¹ na mnie koledzy i ko-
le¿anki. To bardzo mi³e, zw³aszcza jeœli ma siê
bardzo sympatyczn¹ klasê.

Czas w naszym gimnazjum p³ynie bardzo
szybko. Nim zd¹¿ysz siê obejrzeæ, minie pierw-
szy rok nauki i trudno bêdzie Ci siê rozstawaæ
z tym miejscem a¿ na dwa miesi¹ce. Bêdziesz
têskni³ nawet za nauczycielami oraz wspomi-
na³ chwile, w których udzielali Ci rad. W
przededniu chwili, kiedy do³¹czysz do grona
gimnazjalistów, chcê Ci dodaæ otuchy. To wa¿-
ne, mieæ poczucie, ¿e ktoœ na mnie czeka w
nowym miejscu. Kiedy przekroczysz mury
gimnazjum, ja bêdê ju¿ w drugiej klasie. Mam
nadziejê, ¿e nie zabraknie nam czasu na wspól-
ne spotkania i rozmowy. Ju¿ dziœ wraz z mo-
imi kole¿ankami i kolegami czekamy na Ciebie.

Ewelina Joñczyk z I f

Najlepsi w roku szkolnym
2006/2007

Œrednia 5,0 i wiêcej i wzorowe zachowanie

III b – Bart³omiej Nowak
III f – Katarzyna Szczurek, Aleksandra

Skrzeczek, Dawid Bogda³
III g – Martyna Dro¿d¿, Monika Dro¿d¿,

Beata Gatlik, Patrycja Urbañczyk II h – Ga-
briela Biel, Krzysztof Cie¿, Emiliana Dyl¹g,
Marcin Kaciuba, Maria KoŸlak, Micha³ Li-
stwan, Jacek Mardaus, Pawe³ Zajda, Beata
Szuba

II d – Monika Bik, Karol Socha
II e – Gabriela Sroka, Ewelina Chorwat,

Iwona Rozum
II f – Bart³omiej Gruchacz, Anna Liszka,

Marek Szlachetka, Ewa Œwiat³oñ
II g – Maciej Biela, Ma³gorzata Garbieñ,

Edyta Klimowska, Paulina Latoñ, Joanna Sie-
rakowska, Maria Strêk, Marta Œwierczyñska,
Anna Zakrzewska

I f – Joanna Biela, Aneta Bochenek, Pawe³
Ciêcielowski, Daniel Domanus, Bernadetta Ja-
suba, Ewelina Joñczyk, Aleksandra Kaleta, Mo-
nika Kopta, Tomasz KoŸlak, Rados³aw Repeæ,
Aleksandra Turek, Micha³ Wilk

I f – Justyna Ziembla

Œrednia powy¿ej 4,75 i przynajmniej bar-
dzo dobre zachowanie

III a – Kamila W³och
III b – Bart³omiej Tyrpa
III c – Mariusz Ostafin
III d – £ukasz Flaga, Aneta Kopta, Dawid

Kusek, ¯aneta Moskal, Joanna Mroczek
III e – Agnieszka Œmi³ek, Agnieszka

Kuchta
III f – Joanna Pulka, Ewelina Golonka
III g – Wojciech Boczkaja, Anna Kois, Jo-

anna Piwowarczyk, Karolina Sala
III h – Kamila Heliñska, Brygida Moskal,

Izabela Matoga, Magdalena Wiœnicz

II a - Jolanta Garbieñ
II b – Mateusz Bochenek
III c – Justyna Bobe³, Aleksandra Gierata
II e – Micha³ Magiera, Pawe³ Bobe³
II f – Katarzyna Góralik, Maria Motal,

Agnieszka Szczurek, £ukasz Zajda
II g – Aneta Biela, Ilona Bargie³, Mariola

Garbieñ, Joanna Strêk, Natalia Szlachetka

I b – Urszula Rozum
I c – Joanna Okarmus, Magdalena Rogo-

wiec
I e – Patrycja Sala
I f – Aneta Judaszek, Wioletta Kêsek,

Agnieszka Starzec
I g – Aneta Krzywoñ, Maciej Kuchta, Ka-

tarzyna Sikora

Wzorowa frekwencja

I miejsce – klasa I g
Nagrody indywidualne:
£ukasz Mardaus i Anna Joñczyk z II f,

Monika Dro¿d¿ z III g, Marcin Kaciuba z III h,
Monika Bik i Aneta WoŸniak z II d, Joanna
Sierakowska z II g, Magdalena Moskal z I b,
Renata Kozio³ek i Ewelina Sierakowska z Ig.

Bli¿ej naszego Patrona
Ostatnie tygodnie roku szkolnego minê³y

pod znakiem obchodów ku czci naszego Patro-
na – Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego. Roz-
strzygniêty zosta³ konkurs wiedzy o Patronie
adresowany do Pierwszoklasistów (I miejsce –
Ewelina Sierakowska, II miejsce Karol Socha,
III miejsce Ewelina Joñczyk) oraz konkurs na
list do Kardyna³a przeznaczony dla uczniów
klas II i III. Komisja przyzna³a nagrody Karo-
lowi Sosze (I miejsce), Aleksandrze Skrzeczek
oraz Szymonowi Latoniowi.

Su³kowice, 9 maja 2007r.

Drogi Przyjacielu, Kardynale!

Dziêkujê Ci za Twój ostatni list. By³ bardzo
piêkny. Sk³oni³ mnie do refleksji. Szczególnie
poruszy³y mnie Twoje s³owa: „Mo¿na przejœæ
przez ¿ycie jak kwiat, mo¿na przefrun¹æ jak
ptak, ale kwiat nie zawsze wyda owoc, a œpiew
ptaka umilknie. I co pozostanie po Tobie, bracie
Najmilszy! Zastanów siê póki czas”.

To, co napisa³eœ w swoim liœcie, spowodo-
wa³o, ¿e zastanowi³em siê nad swoim postêpo-
waniem. Czy rzeczywiœcie chcê coœ po sobie
zostawiæ, czy po prostu lecê jak ptak, by kie-
dyœ znikn¹æ? Myœlê, ¿e tylko ciê¿k¹ prac¹
mo¿emy zas³u¿yæ na pamiêæ tych, którzy po-
zostali. Od dawna kierujê siê s³owami, które
kiedyœ wypowiedzia³eœ: „Pot oblicza i mozó³
d³oni nie upokarza, tylko dŸwiga i wywy¿sza”.
To jedno zdanie pokaza³o mi ca³¹ wartoœæ pra-
cy. Twoje listy natknê³y mnie tak¿e do zmiany
postawy wobec innych. Sam powiedzia³eœ:
„Aby dojœæ do wielkoœci, potrzeba zdobyæ siê
na to, aby staæ siê niewolnikiem wszystkich”.
Tak, myœlê, ¿e od teraz zacznê, w miarê w³a-
snych mo¿liwoœci, pomagaæ innym. Kwiat nie
wyda owocu, œpiew ptaka nie umilknie, ale zo-
stanie po nas wspomnienie naszych czynów.

Wszystkie Twoje przestrogi i polecenia
Postanowi³em wcieliæ w ¿ycie. Mam zamiar
pracowaæ na rzecz innych. Pisa³eœ, ¿e: „Ludzie
ratuj¹ wartoœæ pieni¹dza, ale nie umiej¹ rato-
waæ wartoœci ¿ycia”. Czêœæ moich oszczêdno-
œci postanowi³em przekazaæ na cele dobro-
czynne.

Dziêkujê Ci, Drogi Kardynale, za wszyst-
kie Twoje rady. Postaram siê skutecznie wcie-
laæ je w ¿ycie. Mam nadziejê, ¿e kiedyœ siê
zobaczymy!

Karol Socha z II d

Nie takie gimnazjum
straszne…

Korekta tekstów i opieka pedagogiczna
Anna Bargie³

„Gimnazjalista”
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SPORT

Juniorki m³odsze Goœcibi wywalczy³y w
minionym sezonie najpierw mistrzostwo
Ma³opolski w pi³ce rêcznej, a potem dzie-
wi¹te miejsce w Polsce, graj¹c sk³adem o
rok m³odszym. W nastêpnym sezonie ze-
spó³ na pewno bêdzie silniejszy i bogatszy
o doœwiadczenie i wówczas spróbuje po-
walczyæ o medal. 

Na razie najwiêkszym sukcesem sekcji
w tym roku jest fakt, ¿e najlepsza zawod-
niczka Goœcibi Paula Przytu³a otrzyma³a po-
wo³anie do kadry narodowej.

- Sportowy sukces, a takim by³by me-
dal, zawsze poprawia atmosferê wokó³ ze-
spo³u czy sekcji oraz sprawia, ¿e wiêcej za-
wodniczek chce trenowaæ. Dlatego marzy
mi siê sukces z tymi zawodniczkami, bo
sportowo s¹ na to przygotowane. Chcia³-
bym, aby jak najwiêcej z nich zaistnia³o
potem w lidze, bo taki jest sens szkolenia.
Tak czy inaczej spróbujemy powalczyæ za
rok i zrewan¿owaæ siê tym, którzy teraz nas
ograli – powiedzia³ trener W³adys³aw Pi¹t-
kowski.

Czy po wycofaniu zespo³u seniorek z I
ligi  Goœcibia zagra w zbli¿aj¹cym siê sezo-
nie w II lidze, zdecyduj¹ najbli¿sze tygo-
dnie.

Juniorki Goœcibi
dziewi¹te w Polsce

Awans pi³karzy Goœcibi
do IV ligi

Kadra Goœcibi w V lidze. Oni wywalczyli
awans do IV ligi.

Bramkarze: Wies³aw Œwiat³oñ (83), Konrad
Matysiak (76)
Obroñcy: Daniel Klimas (79), Grzegorz Sto-
k³osa (79), Mariusz Stok³osa (73), Adam
¯urek (72), Tomasz Zaremba (85), Janusz
Œlazik (72), Dariusz Profic II (86)
Pomocnicy i napastnicy: Jacek Kowenicki
(86), Marcin Morawski (80), Marcin Boche-
nek (80), Edward Piwowarski), Wojciech
R¹czka (76), Tomasz Po³omski (77), Dariusz
Profic I (86), Dariusz Stok³osa (80), Witold
Stok³osa (81), Dariusz Joñczyk (87), Piotr
Stok³osa (86), Robert Lemiecha (85)

Prezes klubu: Jan Ostafin
Prezes sekcji pi³ki no¿nej: Edward £aski
Trener: Leszek Tobik, Marek Holocher (od
22 maja 2007)

1. Dalin Myœlenice
2. Goscibia Su³kowice
3. Skawa Wadowice
4. Cracovia Kraków
5. Wróblowianka
6. Górnik Brzeszcze
7. B³yskawica Marcówka
8. Tramwaj Kraków
9. S³omniczanka S³omniki
10. Pr¹dniczanka Kraków
11. Karpaty Siepraw
12. Orze³ Piaski Wielkie
13.Boles³aw Bukowno
14. Clepardia Karków
15. Janina Libi¹¿
16. Iskra Krzêcin

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

65
64
63
61
52
47
39
37
36
35
33
30
30
29
27
21

6-15
54-22
64-26
49-19
45-26
44-37
37-52
43-46
34-38
35-54
39-54
39-56
37-43
36-54
36-58
26-84

Koñcowa tabela V ligi sezonu 2006/7

Ze wzglêdu na remont stadionu w Su³-
kowicach Goœcibia pierwsze mecze bêdzie
rozgrywaæ na wyjeŸdzie. Prawdopodobnie
su³kowiccy pi³karze wyst¹pi¹ przed swoj¹
publicznoœci¹ 5 wrzeœnia. Bêd¹ podejmo-
wali Wis³ê II Kraków z trenerem Kazimie-
rzem Moskalem, który na pocz¹tku swej
pi³karskiej kariery by³ pi³karzem Goœcibi.

Sezon sportowy 2006/2007 by³ najbar-
dziej wolnym spoœród wszystkich dotych-
czasowych dla szachistów naszego Oœrod-
ka Kultury.

Dziêki przychylnoœci dyrekcji Oœrodka
Kultury znalaz³y siê œrodki na za³atwienie
spraw formalnych typu rejestracja poszcze-
gólnych zawodników w ewidencji MZ oraz
pieni¹dze na rozgrywki ligowe. Uda³o siê
równie¿ w ci¹gu ubieg³ego roku szkolnego
spowodowaæ wiêkszy ni¿ dotychczas na-
p³yw dzieci do sekcji.

Z kolei dziêki przychylnoœci rodziców,
którzy zechcieli bardziej ni¿ dotychczas za-
anga¿owaæ siê w pracê ko³a szachowego,
mo¿na by³o zorganizowaæ kilka atrakcyj-
nych wyjazdów.

Jeœli chodzi o wyniki sportowe to trzy
spoœród nich zas³uguj¹ na szczególne wy-
ró¿nienie. Po raz pierwszy „ Su³kowick¹ Je-
sieñ Szachow¹” wygra³ zawodnik miejsco-
wy Jakub Dzidek, który w bardzo przeko-
nuj¹cy sposób triumfowa³ w turnieju po-
bocznym.

Równie¿ po raz pierwszy nasza dru¿y-
na graj¹ca w sk³adzie: Krystian Starzec,
Tomasz Moskal, Tomasz Kociuba i Kata-

rzyna Góralik awansowa³a do ligi III, a co
wa¿niejsze w tej lidze uda³o nam siê utrzy-
maæ. Zagralismy w sk³adzie: Tomasz Ko-
ciuba, Krystian Starzec, Mateusz Kozie³, Ja-
kub Dzidek, Katarzyna Góralik i Agnieszka
Nikiel.

Wreszcie równie¿ po raz pierwszy na-
zwisko jednego z naszych wychowanków:
Mateusza Kozie³a pojawi³o siê na liœcie ran-
kingowej Miêdzynarodowej Federacji Sza-
chowej (Fide), innymi s³owy zawodnik ten
osi¹gn¹³ ranking miêdzynarodowy. Sztuki
tej dokona³ Mateusz dziêki bardzo dobre-
mu wystêpowi w grupie g³ównej Otwartych
Mistrzostw Podhala w Rabce zim¹ 2007
roku.

Z innych sukcesów sportowych warto
odnotowaæ wygrane przez Mateusz Kozie-
³a rozgrywek szkolnych na szczeblu powia-
towym, co zreszt¹ zrobi³ ju¿ po raz drugi z
rzêdu. Z zawodów powiatowych do szcze-
bla wojewódzkiego przebi³a siê te¿ inna
wychowanka nowego ko³a szachowego
Klaudia Ruszkowska, zawodniczka utalen-
towana, ale niestety niezbyt regularnie
uczestnicz¹ca w treningach.

Kamil Makówka

SZACH - MAT

Pe³ni¹cy funkcjê masa¿ysty dru¿yny Sta-
nis³aw Profic i kapitan Goœcibi Witold Sto-
k³osa

Najwiêkszy doping maj¹ pi³karze od kibi-
ców z tzw. trybuny honorowej.

Stronê opr. spiker Goœcibi
 Stefan Bochenek
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Drodzy Mieszkañcy Gminy Su³kowice!
Wymieñcie stare dowody ksi¹¿eczko-

we na NOWE!
Z dniem 1 stycznia 2008 r. stare dowo-

dy ksi¹¿eczkowe trac¹ wa¿noœæ.
Przypominamy o koniecznoœci wymia-

ny dowodów osobistych.
Prosimy, nie zwlekaj z t¹ decyzj¹, nie

odk³adaj jej na ostatni¹ chwilê, wtedy mog¹
byæ ogromne kolejki…

Poinformuj swych bliskich i znajomych.
Je¿eli znasz osobê starsz¹, niepe³no-
sprawn¹, niezaradn¹, pomó¿ jej w za³atwie-
niu wymiany dowodu lub zg³oœ j¹ do Se-
kretariatu Urzêdu Miejskiego:

Bernadetta Zawada
Urz¹d Miejski Su³kowice
Rynek 1
32-440 Su³kowice
(012) 273 20 75
(012) 273 21 48
sulkowice@sulkowice.pl
Pracownicy Urzêdu zapewni¹ osobom

potrzebuj¹cym wszelk¹ pomoc w tym za-
kresie.

Pomoc tak¹ mo¿na równie¿ uzyskaæ od
pracowników socjalnych Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej w Su³kowicach.

Aby u³atwiæ wymianê dowodów oso-
bistych, we wrzeœniu br. zostanie przepro-
wadzona w naszej gminie akcja „NOWY
DOWÓD OSOBISTY”. W kolejne niedzie-
le wrzeœnia zostanie zorganizowany punkt
objazdowy, obs³ugiwany przez pracowni-
ków urzêdu gdzie mo¿na bêdzie uzyskaæ
pomoc w wype³nianiu wniosku, uiœciæ op³a-
tê, a tak¿e wykonaæ ekspresowe zdjêcie (5
minut). Kierowca mo¿e dowieŸæ osoby ma-
j¹ce trudnoœci z poruszaniem siê. Istnieje
te¿ mo¿liwoœæ dojechania ekipy do osoby
ob³o¿nie chorej.

Otwarcie doraŸnych punktów wyrabia-
nia NOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCH
zaplanowano nastêpuj¹co:

Krzywaczka – 2 wrzeœnia 2007 r. – bu-
dynek szko³y – godz. 900-1300

Biertowice – 9 wrzeœnia 2007 r. – budy-
nek szko³y – godz. 900-1300

Rudnik – 16 wrzeœnia 2007 r. – dom lu-
dowy – godz. 900-1300

Harbutowice – 23 wrzeœnia 2007 r. –
budynek szko³y – godz. 900-1300

Su³kowice – 30 wrzeœnia 2007 r. – Urz¹d
Miejski – godz. 900-1300

Jakie dokumenty s¹ wymagane przy
sk³adaniu wniosku o nowy dowód osobi-
sty?

* Wniosek o wydanie dowodu osobi-
stego – wype³niony i podpisany (mo¿na to
zrobiæ na miejscu)

* 2 fotografie o wymiarach 45x35 mm –
aktualne, wyraŸne i jednakowe

* Dowód uiszczenia op³aty skarbowej
– 30 z³

* Odpis skrócony aktu urodzenia –
osób urodzonych poza gmin¹ Su³kowice,
które nie wst¹pi³y w zwi¹zek ma³¿eñski.

* Odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa wraz
z adnotacj¹ o aktualnie u¿ywanym nazwi-
sku w przypadku osób, które pozostaj¹ w
zwi¹zku ma³¿eñskim, lub które kiedykolwiek
pozostawa³y w zwi¹zku ma³¿eñskim, a zwi¹-
zek ma³¿eñski by³ zawierany poza gmin¹
Su³kowice.

Drodzy Pañstwo, zadbajcie o dope³nie-
nie urzêdowego obowi¹zku wymiany dowo-
du w dobrze pojêtym w³asnym interesie!

Z-ca Burmistrza
Rozalia Oliwa

NOWY DOWÓD OSOBISTY

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

ZABRANIA SIÊ

wypalania roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿yt-
kach, rowach, pasach przydro¿nych.

Kto nie przestrzega w/w ustawy, podlega karze aresztu albo grzywny
(art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody).

ZAKAZ WYPALANIA ROŒLINNOŒCI

W wyborach do organów Osiedla w
mieœcie Su³kowice przeprowadzonych w
dniu 20 maja 2007 roku wziê³o udzia³ 220
mieszkañców (4,6 % z 4808 uprawnio-
nych do g³osowania).

Ze wzglêdu na brak wymaganego qu-
orum 5% uprawnionych mieszkañców bio-
r¹cych udzia³ w g³osowaniu (tj. minimum
241 osób) wybory uwa¿a siê za niewa¿ne.

Przewodnicz¹cy
Gminnej Komisji Wyborczej

Zbigniew Szuba

Niewa¿ne wybory
INFORMACJE

Konkurs na najwiêkszego i naj-
ciê¿szego grzyba

Grzyba przynosimy do Klubu „KuŸnia” do
12.10.br. w godz. od 8.00 do 21.00
od poniedzia³ku do pi¹tku , a w soboty i
niedziele od 16.00 do 21.00 .
Po zwa¿eniu i zmierzeniu grzyba oddajemy
.
Konkurs plastyczny pod has³em
„Moje wakacje”

termin sk³adania prac do 12.10.br.

Konkurs fotograficzny „Moje wa-
kacje w fotografii”

termin sk³adania prac do 12.10.br.

Zapoznaj  siê  z  regulaminami
www.ok.sulkowice.pl

Konkursy
Oœrodka Kultury
na  wakacje 2007

Przepraszam Pana Adama Skoruta za
b³êdnie wydrukowanie Jego nazwiska w
jednym z numerów „Klamry”.

Stefan Bochenek

W dniu 14 sierpnia 2007 w godzinach
1430 - 1530 odbêdzie siê dy¿ur poselsko-
senatorski.

Dy¿ur w Izbie Tradycji w starej szkole
pe³niæ bêd¹ pose³ Marek Polak i senator
Piotr Boroñ.

DY¯UR POS£A
I SENATORA

Przepraszam
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Kiedyœ jest smutny
Kiedyœ jest smutny,
Przejêty trwog¹,
To se zaœpiewaj
I tupnij nog¹.

Wtenczas ciê min¹
Twe w¹tpliwoœci,
Bóle serduszka,
Dolegliwoœci.

Bo œpiew lekarstwem
Na wszystkie smutki,
Uœmierza zaraz
Bolesne skutki.

Jeszcze ci radzê,
Drogo kolego,
Byœ co dzieñ z rana
Wypi³ jednego.

A potem w wieczór,
Gdy bêdziesz w ³ó¿ku,
Strzel se drugiego.
Ciep³o ci w brzuszku?

Poprzestañ na tym,
IdŸ ju¿ do spania,
By nie gadali,
¯eœ kawa³ drania.

Autor tego wiersza W³adys³aw Kuchta
ze Su³kowic dopisa³:

Drodzy su³kowianie!
Chyba o tym wiecie:
Kto nie pije wódki,
¯yje znakomicie.

A kto w wódce widzi
Cel swojego ¿ycia,
To go ukaraj¹
I zawr¹ do kycia.

UŒMIECHNIJ SIÊ!

Sk¹py dziadek
Sk¹pi³ dziadek, sk¹pi³, co tu dzisiaj gadaæ,
Bo chcia³ sobie jeszcze na trumnê usk³adaæ.
Lecz œmieræ siê do dziadka jakoœ nie œpieszy³a,
A cena na trumnê w górê podskoczy³a.
Có¿ mia³ dziadek robiæ? Znowu dalej sk³adaæ,
Bo nie mieæ na trumnê przecie¿ nie wypada.
Wiêc zaci¹gn¹³ pasa, oszczêdza³ rok ca³y,
Lecz na z³oœæ dziadkowi trumny znów zdro¿a³y.
Dziadek otar³ z potu swoje skronie ³yse:
- Trzeba by³o kupiæ trumnê przed kryzysem.
I trzymaæ tê trumnê chocia¿by pod sto³em.
¯e to nieweso³o? A ¿ycie weso³e?
Dziadku, zamiast p³akaæ, zawo³aj: - Cholera!
Nie staæ mnie na trumnê? No to nie umieram.
Za grosz uœciu³any kupiê se gorza³y,
Przestanê siê martwiæ, ¿e trumny zdro¿a³y.

                       Janina Monicowa  z Biertowic

Bóg stworzy³ mê¿czyznê i mówi do nie-
go: - Ale¿ ty jesteœ piêkny...

Potem stworzy³ kobietê, popatrzy³...
popatrzy³, skrzywi³ siê i mówi:

- A ty, to siê najwy¿ej bêdziesz malo-
waæ!

Kiedy Bóg stworzy³ ju¿ mê¿czyznê, d³u-
go zastanawia³ siê, jak by go nazwaæ. W
koñcu postanowi³, ¿e nazwie go tak, jakie
pierwsze wymówi s³owo. Tchn¹³ ¿ycie w
mê¿czyznê i s³ucha:

- A dam tu nie ma?
- No dobrze, bêdziesz Adam.
Potem jednak¿e stwierdzi³, i¿ Adam ma

racjê i stworzy³ kobietê. Tym razem od razu
postanowi³, ¿e ona te¿ nazwie siê sama. I
tchn¹³ w ni¹ ¿ycie, i s³ucha. Kobieta rozej-
rza³a siê i widzi tylko jednego mê¿czyznê.

- Eee, was tu ma³o!
- Niech bêdzie, nazywasz siê Ewa.
I taka jest historia pierwszych ludzi... «

Katecheta uœwiadamia uczniom, jakie
nieszczêœcia spotka³y Hioba:

- Pan doœwiadcza³ Hioba, wydawaæ by
siê mog³o w sposób bezlitosny! Pozbawi³
go maj¹tku, odebra³ zdrowie i dzieci, a na
koniec obdarzy³ tr¹dem. Ale wiecie, co by³o
dla niego najstraszniejsze?

- Wiemy! - odpowiadaj¹ chórem dzieci.
- Zostawi³ mu ¿onê.

W czasie katechezy ksi¹dz czyta klasie
„¯ywoty Œwiêtych”. W pewnej chwili prze-
rywa lekturê i pyta:

- A wiecie, kto jest patronem chorych
na gard³o?

Zg³asza siê Zosia.
- Œwiêty Neoangin.

Rozmawia dwóch mnichów, m³ody ze
starszym, na temat zbiorów znajduj¹cych
siê w tamtejszej bibliotece.

- Mistrzu, wybacz, ¿e pytam, ale co by
siê sta³o gdyby mnich przepisuj¹cy ksiêgi
siê pomyli³ i jakieœ zdanie przepisa³ b³êdnie?

- Nie, to niemo¿liwe, nikt siê nie myli.
- No, ale jakby siê ktoœ pomyli³, to co

by siê sta³o?
- Mówiê ci, ¿e nikt siê nie myli, znasz

tekst Biblii na pamiêæ? Przyniosê ci jedn¹ z
pierwszych kopii i zobaczysz, ¿e nic, a nic
nie odbiega od tej, z której i ty siê uczy³eœ...

Mnich poszed³ po ów tekst i nie ma go
godzinê, dwie, trzy... W koñcu m³ody mnich
zniecierpliwi³ siê i poszed³ szukaæ mistrza.
Znalaz³ go w bibliotece siedz¹cego nad dwo-
ma tekstami Biblii (jeden, z którego siê wszy-
scy uczyli, a drugi ten jeden z pierwszych
kopii najbli¿szych orygina³owi) i p³acze...

- Mistrzu, co siê sta³o?!
- W pierwszym tekœcie jest napisane:

„bêdziesz ¿y³ w celi bracie”, a w kolejnych
kopiach: „bêdziesz ¿y³ w celibacie”...

Po kazaniu kaznodzieja puœci³ w obieg
tacê. Kiedy wróci³a do niego ca³kiem pu-
sta, odwróci³ j¹ na oczach wszystkich do
góry dnem, wzniós³ wzrok ku niebu i po-
modli³ siê s³owami:

- Dziêki Ci, Panie, ¿e przynajmniej zwró-
cili tacê.

- Gratulujê! - mówi ksi¹dz do rodziców.
- Dziecko mê¿nie znios³o chrzest.

- To nie przypadek - mówi z dum¹ oj-
ciec. - Ca³y poprzedni tydzieñ trenowali-
œmy polewaj¹c je konewk¹.

Babcia namówi³a Konradka, ¿eby po-
szed³ z ni¹ do koœcio³a. Klêcz¹c babcia
mówi:

- Moja wina, moja wina...
A Konradek:
- Babci wina, babci wina...

Wnuczek poszed³ z babci¹ do koœcio³a
w Zaduszki. S³ucha jak ksi¹dz czyta wypo-
minki:

- Za duszê Jana, Marcina, Henryka, za
duszê Adama, Andrzeja, Teofila...

Ch³opiec s³ucha, s³ucha, w koñcu
zaniepokojony ci¹gnie babciê za rêkaw:

- Babciu, chodŸmy st¹d, bo on nas
wszystkich zadusi!

Og³oszenie parafialne:
Ca³a wspólnota dziêkuje chórowi m³o-

dzie¿owemu, który na okres wakacji zaprze-
sta³ swojej dzia³alnoœci.

Wszystkie humory wybrano z ksi¹¿ki pt.
Z przymru¿eniem oka, wydanej przez Wy-
dawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu.

Parafianka do ksiêdza:
- Jakie ³adne buty. Zamszowe?
Ksi¹dz na to:
- Nie, za w³asne!

M³ody ksi¹dz przyje¿d¿a do rodzi-
ców na wieœ. Akurat trwa zwózka siana,
wiêc jedzie ze swoim bratem pomóc mu
w polu. Z wielkim trudem udaje siê za³a-
dowaæ wóz gór¹ siana. Po przejechaniu
kilkuset metrów, wóz przewraca siê na
jakimœ wyboju, a ca³e siano rozsypuje
siê na drodze. Ksi¹dz zwraca siê do bra-
ta:

- Jasiu, klnij ty, bo ja nie mogê!

Ch³opiec wyznaje na pierwszej spowie-
dzi:
- Po¿¹da³em ¿ony bliŸniego swego.
Kap³anowi a¿ g³os odebra³o.
- W tym wieku?
- Tak - wyjaœnia penitent - bo robi
lepsze naleœniki ni¿ moja mama.
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