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Jarmark „Su³kowicka Jesieñ”
14 wrzeœnia 2008 roku, w nie-

dzielê, na placu targowym „Zielo-
na Podkowa” w Su³kowicach odbê-
dzie siê jarmark rzemios³a i pro-
duktów lokalnych „Su³kowicka Je-
sieñ”. Chcielibyœmy zaprezento-
waæ walory naszego regionu miesz-
kañcom Polski Po³udniowej i przy-
granicznych terenów S³owacji.

Serdecznie zapraszamy do udzia³u
w jarmarku rodzime firmy, przedsiê-
biorców, rzemieœlników i wytwórców
produktów regionalnych. Ka¿demu
wystawcy zapewniamy powierzchniê
o szerokoœci 3 m pod urz¹dzenie sto-
iska. Za urz¹dzenie stoiska odpowia-
da wystawca. Stoisko powinno byæ
urz¹dzone w dniu 14 wrzeœnia 2008 r.
do godziny 900. Wystawcy otrzymaj¹
potwierdzenie przyjêcia zg³oszenia
wraz z lokalizacj¹ stoiska.

Zg³oszenia nale¿y kierowaæ na
adres Urzêdu Miejskiego w Su³kowi-
cach, Rynek 1, osobiœcie lub przes³aæ
poczt¹, faxem lub emailem w nieprze-
kraczalnym terminie do 1 wrzeœnia
2008 roku. Formularze zg³oszenia s¹
dostêpne na stronie internetowej
www.sulkowice.pl a tak¿e w Urzêdzie
Miejskim w Su³kowicach.

Otwarcie oficjalne jarmarku o go-
dzinie 10. Serdecznie zapraszamy
mieszkañców naszej gminy i goœci.
Oczekuj¹ liczne atrakcje – wystêpy
zespo³ów i kapel ludowych, degusta-
cje potraw regionalnych, owoce, grzy-
by, miody...

Wiêcej szczegó³ów na plakatach i
gminnej stronie internetowej.

Spotkajmy siê wszyscy na ,,Zielo-
nej Podkowie”!

Piotr Pu³ka
Burmistrz

65 rocznica pacyfikacji
Szanowny Panie Senatorze,
Panowie Pos³owie, Panie Ministrze,
Panie Marsza³ku,
Panie Wojewodo,
Panie Starosto,
Czcigodni Przedstawiciele Duchowieñstwa,
Ksiê¿a Rodacy,
Szanowni Przedstawiciele W³adz Pañstwowych
i Samorz¹dowych,
Szanowni Pañstwo cz³onkowie Rodzin Pomor-
dowanych i
Przedstawiciele Œrodowisk Kombatanckich,
Panowie Oficerowie i ¯o³nierze,
Honorowi Obywatele Gminy Su³kowice,
Mieszkañcy Su³kowic i Goœcie,
Szanowni Pañstwo!

Przed 65 laty, 24 lipca 1943 roku, w Su³ko-
wicach, na tej ziemi, podbitej wówczas i okupo-
wanej przez hitlerowskie Niemcy, – pope³niono
zbrodniê na naszych Rodakach. To by³ straszny
dzieñ nienawiœci i okrucieñstwa.

Zginê³o wtedy dwudziestu mieszkañców
Su³kowic i szeœciu Harbutowian.

Z³apanych Polaków Niemcy zawlekli na
tzw. bydlêcy rynek, gdzie kazano im siê po³o-
¿yæ twarz¹ do ziemi; a tym, których chcieli roz-
strzelaæ, kreœlono kred¹ krzy¿ na plecach. Stam-
t¹d wybranych w ten sposób zabrano do stodo-
³y plebañskiej, która mieœci³a siê nieopodal – za
Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji, przed którym w³a-
œnie stoimy– i tam ich katowano, a nastêpnie
rozstrzelano. Pochowani pocz¹tkowo w prowi-
zorycznym dole, doczekali siê wspólnego grobu
na cmentarzu w Su³kowicach.

W naszym wspó³czesnym pojêciu pañstwa
prawa to bezprzyk³adna zbrodnia.

Ale w okupowanych Su³kowicach nie by³o
przecie¿ wówczas polskich w³adz, a Polskie
Pañstwo Podziemne nie by³o te¿ w stanie obro-
niæ swych obywateli przed mordem dokonanym
przez hitlerowskich oprawców.

Naszym œwiêtym obowi¹zkiem, obowi¹z-
kiem patrioty i Polaka jest zachowanie tych tra-
gicznych wydarzeñ dla potomnych.

Przyszliœmy dziœ tu, na su³kowicki rynek,
po 65 latach – w Roku Niepodleg³oœci, by z³o-
¿yæ ho³d ofiarom – i powiedzieæ: NIGDY WIÊ-
CEJ.

Czcimy pamiêæ pomordowanych i wyra¿a-
my najg³êbsze ubolewanie z powodu nikczem-
noœci sprawców i wykonawców tego mordu.

Wypowiadany dziœ s³owa ¿alu i goryczy.
Ubolewamy nad losem naszego narodu.

¯aden inny kraj nie poniós³ w czasie II woj-
ny œwiatowej porównywalnie wiêcej ofiar ni¿
Polska. Miliony naszych obywateli straci³o
¿ycie w okopach, podczas nalotów bombowych,
na ulicach miast, w komorach gazowych i w miej-
scach kaŸni, na polach bitew i w Powstaniu War-
szawskim, a tak¿e i tu – na su³kowickim rynku.

Tragedii, która siê tu rozegra³a, nie da siê
cofn¹æ. Z³a nie da siê zamazaæ, cierpienia -zapo-
mnieæ.

Nosimy ¿a³obê po wszystkich ludziach, któ-
rzy stracili ¿ycie w wyniku dzia³añ II wojny
œwiatowej.

Ale wierzymy te¿, ¿e ich ofiara przyczyni-
³a siê, by zniszczyæ tyraniê, która pogr¹¿y³a w
ciemnoœci XX stulecie.

Przyszliœmy dziœ tutaj, na su³kowicki ry-
nek, by z³agodziæ ból i bolesne wspomnienia
przesz³oœci, ale tak¿e, by daæ wyraz nadziei i
modliæ siê o pokój.

Zachowajmy w pamiêci wszystkich, któ-
rzy z³o¿yli ofiarê ¿ycia, traktuj¹c ich œmieræ jako
ostrze¿enie, a zarazem zobowi¹zanie na przy-
sz³oœæ. Przysz³oœæ, któr¹ musimy kszta³towaæ
wspólnie i odpowiedzialnie. Wyzwania, stoj¹ce
dziœ przed nami, s¹ odmienne od tych, które
sta³y przed pokoleniami czasów wojny. Wspó³-
czesne wyzwania wymagaj¹ spokojnych i roz-
wa¿nych rozstrzygniêæ. Dziœ musimy znaleŸæ
w sobie si³ê i odwagê, energiê, optymizm i cier-
pliwoœæ, by sprostaæ wymaganiom trudnych i
szybko zmieniaj¹cych siê czasów. I wierzê g³ê-
boko, ¿e My, Su³kowianie i My Polacy, spro-
stamy wyzwaniom wspó³czesnoœci tak, jak po-
trafili to zrobiæ nasi przodkowie; ¿e ich ofiara
nie by³a daremna, ¿e mogliby byæ dziœ z nas
dumni.

Naród to wspólnota jednostek i pokoleñ.
Sprawmy, by starsze i m³odsze pokolenia sta-
nowi³y Jednoœæ. Zaszczepiajmy w najm³od-
szych ¿yw¹ pamiêæ historii, poczucie wspólno-
ty i patriotyzmu, by umieli oni kochaæ Nasz¹
Ojczyznê i byæ z niej dumni.

Niech ¿yje Polska!

Przemówienie burmistrza Piotra Pu³ki
w czasie obchodów w dniu 26 lipca 2008r.

(Relacja z obchodów na str. 4)
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odczytany w Su³kowicach w dniu 26
lipca 2008 roku przez majora Grze-
gorza Pa³kê z 8 Bazy Lotniczej w
Balicach

KOMBATANCI!
MIESZKAÑCY ZIEMI SU£KOWICKIEJ!
¯O£NIERZE WOJSKA POLSKIEGO!
RODACY!
Stajemy dziœ w 65. rocznicê pacyfikacji Su³-
kowic, aby z³o¿yæ ho³d mieszkañcom tej zie-
mi, którzy zostali zamordowani przez hitle-
rowskiego okupanta. Pochylamy g³owy w
skupieniu i zadumie, przywo³uj¹c pamiêæ bo-
haterskich ¿o³nierzy wrzeœnia 1939 roku,
Polskiego Pañstwa Podziemnego i wszyst-
kich frontów II wojny œwiatowej.

Do Was Wo³am! Córki i synowie Narodu
Polskiego, którzy w czasie II wojny œwiato-
wej i okupacji hitlerowskiej prowadziliœcie
walkê o godnoœæ, honor i niepodleg³oœæ Oj-
czyzny.
Rodacy, którzy krwi¹ swoj¹ zrosiliœcie
wszystkie pola bitewne II wojny œwiatowej,
wzywam Was tu, do Su³kowic, przed pomnik
i grób ofiar pomordowanych przez hitlerow-
skiego okupanta.
STAÑCIE DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWA£Y!

Wzywam wszystkich, którzy jako pierwsi do-
strzegli grozê wojny i jako pierwsi w Euro-
pie powiedzieli „NIE” hitlerowskiej nawale.
Wo³am Tych, którzy we wrzeœniu 1939 pole-
gli, broni¹c granic Rzeczypospolitej.
Wzywam obroñców Westerplatte, Gdyni,
¿o³nierzy z Borów Tucholskich i znad Bzury,
obroñców Krakowa, Warszawy, Modlina i
Helu, ¿o³nierzy Batalionów Obrony Narodo-
wej i œl¹skich harcerzy.
STAÑCIE DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWA£Y!

Wzywam Was, którzy po klêsce wrzeœnio-
wej nie z³o¿yliœcie broni i polegliœcie w wal-
ce z hitlerowskim i sowieckim najeŸdŸc¹.
Wzywam marynarzy wszystkich mórz i lot-
ników wojennych przestworzy, którzy na
morzach i w powietrzu rozs³awialiœcie imiê
Polski.
STAÑCIE DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWA£Y!

Wo³am Was! ̄ o³nierze Armii Krajowej – bo-
haterowie polskiego podziemia niepodleg³o-
œciowego, ofiarni ¿o³nierze wszystkich or-
ganizacji i ugrupowañ, którzy w walce za
Polskê oddali swe ¿ycie.

APEL PAMIÊCI

65 rocznica pacyfikacji Su³kowic

Na ca³e ¿ycie pozosta³a pamiêæ tamtego dnia
i nocy – zapisa³ w kronice parafii Su³kowice ks.
Jan Side³ko pod dat¹ 24 lipca 1943 roku. 65 lat
póŸniej pamiêæ wydarzeñ tamtego dnia i nocy
wci¹¿ pozostaje ¿ywa i przera¿aj¹ca dla miesz-
kañców miasta. Pomnik Ofiar Pacyfikacji – usta-
wiony w miejscu, gdzie gestapowcy rozstrzelali
po strasznych torturach 20 osób z Su³kowic i 6 z
Harbutowic, a ponad 60 wywieŸli do obozu kon-
centracyjnego w P³aszowie – wci¹¿ krzyczy
mow¹ kamieni. Uroczyste i podnios³e obchody
tej rocznicy by³y naturaln¹ konsekwencj¹ ¿yj¹-
cej pamiêci.

Uroczystoœci sobotniego popo³udnia 26 lip-
ca rozpoczêto od z³o¿enia kwiatów na cmenta-
rzu. Delegacja, w sk³ad której weszli: burmistrz
Piotr Pu³ka, przewodnicz¹cy rady miejskiej Jan
Socha, wiceprzewodnicz¹cy Wies³aw Moroñ,
honorowy obywatel Su³kowic, prezes Zwi¹zku
Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycz-
nych Eugeniusz Pitala oraz z tego¿ Zwi¹zku Sta-
nis³aw Kania, zapali³a znicze i z³o¿y³a wieñce
na wspólnej mogile ofiar pacyfikacji Su³kowic,
grobie pomordowanych 5 wrzeœnia 1939 roku
16 mieszkañców Rudnika i 5 z Ciêciny oraz na
grobie ks. Józefa Sadzika.

Nastêpnie uczestnicy
uroczystoœci, w asyœcie
kompanii honorowej 8
Bazy Lotniczej w Bali-
cach i orkiestry dêtej z
Su³kowic udali siê do ko-
œcio³a parafialnego, gdzie
wziêli udzia³ w mszy œw.
koncelebrowanej, odpra-
wionej w intencji pomor-
dowanych. Homiliê wy-
g³osi³ ks. Marian B³asz-
czyk. Zwróci³ uwagê na
wa¿n¹ rolê, jak¹ pamiêæ o
minionych wydarzeniach
odgrywa w budowaniu
wspólnoty, kszta³towaniu
hierarchii wartoœci nastêp-
nych pokoleñ, a tak¿e na

znaczenie korzeni, które staj¹ siê fundamentem
czasów wspó³czesnych. Poczty sztandarowe
przy o³tarzu (wœród nich sztandar 12 Pu³ku Pie-
choty AK Ziemi Wadowickiej), kompania hono-
rowa rozstawiona w nawie g³ównej koœcio³a, chór
Appasionata, orkiestra dêta oraz muzyka orga-
nowa podkreœla³y podnios³y charakter tego na-
bo¿eñstwa. Modlitwê wiernych w intencji po-
mordowanych i katowanych przez systemy to-
talitarne XX wieku oraz pamiêci ¿yj¹cych od-
czytali harcerze hufca myœlenickiego – druho-
wie su³kowickiej 101 MDH ,,Rewelacja”. Oni
te¿ zaci¹gnêli w tym dniu wartê honorow¹ przy
Pomniku Ofiar Pacyfikacji.

Po mszy œwiêtej su³kowicki samorz¹d,
przedstawiciele organizacji kombatanckich, za-
k³adów pracy, organizacji spo³ecznych i szkó³
z³o¿yli wieñce pod pomnikiem. Organizacje
kombatanckie reprezentowa³y delegacje Stowa-
rzyszenia ̄ o³nierzy Armii Krajowej i WiêŸniów
Politycznych w Krakowie z prezesem zarz¹du
pp³k. Franciszkiem Oremusem oraz Zwi¹zek
Kombatantów RP i b. WiêŸniów Politycznych -
Ko³o w Su³kowicach z prezesem Eugeniuszem
Pital¹. Burmistrz Piotr Pu³ka powita³ goœci i
mieszkañców, przypominaj¹c wydarzenia 24 lip-
ca 43 roku w Su³kowicach, a mjr Grzegorz Pa³ka
odczyta³ apel poleg³ych. Przypomnia³ w nim
kolejne ofiary walki z hitlerowskim najeŸdŸc¹, a
wœród nich nazwiska pomordowanych z Rudni-

ka, Su³kowic i Harbuto-
wic. Uroczystoœci prowa-
dzi³ dh dru¿ynowy MDH
„Rewelacja” – Grzegorz
Burda.

Po czêœci oficjalnej,
na placu za star¹ szko³¹
goœcie z Balic czêstowali
uczestników uroczysto-
œci wojskow¹ grochówk¹
z kuchni polowej, a go-
œcie zwiedzali ponadto
Izbê Regionaln¹.

Anna Witalis -
Zdrzenicka

Wszystko po to,
¿eby pamiêtaæ...
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STAÑCIE DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWA£Y!

Wzywam Was! ¯o³nierze pól bitewnych
wszystkich frontów II wojny œwiatowej, któ-
rzy na obcej ziemi oddaliœcie swe ¿ycie, da-
j¹c przyk³ad odwagi i ¿o³nierskiego honoru.
STAÑCIE DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWA£Y!

Wzywam Was! Mieszkañcy Rudnika, któ-
rzy zostaliœcie rozstrzelani przez niemiecki
Wehrmacht w dniu 5 wrzeœnia 1939 roku, a
Wasze prochy spoczywaj¹ na cmentarzu
parafialnym w Su³kowicach:
Rozalio Maœlarz,
Stefanie Gancarczyk,
Wawrzyñcu Miêtka,
Józefie Pu³ka,
Janie Szczurek,
Stanis³awie Szwajca,
Julianie Nêdza,
W³adys³awie Duda,
Karolu Fijo³,
Janie Kozio³ek,
Janie Szlachetka,
Adamie,Wincenty i Janie Judaszowie,
Szczepanie Krzywoñ,
Michale i Stanis³awie Szwajcowie,
oraz inni nieznani z imienia i nazwiska.
STAÑCIE DO APELU!
ZGINÊLI ŒMIERCI¥ MÊCZEÑSK¥!

Wzywam patriotów z Ziemi Su³kowickiej,
którzy w 1944 roku zostali zamordowani przez
hitlerowców we w³asnych domach i obozach
kaŸni:
kpt. Stanis³awie Stanaszek,
Mario Koncembowa,
W³adys³awie Sala i Twoi czterej synowie:
W³adys³awie, Janie, Stanis³awie i Tadeuszu,
Karolu Profic,
Wincenty Gawêda,
Kazimierzu Bartkowiak,
Stanis³awie Biela,
Stanis³awie Biskup,
Józefie Bochenek,
Józefie Ostafin,

Stanis³awie Repeæ,
Tomaszu Strêk,
ksiê¿e Marianie Selwa,
Józefie Su³kowski,
Józefie Szatan,
W³adys³awie Wyrwa³a,
Karolu Szatan,
W³adys³awie Ziembla,
Józefie Lisowski,
Franciszku i Józefie Berneccy,
Ludwiku Francuziak,
Gabrielu Kiereczyñski,
Stanis³awie Latoñ,
Kazimierzu Szybowski.
 STAÑCIE DO APELU!
ZGINÊLI ŒMIERCI¥ MÊCZEÑSK¥!

Wzywam wiêŸniów hitlerowskich katowni,
obozów œmierci, sowieckich ³agrów i ofiary
ludobójstwa.
Wzywam mieszkañców Ziemi Su³kowickiej i
Harbutowic, którzy w dniu 24 lipca 1943 roku
z³o¿yli na o³tarzu Ojczyzny ofiarê swego
¿ycia:
Julianie i W³adys³awie Barg³owie,
Tadeuszu Bernecki,
Stanis³awie Biela,
Zofio Budzoñ,
Franciszku Hyrlicki,
Franciszku Joñczyk,
Stefanie i Feliksie Kiebzakowie,
Karolu Kluzik,
Antoni Krupa,
Janie i Józefie Latoniowie,
Janie Piechota,
Stanis³awie i Janie Postawowie,
Stefanie Pu³ka,
Adamie Rusin,
Zygmuncie Starzyk,
Janie Stok³osa,
Franciszku Stopka,
Romanie i Stefanie Szczepaniakowie,
Józefie Twardosz,
Brygido ̄ y³owska.
STAÑCIE DO APELU!
ZGINÊLI ŒMIERCI¥ MÊCZEÑSK¥!

Lista rozstrzelanych 5 wrzeœnia 1939 roku
w Rudniku
(wg „Parafialnej ksiêgi zgonów”, tom III,
kancelaria parafialna w Rudniku)
1. W³adys³aw Mizera - Krzczonów - 22 lata
2. Stefan Krzywoñ - Rudnik 74 - 28 lat
3. Józef Pu³ka - Rudnik 226 - 36 lat
4. Jan Pawlus - Ciêcina - 42 lata
5. Mieczys³aw ̄ ur - Ciêcina - 19 lat
6. Franciszek Dyrlaga - Ciêcina - 20 lat
7. Józef Waliczek - Ciêcina - 21 lat
8. Jan Dziedzic - Ciêcina - 24 lata
9. Stefania Gancarczyk - Rudnik 137 - 17 lat
10. Rozalia Maœlerz - Rudnik 224 - 24 lata
11. Adam Judasz - Rudnik 242 - 34 lata
12. Wincenty Judasz - Rudnik 66 - 38 lat
13. Julian Nêdza - Rudnik 76 - 11 lat (zastrze-
lony w okolicy swego domu)
14. Karol Fijo³ - Rudnik 70 - 52 lata
15. Micha³ Szwajca - Rudnik 72 - 41 lat
16. Stanis³aw Szwajca - Rudnik 72 - 38 lat
17. Jan Szczurek - Rudnik 209 - 34 lata
18. Jan Judasz - Rudnik 66 - 49 lat
19. Jan Szlachetka - Rudnik 67 - 53 lata
20. Jan Kozio³ek - Rudnik 47 - 51 lat

Nazwiska podajemy wed³ug kolejnoœci wpisu
w ksiêdze; znajduj¹ siê przy nich nazwy miej-
scowoœci, z których pochodzili, jak równie¿
ówczesne numery ich domów oraz wiek.

Klamra, nr 9 (159) 2005 r.
Zob.tak¿e: Monografia Gminy Su³kowice, str. 146

Do Was zwracam siê zamordowani i polegli w
boju! Ofiara Wasza nie by³a daremna. Dzisiaj
po 65 latach silni Waszym mêczeñstwem, mo-
¿emy budowaæ nasz wspólny dom – niepod-
leg³¹ Polskê.
Niech na zawsze w pamiêci naszego Narodu
pozostan¹ imiona Tych, którzy ¿ycie oddali
dla Ojczyzny. Niech ich niez³omna i boha-
terska postawa bêdzie dla nas drogowska-
zem w nauce, pracy i s³u¿bie dla Rzeczypo-
spolitej.

CHWA£A BOHATEROM!
CZEŒÆ ICH PAMIÊCI!

Do autorów Apelu Pamiêci
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65 rocznica pacyfikacji Harbutowic
Dzieñ 24 lipca 1943 roku zapowiada³ siê

w Harbutowicach pogodnie. Na niebie ani
jednej chmurki. Niemcy przyjechali do wsi
oko³o drugiej w nocy. Zatrzymali siê od stro-
ny Su³kowic przy Tablicach. Kordon od po-
³udniowej czêœci wsi zebra³ siê ko³o roli Bar-
g³ówka. Niemcy nie oœmielili siê wejœæ do
lasów Jaworza i Kozówki, z pewnoœci¹ oba-
wiaj¹c siê partyzantów. Na zachodnim krañ-
cu wsi stanêli przy niewielkim lesie Groby.
Na roli Pagórek drogi do lasu by³y jeszcze
przez pewien czas nieobsadzone. Od chwili
przybycia Niemców do wsi do momentu jej
obstawienia up³ynê³o dosyæ du¿o czasu.
Wykorzysta³o to kilku mê¿czyzn i zdo³a³o
uciec. Niektóre zabudowania znajdowa³y siê
w niewielkiej odleg³oœci od lasu. Panuj¹ce
ciemnoœci u³atwia³y ucieczkê.

Oko³o pi¹tej rano oddzia³y specjalne,
podobno z³o¿one równie¿ z Ukraiñców, za-
czê³y wypêdzaæ ludnoœæ z domostw. Z
okrzykiem „alles heraus” przyst¹pili do re-
wizji poszczególnych domów, dopuszcza-
j¹c siê do kradzie¿y, rozbijania urz¹dzeñ oraz
do niszczenia sprzêtu gospodarskiego i do-
mowego. Dok³adnie przeszukiwali domy,
ca³e obejœcie, a zw³aszcza strychy. Wbijali
w s³omê i siano d³ugie, zaostrzone druty,
szukaj¹c tam ukrywaj¹cych siê przed nimi.

Nie znaleŸli 20-letniego Benedykta
Chmielika, który siê schowa³ na strychu
domu swego wujka. Kilka dni wczeœniej
Chmielik wraz z kolegami z Harbutowic: Ja-
nem Kocañd¹, Józefem Koisem i Francisz-
kiem Jancarczykiem uciekli z Baudienstu
(przymusowych robót).

Benedykt Chmielik:
„Spa³em na strychu. W nocy ko³o dru-

giej lub trzeciej s³yszê, ¿e samochody jad¹.
Zszed³em na dó³ i mówiê do wujka: Jakby
mnie znaleŸli, to siê nie przyznaj, ¿eœ wie-
dzia³, ¿e siê ukry³em na strychu. Mów tak,
bo mog¹ was zabiæ i dom spaliæ. Moje s³o-
wa s³ysza³y ¿ona wujka z córeczk¹, które
wczeœniej o mnie nie wiedzia³y, ¿em uciek³ z
Baudienstu. Schowa³em siê do siana i sie-
dzia³em tam do pi¹tej po po³udniu”.

Z³apanych zapêdzili do stodo³y u Sita-
rza ko³o koœcio³a. Pozosta³ych mieszkañców
Harbutowic w brutalny sposób wywleczo-
no z domów ku koœcio³owi. Matkom z ma³y-
mi dzieæmi pozwolono siê ulokowaæ na ple-
bani u ks. proboszcza Mariana Sadlika, zaœ
pozosta³ym rozkazano le¿eæ krzy¿em na pla-
cu koœcielnym. Zapowiedziano przy tym, ¿e
kto siê poruszy, bêdzie zastrzelony.

Mieczys³aw Malina wspomina:
„Le¿a³em ko³o drzwi koœcio³a. Widzia³em

tych, których wywieŸli do Su³kowic. Byli
to: so³tys Józef Bobe³, Stanis³aw Mrowiec z
Celakówki, Teodor Garbieñ i Szczepan Oli-
wa, Julia i Ludwik Gielatowie, Franciszek
Malina.

Niemcy zastrzelili mojego rówieœnika
Adama Rusina (pracowa³ w gospodarstwie
rolnym na Bogda³ówce). Podczas ucieczki
zastrzelili na Pagórku tak¿e Józefa Twardo-
sza, który przed wojn¹ by³ we Francji. W
domach zastrzelili Zofiê Budzoñ z Budzo-
niówki, Franciszka Hyrlickiego z Lebiedówki
i niepe³nosprawnego Karola Kluzika z Klu-
zikówki. Zastrzelonych w tym samym dniu
wywieŸli do Su³kowic. S¹ pochowani na tam-
tejszym cmentarzu”.

Ks. Kanonik Franciszek Bobe³ w swej
najnowszej, wspania³ej ksi¹¿ce pisze:

„Wszystkich z³apanych pêdzili ku ko-
œcio³owi, poganiaj¹c ich krzykiem i kolba-
mi. Tu kazali le¿eæ twarz¹ ku ziemi. Jana
Bogda³a, Stanis³awa Mrowca i Oliwê zaraz
zamknêli w stodole u Sitarza. So³tysa, czyli
mojego ojca, prowadzili wœród ludzi pyta-
j¹c, czy on te¿ przyjmowa³ u siebie party-
zantów, czy wspó³pracowa³ z nimi. Nikt nie
zdradzi³ ojca, dopiero pewna kobieta mia³a
powiedzieæ, ¿e jeœli wypuszcz¹ jej mê¿a, to
ona powie prawdê. Podobno powiedzia³a,
¿e so³tysa odwiedzaj¹ partyzanci, i ¿e on
zna ich kryjówki. Wtedy mój ojciec zosta³
do³¹czony do uwiêzionych w stodole.

Powodem aresztowania Stanis³awa
Mrowca by³o sprzedanie krowy, za któr¹
otrzyma³ 300 z³otych, Jana Bogda³a za znale-
zienie u niego spodni z niemieckim or³em, zaœ
Oliwy za broñ znalezion¹ w psiej budzie. Zofia
Budzoñ zosta³a aresztowana za to, ¿e nie do-
nios³a Niemcom o przechodzeniu partyzan-
tów ko³o jej domu, gdy porozumiewali siê z
partyzantami stacjonuj¹cymi w Grobach pod
Lanckoron¹. Na liœcie by³ równie¿ Józef Gar-
bieñ, który widz¹c nadchodz¹cych Niemców
zacz¹³ uciekaæ i wtedy zastrzelono go w pro-
gu w³asnego domu. U Kluzika Niemcy zabili
w tym dniu niepe³nosprawnego, maj¹cego
zaledwie 16 lat Józefa M³ynarczyka, który nie
chcia³ iœæ ku koœcio³owi. Zosta³ on pocho-
wany na cmentarzu w Harbutowicach.(...)

Pozosta³ych przy ¿yciu oprawcy za³a-
dowali do ciê¿arówki i powieŸli w kierunku
Krakowa. W czasie drogi jeden z Niemców
powiedzia³, ¿e jeœli samochód pojedzie do
P³aszowa, to dobrze, ale jeœli na Montelu-
pich, to z wami bêdzie Ÿle. Odetchnêli z ulg¹,
kiedy samochód skrêci³ w stronê P³aszowa.
W tej grupie by³ mój ojciec.

Obóz koncentracyjny w P³aszowie oka-
za³ siê dla mojego ojca i Stanis³awa Mrow-
ca ³askawy, bo wyszli z niego ¿ywi. Nie bra-
kowa³o w nim g³odzenia i bicia. By³y one na
porz¹dku dziennym, jakby w programie.
WiêŸniowie byli szczêœliwi, kiedy podczas
pracy w terenie uda³o im siê zdobyæ pastew-
nego buraka, którego wyrywali sobie z r¹k.
Niestety, nie mieli tego szczêœcia Roman
Bogda³ i Teodor Garbieñ, którzy w tym wiê-
zieniu zmarli.

Ojciec wyszed³ z wiêzienia po czterech
tygodniach, natomiast Stanis³aw Mrowiec
po piêciu. Po powrocie tata ukrywa³ siê na-
wet przed nami, swoimi dzieæmi. Bywa³o, ¿e
pilnuj¹c domu, gdy inni poszli do pracy w
polu, widzia³em dym unosz¹cy siê z komina
naszego domu, w którym rzekomo nikogo
nie by³o. Kiedy o tym mówi³em mamie, us³y-
sza³em, ¿e to niemo¿liwe, ¿e tak mi siê tylko
wydawa³o. Potem dopiero dowiedzia³em
siê, ¿e to nie by³y urojenia, tylko tata pod-
grzewa³ sobie jedzenie”.

Ks. Franciszek Bobe³, Spojrzenie
wstecz. Kraków – Lublieñ 2008, str. 21-25

Jest to próba przypomnienia tragicznych
dni sprzed 65 laty w Harbutowicach. Z pew-
noœci¹ trzeba uzupe³niæ ten tekst o kolejne
relacje ludzi, którzy pamiêtaj¹ tamte wyda-
rzenia. Mój nr telefonu kom. 666 998 401.

Stefan Bochenek
P.S.
Mam spisane inne wydarzenia z Harbu-

towic. Dziêkujê Ks. Kanonikowi Francisz-
kowi Bob³owi za wspania³e ksi¹¿ki Jego au-
torstwa, dziêkujê Panom Benedyktowi
Chmielikowi, Mieczys³awowi Malinie, Sta-
nis³awowi Bob³owi za spotkania wspomnie-
niowe.
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Marian Raciborski urodzi³ siê 16 IX 1863
roku we wsi Brzóstowa le¿¹cej ko³o Æmielowa.
Jego ojciec by³ pracownikiem æmielowskiej por-
celany, który za udzia³ w powstaniu stycznio-
wym musia³ emigrowaæ, a póŸniej matka z dwoj-
giem dzieci. Rodzina Raciborskich przebywa³a
w Szwajcarii, Bawarii, a¿ wreszcie osiad³a w
Krakowie.

Marian Raciborski uczêszcza³ do szko³y re-
alnej w Krakowie, a póŸniej studiowa³ w Uni-
wersytecie Jagielloñskim. W 1885 roku zosta³
asystentem w Katedrze Biologii. Ju¿ jako uczeñ
gimnazjum zajmowa³ siê badaniami florystycz-
nymi. W tym okresie odkry³ now¹ roœlinê
moczarkê kanadyjsk¹.

Bêd¹c asystentem UJ, spêdza³ ca³y wolny
czas na badaniach flory. W 1892 roku otrzyma³
stypendium im. Œniadeckich i wyjecha³ do Nie-
miec. Zosta³ asystentem prof. Karola Goetla.
Uzyska³ stopieñ naukowy doktora. Nastêpnie
wyjecha³ na Jawê, gdzie zajmowa³ siê badania-
mi paproci w zachodniej czêœci tej wyspy. Po
dwóch latach obj¹³ kierownictwo stacji doœwiad-
czalnej w centralnej Jawie.

W 1900 roku opuœci³ wyspê i obj¹³ Katedrê
Akademii Rolniczej w Dublanaeh. Za³o¿y³ tam
Ogród Botaniczny, gdzie zgromadzi³ wiele oso-
bliwoœci flory polskiej. W latach 1903 - 1912
pracowa³ w Uniwersytecie Lwowskim. W tym
czasie przygotowa³ do druku s³ynn¹ ksi¹¿kê
pt. „Flora polska”. Od 1912 roku podj¹³ po-
nownie pracê w Uniwersytecie Jagielloñskim,
gdzie zorganizowa³ Instytut Botaniki i obj¹³ kie-
rownictwo Ogrodu Botanicznego.

Stan jego zdrowia stale siê pogarsza³ i w
1917 roku zmar³ w Zakopanem. Jest pochowa-
ny na Cmentarzu Zas³u¿onych na Pêksowym
Brzyzku.

Na wieœæ o jego œmierci dr Kazimierz Ro-
uppert napisa³:

„Gdy w drugiej po³owie marca 1917 r. wy-
czyta³em telegram z Zakopanego w gazetach o
Jego zgonie, wierzyæ mi siê nie chcia³o, ¿e tego
wielkiego cz³owieka nie sta³o, ¿e Jego g³osu wiê-
cej nie us³yszê, ¿e Instytut i ogród w Krakowie
mog¹ nadal bez Niego istnieæ...

Wiele ciosów dotknê³o podczas wojny na-
ukê polsk¹. Ten jednak, jakim jest zgon Raci-
borskiego, jest najdotkliwszy, gdy¿ utraciliœmy
niepospolitego cz³owieka, uczonego, obywate-
la, Polaka. I d³ugo po Nim bêdzie œwieciæ pustk¹
luka niezape³niona...

Wielki uczony, nie ¿y³ bynajmniej Racibor-
ski w oderwaniu od trosk i trudów ¿ycia spo-
³ecznego i narodowego. (...) Straciliœmy w Nim
cz³owieka, który s³awê imienia polskiego roz-
s³awia³ po œwiecie, jako uczony; uczonym by³
przez ¿ycie ca³e. Nie by³o Mu jednak nic ob-
cem, co polskie i ludzkie. I w tem ciê¿ar straty,
jak¹ spo³eczeñstwo nasze ponosi z Jego sko-
nem, gdy¿ ludzi takich by³o u nas bardzo ma³o.”

Dr Kazimierz Rouppert: Prof. Dr Marian Raci-
borski. Wspomnienie poœmiertne. Kraków 1917,
„Kultura Polski”

Marian Raciborski by³ niezwykle uzdol-
nionym badaczem przyrody. Posiada³ bystry
zmys³ spostrzegawczy, znakomit¹ pamiêæ,
zdolnoœci do syntez naukowych oraz wielki dar
fantazji twórczej. Urzeka³ swoich wspó³-
pracowników i uczniów pracowitoœci¹, su-
miennoœci¹ i samokrytycyzmem. Pracowa³ na-
ukowo przez 33 lata i og³osi³ drukiem w jêzy-
kach: polskim, niemieckim, francuskim, holen-
derskim 183 rozprawy. Zdumiewaj¹cy ogrom i
zasiêg twórczoœci naukowej stawia go w szere-
gu najbardziej produktywnych naukowców w
literaturze œwiatowej. By³ wspania³ym cz³owie-
kiem, uczonym - romantykiem. Obdarza³ przy-
jaŸni¹ ludzi ze swojego otoczenia, pomaga³ s³a-
bym, biednym, chorym. Uczniowie Mariana Ra-
ciborskiego wspominaj¹ urok ¿ywego s³owa
swojego Mistrza. Jego opisy by³y barwne, pla-
styczne, dosadne i dowcipne. Wychowa³ wielu
wybitnych naukowców, a¿ siedmiu jego wy-
chowanków objê³o w latach miêdzywojennych
katedry uniwersyteckie.

Mimo ¿e w³aœciwie ca³e ¿ycie spêdzi³ poza
rodzinnym Regionem Œwiêtokrzyskim, w swo-
ich badaniach poœwiêci³ mu du¿o uwagi. Pierw-
szy wskaza³ ró¿nicê miêdzy modrzewiem ro-
sn¹cym u podnó¿a £ysogór, a innymi gatunka-
mi modrzewia. Zajmowa³ siê tak¿e azali¹ pon-
tyjsk¹, rosn¹c¹ w Puszczy Sandomierskiej, grzy-
bami w okolicy Kielc, roœlinami stepowymi w
Górach Pieprzowych pod Sandomierzem oraz
flor¹ kopaln¹ w Chmielowie, Jêdrzejowie, Gro-
madzicach i Szewnie.

Marian Raciborski by³ na ziemiach polskich
prekursorem ruchu ochrony przyrody. Zapo-
cz¹tkowa³ inwentaryzacjê jej zabytków. Pamiêæ
o tym przyrodniku jest ¿ywa w œrodowisku
uczonych w Polsce i poza jej granicami. Miesz-
kañcy Regionu Œwiêtokrzyskiego, a szczegól-
nie Æmielowa i Brzóstowej, zachowuj¹ pamiêæ
o swoim niezwyk³ym rodaku. S³u¿y temu ta-
blica pami¹tkowa umieszczona na dzwonnicy
koœcio³a w Æmielowie.

Inn¹ pami¹tk¹ jest nazwanie ulicy wiod¹cej
z Æmielowa do rodzinnej Brzóstowej - ulic¹ M.
Raciborskiego. Od roku 1989 Zespó³ Szkó³ w
Æmielowie z dum¹ nosi imiê wielkiego Polaka,
który jest wzorem godnym naœladowania dla
uczniów i nauczycieli. Imiê profesora nosi rów-
nie¿ Technikum Ogrodnicze w Pruszczu Gdañ-
skim, „Górski Ogród Botaniczny” Zak³adu
Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych
PAN (dawniej Alpinarium Naukowo-Dydak-
tyczne oraz jeden z rezerwatów œcis³ych w ob-
rêbie Woliñskiego Parku Narodowego. W Kra-
kowskim Ogrodzie Botanicznym Uniwersyte-
tu Jagielloñskiego znajduje siê popiersie prof.
dra Mariana Raciborskiego. W 1963 roku, w
setn¹ rocznicê urodzin uczonego, redakcja Rocz-
nika „Ochrona Przyrody” poœwiêci³a jego pa-
miêci 29 rocznik tego czasopisma.

W Harbutowicach (województwo krakow-
skie) roœnie ponad tysi¹cletni cis Taxus bacca-
ta, pomnik przyrody, nazwany jego imieniem.

opr. Stefan Bochenek

Prof. Marian Raciborski Zniszczyæ rzemios³o
Fragment wspomnieñ Stanis³awa Ziembli

Po II wojnie œwiatowej cechy rzemieœlnicze
dzia³a³y krótko wed³ug przedwojennych statu-
tów. By³em wtedy cz³onkiem zarz¹du Cechu
Rzemios³ Ró¿nych w Myœlenicach, do którego
nale¿eli m.in. spadkobierca przedwojennej fa-
bryki Kazimierz Go³awiecki oraz w³aœciciel ciast-
karni Jan Dziadkowiec. W Su³kowicach nie by³o
chêtnego na prowadzenie odrêbnego ko³a.

Niestety, w 1947 roku rz¹d odgórnie narzu-
ci³ rzemios³u nowy statut. Nie wolno nam by³o
produkowaæ, mogliœmy tylko prowadziæ us³ugi.
Postanowi³em zbudowaæ warsztat. Sam robi³em
pustaki, sam te¿ stawia³em warsztat i na doda-
tek stodo³ê. WiêŸbê zrobi³ Jan Zadora.

Pewnego dnia przyjecha³ z urzêdu w Myœle-
nicach cz³owiek, który jak szpieg dopytywa³ siê,
sk¹d mia³em cement na pustaki i czy mam upraw-
nienia budowlane Wyjaœni³em, ¿e dosta³em przy-
dzia³ od Budziewojskiego – wysokiego urzêdni-
ka w Myœlenicach, który mnie rozpozna³, kiedy
siê stara³em o cement, bo te¿ dzia³a³ w partyzant-
ce. O uprawnieniach budowlanych nie by³o
mowy, wiêc ten szpieg z urzêdu nastraszy³ mnie,
¿e o tym doniesie gdzie trzeba. PóŸniej jeszcze
wiele razy mnie kontrolowa³, szczególnie intere-
sowa³y go ksiêgi prowadzenia warsztatu.

Przychodzili na przeszpiegi tak¿e ormow-
cy ze Su³kowic. „Czego szukacie, z³ota? O razu
wam poka¿ê”. Zaprowadzi³em ich do latryny i
powiedzia³em: „Tu szukajcie. Tu jest moje z³o-
to”. Poszli jak zmyci.

Tak jak wszyscy rzemieœlnicy dosta³em
wysoki domiar, czyli musia³em wp³aciæ du¿e
pieni¹dze do urzêdu skarbowego. Domiarami
niszczono rzemios³o prywatne w latach 1950-
56. W powiecie myœlenickim osta³o siê 30% rze-
mieœlników. I mój warsztat te¿ zniszczono.
Musia³em zacz¹æ pracê w „KuŸni”.

spisa³ Stefan Bochenek
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Z³ap jajo i biegnij
w kaloszach

Akcja prowadzona by³a w dniach od 07.07
– do 25.07.2008 przez Œwietlicê Œrodowiskow¹
w Su³kowicach. Zajêcia odbywa³y siê codzien-
nie od poniedzia³ku do czwartku w godz. od
9.00 do 13.00. W zajêciach wziê³o udzia³ 266
uczestników w wieku od 7 do 16 lat. Liczba
uczestników w poszczególnych miejscowo-
œciach przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

Biertowice – 17,
Harbutowice – 34
Krzywaczka – 72,
Rudnik – 18
Su³kowice – 125 - w tym piêcioro dzieci
niepe³nosprawnych.

Uczestnikami opiekowa³y siê dwadzieœcia
trzy osoby personelu, w tym zatrudnionych
tylko na akcjê letni¹ z funduszu Pe³nomocnika
Burmistrza do Spraw Rozwi¹zywania Proble-
mów Spo³ecznych by³o 6 osób, by³y to stu-
dentki z ukoñczonym kursem wychowawców
kolonii lub nauczycielki z pe³nym przygotowa-
niem pedagogicznym. Pozosta³y personel sta-
nowili: pracownicy Œwietlicy Œrodowiskowej w
Su³kowicach – 8 osób, pracownicy Oœrodka
Kultury w Su³kowicach – 2 osoby, studentki
zatrudnione na akcjê letni¹ przez Oœrodek Kul-
tury – 3 osoby, wolontariuszki pracuj¹ce jako
pomoc wychowawcy grupy – 3 osoby oraz 1
opiekunka niepe³nosprawnego ruchowo dziec-
ka, pracownica Centrum Rehabilitacji. Rozpo-
czêcie akcji poprzedzi³a kampania informacyjna
w szko³ach ka¿dej miejscowoœci, og³oszenie w
ka¿dej Parafii, informacja w gazecie Klamra, in-
formacja na gminnej stronie internetowej, po-
nadto w trakcie trwania zajêæ ukaza³y siê w
Dzienniku Polskim dwie informacje z podaniem
mo¿liwoœci do³¹czenia do pó³kolonii oraz adre-
sem i numerem telefonu kierownictwa pó³kolo-
nii oraz informacja o mo¿liwoœci przyst¹pienia
do akcji na stronie internetowej gminy.

Podczas trwania zajêæ realizowany by³ wcze-
œniej przygotowany harmonogram oraz program
profilaktyczny. W programie profilaktycznym
znalaz³y siê takie cele podstawowe, jak:

- bezpieczeñstwo fizyczne podczas zajêæ
jak i w drodze do domu i na zajêcia

- elementy zdrowego stylu ¿ycia i w³aœci-
wego wypoczynku

- kole¿eñstwo, przyjaŸñ, w³aœciwe wspó³-
istnienie z rówieœnikami

- podejmowanie w³aœciwych decyzji w spra-
wie u¿ywek oraz uczenie siê, jak mówiæ „nie”

- rozwijanie indywidualnych zainteresowañ.

W ci¹gu trzech tygodni uczestnicy odbywa-
li zajêcia na swoich placówkach, gdzie mieli do
dyspozycji pomieszczenie na zajêcia œwietlico-
we, pe³ny dostêp do sal gimnastycznych oraz
boisk szkolnych, odbywali wycieczki terenowe
i autokarowe oraz wyjazdy na basen. Ka¿da gru-
pa, a by³o ich na ca³ej pó³kolonii 13, odby³a
wycieczkê do skansenu w Wygie³zowie. Tam
uczestnicy mieli okazjê wzi¹æ udzia³ w interak-
tywnych lekcjach: „Od ziarna do chleba” i „Jak
to ze lnem by³o”, odby³a wycieczkê do zoo w
Krakowie oraz trzykrotnie by³a na basenie. Pó³-

kolonia ze swoich funduszy op³aca³a przejazdy,
uczestnicy p³acili we w³asnym zakresie wstê-
py. Podczas codziennych zajêæ uczestnicy po-
znali sposoby i mo¿liwoœci udzielania pierw-
szej pomocy, spotkali siê dwukrotnie z przed-
stawicielami Policji, uczestniczyli w pokazo-
wych zajêciach z psem policyjnym. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³ siê „Dzieñ Sportu na
weso³o” zakoñczony wspólnym grillowaniem.
Podczas codziennych spotkañ odbywa³y siê
ró¿norodne konkursy ucz¹ce dzieci w³aœciwego
wspó³zawodnictwa. By³y to konkursy grupo-
we np. na najdziwniejszy samochód wykonany
z tektury, na plakat pod has³em: „¯ycie na nie-
odkrytej dot¹d planecie” czy konkurs na naj³ad-
niejsz¹ kronikê oraz konkursy indywidualne jak
wspó³zawodnictwa sportowe, konkursy rysun-
kowe, czy konkurs na jeden dzieñ z pamiêtnika
kolonisty. Impreza podsumowuj¹ca mia³a miej-
sce 22 lipca, by³a ona wspó³organizowana przez
Stowarzyszenie Gospodyñ ze Su³kowic.
Wszystkie dzieci spotka³y siê w Su³kowicach
na hali sportowej gimnazjum, gdzie na pocz¹tku
zaakcentowano 65 rocznicê Pacyfikacji Su³ko-
wic i z³o¿ono kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Pa-
cyfikacji. W imprezie wziêli udzia³ zaproszeni
goœcie, w tym Burmistrz Rozalia Oliwa oraz
Wies³aw Moroñ wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miejskiej. Stowarzyszenie Gospodyñ ufundo-
wa³o nagrody dla uczestników oraz przygoto-
wa³o wspólne grillowanie z kie³baskami i napo-
jami dla dzieci. W imprezie ³¹cznie wziê³o udzia³
oko³o 300 osób.

Podsumowuj¹c merytoryczny aspekt zajêæ,
nale¿y podkreœliæ wysokie kwalifikacje kadry
pó³kolonii. Wszyscy w niezwykle „ciep³y” i ser-
deczny sposób odnosili siê do dzieci. Solidne
przygotowywanie zajêæ, przeœciganie siê w cie-
kawych pomys³ach na zabawê i rekreacjê spra-
wi³o, ¿e podczas trzech tygodni zajêæ frekwen-
cja uczestników by³¹ bardzo wysoka., a od-
dŸwiêk w œrodowisku pozytywny. Nie zanoto-
wano ¿adnego wypadku ani zachorowania uczest-
ników, a ich bezpieczeñstwo by³o priorytetow¹
sprawa ca³ego personelu.

Pó³kolonia by³¹ wizytowana przez: Policjê
w Su³kowicach i Myœlenicach, Stacjê Sanitarno-
Epidemiologiczn¹ w Myœlenicach, Powiatow¹
Stra¿ Po¿arn¹ w Myœlenicach, Nadzór Budow-
lany z Myœlenic. Wszystkie protoko³y by³y po-
zytywne i znajduj¹ siê w dokumentacji Œwietli-
cy Œrodowiskowej.

Ca³kowity koszt trzech tygodni zajêæ dla
266 dzieci z piêciu miejscowoœci gminy wyniós³
29. 114 z³otych. Z tego tylko 15. 000 z³ stano-
wi³o specjalne dofinansowanie akcji „Lato 2008
– Odkrywamy Œwiat”. Pozosta³e fundusze zo-
sta³y wygospodarowane przez instytucje dzia-
³aj¹ce przez ca³y rok na rzecz dzieci i m³odzie-
¿y, a wiêc Œwietlicê Œrodowiskow¹ w Su³kowi-
cach i Oœrodek Kultury, otrzymaliœmy te¿ dofi-
nansowanie ze Stowarzyszenia Gospodyñ w
Su³kowicach.

Krystyna Sosin

„Lato 2008 Odkrywamy Œwiat”
Sprawozdanie z przebiegu akcji

O tegorocznej Akcji Lato w gminie Su³kowi-
ce uczestnicy twierdz¹, ¿e by³a fantastyczna,
samorz¹dowcy – ¿e perfekcyjnie zorganizowa-
na, a jej g³ówny organizator, Krystyna Sosin,
narzeka, ¿e na zrealizowanie wszystkich pla-
nów i pomys³ów zwyczajnie brak³o czasu.

Akcja trwa³a 3 tygodnie i nale¿a³a do nielicz-
nie organizowanych w tym rejonie Ma³opolski
pó³kolonii. Su³kowice przygotowuj¹ zajêcia let-
nie dla swoich dzieci i goœci przebywaj¹cych na
terenie gminy od kilku lat. „Strza³em w dziesi¹tkê
by³o powierzenie tego zadania Œwietlicy Œrodo-
wiskowej i pani Krystynie Sosin” – twierdzi wi-
ceburmistrz Rozalia Oliwa, a jej zdanie potwier-
dza t³um rozeœmianych buzi. W samych Su³ko-
wicach akcja odbywa³a siê w œwietlicy, z wyko-
rzystaniem bogatego zaplecza: hali sportowej i
terenów rekreacyjnych kompleksu gimnazjum.
Równolegle w akcji brali udzia³ m³odzi mieszkañ-
cy wszystkich miejscowoœci z terenu gminy, gdzie
zajêcia odbywa³y siê w salach przy lokalnych
placówkach oœwiatowych. W sumie Akcja Lato
2008 objê³a 265 uczestników. Obok zajêæ sporto-
wych i œwietlicowych wyje¿d¿ali co tydzieñ na
basen w Suchej Beskidzkiej, zwiedzili skansen w
Wygie³zowie w gminie Bibice, gdzie poznali tra-
dycyjny proces „od ziarna do chleba” i dowie-
dzieli siê, „jak to ze lnem by³o”, a tak¿e odwiedzi-
li krakowskie ZOO. W swoich oœrodkach prze-
szli szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i
poznali policyjnego psa o wdziêcznym imieniu
Tango. Pies jest wyszkolony na rozpoznawanie
narkotyków. Policjanci opowiadali dzieciom o pra-
cy psa w policji, a pies pozwala³ siê g³askaæ i
cierpliwie znosi³ dowody sympatii.

W trakcie akcji organizowane rozliczne kon-
kursy i zabawy tematyczne: wykonanie naj-
dziwniejszego pojazdu, malowanie plakatu na
temat ¿ycia na nieodkrytej planecie, konkursy o
tematyce proekologicznej i z zakresu profilak-
tyki uzale¿nieñ, zabawa tematyczna ¿ycie w sta-
ro¿ytnoœci, itd. Przeprowadzono konkurs na
najpiêkniejsz¹ kronikê wakacyjn¹ oraz na kart-
kê z wakacyjnego pamiêtnika. Prawdziwym hi-
tem by³ dzieñ sportu, a w nim konkurs z³ap jajo,
który poleg³ na ³apaniu z coraz dalszej odleg³o-
œci surowych jajek. Zawodnicy ubrani w folio-
we p³aszcze osi¹gali rekordowe wyniki nawet
powy¿ej 10 metrów. Drugim przebojem by³ bieg
w kaloszach – oczywiœcie za du¿ych o kilka
numerów. Nies³abn¹cym powodzeniem cieszy-
³a siê te¿ przez ca³y okres akcji chusta Klauza,
skakanki, guma i pi³ka po ka¿d¹ postaci¹.

Jak by³o na akcji – wspominano na wspól-
nej dla wszystkich grup imprezie podsumowu-
j¹cej, zorganizowanej przy wsparciu Stowarzy-
szenia Gospodyñ, które przygotowa³y na ten
dzieñ smakowite kie³baski z grilla i obdarowa³y
uczestników akcji licznymi nagrodami i upomin-
kami. Dzieci odebra³y w tym dniu nagrody za
liczne konkursy i konkurencje. ¯adne dziecko
nie wysz³o z tego spotkania z pustymi rêkami.
Wspominano te¿ ró¿ne wydarzenia akcji, a punk-
tem kulminacyjnym sta³a siê prezentacja ¿arto-
bliwego filmiku „Prze¿yjmy to jeszcze raz”, któ-
ry przygotowa³y instruktorki Ula Bernecka i
Kasia Gawe³. cd. na stronie 13
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Pó³kolonie w Su³kowicach zorganizowane
zosta³y przez Œwietlicê Œrodowiskow¹ przy
wsparciu finansowym z funduszu Pe³nomocni-
ka Burmistrza do spraw rozwi¹zywania proble-
mów spo³ecznych i Stowarzyszenia Gospodyñ.
Instruktorzy pracuj¹cy z dzieæmi to g³ównie stu-
denci kierunków pedagogicznych, na co dzieñ
pracuj¹cy w grupach œrodowiskowych i apo-
stolskich, personel œwietlicy oraz instruktorzy
delegowani do akcji przez Oœrodek Kultury.
Poniewa¿ w akcji bra³y równie¿ udzia³ dzieci
niepe³nosprawne – dodatkowych opiekunów za-
pewni³o Stowarzyszenie Wspomagania Osób
Niepe³nosprawnych Kolonia.

Instruktorzy wnosili do zajêæ swoj¹ inwen-
cjê, zainteresowania, liczne talenty i umiejêtno-
œci. Dlatego nie brak³o ciekawych pomys³ów na
prace plastyczne, grê na gitarze i wspólne œpie-
wanie, atrakcyjnych konkurencji sportowych, a
przede wszystkim – œmiechu i radosnej zaba-
wy. Dzieci bawi³y siê razem codziennie od go-
dziny 9 do 13. Udzia³ w akcji by³ bezp³atny dla
wszystkich dzieci. Rodzice pokrywali jedynie
czêœciowo koszty wyjazdów na basen- (4 z³) i
wycieczek.

Z³ap jajo (cd.)

W ramach Rz¹dowego Programu wspierania
organów prowadz¹cych w zapewnieniu bez-
piecznych warunków nauki, wychowania i opie-
ki w publicznych szko³ach i placówkach pod
nazw¹ „Monitoring wizyjny w szko³ach i pla-
cówkach”, Gmina Su³kowice wyst¹pi³a do Ma-
³opolskiego Kuratora Oœwiaty o dofinansowa-
nie przedsiêwziêcia polegaj¹cego na zainstalo-
waniu kamer monitoruj¹cych ogólnodostêpne
pomieszczenia wewn¹trz szkó³ oraz najbli¿szej
okolicy budynków szkolnych.

W 2007 roku Gmina Su³kowice wnioskowa-
³a o przyznanie dofinansowania dla 4 szkó³. Z
tego 3 szko³y

Szko³a Podstawowa w Su³kowicach
Gimnazjum w Su³kowicach
Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Krzy-

waczce
otrzyma³y dofinansowanie w sumie na kwo-

tê 31 000,00 z³.
W 2008 roku Gmina Su³kowice ponownie

wnioskowa³a o przyznanie dofinansowania dla
4 szkó³, jednak ze wzglêdu na limit œrodków
przydzielonych przez Ministra Finansów dla
województwa ma³opolskiego na realizacjê ww.
programu, mo¿liwe by³o uwzglêdnienie wy³¹cz-
nie wniosków tych szkó³ i placówek, w których
nie by³o jeszcze zainstalowanego monitoringu.

Przyznane Gminie dofinansowanie w
wysokoœci 12 000,00 z³ pozwoli na zrealizo-
wanie tego zadania w Zespole Placówek
Oœwiatowych w Rudniku jeszcze jesieni¹
tego roku.

Celem tego przedsiêwziêcia jest poprawa
bezpieczeñstwa dzieci przebywaj¹cych na te-
renie szko³y. Mamy nadziejê, ¿e przyczyni siê
tak¿e do wzrostu wykrywalnoœci sprawców
czynów zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu uczniów.

Hanna Pluszczyk

Monitoring w szko³ach

W naszej gminie od 12 maja 2008 r. pro-
wadzone s¹ bezp³atne szczepienia przeciw-
ko meningokokom – bakteriom wywo³uj¹-
cym m.in. sepsê i zapalenie opon mózgowo -
rdzeniowych. Oczywiœcie bezp³atne dla dzie-
ci, czy raczej rodziców, gdy¿ s¹ finansowane
w 50% przez Starostwo Myœlenickie, a w 50%
przez Gminê Su³kowice.

Nasze samorz¹dy podjê³y uchwa³y o finan-
sowaniu takich szczepieñ w zwi¹zku z liczny-
mi zim¹ 2007/2008 r. przypadkami zachorowañ
dzieci, koñcz¹cymi siê czêst¹ œmierci¹.

Program szczepieñ w naszej gminie adreso-
wany jest do dzieci z roczników 2005 i 2006
zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Su³-
kowice. Szczepienia realizowane s¹ przez Przy-
chodniê Medycyny Rodzinnej i Niepubliczny
Zak³ad Opieki Zdrowotnej „Vitamed” po uprzed-
niej rejestracji.

Warto skorzystaæ z bezp³atnego szczepie-
nia, gdy¿ szczepienia ochronne stanowi¹ sku-
teczny i najprostszy sposób zapobiegania tym
niezwykle groŸnym zaka¿eniom.

W Polsce szczepienia przeciwko meningo-
kokom grupy C znajduj¹ siê ju¿ od kilku lat w
Programie Szczepieñ Ochronnych, ale niestety
tylko jako szczepienia zalecane, czyli nieobo-
wi¹zkowe, nierefundowane z bud¿etu Pañstwa.

Do tej pory zosta³a dopiero wykorzystana
niewiele wiêcej ni¿ po³owa szczepionek. Zachê-
camy rodziców do zainteresowania siê szcze-
pieniami, zw³aszcza, ¿e umowa zosta³a zawarta
do 30 listopada i po tym terminie nie bêdzie ju¿
mo¿na zaszczepiæ dziecka.

W dniach 21 i 22 lipca 2008 r. kobiety w
wieku 50 - 69 lat z terenu gminy Su³kowice mo-
g³y skorzystaæ z bezp³atnych badañ mammo-
graficznych. Mammobus umo¿liwiaj¹cy wyko-
nanie badañ zosta³ zainstalowany przy budyn-
ku Oœrodka Zdrowia w Su³kowicach. Przebada-
no 152 kobiety, z których 14 skierowano do
etapu pog³êbionej diagnostyki programu profi-
laktyki raka piersi.

Dlaczego warto robiæ mammografiê? Cho-
cia¿by dlatego, ¿e ryzyko raka piersi roœnie wraz
z wiekiem. Po 40 urodzinach ka¿da kobieta po-
winna co dwa lata robiæ badanie. Mammografia
mo¿e wykryæ zmiany wczeœniej, zanim stan¹
siê one jawne klinicznie. Poczynaj¹c od pierw-
szej komórki, która uleg³a przemianie z³oœliwej,
w wiêkszoœci przypadków guz osi¹ga œrednio 1
cm w ci¹gu 7 - 8 lat. Sta³a kontrola piersi daje
naprawdê du¿¹ szansê wykrycia wczesnych
zmian i zastosowania oszczêdzaj¹cego leczenia.

Wojewódzki Oœrodek Koordynuj¹cy Popula-
cyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Pier-
si zaproponowa³ wykonanie badañ mammograficz-
nych oraz op³acenia transportu z Gminy Su³kowi-
ce do Krakowa dla grupy 40 osób. Badanie zosta-
³oby przeprowadzone w jednej z pracowni mam-
mografii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
Zg³aszaæ siê mog¹ ubezpieczone panie w wieku 50
- 69 lat, które w ostatnich miesi¹cach nie mia³y
wykonanego badania mammograficznego oraz nie
by³y leczone z powodu raka piersi. Badania bêd¹
wykonane bezp³atnie i bez skierowania. Termin
realizacji tych profilaktycznych badañ mammo-
graficznych okreœlono wstêpnie na wrzesieñ - li-
stopad. Zapisy chêtnych pañ przyjmuje Pe³no-
mocnik ds. Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecz-
nych – Anna Kuchta w Urzêdzie Miejskim II piê-
tro pok. 229 lub pod numerem tel. (012) 273 20 75
wew. 28. Mamy do dyspozycji 40 miejsc. O przy-
jêciu do programu decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.

Burmistrz Piotr Pu³ka, maj¹c na uwadze ogra-
niczenie przestêpczoœci i wzrost poczucia bez-
pieczeñstwa mieszkañców gminy Su³kowice,
zwróci³ siê z proœb¹ do Ma³opolskiego Komen-
danta Wojewódzkiej Policji m³. insp. Andrzeja
Rokity z proœb¹ o przeprowadzenie
w Su³kowicach cyklu szkoleñ poœwiêconych
tematom problemów spo³ecznych.

Celem szkolenia o tematyce „Zjawiska prze-
mocy domowej” jest omówienie pierwszego
kontaktu z ofiar¹ i sprawc¹ przemocy, lokalne-
go systemu i prawnych aspektów przeciwdzia-
³ania przemocy w rodzinie. Szkolenie przewi-
dziano na dzieñ 10 wrzeœnia 2008 r.

„Przeciwdzia³anie narkomanii w œrodowisku
lokalnym” – szkolenie o rynku narkotykowym
w województwie ma³opolskim i wspó³pracy
samorz¹dów gminnych z organami œcigania i
wymiarem sprawiedliwoœci. To z kolei szkole-
nie ma odbyæ siê 8 paŸdziernika 2008 r.

Nie zabraknie równie¿ szkolenia dla sprze-
dawców alkoholu, które zorganizowane bêdzie
w dwóch dniach 17 i 18 listopada. „M³odzie¿
wobec alkoholu i dlaczego m³odzi pij¹?” – to
jeden z planowanych tematów spotkania. Sprze-
dawcy dowiedz¹ siê o programach profilaktycz-
nych. Przedstawiony zostanie akt prawny, ja-
kim jest Ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Wszystkie
szkolenia odbêd¹ siê w sali konferencyjnej Urzê-
du Miejskiego w Su³kowicach.

Szkolenia pozwol¹ jego uczestnikom zdobyæ
wiedzê przydatn¹ w codziennej pracy na rzecz
bezpieczeñstwa miasta i jego mieszkañców.

M. A. Kuchta

Co nowego w profilaktyce, promocji
i ochronie zdrowia?
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Liczba pomieszczeñ do nauki w szko³ach
podstawowych w porównaniu do roku ubieg³e-
go wzros³a o 2 i wynosi 59 (w Krzywaczce do-
budowano czytelniê i bibliotekê), a w gimna-
zjach pozosta³a bez zmian i wynosi 26. W cza-
sie wakacji prowadzone by³y remonty we
wszystkich placówkach oœwiatowych (szcze-
gó³y w artykule in¿. Doroty Gabryl).

Nowy rok szkolny w szko³ach podstawo-
wych rozpoczyna 1090 uczniów, w tym w kla-
sach pierwszych – 176. Ogólna liczba uczniów
w stosunku do roku ubieg³ego jest mniejsza o
40. W naszych szko³ach uczy siê 18 uczniów
spoza gminy (z miejscowoœci: Izdebnik, Wyso-
ka, Bêczarka, Kraków, Lanckorona, G³ogoczów,
Wola Radziszowska). Poza obwodem szkolnym
bêdzie siê uczyæ 78 uczniów, w tym: z Su³kowic
20 (17 poza gmin¹), z Biertowic 5 (w tym 1
poza gmin¹), z Krzywaczki 10 poza gmin¹, z
Harbutowic 10 (w tym 3 poza gmin¹), z Rudni-
ka 33 (w tym 24 poza gmin¹). W bie¿¹cym roku
szkolnym bêd¹ 54 oddzia³y, czyli o 1 mniej ni¿
w roku ubieg³ym. Liczba oddzia³ów spad³a w
Szkole Podstawowej w Krzywaczce (by³y dwa
oddzia³y klasy szóstej).

W gimnazjach uczyæ siê bêdzie 606 uczniów,
w tym rozpoczynaj¹cych naukê – 208. Jest to
o 9 uczniów mniej ni¿ w roku ubieg³ym. W Krzy-
waczce liczba uczniów wzros³a o 10, a w Su³ko-
wicach spad³a o 19. W wyniku utworzenia dwóch
oddzia³ów klasy I gimnazjum w Krzywaczce, licz-
ba oddzia³ów wzros³a z 24 do 25. Poza obwodem
szkolnym uczyæ siê bêdzie 52 uczniów, w tym: z
Su³kowic 50, a z Krzywaczki 2, natomiast 2
uczniów spoza obwodu uczêszcza do naszych
szkó³ (z Bêczarki i Woli Radziszowskiej).

Suma godzin dydaktycznych wynikaj¹ca z
projektów organizacyjnych w tym roku szkol-
nym wynosi w szko³ach podstawowych 1862,
w tym 132 ponadwymiarowych, co stanowi 7
% ogó³u, a w gimnazjach 1125 godzin, w tym
ponadwymiarowych 103, co stanowi 9 % ogó³u.

Kadra dydaktyczna naszych szkó³ ma pe³-
ne kwalifikacje do pracy. Roœnie zapotrzebowa-
nie na nauczycieli jêzyka angielskiego, gdy¿ szko-
³y odchodz¹ od nauczania jêzyka niemieckiego
(obecnie pozosta³ tylko w SP Biertowice). Na-
uczyciele co roku podnosz¹ swoje kwalifikacje
na kursach i studiach podyplomowych oraz osi¹-
gaj¹ wy¿sze grupy awansu zawodowego. W ubie-
g³ym roku 143 nauczycieli ze szkó³ podstawo-
wych ukoñczy³o zewnêtrzne formy doskonale-
nia, w tym: ze Su³kowic – 97, z Rudnika – 20, z
Krzywaczki – 18, z Harbutowic – 8. W gimna-
zjach zewnêtrzne formy doskonalenia ukoñczy-
³o 23 nauczycieli, w tym: ze Su³kowic – 5, a z
Krzywaczki – 18. Z dniem 1 wrzeœnia podejmie
pracê w szko³ach podstawowych 45 nauczycie-
li dyplomowanych, 43 mianowanych i 14 kon-
traktowych, zaœ w gimnazjach 21 dyplomowa-
nych, 25 mianowanych i 11 kontraktowych.

Zmiany zasz³y w kadrze kierowniczej szkó³.
Dyrektorem ZPO w Krzywaczce zosta³ Pan mgr
Miros³aw Chmiel.

Uleg³a zmianie w stosunku do roku ubieg³e-
go liczba etatów administracji i obs³ugi, wynosi
w szko³ach podstawowych 25,75 etatów sta-
³ych, oraz 1,5 etatu pracowników sezonowych
zatrudnionych w Biertowicach (palacze), w gim-
nazjach wzros³a o 3 i wynosi 14,5 etatu.

Szko³y podstawowe naszej gminy pracowaæ
bêd¹ na jedn¹ zmianê, wiêc zajêcia obowi¹zko-
we nie bêd¹ trwa³y d³u¿ej ni¿ do godz. 1500.

Piêcioro dzieci ma nauczanie indywidualne,
na które przewidziano w projekcie 46 godzin
tygodniowo, co stanowi 2,5 etatu dydaktyczne-
go. Ponadto siedmioro dzieci z terenu Gminy
jest dowo¿onych do Oœrodka Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczego w Myœlenicach,
dwoje dzieci z Krzywaczki rodzice bêd¹ dowo-
zili do Przedszkola Samorz¹dowego Nr 1 w Su³-
kowicach – do oddzia³u integracyjnego. Gmina
zwraca rodzicom koszty dowozu dzieci. Jedno
dziecko z Biertowic bêdzie dowo¿one do Gim-
nazjum Specjalnego w Krakowie.

Ka¿da szko³a ma w³asn¹ ofertê edukacyjn¹
dla uczniów, która wzbogaci jego wiedzê, roz-
winie umiejêtnoœci i pozwoli na nadrobienie bra-
ków. Oto wykaz proponowanych zajêæ:

SP Su³kowice – zosta³a utworzona klasa
sportowa na bazie klasy IV b, liczba godzin wy-
chowania fizycznego zosta³a zwiêkszona do 10;
prowadzone bêd¹ ko³a zainteresowañ i ko³a
przedmiotowe (j. niemieckiego, matematyczne,
przyrodnicze, historyczne, teatralne, ekologicz-
ne, plastyczne, dziennikarskie, informatyczne,
zespó³ muzyczny, Klub Mi³oœników Su³kowic),
zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze, logope-
dyczne, psychologiczno-edukacyjne oraz gim-
nastyka korekcyjno-kompensacyjna,

SP Rudnik – ko³o kulturowe, chór szkolny,
ko³a przedmiotowe (plastyczne, matematycz-
ne), zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajê-
cia rewalidacyjno-sportowe,

SP Harbutowice – ko³o j. angielskiego, zajê-
cia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka
korekcyjno-kompensacyjna, zajêcia rekreacyjno-
sportowe (SKS),

SP Krzywaczka – chór szkolny, zajêcia dy-
daktyczno-wyrównawcze, gimnastyka
korekcyjno-kompensacyjna,

SP Biertowice – ko³o j. niemieckiego, zajêcia
dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka korek-
cyjno-kompensacyjna, zajêcia rewalidacyjno-
sportowe,

Gimnazjum Su³kowice – zajêcia dydaktycz-
no-wyrównawcze (j. polski, j. niemiecki, mate-
matyka) gry i zabawy ogólnorozwojowe, zajêcia
rekreacyjno-sportowe, ko³a przedmiotowe, jêzyk
zachodnioeuropejski (j. angielski, j. niemiecki),

Gimnazjum Krzywaczka – zajêcia dydak-
tyczno- wyrównawcze (matematyka, j. polski)

Podobnie jak w latach ubieg³ych, tak¿e i w
tym roku uczniowie naszych szkó³ przyst¹pi¹
do licznych konkursów przedmiotowych i za-
wodów sportowych. Nauczyciele planuj¹ przy-
gotowywanie swoich uczniów do przedmioto-
wych konkursów organizowanych przez Kura-
torium Oœwiaty, Archidiecezjê i Oœrodek Kultu-
ry oraz konkursów gminnych i szkolnych.

W rozpoczynaj¹cym siê roku szkolnym pla-
nuje siê przygotowaæ nastêpuj¹ce uroczystoœci,
œwiêta i zabawy: 11 Listopada, 3 Maja, Dzieñ
Edukacji, Dzieñ Dziecka, Dzieñ Sportu, Œwiêta
Patronów, Dzieñ Europejski, Dzieñ Niemiecki,
pikniki promuj¹ce szko³y.

Za³o¿one w planie bud¿etowym gminy na
rok 2008 œrodki finansowe w wysokoœci 6 285
266,00 z³ dla szkó³ podstawowych oraz 2 989
272,00 z³ dla gimnazjów zosta³y wydatkowane
w pierwszym pó³roczu w wysokoœci 50% w
szko³ach podstawowych oraz 54% w gimnazjach.

W bie¿¹cym roku szkolnym uczêszczaæ bê-
dzie do przedszkoli gminnych 409 dzieci. W tej
liczbie jest 148 szeœciolatków. Stanowi¹ one 36%
wszystkich dzieci przedszkolnych. W ostatnich
latach obserwuje siê wzrost liczby dzieci m³od-
szych w przedszkolach. Jest to bardzo korzystne
zjawisko.

Praca w przedszkolach odbywaæ siê bêdzie
w 17 oddzia³ach. W przedszkolu Nr 1
w Su³kowicach funkcjonuje oddzia³ integracyj-
ny. Do chwili obecnej zg³oszono troje dzieci nie-
pe³nosprawnych do tego oddzia³u. Czas pracy
przedszkoli dostosowywany jest do oczekiwañ
rodziców. Aby pokazaæ swoj¹ pracê i jej efekty,
przedszkola coraz bardziej wychodz¹ do œrodo-
wiska z licznymi oryginalnymi pomys³ami. W
przedszkolu Nr 1 w Su³kowicach prowadzi siê
dni otwarte, w których matka mo¿e przypro-
wadziæ dziecko niezapisane do przedszkola, aby
poby³o z dzieæmi przedszkolnymi. Ponadto or-
ganizowane s¹ wspólne zabawy plenerowe z
rodzinami, przedstawienia publiczne i kierma-
sze prac dzieciêcych. To dziêki m.in. akcjom
roœnie liczba dzieci m³odszych.

Liczba etatów administracyjnych i obs³ugi
wzros³a o 0,25 i wynosi 28,75, etaty nauczy-
cielskie wzros³y o 1,21 i wynosz¹ 28,1.

Plany finansowe przedszkoli za³o¿one w bu-
d¿ecie gminy na rok 2008 w wysokoœci
2 271 411,00 zosta³y wykonane w pierwszym
pó³roczu w wysokoœci 51,9%.

Wszystkie placówki oœwiatowe utrzymuj¹
sta³y kontakt z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej.
Najbardziej powszechn¹ pomoc¹ jest pomoc ma-
terialna udzielana uczniom w postaci bezp³at-
nych obiadów. Z rz¹dowego programu do¿y-
wiania uzyskano 245 tys. 350z³. W pierwszym
pó³roczu 2008r. darmowe posi³ki jad³o 313 dzie-
ci, w tym: z Su³kowic 138, z Biertowic 21, z
Rudnika 63, z Krzywaczki 44, z Harbutowic
47. Ciep³y posi³ek to najlepsza pomoc, jak¹
mo¿e otrzymaæ dziecko. Przewiduje siê w tym
roku szkolnym podobny zakres pomocy.

Wspó³praca placówek oœwiatowych z Cen-
trum, to zarazem wspó³praca ze Stowarzysze-
niem „Kolonia”, które od kilku lat w ramach re-
alizowanego programu „Partner” objê³o nieod-
p³atn¹ opiek¹ dzieci specjalnej troski w gminie,
organizuj¹c dla nich konsultacje i zajêcia tera-
peutyczne. W centrum prowadzone s¹ równie¿
nieodp³atnie dla uczniów konsultacje i zabiegi
rehabilitacyjne. Przewiduje siê równie¿ w tym
roku szkolnym podobny zakres zarówno co do
iloœci jak te¿ rodzaju œwiadczonej pomocy.

Co s³ychaæ w gminnej oœwiacie? Nadchodzi rok szkolny 2008/2009...

(cd. na nastêpnej stronie)
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Bezp³atne obiady
dla uczniów

Lipiec i sierpieñ to miesi¹ce intensyw-
nych prac remontowo-budowlanych w placów-
kach oœwiatowych. Na terenie gminy w ka¿-
dej miejscowoœci jest szko³a i co najmniej
jedno przedszkole. W sumie posiadamy je-
denaœcie obiektów, w których w okresie wa-
kacyjnym trwaj¹ intensywne prace.

Su³kowice

W budynku szko³y podstawowej trwaj¹
prace ziemne przy odwodnieniu placu apelowe-
go – na kwotê 54 000 z³. Jest to pierwszy etap
robót zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu
za szko³¹. Kolejnym etapem, zaplanowanym na
2009 i 2010 rok, bêdzie wymiana nawierzchni
oraz urz¹dzenie czêœci rekreacyjnej dla dzieci
(³aweczki, zieleñ, stoliki itp.). Ponadto w lipcu
zosta³ wymieniony elektryczny uk³ad pomiaro-
wy oraz wewnêtrzna linia zasilaj¹ca. Zamonto-
wano równie¿ dwie nowe lampy oœwietlaj¹ce
boisko i szatnie – za 15 000 z³..

Do wykonania na sierpieñ pozosta³a mo-
dernizacja wentylacji w szkolnej sto³ówce. Pra-
ca ta wynika z zaleceñ Sanepidu.

W budynku gimnazjum wykonano komplek-
sow¹ modernizacjê ³azienki na hali sportowej.
Zosta³y wymienione wszystkie instalacje, urz¹-
dzenia, ok³adziny œcian, sufitów i pod³óg, za-
montowano now¹ armaturê. Inwestycjê zakoñ-
czono w maju br. Koszt robót wyniós³ 65 000
z³. W lipcu zosta³a wykonana nowa nawierzch-
nia pod boisko treningowe. Trawa ³adnie roœnie,
szkoda tylko, ¿e pomimo nadzoru ju¿ dosz³o do
dewastacji, widaæ œlady po rowerach. Koszt
urz¹dzenia nawierzchni wyniós³ 90 000 z³.

W Przedszkolu nr 1 zaplanowano moderni-
zacjê posadzek (odnowienie parkietów w trzech
salach), prace bêd¹ realizowane w sierpniu. Na
ten cel przeznaczono 15 000 z³.

W Przedszkolu nr 2 prace zosta³y wykona-
ne w ferie zimowe, obecnie obs³uga przedszkola
wykonuje prace porz¹dkowe. Wymiana instala-
cji elektrycznej oraz malowanie kosztowa³o
16 000 z³.

W Przedszkolu nr 3 realizowany jest – na
kwotê 15 000 z³ - remont ogrodzenia – dokoñ-
czenie prac rozpoczêtych w zesz³ym roku oraz
wymiana krawê¿nika wzd³u¿ ul. Starowiejskiej.

Biertowice

W budynkach w Biertowicach zosta³y wy-
mienione drzwi zewnêtrzne do przedszkola
i szko³y – za 12 000 z³. Obecnie w budynku
przedszkola wykonywana jest instalacja gazo-
wa. Zostanie tam wymieniony piec wêglowy na
gazowy. Ponadto musimy wymieniæ komin.
Zakoñczenie inwestycji planowane jest na
15.08.2008 r. Koszt remontu to 14 000 z³.

Harbutowice

W miesi¹cach wiosennych zosta³y wykona-
ne roboty dekarskie, w zwi¹zku z przeciekami
na dachu. W lipcu wymieniono grzejniki c.o. w
czterech pomieszczeniach oraz wykonano roz-
budowê instalacji elektrycznej (dodatkowy ze-
wnêtrzny obwód). Po próbach szczelnoœci i
odbiorach inwestycja zostanie zakoñczona.
Koszt inwestycji to 16 000 z³.

Krzywaczka

W budynku przedszkola powstaje nowa
piêkna du¿a sala poprzez po³¹czenie dwóch
ma³ych pomieszczeñ. Oczywiœcie potrzebny by³
tutaj kapitalny remont - wymiana stropu nad
piwnic¹, wymiana instalacji elektrycznej i CO,
nowe posadzki, tynki i malowanie. Planowany
termin zakoñczenia prac to koniec sierpnia.

Budynek przedszkola w Krzywaczce to je-
den ze starszych obiektów w gminie. Doprowa-
dzenie go do nale¿ytego stanu u¿ytkowego wy-
maga wielu nak³adów finansowych. Œrodki prze-
znaczone na ten cel w bud¿ecie musia³y zostaæ
zwiêkszone do kwoty 56 000 z³ - po rozpoczê-
ciu remontu i dokonaniu odkrywek. Sami wie-
my, ¿e przy remontach czêsto tak siê zdarza, ¿e
niezaplanowane i nieprzewidziane prace musz¹
zostaæ wykonane ze wzglêdu na stan technicz-
ny, a w placówkach oœwiatowych dodatkowo
ze wzglêdu na bezpieczeñstwo dzieci.

Szko³a Podstawowa w Krzywaczce wzbo-
gaci³a siê w bie¿¹cym roku o now¹ bibliotekê i
czytelniê wybudowan¹ w ramach gminnych in-
westycji oœwiatowych za 507 000 z³.

Rudnik

W szkole w Rudniku wymieniono oœwietle-
nie sali gimnastycznej, pozosta³a jeszcze kwe-
stia przebudowy wentylacji w kuchni, która zo-
stanie wykonana w sierpniu. Na wszystkie pra-
ce przeznaczono 60 000 z³.

We wszystkich placówkach prace id¹ zgod-
nie z za³o¿onym harmonogramem, na dzieñ dzi-
siejszy nie ma ¿adnych opóŸnieñ.

Dorota Gabryl

Wakacyjne remonty w placówkach
oœwiatowych

W ramach rz¹dowego programu pomocy
uczniom pn. „Dofinansowanie zakupu podrêcz-
ników dla dzieci rozpoczynaj¹cych roczne przy-
gotowanie przedszkolne lub naukê w klasach I-
III szko³y podstawowej” z³o¿ono odpowiedni
wniosek w Kuratorium Oœwiaty. Pomoc przy-
s³uguje dzieciom z rodzin, gdzie dochód mie-
siêczny netto na jednego cz³onka nie przekracza
351,00 z³otych. W obecnej chwili nie s¹ znane
koszty tego zadania. Wszystko zale¿y od tego,
ilu rodziców zg³osi siê do szkó³ i dostarczy od-
powiednie dokumenty.

Nasze placówki oœwiatowe prowadzi³y i
tak¿e w tym roku prowadziæ bêd¹ wspó³pracê z
Poradni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹, Oœrod-
kiem Kultury, Policj¹ oraz OSP.

Bêdzie to rok wielu zmian w oœwiacie –
wprowadzane s¹ nowe zapisy w ustawie o sys-
temie oœwiaty, w Karcie Nauczyciela, w innych
ustawach ,,oko³ooœwiatowych”. Jaki wp³yw
bêdzie mia³o nowe prawo na nasz¹ gminn¹ oœwia-
tê? Bêdziemy informowaæ Pañstwa na bie¿¹co.
Ju¿ dziœ ¿yczymy uczniom i nauczycielom –
radoœci, optymizmu i wielu, wielu sukcesów.

Rozalia Oliwa

Co s³ychaæ w gminnej
oœwiacie? (cd.)

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzia³
Œwiadczeñ Rodzinnych informuje, ¿e
przyjmowane s¹ wnioski o ustalenie pra-
wa do œwiadczeñ rodzinnych na okres za-
si³kowy 2008/2009.

Józefa Bernecka

Œwiadczenia
rodzinne

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Su³kowicach infor-
muje, ¿e uczniowie szkó³ podstawowych i gimna-
zjów, a tak¿e dzieci przedszkolne mog¹ korzystaæ
z bezp³atnych obiadów.
Podstawowym warunkiem jest dochód w rodzinie,
który nie mo¿e przekraczaæ kwoty 526,50 z³ net-
to na osobê w rodzinie oraz wyst¹pienie przynaj-
mniej jednego z poni¿szych powodów:
- sieroctwo, - bezdomnoœæ, - bezrobocie, - niepe³-
nosprawnoœæ, - d³ugotrwa³a lub ciê¿ka choroba, -
przemoc w rodzinie, - potrzeba ochrony macie-
rzyñstwa lub wielodzietnoœci, - bezradnoœæ w spra-
wach opiekuñczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zw³aszcza w rodzinach
niepe³nych i wielodzietnych, - brak umiejêtnoœci w
przystosowaniu do ¿ycia m³odzie¿y opuszczaj¹cej
placówki opiekuñczo- wychowawcze, - trudnoœæ w
integracji osób, które otrzyma³y status uchodŸcy,
- trudnoœæ w przystosowaniu do ¿ycia po zwolnie-
niu z zak³adu karnego, - alkoholizm lub narkoma-
nia, - zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.
Dodatkowych informacji udzielaj¹ pracownicy so-
cjalni w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Su³kowi-
cach, ul Sportowa 45 od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 8.00 do 15.00
lub pod numerem telefonów 012 272-50-20 albo
012 272-50-21

p.o. Dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Józefa Bernecka

Wnioski o stypendia i zasi³ki szkol-
ne bêd¹ przyjmowane od 1 do 15 wrze-
œnia 2008r. w sali obs³ugi klienta (par-
ter) Urzêdu Miejskiego w Su³kowi-
cach, Rynek 1.

Stypendia szkolne
2008/2009



Klamra - nr 6 / 200816

W jego sk³ad weszli: Józefa Bernecka,
dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Su³kowicach, Agnieszka Flaga, pracownik
socjalny, Agata Zemlik, pracownik socjal-
ny, Maria Anna Kuchta, pe³nomocnik ds.
Rozwi¹zywania problemów spo³ecznych,
Józef Godzik, dzielnicowy, Krystyna Sosin,
kierownik Œwietlicy Œrodowiskowej w Su³-
kowicach, Anna Moskal, pielêgniarka œro-
dowiskowa, Agata Kêsek-Olesek, pedagog
szkolny w ZSZiO w Su³kowicach, Agniesz-
ka Prza³a, pedagog szkolny w ZPO w Rudni-
ku, Anna Cyrek, pedagog szkolny w ZPO w
Krzywaczce, Teresa Chodnik, pedagog
szkolny w Gimnazjum w Su³kowicach, Mar-
ta Matera, pedagog szkolny w SP w Su³ko-
wicach, Renata Skrzeczek, dyrektor ZPO w
Biertowicach oraz Ma³gorzata Kisielewska,
dyrektor ZPO w Harbutowicach.

Koordynatorem prac zespo³u zosta³a wy-
brana Maria Kuchta. Zauwa¿a ona, ¿e problem
przemocy stosowanej wobec dzieci jest coraz
bardziej powszechny, liczy jednak, ¿e dziêki bli-
skoœci cz³onków zespo³u maj¹cego przeciwdzia-
³aæ przemocy, jej ofiary z wiêksz¹ œmia³oœci¹
bêd¹ zwraca³y siê o pomoc.

- Przemoc ci¹gle jest tematem wstydliwym i
wiele z³ego dzieje siê wci¹¿ za zamkniêtymi
drzwiami. Dopóki pewne rzeczy da siê ukryæ,
ludzie je ukrywaj¹, s¹ jednak takie miejsca, jak
choæby szko³a, gdzie jest stosunkowo du¿a
³atwoœæ w wykrywaniu takich dowodów jej sto-
sowania, jak œlady na ciele dziecka – mówi Ma-
ria Kuchta.

Gminny zespó³ nastawiony jest nie tylko
na pomoc najm³odszym, ale tak¿e doros³ym ofia-
rom przemocy. - O przemocy stosowanej wobec
wspó³ma³¿onków s³yszy siê, gdy jednak próbuje
siê dociec istoty sprawy, okazuje siê, ¿e za œlada-
mi pobicia stoi... wypadek, upadek na drodze
itp. - mówi Maria Kuchta.

W przeciwdzia³aniu przemocy i udzielaniu
pomocy jej ofiarom zespó³ ma wspó³pracowaæ
m.in. Z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Myœlenicach, kuratorami oraz Oœrodkiem
Interwencji Kryzysowej w Myœlenicach.

Jeœli bêdziemy w stanie sami s³u¿yæ pomoc¹,
zrobimy to, jeœli jednak ofiara bêdzie wymaga³a
na przyk³ad terapii, bêdziemy zwracali siê do
Oœrodka Interwencji Kryzysowej, który posiada
wykwalifikowanych interwentów kryzysowych –
mówi Maria Kuchta.

W gminie Su³kowice

Koalicja
przeciw przemocy

Pracownicy i wolontariusze OIK przyznaj¹,
¿e skala problemu nadu¿ywania alkoholu,
a tak¿e przemocy, która czêsto jest nastêpstwem
tego pierwszego, w gminie Su³kowice jest du¿a.
Potwierdza to tak¿e policja. Du¿a pomoc¹ w
walce z tym zjawiskiem s³u¿y policjantom tam-
tejszy Urz¹d Miejski, który – zdaniem komen-
danta powiatowego m³. insp. Zbigniewa Filicza-
ka – wywi¹zuje siê ze swych zadañ w tym za-
kresie wrêcz wzorowo.

Nie brakuje jednak znaj¹cych tamtejsze re-
alia osób, które nieoficjalnie mówi¹ o tym w du¿o
mniej optymistycznym tonie. Ich zdaniem wokó³
problemu nadu¿ywania przemocy w gminie pa-
nuje zmowa milczenia, a picie alkoholu jest tam
niemal powszechnie tolerowane. Maj¹ jednak
nadziejê, ¿e skoordynowane dzia³ania nowo
powo³anego zespo³u oraz pozosta³ych koalicjan-
tów przynios¹ efekty, tj. Na przyk³ad bardziej
restrykcyjne postêpowanie, z osobami uzale¿-
nionymi, które powinny trafiaæ na przymuso-
we leczenie. - Niebezpiecznym zjawiskiem, które
dotyczy tej gminy, s¹ samobójstwa pope³niane
przez uzale¿nionych – mówi anonimowo jedna z
osób.

W regulaminie zapisano, ¿e zespó³ bêdzie
spotyka³ siê raz na kwarta³ oraz w ka¿dej zg³a-
szanej przez poszczególnych jego cz³onków
sprawie. Pierwsze spotkanie z cz³onkami wspó³-
dzia³aj¹cych instytucji zaplanowano na 10 wrze-
œnia br. (KAR)

„Dziennik Polski” - „Dziennik Myœlenicki”
19.07.2008

Rodzina odgrywa w ¿yciu dziecka klu-
czow¹ rolê. Jest to pierwsza grupa spo³eczna,
która okreœla, jaki cz³owiek z dziecka wyro-
œnie. Ka¿da rodzina ma swoj¹ hierarchiê warto-
œci, swoj¹ moralnoœæ. Zazwyczaj pogl¹dy i po-
stawy s¹ przekazywane poprzez rodzinne tra-
dycje. Rodzina dostarcza dziecku pierwszych
doœwiadczeñ w jego ¿yciu, a jak wiadomo, w³a-
œnie one miewaj¹ najwa¿niejsze znaczenie. Do-
œwiadczenia w rodzinie powtarzaj¹ siê w tych
samych warunkach co przyczyniaj¹ siê do po-
wstawania nawyków wychowawczych. Pozo-
sta³e wp³ywy wychowawcze s¹ tak¿e bardzo
znacz¹ce, ale wp³yw rodziny dzia³a stale i to
podnosi jego znaczenie. Autorytet rodziców
oddzia³uje nawet i po ich œmierci. Jeszcze i do-
ros³y cz³owiek w z³o¿onej sytuacji ¿yciowej
pomyœli: co by na to powiedzia³a matka, a oj-
ciec, jak oni by siê zachowali w podobnej sytu-
acji, i wed³ug tego post¹pi.

W rodzinie uczy siê dziecko bez przymusu
przystosowywaæ do swojego otoczenia. Naj-
pierw musi nauczyæ siê ¿yæ w zgodzie z wy-
maganiami doros³ych w rodzinnym gronie. Je-
œli s¹ w rodzinie inne dzieci, musi równie¿ na-
st¹piæ stopniowe przystosowanie do ich cha-
rakteru, wieku i pozycji w rodzinie. Przez na-
œladowanie rodziców i innych cz³onków rodzi-
ny dziecko uczy siê, jak ludzie postêpuj¹, jak
reaguj¹ i jakie s¹ miêdzy nimi ró¿nice. Dziecko
tak¿e wnosi do ¿ycia rodziny sw¹ aktywnoœæ,
wyra¿a swe potrzeby i wymagania, a tym sa-
mym wp³ywa na zachowanie, postawy i po-
gl¹dy wszystkich cz³onków rodziny. Takie
zmieniaj¹ce siê wci¹¿ stosunki miêdzyludzkie
przebiegaj¹ w rodzinie nie tyle na poziomie

s³ownym, co na p³aszczyŸnie uczuciowej.
Dziecko, rozwijaj¹c siê, podatne jest na wp³y-
wy odbierane za poœrednictwem zmys³ów i
uczuæ (dotyk, pieszczota, wyraz twarzy...), a
dopiero póŸniej nawi¹zuje kontakt s³owny.

Czêsto rodzice nawet sobie nie uœwiada-
miaj¹ wielkiej odpowiedzialnoœci, jak¹ maj¹
wobec swoich dzieci. Nie wiedz¹, ¿e dziecko
ch³onie ca³¹ rodzinn¹ atmosferê ³¹cznie z po-
gl¹dami rodziców i ¿e siê kiedyœ bêdzie zacho-
wywaæ w stosunku do swoich dzieci tak, jak
dziœ rodzice zachowuj¹ siê w stosunku do nie-
go.

Pozytywne wyniki ca³okszta³tu pracy wy-
chowawczo – dydaktycznej szko³y zale¿¹ w
znacznej mierze od w³aœciwie potraktowanej
wspó³pracy ze œrodowiskiem rodzinnym ka¿-
dego dziecka. Wa¿ne jest d¹¿enie do ujednolice-
nia oddzia³ywañ wychowawczych domu i
szko³y.

W ka¿dej szkole wœród rodzi-
ców znajduj¹ siê tacy, którzy
¿ywo zainteresowani wychowa-
niem swych dzieci sami d¹¿¹ do
nawi¹zania jak najbli¿szych kon-
taktów z nauczycielem. S¹ jednak
i tacy, którzy tych kontaktów uni-
kaj¹. Niezale¿nie od inicjatywy ro-
dziców, ka¿dy nauczyciel zabiega
o porozumienie siê z nim dla do-
bra dzieci, które wspólnie wycho-
wuje dom i szko³a.

Ró¿ne obowi¹zki niekiedy
wrêcz uniemo¿liwiaj¹ rodzicom
najlepszych wychowawczych za-
dañ. Czêsto ma³o czasu mog¹ spê-

Rola wychowania w domu i w szkole

Zjawisko przemocy narasta, lecz jed-
noczeœnie wci¹¿ pozostaje tematem tabu. W
gminie Su³kowice pomoc ofiarom przemo-
cy, zw³aszcza tym najm³odszym, przynieœæ
ma powo³any przed kilkoma dniami zespó³.

dzaæ z w³asnym dzieckiem. Czêsto ich starania
z koniecznoœci musz¹ ograniczaæ siê do zabez-
pieczenia biologicznych potrzeb – jedzenia,
snu, ubrania. My pragniemy by wychowywa-
ne przez nas dzieci rozwija³y siê harmonijnie,
by³y m¹dre, dobre, weso³e i aktywne, kochane
i kochaj¹ce.

Szko³a jest t¹ instytucj¹ wychowawcz¹,
która poprzez œcis³¹ wspó³pracê z rodzicami
wychowanków pomaga rodzinie i dostarcza no-
woczesnych wzorców opiekuñczo – wycho-
wawczych. Œcis³y kontakt szko³y z rodzicami
wynikaj¹cy ze wspó³pracy umo¿liwia z jednej
strony trafne diagnozowanie potrzeb dziecka,
z drugiej zaœ strony stanowi podstawê do in-
spirowania i kierowania procesami wychowaw-
czymi zachodz¹cymi w zmieniaj¹cej siê rze-
czywistoœci œrodowiskowej.

Bogus³awa Moska³a
Szko³a Podstawowa w Biertowicach
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W dniach 20/21 lipca 2008 r. odby³a siê
wycieczka Grupy Œrodowiskowej Stowarzy-
szenia „Kolonia”. Tym razem naszym ce-
lem by³a po³udniowo-wschodnia Ma³opolska
i jej atrakcje.

Wszyscy uczestnicy zebrali siê w niedzielê
20 lipca o godz. 8.00 na parkingu obok OPS
przy ulicy Sportowej. Jako ¿e chêtnych na na-
sze wycieczki z ka¿dym rokiem jest coraz wiê-
cej, w tym roku oprócz autokaru wyjecha³ rów-
nie¿ bus. W sumie mia³o nas byæ 57 osób. Nie-
stety, w ostatnim momencie 4 osoby zrezygno-
wa³y z wycieczki.

Przez Myœlenice, gdzie mieliœmy zabraæ kil-
ku uczestników, oraz Dobczyce, Gdów dotarli-
œmy do Nowego Wiœnicza. Tu zaplanowane
by³o zwiedzanie œredniowiecznego zamku Kmi-
tów. Zamek niezwykle okaza³y, maj¹cy bardzo
piêkn¹ historiê, ale w ostatnich latach zapomnia-
ny, g³ównie ze wzglêdu na brak rozstrzygniêcia
co do w³asnoœci. Zostaliœmy podzieleni na dwie
grupy i mogliœmy ju¿ wyruszyæ na zwiedzanie.
Niestety, takie budowle zwykle nie s¹ dostoso-
wane do potrzeb osób niepe³nosprawnych, ale
wspólnymi si³ami zdo³aliœmy sobie i z tym pro-
blemem poradziæ. Szczególne wra¿enie na zwie-
dzaj¹cych zrobi³y jedna z najwiêkszych i naj-
wy¿szych kaplic zamkowych, wielka sala balo-
wa oraz eksponaty z ró¿nych epok, a tak¿e naj-
nowsze dzie³a wychowanków wiœnickiego Li-
ceum Plastycznego. Mo¿liwoœæ wystawiania
swoich prac w takich wnêtrzach jest dla nich
szczególn¹ nobilitacj¹.

Kolejnym punktem zwiedzania podczas
naszej wycieczki by³ S¹decki Park Etnograficz-
ny w Nowym S¹czu. Na obszarze oko³o 20 hek-
tarów znajduje siê kilkadziesi¹t obiektów z XIX
i XX wieku, które zosta³y tu sprowadzone z
ró¿nych terenów po³udniowej Polski. Mo¿na
zobaczyæ zabudowania dworskie i folwarczne,
lachów s¹deckich, pogórzan, ³emków, górali s¹-
deckich, cyganów karpackich. Jest te¿ koœció³
katolicki oraz cerkiew prawos³awna. Odwiedze-
nie parku to bardzo ciekawa lekcja historii oraz
mo¿liwoœæ zobaczenia jak ¿yli, mieszkali i pra-
cowali nasi przodkowie. W naszej okolicy mo-

¿emy jeszcze kilka takich cha³up zobaczyæ, ale
ju¿ lekko zmienionych duchem czasu lub te¿
bardzo zaniedbanych. Po zwiedzaniu w plene-
rze zasiedliœmy lekko zmêczeni, do jedzenia.
Czas na zregenerowanie si³, bo za chwilê dalsza
podró¿ do miejsca noclegu, Krynicy.

Oko³o godz. 17.30 dotarliœmy do Krynicy, a
po krótkim poszukiwaniu odnaleŸliœmy miejsce
noclegu – oœrodek wczasowy PTTK Rzymian-
ka. Zakwaterowanie przebieg³o bardzo spraw-
nie i ju¿ o 18.00 zasiedliœmy do kolacji. Potem
udaliœmy siê na mszê œwiêt¹, póŸniej trochê cza-
su wolnego i o 21.00 znów wspólne spotkanie.
Tym razem na zabawie, któr¹ przygotowa³y
nasze wolontariuszki Ula i Danusia. Szczegól-
nie podoba³a siê zabawa z zawi¹zanymi oczami
(niestety nie mogê nic zdradziæ). A najlepiej o
wra¿eniach mogliby opowiedzieæ uczestnicy:
Darek, Bartek, Ania i Sebastian. Zabawa by³a
wyœmienita dla doros³ych i dla dzieci, ale czas
up³yn¹³ bardzo szybko. Po godz. 22.00 obowi¹-
zuje cisza nocna, wiêc ca³a gromadka musia³a
udaæ siê do swoich pokoi. A poza tym jednak
trzeba odpocz¹æ przed kolejnym dniem, który
zapowiada³ siê tak¿e atrakcyjnie.

Ju¿ w nocy pogoda trochê siê popsu³a, ale
ranem deszcz przesta³ padaæ. Oko³o godz. 9.00
po œniadaniu i zapakowaniu baga¿y, kiedy ru-
szyliœmy do zwiedzania Krynicy, ju¿ siê prze-
jaœni³o. Odwiedziliœmy Park Zdrojowy oraz Pi-
jalniê, gdzie mogliœmy skosztowaæ wód leczni-
czych, z których s³ynie Uzdrowisko Krynica –
Zuber, Jan, S³otwinka. Szczególnie nas zastano-
wi³ brak rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych korzysta-
nie z tych dobrodziejstw przez niepe³nospraw-
nych. Jak na taki kurort to wielkie zaniedbanie.
Nastêpn¹ atrakcj¹ by³ wyjazd kolejk¹ linowo-
terenow¹ na Górê Parkow¹. Chyba nikt nie mia³
wiêkszych obaw co do podró¿y. Z góry rozta-
cza³ siê piêkny widok na miasto oraz okolicz-
nych pasm górskich wy³aniaj¹cych siê zza chmur
oraz podnosz¹cych siê oparów deszczu. Na
Górze Parkowej znajduje siê wiele atrakcji dla
dzieci, tory, zje¿d¿alnie. Niestety, by³y one nie-
czynne. Po zjeŸdzie na dó³ rozeszliœmy siê, aby
jeszcze raz obejrzeæ atrakcje Krynicy oraz zjeœæ
coœ przed dalsz¹ drog¹.

Odkrywanie Ma³opolski (i nie tylko)
O godz. 13.15 wyruszyliœmy przez Nowy

S¹cz, Limanow¹ w kierunku Szczyrzyca. Znaj-
duj¹ca siê tu wioska indiañska by³a ju¿ ostatnim
miejscem postoju i zwiedzania. Po³o¿ona jest
malowniczo na zboczu z widokiem na okoliczne
sady, lasy i pola. Znajduje siê tu kilka namiotów
indiañskich (tipi), w których mo¿na zobaczyæ
stroje, narzêdzia i broñ Indian Ameryki Pó³noc-
nej. Niezwykle barwne, bardzo pomys³owe, wy-
korzystuj¹ce naturalne kszta³ty i formy przed-
mioty codziennego u¿ytku spodoba³y siê za-
równo dzieciom jak i te¿ doros³ym. Jest te¿ to-
tem, nieodzowny atrybut Indian, stoj¹cy zwy-
kle poœrodku wioski. Potem przyszed³ czas na
zabawy dla dzieci. Pierwsz¹ zabaw¹ by³o zwi-
janie obur¹cz sznurka, na którym by³a podobi-
zna jaszczurki. Zabawa niezwykle pomocna w
rehabilitacji r¹k. Nastêpnie „krêcio³ek”. Tu za-
bawa by³a wyœmienita. Nale¿a³o po³o¿yæ rêkê
na wbitym palu, przy³o¿yæ g³owê i tak krêciæ
siê dooko³a, a¿ pani doliczy do 10. Nastêpnie
trzeba by³o dobiec kilka metrów do niej i klep-
n¹æ j¹ w rêkê. Oczywiœcie nie muszê dodawaæ,
co siê dzia³o z osobami krêc¹cymi siê po ode-
rwaniu siê od pala. Miejsca l¹dowañ by³y ró¿ne.

Na koniec atrakcji indiañskich jeszcze strze-
lanie z ³uku do celu. Posz³o bardzo sprawnie i
szybko, zw³aszcza ¿e w powietrzu ju¿ wisia³a
burza. Podziêkowaliœmy zatem bardzo za mi³¹
goœcinê, znakomite opowieœci, fantastyczn¹ za-
bawê i udaliœmy siê do autokaru. Teraz ju¿ wy-
ruszyliœmy na ostatni odcinek naszej wyciecz-
ki. Przez Raciechowice, Dobczyce, Myœlenice
dotarliœmy szczêœliwie z powrotem do Su³ko-
wic.

I tak minê³y dwa bardzo ciekawe dni tego-
rocznych wakacji spêdzone na podró¿y w cza-
sie i przestrzeni. Dziêkuj¹c wszystkim uczest-
nikom za wytrwa³oœæ oraz panu kierowcy Da-
riuszowi G¹sienicy Miko³ajczykowi, zachêca-
my wszystkich do aktywnego i po¿ytecznego
spêdzania wolnego czasu. Wycieczki turystycz-
no krajoznawcze s¹ tego dobrym przyk³adem.
Wszak powiedzenie „Podró¿e kszta³c¹” nie jest
go³os³owne.

Andrzej Piwowarski
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Odby³y siê nastêpuj¹ce zawody i turnieje
sportowe w kat. szkó³ podstawowych na szcze-
blu gminy:

- gminne indywidualne biegi prze³ajowe dz. i ch³.
- gminny indywidualny turniej tenisa sto³owego
dz. i ch³.
- gminny dru¿ynowy turniej tenisa sto³owego
dz. i ch³.
- gminny halowy turniej pi³ki no¿nej ch³.
- gminny turniej mini-koszykówki dz.
- gminny turniej mini-koszykówki ch³.
- gminny turniej mini-pi³ki siatkowej dz.
- gminny turniej mini-pi³ki siatkowej ch³.
- gminne zwody w narciarstwie alpejskim
- gminne zwody gimnastyczne
- gminny turniej pi³ki no¿nej 7-osobowej ch³.

Na szczeblu powiatu startowano w:

- powiatowych indywidualnych biegach prze³a-
jowych, gdzie najlepszymi miejscami by³y: 1 m.
Szymona Kiebzaka z Rudnika i 2 m. Wiktora
Grucha³y z Su³kowicach w kat. kl. IV, 1 m. Pio-
tra Strêka z Su³kowic i 5 m. Anety Motal z Har-
butowic w kat. kl. V, 2 m. Krystiana Brózdy z
Krzywaczki, 3 m. Bart³omieja Stok³osy i 4 m.
Krystiana Kuchty z Su³kowic
- powiatowym halowym turnieju pi³ki no¿nej:
SP Su³kowice 3 m.
- powiatowym turnieju mini-koszykówki dz.:
SP Rudnik 4 m.
- powiatowym turnieju mini-koszykówki ch³.:
SP Su³kowice 6 m.
- powiatowym turnieju mini-pi³ki siatkowej dz.:
SP Rudnik 5 m.
- powiatowym turnieju mini-pi³ki siatkowej ch³.:
SP Su³kowice 3 m.
- powiatowym dru¿ynowym turnieju tenisa sto-
³owego dz.: SP Krzywaczka 6 m.
- powiatowym dru¿ynowym turnieju tenisa sto-
³owego ch³.: SP Krzywaczka 5 m.
- powiatowych zawodach w narciarstwie alpej-
skim: 4 m. Szymona Kiebzaka z Rudnika, 4 m.
Magdaleny Górszczak z Krzywaczki, 3 m. Ma-
teusza Strêka z Rudnika
- powiatowych sztafetowych biegach prze³ajo-
wych: 1 m. ch³. SP Su³kowice i 2 m. ch³. SP
Rudnik, 1 m. dz. SP Su³kowice
- powiatowych zawodach w tañcu nowoczesnym
i „Cheerleaders”: 1 i 3 m. SP Su³kowice
- powiatowym turnieju pi³karskim im. M. Wiel-
gusa: SP Su³kowice 3 m. dz. i 3 m. ch³.
- powiatowym turnieju pi³karskim „Mleczny
start”: SP Su³kowice 1 m.
- powiatowym turnieju pi³karskim „Z podwór-
ka na stadion”: SP Su³kowice 2 m.
- powiatowym turnieju pi³karskim im. Grocha-
la: SP Su³kowice 1 m.

Na szczeblu rejonu startowano w rejonowym
czwórboju lekkoatletycznym: SP Su³kowice 1
m. ch³. i 3 m. dz.

Na szczeblu województwa startowano w:

- wojewódzkich indywidualnych biegach prze-
³ajowych, gdzie najlepszym miejscem by³o 11
m. Szymona Kiebzaka z Rudnika
- wojewódzkich sztafetowych biegach prze³ajo-
wych: 19 m. ch³. i 28 m. dz. Su³kowic, ch³opcy z
Rudnika nie ukoñczyli sztafety
- wojewódzkich zawodach w narciarstwie alpej-
skim: 32 m. Magdalena Górszczak z Krzywaczki
i 33 m. Mateusz Strêk z Rudnika
- wojewódzkich zawodach w kolarstwie gór-
skim: 13 m. Bart³omieja Oliwy, 16 m. Agnieszki
Burdy i 29 m. Jakuba Gawora z Krzywaczki
- wojewódzkim turnieju pi³karskim „Mleczny
start”: SP Su³kowice 12 m.
- wojewódzkim czwórboju lekkoatletycznym:
SP Su³kowice 8 m.

Gimnazjada

Odby³y siê nastêpuj¹ce turnieje i zwody spor-
towe na szczeblu gminy:

- turniej pi³ki no¿nej ch³opców
- turniej koszykówki dz. i ch³.
- turniej pi³ki rêcznej dz. i ch³.
- turniej pi³ki siatkowej dz. i ch³.
- zawody w narciarstwie alpejskim dz. i ch³.

Na szczeblu powiatu startowano w:

- indywidualnych biegach prze³ajowych, gdzie
najlepszymi miejscami by³y: 2 m. Katarzyny
Ga¿e³ z Krzywaczki, 4 m. Anety Hudaszek, 7
m. Agnieszki Kozik i 8 m. Moniki Œmi³ek z Su³-
kowic w kat. kl. II, w kat. kl. III 2 m. Agnieszki
Bukowczyk i 7 m. Moniki Rozum z Su³kowic, 5
m. Anny Plichty z Krzywaczki
- dru¿ynowym turnieju tenisa sto³owego ch³.: 4
m. Gimnazjum z Krzywaczki
- dru¿ynowym turnieju tenisa sto³owego dz.: 6
m. Gimnazjum z Krzywaczki
- powiatowym turnieju pi³ki siatkowej dz.: 7 m.
Gimnazjum z Su³kowic
- powiatowym turnieju pi³ki siatkowej ch³.: 6 m.
Gimnazjum z Su³kowic
- powiatowym turnieju koszykówki ch³.: 3 m.
Gimnazjum z Krzywaczki
- powiatowym turnieju koszykówki dz. 6 m.
Gimnazjum z Krzywaczki
- powiatowym turnieju pi³ki rêcznej dz.: 1 m.
Gimnazjum z Su³kowic
- powiatowym turnieju pi³ki rêcznej ch³.: 1 m.
Gimnazjum z Su³kowic
- powiatowych zawodach w narciarstwie alpej-
skim, gdzie najlepszymi miejscami by³y: 1 m.
Tomasza Szewczyka z Krzywaczki, 4 m. Ada-
ma NiedŸwieckiego i 5 m. Anny Szewczyk z
Krzywaczki
- sztafetowych biegach prze³ajowych: 3 m. dz. i
5 m. ch³. z Su³kowic
- powiatowym turnieju pi³ki no¿nej: 2 m. ch³. z
Su³kowic

Na szczeblu rejonu startowano w:

- turnieju pi³ki rêcznej dz.: Gimnazjum z Su³ko-
wic 1 m.
- turnieju pi³ki rêcznej ch³: Gimnazjum z Su³ko-
wic 1 m.

Na szczeblu województwa startowano w:

- turnieju pi³ki rêcznej dz.: 2 m. Su³kowice
- turnieju pi³ki rêcznej ch³.: 5 m. Su³kowice
- zawodach w narciarstwie alpejskim: Tomasz
Szewczyk 38 m. i Adam NiedŸwiecki 60 m. z
Gimnazjum w Krzywaczce
- zawodach w kolarstwie górskim: 12 m. Kata-
rzyna Ga¿e³, 13 m. Monika Plichta, 16 m. Anna
Bruzda, 20m. Adam NiedŸwiecki z Gimnazjum
w Krzywaczce

Mariusz NiedŸwiecki
Sekretarz Zarz¹du Gminnego

Szkolnego Zwi¹zku Sportowego

Igrzyska M³odzie¿y
Szkolnej

Sprawozdanie z osi¹gniêtych wyników sportowych Gminnego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w r. szk. 2007/2008
NAJLEPSI W SPORCIE SZKOLNYM

Z pocz¹tkiem wakacji Oœrodek Kultury
w Su³kowicach og³osi³ konkurs na „Najwiêk-
szego i najciê¿szego grzyba sezonu 2008”.
Grzyby nale¿a³o przynosiæ do Klubu „KuŸ-
nia”.

W ostatnim czasie zrobi³ to w³aœnie Walde-
mar Twardosz, który swojego prawdziwka zna-
laz³ na Suchej Górze w Su³kowicach. W Oœrod-
ku Kultury grzyb zosta³ zwa¿ony, zmierzony i
oddany w³aœcicielowi. Prawdziwek wa¿y³ 1,30
kg. Drugiego co do wagi grzyba przyniós³ Jan
Natanek (fot.), a jego prawdziwek wa¿y³ 1,09
kg. Z kolei Wioletta Krasek równie¿ znalaz³a
prawdziwka wa¿¹cego 0,4 kg.

Konkurs trwa do 16 paŸdziernika, tak wiêc
tym, którym marzy siê pobicie rekordu Walde-
mara, zosta³o jeszcze trochê czasu, by poszu-
kaæ grzybów równie du¿ych i ciê¿kich. Powo-
dzenia!

Su³kowickie grzyby
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M.D. Jesteœ najaktywniejsz¹ czytelniczk¹ Od-
dzia³u Dzieciêcego Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Su³kowicach. Co spowodowa³o, ¿e zain-
teresowa³aœ siê ksi¹¿kami?

J.Ch. Kiedy jeszcze nie chodzi³am do szko³y, moi
rodzice, babci i ciocia czytali mi bardzo du¿o
ksi¹¿ek, np. baœni.

M.D. Czym kierujesz siê przy wyborze ksi¹¿-
ki?

J.Ch. Czytam krótki opis za³¹czony na ok³adce.
Oczywiœcie mam tak¿e swoich ulubionych au-
torów, m.in. Lucy Maud Montgomery (autorka
moich ulubionych ksi¹¿ek o Ani Shirley), Meg
Cabot, C.S. Lewis i Cornelia Funke.

M.D. Jakie ksi¹¿ki najchêtniej czytasz?

 J.CH. Przygodowe, horrory, fantastyczne oraz
krymina³y.

M.D. Jak¹ ksi¹¿kê poleci³abyœ swoim rówie-
œnikom?

J.Ch. Poleci³abym powieœæ Meg Cabot „Dziew-
czyna Ameryki”, poniewa¿ g³ówna bohaterka
prze¿ywa niezwyk³¹ przygodê, która ca³kowi-
cie odmienia jej ¿ycie. Ksi¹¿ka zawiera odrobi-
nê humoru i dreszczyk emocji.

M.D Jakie masz inne zainteresowania oprócz
ksi¹¿ek?

J.Ch. Interesujê siê tak¿e sportem, zw³aszcza
koszykówk¹ i siatkówk¹. Lubiê równie¿ graæ
na flecie i œpiewaæ. Kolekcjonujê tak¿e pami¹tki
przywiezione z wycieczek.

Z Justyn¹ Chrobak rozmawia³a
Ma³gorzata Dzidek

Najlepsza czytelniczka

Justyna Chrobak
uczennica klasy ?? SP Su³kowice

SENIORZY
IV liga

Karpaty Siepraw  - Goœcibia 09.08.08
(wynik 1:1)
Goœcibia – Szreniawa N. Wiœnicz 17.08.08
(wynik 0:0)
Limanovia Limanowa – Goœcibia 20.08.08
(wynik 2:0)
Goœcibia – Skawa Wadowice 24.08.08 godz.
11:00
LKS Mogilany – Goœcibia 31.08.08 17:00
Goœcibia – Orkan Szczyrzyc 03.09.08 17:00
Beskid Andrychów – Goœcibia 07.09.08 16:00
Goœcibia – MKS Trzebinia-Siercza 14.09.08
11:00
MKS Alwernia – Goœcibia 20.09.08 16:00
Goœcibia – Wolski/Lubañ Maniowy 24.09.08
16:00
BKS Bochnia – Goœcibia 27.09.08 16:00
Sandecja II N. S¹cz – Goœcibia 05.10.08 15:00
Goœcibia – P³omieñ Jerzmanowice 12.10.08 11:00
Tuchovia Tuchów – Goœcibia  19.10.08 15:00
Goœcibia – Poprad Muszyna 26.10.08 11:00
Polan ¯abno – Goœcibia 02.11.08 13:00
Goœcibia – REM-TD Olkusz 09.1I.08 11:00

JUNIORZY STARSI
I liga

Goœcibia – Prokocim Kraków 24.08.08 14:00
Proszowianka Proszowice – Goœcibia 27.08.08
17:30
Goœcibia – Wawel Kraków 31.08.08 14:00
Wieczysta Kraków – Goœcibia 03.09.08 17:00
Goœcibia – Wis³a II Kraków 07.09.08 14:00
Bie¿anowianka Kraków – Goœcibia 10.09.08
17:00
Goœcibia – Skawinka Skawina 14.09.08 14:00
LKS Mogilany – Goœcibia 17.09.08 16:30
Goœcibia – Czarni Stani¹tki 21.09.08 14:00
S³omniczanka S³omniki – Goœcibia 27.09.08
16:00
Goœcibia – Karpaty Siepraw 05.10.08 14:00
Goœcibia – Grajek Grajów 12.10.08 14:00
Clepardia Kraków – Goœcibia  19.10.08 11:00
Goœcibia – Cracovia II Kraków 26.10.08 14:00
Wanda Nowa Huta – Goœcibia 8.11.08 10:00

TRAMPKARZE M£ODSI
I liga

Goœcibia – Prokocim Kraków 30.08.08 11:30
Skawinka Skawina – Goœcibia 01.09.08 18:30
Goœcibia – Wieczysta Kraków 06.09.08 11:30
Cracovia II Kraków – Goœcibia 09.09.08 16:30
Goœcibia – Dalin Myœlenice 15.09.08 17:30
Garbarnia Kraków – Goœcibia 21.09.08 17:00
Goœcibia – Wis³a II Kraków 27.09.08 10:00
Goœcibia – Górnik Wieliczka 04.10.08 11:30
Hutnik II Kraków – Goœcibia 11.10.08 11:00
Goœcibia – Jadwiga I Kraków 18.10.08 11:30
Krakus Nowa Huta – Goœcibia 25.10.08 12:30

TRAMPKARZE NAJM£ODSI
I liga

Goœcibia – Prokocim Kraków 30.08.08 15.00
Wis³a I Kraków – Goœcibia 02.09.08 17:00
Goœcibia – Cracovia I Kraków 06.09.08 13:00
Garbarnia Kraków – Goœcibia 08.09.08 15:00
Goœcibia – Wis³a II Kraków 13.09.08 11:00
Goœcibia – Hutnik I Kraków 20.09.08 11:00
Hutnik II Kraków – Goœcibia 27.09.08 15:00
Goœcibia – Jadwiga I Kraków 04.10.08 13:00
Kmita Zabierzów – Goœcibia 12.10.08 10:00
Goœcibia – Krakus Nowa Huta 18.10.08 13:00
Pr¹dniczanka Kraków – Goœcibia 25.10.08 9:00

TRAMPKARZE STARSI
I liga

Goœcibia – Prokocim Kraków 30.08.08 10:00
Skawinka Skawina – Goœcibia 01.09.08 17:00
Goœcibia – Wieczysta Kraków 06.09.08 10:00
Cracovia II Kraków – Goœcibia  09.09.08 15:00
Goœcibia – Dalin Myœlenice 15.09.08 16:00
Garbarnia Kraków – Goœcibia 21.09.08 15:30
Goœcibia – Wis³a II Kraków 27.09.08 11:00
Goœcibia – Górnik Wieliczka 04.10.08 10:00
Hutnik II Kraków – Goœcibia 11.10.08 11:00
Goœcibia – Jadwiga I Kraków 18.10.08 10:00
Krakus Nowa Huta – Goœcibia 25.10.08 11:00

KS Goœcibia Su³kowice
terminarze rozgrywek – runda jesieñ 2008

LKS Rudnik
terminarze rozgrywek – runda jesieñ 2008

10 sierpnia  LKS Rudnik – Opatkowianka
Opatkowice (wynik 2-0)
17 sierpnia  Skalnik Trzemeœnia – LKS Rudnik
(wynik 1-3)
24 sierpnia  LKS Rudnik – Hejna³ Krzyszko-
wice
27 sierpnia  Clavia Œwi¹tniki Górne – LKS Rud-
nik
31 sierpnia  LKS Rudnik – Rokita Kornatka
7 wrzeœnia  Iskra G³ogoczów – LKS Rudnik
14 wrzeœnia  LKS Rudnik – Pcimianka Pcim
17 wrzeœnia  Pasternik Ochojno – LKS Rudnik

21 wrzeœnia  LKS Rudnik – Cyrhla Krzczonów
28 wrzeœnia  LKS Rudnik – Krakus Swoszo-
wice
4 paŸdziernika  Zielonka Wrz¹sowice – LKS
Rudnik
12 paŸdziernika  LKS Rudnik – Tempo Rze-
szotary
19 paŸdziernika  Beskid Tokarnia – LKS Rud-
nik
26 paŸdziernika  LKS Rudnik – Sêp Droginia
2 listopada  Orze³ Myœlenice – LKS Rudnik
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Uprzejmie informujemy, ¿e X Do¿ynki
Powiatowe odbêd¹ siê 31 sierpnia 2008 r. w
Pcimiu. Zapraszaj¹c Pañstwa do udzia³u w
tym przedsiêwziêciu, podajemy program te-
gorocznych do¿ynek.
Godz. 13.45 Zbiórka przed koœcio³em parafial-
nym pw. œw. Miko³aja w Pcimiu
14.00 - 15.15 Msza œwiêta
15.15 - 15.30 Przemarsz korowodu do¿ynko-
wego na teren kompleksu rekreacyjno-sporto-
wego w Pcimiu na czele Orkiestry Dêtej „Orze³”
z Trzebuni
15.45 - 16.00 Powitanie goœci przez gospoda-
rzy do¿ynek
16.00 - 17.30 Tradycyjna prezentacja wieñców
– Konkurs Wieñca Do¿ynkowego
17.30 - 18.00 Program artystyczny – wystêp
zespo³u jazzowego „PiT Band”
18.00 - 18.30 Og³oszenie wyników Konkursu
Wieñca Do¿ynkowego, wrêczenie nagród, za-
koñczenie czêœci oficjalnej
18.30 - 20.30 Wystêp zespo³u VOX
20.30 Festyn

W Konkursie Wieñca Do¿ynkowego wezm¹
udzia³ reprezentacje poszczególnych gmin powia-
tu. Na stoiskach regionalnych zaprezentuj¹ swo-
je wyroby twórcy ludowi i podmioty gospodar-
cze z poszczególnych gmin powiatu. (HKM)

DO¯YNKI
Starosta Myœlenicki dzia³aj¹c na podsta-

wie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia
2007 r. o ujawnianiu w ksiêgach wieczystych
prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa
oraz jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz.
U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1365 ze zm.) infor-
muje mieszkañców powiatu myœlenickiego
o potrzebie sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wie-
czystych z rzeczywistym stanem prawnym.

Ksiêgi wieczyste dla nieruchomoœci po³o-
¿onych na terenie powiatu myœlenickiego pro-
wadzone s¹ przez S¹d Rejonowy w Myœleni-
cach – Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych z siedzib¹ w
Dobczycach. Po sprawdzeniu wpisu w dziale
II ksiêgi wieczystej odnoœnie w³aœciciela nieru-
chomoœci i stwierdzenia niezgodnoœci z rzeczy-
wistym stanem prawnym pracownicy Wydzia-
³u Geodezji, Kartografii, Katastru i Nierucho-
moœci oraz Gospodarki Mieniem Powiatu i Skar-
bu Pañstwa – ul. S³owackiego 36 udziel¹ nie-
zbêdnych informacji o rodzaju i sposobie dzia-
³añ niezbêdnych do uzyskania tytu³u prawnego
do zajmowanych nieruchomoœci i ujawnienia
swoich praw w ksiêdze wieczystej.

/-/Stanis³aw Chorobik
Starosta Myœlenicki

INFORMACJE STAROSTWA POWIATOWEGO

Ksiêgi wieczyste

Komisja Nagród Rady Miejskiej w Su³-
kowicach informuje mieszkañców Gminy
Su³kowice o mo¿liwoœci sk³adania wniosków
o nagrody samorz¹dowe Rady Miejskiej w
Su³kowicach.

Formularz wniosku jest dostêpny w Biurze
Rady w Urzêdzie Miejskim w Su³kowicach oraz
na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w
Su³kowicach. Ostateczny termin sk³adania wnio-
sków up³ywa z dniem 30 wrzeœnia 2008 r.

Wyci¹g z Regulaminu przyznawania nagród i
wyró¿nieñ samorz¹dowych Rady Miejskiej
w Su³kowicach.

§ 1.
„Za wybitne, wyró¿niaj¹ce siê efekty dzia³añ na
rzecz Gminy Su³kowice, tj. organizacjê dzia³al-
noœci spo³ecznej i popularyzacjê idei samorz¹d-
noœci oraz promocjê i przysparzanie splendoru
Gminie poza jej granicami – osobom fizycznym,
instytucjom, organizacjom i innym podmiotom
mog¹ byæ przyznane Nagrody Samorz¹dowe –
zwane dalej „Nagrodami”.
§ 2.
Nagrody s¹ przyznawane corocznie.
Wysokoœæ œrodków finansowych przeznaczo-
nych na Nagrody ustala corocznie Rada Miej-
ska.
§ 3.
Ustanawia siê 3 Nagrody na dany rok: jedn¹ I
stopnia, jedn¹ II stopnia i jedn¹ III stopnia.
§ 4.
Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mog¹ wy-
stêpowaæ:
Mieszkañcy Gminy w liczbie minimum 15 osób
uprawnionych do g³osowania;
Radni Rady Miejskiej w liczbie minimum 3;
Instytucje i organizacje.
Wnioskodawc¹ nie mo¿e byæ Radny bêd¹cy
cz³onkiem Komisji Nagród.
Wniosek winien byæ sporz¹dzony na odpowied-
nim formularzu i zawieraæ informacje o kandy-
dacie do nagrody oraz wyczerpuj¹ce uzasadnie-
nie.
Pisemne wnioski nale¿y sk³adaæ w Biurze Rady
w nieprzekraczalnym terminie do 30 wrzeœnia
danego roku, w godzinach pracy Urzêdu Miej-
skiego”.

Biuro Rady Miejskiej
Teresa Kania

Nagrody
samorz¹dowe

Reklamy
do Klamry
przyjmuje Biuro
Rady Miejskiej.

    Su³kowice, Rynek 1
tel. 2732075 wewn. 36

21 czerwca odby³y siê æwiczenia bojowe
wszystkich naszych gminnych jednostek
OSP, które jak zwykle co roku organizuje
Gminny Komendant OSP. W tym roku tere-
nem æwiczeñ by³ kompleks leœny Bukowca
we wsi Rudnik, wiêc przygotowanie terenu
do æwiczeñ spoczywa³o na jednostce z tej
miejscowoœci.

O godzinie 16:35 dy¿urny Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej w Myœlenicach uruchomi³ alarm.
System selektywnego wywo³ywania jednostek
do akcji by³ niezawodny, wiêc wszystkie jed-
nostki odebra³y sygna³ do akcji. Ju¿ po up³ywie
2 minut w gotowoœci bojowej stan¹³ Rudnik, po
6 min zjawi³a siê jednostka OSP Su³kowice. O
godzinie 16:45 wszystkie jednostki by³y goto-
we do akcji. Po krótkiej ale rzeczowej odprawie
przeprowadzonej przez komendanta Ryszarda
Srokê jednostki z przydzielonym zakresem dzia-
³añ wyruszy³y na miejsce akcji ratowniczej. Ce-
lem tegorocznych æwiczeñ by³o przeprowadze-
nie symulowanej akcji gaszenia kompleksu le-
œnego w okolicy osiedla mieszkaniowego na po-
³udniowych stokach Bukowca. Zanim jednostki
dotar³y do miejsca akcji, musia³y pokonaæ sze-
reg przeszkód spotkanych na drodze, miêdzy
innymi usuniêcie bariery metalowej na drodze
dojazdowej do lasu, zwalonego drzewa oraz re-
animowanie cywila, który zosta³ poszkodowa-
ny przez powalone drzewo.

W trakcie æwiczeñ sprawdzane by³y: szyb-
koœæ reagowania poszczególnych jednostek na
alarm, wspó³dzia³anie jednostek w terenie w wa-
runkach braku Ÿród³a wody, zdolnoœæ usuwania
przeszkód na drodze oraz udzielanie poszkodo-
wanym pierwszej pomocy, prowadzenie ³¹czno-
œci radiowej miêdzy poszczególnymi jednost-
kami w czasie akcji, umiejêtnoœæ kierowania dzia-
³aniami ratowniczymi.

Wszystkie wozy bojowe bior¹ce udzia³ w
æwiczeniach by³y dobrze wyposa¿one w sprzêt
i niezawodnie siê sprawia³y przez ca³y przebieg
akcji. Równie¿ stra¿acy pokazali wysoki sto-
pieñ sprawnoœci. Rozwiniêcie linii gaœniczej i
podanie wody odby³o siê wyj¹tkowo szybko.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e dodatkowym utrudnie-
niem by³ brak wody w terenie dzia³añ bojowych
i dlatego by³a ona podawana systemem miesza-
nym tj. dowo¿ona i przepompowywana z becz-
kowozu do beczkowozu. Uda³o siê stra¿akom
zapewniæ sta³¹ dostawê wody a¿ do zakoñcze-
nia akcji. Czas prowadzonych symulowanych
dzia³añ bojowych od odprawy do ich zakoñcze-
nia trwa³ godzinê.

Zmaganiom stra¿aków przygl¹da³ siê przed-
stawiciel PSP w Myœlenicach kapitan Marek
Moskal, który podsumowuj¹c ca³oœæ dzia³añ
stwierdzi³ wysoki stopieñ sprawnoœci druhów i
sprzêtu bojowego bior¹cego udzia³ w æwicze-
niach.

Stra¿acy opanowali kolejny trudny morfo-
logicznie teren, w którym musieli radziæ sobie
mimo braku wody. Oby ich zmagania by³y po-
trzebne tylko do sprawdzenia w³asnych umie-
jêtnoœci radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.

Za rok odbywaæ siê bêd¹ kolejne æwiczenia,
gdzie w trudnym terenie i improwizowanych
okolicznoœciach sprawdzaæ siê bêd¹ ludzie i
sprzêt na wszelki wypadek, gdyby trzeba by³o
kiedyœ spieszyæ do walki z ¿ywio³ami natural-
nymi a czasem z ¿ywio³ami wywo³anymi g³u-
pot¹ ludzk¹.

W tym miejscu nale¿y ¿yczyæ nie tylko stra-
¿akom, ale ca³ej naszej spo³ecznoœci, aby umie-
jêtnoœci ich sprawdzane by³y tylko na æwicze-
niach.

Za Zarz¹d Gminny OSP
W³adys³awa Ko³odziejczyk

ÆWICZENIA GMINNEGO KOMENDANTA OSP
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Ma³opolski Oddzia³ PFRON zakwalifiko-
wa³ Gminê Su³kowice do realizacji pilota-
¿owego programu „UCZEÑ NA WSI” – po-
moc w zdobyciu wykszta³cenia przez osoby
niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce tereny
wiejskie.

Adresatami programu w obszarze A s¹ osoby
niepe³nosprawne, posiadaj¹ce wa¿ne orzeczenie o
niepe³nosprawnoœci lub orzeczenie o stopniu nie-
pe³nosprawnoœci pobieraj¹ce naukê w szkole pod-
stawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimna-
zjalnej, maj¹ce sta³e zameldowanie na terenie wsi (
Biertowice, Harbutowice, Krzywaczka, Rudnik).

W ramach obszaru A programu dofinansowa-
nie, mo¿e obejmowaæ nastêpuj¹ce koszty:

* zakupu przedmiotów u³atwiaj¹cych lub umo¿-
liwiaj¹cych naukê,

* uczestnictwa w zajêciach maj¹cych na celu
podniesienie sprawnoœci fizycznej lub psychicznej
(w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),

* zwi¹zane z dostêpem do internetu (instala-
cja i abonament) - z wy³¹czeniem zakupu kompu-
terów,

* kursów doszkalaj¹cych w zakresie programu
nauczania oraz kursów jêzykowych (w przypadku
kursów organizowanych poza miejscem zamiesz-
kania ucznia, dofinansowaniu mog¹ podlegaæ rów-
nie¿ koszty dojazdu, zakwaterowania, wy¿ywienia),

* wyjazdów organizowanych w ramach zajêæ
szkolnych.

Pomoc dla uczniów niepe³nosprawnych
Oœrodek Kultury w Su³kowicach organi-

zuje zapisy do kó³, sekcji i zespo³ów zaintere-
sowañ dla dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych.

Zajêcia ko³a plastycznego prowadzi Ewa
Garbieñ w soboty. Uczestnictwo dzieci w kole
daje mo¿liwoœæ rozwijania ich zdolnoœci i zain-
teresowañ poprzez szereg ró¿norodnych tech-
nik plastycznych.

Próby chóru „Apassionata” pod dyrekcj¹
Józefa Oliwy odbywaj¹ siê w czwartki i soboty
lub, gdy pojawi siê potrzeba, czêœciej. W chórze
licz¹cym 38 cz³onków œpiewaj¹ m.in. ucznio-
wie i nauczyciele.

Orkiestra dêta pod dyrekcj¹ kapelmistrza
Romana Mo³dawy æwiczy w pi¹tki. Orkiestra
organizuje spotkanie dla chêtnych do nauki
gry na instrumentach 6 wrzeœnia o godz. 1000

w Oœrodku Kultury w Su³kowicach.
Zespó³ taneczny „Retro” prowadzi Karo-

lina Moskal we wtorki i czwartki w trzech gru-
pach wiekowych. Zajêcia stwarzaj¹ dzieciom
mo¿liwoœæ do spontanicznej i twórczej ekspre-
sji muzycznej. Umo¿liwiaj¹ rozwój zdolnoœci
muzycznych i umiejêtnoœci tanecznych. W po-
niedzia³ki o godz. 2000 Karolina Moskal prowa-
dzi równie¿ zajêcia taneczne dla pañ.

Zespó³ Pieœni i Tañca „Elegia” kultywuje
rodzimy folklor, tradycje, zwyczaje ludowe siê-
gaj¹ce do wzorów miejscowej etnografii, mu-
zycznej i tanecznej, a piêkne stroje krakowskie
cz³onków kapeli podkreœlaj¹ autentycznoœæ,
charakter i to¿samoœæ narodow¹. Próby zespo³u
odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek i pi¹tek w godzi-
nach 1700- 2000 w remizie OSP w Rudniku.

Ko³o szachowe (instruktor Kamil  Maków-
ka) swoje zajêcia  odbywa we wtorki i czwartki
w trzech grupach w Oœrodku Kultury i w Szko-
le Podstawowej w Rudniku. Grupa zaawanso-
wana zosta³a zarejestrowana w Ma³opolskim
Zwi¹zku Szachowym jako sekcja Oœrodka Kul-
tury.

Ko³a recytatorsko - teatralne prowadzi
Iwona Dzidek. Ko³o cieszy siê du¿ym powo-
dzeniem. G³ównym jego celem jest w³aœnie sty-
mulowanie aktywnoœci dzieci poprzez wzmac-
nianie w nich poczucia w³asnej wartoœci, rozwój
ich osobowoœci. Kó³ko przygotowuje do aktyw-
nego uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym.

Oprócz wymienionych zajêæ bezp³atnych
s¹ równie¿ i p³atne jak jêzyk angielski organi-
zowany przez szko³ê Lingua w czwartki w go-
dzinach 17 - 20.

Dzieci mog¹ równie¿ zapisaæ siê na wyjaz-
dy na basen, które organizuje Ewa Œwierczyñ-
ska w ka¿d¹ sobotê w godzinach 830  - 1200.

Oœrodek Kultury zaprasza wszystkie chêt-
ne dzieci, m³odzie¿, doros³ych, czuj¹ce potrze-
bê wykazania siê, rozwiniêcia swych umiejêt-
noœci do zapisów w wy¿ej wymienionych kó³-
kach, zespo³ach. Wszelkie pytania nale¿y kie-
rowaæ do Oœrodka Kultury w Su³kowicach przy
ul. 1 Maja 70 lub pod nr tel. 012 273 34 59, tel.
kom. 694 423 995

Sk³adamy podziêkowania w³adzom samo-
rz¹dowym Su³kowic za zakup instrumentu mu-
zycznego – suzafonu F dla orkiestry i strojów
dla zespo³u „Retro”.

W przypadku uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych dofinansowanie, przyznane w ramach obsza-
ru A programu, mo¿e obejmowaæ dodatkowo na-
stêpuj¹ce koszty:

- op³aty za naukê (czesne),
- zakwaterowania (gdy uczeñ pobiera naukê

poza miejscem sta³ego zamieszkania),
- dojazdów do szko³y.
Wysokoœæ œrodków PFRON przeznaczonych

na dofinansowanie w ramach obszaru A programu
nie mo¿e przekroczyæ:

- w przypadku ucznia szko³y podstawowej lub
gimnazjum – kwoty 2.000 z³ w ci¹gu jednego roku
szkolnego,

- w przypadku ucznia szko³y ponadgimnazjalnej
– kwoty 3.000 z³ w ci¹gu jednego roku szkolnego,

- w przypadku ucznia szko³y ponadgimnazjal-
nej zobowi¹zanego do uiszczania op³at za naukê
(czesnego) – kwoty 4.000 z³ w ci¹gu jednego roku
szkolnego.
Przyjmowaæ wnioski oraz szczegó³owych informa-
cji bêd¹ udzielaæ pracownicy Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Su³kowicach, ul. Sportowa 51:

Zofia Sroka tel. 012 272 50 20
 Andrzej Piwowarski tel. 012 272 50 50
Materia³y informacyjne i wnioski mo¿na tak-

¿e otrzymaæ w Urzêdzie Miejskim w Su³kowicach
– sala obs³ugi klienta (pokój nr 01).

Ponadto wszelkie informacje na temat pro-
gramu mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej
www.pfron.org.pl

Hanna Pluszczyk

Zapisy do kó³ek

W Y K A Z

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Su³kowicach
ul. Sportowa 45

tel. 012 272 50 20
www.ops.sulkowice.pl

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Su³kowi-
cach realizowaæ bêdzie projekt „Aktywni razem”, wspó³finansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrodków bud¿etu
pañstwa.

Projekt przewiduje:

* Doradztwo zawodowe
* Doradztwo psychologiczne
* Trening komunikacji miêdzy ludzkiej, autoprezentacji i poruszania siê  po rynku pracy
* Kurs podstawowej obs³ugi komputera
* Szkolenie zawodowe
* Impreza integracyjna z okazji Dnia Œw. Miko³aja
* Doradztwo specjalistyczne dla rodziców

„Aktywni razem”

Od redakcji: Z powodów technicznych og³oszenie nie mog³o siê ukazaæ w poprzednim numerze
Klamry, za co Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Su³kowicach nie ponosi winy.

nieruchomoœci gruntowych po³o¿onych w Su³kowicach, stanowi¹cych w³asnoœæ gminy Su³-
kowice przeznaczonych do przekazania w dzier¿awê w trybie przetargu  ograniczonego (do-
tyczy wy³¹cznie w³aœcicieli dzia³ek s¹siednich).

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach na okres 3
tygodni (art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoœciami ).

Su³kowice, dn.16.07.2008

tabela 21
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