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Święta dlatego w takiej u nas cenie, 
że są nieliczne w różnych dni bezliku, 
Jak te kosztowne, najgrubsze kamienie,
z rzadka dzielące perły w naszyjniku.

William Szekspir

Z okazji Nowego Roku
życzymy Państwu 
wielu dobrych dni
i radości na co dzień 
oraz w dni świąteczne,
satysfakcji z pracy, 
zadowolenia w rodzinach
a nade wszystko zdrowia 
i opieki Bożej Opatrzności

Burmistrz wraz ze współpracownikami

Rada Miejska

Redakcja



Św. Mikołaj 

i „Aktywni razem”

Mikołajkowe kibicowanie na stadionie  KS Wisła Mikołajki w Wieliczce

Wróżby andrzejkowe Cała Polska czyta dzieciom w Rudniku

Konkurs „Choinka przy wigilijnym stole”
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fot. Monika Widlarz fot. Berandeta Żurek
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„Aktywni razem” edycja 2012. 
Program realizowany z środków 

europejskich w ramach programu 
„Kapitał Ludzki”

Jak co roku w styczniu Burmistrz,
Ośrodek Pomocy Społecznej i gospodynie naszej gminy 

zapraszają na spotkania opłatkowe 
wszystkich mieszkańców:

  6 stycznia 2012 r. – piątek – w Harbutowicach, godz. 13

  8 stycznia 2012 r. – niedziela – w Rudniku, godz. 14

15 stycznia 2012 r. – niedziela – w Sułkowicach, godz. 14

22 stycznia 2012 r. – niedziela – w Biertowicach, godz. 14

29 stycznia 2012 r. – niedziela – w Krzywaczce, godz. 14

Pieniądze z PROW
Podjęta w roku 2008 inicjatywa gmin Myślenice 
i Sułkowice,  organizacji LGD „Między Dalinem

i Gościbią” zaczyna przynosić znaczące owoce. 
Na 26 wniosków złożonych w naborze z lipcu 2011 r.,  
12 wpłynęło z gminy Sułkowice. Większość z nich 
czeka na ocenę ale dwa największe projekty są już  
zaakceptowane i wkrótce rozpocznie się ich realizacja. 

16 grudnia Burmistrz Piotr 
Pułka podpisał w Krakowie umo-
wy w sprawie dofinansowania ze 
środków PROW oś IV Leader, 80% 
wartości netto projektów:

1. Urządzenie terenu rekre-
acyjnego we wsi Biertowice – kwo-
ta dofinansowania – 79.299 zł .

2. Odnowa centrum wsi Rud-
nik poprzez remont parkingu oraz 
urządzenie szaty roślinnej  i ele-
mentów małej architektury – kwo-
ta dofinansowania – 135.594 zł

Po inwestycji w centrum 
Krzywaczki przychodzi kolej na 
Rudnik i Biertowice. 

Adam Gumularz
Wiceprezes Zarządu LGD

Szanowni Państwo,

mija kolejny rok – zdejmuje-

my kalendarze ze ścian, by zro-

bić miejsce nowym, zamykamy 

roczniki, dokańczamy ostatnie 

sprawy z datą 2011, składamy so-

bie dobre życzenia, dziękujemy 

sobie nawzajem za radość, łączy-

my się w smutku. 

Dla naszej gminy to był dobry 
rok. Zaczął się mocnymi akorda-
mi. Doczekaliśmy się wreszcie na 
pieniądze unijne na kanalizację 
z POiŚ, które pozwoliły nie tylko 
dokończyć zaplanowane zadania, 
lecz sfinansowały część już wyko-
nanych, wydatnie zmniejszając 
zadłużenie gminy.  

Było w tym roku wiele powo-
dów do radości. Jako gospodarz 
pragnę podziękować wszystkim, 
którzy włączyli się w pracę na 
rzecz gminy. 

Ukłony i szacunek należą się 
naszemu Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej za kolejne projekty, które 

realizował, wypełniając jedno-
cześnie sprawnie wszystkie zada-
nia własne, wynikające z ustawy 
o pomocy społecznej. Jednocześnie 
wielkie uznanie mam dla całego 
wolontariatu gminy i organizacji 
społecznych działających na rzecz 
mieszkańców dotkniętych przez 
los. Ze szczególną wdzięcznością 
myślę o parafiach, jednostkach 
OSP, PKPS, kole emerytów PZERI, 
SWON Kolonia, Kołach i Stowarzy-
szeniach Gospodyń oraz społecz-
nych komitetach działających na 
rzecz szkół, a także o tych prywat-
nych osobach, często anonimowych, 
które spieszyły z pomocą tam, gdzie 
była ona bardzo potrzebna.

Dziękuję szkołom naszej gmi-
ny. Dyrektorzy i nauczyciele dołoży-
li wiele starań i serca, by nasi naj-
młodsi dobrze przygotowywali się 
do zadań, które czekają ich w życiu. 

Nie sposób wymienić tu wszyst-
kich, którym pragnę podziękować. 
Nie mogę jednak nie wspomnieć 

o moich współpracownikach z Urzę-
du Miejskiego. Doceniam ich sta-
ranie, by wykonywać swoją pracę 
jak najsprawniej. Nasi urzędnicy 
potrafią w każdej załatwianej spra-
wie widzieć człowieka, którego ona 
dotyczy, a nie tylko kolejny papie-
rek w aktach. Gratuluję Zespołowi 
wypracowania dla naszego UM cer-
tyfikatu ISO 9001:2008.

Dziękuję naszej Radzie Miej-
skiej z przewodniczącym Janem 
Sochą na czele. Przyszło nam 
w tym roku rozstrzygać wiele trud-
nych spraw. Wiele godzin nasi 
radni przepracowali na posiedze-
niach plenarnych i w komisjach, 
starając się uzyskać w każdej 
sprawie odpowiedzialne, opty-
malne rozwiązania. Dziękuję tak-
że tym, którzy mieli inne zdanie 
i „byli przeciw”. W toku dyskusji 
i wymiany argumentów krystali-
zuje się trzeźwy osąd, pozwalają-
cy widzieć głębiej konsekwencje 
poszczególnych decyzji. 

Dziękuję wszystkim ludziom 
dobrej woli.  

Jakże mógłbym w tych podzię-
kowaniach pominąć tych, którzy 
postarali się, by na każde waż-
ne święta złożyć nam w urzędzie, 
pracownikom naszych gminnych 
instytucji i Mieszkańcom swoje 
serdeczne życzenia. Już coraz trud-
niej wyobrazić sobie przedświą-
teczny tydzień bez ich biuletynu 
z wyrazami chrześcijańskiej miło-
ści braterskiej dla przyjaciół i wro-
gów. Uczyć nam się od nich, jak 
się cierpliwie i z uwagą szuka po-
wodów do pochwały, jak podnosić 
największe zasługi, jak pochylać 
się nad  szczegółem pozornie wy-
glądającym zupełnie inaczej. Dzię-
ki nim przygotowania do Świąt 
Bożego Narodzenia 2011 w wielu 
domach naszej gminy przebiegały 
znacznie sprawniej, jako że pod-
wyższona adrenalina dopinguje 
ludzi do szybszej pracy. Nie mogę 
niestety podziękować imiennie, bo 
pod życzeniami skromnie się nie 
podpisują, lecz doceniam i zacho-
wuję ten fakt we wdzięcznej pa-
mięci, co pozwalam sobie wyrazić 
w imieniu wszystkich, których te 
życzenia dotyczyły. 

Raz jeszcze dziękuję za ten 
miniony rok. Oby stojący już za 
progiem rok 2012 okazał się dla 
nas wszystkich dobry i szczęśliwy.

Piotr Pułka 
burmistrz
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E k s p r e s e m p r z e z  g m i n ę

Sułkowice – zmodernizowany wjazd na teren 
szkoły podstawowej

Krzywaczka – prace przy ociepleniu elewacji no-
wego budynku przedszkola przy ZPO.

Sułkowice – remont ulicy Smereczyńskiego
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Inwestor:
Gmina
Sułkowice

Fundusze 
Europejskie dla 
Małopolski

Inwestor:
Gmina
Sułkowice

Sułkowice – zmodernizowany plac apelowy przy 
szkole podstawowej

Harbutowice –– remont strażnicy OSP w ramach 
konkursu „Małopolskie remizy 2011 r.” Zewnętrz-
na fasada budynku została ocieplona i wykonano 
tynki zewnętrzne oraz wymieniono  drzwi do gara-
ży bojowych na solidną bramę z pilotem. Wymie-
niono okna – w części bojowej ze środków budże-
tu gminy, pozostałe z wypracowanych przez straż 
środków własnych. Koszt inwestycji – 96 449 zł, 
w tym 40 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.  

Sułkowice – budowa wypożyczalni sprzętu, toalet 
publicznych oraz pomostu przy zalewie. Zakończe-
nie inwestycji planowane jest na maj 2012 r. 
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Obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. Faustyny i bł. Jan Pawła II w naszych parafiach

Nawiedzenie i peregrynacja

Peregrynacja cudownego ob-
razu i relikwii rozpoczęła się w na-
szym dekanacie w poniedziałek 28 
listopada od parafii w Krzywaczce. 

Na stulecie świątyni
W tej parafii nawiedzenie 

połączone zostało z jubileuszem 
stulecia budynku neogotyckiej 
krzywaczańskiej świątyni. Uczcił 
tę okoliczność ks. kard. Stanisław 
Dziwisz, przewodnicząc Euchary-
stii na powitanie obrazu w parafii. 
W koncelebrze Mszę św. odprawili 
prawie wszyscy kapłani naszego 
dekanatu, z ks. dziekanem, pro-
boszczem parafii jasienickiej An-
drzejem Kuligą. 

Z okazji stulecia ks. kardynał 
podarował kościołowi w Krzywacz-
ce kielich mszalny, a władze gminy 
– ornat z wyhaftowanym wizerun-
kiem Jezusa Miłosiernego. Po uro-
czystościach w kościele goście zo-
stali zaproszeni do strażnicy OSP, 
gdzie Stowarzyszenie Gospodyń 
„Swojskie Klimaty” przygotowało 
urodzinowy poczęstunek.

Doba z Jezusem Miłosiernym
Obraz  przebywa na terenie 

parafii przez całą dobę. Scenariusz 
jest podobny we wszystkich wspól-
notach. Zaczyna się od powitania 
obrazu i relikwii oraz procesjonal-
nego wprowadzenia do kościoła. 
Po tym Introicie przedstawiciele 
różnych środowisk parafialnych 
witają Pana Jezusa Miłosierne-
go, relikwie oraz towarzyszącego 
im. dostojnika Kościoła Krakow-
skiego. W Biertowicach i Harbu-
towicach gościł ks. bp Jan Zając, 
w Rudniku – ks. bp Grzegorz Ryś, 
w Sułkowicach – ks. bp Damian 
Andrzej Muskus OFM. 

Następnie sprawowana jest 
Msza św. koncelebrowana z udzia-
łem duchowieństwa naszego de-
kanatu, pod przewodnictwem 
biskupa oraz nabożeństwo uczcze-
nia obrazu i relikwii.  Przez całą 
noc trwa czuwanie  z Apelem Ja-
snogórskim, adoracją prowadzoną 
przez poszczególne grupy i rejony 

Parafie dekanatu sułkowickiego na przełomie listopada i grudnia przeżywały 
nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. 
W związku z tym tegoroczny Adwent rozpoczął się od rekolekcji przygotowujących wiernych 

do nawiedzenia i generalnej spowiedzi całej parafii.

Obraz i relikwie przywiózł do parafii w Krzywaczce metropolita krakowski ks. 
kard. Stanisław Dziwisz, a wydarzenie to było połączone ze stuleciem budynku 
tamtejszej świątyni

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

parafii oraz Mszą św. o północy 
(w intencji powołań kapłańskich, 
zakonnych i misyjnych). Program 
nawiedzenia przewiduje też Mszę 
św. z udzieleniem Sakramentu 
Namaszczenia Chorych, a na za-
kończenie odprawiane jest nabo-
żeństwo o łaskę duchowej odnowy 
parafii oraz Msza św. z zawierze-
niem parafii Miłosierdziu Bożemu, 
po której obraz i relikwie przeka-
zywane są do sąsiedniej parafii. 
Przewożone są podświetlanym 
samochodem-kaplicą urządzoną 
w papamobilu, a wierni żegnają 
i witają je szpalerem ze świecami 
i lampionami, co w szarej godzinie 
przełomu dnia i nocy dodatkowo 
podkreśla uroczysty charakter tej 
niezapomnianej chwili i przypo-
mina o Tajemnicach Światła.

Trasa
We wtorek obraz i relikwie 

nawiedziły Biertowice, w środę 
– Rudnik, skąd w czwartek zo-
stały przekazane do Sułkowic. 
W piątek obraz i relikwie opuściły 
naszą gminę, by gościć w parafii 

jasienickiej, która co prawda leży 
już na terenie gminy Myślenice, 
ale należy do naszego dekanatu 
i  jest siedzibą Dziekana. Za to 
w sobotę wróciły do gminy – do 
parafii Harbutowice. W niedzielę 
4 grudnia obraz i relikwie przeka-
zane zostały do sąsiedniego deka-
natu, pozostawiając nam dorobek 
duchowy Nawiedzenia i „mocny” 
początek tegorocznego Adwentu.

(awz)

Przez dobę malowidła na fasadzie 
sułkowickiego kościoła informowały 
o faktycznej obecności Wyobrażonych, 
a prowadziło do nich światło wśród je-
siennej mgły     fot. Jan Zdrzenicki  
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Hala sportowa Zespołu Szkół 
im. Andrzeja Średniawskiego w My-
ślenicach wypełniła się w tym dniu 
kolorowymi strojami regionalnymi, 
barwnymi ozdobami świąteczny-
mi, między którymi można było 
znaleźć takie dostojne starocie, jak 
modlitewnik z połowy XIX wieku 
i rozbrzmiała kolędami. Królował 
śpiew góralski, jako że gminę Lu-
bień reprezentował zespół regional-
ny Cyrniawa z Krzeczowa. Panie 
uwijały się przy stole, a młodzież  
i panowie kolędowali przy wtórze 
kapeli z całego serca i ze wszystkich 
sił. Pod choinką Kędzierzynki za-
siedli pastuszkowie z fletem, choć 
nie wiadomo, czy nie był z piernika, 
bo go tylko obgryzali. Ale wyglądali 
malowniczo i wszyscy robili sobie 
z nimi pamiątkowe zdjęcia. 

O tym, co na stołach, nie ma 
co za wiele pisać, albo trzeba by 
napisać całą epopeję. Smakołyki 
takie, że degustowano i degusto-
wano, i oblizywano palce z podzi-
wu, a niejeden, to się w te palce 
nawet ugryzł. Stoły pokazały, że 
choć powiat jest jeden, to nawet 
sąsiednie wsie mają własne tra-

IX Powiatowy Konkurs Potraw Wigilijnych

Choinka przy wigilijnym stole
Przy jedenastu choinkach,  na jedenastu stołach, jedenaście wieczerzy wigilijnych zastawiło 

jedenaście kół gospodyń wiejskich. I wcale nie było to tak dawno temu, tylko w tym roku, 
w tym grudniu i na dodatek na dwa tygodnie przed świętami. Tegoroczny powiatowy 

konkurs potraw regionalnych przebiegał bowiem pod hasłem „Choinka przy wigilijnym stole”.

dycje, przyzwyczajenia i ulubione 
smakołyki. Do domowych potraw 
wigilijnych jesteśmy szczególnie 
przywiązani i każdy ma takie, bez 
których Wigilii sobie nie wyobra-
ża. Ważne, żeby było coś z pola, coś 
z sadu, coś z ogrodu, coś z lasu 
i coś z wody, a także, by były to 
potrawy postne. Gospodynie, pre-
zentując zawartość swoich stołów, 
opowiadały o tym, że w dawniej-
szych czasach Wigilia była jesz-
cze rygorystyczniej postna – bez 
masła, śmietany i jakiegokolwiek 
innego tłuszczu. 

Naszą gminę godnie repre-
zentowało Stowarzyszenie Gospo-
dyń „Cis” z Harbutowic. Jak zwy-
kle panie, dowodzone przez Annę 
Krystynę Gielatę i gospodynię nie 
tylko stowarzyszenia, lecz także 
wsi Bożenę Horwat, przywiozły ze 
sobą: owsiany żur z ziemniakami, 
barszcz czerwony z fasolą, barszcz 
czerwony z uszkami, karpia sma-
żonego, pierogi z kapustą, piero-
gi z grzybami, pierożki z makiem 
i miodem, uszka z grzybami, pie-
rogi z kapustą i grzybami, surów-
kę z kapusty, kompot z suszu, rybę 
w galarecie, kapustę z grochem, 
owoce i orzechy oraz słodką struc-
lę. Kto tam nie jadł z tego stołu! 

Chwalił sobie ich smakołyki poseł 
Marek Łatas, starosta powiatu Jó-
zef Tomal, wójtowie innych gmin, 
dyrektor MOKiS Anita Werner, dy-
rektor szkoły Jerzy Cachel, redak-
torzy myślenickich gazet i ucznio-
wie zaoczni, którzy w sobotę uczyli 
się w szkole. Nauczyciele zrobili 
im „ścieżkę regionalną”, żeby się 
rozerwali i posilili, bo wiadomo 
– gdy w brzuchu pusto, w głowie 
groch z kapustą. A nasz Pan Bur-
mistrz wcale nie chodził do tych 
wszystkich osobistości, tylko stał 
z gospodyniami, dodawał im ducha 
i chwalił potrawy – zwłaszcza pie-
rożki z makiem i miodem.

Pochwały zebrała też choinka 
z Harbutowic. Panie ubrały ją tak, 
jak się „stroiło” choinki w ich wsi 
50 lat temu. Nawet zamiast cukier-
ków poowijały w papierki kawałki 
karpieli, a orzechy na choinkę wie-
szały na specjalnie ponabijanych 
patyczkach – tak jak dawniej by-
wało. Oczywiście nie dały świate-
łek, tylko świeczki, a całość oplotły 
papierowym łańcuchem i przypró-
szyły anielskim włosem. Nie powie-
siły na niej ciasteczek, bo wywiad 
w terenie ustalił, że 50 lat temu cia-
stek ani pierników na choinkę się 
w Harbutowicach nie piekło. 

I poseł tam był, i harbutowskie specjały degustował
fot. Anna Witalis Zdrzenicka 

Przy stole SG „Cis” – szopka upieczo-
na, choinka ustrojona – jak dawniej 
bywało fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Organizatorem tegoroczne-
go, dziewiątego już Powiatowego 
Konkursu Potraw Regionalnych 
były: Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego, Starostwo Powiatowe 
i Zespół Szkół im. Andrzeja Śred-
niawskiego w Myślenicach. Potra-
wy, ich zgodność z tradycją, sposób 
podania, prezentowania, a także 
zgodność wyglądu choinki ze zwy-
czajami sprzed 50 lat oceniało jury 
w składzie: przewodnicząca Anna 
Suder – Powiatowy Zespół Doradz-
twa Rolniczego, Danuta Łabędź – też 
PZDR, Beata Zaręba – Dyrektor Od-
działu Banku BGŻ w Myślenicach, 
Aneta Twardosz – Zespół Szkół im. 
A. Średniawskiego, Andrzej Syno-
wiec – Starostwo Powiatowe i Kazi-
mierz Dąbrowski – prezes Lokalnej 
Grupy Działania Między Dalinem 
i Gościbią. Jury miało najcięższą 
pracę i to było niesprawiedliwe, bo 
pojeść sobie mógł każdy, a do ro-
boty byli tylko oni. No, co prawda 
gospodynie, to się narobiły, a i or-
ganizatorzy mieli przed konkursem 
niemało bieganiny, ale jurorom nie 
ma co zazdrościć. Jak tu ocenić 
i wybrać najlepszych, skoro wszyst-
ko dobre i piękne?  

Ostatecznie jednak zdecy-
dowali i wydali sąd iście salomo-
nowy. Przyznali I miejsce – KGW 
Trzemeśnia z gminy Myślenice, II 
Miejsce – KG Górne Przedmieście 
Myślenice, a dwa równorzędne III 
miejsca – KGW Poręba z gminy 
Myślenice i Zespołowi Regional-
nemu Cyrniawa z Krzeczowa 
w gminie Lubień. Wszyscy pozostali 
uczestnicy otrzymali wyróżnienia, 
a byli to: Stowarzyszenie Cis z Har-
butowic z gminy Sułkowice, KGW 
Czechówka z gminy Siepraw, KGW 
Kędzierzynka z gminy Dobczyce, 
KGW Wiśniowa, KGW Mierzeń 
z gminy Raciechowice, KGW Pcim 
i KGW Krzczonów z gminy Tokar-
nia. Jako nagrodę SG Cis otrzyma-
ło aparat fotograficzny.

Gospodyni Magda

Wigilijni goście 
fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Tym bardziej warto o tym 
mówić, by uzmysłowić sobie, jak 
ważna jest pomoc osób z zewnątrz. 
Ludzie molestowani fizycznie i psy-
chicznie w domu, w najbliższym 
otoczeniu, w szkole najczęściej 
albo się wstydzą, albo są zastrasze-
ni, więc nie proszą o pomoc i stara-
ją się, żeby tego inni nie widzieli. 

OPS w Sułkowicach zorga-
nizował szkolenie Powstrzymać 
przemoc u progu … szkoły i domu. 
16 listopada w Starej Szkole spo-
tkały się władze gminy, dyrekto-
rzy szkół, gminny zespół interdy-
scyplinarny ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i pracowni-
cy OPS, by wysłuchać wykładów 
na temat problematyki związanej 
z przemocą – głównie wobec ko-
biet i dzieci. 

Lek. med. Paweł Sulicki zde-
finiował, czym jest przemoc, ja-
kie zadania wobec niej ma służba 
zdrowia. W wykładzie: Problema-
tyka przemocy domowej w prakty-
ce Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej, wymienił najczęstsze urazy, 
jakie powstają na skutek przemo-
cy, czynniki ryzyka stwarzające 
potencjalny wybór ofiary, objawy 
zachowań ludzi. Podkreślił, że jest 
to przestępstwo ścigane przez pra-
wo i podlegające karze. 

Małgorzata Cużytek omówiła 
Represyjność wychowania a zacho-
wania szkolne i pozaszkolne dzieci 
i młodzieży czyli to, na co powinni 
zwrócić uwagę zwłaszcza nauczy-
ciele w szkole – sposoby zachowa-
nia i objawy świadczące o tym, że 
z dzieckiem dzieje się coś złego. 
Poradziła też, jak się zachować 
w sytuacji, kiedy dostrzega się, że 
z dzieckiem jest jakiś problem. 

Kolejne zagadnienia zostały 
omówione przez adwokat Agatę 
Niemiec. Skupiła się ona na praw-
nej kwestii dotyczącej przemocy 
w rodzinie. Wymieniła przepisy 
pozwalające na walkę z przemocą 
w prawie karnym, rodzinnym i cy-
wilnym. 

U progu … szkoły i domu 

Powstrzymać przemoc
Temat wydaje się abstrakcyjny, dopóki nie doświadczy się go na 

własnej skórze. Siniak, dziwne zachowanie, przygnębienie czy agre-
sja – to tylko nieliczne objawy, które mogą świadczyć o tym, że ktoś 
ma problem, z którym prawdopodobie sam nie potrafi sobie poradzić. 
Wtedy potrzebna jest interwencja z zewnątrz. Trzeba więc mieć oczy 
i uszy, a przede wszystkim serce – szeroko otwarte. 

Czwarta prelegentka Katarzy-
na Mrozek–Szpulak miała nato-
miast wykład na temat Rozpozna-
wania sygnałów ostrzegawczych 
w relacjach rodzinnych. Podała 
stopnie dotkliwości zaniedbania, 
przemocy fizycznej, seksualnej 
i emocjonalnej oraz czynniki ryzy-
ka przemocy w rodzinie. 

Teraz zadanie mają dyrekto-
rzy szkół i pedagodzy, żeby zaleca-
ne na szkoleniu sposoby postępo-
wania przekazać dalej i samemu 
wcielić w życie. Pomocne w tym 
zadaniu mogą też być informa-
cje na stronie interetowej: http://
wartowiedziec.org/index.php/edu-
kacja/aktualnosci/5688-przemoc-
w-rodzinie-wobec-dziecka-proce-
dury-interwencyjne-w-szkole

Joanna Gatlik

A P E L

Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Urzędu Miejskiego

W związku z trwającym okresem zimowym 
i możliwością wystąpienia złych warunków 
pogodowych, niosących nawet zagrożenie 
życia i zdrowia 

OPS prosi o kontakt 
wszystkie osoby, które z powodu złego sta-
nu zdrowia, niskich dochodów lub innych 
przeszkód nie są w stanie we własnym za-
kresie zaopatrzyć się w niezbędny opał lub 
będą wymagały w tym okresie innej pomo-
cy np. dowozu opału, usług opiekuńczych, 
pomocy sąsiedzkiej.

Apelujemy także do mieszkańców gminy 
o szczególną wrażliwość na trudną sytu-
ację innych ludzi w tym okresie. Prosimy 
o zwracanie szczególnej uwagi na osoby 
samotne, niepełnosprawne i będące w złej 
sytuacji finansowej.

W razie zauważenia niepokojących sytuacji 
prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Sułkowice, ul. Sportowa 45

tel. 12 272 50 20, 12 272 50 21
lub 695 665 503 - Straż Miejska
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Skarby przyrody
Sesję rozpoczęła uroczystość 

wręczenia nagród laureatom kon-
kursu Skarby przyrody w obiek-
tywie, który został zorganizowany 
z inicjatywy Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowi-
ska RM. Do prac w Komisji jako 
konsultanci zaproszeni zostali dr 
Stanisław Flaga i  Katarzyna Ma-
kuch z ZSZiLO oraz nauczyciele 
gminnych szkół. Celem konkur-
su było zinwentaryzowanie skar-
bów przyrody na terenie gminy 
w formie albumu, opisu i płyty CD. 
Komisja w swoich ocenach pod 
uwagę wzięła ilość znalezionych 
i opisanych okazów oraz ich war-
tość unikatową, a także prawidło-
wość opisu. W kategorii szkół pod-
stawowych jury przyznało dwie 
równorzędne I nagrody dla Danie-
la Sroki z Sułkowic i Anny Bobeł 
z Harbutowic, a dwie równorzęd-
ne III – Izabeli Nykiel z Sułkowic 
i Radosławowi Cichoszowi z Rud-
nika. W kategorii gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych jury 
nie przyznało I nagrody. Dwie 
równorzędne II nagrody otrzymali 
Magdalena Szczurek i Marcin Ma-
ślanka z gimnazjum w Rudniku. 
a III nagrodę – Marta Kawczak 
z gimnazjum w Sułkowicach.

Laureaci I miejsc otrzyma-
li minikamery cyfrowe, II miejsc 
– aparaty cyfrowe, a III miejsc – 
odtwarzacze mp4. Opiekunowie 
uczniów, którzy wzięli udział w kon-
kursie, otrzymali dyplomy z podzie-
kowaniami. Dodatkowym wyróż-
nieniem jest fakt, że jedno ze zdjęć 
laureatki konkursu Anny Bobeł 
zostało umieszczone na gminnym 
kalendarzu na rok 2012. 

W przyszłym roku komisja za-
mierza ogłosić konkurs Osobliwo-
ści świata fauny występującej na 
trenie gminy Sułkowice.

Plan dla Biertowic 
– kolejna runda

Dyskusja na temat zmian 
w planie zagospodarowania prze-
strzennego Biertowic i dopuszcze-
nia w nim możliwości powstania 
wielkopowierzchniowego obiektu 
handlowego na działkach na gra-
nicy z Rudnikiem i Sułkowica-
mi – trwa. Od roku powszechnie 
wiadomo, że mógłby tam powstać 
wówczas dyskont spożywczy. Na 
sesję przybyli w związku z tym 
mieszkańcy. W dyskusji właściciel 
działki sąsiadującej z tym terenem 
nawiązał do przedstawionych ra-

dzie informacji o potencjalnych 
miejscach pracy i innych korzy-
ściach materialnych dla gminy. 
Jego zdaniem powstanie dyskon-
tu spożywczego przyniesie więcej 
strat niż korzyści. W odpowiedzi 
Filip Banaś, reprezentujący Włady-
sława Piątkowskiego – właściciela 
części terenu, który jest przedmio-
tem sporu – przypomniał, że plan 
opracowywany jest na bazie stu-
dium uwarunkowań, które wyzna-
cza kierunki rozwoju gminy. Przy 
sporządzaniu studium, każdy mógł 
się odwołać. Gdyby wtedy ci, któ-
rzy teraz protestują, zgłosili sprze-
ciwy, nie byłoby obecnej dyskusji. 
Wtedy – jak dowodził – był czas na 
uwagi i protesty. Twierdził, że roz-
patrywanie ich teraz jest zanego-
waniem istoty procedury sporzą-
dzania planu i wstrzymaniem prac, 
które trwają już od trzech lat.  

Także inna właścicielka dział-
ki na spornym obszarze, zwróciła 
uwagę, że  w sąsiedztwie tego tere-
nu funkcjonują różne obiekty han-
dlowe i usługowe: np. hotel, sklep 
z artykułami budowlanymi i niko-
mu to nie przeszkadza. Wszystkie 
inne działki na tym obszarze mogą 
bez oprotestowania być komercyj-
ne, a tylko ja nie mogę zagospoda-
rować swojej własnej działki w taki 
sposób, jakbym chciała, pomimo że 
sprawy handlu winien regulować 
w naszym systemie gospodarczym 
wolny rynek – żaliła się. Pytała też, 
dlaczego nie było podobnych pro-

testów, gdy powstawały inne spo-
żywcze sklepy sieciowe w gminie.

Wiceprezes GS Grażyna Krzy-
żek poinformowała, że jej firma 
od wielu lat zatrudnia 80 pracow-
ników. Wyraziła obawę, że gdyby 
powstał dyskont spożywczy, GS 
nie byłby w stanie tych pracow-
ników utrzymać, a wielu z nich 
miałoby problem ze znalezieniem 
pracy gdzie indziej. Dyskont spo-
żywczy rządzi się innymi prawami 
niż zwykłe, nawet sieciowe sklepy, 
które pracują w ramach zdrowej 
konkurencji i starają się, by ceny 
nie były wygórowane. 

Radny Artur Grabczyk zło-
żył wniosek, aby przewodniczący 
RM, zobligował burmistrza do za-
sięgnięcia opinii prawnej w or-
ganach nadzoru, dotyczącej tego 
projektu uchwały, automatycznie 
wycofując go z porządku obrad dzi-
siejszej sesji, oraz o informacje na 
piśmie w najkrótszym możliwym 
terminie o kosztach ewentualnego 
przyjęcia przedmiotowej uchwały 
i skutkach prawnych wynikają-
cych z jej odrzucenia lub przyjęcia. 

Za tym rozwiązaniem opo-
wiedziało się 14 radnych, a jeden 
wstrzymał się od głosowania.

Podatki i taryfy
Rada uchwaliła nowe stawki 

podatku od nieruchomości oraz 
ceny za wodę, kanalizację i  usu-
wanie odpadów na przyszły rok 
(w tabelach). 

Stawki opłat za wodę i ścieki 2012

rodzaj usługi jednostka stawka
ceny za wodę

gospodarstwa domowe
zł/m3

3,43
pozostali odbiorcy 4,80
opłata abonamentowa 
dla wszystkich odbiorców wody zł/miesiąc 5,21

ceny za ścieki
gospodarstwa domowe

zł/m3
3,46

pozostali odbiorcy 7,14
opłata abonamentowa za ścieki 
dla wszystkich odbiorców zł/miesiąc 5,94

opłata za odbiór przyłącza wodociągowego
gospodarstwa domowe

zł
216

pozostali odbiorcy 216
opłata za odbiór przyłącza kanalizacyjnego

gospodarstwa domowe
zł

162
pozostali odbiorcy 162

Ceny i opłaty zawierają podatek VAT.
Do ceny każdego metra sześciennego wody dla gospodarstw domowych gmi-
na dopłaca 1,37 zł a do każdego metra sześciennego ścieków dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice – 3,68 zł.
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Stawki podatków od nieru-
chomości wzrastają o 4,2% czyli 
o wskaźnik inflacji podany przez 
GUS. Nie zmieni się natomiast 
podatek od środków transportu 
i opłata targowa. Te same stawki 
obowiązują w naszej gminie od 
2009 roku dla środków transportu 
i od 2008 roku dla opłat targowych.

Wzrośnie natomiast prawie 
dwukrotnie podatek rolny, co zwią-
zane jest z dwukrotnie wyższą śred-
nią ceną skupu żyta. O 20,7% wzro-
śnie też podatek leśny w związku 
ze wzrostem ceny skupu drewna.

Rada przyjęła również nowe 
wzory formularzy deklaracji i in-
formacji na podatek od nierucho-
mości, podatek rolny i podatek 
leśny, co wynika ze zmian w usta-
wodawstwie polskim.

Więcej na integrację 
i współpracę z NGOS-ami

Po konsultacjach społecz-
nych przeprowadzonych zgodnie 
z trybem obowiązującym w naszej 
gminie,  przyjęty został Program 
współpracy gminy z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na 
rok 2012. 

Łącznie na realizację zadań 
objętych Programem zaplanowa-
no na rok 2012 kwotę 240.000 zł: 
na sport – 185.000 zł, na szkolenia 
i zawody młodzieżowych drużyn 
OSP – 12.000 zł, na pomoc społecz-
ną poprzez organizowanie dystry-
bucji żywności oraz prowadzenie 
magazynu żywności –  3.000, 00  zł, 
na organizowanie spotkań konsul-
tacyjno-integracyjnych dla dzieci 
niepełnosprawnych – 10.000, 00  zł, 
na organizowanie sportowych lub 
kulturalnych imprez integracyj-
nych – 15.000, 00 zł i na działalność 
w dziedzinie kultury, sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i dziedzictwa naro-
dowego –  15.000 zł.

W styczniu burmistrz ogłosi 
konkursy, w ramach których bę-
dzie można ubiegac się o przyzna-
nie tych środków na konkretne 
zadania.

Podatki od nieruchomości 2012

rodzaj jednostka 
powierzchni

stawka
w zł

grunty

związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1 m2 powierzchni

1 m2 0,84

pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrownie wodne 1 ha 4,33

pozostałe zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni

1 m2 0,43

pozostałe 1 m2 0,17 

budynki lub ich części

mieszkalne 

1 m2 
powierzchni 
użytkowej

0,61

związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz budynki mieszkalne lub 
ich części zajęte na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej 

19,00

zajęte na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 

10,24

związane z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działal-
ności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń 

4,45

garaże wolnostojące 4,86

budynków letniskowych i altan 7,36

budynków zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego

7,36

inne 3,84

budowle lub ich części związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej

2 % ich wartości 
określonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3.7 
ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych

a ponadto jedną z form konsultacji 
było obwieszczenie na stronie in-
ternetowej gminy, na które mogła 
odpowiedzieć każda organizacja. 
Trzy organizacje skorzystały z tej 
możliwości i ich odpowiedzi zosta-
ły przedstawione komisjom. Nato-
miast jeżeli  SIG chciałby zostać 
ujęty w spisie organizacji pozarzą-
dowych na stronie internetowej 

Opłaty za wywóz odpadów i nieczystości 2012

rodzaj usługi jednostka stawka

odpady komunalne – od pojemników 0,11 m3

zł za jeden wywóz
12,90

odpady komunalne – od pojemników 1,1 m3 78,00

wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływo-
wych do gminnej oczyszczalni ścieków zł za jeden wywóz beczką 3 m3 85,00

unieszkodliwianie odpadów komunalnych na gminnym 
składowisku odpadów

zł za 1 Mg (+VAT) 260,00

Ceny i opłaty (poza unieszkodliwianiem odpadów) zawierają podatek VAT. Opłata za unieszkodliwianie stanowi dochód 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o.

 W związku z zastrzeżeniem 
Stanisława Biernata, że SIG nie 
został poinformowany o prowa-
dzonych konsultacjach, ani nie 
jest ujęty w wykazie organizacji 
pozarządowych na stronie inter-
netowej gminy, wiceburmistrz 
Rozalia Oliwa wyjaśniła, że SiG 
jest samorządem gospodarczym 
i omawiana uchwała go nie dotyczy, 
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gminy, to tak jak wszystkie inne 
podmioty, winien złożyć wniosek 
i potrzebne dokumenty. Gmina 
nie umieszcza na swojej stronie 
internetowej żadnej organizacji 
bez jej woli i wiedzy – stwierdziła.     

Plany zagospodarowania 
Przyjęty został harmonogram 

sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzenne-
go. Plan dla Biertowic ma zostać 
uchwalony do 30 lipca 2012 r.,  dla 
Sułkowic – do 30 lipca 2012 r., dla 
Rudnika – do 28 września 2012 r., 
dla Krzywaczki – do 28 września 
2012 r., a dla Harbutowic – do 30 
grudnia 2013 r., ponieważ w tej 
miejscowości konieczne jest wpro-
wadzenie zmian również w Stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzenne-
go. W części dotyczącej terenów 
usług komercyjnych – turysty-
ka i gastronomia zmiany zosta-
ną uchwalone do 30 lipca 2012r., 
a odnośnie terenów usług sportu 
i rekreacji – całorocznego centrum 
sportowo-rekreacyjnego – do 15 
grudnia 2012 r. Na realizację pla-
nów rada przewidziała w bieżącym 
roku 260 534,50 zł, w roku przy-
szłym 345 000 zł, a w roku 2013 
– 182 000 zł.

Parking i chodnik w Rudniku
Gmina wykupi działkę w Rud-

niku przy ul. Szkolnej z przezna-
czeniem na parking. 

Radni zdecydowali także, 
że gmina sfinansuje w połowie 
koszt III etapu budowy chodnika 
w Rudniku Dolnym. W tegorocz-
nym budżecie zabezpieczono na 
ten cel 110 tys. zł. 

Odpowiedzi na interpelacje
Burmistrz m.in. omówił 

zmiany prawne odnośnie gospo-
darki odpadami, które wejdą 
w życie po nowym roku i krokach 
podjętych przez gminę, aby nasze 
składowisko zostało dopuszczone 
do eksploatacji do czasu całkowi-
tego zapełnienia oraz o uznanie 
go za tzw. instalację zastępczą 
(szerzej na ten temat pisaliśmy 
w „Klamrze” w numerze paździer-
nik–listopad 2011).

Poinformował też, że rozwią-
zany został problem dojazdu do 
szkoły w Sułkowicach młodszych 
dzieci, którym nie przysługuje do-
wóz z powodu zamieszkania bliżej 
niż w odległości 3 km.  Zadania 
tego podjeła się PKS Grupa, a bilet 
miesięczny będzie kosztował 25 zł. 

Problemem czterech bezpań-
skich, zdziczałych psów, które 
szukają pożywienia w okolicach 
składowiska odpadów i są zagro-
żeniem dla mieszkańców, zajmuje 
się Koło Łowieckie „Myśliwiec”, 
jako dzierżawca terenu. Zgodnie 
z deklaracją Prezesa Koła zosta-
ną one jak najszybciej uśpione, co 
Koło ma prawo zrobić, bo zagraża-
ją one również zwierzynie leśnej.

Burmistrz przekazał też rad-
nym informację, że konieczność 
remontu ul. Kowalskiej i ul. Wol-
ności została zgłoszona w formie 
pisemnej do  starosty powiatu jako 
właściciela drogi. Na spotkaniu 
z radnymi powiatowymi reprezen-
tującymi w radzie powiatu interesy 
naszej gminy ustalono, że ul. Wol-
ności zostanie zgłoszona do wyko-
nania w roku 2012, natomiast – jak 
sformułowano w piśmie do powia-
tu – remont ul. Na Węgry wymaga 
natychmiastowości. Oznakowanie 
ul. Starowiejskiej zostało już za-
mówione i zostanie zamontowane 
natychmiast po otrzymaniu przez 
urząd znaków.

Na podstawie protokołów RM 
i treści uchwał oprac. red.

Fragmenty wspomnień wnuczki Joanny Wojtan 

Mój dziadek (1)
Na poczatku roku obchodziliśmy jego setne urodziny. Z końcem roku przyszło nam pożegnać 

tego Nestora rodu i gminy. Władysław Rusek był żywą historią XX wieku i brał w niej 
czynny udział. Pochowany został na cmentarzu w rodzinnych Sułkowicach.

 Mój Dziadek, Władysław An-
drzej Rusek urodził się 3 stycznia 
1911r. w Sułkowicach,  jako pierw-
sze dziecko Ludwiki i Franciszka. 
Ojciec – Franciszek był nauczy-
cielem kowalstwa. Jako jeden 
z bardziej zasłużonych pedago-
gów, prowadził także własną dzia-
łalność nakładczą. Matka – Ludwi-
ka prowadziła dom i gospodarstwo 
oraz zajmowała się dziećmi. Ro-
dzina mieszkała w drewnianym 
domu przy głównej drodze w Suł-
kowicach (dom nadal istnieje). Na 
świat przychodziły siostry Włady-
sława; Maria, Matylda, Józefa, Ja-
nina, Zofia. Ostatni – Eugeniusz 
urodził się już we Włocławku.

Około roku 1921 Franciszek 
Rusek przeniósł się wraz z rodzi-
ną do Włocławka i podjął pracę 
w tamtejszej Szkole Rzemieślniczo-
Przemysłowej. (…) Dziadek Włady-
sław miał wtedy ok. 12 lat. Dom w 
Sułkowicach traktowany był odtąd 
jako miejsce wypoczynkowe. 

Dziadek nie wspominał do-
brze Włocławka. Do szkoły mu-
siał iść piechotą około 50 minut. 
Ukończył 6 klas Szkoły Powszech-
nej (im. Jana Długosza) i 6 Klas 
Gimnazjum Ogólnokształcące-
go Ziemi Kujawskiej. To właśnie 
w gimnazjum męskim odkryto 
jego talent artystyczny. Niestety 
ojciec nie chciał, aby jego pierwo-
rodny syn zajmował się czymś tak 
niepewnym jak malowanie. Twier-
dził, że nie jest to zajęcie godne 
prawdziwego Polaka.  Musiał ry-
sować w ukryciu, w domu zawsze 
był krytykowany za swoje zain-
teresowania. Często wymykał się 
z lekcji, aby na dworcu kolejowym 
malować lokomotywy lub barki na 
Wiśle. Franciszek obmyślił przy-
szłość swego dziecka: chciał, aby 
został geodetą lub wojskowym. 

W gimnazjum Dziadek należał 
do harcerstwa- Zastęp Żubr. Tam 
zapoznał się z musztrą wojskową, 
jazdą konną, licznymi ćwiczenia-

mi. Na pewno ważny był też dla 
niego – samotnika – kontakt z ró-
wieśnikami. Ćwiczenia i testy wy-
trzymałościowe do tego stopnia ich 
fascynowały, że prywatnie urzą-
dzali „głodówki”, biegi, maratony. 
Być może te „testy” zahartowały go 
i pomogły mu w czasie niewoli.

Z przedmiotów szkolnych naj-
bardziej lubił przyrodę, historię 
i geografię. Słabym punktem dla 
Dziadka była matematyka i fizyka. 
Przekreśliło to marzenia ojca o jego 
zawodzie geodety, którym mimo 
wszystko chciał sprostać na kursie 
geodezyjnym. Po niezaliczonym 
semestrze ojciec znalazł dla niego 
kurs kreślarski w Warszawie, któ-
ry ukończył w roku 1931. Pracował 
potem, do wybuchu wojny,  jako 
kreślarz u inżyniera we Włocławku. 
Wspomina jednak, że nie bardzo lu-
bił tę pracę.

W roku 1935 dostał powoła-
nie do 31 Pułku Artylerii Lekkiej 
w Toruniu. ciąg dalszy w następnym 

numerze „Klamry”
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„Krok w Lepsze Jutro” i „Aktywni razem” – projekty współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Niech się staną... kolorowi ludzie

Niektórzy się denerwują. Mó-
wią:  Po co łożyć aż tyle na pomoc 
społeczną, można by zainwestować 
te pieniądze w coś, co będzie służyło 
wszystkim mieszkańcom. Nazywają 
tę pomoc rozdawnictwem, promo-
cją nieróbstwa i używają jeszcze 
wielu innych przykrych określeń. 
Szczęśliwi ludzie, że sami nie do-
świadczyli życiowej bezradności 
i bardzo biedni, bo nie potrafią 
wczuć się w położenie kogoś, kogo 
opuściła już nawet nadzieja. 

Po co to wszystko? 
Ci sami ludzie – przecież do-

brzy w gruncie rzeczy – wołaliby 
wielkim głosem o pomstę do nieba, 
gdyby nam na ślicznym śródmiej-
skim placu, między eleganckimi 
budowlami ktoś umarł od czasu 
do czasu z głodu, bo się nie potra-
fił przystosować do tego świata. 
Bo nie potrafił podjąć walki o ży-
cie własne i swoich najbliższych. 
W końcu nie każdy bezrobotny 
jest nierobem, który tylko patrzy, 
jak tu wyżulić coś na flaszkę, nie 
każdy ubogi sam jest sobie winien, 
a nie każdy pijący jest od razu go-
dzien pogardy. 

Póki żyje człowiek, póty jest 
nadzieja – dla niego i dla społe-
czeństwa; że wróci, będzie dobrym 
sąsiadem, przyjacielem, pełnowar-
tościowym członkiem naszej dyna-
micznie rozwijającej się społeczno-
ści. Czasami wystaczy niewiele, by 
to, co wydawało sie szare, zaczęło 
nabierać kolorów, innym razem ta 
przemiana wymaga wiele pracy 
i miłości od tych, którym się życie 
pomyślniej układa.

Właśnie dlatego OPS pisze 
i realizuje projekty za ciężką kasę, 
nie zrażając się krytyką. Każdy 
projekt to pewna liczba ludzi, któ-
rym się udało przekroczyć próg 
beznadziei i włączyć się w nurt ży-
cia. Oni pozwalają wierzyć, że ten 
wysiłek ma sens.

Z projektów Ośrodka Pomocy Społecznej Krok w lepsze jutro i Aktywni razem korzystały osoby 
bezpośrednio w nich uczestniczące oraz tzw. otoczenie – rodzina, sasiedzi, słowem 

ci mieszkańcy naszej gminy, którzy mieli taką ochotę i potrzebę. Aktywni razem mają 
już swoją kolejną edycję, Krok w lepsze jutro był szeroko zakrojonym projektem dwu-
letnim. Obydwa sfinasowała Unia Europejska. Cel tych działań można najprościej ująć 

tak, jak twórczyni rysunku-logo akcji – by szarzy ludzie stawali się kolorowi.

Na wycieczce integracyjnej w ramach projektu „Aktywni razem”     fot. z arch. OPS

Pracownicy i wolontariusze
Wysiłek, bo projekty, to nie tyl-

ko ciężka kasa, lecz również ciężka 
praca wielu osób. To prawdę mó-
wiąc sztab ludzi; nie tylko instruk-
torzy-specjaliści i pracownicy so-
cjalni zatrudnieni przy projektach, 
lecz także dodatkowe zadania dla 
pracowników administracji i księ-
gowości OPS. Każdy, kto korzystał 
z unijnych grantów wie, jak precy-
zyjne musi być rozliczenie i jak za-
wiłe potrafią być niektóre przepisy 
unijnego prawa. 

Oprócz tego w realizacji pro-
jektów pomagali wolontariusze 
z ZSZiO pod opieką nauczycielki Jo-
lanty Listwan. W ramach akcji Mieć 
wyobraźnię miłosierdzia współpra-
cują oni ze Świetlicą Środowisko-
wą, uczestniczą w projekcie misyj-
nym Duchowa adopcja dziecka w 
Afryce, wspomagają działania OPS. 
Wolontariuszki: Zuzanna Włoch, 
Izabela Winiarczyk, Paulina Szuba, 
Agnieszka Partyka, Edyta Kiłowiec, 
Patrycja Jancarczyk i Katarzyna 
Gielata przygotowują scenariusze 
zabaw z dziećmi, konkursów, zajęć 
świetlicowych, pomagają opieko-
wać się nimi i dbać o dobre samopo-

czucie dorosłych podczas spotkań 
i wycieczek. 

Krok za krokiem
W ciągu dwóch lat z projek-

tu skorzystało 86 osób. Zostali 
oni wytypowani przez pracowni-
ków socjalnych i przeszli wstępny 
etap rekrutacji oraz wyrazili wolę 
uczestniczenia w projekcie. Oka-
zuje się, że dla wielu osób ten etap 
był najtrudniejszy. Kiedy już przy-
szli na pierwsze zajęcia, pierwsze 
wizyty u specjalistów, pękały barie-
ry i tamy. Przychodzili sami, przy-
prowadzali rodzinę i znajomych. 
Trudno oszacować dokładnie, ile 
osób z tzw. otoczenia skorzystało 
z oferty. Koordynatorzy Piotr Bu-
dzoń i Andrzej Piwowarski twier-
dzą, że co najmniej tyle samo, ile 
brało udział w  ścisłym projekcie. 

Pracownik socjalny, psycho-
log i doradca zawodowy opracowali 
dla każdego z uczestników indy-
widualny plan pomocy i wsparcia. 
W zależności od indywidualnych 
potrzeb pracowali z nimi specjaliści: 
psycholog, pedagog, doradca zawo-
dowy, prawnik, fizjoterapeuta, pra-
cownik socjalny, logopeda, asystent 
osoby niepełnosprawnej, asy-
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stent rodziny, terapeuta zajęciowy. 
Obok indywidualnej pracy z każdym 
z uczestników organizowane było 
wsparcie grupowe – trening kompe-
tencji społecznych, grupy wsparcia 
z psychologiem. Zajęcia te miały 
służyć pomocą przede wszystkim 
w przełamywaniu oporów i barier ze-
wnętrznych (np. strach przed wizytą 
w urzędzie, banku, na poczcie, oba-
wa przed rozmową z osobą niezna-
ną), a także wewnętrznych, związa-
nych z niskim poczuciem własnej 
wartości.  

Terapeuci i instruktorzy pra-
cujący z uczestnikami projektu 
wyłonili grupę beneficjentów osta-
tecznych, którzy zostali skierowani 
na szkolenia w ramach integracji 
zawodowej. Z tej formy skorzystało 
w sumie 20 osób. 

Szkolenie obejmowało kurs 
podstaw obsługi komputera, warsz-
taty ekonomii społecznej, kursy 
podnoszące kwalifikacje zawodo-
we (9 osób z obsługi kasy fiskalnej, 
1 osoba jako operator koparko-ła-
dowarki i kurs pilarza, 11 osób kurs 
języka angielskiego I i II stopnia). 
Uczestnikom tych szkoleń przy-
znane zostało stypendium.

W ramach projektu uczestnicy 
szkoleń samodzielnie organizowali so-
bie wycieczki oraz ogniska. Zafascyno-
wali się też grą w boccia (rekreacyjno-
integracyjną grą, podobną do bardziej 
u nas znanej petanki czyli gry w bo-
ule), którą zaraził ich jeden z uczestni-
ków projektu. Doskonale sprawdza się 
w trakcie zabawy plenerowej z udzia-
łem osób niepełnosprawnych, bo moż-
na w nią grać także na wózku

Aktywni razem
Istotą tego projektu jest  inte-

gracja społeczna – młodych i star-
szych, zdrowych i chorych, boga-
tych i biednych, wykształconych 
i prostych, autochtonów i przy-
jezdnych – całej wspólnoty miesz-
kańców naszej gminy.  Po co? By 
nikt nie czuł się tutaj samotnie, 
obco, nie na swoim miejscu. Każ-
dy wnosi do wspólnoty jakiś waż-
ny element, jakiś dar, właściwy 
tylko jemu. Dlatego razem można 
zdziałać więcej i żyć pełniej.

Przekonali się o tym uczestnicy 
organizowanych przez OPS już od 
trzech lat spotkań opłatkowych dla 
wszystkich mieszkańców poszcze-
gólnych miejscowości. Na początku 
ludzie krępowali się przychodzić, 
myśleli, że to tylko dla samotnych, 
ubogich. Z czasem przekonali się, 
że chodzi właśnie o to, by wszyscy 
byli razem, by wspólnie święto-
wali, złożyli sobie życzenia, siedli 
razem do stołu, porozmawiali przy 
nim z sasiadami, księżmi, władza-
mi gminy, a przy okazji zobaczyli, 
czym może się pochwalić ich miej-
scowość. Z roku na rok przybywa 
uczetników, a zaangażowanie kół 
i stowarzyszeń gospodyń, wpółpra-
cujących z OPS w przygotowaniu 
spotkań, owocuje domową atmos-
ferą, pachnącą znakomitym jedze-
niem i wielkim sercem. 

Przekonali się o tym uczestnicy 
projektu Senior – Junior, wspólne 
odkrywanie świata, realizowane-
go przez OPS dwa lata temu. Przy-
szywane babcie i dziadkowie uczyli 
młodych tradycji, obyczaju, opowia-

dali o dawnych czasach, a młodzi 
uczyli ich obsługiwać aparat telefo-
niczy i komputer, pokazywali, jak 
wiele możliwości mają telefony ko-
mórkowe. Wspólnie uczyli się origa-
mi, koszykarstwa, razem wędrowali 
i jeździli na wycieczki. 

Ten projekt tak się spodobał,  
że po jego zakończeniu ludzie tak 
długo wiercili dziurę w brzuchu dy-
rektor Józefie Berneckiej, że w tym 
roku, w ramach projektu Aktywni 
razem OPS uruchomił działanie: 
Integracja międzypokoleniowa Se-
nior – Junior. Wzięło w nim udział 15 
osób dorosłych i 15 dzieci ze Świetli-
cy Środowskowej z różnych miejsco-
wości gminy. Po okiem instruktorek 
Ewy Garbień i Bernadetty Żurek 
poznawali rękodzieło, malowali na 
jedwabiu,  tworzyli kolaże z darów 
jesieni,  wspólnie zwiedzali bliższą 
i dalszą okolicę, poznając jej kulturę. 
Zachwyceni byli wycieczką do Kra-
kowa – nie na zakupy i w różnych 
sprawach, ale po to, by zwiedzić np. 
podziemne Sukiennice, Kopiec Ko-
ściuszki, klasztor tyniecki. Oprowa-
dzała ich po Krakowie, którego nie 
znali, przewodniczka, która okazała 
się doskonałą gawędziarką.

Aktywni razem to nie tylko 
Senior – Junior, nie tylko miko-
łajki, Dzień Seniora czy spotka-
nia opłatkowe. To również akty-
wizacja zawodowa. Od 2008 roku 
OPS przeszkolił 106 osób (w tym 
roku 42) w zakresie kompetencji 
i umiejętności społecznych, ko-
munikacji, obsługi komputera. 
Korzystali oni z porad doradcy za-
wodowego, psychologa i prawnika 
w zakresie spraw obywatelskich. 
W projekcie pracowali także asy-
stenci rodziny i asystenci osoby 
niepełnosprawnej. Do ich zadań 
należała pomoc osobom, które bo-
rykają się rozmaitymi problema-
mi, by nauczyli się od nowa żyć 
w świecie, korzystać z jego udo-
godnień, brać aktywny udział 
w życiu – pomóc im, by radzili so-
bie w życiu samodzielnie.   

Dobiegł końca kolejny rok, 
w którym OPS obok standarto-
wej pracy wynikającej z zadań 
własnych, podjął się realizacji au-
torskich projektów. Zakończył się 
największy dotąd projekt Krok 
w lepsze jutro. Gdy jedni dwoją się 
i troją przy rozliczaniu i zamyka-
niu dokumentacji, inni już przy-
gotowują się do następnych – póki 
jest szansa, póki jeszcze można 
człowiekowi pomóc.

Kurs z ramach projektu Krok w lepsze jutro          fot. z arch. OPS

(red.)
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– Sułkowickie obchody 
Światowego Dnia Osób Nie-
pełnosprawnych mają jedyny 
i niepowtarzalny charakter 
i świadczą, jak silne jest suł-
kowickie środowisko niosące 
pomoc i miłość potrzebującym, 
a szczególnie – jak silne jest Sto-
warzyszenie Kolonia – powie-
dział po zakończeniu spotkania 
dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Piotr Gofroń. 

Goście, goście
Do sali widowiskowej GOK 

przybył starosta Józef Tomal 
wraz z wicestarostą Tomaszem 
Susiem. Gośćmi imprezy byli też 
prezes krakowskiego Stowarzy-
szenia Gaudium et Spes Tadeusz 
Skiba i wiceprezes Jolanta Janas. 
W  uroczystości wziął udział  bur-
mistrz Piotr Pułka, dyrektor OPS Jó-
zefa Bernecka, radni zaangażowani 
w pomoc środowisku osób niepeł-
nosprawnych, przedstawiciele jed-
nostek gminnych, a także szefostwo 
DPS i Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w  Harbutowicach oraz Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
w Sułkowicach. Każdy starał się 
mówić krótko, więc przemówienia 
skondensowały się do życzeń dla be-
neficjentów tego dnia, ich instrukto-
rów i opiekunów oraz słów uznania 
i podziwu dla środowisk tak bardzo 
oddanych integracji osób niepeł-
nosprawnych i organizowaniu dla 
nich – ze względu na nich – trochę 
lepszego świata.

Uroczystość zorganizowało 
Stowarzyszenie Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych Kolonia.  Wy-
stąpili artyści z ŚDS i z DPS w Har-
butowicach, a gościnnie wsparli 
ich artyści z innych ośrodków. 
Patronat medialny nad imprezą 
przyjęło Radio Alfa. Spotkanie fil-
mowała Telewizja Kraków. 

Taniec i poezja 
Podczas uroczystości wy-

stąpili recytatorzy prezentujący 
poezje autorstwa osób niepełno-
sprawnych. Następnie zatańczyli 
zwycięzcy konkursu tanecznego 
zorganizowanego przez Krakow-
skie Spotkanie Artystyczne Gau-

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych  w Sułkowicach

Życie moje i Twoje
Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w tym roku obchodzony był w Sułkowicach 

w Dniu Świętego Mikołaja. To połączenie okazało się doskonałym pomysłem, tym bardziej, że pod 
sam koniec spotkania, nagle przez komin GOK wpadło dwóch jegomości w czerwonych kubraczkach 

i zaczęło na prawo i lewo rozdawać słodycze i upominki. Uciechy było co niemiara.

dium, Grzegorz i Agnieszka z DPS 
w Myszkowie. Zaprezentowali 
ognistą cha-chę. 

Redaktor Ryszard Rodzik 
z Radia Alfa przedstawił nowy 
tomik poetycki Małgorzaty Frą-
czyk Miłość do świata. Następ-
nie poetka zasiadła za stolikiem 
pełnym jej książek, a krakowska 
aktorka Joanna Paluch zaprezen-
towała wybrane utwory. Wiersze 
młodej autorki zaczarowały salę 
bogactwem i pięknem wyobraźni, 
niesłychaną erudycją i poetyckim 
wyrobieniem. Smaku dodał im ta-
lent aktorki i jej niekłamany po-
dziw dla tej poezji. 

Dla Małgosi były kwiaty, po-
dziękowania za chwile wzruszeń, 
ciepłe słowa. Ona sama dziękowa-
ła wszystkim, którzy przyczynili 
się do wydania jej drugiego tomi-
ku. Okazuje się, jak to opowiedział 

red. Rodzik, że do odkrycia 
talentu poetyckiego Małgo-
rzaty Frączyk przyczyniła się 
jej wychowawczyni. Zwróciła 
uwagę na tę skłonność wycho-
wanki, na to, jak wiele czyta 
i zaproponowała jej, by spróbo-
wała wypowiedzieć siebie po-
ezją. Miała rację. Dziewczyna 
wypowiedziała nie tylko siebie. 
W poetyckie wersy przelała 
swoją miłość do świata, podziw 
dla jego bogactwa i piękna, fa-
scynację bogactwem ludzkiej 
kultury. I zrobiła to w wielkim 
stylu. 

Baj baju
Ledwie przebrzmiały sło-

wa uznania dla Małgosi, na sce-
nę wkroczył artysta Piwnicy pod 
Baranami Piotr „Kuba” Kubowicz, 
który zaprosił na koncert przygo-
towany przez warsztaty muzyczne. 
On sam napisał muzykę do utwo-
rów poetek niepełnosprawnych: 
Danuty Drożdż, Majki Jasek i Kry-
styny Twardosz. Wykonał je zespół 
złożony z grających terapeutów 
i śpiewających uczestników warsz-
tatów. Jak wyszło – wystarczy po-
wiedzieć, że artyści bisowali 4 razy, 
a publiczność zgotowała im owa-
cję, jakiej mogłyby im pozazdro-
ścić największe gwiazdy estrady.

Mocny finał
Całości efektu dopełnili dwaj 

Jegomoście w czerwonych ku-
braczkach, którzy wprowadzili się 
do GOK-u przez komin i jak na 
6 grudnia przystało, rozdawali pre-
zenty.

Kwiaty i wyrazy uznania dla poetki Małgo-
rzaty Frączyk 

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Zespół warsztatów muzycznych śpiewający z akompaniamentem terapeu-
tów bisował 4 razy.     fot. Anna Witalis Zdrzenicka

(awz)
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Jak działają klasy integracyjne

Wszędzie pójdę z Panią
– Rób nowe zdjęcie, bo on się zapomniał uśmiechnąć – prosi Dziewczynka. Jest zafascynowana 

aparatem fotograficznym, chciałaby przyciskać wszystkie guziczki. Ale pilnuje, żeby nikomu nie stała 
się krzywda. Chłopczyk nie ma czasu na takie głupoty, jak uśmiech do fotografii. Właśnie 

skończył rysunek i koniecznie chce go zaprezentować. Pani Ela podchodzi, pomaga, tłumaczy. Ksiądz 
cierpliwie czeka na ciąg dalszy lekcji – fotografia do gazety ważna rzecz. Inne dzieci też poprawiają 

fryzury, uśmiechają się grzecznie. Klasa żyje w przyjaźni, bez dzielenia na kolegów, 
którzy uczą się zwyczajnie i według indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Atmosfera w sułkowickiej 
szkole podstawowej wokół dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi jest więcej niż dobra. 
Pozostałe dzieci nie tylko je lubią, 
lecz czują się za nie odpowiedzial-
ne, chcą pomagać, troszczyć się 
o ich potrzeby, mówią o nich z przy-
jaźnią. Razem chodzą na lekcje, na 
wf, do szkolnej stołówki, a czuwają 
nad nimi – obok nauczyciela – po-
moc nauczyciela Elżbieta Mikstein 
i asystentka osoby niepełnospraw-
nej Iwona Bylica. 

Jak to wygląda w praktyce?
Od tego roku weszły w życie 

nowe przepisy regulujące organi-
zację nauczania dzieci ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi. 
Obok nauczycieli wspomagających 
z kwalifikacjami do nauczania spe-
cjalnego, szkoła zatrudnia teraz po-
moc nauczyciela i asystenta osoby 
niepełnosprawnej. Osoby te mają 
pod opieką konkretnych uczniów, 
którzy potrzebują dodatkowej po-
mocy, pracują z nimi podczas lek-
cji, towarzyszą im na przerwie, 
dbają o ich bezpieczeństwo, poma-
gają bezpiecznie dotrzeć do klas, 
wspierają, gdy jest to potrzebne, 
zarówno w nauce, jak w czynno-
ściach życiowych.  

Ich zadania obejmują również  
czuwanie nad dziećmi podczas do-
wozu do szkoły i powrotu do domu. 
Dzięki temu rozwiązaniu szkoła 
ma na bieżąco kontakt z domem, 
przekazuje na bieżąco ważne infor-
macje, rodzice mogą poinformować 
o samopoczuciu dziecka, ewentu-
alnych problemach. Wesoły Pan 
kierowca żartuje z dziećmi, czuje 
sie ich drugim opiekunem.

Maciek uwielbia chodzić 
do szkolnej biblioteki z asy-
stentką Iwona Bylicą. Interesuje 
się historią, chce się dowiady-
wać o starożytności, szczególnie 
o Egipcie. Najciekawsze są oczywi-
ście mumie. Mówi, że Pani Iwona 
ćwiczy z nim także na lekcjach wf. 

Przebiera się w strój i ćwiczą razem, 
a Maciek od razu czuje się pewniej 
i chętniej bierze udział w lekcji.

Każdy uczeń ze specjalnymi 
potrzebami ma osobno ustalany 
indywidualny plan nauczania, do-
stosowany do jego potrzeb i moż-
liwości. Ponadto prowadzone są 
zajęcia rewalidacyjne i rehabili-
tacyjne, gimnastyka korekcyjna. 
Szkoła zatrudnia kadrę specjali-
styczną, a 12 nauczycieli ma spe-
cjalizację z pedagogiki specjal-
nej, w tym studia podyplomowe 
z oligofrenopedagogiki. Dla nich 
dostosowanie wymagań edukacyj-
nych do potrzeb dziecka wg wska-
zań orzeczenia poradni specjali-
stycznej nie stanowi problemu. 

– Uczę w szkole od wielu lat. 
Sama przez jakiś czas zastępowa-
łam koleżankę jako nauczyciel po-
mocniczy, według obowiązujących 
dawniej zasad nauczania w klasach 
integracyjnych. Mam też specjaliza-
cję z oligofrenopedagogiki. Po pierw-
szych kilku miesiącach tego roku 
szkolnego uważam, że obecny sys-
tem dobrze się sprawdza. Nie twier-
dzę, że tamten był zły, ale ten z całą 
pewnością jest lepszy dla dziecka 
i z punktu widzenia organizacji 
szkoły. Dzieci mają dobrą opiekę na 
lekcji i podczas przerw. Potrzebo-

Do Pani Eli garną się wszystkie dzieci, 
każdy chce jej pokazać, jak sobie radzi
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W drodze do domu – dzieci chciały zdjęcia z Panią Elą 
i Panem kierowcą

Z panią Iwoną w bibliotece



Klamra 12 (233) grudzień 2011

15

Sprostowanie
Proboszcza parafii 

w Krzywaczce 
ks. Zbigniewa Drobnego
i Panią Joannę Kaźnicę 

oraz Czytelników
serdecznie przepraszamy za 

błędne podanie 
ich imion i nazwisk 

w „Klamrze” nr 10–11/2011.
Redakcja

walibyśmy jedynie trochę więcej 
godzin dla pomocy nauczyciela. Za-
mierzam prosić swój organ prowa-
dzący, czyli gminę o podwyższenie 
jej wymiaru zatrudnienia. Elżbieta 
Mikstein znakomicie sprawdza się 
w tej roli. Jest emerytowanym na-
uczycielem, chociaż ministerstwo 
nie wymaga, by pomoc – jako pra-
cownik administracyjny – miała ta-
kie kwalifikacje. Ale osobiście cieszę 
się, że udało nam się zatrudnić osobę, 
która doskonale zna i rozumie pracę 
z małymi dziećmi – mówi dyrektor 
Jolanta Stręk.

W szkole podstawowej w Suł-
kowicach uczy się 18 dzieci z orze-
czeniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 

Czyj interes?
Pod koniec ubiegłego roku 

szkolnego rozpętała się burza. In-
formację o zamierzanych przez 
ministerstwo i gminę zmianach 
w organizacji nauczania dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi ktoś podał rodzicom 
w formie takiej, że gmina likwiduje 
klasy integracyjne. Kto? – Na pew-
no ktoś miał w tym własny interes, 
skoro nie zaprzestał rozsiewania ta-
kich pogłosek nawet po naszym za-
pewnieniu, że gmina nie ma i nigdy 
nie miała takiego zamiaru. Sprawa 
przykra tym bardziej, że dotyczy lu-
dzi i tak mocno dotkniętych przez los. 
Granie ich emocjami i uczuciami, 
ich troską o dziecko jest szczególnym 
rodzajem draństwa i perfidii. W tej 
sprawie nie ma (a przynajmniej nie 
ma prawa być) miejsca na własne 
interesy, sympatie i antypatie. W na-
szych szkołach prowadzących klasy 
integracyjne zatrudniliśmy dodat-
kowych pracowników z wysokimi 
kwalifikacjami, by szkoła mogła 
jak najlepiej wywiązywać się – tak-
że wobec dzieci niepełnosprawnych 
– ze swojej  funkcji edukacyjnej, 
wychowawczej i opiekuńczej, z za-
pewnienia dzieciom bezpieczeństwa 
i poczucia bezpieczeństwa. Kropka. 
Nie ma tu miejsca na emocje, nerwy, 
wzajemne urazy. Rodzicom należy 
się spokój i zaufanie, że ich dzieci są 
w bezpiecznych, życzliwych rękach 
ludzi, którzy je kochają – mówi wice-
burmistrz Rozalia Oliwa.

Ręce kochających ludzi
– Kiedy przeczytałam, że pla-

nowane są zmiany w organizacji 
nauczania w klasach integracyj-
nych, postanowiłam, że szkoła musi 
się do tego dobrze przygotować. 

Postanowiliśmy wraz z zespołem 
pedagogiczno-psychologicznym, 
że spróbujemy spojrzeć na szkołę 
okiem dziecka niepełnosprawne-
go. Od momentu wejścia i otwar-
cia drzwi, przesadzenia na wózek, 
dojścia do szatni. Notowałyśmy, 
co szkoła jest w stanie zrobić, by 
ułatwić te czynności udogodnie-
niami technicznymi, a w którym 
miejscu może być potrzebna pomoc 
drugiego człowieka. Przestudio-
waliśmy tomy dzieł psychologicz-
nych pomocnych w planowaniu 
nowych czynności, kolejne części 
opracowań na ten temat wyda-
wanych przez ministerstwo. Od 
nowego roku szkolnego zatrudnili-
śmy obok pedagoga także pedago-
ga specjalnego, pomoc nauczyciela 
i asystenta osoby niepełnospraw-
nej. Każda lekcja ucznia ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi 
to dodatkowa osoba, która bezpo-
średnio pracuje z uczniem według 
indywidualnego programu eduka-
cyjno-terapeutycznego, dostosowa-
nego do jego potrzeb i możliwości 
– mówi dyrektor gimnazjum w Suł-
kowicach Stefania Pilch. 

W gimnazjum w Sułkowi-
cach pięcioro dzieci ma orzeczenia 
o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych. Dla nich organizowane są 
dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, 
wyrównawcze i inne specjalistycz-
ne konsultacje. Na miejscu przy 
gimnazjum działa centrum reha-
bilitacji, które daje szerokie moż-
liwości prowadzenia rehabilitacji. 
Wszyscy uczniowie z naszej gminy 
mogą też korzystać z pomocy pe-
dagogów, psychologów, logopedów 
i innych specjalistów zatrudnia-
nych w ramach projektów Ośrodka  
Pomocy Społecznej. 

Stefania Pilch dodaje, że o do-
bre samopoczucie uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi troszczy się cała społeczność 
szkolna: wszyscy nauczyciele i ucz-
niowie. Są przyjacielscy, pomocni, 
starają się im pomagać, by zdoby-
wali maksymalną możliwą i bez-
pieczną samodzielność życiową, 
a także by byli otwarci na współ-
działanie w społeczności. 

Jest szkolna wigilia. Na gór-
nym korytarzu rozstawiono stoły 
i krzesła. Cała szkoła siada do sto-
łu razem, nie osobno w klasach 
– ponad 400 uczniów i nauczyciele. 
Każda klasa śpiewa kolędy – każda 
inne. Specjalnie na ten dzień  się 
ich uczyli. Rodzicie nakryli smako-
wicie stoły, napiekli ciasta. Ucznio-

wie wykonali piękne ozdoby cho-
inkowe. Robili je na zajęciach 
origami, na konkurs. Wykonali 
także kartki świąteczne wysyłane 
przez gminę (takie same, jak nasza 
okładka w tym numerze). Ucznio-
wie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi włączyli się z całego 
serca w te przygotowania. 

Szkoła świętuje razem. Mię-
dzy dziećmi siedzi Kuba, a opieku-
nowie już są w pogotowiu. Kuba 
z jakichś przyczyn boi się muzyki. 
Zanim zostanie włączony szkolny 
radiowęzeł, Kuba ma zorganizo-
wane zajecia w sali, w której go nie 
słychać. Jak zareaguje, gdy ucznio-
wie zaczną śpiewać? Z niepokojem 
zerkają wszyscy dorośli – a Kuba 
śpiewa razem z innymi. Kiedy 
przychodzą po niego rodzice, pro-
si, żeby jeszcze zostać. Dobrze mu 
w szkole. Radość, z jaką patrzy na 
ten przełom dyrektorka i z jaką 
rozmawiają o tym z bibliotekarką, 
świadczą najlepiej o tym, jak traktu-
je się w tej szkole uczniów. 

(awz)

Szkolna choinka ozdobiona wyłącznie 
ozdobami własnoręcznie wykonanymi 
przez wszystkich uczniów gimnazjum
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Emeryt
Leszek Lisowski pracował 

w ZSZiO od 20 lat. Wcześniej 
przepracował kilkanaście lat 
w produkcji w FN Kuźnia. 
Dyrektor Aleksandra Korpal 
twierdzi, że był filarem kie-
runku mechanicznego Szkoły 
i budowniczym jego mocnej 
pozycji w Sułkowicach. To on 
podpowiadał, jakie wyposażenie 
pracowni należy uzupełnić, by 
wciąż była atrakcyjna i nowo-
czesna, współtworzył kontakty 
zagraniczne. Miał bardzo dobry 
kontakt z młodzieżą, a ucznio-
wie – także ci, którzy przyjeżdżali 
do nas z Portugalii, bardzo cenili 
jego fachowość i chętnie korzystali 
z jego doświadczeń. 

Leszek Lisowski zdecydował 
o przejściu na emeryturę. Wieczór 
andrzejkowo-katarzynkowy w Ga-
lerii Internat stał się więc zarazem 
jego wieczorem pożegnalnym. Były 
podziękowania, kwiaty, upominki 
i wiele, wiele ciepłych słów. Świeżo 
upieczony emeryt podkreślił swój 
obecny status zawodowy dowcipną 
koszulką, na której biało na czerwo-
nym zostało wypisane kim jest od 
tej chwili.

Wystawa z Metaforą
Otwarcie wystawy Anny Le-

wińskiej też miało nietypowy cha-
rakter, jako że nie było połączone 
z wernisażem. Aleksandra Korpal 
zapowiada finisz z udziałem ar-
tystki. Na otwarcie wystawy nie 
mogła przybyć, ponieważ obecnie 
bierze udział w plenerze malar-
skim w odległej okolicy.

Anna Lewińska jest tzw. ar-
tystką krakowską, choć urodziła się 
w Nowym Sączu. Ale z Krakowem 
związały ją studia na architekturze, 
na wydziale konserwacji zabytków. 
Po ukończeniu studiów pozostała 
w Krakowie. Co prawda nie przeby-
wa w nim stale, bo uwielbia podró-
że. Przez kilka lat nawet mieszkała 
w USA. Tam szczególnie związała 
się z Nowym Jorkiem. Maluje ob-

Andrzejko-katarzynki, otwarcie wystawy i… pożegnanie

W Internacie z Metaforą
Andrzejkowo-katarzynkowy wieczór w Galerii Internat miał w tym roku szczególnie uroczysty 

przebieg. Obok tradycyjnych wróżb dla pań (od Andrzeja) i panów (od Katarzyny), otwarcia wystawy 
malarstwa Anny Lewińskiej pt. „Metafora w malarstwie” 

– społeczność ZSZiO pożegnała w tym dniu odchodzącego na emeryturę profesora Leszka Lisowskiego. 

razy „wnętrza”, szukając środków 
wyrazu dla klimatu człowieka i jego 
wrażliwości. Stąd w jej obrazach 
tak ważna jest metafora. Stosuje ją 
z powodzeniem omijając nachalną  
fabularność obrazu. Wykorzystu-
je praktycznie wszystkie techniki 
malarskie, a jednocześnie wypra-
cowała technikę własną, bazującą 
na wykorzystaniu tkaniny w cyklu 
tworzenia. Ciepłe barwy, kame-
ralne obrazy, subtelność klimatu 
– sprawiają, że na obrazy Anny Le-
wińskiej patrzy się, jak na dobrych 

ludzi – nawet gdy są smutni czy 
poważni, niosą w sobie aurę cie-
pła i wewnętrznego światła.

Wróżby i znaki
W wieczór andrzejkowy 

w Galerii Internat nie mógł 
obyć się bez wróżb. Gałązki 
drzew owocowych, które mają 
w okolicy Wigilii zakwitnąć tym, 
którym pisane jest szczęście 
(ciekawe czy „Klamrze” jest 
ono pisane, przekonamy się, 
bo nasza gałązka też tam jest), 
ciasteczka z wróżbą, serduszka 
wróżby, horoskop zodiakalny 
i numeryczny, oczywiście wosk 

i wiele wspaniałej zabawy z przy-
mrużeniem oka – na szczęście, po-
wodzenie i dobre samopoczucie. 

Delicje
Oczywiście smakowity po-

częstunek też został przygoto-
wany i spałaszowany z apetytem 
przez gości wieczoru. A wśród 
delicji królowała doskonała kawa 
z nowego wciąż ekspresu z wypo-
sażenia szkolnej pracowni gastro-
nomicznej (degustowaliśmy ją 
już na stoisku Szkoły podczas Dni 
Sułkowic). 

Wesołe jest życie emeryta...
fot. Wojciech Ćwiękała

(red.) 

Stolik pełen wróżb i ciasteczka z niespodzianką              fot. Wojciech Ćwiękała
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Jubileusz dyrektor Aleksandry Korpal

40 lat przy tablicy
Do pracy w szkole zawodowej w Sułkowicach przyszła 1 grudnia 1971 roku. 

Nie wiedziała wtedy, że spędzi w niej 40 lat, z czego prawie połowę jako jej dyrektor.

Na jubileusz w Galerii Inter-
nat przybyli nauczyciele pracujący 
w ZSZiO, byli nauczyciciele, dawni 
uczniowie, władze gminy, przyje-
ciele, zaproszeni goście i ci, którzy 
przyszli z potrzeby serca, bo dowie-
dzieli się o święcie człowieka, któ-
remu wiele w życiu zawdzięczają.

Dyrektor Aleksandra Korpal 
jest z zawodu mechanikiem ma-
szyn rolniczych. Nie wiązała swojej 
przyszłości ze szkolnictwem, a pro-
pozycja pracy w Szkole Kowalskiej 
w Sułkowicach, z których wywodzi 
sie jej rodzina, była zupełnym za-
skoczeniem. Propozycję przyjęła 
i pozostała w szkole na dobre i złe.

Najpierw były kwiaty
Galeria w tym dniu zakwi-

tła w przenośni i dosłownie. 
W holu internatu zakwitła bowiem 
ogromna agawa, co w grudniu 
jest ewenementem. Już od progu 
internatu witali jubilatkę goście 
z pięknymi bukietami. W mia-
rę  ich przybywania ustawiała 
się tasiemcowa kolejka, bo każdy 
chciał złożyć życzenia, podzię-
kować, zamienić osobiste słowo 
wdzięczności i uznania. Goście 
przybyli z różnych stron. Wspomi-
nali swoje spotkanie z Aleksandrą 
Korpal oraz wpływ, jaki wywar-
ło ono na ich życie. Przewodni-
czący rady miejskiej Jan Socha 
odczytał list gratulacyjny rady, 
a burmistrz Piotr Pułka wystąpił 
w podwójnej roli: jako szef gmi-
ny w delegacji z wiceburmistrz 
Rozalią Oliwą, oficjalnym adre-
sem okolicznościowym z podzię-
kowaniami, wyrazami uznania 
i życzeniami, pięknym albumem 
pamiątkowym z Włoch oraz jako 
wieloletni współpracownik, na-
uczyciel i wicedyrektor szkoły za-
rządzanej przez Jubilatkę.

Nasza szkoła
ZSZiO jest szkołą szczegól-

ną, bo identyfikują się z nią całe 
Sułkowice. Jest tak charaktery-
styczna dla naszego miasta, jak 
kowalstwo – każdy ma lub miał 
z nią coś wspólnego, decydowała 
o charakterze miejscowości. Dlate-
go otoczona jest szczególną sym-
patią całego otoczenia. Dyrektor 
Aleksandra Korpal, prócz wielu 
innych zalet, ma i tę, że potrafi wo-
kół szkoły integrować ludzi, prze-
kazywać im swoją pasję, miłość 

i szczery patriotyzm – lokalny i na-
rodowy. Na patriotyzm ma zresztą 
nawet „papiery”, bowiem rok temu 
odebrała w MEN nagrodę jako ma-
łopolska laureatka w konkursie dla 
dyrektorów szkół im. Anny Radzi-
wiłł „Szkoła Obywateli”.

Nagród Pani Dyrektor ma 
na swoim koncie wiele, z nagro-
dą MEN włącznie. Sama, będąc 
osobą nagradzaną,  nie szczędziła 
nagród swoim podopiecznym. Do 
szkolnego kalendarza z jej inicja-
tywy weszło wiele uroczystości 
z wręczeniem nagród nie tylko 
w konkursach, lecz także np. dla 
najlepszych uczniów, liderów 
w zawodzie i dla nauczucieli, któ-
rzy w sposób szczególny wyróżnili 
sie w pracy z młodzieżą (statuet-
ka Minerwa). Świętowanie – jak 
twierdzi – jest równie ważne, jak 
dzień powszedni, bo łączy społecz-
ność szkoły i uczy wspólnoty. 

Historia, sztuka 
i świat otworem 

Jak rodowa szlachta wylicza 
w swojej genealogii kardynałów, 
biskupów i dostojników świeckich, 
tak Aleksandra Korpal mogłaby wy-
liczać artystów od najdawniejszych 
aż po własne pokolenie. Wyrastając 
w domu pełnym znakomitych ob-
razów, w szczególnej atmosferze 
zatopienia w kulturze, siłą faktu 
umiłowała sztukę. Tam też, w ro-
dzinnym domu pełnym tradycji, 

urodził się jej głęboki patriotyzm. 
A jest też człowiekiem, który nie 
zostawia sobie tego co dobre, tylko 
chce się dzielić z innymi. Nie dzi-
wi więc, że przy szkole zawodowej 
powstała Galeria Internat, w której 
bardzo często zmieniają się wysta-
wy, goszczą w niej artyści rodzimi 
i krakowscy, co roku organizowany 
jest dla nich plener malarski. Te 
plenery, pozostawiły po sobie po-
tężną bibliotekę prac, na których 
uwiecznione i udokumentowane 
są Sułkowice z najbliższą okolicą. 

Galeria Internat jest także ka-
wiarenką – miejscem spotkań suł-
kowiczan i społeczności szkolnej, 
a każdy wernisaż wystawy jest wy-
jątkowym wydarzeniem.

Nie tylko Galeria. W szkole 
powstało muzeum gromadzące 
archiwalia dotyczace kowalstwa, 
które wprowadzone zostało w po-
czet muzeów oświatowych MEN.

Dała szkole także swoją mi-
łość do świata. Kocha podróże, 
Włochy, chce zwiedzać świat. Za-
chęciła nauczycieli do wspólnego 
podróżowania po różnych krajach 
Europy. Także organizowała wy-
jazdy zagraniczne uczniów, part-
nerstwo międzynarodowe, zagra-
niczne praktyki. 

„Leśni”
W czasach, gdy harcerstwo 

miało być wcielane do organiza-
cji młodzieży socjalistycznej PRL, 
w Sułkowicach powołała do istnie-
nia w swojej szkole drużynę har-
cerską, która z czasem rozrosła się 
w Szczep ZHP „Leśni” – w zielo-
nych mundurach, czapeczkach na 
bakier i z absolutnym poszanowa-
niem dla rogatej polskiej duszy. 
Mieli nawet własny zespół arty-
styczny z programem teatralnym 
i kabaretowym. Na jubileusz przy-
byli więc dawni harcerze i śpiewali 
z całego serca.

Na tablicy
Na jubileuszu dyrektora szko-

ły nie mogło zabraknąć tablicy. 
Jej rolę pelnił ekran, na którym 
wyświetlano fotografie, które sta-
wały się pretekstem do snucia 
kolejnych wspomnień – nie tylko 
Pani Dyrektor. Wszak dotyczyły 
zdarzeń, w których każdy z uczest-
ników jubileuszu „cząstkę duszy 
swej zostawił”. 

(red.)

fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Pierwszy z nich – na lata 2007 
– 2013 r. pn. Modernizacja bazy dy-
daktycznej kształcenia zawodowe-
go w Małopolsce z MRPO na kwotę 
800 tys. zł umożliwił wyposażenie 
pracowni elektroniki i elektrotech-
niki samochodowej dla Mechanika 
Pojazdów Samochodowych, pracow-
nię mechatroniki samochodowej 
dla Technika Mechatronika, pra-
cownię hotelarską dla Technika Ho-
telarstwa. Uczniowie już korzystają 
z nowych urządzeń i pracują na nich 
podczas zajęć praktycznych.  

Drugi projekt, w którym 
szkoła bierze udział, to Moderni-
zacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce. Realizowany jest od 
stycznia 2010 do grudnia 2014 r., 
a finansowany – ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. To oznacza, że 
dla uczniów szkoły średniej w Suł-
kowicach są one całkowicie bez-
płatne, a ponadto kursanci otrzy-
mują w trakcie zajęć posiłek, a po 
zakończeniu kursu – certyfikaty, 
świadectwa ukończenia kursu lub 
np. książeczkę spawacza. 

Do tej pory w branży tury-
styczno–gastronomicznej odbyły 
się dla uczniów ZSZiO w Sułkowi-
cach kursy: barmański, kelnerski, 
carvingu (rzeźbienia w owocach 
i warzywach), baristy (parzenie 
i podawanie kawy) oraz dietetyki. 
Kursy mechaniczno–mechatro-
niczne, w których wzięli udział 
uczniowie ze szkoły o odpowied-
nim profilu, to kurs spawania me-
todą MAG, MIG i TIG, kurs obra-
biarek sterowanych numerycznie 
oraz kurs diagnostyki samocho-
dowej, a ponadto – języka angiel-
skiego zawodowego, z którego 
skorzystali uczestnicy  praktyk 
zagranicznych w Trofa w Portuga-
lii. W branży usługowej uczniowie 
przeszli kurs małej księgowości 
oraz prawa jazdy kategorii B, zaś 
w branży informatyczno–elektro-
nicznej kurs EDCL (europejskie 
komputerowe prawo jazdy). 

ZSZiO w Sułkowicach efektywnie korzysta ze środków unijnych

Modernizacja kształcenia zawodowego

Mimo, że program obejmuje 
głównie działania miękkie, to ZSZiO 
w Sułkowicach otrzymał jeszcze do-
posażenie do pracowni spawalni-
czej – 2 spawarki z całym oprzyrzą-
dowaniem, do pracowni mechaniki 
pojazdowej – tester diagnostyczny 
Gutmann, a do pracowni technolo-
gii gastronomicznej – drobne wy-
posażenie, w tym kamerę, dzięki 
której uczniowie mogą rejestrować 
swoje zachowanie, postawę ciała 
i oceniać je, oglądając nagranie. 

Projekt Województwa Mało-
polskiego Modernizacja kształ-
cenia zawodowego w Małopol-
sce jest największym tego typu 
działaniem w skali kraju, a cały 
jego budżet wynosi 140 mln zł. 
Uczestniczy w nim w sumie 256 
szkół i 6 centrów kształcenia. Jego 
głównym celem jest wzmocnienie 
kształcenia zawodowego, skutecz-
niejsze powiązanie oferty eduka-
cyjnej z potrzebami rynku pracy, 
podniesienie atrakcyjności szkół 
zawodowych, rozszerzenia i po-
prawy jakości oferty edukacyjnej, 
co pomoże uczniom w zdobyciu 
lepszych kwalifikacji tak potrzeb-
nych na rynku pracy. Projekt ten 
przyczynia się także do włączenia 
się pracodawców w proces kształ-

cenia kadr, gdyż dzięki środkom 
przyznanym w ramach projektu 
pracodawcy mogą nawiązać współ-
pracę ze szkołami i samorządem 
terytorialnym, finansując część 
inicjatyw ze środków projektu. 

Jak mówi wicedyrektor ZSZiO 
Tadeusz Pelc – lider projektu 
w Sułkowicach: Kursy nadal trwa-
ją. Na I i II kwartał 2012 r. plano-
wane są kursy: spawacza, umie-
jętności posługiwania się testerem 
diagnostycznym Gutmann, prawo 
jazdy kat. B. W planie są także kur-
sy dla kierunków gastronomiczno – 
hotelarskich. Jeśli chodzi o schemat 
tego projektu, to w każdym powie-
cie jest koordynator projektu oraz 
specjalista ds. merytorycznych i ds. 
finansowych. Zbiorcze przetargi 
robi powiat (tu myślenicki z koor-
dynator Moniką Niepsuj), a w każ-
dej szkole jest lider projektu, który 
rekrutuje grupy do poszczególnych 
kursów. Nad całością zaś czuwa 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Przed szkołą zatem jeszcze 
trzy lata nowych możliwości i do-
datkowych szans rozwoju osobi-
stego dla uczęszczającej do niej 
młodzieży. 

Joanna Gatlik

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach przystąpił do dwóch 
programów unijnych realizowanych przez Województwo Małopolskie, co pozwoliło 

wyposażyć szkolne pracownie zawodowe w nowoczesne pomoce dydaktyczne 
oraz zorganizować dodatkowe atrakcyjne kursy zawodowe dla młodieży.

Na kursie spawania w warsztatach szkolnych ZSZiO    fot. Joanna Gatlik
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Po roku pracy nowego Zarządu OSP

W rudnickiej straży
Jednostka OSP w Rudniku od roku ma nowy zarząd. Ten rok, który minął, okazał się dla jednostki

 owocny: nowi druhowie, drużyna młodzieżowa, nowy samochód i wiele nowych planów.

Obecnie do OSP Rudnik na-
leży 46 druhów. W ciągu tego roku 
wstąpiło do niej 16 młodych druhów 
i dwie druhny, dając początek dru-
żynie kobiecej. Ponadto powstała 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. 
Na razie jest koedukacyjna, bo na-
leży do niej 7 chłopców i 2 dziew-
czyny, ale jak na początek, nie jest 
źle. Wszyscy są pięknie umunduro-
wani i pełni zapału.

Ćwiczenia i szkolenia
Nie jest łatwo być strażakiem. 

Trzeba nauczyć się wielu spraw-
ności, wyrobić w sobie hart ducha 
i siłę charakteru. Ale nowi dru-
howie bardzo chcą się wszystkie-
go nauczyć, więc prezes Tadeusz 
Krzywoń organizuje im regular-
ne szkolenia. Dziewięciu z nowo 
przyjetych druhów ma już bada-
nia lekarskie i są gotowi do pod-
jęcia kursu podstawowego, pro-
wadzonego przez myślenicką PSP, 
a dwie osoby są przygotowywane 
do szkolenia medycznego, by mo-
gły obsługiwać zestaw medyczny 
R-1.  Dla jednostki zorganizowane 
zostały ćwiczenia, podczas których 
przeprowadzili błyskawiczną ewa-
kuację szkoły (w akcji pomagali 
także człokowie drużyny młodzie-
żowej i znakomicie się spisali, jak 
chwali ich prezes) Jednostka brała 
też udział w ćwiczeniach komen-
data powiatowego na Kozówce. 

Abmitniacy
Strażacka młodzież z MDP 

w Rudniku nie przejmuje się bardzo 
młodym wiekiem i z pełnym samo-

zaparciem trenuje systematycznie 
na boisku zaaranżowanym na pola-
nie, której strażakom użycza prywat-
ny właściciel. Zorganizowali tam tor 
przeszkód i ćwiczą pod okiem preze-
sa, bo zamierzają wziąć udział w ry-
walizacji drużyn młodzieżowych 
w przyszłym roku. – Wszystko już po-
trafią: rozwijają linię gaśniczą, radzą 
sobie z hydrantem, pokonują prze-
szkody. Mogę trenować z nimi tylko 
w niedzielę, ale przychodzą i nie na-
rzekają – mówi prezes. Swojego bo-
iska użycza im też nauczyciel wf i rad-
ny powiatowy Andrzej Pułka, który 
ponadto organizuje im cotygodniowy 
trening w hali sportowej, a tej użycza 
im szkoła. 

Kuba (na fot. poniżej drugi od 
lewej) jest najmłodszym strażakiem, 
ale jest druhem wielkiego ducha. O 
swojej drużynie opowiada z przeję-
ciem i zacięciem. – Chłopakom się to 
podoba, a jak opowiadam w  szkole 
o drużynie, to inni też by chcieli na-
leżeć. Tylko brak im wytrwałości. 
Lubię treningi i ćwiczenia, zawsze 
lubiłem bieganie, piłkę, wyszaleć 
się na boisku. Musimy pokazać, że 
jesteśmy dobrzy. A ja już niedłu-
go pewnie nie będę najmłodszy, bo 
chcą się do nas zapisać kuzyni i tam 
jest taki mały, nie ma jeszce 13 lat, 
ale my go przyjmiemy, niech sobie 
u nas dorośnie – tłumaczy. Opowia-
da też o niedawnym roznoszeniu ka-
lendarzy strażackich i przeważnie 
życzliwym przyjęciu przez ludzi.

Służba i praca
Najpoważniejszą akcją był 

w tym roku wyjazd do pożaru 

w Rudniku Dolnym. Jednak naj-
więcej było wyjazdów do uniesz-
kodliwiania gniazd szerszeni i do 
płonących traw. Było też kilka pod-
topień, w tym własnej strażnicy. 

Miniony rok to także prace 
gospodarcze. W związku z podto-
pieniami strażnicy, druhowie osu-
szyli teren i poprawili kanalizację 
opadową. Wymienili też przyłącz 
energetyczny i instalację wewnątrz 
budynku. To była kosztowna inwe-
stycja (9 tys. zł). Prace gospodarcze 
wykonali za pieniądze uzyskane 
z dzierżaw i z darowizn mieszkań-
ców Rudnika. – Kiedy ludzie wi-
dzą, że coś się robi, że się straż sta-
ra, robi swoje, nie ogladając się na 
nic, to sami włączają się w pomoc. 
Nawet przy roznoszeniu kalendrzy 
wychodzi na to, że straż jest oce-
niana przez rudniczan coraz lepiej 
– mówi Zofia Góralik, sekretarz 
jednostki, a zarazem sołtys i radna 
powiatowa. 

Plany
Zamierzenia też są ambitne. 

Trzeba wyposażyć nowy samo-
chód, a to dużo kosztuje. Trzeba 
remontować strażnicę. Druhowie 
planują remont pomieszczenia na 
górze budynku na potrzeby stra-
ży, marzą o remoncie sali głów-
nej. Chcą, by służyła wszystkim 
stowarzyszeniom  wiejskim. Być 
może uda się pozyskać pieniądze 
z konkursu Małopolskie remizy. 
Straż postanowiła odnowić swo-
je oblicze i swoje miejsce w życiu 
Rudnika, a zabrała się za to z ener-
gią i zapałem.

Nowy samochód Nissan, zakupiony dla Rudnika przez 
gminę i poświęcony latem tego roku, znakomicie nadaje 
się, by dojechać tam, gdzie nie może sobie poradzić ciężki 
beczkowóz            fot. arch. 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza na uroczystościach kościel-
nych w rudnickiej parafii               fot. Anna Witalis Zdrzenicka

(awz)
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Dla wszystkich były cukierki 
i wspaniała atmosfera zabawy z te-
atrem Horyzont z Krakowa, który 
prowadził całą zabawę. 

Aktorzy rozpoczęli występ 
od zaprezentowania przedsta-
wienia Niebezpieczne zabawy Pi-
rata Barnaby, podczas którego 
najmłodsi – z płonącymi oczami 
i uszami – starali się jak umieli 
przeciwdziałać kolejnym tarapa-
tom, w które wpadali naiwni bo-
haterowie. A gdy już aktorzy roz-
grzali publikę do białości, szybko 
wykonali jakieś magiczne sztuki 
w garderobie i na salę wkroczył 
dostojny Święty Mikołaj z or-
szakiem – uroczymi Aniołkami 
i mocno rozbrykanym Diabłem, 
który pozwalał sobie na takie be-
zeceństwa, jak doprawianie ro-
gów dzieciom fotografowanym ze 
Świętym Mikołajem. Kiedy 180 
dzieci grzecznie czekało na swoją 
kolej, aniołki (a było ich więcej) 
częstowały słodyczami i bawiły się 
z dziećmi, umilając czas oczeki-
wania. Przy okazji każdy mógł się 
naocznie przekonać, że dyrektor 
OPS Józefa Bernecka była w tym 

Dzieci zaprosiły dzieci

Mikołaj i piraci
Dzieci biorące udział w integracji międzypokoleniowej 

Senior – Junior zaprosiły swoje koleżanki i kolegów ze Świetlicy 
Środowiskowej na wspólną zabawę mikołajkową. 

Ośrodek Pomocy Społecznej uzgodnił ze św. Mikołajem, że potrzeba 
aż 180 paczek dla dzieci i ugościł na imprezie (bo ktoś przecież 

musiał najmłodsze dzieci przyprowadzić) 250 osób. 
roku grzeczna, bo Mikołaj popro-
sił ją jako pierwszą, by jej wręczyć 
słodki upominek.

Zabawa mikołajkowa w sobot-
nie popołudnie trwała do pełnego 
zmroku, było mnóstwo śmiechu, 
emocji, a na sam koniec – ręce peł-
ne były słodkich prezentów. 

(red.)

Święty Mikołaj przywiózl do Sułko-
wic 180 paczek dla dzieci ze Świetlicy 
Środowiskowej i jej filii we wszyst-
kich miejscowościach

fot. Jan Zdrzenicki

... a diabeł i tak pokaże ci język

Wyjazd mikołajkowy naszych 
dzieci możliwy był dzięki jednemu 
z członków Stowarzyszenia Arturo-
wi Babiakowi z Biertowic. Zaprosił 
on na mecz wszystkich chętnych 
ze szkół podstawowych w Sułko-
wicach, Biertowicach i Krzywaczce 
wraz z opiekunami. Był to prezent 
mikołajkowy, więc wstęp był bez-
płatny. Na stadionie młodzi kibice 
otrzymali wiślackie upominki i mi-
kołajkowe czapeczki. Na trybunach 
były przygotowane do nadmucha-
nia balony i flagi, z których dzieci 
na początku spotkania utworzyły 
Białą Gwiazdę na czerwono-nie-

Jazda, jazda, jazda – Biała Gwiazda

Mikołajkowe kibicowanie
Niedzielne popołudnie 4 grudnia zgromadziło w sektorze C stadionu 
Wisły Kraków ponad tysiąc dzieci z krakowskich i podkrakowskich 
szkół podstawowych, w tym również z naszej gminy. Stowarzyszenie 
Kibiców Wisły Kraków zaprosiło je, by prowadziły doping podczas 

meczu ekstraklasy, który Wisła rozegrała z Widzewem Łódź. Młodzi 
kibice wspaniale poradzili sobie z dopingiem, bowiem 

Biała Gwiazda wygrała z Widzewem 1:0.

bieskim tle. Z trybun doniośle 
wybrzmiewały stadionowe pieśni, 
których dzieci uczyły się podczas 
tych 90 minut gry.

Najefektowniejsze były jed-
nak okrzyki. Sektor z dzieciakami 
rozpoczynał koronne zawołanie 
wiślackie: Jazda! Jazda! Jazda!, 
a reszta stadionu odpowiadała: 
Biała Gwiazda! Nie zabrakło rów-
nież meksykańskiej fali wywołu-
jącej jak zawsze duże wrażenie 
i okrzyków radości po strzeleniu 
w 33 minucie gola przez bułgar-
skiego snajpera Cwetana Genko-
wa, po błędzie bramkarza Widze-
wa Macieja Mielcarza. Piękny gol 
z rzutu rożnego, po dośrodkowa-
niu „Małego” Małeckiego.

Wyjazd był świetną formą spę-
dzenia wolnego czasu i oderwania 
dzieci od marnotrawienia czasu przed 
komputerem. Ponadto miały one oka-
zję do obserwacji zdrowej rywalizacji 
sportowej i uczenia się prawidłowej 
postawy kibica, zgodnej z zasadą fair 
play. Dla naszych dzieciaków satys-
fakcja była tym większa, że kibicowa-
li czołowemu zespołowi ekstraklasy
prowadzonemu przez rodaka, Kazi-
mierza Moskala z Sułkowic!

Monika Widlarz
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Przy takich kibicach Wisła musiała 
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Naszym dzieciom wyszły na-
przeciw znane już w tym kręgu 
Danuta Sołtys, wspierana przez 
sołtys Harbutowic Bożenę Hor-
wat, oraz członkini zarządu fun-
dacji Wyjdź Naprzeciw Grażyna 
Konieczna, znana w naszej gminie 
z akcji charytatywnej Gwiazdko-
wa Niespodzianka. Pani Grażyna 

Świąteczne spotkanie Mikołajkowe w Kopalni Soli Wieliczka

Wyszli naprzeciw

załatwiła zaproszenie, burmistrz 
Piotr Pułka zapewnił transport.  

Młodzi uczestnicy spotkania 
do końca nie wiedzieli, co ich cze-
ka po przyjeździe do Wieliczki. To 
miała być niespodzianka. I była. 
Większość myślała, że będą zwie-
dzać kopalnię. Jak się jednak oka-
zało, było to spotkanie 125 metrów 

Fundacja Wyjdź Naprzeciw wraz z Kopalnią Soli Wieliczka wyszła naprzeciw św. Mikołajowi 
i zaprosiła do Komory Warszawa ponad 500 dzieci z Małopolski, które podczas bogatego 

programu artystycznego otrzymały słodkie podarunki od brodatego dobroczyńcy. 
Wśród nich było 30 dzieci z Sułkowic i Harbutowic. 

Spokanie mikołajkowe w Kopalni Soli w Wieliczce     fot. Joanna Gatlik

Dzieciom i rodzicom najbardziej dotnkętym przez los

Aby się śmiały do końca

Alma Spei to lekarze i pielę-
gniarki, a także wolontariusze róż-
nych profesji. Część z nich to rodzi-
ce, którzy przeżyli śmierć własnego 
dziecka. Fundacja działa wyłącznie 
na zasadzie wolontariatu, a  każdy, 
kto jest w nią zaangażowany, ma 
tylko jeden cel – pomóc dziecku 
i jego rodzicom przeżyć każdą po-
zostałą chwilę życia z uśmiechem 
i wdzięcznością, że była im dana. 
Żeby nie poddawali się rozpaczy. 
Nazwa pochodzi z łacińskiego alma 
spes – czyli karmiąca nadzieją. 

Fundacja podejmuje działa-
nia umożliwiające nieuleczalnie 
chorym dzieciom i ich rodzinom 
uczestniczenie w normalnym życiu 
(specjalistyczną opiekę medyczną, 
wycieczki, spotkania, imprezy kul-

turalne), a także opiekę w domu 
dziecka. Lekarze i pielęgniarki 
przejmują na siebie walkę z bólem, 
objawami nieuleczlanej choroby, 
a pozostali walczą o uśmiech – aby 
się śmiały do końca.

Fundacja prowadzi też grupę 
wsparcia psychologicznego dla ro-
dzin po stracie dziecka.

Wolontariusze Alma Spes po-
zyskują też środki na dzialaność 
ze zbiórek publicznych oraz jako 
organizacja pożytku publicznego 
z 1% podatku. Zbióka przeprowa-
dzona przez wolontariuszy w para-
fii Sułkowicach pokazała dużą hoj-
ność ofiarodawców. Z działalnością 
fundacji można też zapoznać się 
na jej stronie internetowej. 

pod ziemią, w pięknej sali ban-
kietowej z dużą sceną, na której 
występy taneczne i piosenkarskie 
prezentowali uczestnicy Akade-
mii Tańca Shock Mode. Była grupa 
starsza i młodsza Shock Kids. Frag-
ment swojej książki o Solilandii 
zamieszkałej przez Soliludków od-
czytała pisarka Beata Kołodziej. 

Wydarzenie, które odbyło się 
12 grudnia 2011 r., było rejestro-
wane okiem kamery TVP 1, która 
objęła patronatem to świąteczne 
spotkanie mikołajkowe. Fragmen-
ty będzie można obejrzeć w pro-
gramie „Ziarno”  7 stycznia 2012 r. 
o godz. 8:00. Na spotkaniu znaleźli 
się także prowadzący ten program 
Lidia Lassota oraz ks. Łukasz 
Piórkowski – prywatnie – kolega 
rocznikowy księdza Marka Sudera 
i jego serdeczny przyjaciel.  

Świat jest mały, ale serca ludzi, 
którzy czynią dobro – bardzo wiel-
kie. A czasem wystarczy przecież 
tak niewiele, żeby wywołać uśmiech 
na twarzy drugiego człowieka.  

Joanna Gatlik

Kiedy lekarze oświadczają, że nie są w stanie nic już zrobić, 
a szpital wypisuje dziecko do domu, by zrobić miejsce dla tych, któ-
re można jeszcze wyleczyć, wkraczają wolontariusze z Alma Spei.

(red.)

WOŚP na szczytach i w dolinach

Rozgłoszą to 
po górach

Od kilku lat wolontariusze 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy nie zadowalają się 
kwestowaniem na koncertach 
i w zurbanizowanych okolicach. 
Postanowili zanieść tę akcję tak-
że do górskich schronisk. 

W tym roku po raz pierw-
szy będą kwestowali w najwyżej 
położonym schronisku w Polce 
– w Dolinie Pięciu Stawów. Or-
kiestra gra także w schroniskach 
beskidzkich blisko nas. Na miło-
śników gór, którzy chcą połączyć 
radość zimowej wyprawy w góry 
z uczestnictwem w charytatywnym 
dziele Orkiestry, czekają w schro-
niskach liczne atrakcje – koncerty, 
gawędy, wystawy zdjęć i niepowta-
rzalna atmosfera. (red.)
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W 6 numerze „Klamry” z 2010 
roku w dziale „Ciekawostki” zna-
lazły się wspomnienia harbuto-
wickiego nauczyciela Franciszka 
Kusia z 1910 roku, w których rela-
cjonuje swój udział w krakowskich 
obchodach 500-lecia bitwy pod 
Grunwaldem. Na uroczystości pa-
triotyczne trwające 3 dni przybyło 
do Krakowa ok. 150 tys. Polaków 
ze wszystkich zaborów, delegacje 
z Węgier w strojach narodowych, 
posłowie do dumy rosyjskiej i wie-
lu znakomitych gości. Były one 
bardzo wzniosłe i obfitujące w róż-
norodne wydarzenia. Głównym 
punktem obchodów było odsłonię-
cie Pomnika Grunwaldzkiego sto-
jącego na Placu Matejki, którego 
fundatorem jest wybitny pianista, 
kompozytor i polityk, premier Pol-
ski Ignacy Jan Paderewski. Wtedy 
także po raz pierwszy publicznie 
odśpiewano Rotę autorstwa Marii 
Konopnickiej i Feliksa Nowowiej-
skiego. Franciszek Kuś wspomina: 
wówczas po raz pierwszy usłysza-
łem tę wspaniałą melodię. 

I tu historia zatacza koło. 
Przenieśmy się sto lat do przodu, 
do roku 2010, na obchody 600-
lecia zwycięskiej bitwy i 100-lecia 
Roty. W Krakowie zorganizowano 
rekonstrukcję wydarzeń sprzed 
stu lat. Odbyły się one tym razem 
nie 15 lipca ale 11 września. Or-
ganizacją śpiewania Roty zajęła 
się Biblioteka Polskiej Piosenki. 
Na swojej stronie internetowej za-
mieściła zaproszenie dla  chórów 
i entuzjastów wspólnego śpiewa-
nia z całej Polski. Zamieszczono 
także nuty pieśni w czterogłoso-
wym układzie, udzielano wskazó-
wek organizacyjnych itp. 

Wspólnie z reaktywowanym 
Chórem Seniorów ZPiT Elegia po-
stanowiliśmy włączyć się w to wy-
darzenie. Zgłosiłam zespół i zostali-
śmy ujęci w spisie wykonawców. 

Rota jest pieśnią znaną i lubianą, 
więc pracowaliśmy nad nią z przyjem-
nością. W końcu nadszedł ten uroczy-
sty dzień. Zespół udał się do Krakowa 
wynajętym busem sponsorowanym 
przez burmistrza Piotra Pułkę, za co 
mu serdecznie dziękujemy. 

Co łączy Rotę z Chórem Seniorów ZPiT Elegia w Rudniku?

O historii, która kołem się potoczyła
Jak doszło do tego, że podczas obchodów 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem nasz rudnicki 

Chór Seniorów ZPiT Elegia zaśpiewał Rotę pod Pomnikiem Grunwaldzkim? 

Zajęliśmy wyznaczone miej-
sca na Placu Matejki wśród zespo-
łów z całej Polski: chóry w pięknych 
strojach, harcerze w mundurach, 
zespoły w strojach ludowych, gru-
py w strojach średniowiecznych, 
w ubiorach z początku XX wieku 
itd. Było bardzo kolorowo i rado-
śnie. Co jakiś czas słychać było 
śpiewy albo okrzyki znajomych, 
gdyż wiele chórów spotyka się 
na różnego rodzaju przeglądach 
i konkursach. Było to więc spotka-
nie ludzi, których łączy miłość do 
śpiewu, historii i Ojczyzny. 

O godz. 10 odbyła się próba ge-
neralna, którą poprowadził rektor 
Akademii Muzycznej w Krakowie 
prof. Stanisław Krawczyński. O 11 
rozpoczęły się uroczystości. Pogo-
da nam sprzyjała. Organizatorzy 
dołożyli wszelkich starań, aby 
odtworzyć atmosferę sprzed stu 
laty: dekoracje, aktorzy w strojach 
z epoki, przemówienia wówczas 
wygłaszane, powtórne odsłonięcie 
pomnika i grana na żywo  Etiuda 
Rewolucyjna Chopina. 

W końcu nadszedł moment, 
na który czekaliśmy najbardziej 
– wspólne odśpiewanie Roty. Prof. 
Krawczyński stanął na podium, 
podał dźwięk, podniósł ręce, 
chwila skupienia i… zaczęło się. 
Śpiew z ponad tysiąca gardeł roz-

darł ciszę i ta piękna, wzruszająca 
melodia brzmiała wokół Pomni-
ka Grunwaldzkiego, wypełniając 
dźwiękiem całą przestrzeń. Słowa 
przysięgi narodu z prośbą o pomoc 
Bożą w jej realizacji, wznosiły się 
ku niebu. Jakże inne znaczenie 
miały one sto lat temu! Jesteśmy 
dumni, że mogliśmy je powtarzać 
w wolnej już Polsce. 

Gdy uroczystość dobiegła 
końca, był czas na pamiątko-
we zdjęcia, obejrzenie wystawy 
prezentującej historię Pomnika 
Grunwaldzkiego (zburzony przez 
Niemców i odbudowany w 1976). 
Następnie uformował się histo-
ryczny pochód z rycerstwem Ja-
giełły na czele. Ktoś zaintonował 
Bogurodzicę śpiewaną przed 600-
set laty na polach grunwaldzkich, 
a rozśpiewany, muzykalny tłum ją 
podchwycił i z tą średniowieczną 
pieśnią zmierzał na dalsze uroczy-
stości na Rynek Główny. 

Część naszych chórzystów 
wróciła razem do Rudnika, inni 
zatrzymali się w Krakowie dłużej, 
gdyż świętowanie wielkiego zwy-
cięstwa trwało jeszcze wiele go-
dzin. Te wzruszające uroczystości 
pozostaną w naszej pamięci i cie-
szymy się, że dane nam było doło-
żyć do nich własną cegiełkę.

Halina Repeć, Barbara Szatan 

Pamiątkowe zdjęcie Chóru Seniorów ZPiT Elegia pod Pomnikiem Grunwaldzkim
fot. Barbara Szatan
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Serdecznie przywitała ich dy-
rektor Stefania Pilch. Następnie 
uczniowie zostali podzieleni na dwie 
grupy: podczas gdy jedna zwiedza-
ła szkołę pod opieką wicedyrektor 
Doroty Małek-Moskal, druga brała 
udział w rozgrywkach sportowych 
przygotowanych przez nauczycie-
li wychowania fizycznego Joannę 
Kaźnicę i Sławomira Urbańczyka. 
W hali, równolegle na dwóch bo-
iskach, rozegrano mecze piłki siat-
kowej szóstoklasistów i gimnazja-
listów klas pierwszych. Panowała 
wspaniała atmosfera, a do zdrowej 
rywalizacji zagrzewali  grających 
kibice na trybunach. 

Zwiedzanie szkoły wymagało 
koncentracji, gdyż na zakończe-
nie w bibliotece szkolnej odbył 
się konkurs, w którym liczyła się 
pamięć i spostrzegawczość. Po wy-
czerpującym wysiłku fizycznym 
i umysłowym wszystkim należał 
się poczęstunek, dlatego ucznio-
wie udali się na obiad. 

Następnie podzieleni na cztery 
grupy wzięli udział w specjalnie dla 
nich przygotowanych zajęciach. Na 
lekcji historii prowadzonej przez 
Marcela Pacuta,  poznawali histo-
rię pisma. Po wysłuchaniu jego 
dziejów, podpisywali na tablicy in-
teraktywnej poszczególne rodzaje 
pisma, cywilizację, w której dane 
pismo się narodziło oraz materiał 
pisarski. Kolejnym punktem lek-
cji było przeniesienie się do szko-
ły egipskiej, w której to uczyli się 
pisać swoje imię po egipsku. Za-
danie to wywołało u uczniów wiele 
emocji, gdyż musieli wykazać się 
wyjątkowymi umiejętnościami ka-
ligraficznymi i artystycznymi. Na 
zakończenie graficznie przedsta-
wiali rzymskie sentencje oraz cha-
rakterystyczne przedmioty związa-
ne z historią.

Nie mniej emocji towarzyszyło 
uczniom biorącym udział w lekcji 
języka angielskiego, której temat 
brzmiał: Famous cartoon animals. 
Anna Frosztęga wraz z dwiema 
uczennicami klasy IIIa zapropo-
nowała szóstoklasistom podróż po 
ulubionych filmach, a przy okazji 

utrwalenie już znanych i poznanie 
nowych nazw zwierząt w języku 
angielskim. Gości otoczył świat 
zwierząt z pięciu filmów: Epoka 
Lodowcowa, Madagaskar, Pio-
run, Shreck oraz Kung Fu Panda. 
Pierwsza część lekcji miała formę 
prezentacji, druga quizu. Ucznio-
wie podzieleni na grupy zmagali 
się z różnego typu zadaniami, gra-
mi i zabawami, udowadniając przy 
okazji, że bardzo dobrze znają bo-
haterów filmów rysunkowych.

W tym samym czasie innej gru-
pie zaproponowano łamanie głowy 
nad zadaniami matematycznymi. 
Agnieszka Świerk-Mądrala przy-
gotowała zajęcia tak, by uczniowie 
nie czuli się zagubieni, a pomagali 
im gimnazjaliści z klasy Ia: Domi-
nika Rogowiec, Edyta Sowa, Kami-
la Turek oraz Michał Kiebzak. Na 
rozgrzewkę goście otrzymali do 
rozwiązania rebusy, których hasła 
bezpośrednio wiązały się z mate-
matyką. Później obejrzeli tajem-
nicze scenki i poszukiwali do nich 
rozwiązań. W ten sposób trenowali 
logiczne myślenie i twórcze rozwią-
zywanie zadań. Kreatywności wy-
magały od nich także  układanki 
oraz zadania z monetami.   

Czwarta grupa wzięła udział 
w lekcji języka polskiego prowa-

dzonej przez Agnieszkę Węgrecką. 
Głównymi bohaterami stały się 
słowniki jako źródła informacji. 
Na początku wszyscy wysłuchali 
i obejrzeli prezentację, równocze-
śnie wykonując przygotowane za-
dania. Potem rozpoczęły się ćwi-
czenia na planszy interaktywnej, 
podczas których szóstoklasiści 
mieli okazję sprawdzić nowo po-
znane wiadomości, przyporząd-
kowując nazwy słowników do 
różnych haseł. Wiele emocji wzbu-
dziło w nich kolejne zadanie wy-
magające znajomości związków 
frazeologicznych. Chociaż zadba-
no, by słowniki frazeologiczne były 
w zasięgu ręki, to jednak ucznio-
wie doskonale poradzili sobie bez 
nich. Ostatnim etapem była praca 
w grupach, która również nie spra-
wiła większego kłopotu. Można 
było zauważyć, że szóstoklasiści 
umieją korzystać ze słowników, 
a rumieńce na twarzach i często 
podnoszone ręce świadczyły o du-
żej aktywności na lekcji.

Po zajęciach organizatorzy 
pożegnali szóstoklasistów, za-
pewniając ich, że trzymają kciuki 
za wyniki egzaminu końcowego 
i czekają na nich już wkrótce 
w murach swojej szkoły.

Anna Bargieł

Szóstoklasiści w gimnazjum
Oswajanie nowego

Szóstoklasiści z Biertowic, Harbutowic i Sułkowic wraz ze swymi nauczycielami 
odwiedzili gimnazjum w Sułkowicach. Gospodarze zadbali, by goście dobrze poczuli się w szkole, 

do której już niebawem zaczną uczęszczać.

Przybieżeli do gimnazjum... szóstoklasiści
fot z arch. gimnazjum
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Wszystko to sprawiło, że Ro-
man Gancarczyk oświadczył, iż 
czuje się jak we śnie. Była to jego 
pierwsza wizyta w szkole po 35 la-
tach. Aktor nie krył tremy. Twier-
dził, że w roli czytającego debiutuje. 
Jak się wkrótce okazało, jest zbyt 
skromny. Wystarczyło, że zaczął 
czytać, a wszyscy słuchacze wręcz 
przenieśli się w krainę z bajki, zaś 
opisany w niej chłop Mitręga ciągle 
narzekający na swój los, jawił się 
jak żywy przed oczami.

Zespół Placówek Oświatowych 
w Rudniku zorganizował spotkanie 
w ramach akcji Cała Polska czyta 
dzieciom już po raz trzeci. Na spo-
tkanie w Niebie z aniołami, ucznio-
wie najmłodszych klas, ich rodzice 
i rodzeństwo oraz zaproszeni goście 
– lektorzy przybyli w czwartkowe 
popołudnie 15 grudnia. 

Pozostałe teksty – również 
o tematyce anielskiej w konwencji 
biblijnej przypowieści – przekazali 
dzieciom Zbigniew Polewka (in-
struktor tańca), Piotr Pułka (bur-
mistrz), Rozalia Oliwa (wicebur-
mistrz) i ks. proboszcz Aleksander 
Zemła. Każdy z czytających na 
swój sposób opowiedział dzieciom  

III spotkanie społeczności szkolnej Rudnika w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

W świecie aniołów
Hol Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku zamienił się tym razem w Niebo. 

Zawitał w nim też,  obok innych znakomitych lektorów, gość szczególny 
– aktor Teatru Starego w Krakowie, rodem rudniczanin, absolwent tej szkoły.

historię o aniele, który schodzi na 
ziemię i ma za zadanie uzmysłowić 
każdemu człowiekowi, jak cieszyć 
się z tego, co się ma. Pokazały tak-
że, że miłość do drugiego człowieka 
jest najważniejsza. Dzieci słuchały 
wszystkich z zapartym tchem. Każ-
de z opowiadań przeplatane było 
występem przygotowanym przez 
gimnazjalistów z Rudnika – dwie 

uczennice zagrały na fletach, był 
pokaz tańca z piosenką mówiącą 
o tym, co by było, gdyby w szkole 
były same anioły, a także było mini 
przedstawienie teatralne o Aniele 
Stróżu i układ taneczny. 

Całość prowadzona była przez 
wicedyrektor Małgorzatę Koźlak. 
Dyrektor ZPO w Rudniku Mi-
rosław Pękala zauważył, że cho-
ciaż obecnie coraz mnie mówi się 
o głośnej kilka lat temu akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”, to on stara 
się ją kontynuować, bo naprawdę 
warto. Widać to po uśmiechniętych 
i zasłuchanych buziach najmłod-
szych. Także rodzice są zadowole-
ni. Mogą sami przyjść i przenieść  
się w cudowny świat baśni, mogą 
też zabrać ze sobą młodsze dzieci. 
Dla każdego przygotowany jest 
słodki poczęstunek, a na zakoń-
czenie czytania organizowany jest 
pokaz sztucznych ogni. 

Rudnickie spotkania to świet-
na rozrywka organizowana wła-
snymi siłami, zasobami i chęciami. 
Warto, by znalazła naśladowców. 
Coraz więcej ludzi zapomina, ja-
kie przyjemne może być czytanie. 
W szkołach, bibliotekach, ośrod-
kach kultury, a także w domach 
warto dawać przykład dzieciom 
i czytać, czytać, czytać…

Joanna Gatlik

„Cały Rudnik” słucha, jak duzi czytają...   fot. Joanna Gatlik

Burmistrz  Gminy  Sułkowice  ogłasza  ustny  przetarg  ograniczony  
na  wynajem lokali znajdujących się na II piętrze budynku 
Miejskiej Przychodni w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 9 . 

Przetarg odbędzie się 11 stycznia 2012 r. o godz. 1000 
w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, pok. nr 113.

Warunki przetargu:
1. Lokale znajdujące się na II piętrze budynku przeznaczone mają być na prowadze-
nie usług medycznych.
2. Cena wywoławcza za 1 m2 lokalu wynosi 19,36 zł + 23% VAT. 
3. Cena wywoławcza za 1 m2  poczekalni i WC wynosi 14,52 zł + 23% VAT. 
4. Cena wywoławcza za 1 m2 magazynu wynosi 9,68 zł + 23% VAT.
5. Opłatę miesięczną za najem lokali stanowi cena ustalona w drodze przetargu.
6. Wadium na udział w przetargu wynosi 950-zł  i należy je wpłacić do dnia 04 stycz-
nia 2012 r. w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Kraków oddz. Sułkowice nr 75 8589 
0006 0170 0000 0068 0016 (kwota przedmiotowa w dniu 04 stycznia 2012 r. powinna 
znajdować się już na powyższym koncie ).
7. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
8. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet 
opłat z tytułu najmu lokalu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia 
umowy wadium przepada na rzecz Wynajmującego.
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 
pod numerem 12 273-20-75 lub 12 273-21-48, wewn. 31

O g ł o s z e n i a  U r z ę d u  M i e j s k i e g o
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Jak co roku, jak zwykle w cza-
sach pokoju. I właśnie wtedy:

Tak zaczęła się wojna z na-
rodem, który chciał być u siebie, 
we własnym kraju – gospoda-
rzem, który przez blisko 40 lat 
nie pogodził się z narzuconym 
systemem, przepisywaniem hi-
storii na potrzeby PRL, zepchnię-
ciem Boga do roli narkotyku dla 
prostaczków, narzuconym sys-
temem wartości i tym, że każde 
wolne słowo, ba wolna myśl, były 
napiętnowane. Nie pogodził się 
z wyrzynaniem patriotów w ka-
towniach ubeckich, robieniem 
z bohaterów narodowych ban-
dytów, a ze swoich dzieci, które 
chciały być wierne narodowej tra-
dycji – warchołów wyrzucanych 
z uczelni. Nie pogodził się z dwu-

Była kiedyś taka Wigilia…

O pamięci i narodowym wstydzie w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Przygotowania do Bożego Narodzenia były w pełnym rozpędzie. 
Ludzie – zwyczajnie – wybierali już choinki. Wieczorami po pracy kobiety – zwyczajnie – piekły ciastka, 

domy pachniały już świeżymi firankami i pastą do podłóg, w słojach kisił się barszcz i nabierały 
mocy zaczyny do pierników. Mężczyźni pomagali – zwyczajnie – w sprzątaniu i biegali po mieście, 

żeby zdobyć gdzieś, cudem, to, czego nie udało się upolować kobietom (to też było zwyczajnie). 
Napadało mnóstwo śniegu, ścisnął tęgi mróz. Wieczorami lub o poranku 

dzieci – zwyczajnie – wędrowały z lampionami na roraty: Oto Pan Bóg przyjdzie…

licowością baldachimu niesionego 
na Boże Ciało przez sekretarza POP. 
Z robieniem mu wody z mózgu 
i sprzedajnej przekupki z sumie-
nia. Naród chciał być wolny w wol-
nym kraju. Pokazał, że potrafi być 
wielki. I za to, rękami Polaków:

Nie pierwsza to w dziejach 
Wigilia – ktoś powie – gdy mat-
ki, żony, siostry, dzieci same przy 
świątecznym stole. Zgoda, lecz 
takie Wigilie gotował nam w dzie-
jach obcy – wróg, zaborca, oku-
pant. Było tragicznie, lecz logicz-
nie. Bolały rany, śmierć bliskich, 
krwawiło serce. Naszym przodkom 
oszczędzono jednak tego wstydu, 

który stał się udziałem Polaków 
przed 30 laty. Że to Polacy, że swoi, 
że bratobójczo… 

Zabory? Tak, to podobne wy-
darzenie, król podpisał traktat 
rozbiorowy. Ale zanim to zrobił, 
w szaleńczym trudzie i z ogrom-

ną charyzmą sku-
pił wokół siebie 
grupę światłych 
patriotów, wypra-
cowali Konstytucję 
3 Maja, dali pod-
waliny instytu-
cji nowoczesnego 
państwa, postawili 
kulturę na tak wy-
sokim poziomie, że 
następne pokolenie 
mogło stanąć na 
równi z najlepszymi 
twórcami w Euro-
pie. Przygotowali ją 
dla Szopenów, Mic-

kiewiczów, Słowackich. Wierzyli, 
że to pozwoli ocalić ojczyznę przed 
obcym. Król, otoczony ambasa-
dorami trzech obcych mocarstw, 
z wojskami tychże w granicach, 
podpisał traktat, lecz nie podpisał 
swoją ręką ani jednego  rozkazu 
aresztowania Polaka, ani jednego 
wyroku śmierci. A i tak naród go 
wyklął na długie lata. 

Przyszli nocą w uśpiony dom
Zabierali nas chyłkiem jak zbóje
Drzwi zamknięte otwierał łom
Idą, idą pancry na „Wujek”

A gdy opadł strach i gniew
Stanął wybór: kopalnia strajkuje
Choć staniała bardzo nasza krew
Idą, idą pancry na „Wujek”

W tłum przy bramie do matek i żon
Z płacht na murach klejonych zlatuje
Czarną treścią komunikat WRON
Idą, idą pancry na „Wujek”

Kilof, łańcuch ściska nasza dłoń
Wózków szereg bieg czołgów wstrzymuje
Już milicja repetuje broń
Idą, idą pancry na „Wujek”

Płoną znicze ku zabitych chwale
Ale zgasła nadzieja na potem
Gdzie twe czyste ręce generale?
Zawracają pancry z powrotem

(Ida pancry na „Wujek”, tekst Tomasz 
Jastrun, muzyka Edward Snopek)

Bóg się rodzi, a rodacy po więzieniach rozrzuceni
Bo marzyła im się Polska niepodległa na tej ziemi
Solidarni i odważni - górnik, rolnik i stoczniowiec
Dziś składają do Cię modły, daj nam wolność Panie Boże

Cóż nam druty, cóż nam kraty, gdy w jedności nasza siła
Z pierwszym brzaskiem wzejdzie słońce, zbudzi się ojczyzna miła
Matki, żony, siostry, dzieci same przy świątecznym stole
Tylko szatan mógł zgotować naszym bliskim taką dolę

Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą
W trudnych chwilach, w złej godzinie wspieraj jej siłę swą siłą
By się zdrajcom nie zdawało, że zawładną Polską całą
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami
(tekst z Białołęki)

Lulajże Jezuniu w tę noc grudniową
Przez obcych skłamaną, przez swych zdradzoną
Nie poznasz Ty Polski, taka zbolała
W kolejkach milczących, w kajdanach cała

Lulajże Jezuniu nad hałd krainą
Posłuchaj wdów łkania, co po Śląsku płyną
Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj
A Ty Go Matulu w płaczu utulaj

Czekali Cię Jezu na szychcie w sztolni
Przeszyły ich kule, bo chcieli być wolni
Dziś przyszli fedrować razem do Ciebie
Połam się opłatkiem z nimi teraz w niebie

Wiatr wieje od morza i śnieg zacina
Stanęła przed stocznią w bramie Dziecina
Mieliśmy dla Ciebie żłóbek usłany
Ale go rozbili wczoraj czołgami

Chcieliśmy Cię ogrzać ugościć strawą
Zabrało nam wszystko wojenne prawo
Ubogie koszulki, pieluszki i chustki
Czy Ci pozwolą wejść do nas bez przepustki?

Może Cię wypędzą tak jak w Betlejem?
Mróz serce zaciska, gdy ma odejść słowo
Jezu zostań z nami, umocnij nadzieję
I powróć nam jeszcze godzinę sierpniową
(tekst anonimowy)
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To było dawno. Nasz 
wstyd jest młody. Ma dopiero 30 
lat. To za mało, żeby zapominać.

W pierwszych dniach stanu 
wojennego w więzieniach i ośrod-
kach internowania zamknięto 
5000 osób. Później liczba ta doszła 
do 10 000 osób w 49 ośrodkach 
internowania na terenie całego 
kraju. Ponadto 4000 osób z opo-
zycji usłyszało w Wigilię 24 grud-
nia 1981 zarzuty prokuratorskie 
i zostało osądzonych jak pospo-
lici zbrodniarze. Np. działaczka 
opozycyjna Ewa Kubasiewicz ska-
zana została przez Sąd Marynar-
ki Wojennej na 10 lat więzienia 
za udział w organizacji strajku 
w Wyższej Szkole Morskiej w Gdy-
ni. Na kary do 7 lat więzienia ska-
zano 4 przywódców partii Konfe-
deracja Polski Niepodległej. 

W 2006 roku Instytut Pamięci 
Narodowej oszacował liczbę ofiar 
śmiertelnych stanu wojennego 
(w okresie od 13 grudnia 1981 
do 22 lipca 1983), które poniosły 
śmierć (głównie śmiertelne po-
strzały i pobicia) podczas strajków 
i manifestacji na 56 osób. Nad-
zwyczajna Komisja Sejmowa dzia-
łająca w latach 1989-1999 oszaco-
wała całkowitą liczbę ofiar stanu 
wojennego i okresu późniejszego 
do 1989 na nie mniej niż 91 osób. 
Jest możliwe, że całkowita liczba 
ofiar śmiertelnych przekroczy-
ła nawet 100 osób, a ponadto nie 
wyjaśniono ok. 90 przypadków 
tajemniczych morderstw politycz-
nych dokonanych w tym okresie. 
Nie tylko tych z pierwszych stron 
gazet, także takich, o których nie-
wiele kto wiedział. Na Śląsku mó-
wiło się np. o przewodniczącym 
jakiejś komisji zakładowej NSZZ 
Solidarność, który pewnego stycz-
niowego dnia 1982 r. nie wrócił 
z pracy, a kilka dni później znale-
ziono go utopionego (był mróz po-
niżej – 20 st. C) w gliniance. 

Nie da się oszacować ile osób 
zmarło wskutek chorób, których 
nabawiło się w więzieniach i oś-
rodkach dla internowanych. Tak 
zmarła Grażyna Kuroniowa, która 
nabawiła się śmiertelnej choroby 
w Białołęce. Internowane kobiety 
opowiadały np., że wodę do mycia 
się topiły ze śniegu,  a pozostawio-
na w kubku czy miednicy – zamie-
niała się w pierwszym okresie po 
internowaniu w lód. Wspominają 

Grażynę jako najwspanialszą opie-
kunkę, osobę, która w tych warun-
kach nie pozwalała się załamać, 
organizowała uniwersytet latający, 
wykorzystując współinternowane 
intelektualistki, znawczynie wielu 
dziedzin, pracowników samodziel-
nych polskich wyższych uczelni. 
One też, do dziś, dają o niej świa-
dectwo. Tak zmarł ulubiony dzien-
nikarz sportowy Tomasz Hopfer, in-
ternowany za to, że się nie zgodził 
założyć munduru do prezentowa-
nia wiadomości sportowych, ponoć 
mocno skatowany w Głogowie. 

Nie da się wyliczyć, ilu Pola-
ków zmuszonych zostało w tym 
okresie do emigracji z biletem 
w jedną stronę. Ilu wypuszczono 
w ten sposób z zakładów dla inter-
nowanych. A wielu z nich wypusz-
czono dopiero w połowie 1983 roku 
– i skazano na emigrację. Szacun-
kowe dane mówią o dziesiątkach 
tysięcy. Emigrowali bez żadnego 
zaplecza, grosza przy duszy, a li-
czyć mogli wyłącznie na dobrą 
wolę i wsparcie krajów, które ich 
przyjmowały – że dadzą chleb, 
dach nad głową, pracę. A razem 
z nimi – internowanymi działacza-
mi, intelektualistami – wypusz-
czano na taką samą emigrację 
zwykłych drobnych geszefciarzy 
z więzień, którzy robili im w tych 
krajach nienajlepszą opinię. 

W setki tysięcy idzie zapewne 
liczba ludzi, którzy w swojej biogra-
fii mają okres (do 1983 r.), gdy za-
kazano im opuszczania miejsca za-
mieszkania bez pozwolenia i nakaz 
cotygodniowego meldowania się 
na UB na kontrolne przesłuchanie. 
Niby drobiazg. Zwykle wtedy nie 
bili – przynajmniej nie bardzo. Ale 
w tym samym czasie media głosiły, 
że życie w kraju toczy się normal-
nie. Obliczono, że represje stanu 
wojennego w jakiejkowiek postaci 
dotknęły ok. 30% dorosłych miesz-
kańców kraju.

Pociesz Boże kraj płaczący
Posiej w sercach prawdy ziarno
Siłę swoją daj walczącym
Pobłogosław Solidarność
Więźniom wszystkim daj wytrwałość
Pieczę miej nad rodzinami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami
(zwrotka dodawana w zakładzie 
karnym w Załężu do kolędy Bóg się 
rodzi)

I zrobiliśmy to własnymi, pol-
skimi siłami. Bez jednego obcego 
strzału, jednego obcego czołgu ani 
żołnierza… I obwieszczono nam, 
że sytuacja już jest opanowana.

Nie jest to głos w dyskusji, czy 
stan wojenny był konieczny, czy też 
nie. Historycy wystarczająco już 
łamią sobie nad tym głowę i mają 
znacznie więcej danych do wnio-
skowania. Nie o to chodzi „co”, tylko 
„jak”. O ten moment w argumenta-
cji autorów stanu wojennego, który 
pozwolił im działanie (jak twierdzili) 
konieczne dla ocalenia suwerenno-
ści narodu, zamienić w regularną 
wojnę z tymże narodem. Czy taka 
skala represji i ofiar naprawdę była 
konieczna? Nie chodzi też wca-

Wyjeżdżajcie już chłopcy od Piasta
Pora chłopcy opuścić tę dziurę
Baby płaczą, napiekły wam ciasta
Złota klatka uniesie was w górę

Wyjeżdżajcie, już szychta skończona
Pielęgniarki i lekarz są w szatni
Porozwożą was „swoi” po domach
Mają wszystkich, wasz szyb był ostatni

Pan pułkownik wyciągnie sam rękę
Gdzieś w kantorku bulgoce już czajnik
Żona z „Wujka” ma czarną sukienkę
A poza tym jest wszystko normalnie

Śpijcie w domach spokojnie do rana
Bo zapłacą wam, o cóż targować
Jutro druga pojedzie w dół zmiana
Trza fedrować, fedrować, fedrować

Sześciu może nie wróci górników
Czterech zniknie, trzech stanie przed sądem
Trzech oplują w wieczornym dzienniku
Dwóch już nie stąd, a reszta jest z rządem

Władza w wasze przebrana mundury
I bandyci przebrani za władzę
Znów na placu defilad u góry
Na przysięgę żołnierzy prowadzą

Tylko honor jest wasz solidarni
Bryłą węgla zaś polskie sumienie
Wam już czas. Wyjeżdżajcie z kopalni
Wspólna Polska zepchnięta pod ziemię

Ład i spokój i praca na górze
Pojedyncze są jeszcze przypadki
Wolny kraj. Co was trzyma w tej dziurze?
Czas się zbierać, czas wsiadać do klatki
(Ostatnia szychta KWK „Piast”, 
tekst Jan Michał Zazula, muzyka 
Paweł Orkisz)
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le o rozliczanie, o przepychan-
ki kto był donosicielem, kto tylko 
w połowie, a kto bohatersko odmó-
wił, o ugrywanie interesów poli-
tycznych na mocno pokiereszowa-
nym życiu setek tysięcy Polaków, 
o zbijanie kapitału politycznego na 
tamtej nadziei. Z latami zrobiliśmy 
się mistrzami do pogrywania sobie 
autentycznymi wartościami. Nawet 
z Pana Boga zrobiliśmy sobie chorą-
giewkę do manifestacji. 

Chodzi raczej o zwyczajną pa-
mięć. Po co? Bo pamięć jest jak 
tarcza i zbroja. Ten szlachetny 
wstyd za rodaków niech nas broni 
i chroni przed bombardowaniem 
komercyjnych ideologii, które 
uczą, że wszystko jest relatywne, 
że wszystko wolno w imię sukce-
su, że cel uświęca środki. 

Kiedyś wstyd był skutecz-
ną ochroną. Jak chłopi w 1846 
roku dali się zwieść zaborcy au-
striackiemu (który chciał skłócić 
Polaków, by zapobiec wybucho-
wi powstania) i poszli mordować 
„panów”, to później przez całe 
dziesięciolecia pałali wstydem. 
Jeszcze w „Weselu” Wyspiańskie-
go zjawa przywódcy powstania Ja-

kuba Szeli nie może doprać krwi 
z sukien. Ale czy dziś wstyd dzia-
ła? Śledząc najnowszą historię 
odnosi się wrażenie, że tak, jak 
w obozach koncentracyjnych i ła-
grach zabijano człowieczeństwo, 
tak od drugiej połowy XX wieku 
zabija się wstyd. 

13 grudnia nie jest datą hero-
iczną. To rocznica hańby i wstydu, 
które osłodzić może jedynie pamięć 
o tych niepokornych, którzy się nie 
poddali. O Narodzie, który się bro-
nił jak umiał – czasami humorem 
i piosenkami, w których drwina 
przeplatała się ze łzami. Tę obok 
śpiewano już przed Wigilią 1981. 

Jest też 13 grudnia smutnym 
świętem marzycieli, świętem tych, 

Trzynastego grudnia roku pamiętnego
Wylęgła się WRON-a z jaja czerwonego.

To nasz pan generał czegoś przestraszony
Spuścił stan wojenny na naród zgnębiony.

Najbardziej on zawziął się na Solidarność,
Rzekł: to właśnie wróg jest, a w ogóle 
marność.

Zamknął do więzienia najlepszych Polaków,
Cóż to, generale – boisz się rodaków?

Nie próbuj już zwodzić robotniczej klasy, 
Za bardzo świadoma, to niedawne czasy.

Mówisz światu, że lud kocha rząd, premiera, 
Tylko czemu ZOMO miłość tę podpiera?

Nie miał ci kto, widać, udzielić nauki, 
Że nie z Polakami takie wschodnie sztuki. 

Naród się doczeka swej szczęścia godziny, 
kraj szybko wywietrzy z tej WRON-iej padliny. 

Otworzymy granic państwa swego oścież,
Chodźcież, mili goście, chodźcie do nas, 
chodźcież. 

Zobaczcie orła białego, dumnego, 
Nie zdradził narodu ani naród jego.

(tekst anonimowy)

którzy uwierzyli, że możliwy jest 
do zbudowania lepszy, sprawiedli-
wy świat, że cierpienie jest ofiarą 
w imię tego, ufundowanego na war-
tościach świata, który chcieli po-
darować własnym dzieciom. Eh… 
niepoprawny polski mesjanizm 
i romantyzm razem wzięte. A jed-
nak ich marzenia nie były tak naiw-
ne, jak by się mogło wydawać:

Lektura wierszy ulotnych 
i piosenek stanu wojennego dziś, 
po 30 latach, pokazuje ich drugie 
dno, świadczy o przenikliwości au-
torów. Jak często czytając te teksty 
łapiemy się dziś na tym, że wciąż 
są aktualne, chociaż niby wszyst-
ko się zmieniło.

Anna Witalis Zdrzenicka

Jaki jeszcze numer mi wytniesz 
W którą ślepą skierujesz ulicę 
Ile razy palce sobie przytnę 
Nim się wreszcie klamki uchwycę 
By otworzyć drzwi do twego serca 
Które przeszło już tyle zawałów 
Czy nikogo więcej nie obudzą 
W twym imieniu oddane wystrzały 

Nie pragnę wcale byś była wielka 
Zbrojna po zęby od morza do morza 
I nie chcę także by cię uważano 
Za perłę świata i wybrankę Boga 
Chcę tylko domu w twoich granicach 
Bez lokatorów stukających w ściany 
Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać 
O sprawach które wszyscy znamy 

Jakim ludziom jeszcze pozwolisz 
By twym mózgiem byli i sumieniem 
Kto z przyjaciół pokaże mi blachy 
Kładąc rękę na moim ramieniu 

Czy twój język nadal pozostanie 
Arcyszyfrem nie do rozwiązania 
Czy naprawdę zaczęłaś odpowiadać 
Na najprostsze zadane pytania 

Ile razy swoją twarz ukryjesz 
Za zasłoną flag i transparentów 
Ile lat będziesz mi przypominać 
Rozpędzony burzą wrak okrętu 
Tą litanią się do ciebie modlę 
Bardzo bliska jesteś i daleka 
Ale jest coś takiego w tobie 
Że pomimo wszystko wierzę czekam 

Jaki jeszcze numer mi wytniesz 
W którą ślepą skierujesz ulicę 
Ile razy palce sobie przytnę 
Nim się wreszcie klamki uchwycę 
Jaki jeszcze numer mi wytniesz...

(Moja Litania, tekst i muzyka Le-
szek Wójtowicz) 

Każdy Twój wyrok przyjmę twardy
Przed mocą Twoją się ukorzę.
Ale chroń mnie Panie od pogardy
Od nienawiści strzeż mnie Boże.

Wszak Tyś jest niezmierzone dobro
Którego nie wyrażą słowa.

Więc mnie od nienawiści obroń
I od pogardy mnie zachowaj.

Co postanowisz, niech się ziści.
Niechaj się wola Twoja stanie,
Ale zbaw mnie od nienawiści
Ocal mnie od pogardy, Panie.

(Modlitwa o wschodzie słońca, tekst i muzyka Jacek Kaczmarski)
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Kapelmistrzowie Józef i Andrzej Moskalowie

Muzyka w genach

Kapelmistrz Józef
Całe życie związany był z mu-

zyką, choć był także absolwentem 
szkoły ekonomicznej. W 1966 r. 
ukończył kurs dyrygentów w Krako-
wie. Sam skomponował wiele utwo-
rów własnych, a także opracowań 
i aranżacji dla sułkowickiej orkie-
stry, prowadził orkiestrę dętą w FN 
„Kuźnia”, którą przejął po kapelmi-
strzu wojskowym Florianie Firku. 

Był  wnukiem Jana Stokłosy 
(dyrygenta orkiestry strażackiej 
i pierwszego po wojnie wójta Suł-
kowic). Wykazywał duże zdolno-
ści muzyczne i pedagogiczne, co 
pozwoliło mu na stworzenie jed-
nej z najlepszych orkiestr dętych 
w województwie. Liczący ponad 
40 osób zespół zdobywał liczne 
nagrody i wyróżnienia na festiwa-
lach, a sam Józef Moskal mnóstwo 

3 grudnia minęła trzecia rocznica śmierci Józefa Moskala 
– wieloletniego kapelmistrza orkiestry dętej w Sułkowicach. 

Od tego roku schedę po nim przejął jego syn, Andrzej Moskal, 
który aktualnie dyryguje sułkowicką orkiestrą.  

orderów i odznaczeń, takich jak 
np. Honorową Odznakę Związku 
Chórów i Orkiestr, Złotą Odzna-
kę za Zasługi dla Ziemi Krakow-
skiej, Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, odznaki: Zasłu-
żony Działacz Kultury, Za Zasługi 
dla Pożarnictwa (brązowa, srebrna 
i złota). Kierował także zespołem 
wokalno–muzycznym „Słowiki”, 
który „obstawiał” wesela, zabawy 
i festyny w latach 1963–1988. Z tego 
okresu pozostały jeszcze nagrania 
na taśmie szpulowej. Opiekował się 
także zespołem akordeonistów oraz 
kapelą Sułkowskie Baciary. 

Kapelmistrz Józef Moskal 
spędził 20 lat w Szczuczynie w Wo-
jewództwie Podlaskim. Tam rów-
nież kierował strażacką orkiestrą 
dętą, zarażając miłością do muzy-
ki młodych mieszkańców Szczu-
czyna oraz promując miejscowość 
poza jej granicami np. podczas 
otwarcia Domu Polskiego na Bia-
łorusi w obecności ówczesnego 
doradcy prezydenta ds. Polonii śp. 
Andrzeja Stelmachowskiego. Jego 
orkiestra dwa razy występowała 
w telewizji oraz była zaproszona do 
papieża Jana Pawła II. O tym, jak 
duży i pozytywny wpływ wywarł 
na szczuczynian świadczy fakt, że 
co roku odprawiana jest Msza św. 
w jego intencji.

Do Sułkowic powrócił w 2008 r. 
Marzył o tym, by znów zająć się 

tutejszą orkiestrą dętą. Jednak 
w jego planach przeszkodziła mu 
choroba. Zmarł 3 grudnia 2008 r. 
Miłość do muzyki przekazał trójce 
swoich dzieci – Grażynie, Małgo-
rzacie i Andrzejowi, który przejął 
po ojcu pałeczkę – batutę dyrygen-
ta sułkowickiej orkiestry dętej i od 
września 2011 r. realizuje marzenie 
Kapelmistrza Józefa Moskala. 

Kapelmistrz Andrzej
Ukończył Szkołę Muzyczną II 

stopnia w klasie instrumentów 

Józef Moskal fot. archiwalna

Józef Moskal – stoi drugi od lewej 
fot. archiwalna

Orszak weselny prowadzony przez zespół „Słowiki”         fot. archiwalna
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dętych w Krakowie oraz Wy-
dział Muzyczny WSP w Kielcach. 
Od ponad 20 lat naucza w Szkole 
Muzycznej I Stopnia w Myśleni-
cach. Prowadzi również zajęcia 
umuzykalniające na kierunku 
pedagogicznym w Wyższej Szko-
le Nauk Społecznych i Turystyki 

w Kielcach. Jest nauczycielem 
muzyki w Gimnazjum w Krzysz-
kowicach i prowadzi tam szkolną 
orkiestrę. Założył zespół Klezmer 
Jazz Band w Myślenicach. 

Jak sam mówi: Z sułkowicką 
orkiestrą dobrze się pracuje, jest na 
dobrym poziomie, widać zapał do 
pracy, ale chciałbym ją jeszcze tro-
chę „odmłodzić”. Dorośli wytrwali, 
ale moim celem jest zainteresowa-
nie grą w orkiestrze jak najwięcej 
młodzieży. Na próbach w piątki 
jest niezła frekwencja. We worki 
są zajęcia z młodzieżą – tzn. nauka 
gry na instrumentach. Sam grałem 
w orkiestrze, którą dyrygował mój 
ojciec. To on był moim pierwszym 
nauczycielem muzyki. Grałem na 
trąbce. Niesamowite jest to, że ko-
ledzy, z którymi rozpoczynałem 
naukę gry, i z którymi spędziłem 
kilka lat w orkiestrze dętej w Suł-
kowicach, dalej w niej grają.

Niedaleko pada jabłko od 
jabłoni. Wygląda na to, że Józef 
Moskal przekazał swojemu syno-
wi Andrzejowi muzykę w genach. 
Pozostaje życzyć nowemu kapel-
mistrzowi, żeby jego orkiestrowy 
garnitur był obwieszony przynaj-
mniej tak dużą liczbą odznaczeń, 
jak garnitur jego ojca. 

Andrzej Moskal 
fot. Anna Witalis Zdrzenicka

(jg)

Realizowany przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej dwuletni pro-
jekt „Krok w lepsze jutro” dobiegł 
końca. Uroczysta konferencja pod-
sumowująca, odbyła się 14 grudnia 
w Karczmie w Krzywaczce. Zostali 
na nią zaproszeni zarówno auto-
rzy, jak realizatorzy i beneficjen-
ci tegoż działania, a także władze 
gminy. 

Dyrektor OPS Józefa Bernec-
ka podziękowała wszystkim, którzy 
przyczynili się do realizacji tego 
projektu. Wspomniała o radości 
w Ośrodku na wieść, że projekt zo-
stał zaakceptowany i że zostanie 
przyznane dofinansowanie w wy-
sokości 902 805,51 zł. Stworzenie 
i napisanie projektu kosztowało 
wiele pracy i zaangażowania pra-
cowników OPS, ale warto było! 
Dzięki temu projektowi w gminie 
Sułkowice wielu ludzi zobaczyło 
swoją przyszłość w trochę jaśniej-
szych barwach. Projekt trwający od 
1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 
r. z założenia miał trafić do dwóch 
typów beneficjentów: osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym, 
bezrobotnych, niepełnosprawnych, 
uzależnionych i ludzi, którym cięż-
ko się przebić zarówno w społeczeń-
stwie, jak i na rynku pracy oraz do 
osób z ich otoczenia. 

Udało się. Zatrudnieni w pro-
jekcie specjaliści dołożyli wszel-
kich strań, by otoczyć opieką 
i wspomóc każdego, kto potrzebo-
wał ich pomocy, a pracę psycho-
logów zatrudnionych w projekcie  
(Katarzyny Lampy i Ewy Wach)  
jeden z koordynatorów projektu 
Andrzej Piwowarski określił jako 
pracę „świeckiego spowiednika”. 
Wszyscy zatrudnieni instruktorzy 
pomagali uczestnikom projektu 
w odnalezieniu się na rynku pracy 
i w odzyskaniu wiary w siebie, zdo-
byciu nowych doświadczeń i umie-
jętności, a co najważniejsze – skło-
nili ich do podjęcia próby wyzbycia 
się lęku i barier wewnętrznych 
ograniczających zdolność działa-
nia i podejmowania aktywności 
społecznej. Jak powiedział doradca 
zawodowy Mariusz Michna: działa-
nia takie jak testy zainteresowań 

„Krok w Lepsze Jutro”, projekt współ-
finansowany ze środków UE w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Integracja i aktywizacja 
za unijne pieniądze

Piotr Budzoń prezentuje logo projektu – ry-
sunek Joanny Bochenek przedstawiający 
grupę ludzi szarych, która zmienia się w 
grupę ludzi kolorowych, co symbolizuje 
zmianę na lepsze.

i preferencji zawodowych pozwala-
ły na zdefiniowanie siebie, odkrycie 
tego, co naprawdę powinno się robić 
w życiu, jaki się ma potencjał, a cze-
go powinno się unikać. Prowadzone 
były warsztaty poszukiwania pra-
cy, warsztaty ekonomii społecznej 
i przedsiębiorczości, aktywnego po-
szukiwania pracy, trening umiejęt-
ności psychospołecznych, kurs kom-
puterowy, obsługi kasy fiskalnej czy 
języka angielskiego. Organizowano 
ogniska, wyjazdy i gry integracyjne.  

Na konferencji kierownik pro-
jektu Piotr Budzoń omówił cało-
ściowo realizację projektu.  Andrzej 
Piwowarski – kierownik meryto-
ryczny, Mariusz Michna i Małgo-
rzata Horwat opowiedzieli o swoich 
doświadczeniach nabytych podczas 
pracy przy Kroku w lepsze jutro.

 Swój ogromny wkład pracy 
w realizację projektu wnieśli też 
pracownicy administracji i księ-
gowości oraz pozostali pracownicy 
Ośrodka łącznie z gospodarczymi, 
a także skarbnik gminy Teresa 
Garbień, Maria Kukla oraz inspek-
tor Hanna Pluszczyk, która pomo-
gła w dostosowaniu się do zawi-
łych przepisów unijnych zaraz po 
akceptacji wniosku OPS. 

Burmistrz Piotr Pułka podzię-
kował wszystkim za trud i serce 
włożone w ten projekt. Wspomniał, 
że powiedział Józefie Berneckiej: 
chciałbym, żeby pisać projekty, pod-
jąć wszelkie możliwe działania na 
rzecz integracji społecznej. To wy-
starczyło, by zmotywować energicz-
ną ekipę z OPS. Joanna Gatlik
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Kapliczki w bibliotece Elegia
Wystawa i konkurs

Małgorzata Dzidek – dyrektor biblioteki i Bogusława Górka 
– księgowa tejże przygotowały wystawę poświęconą kapliczkom 

na terenie naszej gminy i opracowały konkurs literacki 
„Historia przydrożnej kapliczki”. 

Wystawę oglądać można w Izbie Tradycji w Starej Szkole. 

Bogusława Górka okazała się 
nie tylko doskonałą księgową (na-
szą i Muzeum Regionalnego Dom 
Grecki w Myślenicach), lecz rów-
nież człowiekiem o dużej wrażli-
wości estetycznej. Sama wykonała 
większość fotografii na wystawę, 
zaaranżowała układ wspólnie 
z Małgorzatą Dzidek i wykonała 
wraz z nią tablice do prezentacji. 
Panie zapowiadają, że wystawa bę-
dzie miała charakter rotacyjny, to 
znaczy fotografie w panelach wy-
stawowych będą systematycznie 
wymieniane, tak by w efekcie po-
wstała dokumentacja fotograficz-
na wszystkich naszych kapliczek.

Dokumentacji służy również 
konkurs literacki. Jak zapisane 
zostao w regulaminie konkursu:

Celem Konkursu jest: zebranie 
i zachowanie historii i opowiadań 
związanych z zabytkowymi ka-
pliczkami i krzyżami przydrożny-
mi z terenu Ziemi Sułkowickiej. 
Chcemy rozbudzić zainteresowa-
nie się tymi charakterystycznymi 
dla polskiego krajobrazu wiejskie-
go obiektami, posiadającymi nie-
jednokrotnie wartości historyczne 
i artystyczne, a które w codzien-
nym życiu mijamy najczęściej nie 
zwracając na nie uwagi. Tym sa-
mym rozbudzić zainteresowanie, 
wrażliwość i chęć uczestnictwa 
w zachowaniu dóbr kultury.

W konkursie mogą wziąć udział 
wszystkie osoby, które do 15 marca 
2012 roku nadeślą własne prace li-
terackie w dowolnej formie (opo-
wiadanie, esej, reportaż, wiersz) do-
tyczące kapliczek na terenie naszej 
gminy na adres: Gminna Bibliote-
ka Publiczna z siedzibą w Sułko-
wicach, 32-440 Sułkowice, Rynek 
6, tel. 12 273 21 97 lub emailem na 
adres: biblioteka@sulkowice.pl 

Do pracy trzeba też dołączyć 
dokładny opis miejsca gdzie ka-
pliczka się znajduje, opis jej wy-
glądu – można załączyć zdjęcie lub 
pracę plastyczną oraz źródło pozy-

skanych informacji na jej temat 
oraz podpisać słownym godłem 
i dołączyć zaklejoną kopertą ozna-
czoną tym samym godłem, w któ-
rej będą się mieścić pełne dane 
autora (nazwisko, imię, adres, tele-
fony, e-mail). Nadesłane prace bę-
dzie oceniało jury powołane przez 
organizatora. (red.)

Ludzie listy... 
napisali

Bardzo rzadko piszemy listy. 
Młodzież i dzieci przyzwyczaiły 
się do e-mailów, sms-ów i mają 
coraz większe trudności z formu-
łowaniem dłuższych zdań, a for-
ma klasycznego listu jest obecnie 
mało znana i niepraktyczna.

Dlatego też Gminna Biblioteka 
Publiczna – Filia w Harbutowicach 
postanowiła wykorzystać Tydzień 
Pisania Listów na udowodnienie, 
że przelewanie uczuć i emocji na 
papier jest wspaniałym uczuciem. 
Zorganizowany został cykl spo-
tkań, podczas których m.in. przy-
pomniano zasady pisania listów 
i odczytano listy znanych autorów 
na poważnie i na wesoło, dyskuto-
wano nad przeczytanymi listami 
i podjęto próbę samodzielnego pi-
sania listów. Trzeba było napisać 
list do kolegi lub koleżanki w kla-
sie, który zawierał treści pozytyw-
ne, miłe dla adresata. Liczyła się 
także estetyka i poprawne zaadre-
sowanie. Zorganizowano też wysta-
wę znaczków pocztowych oraz kon-
kurs Projekt znaczka pocztowego, 
na który wpłynęło 30 prac dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Harbutowi-
cach z klas IV-VI. 

I miejsce zdobyła Joanna Ja-
kubiec z kl. V, II – Filip Światłoń 
z kl. IV, a III – Kamil Śmiłek też 
z kl. IV. Wyróżnieni zostali: Anna Gie-
lata i Filip Pasternak z kl. IV.

Małgorzata Dzidek

Już wkrótce 70 lat

Rudnicki ZPiT Elegia bę-
dzie za kilka tygodni obchodził 
jubileusz 70-lecia. Ten zespół stał 
się częścią Rudnika – związał ze 
sobą pokolenia i rozsławił imię 
wsi daleko poza jej granicami.

Do jubileuszu przygotowuje 
się zespół i wszyscy, którym jest 
on drogi. Będzie koncert jubile-
uszowy, wydanie okolicznościo-
we, przypomniane zostaną zasługi 
osób, które przez lata kształtowały 
jego repertuar i oblicze. Bedą kwia-
ty, prezenty i wyrazy uznania.

Szkoda, że w tym właśnie 
momencie wokół Elegii powstało 
zamieszanie i niedopowiedzenia, 
które poruszyły Rudnik. OSP – go-
spodarz strażnicy – zmuszona była 
podnieść czynsz dla prowadzące-
go zespół organizacyjnie Ośrodka 
Kultury. Nie jest to wygórowana 
podwyżka, zważywszy na wzrost 
cen za energię i ogrzewanie, a także 
na konieczość sprzatnia dwa razy 
w tygodniu po próbach zespo-
łu. Tymczasem ośrodek kultury 
nie chce zaakceptować wysoko-
ści czynszu, argumentując, że ma 
możliwość tańszego wynajmu sali 
na próby.  OSP nie ma prawnych 
możliwości pokrywania tych kosz-
tów z budżetu jednostki, ale – jak 
deklaruje Zarząd – ma możliwość 
prowadzenia w swoich strukturach 
zespołu artystycznego.

Nieporozumienie wzbudziło 
niepokój mieszkańców, że chcą 
wyprowadzić Elegię z Rudnika. 

Na spotkaniu komisji rady 
miejskiej zajmującej się kulturą 
wyjaśniono, że o wyprowadzeniu 
zespołu z Rudnika nie ma mowy, 
dyrektor ośrodka kultury deklaro-
wał, że nie ma najmniejszego za-
miaru tego robić, a sołtys Rudnika 
i jednocześnie sekretarz zarządu 
OSP – że straż do tego nie dopuści. 

Zgody co do wysokości czyn-
szu na tym spotkaniu co prawda 
nie osiągnięto, lecz Elegii po-
święcone będzie następne zebra-
nie nadzwyczajne komisji rady. 
Mieszkańcy mogą być spokojni – 
ich Elegia pozostanie w Rudniku, 
a spór formalny nie będzie miał 
wpływu na okazałość jubileuszu.

(red.)



40 lat pracy w szkole Aleksandry Korpal
fot. Joanna Gatlik

Podumowanie projektu „Krok w lepsze jutro”
fot. Joanna Gatlik

Pożegnanie emeryta Leszka Lisowskiego
fot.Wojciech Ćwiękała

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 
fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Owocny rok w OSP Rudnik 

Historia przydrożnej kapliczki
fot. Anna Witalis Zdrzenicka

fot. z archiwum jednostki



Festyn strażacki w Biertowicach

Nawiedzenie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego
Krzywaczka – podczas uroczystości stulecia budynku kościoła

Sułkowiceoraz relikwii św. Siostry 
Faustyny i bł. Jana Pawła II 

Rudnik Harbutowice

Biertowice
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