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Na wielkim ekranie Pasja
– Mela Gibsona,
sala kinowa cicha, nikt nie rozmawia.
Kiedy zapatrzony w ekran,
z którego bi³ smutek,
jak Ty Panie cierpia³eœ,
me oczy zalane by³y ³zami,
jak Ciê niemi³osiernie bito,
jak Ciê niemi³osiernie wyœmiewano.
Tylko Ty Panie, jako Bóg mog³eœ,
znieœæ te katusze.
¯aden cz³owiek œmiertelny
nie wytrzyma³by
tak wielkiej mêki.
Ale musia³o siê wype³niæ,
musia³eœ wypiæ ten kielich,
który Ojciec Niebieski Ci poda³.
Umar³eœ za mnie, umar³eœ za dusze
grzeszne.
Panie, gdybym by³ tam wtedy,
pomóg³bym Ci nieœæ ten Krzy¿,
jak Szymon z Cyreny,
niós³bym go za Ciebie,
abyœ Ty Panie mia³ chwilê odpoczynku.
Odda³bym tak¿e ¿ycie za Ciebie,
stan¹³bym do walki go³ymi rêkoma,
przeciwko siepaczom i oprawcom.
Co z tego, ¿e zgin¹³bym,
co z tego, ¿e by mnie zabito,
ale poœwiêci³bym to dla Ciebie.

Pasja

NASZA OK£ADKA

Jerozolima - Via Dolorosa

Bazylika Grobu Pañskiego w Jerozolimie

  Zbigniew Klaga
Gdynia, styczeñ 2006 r

Dnia 9 lipca o godzinie 16 odby³a siê uro-
czystoœæ poœwiêcenia Krzy¿a Jubileuszowego
ustawionego na tzw. Szklanej Górze. Kazanie
okolicznoœciowe wyg³osi³ ks. Górski (Julian) z
Palczy. Poœwiêcenia z upowa¿nienia J.E. Ksiê-
cia Kardyna³a dokona³ ks. dr Wyrobisz Bruno.
U stóp 10. metrowego Krzy¿a widnieje p³yta
kamienna z napisem „Rok Jubileuszowy 1950”.

Fragment „Kroniki
Parafii Harbutowice”

Niestety, po kilkudziesiêciu latach krzy¿
spróchnia³ i siê zwali³.

W lutym bie¿¹cego roku pewien mieszka-
niec Su³kowic wystawi³ nowy krzy¿, oœwie-
tlony 76 ¿arówkami 1,5 watowymi z baterii
fotowoltaicznych o mocy 320 wat.

O terminie poœwiêcenia krzy¿a na Szklanej
Górze ko³o przysió³ka Jaworze w Harbutowi-
cach poinformujemy w „Klamrze”. (B)

W NUMERZE
45 lat kap³añstwa

ks. Aleksandra  Zem³y

Parafianie w Rudniku postanowili uczciæ 45.
lecie kap³añstwa swego proboszcza. Przed wie-
czorn¹ Msz¹ œwiêt¹ 25 lutego, w dniu poprze-
dzaj¹cym jego imieniny, z³o¿yli czcigodnemu
Jubilatowi i Solenizantowi ¿yczenia i bukiety
kwiatów.

str. 4

Gmina Su³kowice nagrodzona

W kolejnej edycji konkursu pod patronatem
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wysi³ki
gminy w dziedzinie dzia³añ proekologicznych
zosta³y docenione.

str. 5

Zebrania z mieszkañcami
str. 6 – 9

Krzywaczka:
D³u¿ej ju¿ tak byæ nie mo¿e

str. 10 – 12

Zebrania sprawozdawcze
w jednostkach OSP

str. 14 – 15

Od Ko³a Gospodyñ
do Stowarzyszenia

Spo³eczna dzia³alnoœæ kobiet w Su³kowi-
cach ma wieloletnie tradycje. To dziêki ich ak-
tywnoœci szybciej do domów wkracza³y no-
woczesne metody prowadzenia gospodarstw,
racjonalne sposoby ¿ywienia oraz umiejêtnoœæ
korzystania z ró¿norodnych form kulturowych.

str. 13

Gazetki szkolne
str. 20 – 23

Obmyœlam œwiat

Czemu ty siê z³a godzino
Z niepotrzebnym mieszasz lêkiem?
Jesteœ – a wiec musisz min¹æ.
Miniesz – a wiêc to jest piêkne.

str. 26

Fotografie w numerze
Andrzej Piwowarski – str. 2 (Apassionata)
Archiwum Urzêdu Miejskiego – str. 10, 11 i 27
(pi³karze)
Archiwum rodzinne Galusów i Latoniów –
str. 13
Archiwum SP Su³kowice – str. 20
Archiwum Gimnazjum w Su³kowicach – str. 21
Archiwum ZSZ i O w Su³kowicach – str. 22, 23
i 27 (Studniówka)
Stefan Bochenek – pozosta³e fotografie

Nie zna œmierci Pan ¿ywota,
Chocia¿ przeszed³ przez jej wrota!
Rozerwa³a grobu pêta
Rêka œwiêta. Alleluja!

Adamie! D³ug twój sp³acony,
Okup ludzki dokoñczony!
Wnidziesz w niego z szczêœliwemi
Dzieæmi twemi. Alleluja!

Nie skarby jakimi p³aci,
Wszystko, co móg³ straciæ, traci.
Ca³¹ dla nas krew sw¹ s¹czy,
Dzie³o koñczy. Alleluja!

Pró¿no, ¿o³nierze, strze¿ecie,
W tym grobie Go nie znajdziecie.
Wsta³, przenikn¹³ sklepu mury
Bóg natury! Alleluja!

On znowu na ludzkie plemiê
I na mi³¹ patrzy ziemiê,
Jak drogo dzisiaj przybrana
Kosztem Pana. Alleluja!

Przez Twe œwiête Zmartwychwstanie
Z grzechów powstaæ daj nam. Panie,
Potem z Tob¹ królowanie. Alleluja!

Franciszek Karpiñski

Pieœñ
  o Zmartwychwstaniu

Pañskim
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45  LAT  KAP£AÑSTWA  KS.  ALEKSANDRA  ZEM£Y

Parafianie w Rudniku postanowili uczciæ 45.
lecie kap³añstwa swego proboszcza. Przed wie-
czorn¹ Msz¹ œwiêt¹ 25 lutego, w dniu poprze-
dzaj¹cym jego imieniny, z³o¿yli czcigodnemu
Jubilatowi i Solenizantowi ¿yczenia i bukiety
kwiatów. Równie¿ w³adze samorz¹dowe wrê-
czy³y mu kwiaty i okolicznoœciowy list.

Ks. proboszcz odpowiedzia³:
W kap³añstwie pomocna jest pomoc Bo¿a.

Przejawia siê ona w tym, ¿e stawia na drodze
cz³owieka – drugiego cz³owieka ¿yczliwego,
który go umie pocieszyæ i inspiruje. To dodaje
mu si³.

Chcê podziêkowaæ z ca³ego serca za wasz¹
¿yczliwoœæ. Nigdy nie ¿¹da³em i nie oczekiwa-
³em ho³dów, a zw³aszcza takich ho³dów. Jestem
wasz¹ ¿yczliwoœci¹ g³êboko wzruszony i we-
wnêtrznie zbudowany. Z ca³ego serca wam dziê-
kujê. Motorem tej uroczystoœci jest pan Stani-
s³aw Strêk. Bóg zap³aæ, panie Staszku! Cieszy-
my siê tym, co pan robi s³u¿¹c Koœcio³owi.
(Pan Strêk jest m.in. organizatorem licznych
pielgrzymek do sanktuariów w Polsce oraz kal-
waryjskim przewodnikiem – przyp. B.) Bóg
zap³aæ ks. Tadeuszowi Palenikowi, którego Or-
dynariusz w ubieg³ym roku skierowa³ do na-
szej parafii, za pomoc w pracy duszpasterskiej.

Ks. proboszcz podziêkowa³ równie¿ w³a-
dzom samorz¹dowym Su³kowic, pani so³tys i
radzie so³eckiej w Rudniku, orkiestrze dêtej i
stra¿akom z Rudnika, dyrekcji, nauczycielom i
uczniom miejscowej szko³y, Zespo³owi Pieœni
i Tañca „Elegia”, radzie duszpasterskiej, przed-
stawicielom Ró¿ Ró¿añcowych, Krêgów Ro-
dzin „Domowego Koœcio³a”, Ruchu Œwiat³o –
¯ycie, ministrantom, lektorom i nawet redak-
torowi „Klamry”.

Proboszcz zapewni³: Bêdê siê za was
wszystkich modli³ w czasie codziennego od-
mawiania Koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego i
Ró¿añca.

Podczas Mszy œw. piêknie œpiewa³ chór i
gra³a orkiestra dêta, która po zakoñczeniu Ofia-
ry Eucharystycznej da³a koncert skocznych me-
lodii na czeœæ ksiêdza proboszcza.

„Goœciowi Niedzielnemu” ks. Aleksander
Zem³a powiedzia³:

Na obrazku prymicyjnym napisa³em s³o-
wa: „Którzy w Panu pok³adaj¹ nadziejê, tym
si³y przybywa i mocy”. Jestem œwiadom, ¿e
cz³owiek sam z siebie niewiele dobrego mo¿e
zrobiæ. Moja mama powiedzia³a mi w dniu pry-
micji, abym nie przyniós³ wstydu kap³añstwu
i Koœcio³owi. Jej s³owa tkwi¹ we mnie od po-
cz¹tku kap³añstwa. Dlatego powtarzam sobie

ka¿dego dnia, ¿e jestem powo³anym, aby daæ z
siebie wszystko. Wielk¹ radoœæ sprawia mi g³o-
szenie kazañ, ale nigdy nie pozby³em siê tremy,
i ka¿de kazanie prze¿ywam, pracujê nad nim, i
cieszê siê, gdy powiem kazanie, z którego je-
stem zadowolony. Mówiê sobie wtedy: Panie
Bo¿e, da³em z siebie wszystko, a teraz ty dzia-
³aj! G³oszenie S³owa Bo¿ego to istota tego, do
czego kap³an jest powo³any, bo przecie¿ wiara u
ludzi rodzi siê ze s³uchania. Poza tym wielkie
znaczenie ma pos³uga w konfesjonale. Ludzie
musz¹ widzieæ, ¿e ksi¹dz jest dla nich.

W tym samym numerze katolickiego tygo-
dnika ks. redaktor Ireneusz Okarmus pisze:

Pobo¿ny lud

Ju¿ od 1901 r., w niewielkiej kaplicy MB
Szkaplerznej, odprawiane by³y Msze œwiête
dla mieszkañców Rudnika, nale¿¹cego w tym
czasie do parafii w Su³kowicach.

W roku 1940, pomimo okupacji hitlerow-
skiej, rudniczanie rozbudowali kaplicê zbudo-
wan¹ jeszcze pod koniec lat 70. dziewiêtnaste-
go stulecia. Wkrótce zaczê³a s³u¿yæ ca³ej para-
fii. Gdy w tym samym roku w Su³kowicach
wybuch³a zaraza czerwonki Niemcy zamknêli
koœció³ parafialny. Wówczas jeden z wikariu-
szy, za zgod¹ abpa Adama Sapiehy, zamieszka³
w Rudniku w lokalu stra¿nicy i zacz¹³ codzien-
nie odprawiaæ Msze w powiêkszonej kaplicy.

Krokiem w kierunku powstania samodziel-
nej wspólnoty parafialnej w Rudniku by³ de-
kret ks. kard. Sapiehy, wydany 24 grudnia 1948
r., eryguj¹cy kaplicê jako koœció³ filialny. Jed-
nak dopiero 14 kwietnia 1966 roku ks. kard.
Karol Wojty³a ustanowi³ tu parafiê. Ju¿ wtedy
czyniono starania o pozwolenie na budowê no-
wego koœcio³a, które otrzymano dopiero w 1977
roku. Do budowy przyst¹piono w marcu 1981
r., i po trzech latach, w 18 grudniu 1983 r. kard.
Macharski poœwiêci³ nowy koœció³.

Obecnie parafia liczy oko³o trzy tysi¹ce
wiernych i zdaniem ks. proboszcza Aleksandra
Zem³y jest to lud pobo¿ny i ofiarny. O pobo¿-
noœci ludzi œwiadczy liczny udzia³ w spowie-
dzi w pierwszy pi¹tek miesi¹ca, a tak¿e na ro-
ratach, Drogach krzy¿owych, Gorzkich ¿alach,
majówkach i na nabo¿eñstwach ró¿añcowych.
Na niedzielne Msze przychodzi 1400 osób, zaœ
w dzieñ powszedni oko³o 40.

Przez 30 lat nie by³o z parafii powo³ania
kap³añskiego, co trochê napawa smutkiem ks.
proboszcza, ale jest za to bardzo du¿o jest sióstr
zakonnych pochodz¹cych z parafii.

M³odzie¿ garnie siê do grup parafialnych.
Oko³o 50 osób liczy grupa oazowa prowadzo-
na przez ks. wikariusza, jest schola m³odzie¿o-
wa œpiewaj¹ca na niedzielnych Mszach, a tak-
¿e czterdziestoosobowa grupa lektorów i mini-
strantów, wœród których nierzadko s¹ studen-
ci, którzy, co wa¿ne, nie wstydz¹ siê s³u¿yæ
przy o³tarzu.

W dolnym koœciele urz¹dzone s¹ salki na
potrzeby duszpasterskie. Swoj¹ salkê ma m³o-
dzie¿, jest osobne pomieszczenie dla poradnic-
twa rodzinnego, jest biblioteka parafialna, a tak-
¿e specjalnie urz¹dzona salka, w której odby-
waj¹ siê katechezy dla przedszkolaków. Doro-
œli nale¿¹cy do ró¿ ró¿añcowych (8) spotykaj¹
siê w koœciele w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê mie-
si¹ca na modlitwie i nauce po³¹czonej ze zmian¹
tajemnic ró¿añcowych.

Goœæ Niedzielny, nr 34 z 2005 r.

Dodajmy, ¿e w ostatnich latach przebudo-
wano, zaaran¿owano wnêtrze koœcio³a, zmie-
niono rzeŸby w o³tarzu. Ze starego koœcio³a prze-
niesiono zniszczone przez z³odziei obrazy Mat-
ki Bo¿ej Szkaplerznej i œw. Teresy. Oczywiœcie
s¹ ju¿ nowe ³awki, posadzka. Wnêtrze œwi¹tyni
i jej otoczenie s¹ zadbane, czyste. Wielka w tym
zas³uga pana koœcielnego Jana Inwa³da i pani
sprz¹taj¹cej Wiktorii Mistarz.

Co chcia³by ks. proboszcz powiedzieæ
swoim parafianom? – zapyta³em podczas dru-
giej wizyty.

Odpowiedzia³:
W tym co dobre, trwajcie.
Nie pozwólcie sobie wyrwaæ
przywi¹zania do Koœcio³a.

Stefan Bochenek

Ks. Aleksander Zem³a pochodzi z Jaworzna. W roku 1963 w Katedrze na Wawelu
przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k ks. biskupa Karola Wojty³y. Jako wikariusz pracowa³ w
Trzemeœni, Lipnicy Wielkiej, Gaju, Skawinie, Nowej Hucie Bieñczycach, Zakopanem. W
latach 1978 - 1986 by³ proboszczem w D¹browie Szlacheckiej. Od wrzeœnia 1986 roku jest
proboszczem w Rudniku

Jubilaci
Mieliœmy zaszczyt uczestniczyæ w dwóch

piêknych jubileuszach:
26 lutego Pañstwo Maria i Roman Bar-

g³owie obchodzili 70 lat, a 6 marca Pañstwo
Maria i Wies³aw Korpalowie 65 lat po¿ycia
ma³¿eñskiego.

„W dniu 26 lutego 1938 roku w Koœciele
Parafialnym w Su³kowicach zwi¹zek ma³¿eñski
zawarli: Roman Bargie³ syn Wincentego i Julii z
d. Bargie³ lat 23, urodzony w Su³kowicach i Ma-
ria Biela córka Jana i Agnieszki z d. Garbieñ lat
21, urodzona w Su³kowicach. Zwi¹zek ma³¿eñ-
ski zosta³ zawarty w obecnoœci dwóch œwiad-
ków, a to Romana Latonia i Jana Pu³ki”.

„Dnia 6 marca 1943 roku w Koœciele Para-
fialnym w Su³kowicach zwi¹zek ma³¿eñski za-
warli: Wies³aw Korpal syn Tadeusza i Marii
Hrabin lat 27, urodzony w Krakowie i Maria
Bochenek córka: Józefa i Janiny z d. Lisikie-
wicz lat 29, urodzona w Su³kowicach”.

Rozalia Oliwa
Wiceburmistrz

Piotr Pu³ka
Burmistrz

O dostojnych Jubilatach wiêcej napiszemy
w nast. wydaniu „Klamry”.
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W kolejnej edycji konkursu pod patronatem
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie wysi³ki gmi-
ny w dziedzinie dzia³añ proekologicznych zo-
sta³y docenione. Po analizie i weryfikacji przed-
stawionych ankiet w ramach konkursu EKO-
LOGICZNA  GMINA  WOJEWÓDZTWA
MA£OPOLSKIEGO wybrano najlepsze samo-
rz¹dy w nastêpuj¹cych kategoriach:

Miasto Tarnów w kategorii EKO PRIX
Miasto Kraków w kategorii Ochrona Wód
Gmina Su³kowice w kategorii Ochrona Po-
wierzchni Ziemi
Gmina Kêty w kategorii Edukacja Ekologicz-
na i Ochrona Przyrody. 

Przyznano nagrody pieniê¿ne w nastêpu-
j¹cej wysokoœci:

- dla Miasta Tarnowa – 150.000,-z³
- dla Miasta Krakowa – 75.000,-z³
- dla Gminy Su³kowice – 75.000,-z³
- dla Gminy Kêty – 50.000,-z³

Nieprzypadkowo przytoczeni s¹ wszyscy
laureaci konkursu. Miejsce wœród tak szacow-
nego grona œwiadczy o ogromnej pracy i zaan-
ga¿owaniu wielu ludzi zajmuj¹cych siê proble-
mem ochrony œrodowiska. Przyznanie nagro-
dy jest kolejnym dowodem na to, ¿e zmierza-
my w dobrym kierunku, a podjête dzia³ania za-
uwa¿ane s¹ przez Wojewodê. Przypomnê, ¿e
w ubieg³ym miesi¹cu Gmina Su³kowice otrzy-
ma³a Certyfikat „Mecenas Polskiej Ekologii”
z r¹k Przewodnicz¹cego Narodowej Rady Eko-
logicznej w IX Edycji Narodowego Konkursu
Ekologicznego „PrzyjaŸni Œrodowisku” pod
Honorowym Patronatem Prezydenta RP Le-
cha Kaczyñskiego.

Gmina Su³kowice konsekwentnie tworzy
warunki do prawid³owego gromadzenia
i unieszkodliwiania odpadów poprzez zorga-
nizowanie nowoczesnego sk³adowiska i wypo-
sa¿enie Zak³adu Gospodarki Komunalnej w
odpowiedni sprzêt, kosze i worki do segrega-
cji. Dzia³ania na rzecz ochrony ziemi znalaz³y
odzwierciedlenie ju¿ w 1999 roku, kiedy to od-
dano do eksploatacji nowe sk³adowisko spe³-
niaj¹ce wymagania instytucji odpowiedzialnych
za ochronê œrodowiska. Wprowadzono system
segregacji surowców „u Ÿród³a”, wyposa¿aj¹c
posesje w odpowiednia worki.

W 2005 roku rozbudowano sk³adowisko o
now¹ nieckê z pe³n¹ infrastruktur¹ techniczn¹
oraz uzupe³niono istniej¹ce zaplecze technicz-
ne o nowe obiekty polepszaj¹ce sprawnoœæ dzia-
³ania sk³adowiska, wyposa¿aj¹c je w wagê, kom-
paktor, dodatkow¹ komorê na odcieki z mo¿li-
woœci¹ ich zawracania na sk³adowisko celem
nawil¿ania odpadów. Powierzchnia sk³adowi-
ska po rozbudowie wynosi 2,20 ha i ma pojem-
noœæ 86 881m3.

Obecnie zaprojektowana zosta³a linia sor-
townicza s³u¿¹ca do odzysku surowców wtór-
nych z masy odpadów zmieszanych oraz kom-
postowania odpadów organicznych. Inwesty-
cja stanowiæ bêdzie kolejny etap zgodny z Gmin-
nym Planem Gospodarki Odpadami, który jest
równie¿ zapisany w Programach Gospodarki
Œrodowiska (gminnym i powiatowym).

Rozpoczêcie inwestycji planowane jest w
2008 r., a zakoñczenie w lipcu 2009 r.

Z dniem 1 stycznia 2008 roku Rada Mini-
strów Rozporz¹dzeniem z dnia 6 czerwca
2007 r. zwiêkszy³a piêciokrotnie wysokoœæ
op³aty za sk³adowanie miêdzy innymi zmie-
szanych odpadów komunalnych. Za tonê œmie-
ci z gospodarstw domowych, które trafiaj¹ na
wysypisko, samorz¹dy p³ac¹  75 z³, a nie 15
z³ – jak to by³o do niedawna. Co to oznacza
dla zwyk³ych ludzi? Podwy¿ki op³at za wy-
wóz œmieci, ale tak¿e wiêksze zainteresowa-
nie firm recyklingiem odpadów, który naresz-
cie stanie siê konkurencyjny. Op³ata dotyczy
odpadów niesegregowanych (wytwarzanych
przez gospodarstwa domowe), obci¹¿a zarz¹-
dzaj¹cych sk³adowiskami, wiêc ma wp³yw na
cenê us³ug zwi¹zanych z odbieraniem odpa-
dów. Op³ata marsza³kowska za sk³adowanie
odpadów mia³a w swoim za³o¿eniu zmusiæ
samorz¹dy i mieszkañców do ograniczenia
strumienia odpadów deponowanych na sk³a-
dowiskach, a w konsekwencji zbudowaæ sys-
tem zorganizowanej zbiórki surowców do
ponownego wykorzystania.

U nas system dzia³a od kilku lat i jest suk-
cesywnie udoskonalany. Linia sortownicza i
kompostownia s¹ elementami tego systemu i
pozwol¹ na przed³u¿enie cyklu ¿ycia istniej¹-
cego sk³adowiska odpadów komunalnych
w Su³kowicach poprzez ograniczenie iloœci od-
padów zmieszanych deponowanych w niecce,
czyli wyselekcjonowanie surowców wtórnych
przeznaczonych do odzysku oraz wyodrêb-
nienie odpadów organicznych (domowe odpa-
dy, odpady zielone oraz odpady œciekowe) w
celu kompostowania.

Przyznana nagroda cieszy, ale i zobowi¹-
zuje. Zanieczyszczone rowy przydro¿ne czy
rzeki pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia. Wszy-
scy denerwujemy siê na widok porzuconych w
lasach œmieci. Nie jest to wy³¹cznie wynik bra-
ku kultury i poszanowania œrodowiska natu-
ralnego, ale i te¿ braku mo¿liwoœci w³aœciwego
postêpowania z nimi...

 Sami musimy zadbaæ o wizerunek naszej
gminy. Nie wszystko da siê za³atwiæ nakazami
administracyjnymi. To my, mieszkañcy, musi-
my do³o¿yæ starañ, ¿eby przyznane nagrody
nie by³y tylko has³ami. Musimy dbaæ w pierw-
szym rzêdzie o swoje obejœcia, budynki, obiek-
ty, lasy i rzeki.

Bo tak naprawdê to te nagrody s¹ dla Was…
Jerzy Biernat

Gmina Su³kowice nagrodzona Rajdowe Su³kowice –
wiosna 2008

Rajd Krakowski z OS w Harbutowicach

Po szeœciu latach przerwy, na 100-lecie
Automobilklubu Krakowskiego, Rajd Krakow-
ski wraca do kalendarza Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostw Polski. Rozegrany zosta-
nie w dniach 10 - 12 kwietnia, a na jego trasie
przewidziano Odcinek Specjalny (OS) w Har-
butowicach.

Baz¹ rajdu bêd¹ Myœlenice, gdzie zlokali-
zowany jest start i meta rajdu oraz park za-
mkniêty. W centrum Myœlenic rozegrany zo-
stanie w czwartek wieczorem niewliczany do
klasyfikacji, krótki prolog. Rajd sk³ada siê z 15
OS o ³¹cznej d³ugoœci prawie 170 km. Na pi¹-
tek przewidziano ich dziewiêæ, w uk³adzie trzy
pêtle po trzy oesy. Uczestnicy ju¿ szykuj¹ siê
na ostre skoki na Mucharzu i twarde zmagania
na Stryszowej i w Harbutowicach. W pi¹tek
OS1 rusza dopiero o 11:35. W sobotê na naj-
pierw wyjad¹ uczestnicy III rundy Pucharu
PZM. Dla nich, jak i dla stawki RSMP zapla-
nowano dwa przejazdy trzech OS-ów: Tarna-
wa, Zawoja.

W œrodowiskach automobilistów i kibiców
tego sportu Rajd Krakowski, pierwsza asfalto-
wa runda Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski w tym sezonie, jest szczegól-
nie wyczekiwany, ze wzglêdu na zapowiadan¹
przez kilku kierowców premierê nowego, N-
grupowego Subaru Impreza N14. Dodatko-
wych emocji dostarcz¹ te¿ kierowcy teamu Peu-
geot Polska, Francuzi Bryan Bouffier i Xavier
Panseri, którzy bêd¹ bronili tytu³u Mistrza
Polski wywalczonego w ubieg³ym sezonie.

Tour de Pologne przez Biertowice i Rudnik

Miêdzynarodowy wyœcig kolarski 65. Tour
de Pologne, obecnie jeden z najpowa¿niejszych
wyœcigów kolarskich œwiata, przejedzie 20 wrze-
œnia przez Biertowice i Rudnik.

- Tour de Pologne, to nie tylko wielkie wy-
darzenie sportowe, ale równie¿ wspania³a pro-
mocja miasta. Wyœcig ogl¹da 32 miliony wi-
dzów na ca³ym œwiecie – powiedzia³ Prezydent
Krakowa Jacek Majchrowski podczas podpi-
sania umowy z Lang Team odnoœnie usytuowa-
nia mety tegorocznej edycji wyœcigu w Krako-
wie. Konsekwencj¹ tego porozumienia jest prze-
jazd wyœcigu przez Ma³opolskê, w tym przez
powiat myœlenicki i gminê Su³kowice.

Bêdzie to ostatni etap wyœcigu z Rabki do
Krakowa przez Such¹ Beskidzk¹, Maków Pod-
halañski, Wadowice, Kalwariê, Myœlenice i
Wieliczkê. W Biertowicach kolarze spodziewani
s¹ oko³o godz. 14.37, a Rudnik opuszcz¹
wje¿d¿aj¹c do Jawornika ok. godz. 15.

Organizatorzy zwrócili siê do burmistrza z
proœb¹ o wydanie oficjalnej zgody na przepro-
wadzenie wyœcigu oraz o pomoc przy zabez-
pieczeniu przejazdu kolarzy. Tradycyjnie ju¿ –
obok policji – w zabezpieczeniu trasy przejaz-
du pomagaj¹ jednostki OSP. Zarówno organiza-
torzy, jak i w³adze naszej gminy s¹ zgodne co do
tego, ¿e wyœcig mam istotne znaczenie promo-
cyjne dla miejscowoœci, przez które przeje¿d¿a.

Rozalia Oliwa
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ZEBRANIA Z MIESZKAÑCAMI 2008 r.
W lutym odby³y siê zebrania wiejskie or-

ganizowane przez burmistrza i so³tysów po-
szczególnych so³ectw. Zebrania odbywaj¹ siê
zwyczajowo w niedzielê i o sta³ych dla po-
szczególnych miejscowoœci godzinach. Chce-
my wszyscy, aby przychodzi³o jak najwiêcej
mieszkañców, by by³ jak najlepszy przep³yw
informacji od mieszkañców do w³adz gminy, a
tak¿e w drug¹ stronê. Aby móc skutecznie za-
³atwiaæ sprawy i rozwi¹zywaæ problemy, trze-
ba siê po prostu spotykaæ i rozmawiaæ.

Porz¹dek wszystkich zebrañ przewidywa³
sprawozdanie so³tysów z realizacji zadañ i z
dzia³alnoœci so³ectw za 2007 rok, uchwalenie
planów finansowo-rzeczowych so³ectw na rok
2008, a tak¿e informacjê Burmistrza Gminy Su³-
kowice o zadaniach realizowanych przez gmi-
nê na terenie danego so³ectwa w 2007 r.
oraz planach na rok 2008.

W zebraniach uczestniczyli: burmistrz P.
Pu³ka, z- ca burmistrza R. Oliwa, przewodni-
cz¹cy RM J. Socha, kierownik Referatu Tech-
niczno - Inwestycyjnego Jerzy Biernat, dyrek-
tor ZGK – Witold Magiera i przedstawiciel
policji.

Przedstawiaj¹c informacjê o zadaniach re-
alizowanych w roku 2007 burmistrz stwier-
dzi³, ¿e po objêciu urzêdu i przeanalizowaniu
potrzeb zdecydowa³ siê na realizacjê tych
przedsiêwziêæ, które s¹ najbardziej potrzebne
dla mieszkañców, choæ ich nie widaæ. „Zdajê
sobie sprawê, ¿e ludzie oceniaj¹ burmistrza po
efektach jego pracy, ale trzeba mieæ œwiado-
moœæ, ¿e nie wszystkie efekty s¹ widoczne na
zewn¹trz. Przyk³adem mo¿e byæ studium i pla-
ny zagospodarowania przestrzennego. Trzeba
zastanowiæ siê nad tym, w którym kierunku
powinna siê rozwijaæ miejscowoœæ i gmina. Roz-
wój to tak¿e tworzenie nowych terenów pod
budownictwo.

Zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami
mieszkañców zdecydowaliœmy na zaktualizo-
wanie Studium Uwarunkowañ i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy Su³ko-
wice. Jest to dokument, który pozwala na roz-
wój naszej gminy – rozwój w kierunku budow-
nictwa mieszkaniowego, poniewa¿ najwiêcej
wniosków zosta³o zg³oszonych w³aœnie w tym
zakresie. Do innych zaliczyæ mo¿na:

RUDNIK

W zebraniu uczestniczy³y 43 osoby. So³-
tys Rudnika Z. Góralik przedstawi³a sprawoz-
danie z realizacji zadañ i z dzia³alnoœci So³ec-
twa Rudnik za 2007 r. Poinformowa³a, ¿e rada
so³ecka w okresie sprawozdawczym odby³a
3 posiedzenia. W okresie tym odby³y siê tak¿e
dwa zebrania wiejskie. Przedstawi³a plan finan-
sowo - rzeczowy na rok 2008, który obejmuje
zakup materia³ów przeznaczonych na remon-
ty dróg, tj. zakup kruszywa hutniczego, kory-
tek, rur odwadniaj¹cych, wydobycie ¿wiru
rzecznego, itp., a tak¿e dofinansowanie ZPO
w Rudniku („Dzieñ Dziecka” lub „Akcja Lato”).
Poinformowa³a, ¿e rada so³ecka ma do dyspo-
zycji œrodki o ³¹cznej kwocie 15 500 z³.

Nastêpnie plan finansowo – rzeczowy na
rok 2008 zosta³ przeg³osowany: „za” przyjê-
ciem g³osowa³o 43 osoby, (43 obecnych).

Z kolei burmistrz poinformowa³ o zada-
niach realizowanych w 2007 r. w Rudniku i pla-
nach na rok 2008. Zrealizowane zosta³y inwe-
stycje, zgodnie za³o¿onym bud¿etem i harmo-
nogramem prac:

„Jak powtarza³em ju¿ wielokrotnie, rok
2007 to rok projektów, œledz¹c kwoty prze-
znaczone w bud¿ecie 2007 widaæ wyraŸnie, ¿e
wiêksza czêœæ pieniêdzy zosta³a przeznaczo-
na na przygotowanie inwestycji. Oprócz tego
zosta³y wykonane:
1. Remont i wykonanie nawierzchni mineralno
asfaltowej na drogach w miejscowoœci Rudnik:

- „Na Granicy” ok. 210 mb – asfalt i utwar-
dzenie,

- „Ko³o Paj¹ka” ok. 75 mb – utwardzenie,
- „Ko³o Kowalczyka” ok. 75 mb – asfalt.

2. Projekt chodnika Sucha Góra – ul. Dolna
Wykonawca: Projektowanie i nadzorowanie Ka-
zimierz Ciochoñ, kwota 45.140 z³.
3. Projekt chodnika ul. Dolna – droga powiato-
wa ok. 2,5 km kwota 42.090 z³.
4. Infrastruktura: kanalizacja sanitarna dla ca³ej
miejscowoœci – wartoœæ 293 000 z³.

Projekt kanalizacji napotyka na wiele trud-
noœci i stoi pod znakiem zapytania jego póŸ-
niejsza realizacja. Projektant wybiera najko-
rzystniejszy i optymalny przebieg trasy ze
wzglêdu na koszt inwestycji i ¿yczenia w³aœci-
cieli nieruchomoœci. Niemniej jednak mo¿e oka-
zaæ siê, po uwzglêdnieniu wszystkich ¿yczeñ,
¿e projekt ten bêdzie trzeba odstawiæ na pó³kê,
poniewa¿ bêdzie za drogi do wykonania i nie
bêdzie kwalifikowa³ siê do dofinansowania ze
Ÿróde³ zewnêtrznych np. Unii Europejskiej.
Najwiêcej kontrowersji budz¹ przydomowe
pompownie, które pozwalaj¹ na skrócenie d³u-
goœci kanalizacji grawitacyjnej i poprowadze-
nie ruroci¹gu optymaln¹ tras¹.

Wodoci¹g Rudnik – projekt zbiornika wo-
doci¹gowego nad szko³¹ wraz z zasilaniem i ru-
roci¹giem spustowym oraz pompowni¹ sie-
ciow¹ w rejonie ul. Oblasek w Su³kowicach,
w celu zapewnienia odpowiedniego ciœnienia na
ruroci¹gu zasilaj¹cym i pokrycie jak najwiêk-
szego obszaru Rudnika wod¹ z ujêcia w Su³ko-
wicach prawie 100 000 z³.

Obiekty komunalne:
Szko³a podstawowa – przewidziano w bu-

d¿ecie 60 000 z³, na kapitalny remont pomiesz-
czeñ biblioteki, wymianê posadzek w pomiesz-
czeniach sekretariatu, pokoju nauczycielskie-

go, gabinetu pedagoga i sali nr 2 oraz na wymia-
nê drzwi na antyw³amaniowe do pracowni kom-
puterowej.

Planowane przedsiêwziêcia na rok 2008

1. Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I – ul.
Dolna – 2 000 000 z³.
2. Modernizacja systemu zaopatrzenia wsi w
wodê – zbiornik wody pitnej w Rudniku –
700 000 z³.
3. Rozdzielcza sieæ wodoci¹gowa – 20 000 z³.
4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej
ul. Dolnej – 100 000 z³. Jest to pierwsza czêœæ
du¿ej inwestycji wykonywanej z udzia³em po-
wiatu. W 2008 roku powstanie czêœæ od skrzy-
¿owania z ul. Centraln¹ do k³adki przez rzekê.
K³adka zosta³a zapisana w bud¿ecie powiatu.
5. Budowa chodnika przy drodze wojewódz-
kiej od skrzy¿owania z ul. Doln¹ do granicy ze
Su³kowicami – 483 500 z³.
6. Modernizacja drogi ko³o p. Szuby – 18 000
z³.
7. Zakup wiat przystankowych – 16 000 z³.
8. Modernizacja budynku komunalnego – bu-
dynku stra¿nicy – 45 000 z³.
9. Modernizacja gara¿y przy budynku komu-
nalnym starego przedszkola – 15 000 z³.
10. Modernizacja budynku Zespo³u Placówek
Oœwiatowych – 80 000 z³.
Ca³oœæ inwestycji przewidziana jest na kwotê
3 477 500 z³otych.”

Porz¹dek zebrania poszerzony zosta³ o je-
den punkt: przedstawienie informacji przez
nowo wybranego prezesa OSP Rudnik Jacka
Profica. Powiedzia³ o organizowanych dysko-
tekach dla dzieci i m³odzie¿y. Nadmieni³, ¿e
mieszkañcy wczeœniej skar¿yli siê, ¿e w Rud-
niku nic siê nie dzieje, a obecnie s¹ skargi, ¿e w
czasie dyskotek jest za g³oœno. Doda³, ¿e OSP
pracuje spo³ecznie podczas dyskotek, zapew-
niaj¹c ochronê. Wspomnia³, ¿e pobierana op³a-
ta (wstêp) w wysokoœci 3 z³ od osoby prze-
znaczana jest na wydatki zwi¹zane z mediami,
itp. Poprosi³, aby nie utrudniaæ organizowania
tych imprez.

Tematami, które najbardziej interesowa³y
mieszkañców Rudnika by³a m. in. sprawa ka-
nalizacji miejscowoœci, a tak¿e lokalizacja bo-
iska sportowego oraz stan dróg i chodników
(chodnik w Rudniku Dolnym).

Burmistrz wyjaœni³, ¿e na boisko nale¿y
zarezerwowaæ obszar ok. 0,5 ha. Odpowiedni
by³by teren w okolicy ul. S³onecznej, k. p. Pyrt-
ka. Wstêpny projekt zosta³ z³o¿ony do Mar-
sza³ka Województwa Ma³opolskiego.

Burmistrz stwierdzi³, ¿e kanalizacjê nale¿y
wybudowaæ po optymalnej trasie. „Uwzglêd-
niaj¹c wnioski mieszkañców ul. Centralnej i S³o-
necznej (przy granicy z Jawornikiem), projek-
tant musia³by zaprojektowaæ trzy g³ówne ruro-
ci¹gi. W zwi¹zku z tym projektant proponuje
przydomowe pompownie. Jeœli uwzglêdnimy
¿yczenia mieszkañców, to bêdzie bardzo du¿o
kilometrów sieci kanalizacyjnej i nie spe³nimy
jednego z wymogów do ubiegania siê o œrodki
zewnêtrzne. Nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ 150 przy-
³¹czy na kilometr bie¿¹cy kanalizacji. Jeœli tego
wymogu nie spe³nimy, nasz wniosek zostanie
odrzucony”. Natomiast w kwestii chodnika na
ul. Dolnej burmistrz wyjaœni³, ¿e koszt tej inwe-
stycji wynosi 2, 5 mln z³, wspó³udzia³ powiatu
to 50% wspomnianej kwoty. Doda³, ¿e najpierw
nale¿y wykonaæ kanalizacjê.

Rodzaj

cmentarz

cmentarz,

obs³uga komunikacji

grzebowisko

boisko, cmentarz

park miejski,
obiekt sportowy

Miejscowoœæ

Biertowice

Harbutowice

Krzywaczka

Rudnik

Su³kowice

Po uchwaleniu Studium przyst¹pimy w po-
szczególnych miejscowoœciach do zmiany pla-
nów zagospodarowania przestrzennego i do
2010 wszystkie miejscowoœci gminy bêd¹ mia-
³y aktualne plany. Mimo ¿e tego nie widaæ, by³a
to najwa¿niejsza inwestycja dla naszej gminy
w 2007 roku”.
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HARBUTOWICE

Tego samego dnia odby³o siê zebranie wiej-
skie w Harbutowicach. Uczestniczy³y 52 oso-
by. So³tys Harbutowic D. Chodnik przedsta-
wi³a sprawozdanie z realizacji zadañ i z dzia³al-
noœci So³ectwa Harbutowice za 2007 r. Œrodki
finansowe w wysokoœci 10 150 z³ wydatko-
wano g³ównie na remonty dróg, za kwotê 175,
68 z³ zakupiono nagrody ksi¹¿kowe w konkur-
sie ekologicznym. Nadmieni³a, ¿e dominuj¹cym
tematem na posiedzeniach rady so³eckiej jest
sprawa stanu dróg na terenie wsi. Przedstawi³a
plan finansowo - rzeczowy na rok 2008. Poin-
formowa³a, ¿e rada so³ecka dysponuje œrodka-
mi finansowymi w kwocie 10 150 z³. Œrodki te
w wiêkszoœci przeznaczone zostan¹ na remon-
ty dróg, a 1000 z³ zostanie przeznaczony na
dzia³alnoœæ zespo³u m³odzie¿owego.

 Burmistrz poinformowa³ o zadaniach re-
alizowanych w 2007 r. w Harbutowicach i pla-
nach na rok 2008. Wymieni³ zrealizowane in-
westycje, zgodnie z za³o¿onym bud¿etem i har-
monogramem prac.
„Remont i wykonanie nawierzchni mineralno -
asfaltowej na drogach:
„Jaworze” ok. 500 mb – asfalt,
„Budzoniówka” ok. 80 mb – asfalt,
„Witkówka” ok. 140mb – asfalt.

Ca³kowita kwota – 155 000 z³. Dla Harbu-
towic s¹ to inwestycje najwa¿niejsze i bêd¹
równie¿ w tym roku realizowane.

Wykonanie chodnika od DPS do cmentarza
– wykonanie powierzono ZGK, koszt w roku
2007 to 599 981 z³. Zadanie to wspó³finanso-
wane jest w ramach inicjatyw samorz¹dowych
z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich.
Obiekty komunalne: Zosta³y zakupione urz¹-
dzenia na plac zabaw na terenie ZPO za kwotê
15 000 z³. Wykonaliœmy koncepcjê kanalizacji
gminy Su³kowice, w której dla Harbutowic
przewidziano kilka lokalnych oczyszczalni œcie-
ków, ze wzglêdu na ukszta³towanie terenu.

Planowane inwestycje na rok 2008

1. Dokoñczenie budowy chodnika przy dro-
dze wojewódzkiej – 335 000 z³.
2. Wykonanie nak³adek asfaltowych na drogach:
czêœæ drogi na Jaworze – 50 000 z³, droga na
Kozówkê – 75 000 z³, droga Halawówka –
100 000 z³ oraz droga Ziemlówka – 25 000 z³.
Po og³oszeniu przetargów, mo¿e okazaæ siê, ¿e
zakres robót bêdzie zwiêkszony, ale jest to za-
le¿ne od cen, które bêd¹ obowi¹zywa³y w bie-
¿¹cym roku.
3. Modernizacja Domu Nauczyciela – 30 000
z³.
4. Ekspertyzy budynków komunalnych starej
szko³y i Domu Ludowego – 15 000 z³.
5. Modernizacja budynku szko³y – 20 000 z³.

W wyniku bardzo dobrej wspó³pracy z Za-
rz¹dem Dróg Wojewódzkich planowana jest mo-
dernizacja nawierzchni drogi wojewódzkiej od
koœcio³a do powy¿ej zjazdu na Koñcówkê, w
sumie oko³o 1,5 km nowej nawierzchni.”

Aspirant J. Wrona zaapelowa³ do miesz-
kañców o czujnoœæ, poniewa¿ zwiêksza siê iloœæ
w³amañ do domów. Poinformowa³, ¿e w ponie-
dzia³ki od 18. do 20. zorganizowane bêd¹ dy-
¿ury policyjne i ka¿dy telefonicznie bêdzie
móg³ zg³osiæ problem pod nr tel. 273 20 07.

Mieszkañców interesowa³a m. in. sprawa
ustawienia przystanku autobusowego k. pomni-

ka Sanguszki, dalsze remonty
dróg gminnych oraz powra-
caj¹cy problem z porzucony-
mi przez przejezdnych œmie-
ciami na dolnej drodze i k. po-
mnika Sanguszki. Œmieci s¹
wyrzucane z samochodów
przeje¿d¿aj¹cych przez miej-
scowoœæ. Burmistrz zapew-
ni³, ¿e od marca jeden pracow-
nik bêdzie sprz¹ta³ teren Har-
butowic.

D. Chodnik poinformo-
wa³a, ¿e wg ZDW w Krako-
wie ustawienie przystanku
jest mo¿liwe tylko w stronê
Krakowa. Mo¿na z³o¿yæ wniosek do ZDW
w tej sprawie.

Jeden z mieszkañców nadmieni³, ¿e w ubie-
g³ym roku za zgod¹ burmistrza i odp³atnoœci¹
by³ rajd drog¹ w stronê Bieñkówki. Droga
wówczas zosta³a zniszczona i nadal nie jest
naprawiona. Burmistrz wyjaœni³, ¿e gmina wy-
da³a nie zezwolenie, które mo¿e wydaæ powiat,
a opiniê w sprawie rajdu. By³a to opinia pozy-
tywna na wykorzystanie w sposób specjalny
drogi gminnej. Doda³, ¿e ani nasza gmina ani
s¹siednia gmina nie otrzyma³y z tego tytu³u
¿adnych korzyœci.

KRZYWACZKA

W dniu 17 lutego na zebraniu wiejskim w
Krzywaczce uczestniczy³y 64 osoby. So³tys
J. Starzec przedstawi³ sprawozdanie z realiza-
cji zadañ i z dzia³alnoœci so³ectwa za 2007 r.
Poinformowa³, ¿e rada so³ecka w roku 2007
dysponowa³a kwot¹ 9 500 z³. Œrodki te zosta-
³y przeznaczone na zakup t³ucznia na drogi w
iloœci 15 samochodów, w tym 4 samochody
kamaz i 11 samochodów star.

Sprawozdanie z realizacji zadañ i z dzia³al-
noœci So³ectwa Krzywaczka za 2007 r. zosta³o
przeg³osowane: „za” przyjêciem sprawozda-
nia g³osowa³y 62 osoby, 2 „wstrzyma³y siê od
g³osu” (64 obecnych).

So³tys przedstawi³ plan finansowo - rze-
czowy na rok 2008. Poinformowa³, ¿e rada so-
³ecka przyznane œrodki w kwocie 9 500 z³. prze-
znaczy na zakup kilku sztuk przepustów be-
tonowych i t³ucznia na drogi w celu poprawy
przejezdnoœci. „Za” przyjêciem planu finanso-
wo- rzeczowego g³osowa³o 60 osób, 4 „wstrzy-
ma³y siê od g³osu” (64 obecnych).

Burmistrz przedstawi³ informacjê o zada-
niach realizowanych w Krzywaczce w 2007 r.
i planach na rok 2008. Inwestycje zrealizowa-
no, zgodnie z za³o¿onym bud¿etem i harmono-
gramem prac.
1. Rozbudowa sieci wodoci¹gowej – 12 831 z³.
Zosta³y wykonane dwa siêgacze, czyli odnogi
ruroci¹gu g³ównego, które pos³u¿¹ do budowy
przy³¹czy domowych oraz wykonany zosta³
projekt pompowni, która zabezpieczy wyrów-
nane ciœnienie dla poszczególnych przy³¹czy.
2. Modernizacja i remonty dróg – 83 096 z³ w
tym: droga Brzezina (185 mb), droga obok
przedszkola (120 mb) i droga obok p. Opydo.
3. Nadbudowa szko³y – 186 362 z³.
4. Remont przedszkola 15 000 z³.
5. Po¿yczka dla OSP na zakup samochodu –
40 000 z³ (po¿yczka umarzalna).

Ca³oœæ inwestycji opiera³a siê na kwotê
362 000 z³otych.

„Zleciliœmy wykonanie koncepcji kanaliza-

cji wsi Krzywaczka – wartoœæ 30000 z³. W
zwi¹zku z bardzo urozmaicon¹ rzeŸb¹ terenu
rozwa¿a siê w czêœci miejscowoœci zastosowa-
nie przydomowych oczyszczalni œcieków w
innym rejonie kanalizacji ciœnieniowej. W celu
optymalizacji kosztów sugerowane jest rozwi¹-
zanie z przepompowaniem œcieków do istnie-
j¹cej oczyszczalni w Biertowicach w miejsce
budowy niezale¿nej oczyszczalni œcieków w
rejonie przysió³ka Skotnica”.

Planowane inwestycji w roku 2008

1. Kontynuacja nadbudowy szko³y –149 000
z³.
2. Budowa pompowni sieciowej – 50 000 z³.
3. Budowa zatok przystankowych i dokoñcze-
nie budowy chodnika – 100 000 z³.
4. Wykonanie nak³adek asfaltowych na drogach
gminnych: droga Brzezina 500 mb – 115 000
z³, droga ko³o p. D¹browy 220 mb – 40 000 z³,
droga ko³o p. Dziedzica 150 mb – 30 000 z³.
5. Modernizacja budynku przedszkola – 30 000
z³.

Ca³oœæ inwestycji w roku 2008 opiewa na
kwotê 514 000 z³, 152 000 z³ wiêcej ni¿ w roku
2007.

Ponadto zostan¹ wymienione wiaty przy-
stankowe na zatokach zlokalizowanych przy
drodze krajowej.”

J. Starzec poinformowa³, ¿e do planu zago-
spodarowania przestrzennego zosta³ z³o¿ony
przez mieszkañca Krzywaczki wniosek o po-
wstanie grzebowiska dla zwierz¹t na terenie
wsi. Mieszkañców interesowa³a planowana lo-
kalizacja grzebowiska. Burmistrz wyjaœni³, ¿e
wspomniany wniosek zosta³ odrzucony przez
firmê, która opracowuje studium zagospodaro-
wania przestrzennego i grzebowisko nie zosta-
nie zlokalizowane na terenie Krzywaczki. J.
Strzec nalega³, aby zapad³a uchwa³a zebrania
wiejskiego w sprawie powstania grzebowiska
w Krzywaczce. Uchwa³ê tak¹ jednog³oœnie
przyjêto w g³osowaniu.

Nastêpnie jedna z mieszkanek poruszy³a
kwestiê wiaty na g³ównym przystanku w stro-
nê Krakowa i oœwietlenia przystanku autobu-
sowego oraz sprawê budowanego chodnika w
stronê G³ogoczowa i od skrzy¿owania w stro-
nê wsi. Zapyta³a tak¿e, czy planowana jest bu-
dowa przystanku i pobocza w stronê Brzezi-
ny, ko³o poczty.

Burmistrz wyjaœni³, ¿e przystanku nie
mo¿na ustawiaæ naprzeciw przystanku, ponie-
wa¿ musi byæ miejsce (ok. 20 m) na wyminiê-
cie siê dwóch autobusów. W³aœcicielem tej dro-
gi jest GDDK i A, która powinna zdecydowaæ,
gdzie ten przystanek zlokalizowaæ.

dokoñczenie na str. 8 i 9
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Natomiast w trakcie budowy chodnika oka-
za³o siê, ¿e projekt jest niew³aœciwie wykona-
ny. GDDK i A nie zgodzi³a siê na dowieszenie
k³adki do mostu, poniewa¿ most ten bêdzie re-
montowany, st¹d ko³o stra¿nicy i ko³o p. Ry-
sia budowa zosta³a przerwana.

BIERTOWICE

Zebranie wiejskie w Biertowicach równie¿
odby³o siê 17 lutego br. W zebraniu uczestni-
czy³o 49 osób. So³tys L. Biela przedstawi³a
sprawozdanie z realizacji zadañ i z dzia³alnoœci
So³ectwa Biertowice za 2007 r. Œrodki finanso-
we w wysokoœci 7 500 z³. wydatkowano na
zakup t³ucznia i korytek na drogi dojazdowe
do domów oraz na wykonanie tablicy og³oszeñ.

Sprawozdanie to zosta³o przeg³osowane:
„za” przyjêciem sprawozdania g³osowa³o 49
osób.

L. Biela przedstawi³a plan finansowo - rze-
czowy na rok 2008. Poinformowa³a, ¿e rada
so³ecka dysponuje œrodkami finansowymi w
kwocie 7 500 z³., które planuje przeznaczyæ na
remonty dróg, zakup kruszywa oraz na wspar-
cie dzia³alnoœci statutowej.

Burmistrz poinformowa³ o zadaniach reali-
zowanych w Biertowicach w 2007 r. i planach
na rok 2008.

„Zosta³y zrealizowane inwestycje, zgod-
nie za³o¿onym bud¿etem i harmonogramem
prac:
1. Rozpoczêto budowê chodnika przy drodze
wojewódzkiej od skrzy¿owania z ul. Doln¹ w
Rudniku do po³¹czenia z k³adk¹ w okolicy pla-
cu targowego. Ca³oœæ inwestycji zaplanowana
jest na dwa lata i w 2008 roku bêdzie zakoñ-
czona. Inwestycja musia³a byæ wstrzymana na
d³ugoœci mostu, ze wzglêdu na jego remont i
podniesienie rzêdnej tego przejazdu.
2. Na ukoñczeniu jest projekt mostu przez rze-
kê, który po³¹czy przysió³ek Za Rzekê. Wraz
z projektem mostu powstaje projekt drogi od
zjazdu z drogi wojewódzkiej do projektowane-
go mostu o parametrach drogi publicznej. Bê-
dzie siê to wi¹za³o równie¿ z przebudow¹ ist-
niej¹cej sieci gazowej i wodoci¹gowej, które le¿¹
w drodze.
3. Na modernizacjê budynków oœwiatowych
przeznaczono kwotê 30 000 z³ i wykonano re-
mont ³azienek oraz wymianê najbardziej znisz-
czonych okien.
3. Najwiêksz¹ i najdro¿sz¹ inwestycj¹ by³a
kanalizacja sanitarna dla rejonu Za Gór¹, Za
Rzek¹, Koszary – otwarcie ofert nast¹pi³o
6.06.07 r. – z³o¿ono 6 ofert w przedziale 1 500
000 – 2 200 000 z³. Najkorzystniejsz¹ ofertê
z³o¿y³a firma MEN-GAZ z Limanowej. War-
toœæ kontraktu 1 494 712 z³. Ze wzglêdu na
k³opoty z uzgodnieniem trasy kolektora g³ów-
nego termin oddania inwestycji zosta³ przesu-
niêty na wiosnê tego roku.

W roku 2008 przewidujemy nastêpuj¹ce
zadania do wykonania:

1. Dokoñczenie budowy chodnika przy dro-
dze wojewódzkiej – 200 000 z³.
2. Urz¹dzenie przyczó³ków i wykupy dla pro-
jektowanego mostu Za Rzekê – 50 000 z³.
3. Modernizacja drogi Skotnica – 30 000 z³.
4. Modernizacja budynku szko³y podstawo-
wej – 45 000 z³.
5. Dokoñczenie budowy kanalizacji.
8. Wymiana wiat przystankowych.”

Mieszkañcy dyskutowali na temat kanali-
zacji Biertowic. J. Biernat poinformowa³, ¿e
mieszkañcy p³ac¹ za przy³¹czenie siê do kana-
lizacji. Nie jest prawd¹, ¿e gmina otrzyma³a
œrodki z UE. Gmina na kanalizacjê zaci¹gnê³a
kredyt z WFOŒ i GW w wysokoœci 1 mln 300
tys. z³. Doda³, ¿e rada miejska znios³a op³atê za
prawo do podpiêcia siê do sieci kanalizacyjnej.

Mieszkañców interesowa³a tak¿e kwestia
rozsy³anych niegdyœ ankiet dotycz¹cych alter-
natywnych Ÿróde³ ciep³a. Burmistrz: „Staro-
stwo wycofa³o siê z uwagi na problemy zwi¹-
zane z okreœleniem formy prawnej przekaza-
nia tego urz¹dzenia elektrycznego. Nie by³oby
wiadomo, czyj¹ w³asnoœci¹ by³by „solar”.
Doda³, ¿e zainteresowanie by³o du¿e. Wspo-
mnia³, ¿e og³oszone konkursy Ma³opolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego dotycz¹
budowy kanalizacji, do którego Gmina Su³ko-
wice siê nie zakwalifikowa³a, jako aglomeracja
powy¿ej 15 tys. mieszkañców i konkurs na
budowê i modernizacjê dróg; warunkiem brze-
gowym jest przepustowoœæ dróg powy¿ej 2 tys.
pojazdów na dobê (Gmina Su³kowice nie po-
siada na swoim trenie dróg gminnych o takiej
przepustowoœci). Jeœli konkurs na odnawialne
Ÿród³a energii zostanie og³oszony, to gmina
mo¿e siê tym zaj¹æ”.

SU£KOWICE

Zebranie z mieszkañcami Su³kowic zosta³o
zorganizowane we czwartek, 21 lutego w sta-
rej szkole.

W zwi¹zku z problemem z wyborem rady
osiedla ze wzglêdu na ma³e zainteresowanie
mieszkañców i niemo¿noœæ spe³nienia zapisów
ordynacji wyborczej, pierwszy punkt spotka-
nia mia³ charakter informacyjny, bez przyjmo-
wania planu finansowo-rzeczowego rady osie-
dla na rok 2008. Po uprawomocnieniu siê zmian
w ordynacji wyborczej nast¹pi wybór rady
osiedla, wówczas zostanie taki plan opracowa-
ny i uchwalony. Wed³ug statutu rada osiedla
jest powo³ywana do ¿ycia w celu pomocy w
wype³nianiu podstawowych zadañ gminy. Te
zadania, które cedowane s¹ na radê osiedla, to
miêdzy innymi dysponowanie pieniêdzmi prze-
znaczonymi na naprawê dróg dojazdowych do
pól i domów, które nie spe³niaj¹ wymagañ dróg
publicznych. W roku 2008 rada osiedla bêdzie
dysponowa³a kwot¹ 27 000 z³otych.

Rada osiedla jako organ wykonawczy re-
alizowa³ swoje zadania statutowe zgodnie z
planem finansowo-rzeczowym oraz planem
remontu dróg dojazdowych do dnia 22.04.2007
r. i wydatkowa³a kwotê 6.521,59 z³. Sprawoz-
danie z tego okresu dzia³alnoœci przewodnicz¹-
cy E. Pitala z³o¿y³ ³¹cznie ze sprawozdaniem
za ca³y czteroletni okres kadencji na sesji rady
miejskiej w kwietniu 2007 r. oraz na zebraniu z
mieszkañcami w marcu 2007 r.

Plan finansowo-rzeczowy zak³ada³ do dys-
pozycji rady kwotê 27 000 z³. Rada wyda³a
6.521,59 z³, a pozosta³e œrodki tj. 20.478,41 z³
pozosta³y do dyspozycji nowej rady. Nieste-
ty, nie uda³o siê wybraæ nowej rady, poniewa¿
w dwóch terminach g³osowania nie zosta³ spe³-
niony wymóg 5% frekwencji. W styczniu zo-
sta³ uchwalony przez radê miejsk¹ nowy sta-
tut, w którym ten zapis zostanie wykreœlony.
Obecnie czekamy na publikacjê uchwa³y ze sta-
tutem w Dzienniku Wojewódzkim i bêdzie og³a-
szany kolejny termin wyborów do rady osie-
dla. Miejmy nadziejê, ¿e osoby, które kandy-

dowa³y, nie zrezygnowa³y z tego zamiaru i w
koñcu uda siê powo³aæ now¹ radê.

Kwota 20.478,41 zosta³a rozdysponowa-
na zgodnie z planem rady osiedla. I tak zaku-
piono:
1. Kruszywo z przeznaczeniem na drogi do-
jazdowe do pól i domostw –  5673 z³.
2. ¯wirowanie dróg i praca koparki
2989+73,20+610+683,20 = 4355,40 z³.
3. Zakup rur betonowych i korytek
2635,20+2.732,80+732 = 6100 z³.
4. Naprawa przepustu przy moœcie ³¹cz¹cym
ul. Kowalska z ul. Partyzantów
2690,10+1195=1494,50 z³.
5. Materia³y do uzupe³nienia ³awek – 1903,20
z³.

£¹czna kwota wydatków 19.526,10 z³.
Rok zamkniêto ró¿nic¹ 952,21 z³.

Burmistrz poinformowa³ o zrealizowanych
inwestycjach, zgodnie za³o¿onym bud¿etem i
harmonogramem prac:

„Projekt kanalizacji sanitarnej – ul. Kowal-
ska, Na Wêgry i 11 Listopada – Wykonawca
firma PROEKOSYSTEM Czernichów 496.
Trwaj¹ prace nad uzgodnieniem projektu i spo-
rz¹dzeniem dokumentacji kosztorysowej. W
zwi¹zku ze skomplikowan¹ konfiguracj¹ tere-
nu wystêpuje koniecznoœæ zastosowania w
wielu miejscach przydomowych pompowni.
Ostatecznie zakoñczenie i z³o¿enie projektu
planowane jest na koniec marca 2008 r.

Zakoñczono prace nad uzgodnieniem pro-
jektu kanalizacji obejmuj¹cy wschodni¹ czêœæ
Su³kowic od ul. Sucha Góra do ul. Wolnoœci.
Wobec kompleksowego podejœcia do problemu
na tzw. II Rejonie natrafiono na du¿y opór
mieszkañców w kwestii uzgodnienia trasy (spo-
ry s¹siedzkie, rodzinne w przewa¿aj¹cej czêœci
drogi prywatne). Wobec powy¿szego istnieje
zagro¿enie nie objêcia wszystkich mieszkañ-
ców systemem kanalizacji zbiorczej. Zaprojek-
towane trasy kanalizacji nie s¹ równie¿ w uk³a-
dzie najkorzystniejszym – dublowanie siêga-
czy, nieoptymalny wybór trasy – przez co
nale¿y siê liczyæ ze zwiêkszonymi kosztami
realizacji inwestycji. Ostateczna wartoœæ kosz-
torysowa projektu zosta³a wyceniona na po-
nad 12 milionów z³ netto.

Projekt sieci wodoci¹gowej ul. Partyzan-
tów i ul. Tysi¹clecia – zakoñczono prace nad
projektem magistrali wodoci¹gowej. Wartoœæ
umowy to ponad 54 tysi¹ce z³otych. Obejœcie
wodoci¹giem od strony zachodniej Su³kowic
pozwoli na prowadzenie prac kanalizacyjnych
w rejonie ulic Na Wêgry i Kowalska z jedno-
czesnym prowadzeniem remontu wodoci¹gu.

Projekt modernizacji ujêcia wody – wyko-
nano projekt – wartoœæ 145 180 z³. Podpisano
umowê w kwietniu 2007 r. z firm¹ ConneR Tar-
nów. Zastosowano nowoczesny wariant mo-
dernizacji stacji uzdatniania wody, tj. kontene-
rowa linia uzdatniania gwarantuj¹c¹ ci¹g³oœæ
dostaw wody o za³o¿onych parametrach.

Budowa zbiornika rekreacyjnego – w trak-
cie uzyskiwania pozwolenia na budowê dostar-
czono projektantowi niezbêdne uzupe³nienia i
wyjaœnienia ³¹cznie z decyzj¹ starosty w spra-
wie wy³¹czenia gruntów z produkcji rolnej i
leœnej. Projektant uzgadnia z organem wydaj¹-
cym decyzjê, tj. Urzêdem Wojewódzkim osta-
teczny kszta³t opracowania. Tutaj chcia³em po-
wiedzieæ o jeszcze jednej, bardzo wa¿nej spra-
wie. Na pocz¹tku kadencji radni mieli w¹tpli-
woœci co do zasadnoœci budowy takiego zbior-
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nika, niemniej jednak wiêkszoœæ z nich zosta³a
przekonana, ¿e inwestycja taka jest potrzebna
Su³kowicom. Problemem pozostaj¹ tylko pie-
ni¹dze przeznaczone na ten cel. Bud¿et w 2007
roku przewidywa³ kwotê 1 500 000 z³ i to pie-
niêdzy zewnêtrznych, pozyskanych z Unii Eu-
ropejskiej. Jak pañstwo s¹ zapewne zoriento-
wani, tych pieniêdzy na razie pró¿no nam szu-
kaæ. Jeœli poka¿e siê konkurs na finansowanie
takich inwestycji, na pewno bêdziemy próbo-
waæ aplikowaæ o te œrodki.

Wykonano remont nawierzchni mineralno-
asfaltowej na drogach:

„Ko³o OSP” ok. 30 mb – asfalt.
„Osiedle Zielona” ok. 210 mb – asfalt.
Zosta³ zlecony projekt chodnika Sucha Góra

– ul. Dolna d³ugoœci ok. 1700 mb – 45.140 z³.
Wykonaliœmy k³adkê piesz¹ za GS, która

stworzy, po dokoñczeniu budowy chodnika
przy drodze wojewódzkiej w Biertowicach, ci¹g
komunikacyjny od Su³kowic do Biertowic.
Kwota wydatkowana w bud¿ecie na ten cel to
155 168 z³.

Powsta³ nowy plac targowy. Jest to ideal-
ne miejsce do handlu ze wzglêdu na po³o¿enie.
Mam nadziejê, ¿e po modernizacji nawierzchni
parkingu, czyli starego placu targowego, miesz-
kañcy i korzystaj¹cy z placu targowego, przy-
zwyczaj¹ siê do parkowania tam, a nie na ul.
Ptasznica. Koszt inwestycji to 429.924 z³.

Na ukoñczeniu jest chodnik przy drodze
powiatowej ul. Wolnoœci, d³ugoœci ok. 150 mb
– udzia³ gminy to kwota 25 000 z³.

Dostosowaliœmy budynek oœrodka zdro-
wia dla osób niepe³nosprawnych i tym samym
budynek ten zosta³ dostosowany do przepi-
sów, które narzuci³a nam Unia Europejska.
Zosta³a wykonana winda za kwotê 145 000 z³.

W budynku szko³y podstawowej wyko-
naliœmy odwodnienie strony po³udniowej i
now¹ nawierzchniê wejœcia do szko³y, zosta³y
zainstalowane lampy oœwietleniowe i wyko-
nany remont sto³ówki, który pozwoli³ na uzy-
skanie pozwolenia na u¿ytkowanie od s³u¿b
sanitarnych. Kwota przeznaczona na ten cel to
100 000 z³.

Na remonty w budynkach przedszkoli prze-
znaczono kwoty: PS nr 1 – 20 000 z³, PS nr 2 –
10 000 z³, PS nr 3 – 20 000 z³.

Dla budynku gimnazjum przeznaczono
kwotê 60 000 z³, która zosta³a przekazana do
dyspozycji dyrektora szko³y.

100 000 z³ zosta³o przeznaczone na remont
nawierzchni boiska przy gimnazjum, które
u¿ytkuje KS Goœcibia. W ramach tych pieniê-
dzy zosta³o wykonane ogrodzenie trybun, za-
kupiono bramki i deszczowniê.

Zosta³y zakupione wiaty przystankowe i
sukcesywnie, jak tylko pogoda pozwoli bêd¹
one instalowane w miejsce tych istniej¹cych.

Plany wydatkowania pieniêdzy bud¿eto-
wych na rok 2008, zgodnie z przyjêt¹

uchwa³¹ bud¿etow¹:

1. Na prace przygotowawcze do remontu sta-
cji uzdatniania wody przeznaczono kwotê
300 000 z³. Kwota ta prawdopodobnie bêdzie
zmniejszona ze wzglêdu na du¿e zapotrzebo-
wanie na rozbudowê istniej¹cej sieci wodoci¹-
gowej. S¹ to rejony ul. Na Oblasek, ul. Polnej i
ul. Wolnoœci w kierunku do Jasienicy.
2. Na budowê sieci, o której wspomnia³em wcze-
œniej przeznaczona jest kwota 200 000 z³, ale
taka jak powiedzia³em jest to za ma³o.

3. Na budowê ³¹cznika wodoci¹gowego 500 000
z³.
4. Na budowê chodnika przy drodze wojewódz-
kiej przeznaczono kwotê 483 000 z³. Zadanie
to stoi pod znakiem zapytania, ze wzglêdu na
planowan¹ przebudowê tej drogi od Biertowic
a¿ do £apczycy. Mamy nadziejê, ¿e jednak uda
siê nam j¹ zrealizowaæ.
5. Zaplanowaliœmy modernizacjê nawierzchni
drogi ul. Zagumnie od przedszkola do poczty –
200 000 z³.
6. Po³o¿enie nawierzchni chodnika przy ul. 24
Lipca – 20 000 z³.
7. Planujemy dokoñczyæ plac targowy i wypo-
sa¿yæ go w budynek sanitarno-gospodarczy i
infrastrukturê towarzysz¹c¹ jak np. ³awki –
70 000 z³.
8. Wykonana bêdzie modernizacja nawierzchni
parkingu, powsta³ego w miejscu starego placu
targowego – 80 000 z³.
9. Przewidujemy wydatkowanie kwoty 35 000
z³ na modernizacjê budynku oœrodka zdrowia.
10. Na adaptacjê poddaszy nad œwietlic¹ œro-
dowiskow¹ przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
przy ul. Sportowej – 20 000 z³.
11. Na dalsz¹ modernizacjê budynku SP prze-
widujemy 100 000 z³.
12. Modernizacja budynków przedszkoli PS 1
– 15 000 z³, PS 2 – 20 000 z³, PS 3 – 15 000 z³.
13. Na budowê kanalizacji sanitarnej przezna-
czono kwotê 2 500 000 z³. Do realizacji prze-
widujemy teren od Suchej Góry do ul. Sporto-
wej – ca³y tzw. II rejon.
14. Próbujemy wpisaæ do porozumienia z Za-
rz¹dem Dróg Wojewódzkich remont nawierzch-
ni chodnika od Kagankowej Doliny do zjazdu
do PS nr 3.
15. W planach mamy, w porozumieniu z dy-
rekcj¹ Zarz¹du Dróg Wojewódzkich, moderni-
zacjê nawierzchni ulicy 1 Maja na d³ugoœci od
mostu do stra¿nicy OSP.

Na inwestycje wspólne, czyli takie, które
bêd¹ z korzyœci¹ dla ca³ej gminy przewiduje-
my:

 - na rozbudowê oczyszczalni œcieków –
100 000 z³.

 - na budowê linii sortowniczej i kompo-
stowni – 1 700 000 z³.

 - planujemy zakupiæ du¿e po³acie gruntu,
stanowi¹cego w³asnoœæ Parafii Su³kowice, gdzie
przy sprzyjaj¹cych warunkach przewidujemy
powstanie osiedla mieszkaniowego o zwartej
urbanistycznie zabudowie, wyposa¿onego w
niezbêdn¹ infrastrukturê towarzysz¹c¹, a mia-
nowicie sklepem, placem zabaw, punktami us³u-
gowymi.”

Mieszkañcy zg³osili nastêpuj¹ce wnioski:

1. Wstawienie znaków zakazu ko³o budynku
szko³y.
2. Zamieszczenie 2 lamp na ulicy Wolnoœci za
dzia³em, z góry (Goœcibia).
3. 3 lampy ko³o p. Latonia za bankiem.
4. Wiaty na przystankach.
5. Zlikwidowanie ³awy na Zielonej w okolicy
basenu.
6. Zamontowanie krêgów na ulicy Partyzan-
tów.

Opracowa³y

Teresa Kania                         Rozalia Oliwa

Podatek od nieruchomoœci

W oparciu o ustawê z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych rada gminy
posiada kompetencje do ustalania wysokoœci
stawek podatku od nieruchomoœci z tym, ¿e
stawki nie mog¹ przekroczyæ tzw. stawek mak-
symalnych okreœlonych corocznie w obwiesz-
czeniu Ministra Finansów.

Uchwalone przez Radê Miejsk¹ w Su³ko-
wicach stawki podatku od nieruchomoœci na
rok 2008 we wszystkich kategoriach opodat-
kowania zosta³y zwaloryzowane w stosunku
do uchwalonych na rok 2007 œrednio o 2,2%
(tj. o wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych).

Poniewa¿ w latach ubieg³ych stawki po-
datku od nieruchomoœci nie by³y podwy¿sza-
ne, a jedynie waloryzowane o wskaŸnik infla-
cji, dodatkowo na rok 2008 zastosowano wzrost
stawek w kategorii gruntów pozosta³ych pole-
gaj¹cy na podwy¿szeniu kwotowym stawki o
1 grosz za 1 m2.

W tej kategorii na rok 2007 stawka pozo-
sta³a na poziomie roku 2006 – uchwalona staw-
ka na 2008 r. jest nadal bardzo niska i wynosi
25,7% stawki maksymalnej, co powoduje w
konsekwencji obni¿enie kwotowe subwencji
wyrównawczej dla gminy. Natomiast w pozo-
sta³ych kategoriach opodatkowania stawki
wzros³y o 5%.

Podatek rolny 2008,
czyli „zawini³a” cena ¿yta

Na rok 2008 znacz¹co wzrós³ podatek rol-
ny. Stawka podatku rolnego od gruntów rol-
nych nale¿¹cych do gospodarstw rolnych wy-
nosi 145,725 z³ za 1 ha przeliczeniowy, co sta-
nowi równowartoœæ 2,5 q ¿yta z 1 ha przeli-
czeniowego po œredniej cenie skupu ¿yta og³o-
szonej przez prezesa GUS za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2007 r. Cena ¿yta dla celów
wymiaru podatku rolnego wynosi obecnie 58,29
z³ za 1q i wzros³a w stosunku do og³oszonej za
analogiczny okres 2006 roku o ok. 60%, co w
rezultacie spowodowa³o znaczny wzrost po-
datku rolnego.

Wymienion¹ cenê ¿yta stosuje siê równie¿
do obliczenia podatku rolnego z u¿ytków rol-
nych w nieruchomoœciach (wg ewidencji grun-
tów i budynków niespe³niaj¹cych normy ob-
szarowej gospodarstwa rolnego, tj. do 1 ha),
które s¹ objête podatkiem rolnym w wysoko-
œci 291,45 z³ za 1 ha u¿ytków rolnych, co sta-
nowi równowartoœæ 5 q ¿yta z 1 ha fizycznego
u¿ytków rolnych.

Podatek leœny

Podwy¿szeniu o 10% uleg³ równie¿ poda-
tek leœny, którego podstaw¹ wymiaru jest ob-
szar fizyczny lasu oraz œrednia cena sprzeda-
¿y drewna przez nadleœnictwa za pierwsze trzy
kwarta³y 2007 roku. Nadto od roku 2008 nie
obowi¹zuje ju¿ „Plan urz¹dzenia lasu”, w zwi¹z-
ku z tym podlegaæ bêd¹ opodatkowaniu obsza-
ry leœne z drzewostanem w wieku do 40 lat,
które dotychczas ustawowo by³y zwolnione z
podatku leœnego.

Krystyna Strêk

PODATKI  2008



10 Klamra - nr 2 / 2008

D³u¿ej ju¿ tak byæ
nie mo¿e
Sprawy z pozoru proste nieraz po bli¿szym
przyjrzeniu siê ujawniaj¹ drugie, a nawet g³êb-
sze dno. Im wiêcej powik³añ, tym bardziej po-
twierdza siê zasada, ¿e wêze³ gordyjski mo¿na
jedynie przeci¹æ. Do tej kategorii niew¹tpli-
wie zalicza siê lokalizacja przystanku w Krzy-
waczce na Jaworznej.
Do Krzywaczki pojecha³am busem w jednym z
najpaskudniejszych dni tej zimowiosny. Prze-
sz³am na Jaworznê piechot¹. Rozumiem ludzi –
taki kawa³ „spacerku” przed prac¹ lub u schy³ku
dnia musi siê dawaæ we znaki.  Po drodze robiê
szybki przegl¹d swojej wiedzy o temacie. Ogl¹-
da³am w telewizji regionalnej program Kroniki.
Gmina ze swojej strony wyposa¿y³a mnie w
kopie ca³ej posiadanej dokumentacji. Nie mam
w¹tpliwoœci, ¿e gmina ma dobr¹ wolê w tej spra-
wie, zw³aszcza ¿e na zadanie „Budowa zatok
autobusowych Krzywaczka – Jaworzna” zare-
zerwowano w tegorocznym bud¿ecie 100 tys.
z³. To ju¿ nawet nie jest dobra wola, to determi-
nacja. A zatem podsumujmy: mieszkañcy prosz¹,
gmina chce, s¹ zgody Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, policji, a tak¿e zgoda na
budowê z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzo-
ru Budowlanego. Jest tylko jeden sprzeciw i
wygl¹da na to, ¿e to on blokuje ca³¹ inwestycjê.
Sprawa wydaje siê o tyle denerwuj¹ca, ¿e inwe-
stycja – wed³ug przedstawionych projektów –
mieœci siê w ca³oœci w pasie przydrogowym,
którego w³aœcicielem jest GDDKiA i jedynie
przylega do prywatnych dzia³ek.

U So³tysa
Janusz Starzec – so³tys Krzywaczki – pracuje
w szkole jako konserwator. Opowiada, w jaki
sposób za³atwiona zosta³a sprawa bliŸniaczej
zatoki po drugiej stronie jezdni – w kierunku
do Krakowa. Przewidziana jest na dzia³ce, na
której jeszcze nie ma domu. Kiedy zaczyna³a
siê sprawa przystanku na Jaworznej, w 2003
roku, by³a w³asnoœci¹ mieszkañca Myœlenic.
On te¿ protestowa³ przeciwko lokalizacji, ale
dzia³kê sprzeda³. Do nowego w³aœciciela so³tys
pojecha³ wraz z inspektorem z referatu inwe-
stycji Wojciechem Barg³em. Przedstawili mu
plany i zgodê bez problemu uzyskali. „W po-
rz¹dku goœæ, nawet mówi³, ¿e nie ma nic prze-
ciwko, gdyby trzeba by³o wejœæ na dzia³kê. Sam
chêtnie z tego bêdzie korzysta³”.
So³tys chwali Radê So³eck¹. Mówi,
¿e decyzjê o podjêciu starañ o przy-
znanie lokalizacji przystanku i bu-
dowie zatok podjêto jeszcze za po-
przedniego burmistrza. Pytam, czy
rezerwowano wtedy pieni¹dze na ten
cel. „Nie, bo wci¹¿ sta³ na przeszko-
dzie protest jednej z mieszkanek.
S¹siedzi próbowali j¹ przekonaæ.
Powo³ali nawet taki spo³eczny ko-
mitet, jak to kiedyœ by³y. Mocy praw-
nej ten komitet nie ma ¿adnej, ale
próbuj¹ coœ dzia³aæ. Ka¿dy robi co
mo¿e, bo przystanek bardzo po-
trzebny. Zebranie wiejskie te¿ nie
mo¿e w ¿aden sposób na ni¹ wp³y-
n¹æ, bo nikt od z tej rodziny na ze-
brania nie przychodzi”

U s¹siadów
Szefowej „komitetu przy-
stankowego” nie zastajê w
domu – przebywa na lecze-
niu w szpitalu. Powszech-
nie mówi siê, ¿e to ona za-
prosi³a telewizjê. Druga bar-
dzo aktywna jego cz³onkini
jest w pracy i nie wiadomo,
kiedy wróci. Trafiam do fi-
guruj¹cego równie¿ na liœcie
cz³onków komitetu bezpo-
œredniego s¹siada.
Ludzie ¿yczliwi i serdecz-
ni. „Z s¹siadk¹ ¿yliœmy za-
wsze dobrze. Bardzo lubili-
œmy siê z jej mê¿em, a kie-
dy zmar³, nie raz stara³em
siê jej pomóc w drobnych sprawach gospodar-
skich. Poró¿niliœmy siê o ten przystanek.
Mówi, ¿e œmieci, ¿e jej rów dzia³kê zalewa, ma
tam swoje argumenty”. Mój rozmówca twier-
dzi, ¿e chocia¿ uci¹¿liwoœci s¹ oczywiste, to
on sam zgodzi³by siê, ¿eby ulokowaæ zatokê w
s¹siedztwie jego dzia³ki. Nawet ostatnio po-
stanowi³, ¿e siê wybierze do gminy i z³o¿y tak¹
propozycjê, ¿eby ju¿ raz wreszcie tê sprawê
zakoñczyæ. „D³u¿ej ju¿ tak byæ nie mo¿e”.
Przyznaje, ¿e nie wie, kto zaprosi³ telewizjê.
Ponoæ szefowa „Komitetu”, ale z nim nikt tego
nie konsultowa³. Nie podoba mu siê napastli-
wy ton relacji, twierdzi, ¿e wiele tam by³o nie-
prawdy.
Wychodzimy na dwór. ¯yczliwy gospodarz
pokazuje mi, gdzie widzia³by mo¿liwoœæ ulo-
kowania zatoki przy swojej dzia³ce. Robimy
wizjê w terenie przewidzianym przez obecny
projekt. Pokazuje mi ko³ek wbity w granicê
miêdzy pasem drogowym i dzia³kami matki i
córki. Bezpoœrednim s¹siadem inwestycji jest
matka i to ona z³o¿y³a protest, którego nie chce
wycofaæ.

W zak³adzie
Problematyczna zatoka ma byæ ulokowana czê-
œciowo – na ile pozwalaj¹ przepisy – w pasie
zjazdowym do Fabryki Mebli Ryœ. W³aœciciel
zak³adu jest otwarty na rozmowê. Od pocz¹t-
ku wyra¿a³ zgodê na wszystkie przedstawione
mu plany i nie robi³ ¿adnych problemów. Jemu
taki przystanek nawet by³by na rêkê – ze wzglê-
du na pracowników. ¯yczliwa postawa Tade-

usza Rysia znana jest w gminie. Jest „¿elaznym”
sponsorem wielu gminnych przedsiêwziêæ,
przed zak³adem okazale prezentuje siê boisko
sportowe. W sprawie przystanku gotów jest
pomagaæ, ale w spory lokalne – co zrozumia³e
– siê nie anga¿uje.

Ziêæ
Do domu protestuj¹cej idê z dusz¹ na ramieniu.
Czy zechce rozmawiaæ? Zwykle staram siê nie
wyrabiaæ sobie z góry zdania o swoim rozmów-
cy, ale tyle ju¿ o niej us³ysza³am, ¿e nie sposób
nie mieæ obaw. Dwa domy przylegaj¹ do siebie.
Wchodzê do pierwszego z brzegu. Drzwi otwie-
ra m³ody cz³owiek – ziêæ protestuj¹cej. Roz-
mawia. Opowiada ca³¹ historiê z perspektywy
swojej rodziny.
„Kiedy budowano fabrykê mebli, potrzebny
by³ kawa³ek dzia³ki teœciowej. Drobiazg, mo¿e
12 metrów kwadratowych na wyprofilowanie
³uku pasa zjazdowego do zak³adu. Przyszed³
kierownik z tego zak³adu z projektantem,
przedstawili szczegó³owe plany, ³¹cznie z oru-
rowaniem rowu i poprosili o odsprzedanie tego
kawa³ka gruntu. Bez problemu doszli z teœciow¹
do porozumienia. Da³o siê. Ale z gminy nikt do
nas wtedy nie przyszed³, nikt nie rozmawia³,
nie przedstawia³ planów. Teœciowa mia³a siê
zgodziæ na wszystko, nie wiedz¹c nawet, na co
siê zgadza. Tu jest rzeczywiœcie fatalny uk³ad,
bo dzia³ka jest poni¿ej poziomu drogi, a na-
przeciwko, z góry, schodzi woda z pól prosto
do naszego rowu. Byle deszcz i dzia³ka stoi w
wodzie. Teœciowa prosi o uregulowanie tego

rowu od kilkunastu lat. Gmina
wysy³a j¹ do Wadowic do General-
nej Dyrekcji, ¿e ich rów, a Wado-
wice odsy³aj¹ do gminy, ¿e z gmin-
nych pól i dróg schodzi woda.
Strasznie jest roz¿alona na to odbi-
janie pi³eczki, bo co jej z tego, ¿e
wie, co jest czyje, jak ona ma wiecz-
nie uprawy w wodzie. Pisa³a wszê-
dzie, chodzi³a, sam nawet z ni¹
by³em w tej sprawie w gminie. Nie
raz jej obiecywano rozwi¹zaæ pro-
blem, ale na obietnicach siê skoñ-
czy³o.  A wszystko, co wydarzy³o
siê póŸniej, to ju¿ by³a zwyczajna
nagonka. Ona sama najlepiej to wy-
t³umaczy. Czy bêdzie rozmawia-
³a? Oczywiœcie, ¿e tak. A dlaczego
mia³aby nie rozmawiaæ?”

Tadeusz Ryœ – planowana zatoka czêœciowo
wchodzi w teren drogi zjazdowej do zak³adu,
ale w³aœciciel nie widzi przeszkód.

S¹siad pokazuje lokalizacjê planowanej
zatoki autobusowej i granice dzia³ek.
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Pytanie, dlaczego nie przychodz¹ na zebrania,
prowokuje kolejn¹ opowieœæ. „Sam próbowa-
³em tej drogi. Dwa lata temu, jeszcze przed wy-
borami, poszed³em na zebranie i próbowa³em
przedstawiæ nasze racje. Ale nie mog³em dojœæ
do g³osu. Wyzywano mnie, nawrzeszczano.
Kto? Wszyscy na mnie wrzeszczeli, ¿e jestem
gówniarz,  ¿e siê nie znam. Ale najg³oœniej m¹¿
geodetki i so³tys. No to jak ja nie mogê nic po-
wiedzieæ, a tylko siê zniewag nas³ucham, to po
co ja tam bêdê chodzi³? Teœciowa doœæ ju¿ siê
przykroœci najad³a bez chodzenia na zebrania.”

Za wszelk¹ cenê
Starsza pani przynosi teczkê z dokumentami.
Sama sporo pism napisa³a do urzêdów i otrzy-
ma³a niema³o odpowiedzi. Mam podobn¹ tecz-
kê z kopiami pism. Porównujemy zawartoœæ.
Wiele z nich siê powtarza. Ale niektóre zaska-
kuj¹. Wyjmuje napisane odrêcznie oœwiadcze-
nie z dat¹ „Krzywaczka 19 V 2005”. Wyjaœnia,
¿e taki „papier” dosta³a w sklepie do podpisa-
nia od „tych z Komitetu”. T³umaczy, ¿e prze-
cie¿ nie mog³a podpisaæ zgody w ciemno, na
kolanie i to jeszcze w takiej byle jakiej formie.
Podpisa³a raz – proœbê mieszkañców o wyzna-
czenie przystanku na Jaworznej, ale to jeszcze
nie oznacza przecie¿, ¿e zgadza siê na wszyst-
ko. Poza tym, czy tak siê rozmawia z ludŸmi?”
PóŸniej opowiada o s¹siedzkich pretensjach,
szczuciu jej samej i jej rodziny, zaczepianiu w
ró¿nych miejscach. Wszelkimi metodami pró-
bowano zmusiæ j¹ do wyra¿enia zgody. Wspo-
mina wizytê policjanta, który pyta³, czy na-
reszcie siê zgodzi. Nie wiadomo, kto go przy-
s³a³. Na posterunku odmówiono odpowiedzi,
kto to by³. Posuniêto siê nawet do podrobienia
podpisu – w lutym 2006 roku, pod zbioro-
wym oœwiadczeniem o wyra¿eniu zgody s¹-
siadów inwestycji. Wyjmuje wreszcie drugie
pismo, kopiê jej w³asnego z kwietnia 2006, któ-
re zanios³a do przewodnicz¹cego rady miejskiej
poprzedniej kadencji, obecnego burmistrza. W
piœmie tym informuje, ¿e nigdy nie wyra¿a³a
zgody, przedstawia dowody na podrobienie
podpisu, wreszcie prosi o pomoc. A póŸniej z
kopi¹ tego pisma biegali za ni¹ przedstawiciele
„Komitetu przystankowego”. „Jak to mo¿li-
we? Pan przewodnicz¹cy im da³?”
Domyœlam siê, jak mog³o byæ. Wyjaœniam, ¿e
przewodnicz¹cy przekazuje radnym i so³tysom
informacjê o wszystkich sprawach, jakie do nie-
go skierowano. T¹ drog¹ musia³o wiêc jej pismo
wróciæ do Krzywaczki. Obecny burmistrz po-
twierdza póŸniej moje domys³y. Zapewnia, ¿e
ani on sam, ani ówczesna radna z Krzywaczki, a
obecna wiceburmistrz pisma nikomu z miesz-
kañców bezpoœrednio nie udostêpniali.
Pytam, czy z gminy nikt nie rozmawia³ w tej
sprawie. Okazuje siê, ¿e rozmawiano. By³ in-

spektor prowadz¹cy tê inwestycjê,
byli obecni szefowie gminy. Ale to ju¿
by³a musztarda po obiedzie. Za póŸno
by³o na rozmowy. Ogl¹dam projekt zo-
stawiony zainteresowanym. By³y dwa
projekty. Jeden wchodzi³ nieznacznie
na dzia³kê, to znaczy wchodzi³ nasyp
z orurowania rowu. PóŸniej projekt po-
prawiono tak, by nie przekracza³ gra-
nicy dzia³ki. Projekt budzi w¹tpliwo-

œci. Ziêæ pokazuje mi teren z projektem w rêku.
„Na logikê, jak siê to wszystko ma tu zmieœciæ?”
– pyta.

Paranoja
Rozmowa przechodzi w coraz odleglejsze cza-
sy. Kobieta przypomina œmieræ mê¿a, kiedy
zosta³a sama z trójk¹ dzieci w wieku szkolnym
i musia³a sobie sama poradziæ. Nie by³o wtedy
s¹siadów do pomocy. Jedynie ten bezpoœred-
ni. Na niego mog³a liczyæ, mog³a siê poradziæ –
do czasu awantury o przystanek. Mechanizm
jest prosty. Jak cz³owiek jest rozgoryczony,
dopatruje siê wszêdzie z³ej woli. Szuka odpo-
wiedzi na jedno, podstawowe pytanie: „dla-
czego” i ró¿ne rzeczy przychodz¹ mu do g³o-
wy. Spo³ecznoœæ ludzi zaanga¿owanych w kon-
flikt równie¿ sk³onna jest we wszystkim upa-
trywaæ oznak z³ej woli. Przypomina wydarze-
nia z przesz³oœci, interpretuj¹c je na niekorzyœæ
osoby, do której ma pretensje, wszêdzie szuka
potwierdzenia w³asnej racji i dowodów „winy”.
Tak roœnie spo³eczna paranoja.
A gdyby tak teraz ktoœ przyszed³ porozma-
wiaæ, przedstawi³ rozs¹dne argumenty, wyt³u-
maczy³ plany? „Teraz? Kiedy ju¿ ze mnie po-
twora zrobili? Kiedy ja z domu wyjœæ siê bojê,
¿e znów ktoœ na mnie napadnie? Teraz to ja ju¿
siê na pewno siê nie zgodzê. Tyle tu dzia³ek
dooko³a. Dlaczegoœcie siê na tê moj¹ uwziêli. Ja
ju¿ nie chcê s³yszeæ o tym przystanku. D³u¿ej
ju¿ tak byæ nie mo¿e. Pozwólcie mi nareszcie
spokojnie ¿yæ!” P³acze.
Ziêæ odprowadza mnie do drzwi. Obiecuje prze-
s³aæ e-mailem zdjêcia zrobione na dzia³ce po
deszczu. Dziêkuje. Mówi, do tej pory nie po-
jawi³ siê u nich ¿aden dziennikarz, choæ by³o
ju¿ o problemie nawet w telewizji. Wszyscy z
góry wiedz¹, ¿e rozmowy nie bêdzie. Mnie nikt
rozmowy nie odmówi³.
Dlaczego?
Do Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach przy-
chodzê nazajutrz, uzbrojona w pytania. Odpo-
wiada Wojciech Bargie³:
- Dlaczego zdecydowaliœcie siê Pañstwo na
robienie projektu bez zgody w³aœcicielki tej
dzia³ki?
- Nie wydawa³o siê to konieczne, bo podpis tej
pani by³ na liœcie osób, które zwróci³y siê z
proœb¹ o przystanek na Jaworznej. Kiedy oka-
za³o siê, ¿e zgody nie wyra¿a, przerobiliœmy
projekt tak, by nie wchodzi³, nawet minimalnie,
na jej dzia³kê. Jako s¹siad inwestycji nie musi
wyra¿aæ zgody, jednak  ma prawo protestowaæ
i wojewódzki nadzór budowlany taki protest
traktuje jako przeszkodê do wydania zgody.
- Dlaczego nie uzupe³nili Pañstwo wniosku
do województwa o wskazania, które Urz¹d
Wojewódzki skierowa³ do gminy?

- Nie by³o sensu. To by³y w sumie drobne uchy-
bienia, które ³atwo by³o uwzglêdniæ, ale i tak
bez wycofania protestu nie uzyskalibyœmy zgo-
dy.
- Dlaczego próbowano wymóc zgodê s¹siadki
zastraszeniem? Wysy³aj¹c do niej policjê?
- Pierwszy raz o tym s³yszê od Pani i jestem w
szoku. Pojêcia nie mam, kto móg³ siê tak dale-
ko posun¹æ i kto mia³by mo¿liwoœæ zaanga¿o-
wania do tej sprawy policji.
- Dlaczego oœwiadczenie o zgodzie na budo-
wê podsuniêto s¹siadce w takiej byle jakiej
formie i w przypadkowych okolicznoœciach?
- Ja to oœwiadczenie widzê pierwszy raz. S³y-
sza³em, ¿e ta pani jest oburzona oœwiadczeniem,
jakie dano jej do podpisania, ale by³em pewien,
¿e chodzi o nasze pismo do niej z oœwiadcze-
niem. Zwyk³y druk urzêdowy z proœb¹, by go
wype³ni³a. Rzeczywiœcie, na etapie planowania
inwestycji nikt z ni¹ nie rozmawia³. Dopiero
póŸniej, ale chyba by³o ju¿ za póŸno, zd¹¿y³a
narosn¹æ wokó³ sprawy niezdrowa atmosfera.
- Dlaczego trzymaj¹ siê Pañstwo tej lokali-
zacji, chocia¿ rodzi tyle problemów?
- Bo jest optymalna. Tam jest bardzo trudny
teren. Za tym odcinkiem, ju¿ na wysokoœci Fa-
bryki Mebli, droga wznosi siê w górê, Zatoka
nie mo¿e byæ usytuowana w miejscu, które
utrudnia start autobusu w trudnych warunkach
pogodowych. Rozwa¿amy mo¿liwoœæ zrobienia
tej zatoki przed zak³adem, ale obawiam siê, ¿e
mo¿e to nie zyskaæ aprobaty GDDKiA. Zatoki
musza byæ budowane parami, w okreœlonej
kolejnoœci w stosunku do kierunku ruchu, a wiêc
zmiana lokalizacji zatoki na s¹siedni¹ dzia³kê z
drugiej strony musi spowodowaæ przesuniêcie
równie¿ zatoki naprzeciwko, której lokalizacjê
mamy uzgodnion¹. Kto wie, na jaki znów mo-
¿emy natrafiæ problem? Za daleko posun¹æ siê
nie mo¿emy, bo znów bêdzie za blisko do przy-
stanku w G³ogoczowie. Ale próbowaæ trzeba.
Nawiasem mówi¹c, o tym, ¿e s¹siad jest gotów
zezwoliæ na zrobienie tej inwestycji przy jego
dzia³ce, te¿ nic nie wiemy. Nas o tym nie poin-
formowa³.
- Czy sytuacja jest bez wyjœcia? Nie bêdzie
przystanku?
- Ten przystanek byæ musi. Jesteœmy zdetermi-
nowani, ¿eby tê sprawê raz wreszcie skoñczyæ.
Dlatego przewidzieliœmy ju¿ pieni¹dze na to w
bud¿ecie. Po raz pierwszy w bud¿ecie gminy s¹
na to zadanie zarezerwowane konkretne pie-
ni¹dze, co jednoznacznie œwiadczy o tym, ¿e gmi-
na zamierza wykonaæ zadanie, a nie tylko mówi,
¿e chce. Pytanie wiêc brzmi nie: czy, tylko: jak.
Bêdziemy szukali rozwi¹zania. Rozmawialiœmy
ju¿ z burmistrzem, ¿e poszukamy innej lokali-
zacji, rozwa¿ymy wszystkie mo¿liwe ewentual-
noœci. D³u¿ej ju¿ tak byæ nie mo¿e. Ludzie musz¹
mieæ przystanek, a ta rodzina musi nareszcie
uwolniæ siê od nagonki.

Gordyjski
Metoda Aleksandra Macedoñskiego okazuje siê
wiec w niektórych przypadkach jedynie s³usz-
na: je¿eli wêz³a nie da siê rozsup³aæ, trzeba go
przeci¹æ. Wygl¹da na to, ¿e nie tak, to inaczej
Krzywaczka bêdzie ma³a przystanek na Ja-
worznej. W spadku po sprawie pozostanie jed-
nak gorycz, niezgoda s¹siedzka i poczucie
krzywdy. Drogi ten przystanek.

Oœwiadczenie podsuniête do podpisania zainteresowanej w sklepie przez „komitet
przystankowy”.

Anna Witalis - Zdrzenicka
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Kalendarium zadania:
Budowa zatok autobu-
sowych Krzywaczka –

Jaworzna

23.01.2003. – Pismo mieszkañców w sprawie
dofinansowania budowy przystanku autobu-
sowego.
31.12.2003. – Pismo mieszkañców do General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z
proœb¹ o usytuowanie przystanku w okolicy
skrzy¿owania Bêczarka – Radziszów.
21.01.2004. – Spotkanie po³¹czone z wizj¹ w
terenie na okolicznoœæ ustalenia lokalizacji przy-
stanków autobusowych zwo³ane przez GDD-
KiA w obecnoœci przedstawicieli GDDKiA,
UM Su³kowice, Komendy Powiatowej Policji
w Myœlenicach, Starostwa Powiatowego w
Myœlenicach oraz mieszkañców (przedstawi-
cieli komitetu).
03.09.2004 – Porozumienie pomiêdzy GDD-
KiA a Gmin¹ Su³kowice w sprawie realizacji
zatok autobusowych przy drodze krajowej nr
52 w miejscowoœci Krzywaczka.
Zlecenie firmie „Projbud” z Mogilan opraco-
wanie projektu budowlanego wraz z uzyska-
niem pozwolenia na budowê.
21.09.2004. – Uzyskanie wpisu z Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Przestrzennego
miejscowoœci Krzywaczka dla przedmiotowej
inwestycji.
26.11.2004. – Wykonanie przez projektanta i
zatwierdzenie mapy sytuacyjno- wysokoœcio-
wej do celów budowlanych.
06.04.2005. – Uzgodnienie projektu przez
GDDKiA, uzyskanie prawa do dysponowania
gruntem na cele budowlane zwi¹zane z reali-
zacj¹ zadania.
27.04.2005. – Z³o¿enie wniosku o pozwolenie
na budowê.
12. oraz 15.06.2005. – Protesty mieszkañców
dzia³ek s¹siaduj¹cych z inwestycj¹ z³o¿one do
Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie.
05.07.2005. – Odmowa wydania pozwolenia
na budowê.
12.02.2006. – Przekazanie przez mieszkañców
na zebraniu wiejskim oœwiadczenia o wyra¿e-
niu zgody na ewentualne umiejscowienie zato-
ki na dzia³kach s¹siaduj¹cych z drog¹ krajow¹
nr 52 (w tym podpis protestuj¹cej mieszkanki,
jak siê okaza³o podrobiony).
15.02.2006. – Uzyskanie decyzji o œrodowi-
skowych uwarunkowaniach zgody na realiza-
cjê przedsiêwziêcia.
25.04.2006. – Ponowne z³o¿enie wniosku o
pozwolenie na budowê.
27.04.2006. – Pismo protestuj¹cej mieszkanki
do Przewodnicz¹cego Rady z informacj¹, ¿e
nigdy nie wyra¿a³a zgody na budowê zatok au-
tobusowych.
05.06.2006. – Rezygnacja z uzupe³niania wnio-
sków. Pozostawienie wniosku bez rozpatrze-
nia.
16.04.2007. – Ponowny wniosek mieszkañców
w sprawie pomocy w budowie zatok.
27.12.2007. – Uchwa³a Bud¿etowa na rok 2008
zabezpieczaj¹ca œrodki na realizacjê zadania w
kwocie 100.000 z³.

Anna Witalis - Zdrzenicka

Chodnik przy drodze krajowej
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom

mieszkañców Krzywaczki oraz maj¹c na
uwadze bezpieczeñstwo uczestników ruchu
drogowego, Gmina Su³kowice przyst¹pi³a
do przygotowania inwestycji budowy chod-
nika dla pieszych od przysió³ka Jaworzna
do centrum.

W styczniu 2005 roku zosta³o zawarte po-
rozumienie z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Krakowie w sprawie wspól-
nej realizacji zadania pod nazw¹ „Budowa chod-
nika przy drodze krajowej nr 52 w miejscowo-
œci Krzywaczka km 71+050-72+466”. Na mocy
tego porozumienia Gmina zosta³a zobowi¹zana
do wykonania projektu budowlanego oraz uzy-
skania pozwolenia na budowê.

W maju 2005 roku zgodnie z ustaw¹ Prawo
Zamówieñ Publicznych zosta³ og³oszony prze-
targ na wykonanie projektu wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowê, a w czerwcu podpisa-
no umowê z wy³onionym w postêpowaniu
przetargowym Wykonawc¹.

Po wykonaniu dokumentacji budowlanej
i uzyskaniu szeregu decyzji (miêdzy innymi
o œrodowiskowych uwarunkowaniach, pozwo-
lenia wodno-prawnego) w czerwcu 2006 r.
Urz¹d Wojewódzki wyda³ pozwolenie na bu-
dowê przedmiotowego chodnika. Nastêpnie
zosta³o spisane nowe porozumienie okreœlaj¹-
ce zasady realizacji i finansowania inwestycji,
w którym GDDKiA przejê³a zadanie jako je-
dyny inwestor, w zwi¹zku z tym pozwolenie
na budowê zosta³o cesj¹ przeniesione na GDD-
KiA.

Na prze³omie roku 2006/2007 Podhalañ-
skie Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe -
wykonawca wy³oniony w przetargu przez za-
rz¹dcê drogi - przyst¹pi³ do realizacji zadania.

W wyników protestów mieszkañców,

twierdz¹cych, ze przedmiotowa inwestycja
narusza ich w³asnoœæ, podpisano oœwiadcze-
nia, w których Urz¹d zobowi¹za³ siê do regula-
cji geodezyjnej, po otrzymaniu mapy powy-
konawczej, wskazuj¹cej teren ewentualnego
zajêcia dzia³ek s¹siednich.

Na pocz¹tku marca bie¿¹cego roku GDD-
KiA przekaza³a inwentaryzacjê geodezyjn¹,
z której jednoznacznie wynika, i¿ wybudo-
wany chodnik w ca³oœci znajduje siê na dzia³-
ce drogowej nale¿¹cej do Skarbu Pañstwa
a pozostaj¹cej w zarz¹dzie GDDKiA.

 W trakcie realizacji zadania wykonawca
wniós³ do zarz¹dcy drogi (inwestora zadania)
o wy³¹czenie z wykonania odcinków 0+000-
0+066,30 oraz 0+770-1+010 celem przepro-
jektowania istniej¹cych obiektów in¿ynieryj-
nych drogi nr 52 (most, przepusty).

W zwi¹zku z koniecznoœci¹ zmiany roz-
wi¹zañ projektowych Rada Budowy przysta-
³a na wniosek PPDM i zobowi¹za³a projektan-
ta do przeprojektowania i uzyskania zmian po-
zwolenia na budowê.

Z informacji uzyskanych od projektanta
wynika, ¿e prace te zostan¹ wykonane do koñca
maja bie¿¹cego roku. Po przekazaniu inwesto-
rowi zamiennego projektu budowlanego wraz ze
zmian¹ pozwolenia na budowê- prace na wy¿ej
wymienionych odcinkach zostan¹ wznowione.

W trakcie realizacji wykonano ponad kilo-
metr chodnika z kostki brukowej, w du¿ej mie-
rze zwiêkszaj¹c bezpieczeñstwo uczestników
ruchu przy bardzo ruchliwej trasie Kraków-
Bielsko. Maj¹c œwiadomoœæ potrzeby dokoñ-
czenia inwestycji, jak równie¿ dalszej realizacji
chodników przy drogach w Krzywaczce,
Urz¹d Miejski w Su³kowicach dokona wszel-
kich starañ, aby prace te zosta³y jak najszyb-
ciej wykonane.

Wojciech Bargie³

KRZYWACZKA

Czeka³y na to spotkanie.
Nie dlatego, ¿e 8 marca i
œwiêto. Po prostu chcia³y siê
ze sob¹ spotkaæ, porozmawiaæ
i powspominaæ.

Spotkanie w klubie „KuŸnia”
zorganizowali burmistrz Piotr
Pu³ka i prezeska Ko³a Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów w Su³ko-
wicach Danuta So³tys. Burmistrz
z³o¿y³ ¿yczenia paniom, a pre-
zeska poinformowa³a swoje
cz³onkinie m.in. o pomocy ¿yw-
noœciowej, jak¹ mog¹ dostaæ od
zwi¹zku. „Nikt nie odejdzie z
kwitkiem” – zapewnia³a Danusia (tak j¹ wszy-
scy nazywaj¹).

Ko³o w Su³kowicach liczy ju¿ 250 osób.
Ostatnio siê usamodzielni³o, gdy¿ przedtem
podlega³o Myœlenicom. Dziêki burmistrzowi
ma swoje lokum w budynku Oœrodka Zdrowia
na Zielonej. Tam równie¿ emeryci i renciœci od-
bieraj¹ paczki ¿ywnoœciowe. Paczki trzeba

Dzieñ Kobiet emerytek i rencistek

przywieŸæ z Krakowa. Samochód bezp³atnie
stale u¿ycza Zbigniew Dañko (firma „Zibi”),
któremu na ³amach „Klamry” emerytki i ren-
cistki z naszej gminy najserdeczniej dziêkuj¹.

Spotkanie w „KuŸni” umili³ paniom wy-
stêp „Ma³ej Elegii” z Rudnika. Poczêstunek i
smaczne upominki przygotowa³o Stowarzy-
szenie Gospodyñ w Su³kowicach. (B)
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Spo³eczna dzia³alnoœæ kobiet w Su³kowi-
cach ma wieloletnie tradycje. To dziêki ich ak-
tywnoœci szybciej do domów wkracza³y no-
woczesne metody prowadzenia gospodarstw,
racjonalne sposoby ¿ywienia rodziny oraz
umiejêtnoœæ korzystania z ró¿norodnych form
kulturowych. Potrafi³y równie¿ piêknie ³¹czyæ
rodzime tradycje w budowaniu lepszego i no-
woczeœniejszego jutra.

Mieszkanki Su³kowic nigdy nie zamyka³y
siê w murach swoich domów, by³y otwarte na
wszystkie nowinki i wszelakimi sposobami
chocia¿ w ma³ym stopniu chcia³y poprawiaæ
siermiê¿n¹ prozê ¿ycia lat siedemdziesi¹tych.
Zawsze znalaz³a siê energiczna grupa, która
zachêci³a do dzia³ania te mniej odwa¿ne. I tak
w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych po-
wsta³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Inicjatork¹
za³o¿enia i wieloletni¹ jego prezesk¹ by³a pani
Irena Galus. Pani Irena zgodzi³a siê opowie-
dzieæ o historii za³o¿enia i dzia³alnoœci ko³a.

Powsta³o ono na bazie najaktywniejszych
cz³onkiñ Komitetu Rodzicielskiego ze Szko³y
Podstawowej w Su³kowicach, które inicjowa³y
wiele spo³ecznych dzia³añ podczas budowy
nowego obiektu tej szko³y. Zdaniem prezeski,
najwiêksz¹ aktywnoœæ w kole przejawia³y He-
lena Latoñ, Zofia Postawa, Zofia Latoñ, Maria
Majocha, Antonina Biela i Julia Œwiat³oñ. Spo-
³eczna dzia³alnoœæ kobiet cieszy³a siê uznaniem
ówczesnych w³adz lokalnych. Przewodnicz¹-
ca Rady Gminy pani Stefania Postawa i pra-
cownica urzêdu pani Józefa £apa by³y cz³on-
kiniami ko³a.

Pierwsze zebrania odbywa³y siê w niewiel-
kiej salce Domu Ludowego (obecnie siedziba
w³adz w Rynku) udostêpnionej przez urz¹d.
Najwa¿niejszym zadaniem ko³a by³o kultywo-
wanie lokalnych tradycji, promowanie swojej
miejscowoœci na szerszym forum, podnosze-
nie œwiadomoœci w ka¿dej dziedzinie ¿ycia.

Pierwszym wa¿nym sukcesem ko³a by³o
przeprowadzenie kursu kroju i szycia. Niektó-
re jego uczestniczki znalaz³y póŸniej zatrud-
nienie w „Modelu” i „Vistuli” – obecnie prze-
bywaj¹ na emeryturze. Zdaniem pani Ireny ów-

czesne panie by³y
bardzo ¿¹dne
wiedzy, dlatego
organ izowano
szereg odczytów
o ró¿norodnej te-
matyce, które
prowadzili wy-
k³adowcy z Uni-
wersytetu Ludo-
wego.

- Najwiêkszym jednak powodzeniem cie-
szy³y siê kursy gotowania i pieczenia, które
prowadzi³a pani Zofia Pietroñ – instruktorka z
Krakowa, nauczycielka technikum gastrono-
micznego. Bywa³o tak, ¿e w ci¹gu jednego dnia
odbywa³y siê trzy rzuty zajêæ, bo lokum nie
mieœci³o wszystkich chêtnych. Zajêcia odby-
wa³y siê ju¿ w lepszych warunkach, poniewa¿
goœcinnoœci u¿yczyli nam stra¿acy w nowym
budynku OSP. Przy okazji nie oby³o siê bez
ma³ych niesnasek ze strony niektórych stra¿a-
ków („w stra¿nicy pl¹taj¹ siê baby”). Jednak
uroczyste zakoñczenia i podsumowania kur-
sów odbywa³yœmy wspólnie ze stra¿akami –
mówi pani Galus.

Cz³onkinie ko³a zorganizowa³y kurs hafto-
wania gorsetów. Wzorów i motywów szuka³y
w kuferkach swoich mam i babæ. Mo¿e jeszcze
gdzieœ w domach s¹ te gorsety. Mo¿e jakaœ
uczestniczka rozpozna siebie na zdjêciu z fina-
³u kursu „gorset” udostêpnionym nam przez p.
Irenê.

Wa¿nym wyzwaniem dla ko³a by³o miej-
scowe œwiêto plonów. Gospodynie same przy-
gotowywa³y wieniec i ca³¹ oprawê z tym zwi¹-
zan¹. Wed³ug projektów prezeski opartych na
wzorach z przesz³oœci, wieñce najczêœciej wy-
konywa³y panie Janina Osiecka i Antonina Bie-
la. Same te¿ dla gospodyñ prezentuj¹cych wie-
niec wyhaftowa³y zapaski i bluzki z wykorzy-
staniem starych wzorów. Hafciark¹ wiod¹c¹
prym w kole by³a Julia Œwiat³oñ. W budynku
OSP ustawiono odpowiednie krosna, na któ-
rych panie rêcznie szy³y ko³dry z we³ny. Cie-

p³a, zdrowa ko³dra,
bo wykonana z na-
turalnej we³ny z
owiec i baranów
hodowanych w
przydomowych
gospodarstwach i
o d p o w i e d n i o
p rzygo towane j
powstawa³a nawet
w jedno popo³u-
dnie. Wtedy przy
krosnach stawa³y
cztery panie. Szy-
³y tak¿e ko³dry z
puchu. Zorganizo-
wano równie¿ kurs
tkania dywanów i

kilimów, przeprowadzony przez instruktorkê
z Poronina. Jednak to zajêcie nie znalaz³o uzna-
nia w Su³kowicach, przyjê³o siê natomiast w
Harbutowicach.

Odbywa³y siê liczne szkolenia z zakresu
uprawy i ochrony roœlin. Poznawano znacze-
nie warzyw i owoców w codziennym ¿ywie-
niu rodziny. Omawiano estetykê otoczenia do-
mów i uprawê kwiatów w ogródkach. Ko³o rok-
rocznie rozprowadza³o wœród zainteresowa-
nych pisklêta ptactwa domowego. Tym dzia³a-
niom szczególnie patronowa³ ówczesny pre-
zes GS pan Tadeusz Czarnecki. Œciœle wspó³-
pracowano z Oœrodkiem Nowoczesnej Gospo-
dyni. W kole aktywnie udziela³a siê tak¿e dziew-
czêta. Pani Irena zna ich panieñskie nazwiska:
Maria Twardosz, Janina Flaga, Janina Hodurek,
W³adys³awa Latoñ, Anna Postawa, Maria Osta-
fin, Aniela Turek, Anna Jêdrzejowska. Z inicja-
tywy cz³onkiñ ko³a organizowane by³y dla m³o-
dzie¿y zabawy po³¹czone z ró¿nego rodzaju
kwizami, konkursami, turniejami itp.

Gospodynie czynnie w³¹cza³y siê we
wszystkie uroczystoœci gminne. Ko³o zaprze-
sta³o swojej dzia³alnoœci z chwil¹ og³oszenia
stanu wojennego. Potem starsze panie zosta³y
babciami, a m³odsze zaabsorbowa³y inne obo-
wi¹zki.

Pani Irena pragnie przeprosiæ cz³onkinie
dawnego ko³a, je¿eli o czymœ zapomnia³a lub
pomyli³. Redakcja Klamry liczy na odzew daw-
nych uczestniczek ko³a, poniewa¿ za³o¿one w
roku 2007 Stowarzyszenie Gospodyñ pragnie
nawi¹zaæ do chlubnej tradycji swoich poprzed-
niczek.

Pani Irenie dziêkujê za informacje, ¿yczê
zdrowia i mam nadziejê, ¿e uda nam siê spo-
tkaæ na zebraniu Stowarzyszenia. Autorka tek-
stu tak¿e zaliczy³a swój epizod z Ko³em Go-
spodyñ. W roku 1970 na pocz¹tku swojej ka-
riery zawodowej wynajmowa³am pokój u pani
Marii Majocha. Ta energiczna gospodyni ob-
serwowa³a moj¹ nieudolnoœæ w sferze kulinar-
nej i pewnego dnia stwierdzi³a tonem nie zno-
sz¹cym sprzeciwu: „Wzoru matematycznego
to ty na obiad nie podasz. ChodŸ ze mn¹ na
kurs gotowania i pieczenia do Ko³a Gospodyñ”.
Jak by³y to prorocze s³owa, doceni³am trochê
póŸniej. Uczestnicz¹c w zajêciach i obserwu-
j¹c poczynania pañ, naby³am podstawowych
umiejêtnoœci kulinarnych. Procentuj¹ mi one do
dziœ.

Zofia Kurowska

Od Ko³a Gospodyñ
do Stowarzyszenia
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W pierwszym kwartale ka¿dego roku od-
bywaj¹ siê w jednostkach zebrania sprawoz-
dawcze, na których dokonuje siê podsumowa-
nia ca³orocznej dzia³alnoœci zarz¹dów oraz
przyjmuje siê plan dzia³ania na rok kolejny.
Wszystkie nasze jednostki s¹ ju¿ po takich
zebraniach, wiêc mo¿na powiedzieæ, jakie za-
dania stoj¹ przed zarz¹dami w tym roku, a tak-
¿e jakie trudnoœci musz¹ pokonaæ, aby zreali-
zowaæ ambitne plany.

Zebrania mia³y jak zawsze uroczyst¹ opra-
wê. Przez ca³y czas trwania obrad w sali obec-
ny by³ sztandar, który podnosi³ rangê tego zgro-
madzenia. Na wszystkie zebrania druhowie za-
prosili wielu wa¿nych goœci. Swoj¹ obecnoœci¹
zaszczycili: komendant PSP w Myœlenicach
starszy kapitan S³awomir Kaganek, kapitan
Marek Moskal i Bart³omiej Siepak, prezes Po-
wiatowego Zarz¹du ZOSP dh Andrzej Burza-
wa, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan So-
cha, burmistrz Piotr Pu³ka, zastêpca burmistrza
Rozalia Oliwa, komendant gminny OSP Ry-
szard Sroka oraz wielu Honorowych Cz³on-
ków i sympatyków jednostek. W zebraniu
walnym „KuŸni” uczestniczy³ ca³y zarz¹d Fa-
bryki, tj. prezesi Jan Ostafin, Bogumi³ Banaœ
oraz Bogus³aw B¹k.

Proponowany porz¹dek obrad przewidy-
wa³ przed³o¿enie sprawozdañ z dzia³alnoœci za
2007 rok, przedstawienie planów dzia³ania na
2008, rozliczenia wp³ywów finansowych ze
szczegó³owym uwzglêdnieniem struktury do-
chodów i wydatków w roku 2007, prognozo-
wanie planu dochodów i wydatków na rok bie-
¿¹cy, sprawozdanie komisji rewizyjnej z prze-
prowadzonych kontroli dzia³alnoœci meryto-
rycznej i finansowej oraz dyskusji nad nimi.

Aby obrady by³y wa¿ne i mia³y moc po-
dejmowania uchwa³, musia³o uczestniczyæ w
nich przynajmniej 50% druhów. Frekwencja na
zebraniach by³a wysoka. To œwiadczy o odpo-
wiedzialnym podejœciu do obowi¹zków, które
na siebie przyjêli.

Obrady przebiega³y w atmosferze spokoj-
nych i rzeczowych dyskusji nad sprawami
merytorycznymi dotycz¹cymi ¿ycia jednost-
ki. By³o nad czym dyskutowaæ, gdy¿ prezesi
jednostek oraz skarbnicy przygotowali bardzo
szczegó³owe sprawozdania z dzia³alnoœci za-

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP

rz¹dów w 2007 roku, a tak¿e zaproponowali
bardzo ambitne plany dzia³ania na rok obecny.

W dyskusji dominowa³y g³osy pe³ne troski
i zaanga¿owania w sprawy dzia³alnoœci statu-
towej, wyposa¿enia w sprzêt bojowy, szkole-
nia m³odzie¿y i specjalistyczne dla czynnych
druhów, promowanie dzia³alnoœci w œrodowi-
sku lokalnym oraz utrzymania istniej¹cej bazy
na takim poziomie,  który pozwoli na rozwój
jednostki z myœl¹ o przysz³oœci.

Z dokonañ roku ubieg³ego byli stra¿acy
zadowoleni, gdy¿ w jednostkach du¿o siê
zrobi³o i kupi³o.

Biertowice – wykonano konserwacjê pod-
wozia samochodu „Magirus” oraz wyposa¿o-
no go w syrenê; wykonano ocieplenie stropu
nad gara¿em oraz zamontowano w nim system
grzewczy; zakupiono pompê ssawn¹ i agregat
pr¹dotwórczy z masztem oœwietleniowym.

Harbutowice – przeprowadzono remont
instalacji sanitarnej oraz wymianê oœwietlenia
na sali g³ównej i cyklinowanie pod³ogi; zaku-
piono 6 sztuk mundurów specjalistycznych i 3
pary obuwia specjalistycznego.

Krzywaczka – zakupiono samochód do
ratownictwa technicznego, radiostacjê samocho-
dow¹, pi³ê oraz gaœnice proszkowe; przysto-
sowano nowy samochód do ratownictwa zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi normami; przeprowa-
dzono prace porz¹dkowe wokó³ budynku i
wewn¹trz.

Rudnik – zakupiono umundurowanie bo-
jowe i wyjœciowe, komplet opon do samocho-
du

Su³kowice – zakupiono drabinê, wê¿e ssaw-
ne W-52, umundurowanie; dokoñczono prowa-
dzon¹ budowê kot³owni i powiêkszenie g³ównej
sali oraz przeprowadzono remont gara¿u.

Druhowie nie mieli zastrze¿eñ do pracy
swoich zarz¹dów. Pozytywnie oceniali ich osi¹-
gniêcia i wk³ad pracy w prowadzenie jedno-
stek, czego dowodem by³o jednomyœlne udzie-
lenie absolutorium.

W Rudniku w ubieg³ym roku zmieni³ siê
ca³kowicie zarz¹d. Istniej¹cy od niedawna za-
rz¹d pracuje w sk³adzie:

Prezes – Jacek Profic, Naczelnik – Stani-
s³aw Piegza, Zastêpca naczelnika – Andrzej
Prza³a, Skarbnik – Mieczys³aw Moskal, Sekre-
tarz – Marcin Krzywoñ, Cz³onek – Krzysztof
Mysza, Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej –
Stanis³aw Szczurek.

Ka¿da jednostka przyjê³a bardzo ambit-
ne plany dzia³ania na obecny rok.

Biertowice – przygotowanie w³asnego ka-
lendarza, zainstalowanie alarmu w gara¿u i okra-
towanie jego okien; wy³o¿enie kostk¹ brukow¹
placu przed stra¿nic¹.

Harbutowice – zakup nowego samochodu
bojowego dla celów ratownictwa drogowego;
wykonanie podjazdu z ty³u obiektu; remont
wewn¹trz obiektu.

Krzywaczka – czêœciowa zmiana pokry-
cia dachowego, za³o¿enie instalacji wodnej i
grzewczej do gara¿u; zakup pompy wysokoci-
œnieniowej, mundurów bojowych, kombinezo-
nu przeciw owadom, he³mów ochronnych.

Rudnik – czêœciowy remont dachu; remont
sanitariatów i gara¿u; remont samochodu bojo-
wego.

Su³kowice – wykonanie klimatyzacji i œcia-
ny wyg³uszaj¹cej od strony drogi; okratowanie
drzwi i okien w kot³owni i przy wyjœciu awa-
ryjnym; dalszy remont gara¿u; podjêcie starañ
o zakup nowego samochodu bojowego.

„KuŸnia” – zakup kompletnego umundu-
rowania wyjœciowego i koszarowego, wê¿y W-
52 i W-75, rozdzielacza kulowego i pr¹downi-
cy turbosupon.
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Nale¿y ¿yczyæ wszystkim jednostkom, aby za³o-
¿one plany realizowa³y bez obci¹¿eñ i aby bez trudu
pozyskiwa³y na nie œrodki finansowe.

Wa¿nym zadaniem ka¿dej jednostki jest dba³oœæ o
szkolenia stra¿aków czynnych jak te¿ m³odzie¿y. Jed-
nostki co rok wysy³aj¹ druhów na szkolenia specjali-
styczne albo przeprowadzaj¹ we w³asnym zakresie
szkolenia podstawowe przygotowuj¹ce do egzaminu.
Stra¿acy dobrze wiedz¹, ¿e nie wystarczy byæ tylko
stra¿akiem. Trzeba tak¿e du¿o umieæ, ¿eby móc komuœ
spieszyæ na ratunek.

W bie¿¹cym roku zaplanowano szereg
szkoleñ.

Biertowice – 25 cz³onków do przeszkolenia w tym
2 szeregowców, 23 cz³onków MDP.

Harbutowice – 13 cz³onków do przeszkolenia w
tym 3 szeregowców, 2 naczelników, 2 dowódców MDP,
6 cz³onków MDP.

Krzywaczka – 23 cz³onków do przeszkolenia w
tym 2 szeregowców, 5 operatorów sprzêtu, 4 ratowni-
ków medycznych,10 cz³onków MDP, 2 dowódców
MDP.

Su³kowice – 15 cz³onków do przeszkolenia w tym
6 szeregowców, 1 dowódca, 1 naczelnik, 1 operator
sprzêtu, 2 ratowników medycznych 2 cz³onków MDP,
1 dowódca MDP.

Po raz pierwszy w tym roku gmina przeznaczy³a
dodatkowe pieni¹dze na prowadzenie systematycznej
pracy z dru¿ynami m³odzie¿owymi przez wykwalifi-
kowan¹ kadrê. S¹ to 2 godziny w miesi¹cu dla jednost-
ki. Zajêcia prowadzi Przemys³aw Gola, który ma wy-
kszta³cenie nie tylko merytoryczne, ale tak¿e pedago-
giczne. Ponadto dwie jednostki Harbutowice i Su³ko-
wice ubiegaj¹ siê o dodatkowe œrodki na pracê z m³o-
dzie¿¹ z og³oszonych przez burmistrza gminy progra-
mów. Stosowne wnioski zosta³y z³o¿one w UM. Tro-
ska o m³odych jest rzecz¹ wa¿n¹, gdy¿ od nich zale¿y
przysz³oœæ ochotniczych stra¿y. Zdaj¹c sobie dobrze
z tego sprawê, jednostki staraj¹ siê o to, ¿eby w ich
szeregach by³o du¿o m³odych ochotników.

W minionym roku stra¿acy wyjechali 190 razy
do po¿arów i zdarzeñ. Patrz¹c obrazowo s¹ to bez
ma³a œrednio 4 wyjazdy tygodniowo.

W tej informacji zawarta jest odpowiedŸ na zada-
wane przez niektórych pytanie, czy ochotnicy s¹ po-
trzebni.

Stra¿acy prowadz¹ tak¿e inn¹ dzia³alnoœæ: w³¹czaj¹
siê w organizacjê ¿ycia kulturalnego gminy, przepro-
wadzaj¹ pogadanki w szko³ach i przedszkolach, uczest-
nicz¹ aktywnie w œwiêtach narodowych i koœcielnych
oraz uroczystoœciach lokalnych, organizuj¹ turnieje i
zawody sportowe i sportowo-po¿arnicze, akcje do-
chodowe dla dzieci specjalnej troski i akcje krwiodaw-
stwa dla dzieci poszkodowanych w wypadkach samo-
chodowych, uczestnicz¹ w pielgrzymkach do Sanktu-
arium w £agiewnikach. W bie¿¹cym roku tak¿e jest to
wszystko w planie. W lecie odbêd¹ siê gminne zawody
sportowo-po¿arnicze.Nieco inny zakres obowi¹zków ma
OSP „KuŸnia”. Jej praca koncentruje siê g³ównie na tere-
nie zak³adu: zraszaj¹ dach hali wydzia³u kuŸni w okresie
lata, aby mo¿na by³o pracowaæ, czuwaj¹ nad zabezpie-
czeniem przeciwpowodziowym terenu zak³adu, dbaj¹ o
sprawnoœæ hydrantów, utrzymuj¹ w czystoœci parkingi i
place, czuwaj¹ nad bezpieczeñstwem podczas meczów
KS Goœcibia i uczestnicz¹ we wszystkich uroczystoœciach
gminnych.

Te ambitne plany i za³o¿enia musz¹ mieæ Ÿród³o
finansowania, bo nie wszystko mo¿na zrobiæ czynem
spo³ecznym. G³ównym Ÿród³em finansowania jest bu-
d¿et gminy, w którym w tym roku zaplanowano 97 000
z³. Œrodki te przeznaczone s¹ na zakup sprzêtu bojo-
wego i utrzymanie go w gotowoœci bojowej, ubezpie-
czenia ludzi i sprzêtu oraz badania lekarskie. Jednost-
ki, które s¹ w systemie ratownictwa drogowego (Su³-
kowice, Krzywaczka, Harbutowice) otrzymuj¹ drob-
ne kwoty równie¿ na zakup sprzêtu.

Jedynie OSP „KuŸnia” nie korzysta z dofinanso-
wania z bud¿etu gminy. Jej dzia³alnoœæ finansuje Fa-
bryka Narzêdzi „KuŸnia”.  Na walnym zebraniu pada-
³y s³owa podziêkowania pod adresem zarz¹du a szcze-
gólnie prezesa Banasia, który tak¿e prywatnie wspie-
ra jednostkê.

Sprawnoœæ bojowa to najwa¿niejsze zadanie sta-
tutowe, ale na utrzymanie obiektów i ich remonty,
promocjê, prewencjê, dzia³alnoœæ kulturaln¹ i spo-
³eczn¹ musz¹ stra¿acy pozyskiwaæ pieni¹dze w³asnym
sumptem. Dziêki Bogu s¹ jeszcze ludzie, którzy wspie-
raj¹ dzia³alnoœæ stra¿ack¹ nie szczêdz¹c grosza. S¹ tacy,
którzy daj¹ wiêcej ni¿ ich na to staæ.

Wszystkim Darczyñcom, którzy w jakikolwiek
sposób wspieraj¹ jednostki stra¿ackie, sk³adaj¹
druhowie serdeczne podziêkowanie. To dziêki
Wam istniej¹ ponad 100 lat wype³niaj¹c swoj¹ spo-
³ecznikowsk¹ misjê „Bogu na chwa³ê, ludziom na
po¿ytek”.

Prezes Zarz¹du Gminnego ZOSP
W³adys³awa Ko³odziejczyk

Su³kowice:

Bernecka Agata
Bernecki Grzegorz
Bochenek Micha³
Bochenek Stefan
Ciê¿arek Krzysztof
Dêgoszewski Krzysztof
Francuziak Wojciech
Hodurek Dorota
Jasionowicz Wies³aw
Jasuba Krzysztof
Kaczor Mariusz
Kania Katarzyna
Kowalska Lucyna
Kuchta Miros³aw
Kuchta Ryszard
Lenart Wies³aw
£ukaszewicz Katarzyna
Ostafin Aneta
Rusek Zofia
Skowronek Krzysztof
So³tys Aniela
So³tys Stanis³aw
Sroka Adam
Sroka Stanis³aw
Strêk Krzysztof
Œwiat³oñ Urszula
Œwiat³oñ Wojciech

Rudnik:

Blak Albert
Moskal Mieczys³aw
Piegza Stanis³aw
Profic Jacek
Pu³ka Piotr (burmistrz)

Krzywaczka:

Burda Antoni
Burda Wies³aw
Dziuba Stanis³aw
DŸwig Adam
Kaczor Tadeusz
Maœlanka Micha³
Mirek Katarzyna
Starowicz Jaros³aw
Ziarko Pawe³

Harbutowice:

Chodnik Danuta (so³tyska)
Chwa³a Dominik
Golonka Adam
Golonka Rafa³
Kluzik Stanis³aw
Spólnik Tomasz
Œlusarczyk Dariusz
Twardosz Grzegorz

Biertowice:

Duda Szymon
Duda Wojciech
Knapek Sylwia
Kopta Jacek
Kozie³ Pawe³
Kuzla Marcin
Œliwa Pawe³
Turek S³awomir

Izdebnik:

Tomala Bogdan

Najcenniejszy dar
Ju¿ po raz 128 w ramach akcji „Krew darem

ratowników dla dzieci poszkodowanych w wypad-
kach drogowych”, tym razem w stra¿nicy OSP
Su³kowice,  stra¿acy oraz inni mieszkañcy z na-
szej gminy i Izdebnika honorowo oddali dla dzieci
dar najcenniejszy.

Przypomnijmy, ¿e pomys³odawc¹ tej szlachetnej
akcji jest prezes Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Myœlenicach Andrzej Burzawa.

Publikujemy listê honorowych krwiodawców, któ-
rzy 9 marca w sumie oddali a¿ 30 litrów krwi.
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Programy PFRON
W dniu 28 lutego 2008 roku w Starej

Szkole w Rynku w Su³kowicach odby³o siê
spotkanie informacyjne zorganizowane
przez Urz¹d Miejski w Su³kowicach na te-
mat programów og³oszonych przez Pañstwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych.

Licznie zgromadzeni mieszkañcy gminy
mogli zapoznaæ siê w tym dniu z najwa¿niej-
szymi wytycznymi, które dotyczy³y realiza-
cji przez Oddzia³y PFRON nastêpuj¹cych pro-
gramów:

SPRAWNY DOJAZD – pomoc w nabyciu
przez osoby niepe³nosprawne samochodu oso-
bowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy katego-
rii B.

PEGAZ 2003 – pomoc w zakupie i monta-
¿u oprzyrz¹dowania do samochodu, zakupu
sprzêtu komputerowego oraz zakupu wózka
inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym.

HOMER 2003 – pomoc w zakupie sprzê-
tu elektronicznego oraz oprogramowania umo¿-
liwiaj¹cego rehabilitacjê zawodow¹ i spo³eczn¹
osób niewidomych i niedowidz¹cych.

Wszyscy zainteresowani otrzymali mate-
ria³y informacyjne dotycz¹ce realizacji ww.
programów, a tak¿e mogli pobraæ niezbêdne
dokumenty zwi¹zane z realizacj¹ programu
SPRAWNY DOJAZD.

Wszystkie informacje na temat wy¿ej wy-
mienionych programów oraz formularze wnio-
sków wraz z koniecznymi za³¹cznikami do-
stêpne s¹ na stronie internetowej Pañstwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych: www.pfron.org.pl

Wnioski nale¿y sk³adaæ w
Ma³opolskim Oddziale PFRON
ul. 29 Listopada 130
 31-406 KRAKÓW.

Hanna Pluszczyk

Rodzice dzieci niepe³nosprawnych miesz-
kaj¹cy w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich
mog¹ skorzystaæ za poœrednictwem gminy z do-
finansowania do wyprawki szkolnej dzieci.
Gminy mog¹ za poœrednictwem PFRON zaku-
piæ samochód dowo¿¹cy dzieci niepe³nospraw-
ne do szko³y. O programach PFRON adresowa-
nych do gmin i bezpoœrednio do osób niepe³no-
sprawnych poinformowa³ dyrektor ma³opolskie-
go oddzia³u PFRON Tadeusz Mêkarski.

Goœci³ on na zaproszenie burmistrza Su³ko-
wic Piotra Pu³ki i starosty Stanis³awa Chorobika
w Su³kowicach na wyjazdowym spotkaniu wój-
tów i burmistrzów naszego powiatu, które odby-
³o siê w Su³kowicach, w Starej Szkole w Rynku.
Z racji poruszanej problematyki w spotkaniu
wziêli udzia³ równie¿ przedstawiciele organizacji
pracuj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych.

Z czym do kogo?
Opieka nad osobami niepe³nosprawnymi

nale¿y do zadañ w³asnych powiatu, st¹d wiêk-
szoœæ programów PFRON realizowanych jest
za poœrednictwem tego samorz¹du. W naszym
powiecie osob¹ bezpoœrednio zajmuj¹c¹ siê tymi
zagadnieniami jest dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie Piotr Gofroñ.

Ostatnio jednak PFRON wprowadzi³ kilka
programów adresowanych do gmin i powiato-
wych urzêdów pracy. W pierwszym przypad-
ku chodzi o uczniów szkó³ podstawowych, a
w drugim – o osoby doros³e, poszukuj¹ce pra-
cy. PFRON prowadzi programy wspomagaj¹-
ce aktywizacjê zawodow¹ osób niepe³nospraw-
nych od pomocy w zdobyciu wy¿szych kwa-
lifikacji, przez atrakcyjne zachêty dla praco-
dawców, po pomoc w stworzeniu w³asnego
miejsca pracy. Z pomoc¹ funduszu mo¿na za-
opatrzyæ siê w komputer z oprogramowaniem,
mo¿na ubiegaæ siê o stypendium dla studentów
dziennych i zaocznych, a tak¿e dla s³uchaczy
policealnych studium zawodowych. Nadal
oczywiœcie PFRON prowadzi programy dofi-
nansowuj¹ce likwidacjê barier architektonicz-

Homer, Pitagoras i inni
nych zarówno w budynkach u¿ytecznoœci pu-
blicznej, jak i w prywatnych mieszkaniach osób
niepe³nosprawnych.

Lista programów PFRON jest d³uga:
„Uczeñ na wsi”, „Student”, „Pegaz” – pomoc
w zakupie wózka inwalidzkiego, „Komputer
dla Homera” – z udogodnieniami dla osób nie-
widz¹cych i s³abo widz¹cych, „Sprawny do-
jazd” - pomoc w nabyciu przez osoby niepe³-
nosprawne samochodu osobowego oraz w uzy-
skaniu prawa jazdy kategorii B, „Junior” - pro-
gram aktywizacji zawodowej absolwentów nie-
pe³nosprawnych w ramach Programu Urzêdu
Pracy „Pierwsza praca”, „Partner 2006” –
wsparcie projektów realizowanych na rzecz
osób niepe³nosprawnych przez organizacje po-
zarz¹dowe, „Pitagoras 2007” – program pomo-
cy osobom z uszkodzeniem s³uchu i wiele in-
nych. Dyrektor Mêkarski rozda³ uczestnikom
spotkania broszury informuj¹ce o aktualnie pro-
wadzonych programach oraz informacjami, kto
mo¿e siê ubiegaæ o objêcie poszczególnymi pro-
gramami, jakie musi spe³niaæ warunki i jakie s¹
procedury wymagane przez PFRON.

Sk¹d pieni¹dze?
Okazuje siê, ¿e pieniêdzy na kontach

PFRON nie brakuje. Normalnie nale¿a³oby siê
z tego cieszyæ, niemniej radoœæ nie jest pe³na.
Znaczna czêœæ tych œrodków pochodzi bowiem
z kar, które wp³ywaj¹ do Funduszu od zak³a-
dów pracy, które wol¹ p³aciæ kary ni¿ zatrud-
niaæ osoby niepe³nosprawne i stwarzaæ im wy-
magane warunki. Traktuj¹ te kary jak formê
opodatkowania.

Po konferencji wyg³oszonej przez Tadeusza
Mêkarskiego uczestnicy spotkania zadawali
pytania, prosili o wyjaœnienie poszczególnych
przypadków, pytali o mo¿liwoœci rozwi¹zania
trudnych problemów. Na zakoñczenie gospoda-
rze zaprosili wszystkich goœci na poczêstunek,
który stworzy³ okazjê do rozmów kuluarowych,
wymiany doœwiadczeñ i spostrze¿eñ.

Anna Witalis - Zdrzenicka

Pani W³adys³awa Bobe³-Kostecka jest jedn¹
z nas. Mieszka w Harbutowicach, tu ukoñczy-
³a szko³ê podstawow¹, nastêpnie uczy³a siê w
ZSZ i O w Su³kowicach. Wysz³a za m¹¿, ma
synka. W tym roku koñczy studia.

Pomó¿my W³adys³awie, dzielnej dziewczynie z Harbutowic!
Od urodzenia nosi protezê lewej rêki i nogi.

Zawsze bardzo dzielnie zmaga³a siê ze swoj¹
niepe³nosprawnoœci¹. Ale ostatnio jej stan bar-
dzo siê pogorszy³. Protezy, których obecnie
u¿ywa, s¹ ciê¿kie i niewygodne, powoduj¹ licz-
ne rany i bardzo czêsto W³adzia nie mo¿e ich
nosiæ. Nie mo¿e chodziæ. Dlatego te¿ zbiera
pieni¹dze na nowoczesne protezy. Rêka i noga
wymagaj¹ szybkiej amputacji. Potrzebne s¹
bardzo kosztowne protezy, na które W³adzi
po prostu nie staæ.

Dziêki profesorom i znajomym z roku – dziêki
pomocy dobrych ludzi – dosta³a siê do FUNDA-
CJI ANNY DYMNEJ „MIMO WSZYSTKO”.
Fundacja zbiera pieni¹dze na protezê rêki i nogi
dla niej. Istnieje mo¿liwoœæ odliczenia 1% podat-
ku dochodowego od osób fizycznych i przekaza-
nia go na subkonto W³adzi. Osoby fizyczne, in-
stytucje i firmy mog¹ przekazaæ 1% podatku, by
pomóc zakupiæ protezê.

Jak to zrobiæ? O wiele proœciej ni¿ w ubie-
g³ych latach. Aby tak siê sta³o, podatnicy w
sk³adanym przez siebie zeznaniu podatkowym

musz¹ w rubryce „Inne informacje, w tym u³a-
twiaj¹ce kontakt z podatnikiem”, znajduj¹cej siê
bezpoœrednio nad wnioskiem o przekazanie 1%
podatku nale¿nego, odpowiednio w:

- poz. 135 – PIT – 28,
- poz. 311 – PIT – 36,
- poz. 107 – PIT – 36L,
- poz. 123 – PIT – 37,
- poz. 59 – PIT – 38,
wpisaæ: „indywidualne has³o podopieczne-

go: W³adys³awa Bobe³-Kostecka”.
Pod t¹ rubryk¹, w czêœci dotycz¹cej prze-

kazania 1% podatku znajduje siê rubryka: Na-
zwa OPP – gdzie wpisujemy: FUNDACJA
ANNY DYMNEJ „MIMO WSZYSTKO”. Na-
tomiast w pozycji ni¿ej: Numer KRS – wpisu-
jemy numer – 0000174486.

W³adys³awa bardzo potrzebuje pieniêdzy
na te protezy, jest jej ogromnie ciê¿ko. Ma mê¿a
i synka, który potrzebuje mamy.

Pomó¿my jej wspólnie!
Piotr Pu³ka
Burmistrz
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W dniu 15 lutego 2008 r. odby³o siê posie-
dzenie Komisji ds. Przeciwdzia³ania Bezro-
bociu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej poœwiê-
cone mo¿liwoœci pozyskania œrodków Progra-
mu Operacyjnego – Kapita³ Ludzki w latach
2008 – 2013. Zagadnienie to przybli¿y³ radnym
Mariusz Michna, doradca zawodowy z Powia-
towego Urzêdu Pracy w Myœlenicach.

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki (PO
KL) na lata 2007 – 2013 jest najwiêkszym w
historii Unii Europejskiej programem wspó³fi-
nansowanym z Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego (EFS). Ca³oœæ kwoty, jak¹ przewidzia-
no na jego realizacjê to ponad 11,4 mld EUR, z
czego ponad 9,7 mld EUR stanowi¹ œrodki EFS,
a ok. 1,7 mld EUR – œrodki krajowe.

Œrodki te bêd¹ przeznaczone m.in. na ak-
tywne formy pomocy dla osób bezrobotnych,
niepe³nosprawnych, zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym, na wsparcie sektora oœwiaty oraz
na szkolenia dla przedsiêbiorców i pracowników.

Celem g³ównym Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki jest wzrost poziomu zatrud-
nienia i spójnoœci spo³ecznej. Cel ten bêdzie re-
alizowany m.in. poprzez aktywizacjê zawo-
dow¹, rozwijanie potencja³u adaptacyjnego
przedsiêbiorstw i ich pracowników, podniesie-
nie poziomu wykszta³cenia spo³eczeñstwa,
zmniejszenie obszarów wykluczenia spo³ecz-
nego oraz wsparcie mechanizmów efektywne-
go zarz¹dzania w administracji pañstwowej. W
ramach programu wsparciem zostan¹ objête
nastêpuj¹ce obszary: zatrudnienie, edukacja,
integracja spo³eczna, adaptacyjnoœæ przedsiê-
biorstw, zagadnienia zwi¹zane z rozwojem za-
sobów ludzkich na terenach wiejskich, z bu-
dow¹ sprawnej i skutecznej administracji pu-
blicznej wszystkich szczebli oraz partnerskie-
go pañstwa, a tak¿e z promocj¹ postaw zdro-
wotnych wœród osób pracuj¹cych i doskonale-
niem zawodowym kadr medycznych.

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki sk³a-
da siê z 10 Priorytetów, realizowanych równo-
legle na poziomie centralnym i regionalnym. Ok.
60% œrodków PO KL zostanie przeznaczonych
na powadzenie wsparcia realizowanego przez
regiony, natomiast ok. 40% œrodków skierowa-
no na realizacjê wsparcia sektorowego prowa-
dzonego na szczeblu centralnym.

Priorytety realizowane centralnie:

• Priorytet I Zatrudnienie i integracja spo³eczna
• Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i po-
tencja³u adaptacyjnego przedsiêbiorstw
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracuj¹cych
• Priorytet III Wysoka jakoœæ systemu oœwiaty
• Priorytet IV Szkolnictwo wy¿sze i nauka
• Priorytet V Dobre rz¹dzenie

Pozosta³e priorytety s¹ realizowane
na szczeblu regionalnym.

Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i biernych zawodowo stanowi podstawowe wy-
zwanie dla polityki zatrudnieniowej pañstwa,
szczególnie w kontekœcie dokonuj¹cych siê prze-
mian spo³ecznych, gospodarczych i demograficz-
nych, które wp³ywaj¹ na strukturê rynku pracy.
Jednoczeœnie, ze wzglêdu na terytorialne zró¿ni-
cowanie poziomu bezrobocia, a tak¿e lepsz¹ mo¿-
liwoœæ rozpoznania specyficznych problemów
wystêpuj¹cych w wymiarze lokalnym i regional-
nym, pomoc kierowana do osób bezrobotnych i
biernych zawodowo bêdzie realizowana przede
wszystkim na poziomie regionu, przy jednocze-
snej wspó³pracy i zaanga¿owaniu szerokiego gro-
na podmiotów dzia³aj¹cych na rzecz aktywizacji
zawodowej w skali regionalnej.

Priorytet VII
Promocja integracji spo³ecznej

Ryzyko wykluczenia i sfera ubóstwa do-
tyczy przede wszystkim rodzin, których cz³on-
kowie wywodz¹ siê z grup znajduj¹cych siê w
szczególnej sytuacji na rynku pracy i borykaj¹
z problemem bezrobocia. Dlatego te¿ niezbêd-
ne s¹ dzia³ania ukierunkowane na zwiêkszenie
szans w znalezieniu zatrudnienia przez wspo-
mniane grupy, wyrównywanie deficytów wy-
nikaj¹cych z braku dostêpu do okreœlonych dóbr
i us³ug, braku posiadanych kwalifikacji, czy tez
z innych czynników powoduj¹cych ogranicze-
nie szans okreœlonych grup spo³ecznych.

Ten priorytet obejmuje rozwój kadry OPS:
szkolenia z zakresu nowoczesnych metod pracy

socjalnej, upowszechnianie integracji spo³ecznej
poprzez m.in. spó³dzielnie, aktywizacja zawodo-
wa osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym,
osoby bezrobotne d³u¿ej ni¿ 24 miesi¹ce itp.

Priorytet VIII
Regionalne kadry gospodarki

Zmiany organizacyjne, w tym prowadzenie
procesów restrukturyzacyjnych, nios¹ ze sob¹
ryzyko redukcji zatrudnienia. W celu przeciw-
dzia³ania wzrostowi bezrobocia wywo³anego pro-
cesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi, nale-
¿y w zarz¹dzaniu tymi procesami wspomóc za-
równo przedsiêbiorstwa, samorz¹d lokalny, in-
stytucje rynku pracy, jak i samych pracowników.

Priorytet ten obejmuje m. in. dotacje bez-
zwrotn¹ dla bezrobotnych, chc¹cych rozpocz¹æ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Kwota dotacji wyno-
si ok. 12 tys. z³. Warunkiem jest utrzymanie
dzia³alnoœci gospodarczej co najmniej przez 12
miesiêcy. Dotacja musi zostaæ wydana na za-
kup sprzêtu potrzebnego do firmy. Osoba, któ-
ra otrzyma³a dotacjê, zobowi¹zana jest co 3
miesi¹ce przedstawiaæ zaœwiadczenie z Urzê-
du Skarbowego i ZUS-u o dalszym prowadze-
niu dzia³alnoœci gospodarczej.

Przewidziane s¹ tak¿e dotacje dla pracuj¹-
cych, rolników, rencistów i osób nie prowadz¹-
cych dzia³alnoœci gospodarczej od 4 lat oraz osób,
które wczeœniej nie otrzyma³y dotacji z Urzêdu
Pracy. Osoba zameldowana na terenie woj. ma-
³opolskiego mo¿e ubiegaæ siê o dofinansowanie
za poœrednictwem instytucji, która wygra³a kon-
kurs na poœrednika udzielaj¹cego dotacjê, s¹ to
Urzêdy Pracy, stowarzyszenia, fundacje, insty-
tucje, które posiadaj¹ osobowoœæ prawn¹. Jedna
osoba nie mo¿e ubiegaæ siê o dotacjê w dwóch
instytucjach jednoczeœnie. Natomiast jeœli stara-
j¹c siê nie otrzyma³a dotacji, to wówczas mo¿e
staraæ siê o dotacjê z innej instytucji.

Priorytet IX
Rozwój kszta³cenia i kompetencji w regionach

Dostêp do edukacji i umo¿liwienie korzy-
stania z us³ug edukacyjnych s¹ podstawowy-
mi czynnikami okreœlaj¹cymi przebieg œcie¿ki
edukacyjnej, a w rezultacie sytuacjê jednostek
na rynku pracy. W ramach Priorytetu IX reali-
zowane bêd¹ dzia³ania obejmuj¹ce wsparcie kie-
rowane do osób i placówek realizuj¹cych pro-
ces kszta³cenia, maj¹ce na celu stworzenie rów-
nych szans w dostêpie do edukacji, a tak¿e
upowszechnienie kszta³cenia ustawicznego. S¹
to œrodki dla oœwiaty.

Najwiêcej dotacji bêdzie przeznaczonych
na szkolnictwo zawodowe, praktyki, jak rów-
nie¿ szkolenia nauczycieli oraz na Centra
Kszta³ceñ Ustawicznych dla osób, które chc¹
uzyskaæ uprawnienia do wykonywania zawo-
dów, np. budowlaniec, stolarz, itp.

Ponadto realizowany bêdzie Priorytet X
Pomoc techniczna, którego celem jest zapew-
nienie w³aœciwego zarz¹dzania, wdra¿ania
oraz promocji Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego.

Teresa Kania
Wiêcej informacji znaleŸæ mo¿na na stronie

internetowej www.wup-krakow.pl.

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki

Wielkanoc.
Œwiêto tych, którzy maj¹ nadziejê,
tych, którzy nie lêkaj¹ siê nocy
i tych, co wierz¹, ¿e przed œmierci¹
skutecznie chroni
mi³oœæ

Krzysztof R. Jaœkiewicz
 
Na nadchodz¹ce Œwiêta ¿yczymy Wszystkim s³oñca, radoœci, nadziei

oraz mi³ych chwil przy wielkanocnym stole w rodzinnym gronie.

Niech Pokój Wielkanocy zawsze panuje w Waszych sercach!

Dyrektor i pracownicy
Oœrodka Kultury w Su³kowicach
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Komisja ds. Przeciwdzia³ania Bezrobociu,
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Rady Miejskiej
obradowa³a na temat „form pomocy dla bezro-
botnych i pracodawców z Powiatowego Urzê-
du Pracy w Myœlenicach”.

Uczestnicz¹cy w spotkaniu dyrektor Po-
wiatowego Urzêdu Pracy w Myœlenicach Mie-
czys³aw Kêsek poinformowa³, ¿e bezrobocie
w Gminie Su³kowice uleg³o zmniejszeniu o
3,08% w stosunku do okresu poprzedniego.
W 2005 r. by³o 861 bezrobotnych z Gminy
Su³kowice, natomiast w 2006 r. liczba ta zmniej-
szy³a siê do 588 osób. We wrzeœniu 2007 r.
by³o 422 bezrobotnych, w tym z prawem do
zasi³ku 58 osób. M. Kêsek omówi³ równie¿
formy pomocy dla pracodawców poszukuj¹-
cych wykwalifikowanych pracowników i bez-
robotnych poszukuj¹cych pracy. Nadmieni³, ¿e
zakres pomocy w 2008 r. bêdzie wiêkszy, np.
dla osób niepe³nosprawnych na rehabilitacjê.
Ok. 40 tys. z³ zostanie przeznaczone dla osób
zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹. Na utworzenie stanowisk dla osób nie-
pe³nosprawnych (niekoniecznie w zak³adzie
pracy chronionej) bêdzie przeznaczona ogólna
kwota w wysokoœci ok. 100 tys. z³.

Formy pomocy dla pracodawców

1. Prace interwencyjne – czêœæ wynagro-
dzenia pracownika finansuje PUP, a czêœæ pra-
codawca, który jest zobowi¹zany takie miejsce
pracy utrzymaæ, jeœli przedsiêbiorca nie utrzy-
ma stanowiska jest zobowi¹zany do zwrotu
kwoty dotacji z procentami.

2. Zwrot kosztów ubezpieczenia spo³ecz-
nego pracownika.

3. Sta¿-stypendium sta¿ysty zosta³o pod-
niesione do 700 z³ brutto, jest zainteresowanie
ze strony pracodawców t¹ form¹ wsparcia, jed-
nak nie ma chêtnych osób do odbywania sta-

¿ów. Sta¿e skierowane s¹ do osób do 25 roku
¿ycia, które nigdy nie pracowa³y.

4. Przygotowanie zawodowe w miejscu
pracy skierowane do osób bez wykszta³cenia,
wykluczonych z rynku pracy, wychowuj¹cych
dzieci; dla osób, które po d³ugiej przerwie chc¹
powróciæ do pracy. Ta forma pomocy siê spraw-
dza. M. Kêsek poda³ przyk³ad kobiety, która
po 30-letniej przerwie w zatrudnieniu znalaz³a
pracê i awansowa³a na stanowisko brygadzist-
ki w zak³adzie pracy.

5. Umowa aktywizacyjna. Forma zatrud-
nienia jako opiekunka, gospodyni domowa i
pomoc domowa. Zawarcie takiej umowy zg³a-
sza siê do urzêdu pracy. Jest to szansa na zale-
galizowanie pracy.

6. Refundacja kosztów wyposa¿enia sta-
nowiska dla osoby bezrobotnej, pracodawca
otrzymuje dotacjê na ten cel i przedstawia fak-
turê potwierdzaj¹c¹ zakup artyku³ów wypo-
sa¿enia stanowiska.

7. Roboty publiczne – forma zatrudnienia
skierowana do samorz¹dów, w 100% finanso-
wana z PUP.

Formy pomocy dla bezrobotnych

1. Szkolenia finansowane ze œrodków Fun-
duszu Pracy.

2. Doradztwo i informacja zawodowa.
3. Pomoc przy tworzeniu dokumentów

aplikacyjnych i przygotowywaniu do rozmów
kwalifikacyjnych.

4. Finansowanie kosztów przejazdu do
pracy powy¿ej 30 km lub kosztu zakwatero-
wania, jeœli osoba pobiera zasiùek i podejmie
pracê na pó³ etatu, wspomniane finansowanie
obejmuje okres do 6 miesiêcy.

5. Finansowanie kosztów studiów pody-
plomowych do wysokoœci 75%, jeœli osoba
bezrobotna ubiegaj¹ca siê o tê formê pomocy

Pomoc dla bezrobotnych i pracodawców
uprawdopodobni, ¿e ukoñczenie danych stu-
diów pomo¿e w znalezieniu pracy.

6. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.
Osoba bezrobotna i samotnie wychowuj¹ca jed-
no dziecko w wieku do 7 roku ¿ycia mo¿e ubie-
gaæ siê o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
w wysokoœci uzgodnionej, nie wy¿szej ni¿
po³owa zasi³ku dla bezrobotnych.

7. Szkolenia w zakresie ma³ej przedsiêbior-
czoœci i inne. M. Kêsek poinformowa³, ¿e wiêk-
szy nacisk obecnie jest k³adziony na szkolenia
indywidualne, np. kierowców samochodów ciê-
¿arowych. Finansowany jest koszt uzyskania
prawa jazdy – kursu i jednego egzaminu. Przed
takim szkoleniem wymagana jest deklaracja
chêci zatrudnienia ze strony pracodawcy. Or-
ganizowane s¹ tak¿e szkolenia dla stra¿aków,
którzy nie ukoñczyli szko³y w tym zakresie.

8. Przyznawanie jednorazowych œrodków
na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej- dotacje
w wys. 12 tys. z³ na rozpoczêcie dzia³alnoœci
gospodarczej przez osoby bezrobotne. Wyma-
gane jest porêczenie dwóch porêczycieli. Oso-
ba, która otrzyma³a dotacjê musi przynajmniej
przez rok prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
w przeciwnym razie zobowi¹zana jest do zwro-
tu ww. kwoty wraz z procentem.

8. Stypendia na kontynuowanie nauki w
systemie zaocznym przyznawane s¹ na okres
12 miesiêcy dla osób bez zawodu np. po skoñ-
czeniu LO. Starosta mo¿e wyraziæ zgodê na
przyznanie stypendium do czasu ukoñczenia
nauki w przypadku trudnej sytuacji material-
nej rodziny.

Teresa Kania

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Po-
wiatowym Urzêdzie Pracy w Myœlenicach oraz
na stronie internetowej

www.powiat-myslenice.pl/pup

Odpowiedni wniosek nale¿y z³o¿yæ do
Burmistrza Gminy Su³kowice wraz z faktura-
mi VAT stanowi¹cymi dowód zakupu oleju
napêdowego w okresie od 1 wrzeœnia 2007 r.
do 29 lutego 2008 r.

Limit zwrotu podatku w 2008 r. wynosiæ
bêdzie: 73,10 z³ x iloœæ ha u¿ytków rolnych.

Pieni¹dze bêd¹ wyp³acane w terminie: 2 -
31 maja 2008 r. gotówk¹ w kasie Urzêdu Miej-
skiego w Su³kowicach lub przelewem na rachu-
nek bankowy podany we wniosku.

Wzory wniosków mo¿na uzyskaæ w Urzê-
dzie Miejskim w Su³kowicach oraz na stronie
internetowej (http:/www.sulkowice.pl) zak³ad-
ka „Informacje podatkowe”.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ
pod nr telefonu (12) 273-20-75 w.33

Termin sk³adania wniosków
1-31 marca 2008 r.

W trosce o podnoszenie jakoœci pracy
Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach zwracam
siê z uprzejm¹ proœb¹ o wype³nianie ankie-
ty, która pozwoli nam oceniæ, w jakim stop-
niu Urz¹d i jego pracownicy spe³niaj¹ Pañ-
stwa wymagania i oczekiwania.

Pañstwa opinie i wnioski zostan¹ wyko-
rzystane w procesie doskonalenia poziomu
naszych us³ug œwiadczonych na rzecz Klien-
tów.

Ankieta dostêpna jest na Sali Obs³ugi Klien-
ta, na I piêtrze Urzêdu oraz na stronie interne-
towej Urzêdu

www.sulkowice.pl

Prosimy o wrzucanie wype³nionych ankiet
do skrzynek z napisem „Ankieta”.

Mo¿na je równie¿ przesy³aæ drog¹ elektro-
niczn¹ na adres: ankieta@sulkowice.pl

Ma³gorzata Dziadkowiec
Sekretarz Gminy

Proœba o opiniê

zawartego w cenie oleju napêdowe-
go wykorzystywanego do produkcji
rolnej

Szanowni Pañstwo!
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Jak to siê zaczê³o?

W 1935 roku w Akron Ohio w USA spo-
tka³o siê dwóch mê¿czyzn: makler gie³dowy z
Nowego Jorku Bill W. i chirurg z Akron dr Bob.
Obaj byli wówczas uznawani za alkoholików
w beznadziejnym stanie; próbowali ró¿nych
kuracji, przebywali kilkakrotnie w szpitalach –
bez efektów. Spotkali siê i rozmawiaj¹c ze sob¹
o swoim problemie alkoholowym stwierdzili,
¿e zachowuj¹ abstynencjê i pomagaj¹ sobie.
Wkrótce odkryli, ¿e mog¹ poszukaæ innych i
grono niepij¹cych alkoholików siê powiêksza-
³o. W 1939 roku na podstawie spisanych prze-
¿yæ i doœwiadczeñ powsta³a ksi¹¿ka pt. „Ano-
nimowi Alkoholicy”. W miarê rozwoju AA po-
jawia³o siê wiele problemów takich jak np.
cz³onkostwo, zdobywanie i podzia³ pieniêdzy,
stosunki miêdzyludzkie, kierowanie grupami,
reprezentacja na zewn¹trz, dlatego te¿ powsta³o
„12 Tradycji AA” opublikowane w 1946 roku.

Obecnie AA istnieje w ponad 170 krajach
œwiata. Idea i myœli AA dotar³y tak¿e do Polski
z USA i jesieni¹ 1974 r. w Poznaniu powstaje
pierwsza grupa AA „Eleusis”. Nastêpne grupy
AA powstaj¹ w Bêdzinie (1978), S³upsku i War-
szawie (1980), Wroc³awiu i Kutnie (1981).
Potem nast¹pi³ dynamiczny rozwój AA w Pol-
sce i w 2001 roku Wspólnota AA liczy³a 1800
grup.

Grupa „TrzeŸwiej¹cy razem” w Su³kowi-
cach powsta³a w 2007 roku wzoruj¹c siê na
dzia³alnoœci i historii powstania Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików.

Kim jesteœmy?

My, uczestnicy AA – zarówno mê¿czyŸ-
ni, jak i kobiety – jesteœmy ludŸmi, którzy prze-
konali siê, ¿e nie panuj¹ nad alkoholem. Dowie-
dzieliœmy siê, ¿e musimy ¿yæ bez niego, je¿eli

chcemy unikn¹æ katastrofy w ¿yciu naszym i
naszych bliskich. Mamy tylko jeden zasadni-
czy cel: utrzymaæ w³asn¹ trzeŸwoœæ i pomagaæ
tym, którzy zwracaj¹ siê do nas o pomoc w
osi¹gniêciu trzeŸwoœci. Nie jesteœmy reforma-
torami; nie jesteœmy zwi¹zani z ¿adn¹ grup¹
interesu, nie propagujemy ani nie zwalczamy
¿adnych racji, nie jesteœmy przypisani do ¿ad-
nego wyznania religijnego.

Wœród uczestników AA znajduj¹ siê ludzie
w ró¿nym wieku, o ró¿nym statusie spo³ecz-
nym, ekonomicznym i kulturowym. Niektó-
rzy z nas pili przez wiele d³ugich lat, zanim
zrozumieli, ¿e nie radz¹ sobie z alkoholem. Ró¿-
norodne by³y skutki naszego picia. Wielu z nas
zamieni³o siê w ludzkie wraki, stracili rodzinê,
maj¹tek i godnoœæ, stoczyli siê do rynsztoka w
ró¿nych miejscach, czêœæ w kó³ko l¹dowa³a w
szpitalu lub powraca³a za mury wiêzienia. Ale
s¹ wœród nas i tacy, którzy nigdy nie trafili do
szpitala czy wiêzienia ani nie stracili przez
swoje picie swojej pracy lub rodziny, jednak¿e
w pewnym momencie uœwiadomiliœmy sobie,
¿e alkohol przeszkadza nam normalnie ¿yæ, a
kiedy zaœ odkryliœmy, ¿e nie umiemy ¿yæ bez
niego, my równie¿ poszukaliœmy pomocy w
AA. Dziêki AA dowiedzieliœmy siê sporo o

sobie i o alkoholizmie. Wiedzê tê przez ca³y
czas odœwie¿amy, gdy¿ jest kluczem do naszej
trzeŸwoœci, a ona jest dla nas najwa¿niejsza.

Jak to dzia³a?

„Rzadko siê zdarza, by dozna³ niepowo-
dzenia ktoœ, kto postêpuje zgodnie z naszym
programem. Nie wracaj¹ do zdrowia ludzie, któ-
rzy nie mog¹ lub nie chc¹ ca³kowicie poddaæ siê
temu prostemu programowi. Zazwyczaj s¹ to
mê¿czyŸni i kobiety, którzy z natury swojej
nie s¹ zdolni do zachowania uczciwoœci wobec
samych siebie. Istniej¹ tacy nieszczêœnicy, to
nie ich wina, tacy siê po prostu urodzili. Z na-
tury swej nie s¹ zdolni poj¹æ, a tym bardziej
rozwin¹æ sposobu postêpowania, który wy-
maga bezwzglêdnej uczciwoœci, ich szanse na
powodzenie s¹ znikome. Istniej¹ tak¿e ludzie,
których cierpienie wynika z g³êbokich zabu-
rzeñ emocjonalnych lub umys³owych, ale wie-
lu z nich wraca do zdrowia, jeœli tylko zdobêd¹
siê na uczciwoœæ wobec siebie. Bo pamiêtamy,
¿e mamy do czynienie z alkoholem, wrogiem
podstêpnym, potê¿nym i przebieg³ym”.

(fragment V rozdzia³u
„Wielkiej Ksiêgi” AA)

Jedynym warunkiem uczestnictwa we
Wspólnocie AA jest chêæ zaprzestania picia.
Nie ma w AA ¿adnych sk³adek ani op³at, jeste-
œmy samowystarczalni poprzez w³asne dobro-
wolne datki. Wspólnota AA nie jest zwi¹zana z
¿adn¹ sekt¹, wyznaniem, dzia³alnoœci¹ poli-
tyczn¹, organizacj¹ lub instytucj¹, nie anga¿uje
siê w ¿adne publiczne polemiki, nie popiera ani
nie zwalcza ¿adnych pogl¹dów. Naszym pod-
stawowym celem jest trwaæ w trzeŸwoœci i
pomagaæ innym alkoholikom w jej osi¹gniêciu.

Grupa „TrzeŸwiej¹cy razem” zorganizowa-
³a w dniu 20.01.2008 roku uroczysty mityng,
na który przybyli burmistrz Piotr Pu³ka, z-ca
burmistrza Rozalia Oliwa, pe³nomocnik do roz-
wi¹zywania problemów spo³ecznych Anna
Kuchta, proboszcz parafii Su³kowice ks. Stani-
s³aw Jaœkowiec, policja i wielu innych zapro-
szonych goœci oraz przyjaciele innych grup z
Krakowa i terenu Ma³opolski (np. z Bukowi-
ny Tatrzañskiej).

Mityng by³ poprowadzony zgodnie z za-
sadami AA przez przyjació³ z d³ugoletnim do-
œwiadczeniem dzia³aj¹cych w s³u¿bach AA od
kilkunastu lat. Nasza nowopowsta³a grupa cie-
szy siê du¿ym wsparciem w³adz lokalnych
Gminy Su³kowice oraz w³adz koœcielnych. W
trakcie uroczystego mityngu podziêkowania
z³o¿yli pan burmistrz i ks. proboszcz.

PrzyjdŸ, zobacz, dowiedz siê o nas wiêcej,
uwierz, ¿e mo¿na wygraæ walkê z na³ogiem al-
koholowym.

S³u¿by grupy AA „TrzeŸwiej¹cy razem”
Aleksandra

Wspólnota AA

- masz ju¿ doœæ picia w swoim ¿yciu i nie jesteœ sobie w stanie z tym samodzielnie
poradziæ,
- chcesz zmian w relacji z osob¹ pij¹c¹,
- chcesz swoim dzia³aniem i w³aœciw¹ pomoc¹ sk³oniæ osobê pij¹c¹ do zaprzestania
picia,
- chcesz pog³êbiæ swoj¹ wiedzê na temat choroby alkoholowej,
- mo¿e te¿ po prostu chcesz utrwalaæ, umacniaæ swoj¹ trzeŸwoœæ dziel¹c siê z innymi
swoim doœwiadczeniem.

TO  MO¯E  ANONIMOWI  ALKOHOLICY  CI  POMOG¥.
PrzyjdŸ na mityng otwarty

GRUPY  AA  „TRZE•WIEJ¥CY RAZEM”

który odbywa siê w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca godz. 17.00 (sala po biblio-
tece) w Oœrodku Kultury w Su³kowicach. W pozosta³e niedziele miesi¹ca odbywaj¹
siê mityngi zamkniête dla cz³onków AA lub tych, którzy maj¹ problem z alkoholem i
maj¹ „pragnienie zaprzestania picia”.

 AA oferuje akceptacjê ka¿demu z problemem alkoholowym, mówi¹c:
„To ty sam decydujesz, czy nale¿ysz do AA. Ty sam mo¿esz zg³osiæ siê do nas i nikt

nie ma prawa ciê odrzuciæ. Niewa¿ne, kim jesteœ i jak nisko upad³eœ. Stajesz siê cz³on-
kiem AA dok³adnie w chwili, gdy zadeklarujesz chêæ przynale¿noœci”. Ponadto na
mityngu AA wszyscy obecni zobowi¹zani s¹ do zachowania anonimowoœci osób, oraz
zas³yszanych spraw i zdarzeñ. Jest to fundamentalna zasada AA.

Drogi / a Przyjacielu / Przyjació³ko

W AA przekonaliœmy siê, ¿e po¿ytki z
modlitwy nie mog¹ budziæ w¹tpliwoœci. Obej-
muj¹ one zarówno wiedzê jak i doœwiadczenie.
Ci, którzy wytrwali w modlitwie, zdobyli si³ê
znacznie przewy¿szaj¹c¹ ich w³asn¹ oraz m¹-
droœæ ponad miarê ich naturalnych zdolnoœci. A
tak¿e coraz wiêkszy spokój umys³u, pozwala-
j¹cy zdecydowanie stawiæ czo³o najtrudniejszym
problemom.

BILL W.
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Opieka pedagogiczna Jan P³oszczyca

Jakiego przedmiotu Pani uczy?
Uczê jêzyka angielskiego.
Od ilu lat pracuje Pani w swoim
zawodzie?
To jest mój pierwszy rok pracy w za-
wodzie nauczyciela.
Czy pracowa³a Pani wczeœniej w
szkole?
Tak, jako praktykantka pracowa³am
w gimnazjum.
A czy dobrze Pani siê pracuje w na-
szej szkole?
Tak, bardzo dobrze.
Jakie cechy, Pani zdaniem, powi-
nien mieæ idealny uczeñ?

Nowi nauczyciele w naszej szkole

Katarzyna Stolarska

W ilu parafiach Ksi¹dz dotychczas
pracowa³?
W jednej,w Bukowinie Tatrzañskiej.
Czy chcia³by zostaæ Ksi¹dz w przy-
sz³oœci proboszczem?
Nie, bo to bardzo odpowiedzialna
funkcja.
Co Ksiêdzu podoba siê w naszej
parafii?
Hmm, wszystko mi siê podoba.
Ile lat jest Ksi¹dz kap³anem?
5 lat.
Gdyby Ksi¹dz nie by³ kap³anem,
to kim by Ksi¹dz chcia³ zostaæ?
Kierowc¹ ciê¿arówki.

Jak czuje siê Pan w naszej szkole?
Na razie bardzo dobrze, atmosfera jest
bardzo przyjemna.
Jak d³ugo pracuje Pan jako kate-
cheta?
To moja pierwsza szko³a, w której
uczê.
Czy chodzi³ Pan na wagary?
Nie, raczej nie.
Jaki Pana zdaniem powinien byæ
idealny uczeñ?
Przede wszystkim taki, który siê do-
brze uczy, nie lekcewa¿y poleceñ na-
uczyciela i jest zdyscyplinowany.

W tym roku szkolnym pojawili siê w naszej szkole nowi na-
uczyciele. S¹ to mgr Katarzyna Stolarska, ks. mgr Marek Suder
oraz mgr Jan Walas. Uczniowie z ko³a dziennikarskiego prze-
prowadzili wywiady z naszymi nowymi pedagogami.

Jan Walas

Ks. Marek Suder

Idealny uczeñ powinien byæ pilny, obowi¹zkowy i aktywny na lekcjach.
Powinien byæ kole¿eñski i z szacunkiem odnosiæ siê zarówno do nauczy-
cieli jak i do swoich kolegów i kole¿anek. Powinien byæ przy tym pogod-
ny i uœmiechniêty.
Gdyby nie zosta³a Pani nauczycielk¹, to jaki wybra³aby Pani za-
wód?
Chcia³abym zostaæ fizjoterapeutk¹
Dziêkujê serdecznie za poœwiêcony nam czas i ¿yczê wielu sukce-
sów w nowym miejscu pracy.

Wywiad przygotowa³a i przeprowadzi³a Justyna Chrobak z V a

Zabawa karnawa³owa SU

24 stycznia 2008 r. Samorz¹d Uczniowski zorganizowa³ dla uczniów
dyskotekê, która poprowadzili Jakub Paj¹k i Mateusz Dziedzic, za co
im bardzo serdecznie i mocno dziêkujemy.

Spotkanie ze stra¿akami

24 stycznia 2008 r. goœciliœmy w naszej szkole stra¿aków z Zawo-
dowej Stra¿y Po¿arnej w Myœlenicach. Stra¿acy zaprezentowali uczniom
najnowszy sprzêt oraz przedstawili prezentacje multimedialne na temat
zachowania bezpieczeñstwa w czasie ferii.

Zebrania z rodzicami

23 stycznia 2008 r. odby³y siê zebrania z rodzicami uczniów. Podob-
nie do poprzednich spotkañ nosi³y one charakter otwarty. Rodzice mieli
mo¿liwoœæ rozmowy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, jednak
z tej mo¿liwoœci bardzo rzadko korzystali.

Konkurs CEO
„Œladami przesz³oœci – uczniowie adoptuj¹ zabytki”

Uczniowie klasy V b (wychowawca Izabela Profic) i klasy V c (wy-
chowawca Bogumi³a Blak) zg³osili udzia³ w tegorocznej edycji programu
„Œladami przesz³oœci – uczniowie adoptuj¹ zabytki”. Projekt klasy V b
to adopcja zabytku kultury niematerialnej, jakimi s¹ zachowane teksty
grup kolêdniczych oraz pastora³ek z naszego regionu, a klasa V c konty-
nuuje opiekê nad cmentarzem cholerycznym w naszej miejscowoœci.

Czy bêdzie Pan prowadzi³ jakieœ ko³a zainteresowañ w naszej szko-
le?
Jeszcze nikt mi nie proponowa³.
Mo¿e sprawdzimy Pana wiedzê: proszê wymieniæ uczynki mi³o-
sierdzia wzglêdem duszy i 3 cnoty Boskie. Czy zgadza siê Pan?
Oczywiœcie. Grzesz¹cych upominaæ. Nieumiejêtnych pouczaæ. W¹tpi¹-
cym dobrze radziæ. Strapionych pocieszaæ. Krzywdy cierpliwie znosiæ.
Urazy chêtnie darowaæ. Modliæ siê za ¿ywych i umar³ych. Cnoty Bo-
skie: wiara, nadzieja i mi³oœæ.
Czy ukoñczy³ Pan jakieœ inne studia?
Tak, ukoñczy³em dziennikarskie i obecnie studiujê jêzyk angielski.
Gdyby wygra³ Pan w Lotka 1.000.000 z³, to co by Pan z nimi zrobi³?
Za³o¿y³bym szko³ê prywatn¹.
Gdyby nie by³by Pan nauczycielem, to kim by Pan zosta³?
Zosta³bym dziennikarzem.

Wywiad przygotowa³y i przeprowadzi³y Ewelina KoŸlak i Marta
Œwiat³oñ z V b

Czy têskni Ksi¹dz za rodzinnymi stronami?
Nie, bo s¹ blisko Su³kowic.
Jakie zmiany wprowadzi³by Ksi¹dz w szkole?
Uczniom za³o¿y³bym kule do nóg, ¿eby tak szybko nie biegali (mog¹
sobie krzywdê zrobiæ), wakacje by³yby 10 miesiêcy, a ferie 2 miesi¹ce –
nauki „zero”.
Czy prowadzi Ksi¹dz rekolekcje w innych parafiach?
Tak, w Poroninie. Poza tym prowadzê rekolekcje wakacyjne w wielu
miejscowoœciach.
Czy cieszy siê Ksi¹dz z tego, ¿e mo¿e przygotowywaæ dzieci do I
Komunii?
Bardzo siê cieszê.

Wywiad przygotowa³y i przeprowadzi³y Aleksandra Krzy¿ek
i Ewelina KoŸlak z V b

Informacje

ZE SZKOLNEJ £AWKI
Gazetka Szko³y Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Su³kowicach

Jan Walas
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Opieka pedagogiczna i korekta
tekstów Anna Bargie³

Jak pogodziæ swoje zainteresowania z
obowi¹zkami? Czy z nauki da siê czerpaæ
przyjemnoœæ? Jak i czy warto zab³ysn¹æ
wiedz¹ wœród innych nastolatków? Tego
miedzy innymi chcia³abym siê dowiedzieæ
od mojego rozmówcy Kamila Pu³ki z II g.

Czy, jako ¿e jesteœmy znajomymi z klasy,
pozwolisz, i¿ bêdê siê zwraca³a do ciebie po
imieniu, czy te¿ mo¿e masz ju¿ nawyki gwiaz-
dy i chcesz, abym zwraca³a siê do ciebie per
„pan”?

Zaczekaj, niech pomyœlê… No dobrze, mów
mi „Kamil”.

Jesteœ jedn¹ z osób z naszej szko³y, obok
Marysi Strêk z III g i Agnieszki Szczurek z III
f (przygotowywanymi przez p. M. Norek), które
zakwalifikowa³y siê do rejonowego etapu kon-
kursu z jêzyka niemieckiego. Dla wielu
uczniów nauka obcego jêzyka jest mêczarni¹,
a Tobie przychodzi to bez trudu. Jak Ty to ro-
bisz? ZdradŸ swój sekret, bo w przysz³ym roku
po raz pierwszy czeka nas wszystkich egzamin
z jêzyka. Wiêc jak siê uczyæ?

Z telewizji!
Nie ¿artuj. Ja pytam powa¿nie.
A ja powa¿nie odpowiadam: z telewizji. Kie-

dy by³em ma³y, tata kupi³ „kablówkê”, a tam od-
kry³em wiele programów w jêzyku niemieckim.

Muszê przyznaæ, ¿e mnie zaskoczy³eœ! Czy
chcesz powiedzieæ, ¿e uczy³eœ siê, ogl¹daj¹c te-
lewizjê?

Tak. To wydaje siê dziwne, ale takie by³y
pocz¹tki.

Jak dziœ oceniasz swe umiejêtnoœci?
Nie zastanawiam siê jakoœ nad tym. Po pro-

stu coœ wiem albo nie wiem. Dla mnie to coœ
normalnego.

Czy wi¹¿esz swoj¹ przysz³oœæ z jêzykami
obcymi? Mo¿e chcia³byœ zostaæ t³umaczem?

Bra³em pod uwagê taki zawód, ale mam jesz-
cze du¿o czasu, ¿eby siê nad tym zastanowiæ.

To wrócê jeszcze do swojego wczeœniejszego
pytania: jak siê uczyæ jêzyków obcych?

Przede wszystkim potrzeba cierpliwoœci.
Nie wolno zapominaæ, ze to trening czyni mi-
strza!

Dziœ siê tak zastanawia³am:
Czy ja du¿a jestem?
Czy ma³a
Czy niewinne zauroczenie, zmieni moje dobre
mienie?
Czy go kocham?
Czy ju¿ nie?
Kto odpowie na pytania te?

Piêkne sny
Kocham mê¿czyznê ze snu mojego
W jedwabnej szacie króla z³otego
Pêdzi przez pola w mrocznym œwiecie snu,
I wo³a do mnie: „PrzyjdŸ, droga, tu!”
I gdy na œwiat zapada kurtyna czarna,
Cieñ – to wtedy ja, przychodzê doñ i wo³am:
„Kocham ciê”!”

Mój œwiat
Budzê siê z myœl¹,
¯e œwiat wspania³¹ kiœci¹
Winogron ¿ycia jest.
Lecz s¹ marzenia
Bez znaczenia
I sny
bez spe³nienia,
wiêc co dobrego
w ¿yciu tym jest?
Dobrzy s¹ mama i tata,
i brat, i siostra,
i ca³a reszta œwiata.
Dobre s¹ chwile na wspomnienia.
Lecz tak¿e chwile na westchnienia.
Bo œwiat –
rozkwit³y nadziei kwiat.

Joanna Socha III d

Mimo ¿e w tym tej zimy œniegu by³o jak na
lekarstwo, naszej reprezentacji w sk³adzie Jo-
anna Biela, Zuzanna Urbañczyk, Wojciech Bie-
la, Rafa³ Garbieñ i Maciej Biela uda³o siê wyje-
chaæ do Rabki na Powiatowe Zawody w Nar-
ciarstwie Alpejskim.

Nie da siê ukryæ, ze pi³ka rêczna jest mocna
stron¹ gimnazjalistów z Su³kowic. Obie dru¿y-
ny: dziewcz¹t i ch³opców wygra³y Powiatow¹
Gimnazjadê w Pi³ce Rêcznej.

Wywiad z przysz³ym poliglot¹
Wolisz angielski czy

niemiecki?
Zdecydowanie angiel-

ski. Lepiej brzmi.
Nie rozmawialiœmy

dot¹d o Twoich wra¿e-
niach z konkursu.

Pierwsze etapy wyda-
wa³y siê proste, ale po-
ziom wymagañ roœnie i
emocje te¿.

Jak id¹ przygotowa-
nia do etapu rejonowego?

Szczerze mówi¹c, nie
uczê siê jakoœ specjalnie.
Pani Anna Frosztêga na-
rzeka, ¿e pracujê za ma³o,
bo prawda jest taka, ¿e
czas na niemiecki znajdu-

jê tylko na tych naszych zajêciach.
Kto jako pierwszy odkry³ w Tobie talent do

jêzyków? Bo znam Twoj¹ sk³onnoœæ do leni-
stwa i wiem, ¿e aby zab³ysn¹æ na pewno po-
trzebowa³eœ czyjejœ pomocy.

Nauczycielka jêzyka niemieckiego ze szko-
³y podstawowej – pani Kosiñska. Zapropono-
wa³a mi bowiem udzia³ w konkursie i uda³o mi
siê zaj¹æ dobre miejsce.

Czy masz mo¿e inne zainteresowania?
Tak. Dziewczyny i gry komputerowe. W

takiej w³aœnie kolejnoœci.
Na wszystko znajdujesz czas?
Tak, staram siê.
Kamil, mam ju¿ ostatnie pytanie: czego Ci

¿yczyæ?
¯ycz mi, a w³aœciwie nam, szczêœcia na

konkursie. A tylko mnie – wiêkszego zaintere-
sowania u p³ci przeciwnej.

No to ¿yczê. Czy móg³byœ pozdrowiæ czytel-
ników „Gimnazjalisty”?

Jasne: Ich mochte alle meine Freunde, Frau
Kosiñska und Frau Frosztêga und auch die Le-
ser von „Gimnazjalista” Haltet die Daumen!

Dobrze, bêdziemy trzymaæ za ciebie kciu-
ki! A wiêc Good Luck i Auf Wiedersehen!
Poka¿, na co Ciê staæ! Dziêkujê za rozmowê.

Wywiad przeprowadzi³a Marzena Pitek
z II g

Ze sportu

Pytania dorastania

Zdjêcie:
Uczestnicy Konkursu Jêz. Niemieckiego:

Marysia Strêk, Agnieszka Szczurek i Kamil
Pu³ka

Dru¿yna ¿eñsk¹ tworz¹: Gabriela Boche-
nek, Monika Œmi³ek, Katarzyna Ma³ota, Jo-
anna Strêk, Aneta Judasz, Joanna Paj¹k, Zu-
zanna Garbieñ, Magdalena R¹czka, Magdale-
na Oliwa, Aleksandra Kuchta, Aleksandra Blak,
Agnieszka Szczurek, Sylwia Biela, Emilia Je-
drzejowska. Ch³opcy natomiast wyst¹pili w
sk³adzie: Józef Boczkaja, Pawe³ Bobe³, Mi-
cha³ Magiera, Dariusz £êczyñski, Maciej Bie-
la, Sebastian Bylica, Artur Majocha, Pawe³
Latoñ, Maciej Kuchta, Dawid Górszczak,
Kacper Szlachetka, £ukasz Sztebel, Kamil
Czajka, Grzegorz Kowalczyk.

Powodzenia w dalszych rozgrywkach!
Maria Zajda

Gimnazjalista nr 73
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Weso³ego Alleluja!
Niech Zmartwychwsta³y Chrystus
oœwieca drogi codziennego ¿ycia,

obdarza b³ogos³awieñstwem
i pomaga ¿ycie czyniæ szczêœliwym.

Weso³ych i ciep³ych œwi¹t
¿yczy

Rada Samorz¹du Uczniowskiego

Na pocz¹tku najwa¿niejszy by³ pomys³
wystroju sali balowej. Oryginalny, niepowta-
rzalny, a zarazem wykonalny. Taki pomys³ zro-
dzi³ siê w naszych twórczych g³owach ju¿ we
wrzeœniu, a nastêpnie przez kilka miesiêcy by³
skrupulatnie przygotowywany. Sala balowa w
stylu greckim to jest coœ! By³a wiec Góra Olimp
i bogowie greccy, wschodz¹ce s³oñce ponad
solidne kolumny w stylu joñskim, wazy i sym-
bole greckie oraz wisz¹ce kiœcie winogron. Nie-
zapomniany fantastyczny widok. Tu spisali-
œmy siê na „szóstkê”.

A sam wieczór 26 stycznia 2008 roku? No
có¿, mo¿e bêdê siê powtarzaæ, ale by³ to jeden
z najpiêkniejszych wieczorów w naszym ¿yciu
i na pewno dla ka¿dego z nas nie pójdzie w
niepamiêæ. Wystrój sali zapowiada³, ¿e bêdzie
to boski wieczór.

I tak te¿ by³o. Wspania³¹ atmosferê two-
rzyli: dyrekcja, nauczyciele, rodzice, my –
uczniowie i nasze osoby towarzysz¹ce. Trud-
no w tym dniu by³o rozpoznaæ kole¿anki i ko-
legów, bowiem ka¿dy wygl¹da³ piêknie i od-

Studniówka 2008

œwiêtnie. Na sali mo¿na by³o podziwiaæ piêkne
kreacje i fryzury naszych kole¿anek, a tak¿e
eleganckie garnitury naszych kolegów. Po czê-
œci oficjalnej odby³ siê tradycyjny polonez,
potem walc i…tañce, tañce do bia³ego rana.

Studniówka to wspania³a szkolna zabawa,
któr¹ pamiêta siê ca³e ¿ycie. Trzeba j¹ samemu
prze¿yæ, wtedy zrozumie siê ten czar, tê wyj¹t-
kow¹ chwilê, która na zawsze zostanie w pamiê-
ci. Nasza studniówka jest dla nas tym cenniejsza,
¿e sami od pocz¹tku do koñca j¹ przygotowali-
œmy. Razem z naszymi wychowawcami i rodzi-
cami tworzyliœmy projekty, ustalaliœmy menu,
dekorowaliœmy salê, a potem oczywiœcie sprz¹-
taliœmy. I to wszystko pamiêtamy i wspomina-
my. Przy tej okazji dziêkujemy wszystkim tym,
którzy nam pomagali i nas wspierali.

M. Pi¹tkowska kl. III LO

Su³kowice na rajdzie
Kraków – Dakar

28 lutego 2008 r. grupa m³odzie¿y z na-
szej szko³y (50 osób) uczestniczy³a w na-
graniu programu z cyklu „Podró¿e z ¿ar-
tem”, odcinek pt. „Kraków – Dakar”.

Goœæmi programu prowadzonego przez
Beatê Pawlikowsk¹ i Krzysztofa Skibê byli:
mistrz œwiata w motocyklowych rajdach tere-
nowych Jacek Czachor, wicemistrz Marek D¹-
browski i znany rajdowiec Krzysztof Ho³ow-
czyc. Program bêdzie emitowany w TVP, pro-
gram II, niedziela 1910.

12 marca 2008 r. jedziemy ponownie do
studia TVP w £êgu, tym razem na odcinek pt.
„Podró¿e primaaprilisowe”.

Rada Samorz¹du Uczniowskiego
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Rada Samorz¹du Uczniowskiego pod
kierunkiem pani Anny £uczak
Zespó³ Szkó³ Zawodowych

i Ogólnokszta³c¹cych
32-440 Su³kowice, ul. Szkolna 34,

tel. (0-12) 273 20 08
e-mail:zszilo@wp.pl

www:zszilo-sulkowice.neostrada.pl

Redakcja Gazetki Szkolnej

Po raz czwarty w naszej szkole przepro-
wadzany jest miêdzynarodowy konkurs ma-
tematyczny „Test matematyka plus”. Co-
rocznie bierze w nim udzia³ trzydziestooso-
bowa grupa uczniów ze wszystkich roczni-
ków klas ponadgimnazjalnych.

Zadania konkursowe przygotowywane s¹
w trzech kategoriach: Liceum1 – kategoria dla
uczniów klas pierwszych; Liceum 2 –ucznio-
wie klas drugich oraz Liceum 3 – uczniowie
klas trzecich i czwartych. Wiedza i umiejêtno-
œci uczniów badane s¹ w formie testu jedno-
krotnego wyboru. Czas trwania testu 45 mi-
nut. Maksymalna do zdobycia iloœæ punktów
wynosi 100. Treœci zadañ s¹ zró¿nicowane,
czêsto dotycz¹ zjawisk i sytuacji z otaczaj¹cej
nas rzeczywistoœci.

Konkurs jako forma rywalizacji ma moty-
wuj¹ce oddzia³ywanie na uczniów. Organizo-
wany corocznie pozwala uczniom wyci¹gaæ
wnioski z osi¹ganych wyników, monitorowaæ
swój rozwój oraz rozwijaæ konsekwentnie swo-
je zainteresowania. Miêdzynarodowy charak-
ter konkursu pozwala uczestnikom porównaæ
swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci z rówieœnikami
z innych krajów. Dodatkowym elementem, nie-
pozostaj¹cym dla ucznia bez znaczenia, jest
prezent-gad¿et otrzymywany ka¿dorazowo
za udzia³ w konkursie. W tegorocznej edycji
uczniowie otrzymali p³yty DVD z nauk¹ wy-
branego tañca klasycznego. I co? Okazuje siê,
¿e profesjonalny taniec jest jak struktura ma-
tematyczna, przebiega wed³ug pewnego algo-
rytmu, œciœle opracowanego wzoru.

1. Powiatowa Licealiada w dru¿ynowym
tenisie sto³owym dziewcz¹t – 23.10.2007r.
Zawody odby³y siê w Dobczycach. Startowa-
³o 7 szkó³ powiatu myœlenickiego. Dru¿yna
naszej szko³y, reprezentowana przez Barbarê
Dro¿d¿ i Magdalenê Dro¿d¿, zajê³a III miejsce.

2. Powiatowa Licealiada w dru¿ynowym
tenisie sto³owym ch³opców – 23.10.2007r. Na
7 szkó³ powiatu myœlenickiego dru¿yna z na-
szej szko³y w sk³adzie Piotr Œwiat³oñ i Seba-
stian Œwiat³oñ zajê³a I miejsce i awansowa³a do
zawodów rejonowych.

3. Powiatowa Licealiada w pi³ce rêcznej
dziewcz¹t odby³a siê 12.02.2008r. w Su³kowi-
cach. Startowa³y 4 zespo³y. Dru¿yna naszej
szko³y wygra³a wszystkie mecze i awansowa-
³a do zawodów rejonowych. Szko³ê reprezen-
towa³y: M. Pi¹tkowska, A. Marzec, P. Bocz-
kaja, M. Stok³osa, A. Latoñ, M. R¹czka, E. Sko-
rup, D. Blak, P. Cudak, A. Stok³osa, M. Piegza,
M. Chodnik, K. Rogowska.

4. W Rabce 15.02.2008r. odby³y siê po-
wiatowe zawody w narciarstwie alpejskim.
Uczeñ naszej szko³y Wojciech Szczurek zaj¹³
wysokie 10 miejsce.

5. Rejonowa Licealiada w dru¿ynowym
tenisie sto³owym odby³a siê 21.02.2008r. w
Nowym Targu. Startowa³o 8 zespo³ów repre-
zentuj¹cych powiaty: suski, wadowicki, lima-
nowski i myœlenicki. Dru¿yna naszej szko³y,
wygrywaj¹c wszystkie mecze, zajê³a I miejsce
awansuj¹c do zawodów wojewódzkich, które
odbêd¹ siê 12 marca 2008 roku w Gorlicach.

6. Powiatowa Licealiada w pi³ce rêcznej
ch³opców odby³a siê 28.02.2008r. w Su³kowi-
cach. Startowa³y 4 zespo³y. Dru¿yna naszej
szko³y zajê³a III miejsce. Sk³ad dru¿yny: £.
Piasecki, £. Garbieñ, M. Polewka, G. Flaga, A.
£opata, B. Nieckula, A. Blak, A. Gatlik, D.
Chwa³a, £. Siwek, K. Rapacz, P. Kiebzak, T.
Kowalski.

7. Rejonowa Licealiada w pi³ce rêcznej
dziewcz¹t – Su³kowice, 3.03.2008r. Nasza dru-
¿yna pokonuj¹c I LO z Nowego Targu i ZSO z
Suchej Beskidzkiej, zajê³a I miejsce. Dru¿yna
awansowa³a do zawodów wojewódzkich, któ-
re odbêd¹ siê w Tarnowie.

 Maria Karaœ

W tegorocznym konkursie najlepsze wy-
niki osi¹gnêli uczniowie klas pierwszych. W
kategorii Liceum 1 pierwsze miejsce z iloœci¹
punktów 68 zdoby³ Maciej Zduñ, uczeñ klasy
I Technikum Informatycznego. Miejsce drugie
z iloœci¹ 64 punktów uczniowie Krystian Sta-
rzec i Tomasz Frosztêga z klasy I Technikum
Informatycznego. W kategorii Liceum 2 wy-
ró¿nienie zdoby³a uczennica klasy II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego Magdalena Garbieñ z ilo-
œci¹ punktów 44. Wyró¿nienie w kategorii Li-
ceum 3 zdoby³ uczeñ klasy IV Technikum Me-
chanicznego Damian Jancarczyk z iloœci¹ punk-
tów 36.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratu-
lujemy. Najwiêksz¹ jednak satysfakcj¹ niech bê-
dzie dla was zdobyte doœwiadczenie. Na po-
twierdzenie tych s³ów zacytujê jednego z wiel-
kich matematyków G. Lichtenberga „To, co
musia³eœ odkryæ samodzielnie zostawia w twym
umyœle œcie¿kê, któr¹ w razie potrzeby mo-
¿esz pójœæ jeszcze raz”

Szkolny opiekun konkursu
Marta Biernat

25 stycznia 2008 r. uczniowie klas: 2 LO, 1
TI i 1 TM obejrzeli w Myœlenicach spektakl
Teatru Edukacyjnego pt. „Teatralne potyczki”.

Nie musi przera¿aæ...

Edukacja teatralna

Malowane œwiat³em
W dniach 6, 7, 10, 11 marca 2008 r. odbywa-

³y siê M³odzie¿owe Warsztaty Plastyczne  pod
tematycznym has³em „Malowane œwiat³em”.
Wiêcej informacji w nastêpnym numerze.

Rada Samorz¹du Uczniowskiego

Nasze osi¹gniêcia
sportowe

Wszystkie fotografie
z archiwum szko³y

„Podró¿e z ¿artem”
zob. poprzednia str.
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Zakaz wypalania traw
Urz¹d Miejski w Su³kowicach przypomina, ¿e zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z póŸn. zm.)

ZABRANIA SIÊ

WYPALANIA ROŒLINNOŒCI NA £¥KACH,
PASTWISKACH, NIEU¯YTKACH, ROWACH,

PASACH PRZYDRO¯NYCH

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

Wypalanie traw jest u nas z³¹ tradycj¹, z któr¹ od lat zmagaj¹ siê stra¿acy, policjanci,
s³u¿by ochrony œrodowiska. Ziemia siê wyja³awia, a nie u¿yŸnia. Gin¹ ptaki i drobne
zwierzêta, a w powietrzu unosz¹ siê tony toksyn.
Wypalanie traw nierzadko utrudnia równie¿ poruszanie siê po drogach kierowcom i
mo¿e byæ przyczyn¹ groŸnych wypadków.

Drodzy Mieszkañcy Gminy, nie czyñmy sobie sami szkody.
Burmistrz Gminy

Piotr Pu³ka

Wypalanie traw
– szkodliwe i karalne

Utrzymywanie w czystoœci œrodowiska,
w którym ¿yjemy, to nasz obowi¹zek. I tak
byæ powinno nawet bez specjalnych zarz¹-
dzeñ. Niestety, dla wielu nierozwa¿nych i
bezmyœlnych osób sprzymierzeñcem w wio-
sennych porz¹dkach sta³ siê ogieñ.

Jak Polska d³uga i szeroka, nad ogródkami,
drogami i polami zaczn¹ unosiæ siê k³êby dymu,
daj¹c œwiadectwo umi³owania ludzi do porz¹d-
ków. Ludzi zapominaj¹cych lub nieœwiadomych
faktu, ¿e wystarczy s³aby wiatr, aby ogieñ
wymkn¹³ siê spod kontroli, a co za tym idzie -
bardzo szybko rozprzestrzeni³ siê i przeisto-
czy³ w tragiczny w skutkach po¿ar. Wówczas
rzeczona niefrasobliwoœæ oraz ludzka bezmyœl-
noœæ powoduj¹, i¿ gin¹ ludzie oraz zwierzêta:
p³on¹ pobliskie lasy, zabudowania mieszkalne,
gospodarcze i altanki na ogródkach dzia³ko-
wych. Mimo wielu zagro¿eñ utrzymuje siê
moda na bezmyœlne podpalanie wszystkiego,
co poroœniête jest usychaj¹c¹ traw¹ w ró¿nych
jej siedliskach: na ³¹kach, w przydro¿nych ro-
wach, wypalanie zaroœli, uschniêtych chwastów
i resztek s³omy pozostawionej na polach po
zesz³orocznych zbiorach.

Wypalanie traw w Polsce jest niechlubn¹
tradycj¹, z któr¹ od lat zmagaj¹ siê stra¿acy,
s³u¿by leœne i ochrony œrodowiska, policjanci i
stra¿nicy miejscy. Ekolodzy, naukowcy, przy-
rodnicy i leœnicy - wszyscy zdecydowanie ape-
luj¹, ¿e wypalanie nie jest efektywnym sposo-
bem „odnawiania” gleby. Zosta³o bowiem na-
ukowo udowodnione wiele lat temu, ¿e wypa-
lanie suchej roœlinnoœci wp³ywa negatywnie na
wiele elementów przyrodniczych. W wielkim
skrócie: ziemia zostaje wyja³owiona, a nie u¿yŸ-
nia siê; nie dochodzi do naturalnego rozk³adu
resztek roœlinnych; przerywany jest proces
formowania siê próchnicy; do atmosfery prze-
dostaje siê szereg zwi¹zków chemicznych bê-
d¹cych truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwie-
rz¹t. Wypalanie traw skutkuje zabijaniem
znacznej iloœci organizmów ¿ywych, niezbêd-
nych do prawid³owego funkcjonowania przy-
rody.

Mimo i¿ wypalanie traw jest szkodliwe,
niedozwolone i bardzo niebezpieczne, co roku
setki nierozwa¿nych i bezmyœlnych osób (rol-
ników, dzia³kowców, dozorców...) w³aœnie w
ten sposób „oczyszcza” swoje pola, ³¹ki i traw-
niki.

Aby walka z tym groŸnym zjawiskiem
by³a skuteczna, „wypalacze” musz¹ siê zna-
leŸæ pod presj¹ szeroko pojêtej opinii publicz-
nej. Ich czyny nie powinny znaleŸæ uznania
przede wszystkim u wspó³mieszkañców. Za-
praszamy do wspólnej walki z wypalaniem
traw!

Maciej Budek

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zmianami) w
zwi¹zku z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zmiana-
mi), Uchwa³y Nr XV/110/07 Rady Miejskiej w
Su³kowicach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
przyjêcia „Programu wspó³pracy Gminy Su³ko-
wice z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego na rok 2008”, Uchwa³y Nr XV/111/
07 Rady Miejskiej w Su³kowicach z dnia 27 grud-
nia 2007 r. w sprawie przyjêcia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdzia³aniu Narkomanii oraz
innych uzale¿nieñ w Gminie Su³kowice
na  rok  2008, zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1

1. W wyniku rozstrzygniêcia otwartego kon-
kursu ofert, og³oszonego zarz¹dzeniem Nr 4/
2008 Burmistrza Gminy Su³kowice z dnia 10
stycznia 2008 r., na realizacjê zadañ publicz-
nych Gminy Su³kowice przeznaczonych do po-
wierzenia organizacjom pozarz¹dowym , do-
konuje siê wyboru ofert i przyznaje dotacje:

1) w zakresie upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu  dla:

- KS „Goœcibia” Su³kowice              91.600.-z³.
- UKS „Katana” Su³kowice              20.000.-z³.
- UKS „Plon” Krzywaczka             18.000.-z³.
- MKS „Zielona” Su³kowice            24.000.-z³.
- MKS „Krak-Sport” Sekcja Krzywaczka

 7.052.-z³.

- LKS „Rudnik”                                 5.750.-z³.
- Gminny Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Su³-
kowicach                                           18.300.-z³.
- Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Su³kowice

5.360.-z³.
- Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Harbutowice

6.160.-z³.
- Stowarzyszenie Gospodyñ Su³kowice 3.778.-z³.

Razem: 200.000.-z³.

2) w zakresie przeciwdzia³ania patologiom spo-
³ecznym dla:

- Stowarzyszenia Osób Niepe³nosprawnych
„Kolonia” w Harbutowicach na realizacjê za-
dania „Spotkania konsultacyjno – integracyjne
2008” w  kwocie                                7.000.-z³.
oraz na realizacjê zadania „Sportowa Impreza
Integracyjna o memoria³ Wojewody Tadeusza
Piekarza Honorowego Obywatela Gminy Su³-
kowice” w kwocie                              2.000.-z³.

§ 2

Do sprawowania kontroli merytorycznej i fi-
nansowej nad realizacj¹ ww. zadañ wyznacza
siê Referat Oœwiaty, Kultury i Rekreacji, Refe-
rat Finansowy oraz Pe³nomocnika Burmistrza
ds. Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych.

§ 3

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpi-
sania.

Piotr Pu³ka
Burmistrz Gminy

Zarz¹dzenie Nr 17/2008 Burmistrza Gminy  Su³kowice
z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie wyboru ofert na realizacjê zadañ sfery

po¿ytku publicznego na terenie gminy Su³kowice w roku 2008

KOMUNIKATY
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VICTORIA!
dru¿yny Urzêdu Miejskiego 

W dniach 23 – 24 lutego 2008 r. w su³ko-
wickiej hali odby³ siê VII Halowy Turniej
Dru¿yn Samorz¹dowych zorganizowany
przez Starostwo Powiatowe w Myœlenicach.

W turnieju pod patronatem Starosty My-
œlenickiego wziê³o udzia³ 14 dru¿yn.

W æwieræfina³ach pad³y nast. wyniki:
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna Myœlenice – KP Po-
licji Myœlenice 1:1 (karne 1:2)
SP ZOZ Myœlenice – ZSTE Myœlenice 3:2
Starostwo Myœlenice – UMiG Myœlenice 3:2
Urz¹d Miejski Su³kowice – Komisariat Policji
Dobczyce 4:2
Pó³fina³y:
KP Policji – Starostwo 1:0
UM Su³kowice – SP ZOZ 0:0 (karne 3:1)
O III miejsce: Starostwo – SP ZOZ 3:2
Fina³: UM Su³kowice – KP Policji 4:0

Najlepszym bramkarzem turnieju zosta³
burmistrz Piotr Pu³ka, a królem strzelców (9
goli) Wojciech Bargie³, obaj oczywiœcie z Urzê-
du Miejskiego w Su³kowicach.

Ma³gorzata Dziadkowiec
zdjêcie dru¿yny na str. 27

Obmyœlam œwiat
Nasz spektakl to kola¿ zbudowany z

wierszy Wis³awy Szymborskiej. Niektóre
utwory jak np. Nic dwa razy siê nie zdarza,
*** (Jestem za blisko) czy Upamiêtnienie
pojawi³y siê w niezmienionej postaci, inne
natomiast (np. Obmyœlam œwiat, W zatrzê-
sieniu, Nadmiar) zosta³y skrócone lub prze-
kszta³cone dla potrzeb przedstawienia.

Ca³oœæ zbudowana jest na zasadzie klam-
ry kompozycyjnej, któr¹ tworz¹ dwa mono-
logi Autora – jednego z czterech bohaterów
spektaklu. Pierwszy to wizja œwiata, któr¹
tworzy, œwiata, gdzie kochankowie s¹ zawsze
szczêœliwi, staroœæ jest „mora³em przy ¿yciu
zbrodniarza”, a œmieræ „przychodzi kiedy
œpimy”. Koñcowy monolog to osobiste zwie-
rzenie z tego, ¿e to co zaplanowa³, nie uda³o
siê, nie ustrzeg³ bowiem swoich bohaterów
przed bólem i rozpacz¹. Mimo wszystko jest
jeszcze nadzieja, ¿e bêd¹ szczêœliwi, ponie-
wa¿ ostatnia piosenka (zaœpiewana przez chór
i aktorów) przynosi pewna otuchê:

Czemu ty siê z³a godzino
Z niepotrzebnym mieszasz lêkiem?
Jesteœ – a wiec musisz min¹æ.
Miniesz – a wiêc to jest piêkne.

G³ówni bohaterowie spektaklu On (S³awo-
mir Siembab), Ona (Danuta Œwiat³oñ) poja-
wiaj¹ siê po pierwszym monologu Autora,
poznaj¹ siê, zastanawiaj¹ siê, dlaczego s¹ sob¹
a nie kimœ ca³kiem innym, czy s¹ wyj¹tkowi.
Ich dialogi zostaj¹ przerwane pojawieniem siê
Tamtej (Urszula Bernecka). Jej wy³onienie siê
zza zas³ony, (która w trakcie przedstawienia
stopniowo siê podnosi³a) wywo³a³o ró¿norod-
ne uczucia pozosta³ych bohaterów – zazdroœæ,
zafascynowanie, lêk przed niewiadomym oraz
oburzenie. On, który pocz¹tkowo skupia³ uwa-
gê tylko na swojej towarzyszce, odchodzi z
Tamta. Uwa¿am jednak, ¿e nie jest to smutna
historia a jedynie opowieœæ o tym, ¿e przypa-
dek potrafi ca³kowicie zmieniæ nasze ¿ycie.

W naszym przedstawieniu jest du¿o mu-
zyki, która zosta³a napisana przez Mateusza
Pitalê. To dziêki tym wyj¹tkowym aran¿acjom
poezja noblistki zapulsowa³a nowym ¿yciem.

Wielokrotnie pytano mnie, dlaczego Szym-
borska, muszê przyznaæ, ¿e nie wiem dlaczego.
A mo¿e dlatego, ¿e o sprawach nieskoñczenie
trudnych pisze w nieskoñczenie prosty?

Nawet najkrótszy spektakl to praca wielu
osób, które nie zawsze s¹ widoczne na scenie,
mimo to s¹ niezast¹pione. W swoim imieniu
jak równie¿ wszystkich aktorów i muzyków
chcia³abym podziêkowaæ tym, bez których
nasze przedstawienie nie mog³oby siê odbyæ.

Dziêkujê Maciejowi Ziêbie za ¿yczliwoœæ,
chêæ pomocy oraz profesjonaln¹ obs³ugê sprzêtu
nag³aœniaj¹cego podczas prób jak i spektaklu,
Krzysztofowi Œwiat³oniowi i Agnieszce ¯uber
za pomoc w przygotowaniach oraz obs³ugê tech-
niczn¹, Jakubowi Œwiat³oniowi za pomoc w
przygotowaniu i zamontowaniu dekoracji oraz
obs³ugê sprzêtu multimedialnego. Nasze podziê-
kowania sk³adam równie¿ Piotrowi Pyrtkowi
za przygotowanie plakatów promuj¹cych
przedstawienie. Dziêkujê Panu Krzysztofowi
Trojanowi oraz wszystkim pracownikom
Oœrodka Kultury za ¿yczliwoœæ oraz pomoc w
pokonywaniu ró¿norodnych trudnoœci.

Serdeczne podziêkowania sk³adam
wszystkim Pañstwu, którzy przyszliœcie obej-
rzeæ nasz spektakl. Wielokrotnie pojawia³y siê
obawy, ¿e wieczór poetycki nie przyci¹gnie
wiêcej ni¿ dwadzieœcia osób, jednak sala pêka-
³a w szwach. Mam nadziejê, ¿e spektakl siê
podoba³ i bêdziemy mieli okazjê spotkaæ siê z
Pañstwem nie jeden jeszcze raz.

Katarzyna Sosin
re¿yser przedstawienia

zdjêcia ze spektaklu na str. 27

Œwietn¹ muzykê Mateusza Pitali wysoko
oceni³  jego nauczyciel, znany muzyk Piotr Do-
maga³a, wyk³adowca Krakowskiej Szko³y Jaz-
zu i Muzyki Rozrywkowej.

Przedstawienie bardzo siê podoba³o licz-
nej widowni, która nagrodzi³a wykonawców
gromkimi brawami.

Przepraszamy S³awomira Siembaba za nie-
w³aœciwe wydrukowanie jego nazwiska w po-
przednim numerze gazety. (red.)

Goœcibia – Puszcza Niepo³omice 15 III, 15:00
Goœcibia – Poprad Muszyna       22 III, 12:00
Goœcibia – P³omieñ Jerzmanowice 29 III, 15:00
Goœcibia – Beskid Andrychów        2 IV 16:30
Lubañ Maniowy – Goœcibia            6 IV 16:30
Goœcibia – Dalin Myœlenice          12 IV, 16:00
Wis³a II Kraków – Goœcibia     walkower 0:3
LKS Nieciecza – Goœcibia             27 IV, 11:00
Goœcibia – Sandecja II Nowy S¹cz 30 IV, 17:00
Tuchovia Tuchów – Goœcibia           4 V, 17:00
Goœcibia – Glinik/Karpatia Gorlice 10 V, 17:00
Garbarnia Kraków – Goœcibia         14 V, 18:00
Goœcibia - MZKS Alwernia            17 V, 17:00
Bocheñski KS – Goœcibia               21 V, 18:00
Goœcibia – MKS Trzebinia/Siersza 24 V, 18:00
Fablok Chrzanów – Goœcibia         31 V, 17:00
Goœcibia – Unia Tarnów                 7 VI, 18:00

Mecze Goœcibi Su³kowice
w wiosennej rundzie rozgrywek IV ligi

Za datê za³o¿enia banku uwa¿a siê dzieñ 10 lutego 1908 roku.
Jego za³o¿ycielami i organizatorami byli ks. dr Pawe³ Frelek, dyr.
szko³y zawodowej Franciszek Smereczyñski, kierownik szko³y pod-
stawowej Hieronim Malina oraz Jan Bernecki, Tomasz Biela, Jan
Zajda, Jan Galus, Józef Gunia, Leopold Garbieñ i Karol Flaga. Bank
nazwany Spó³k¹ Oszczêdnoœci i Po¿yczek w Su³kowicach swoim
zasi¹giem obj¹³ Su³kowice, Rudnik, Biertowice i Jasienicê.

Na podstawie protoko³u z posiedzeniu zarz¹du i rady nadzorczej,
18 wrzeœnia 1908 roku

O uroczystoœciach jubileuszowych Banku Spó³dzielczego Rze-
mios³a – Oddzia³ w Su³kowicach zamieœcimy fotoreporta¿ w nastêp-
nym wydaniu „Klamry”.

STULECIE  BANKU
W  SU£KOWICACH

REKLAMA
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