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Szanowni Państwo 
Nauczyciele oraz Pracownicy 

Administracji i Obsługi 
Placówek Oświatowych 

Gminy Sułkowice

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
święta Nauczycieli 

i wszystkich Pracowników Oświaty, 
proszę przyjąć od Komisji Oświaty, Kultury Sportu 

i Turystyki Rady Miejskiej w Sułkowicach 

najserdeczniejsze wyrazy
 uznania i szacunku 

za wychowawczy, opiekuńczy 
i dydaktyczny trud wkładany w kształcenie 

i wychowanie dzieci i młodzieży.

Życzymy Państwu nieustającej radości 
z efektów działań, pasji i energii
w dążeniu do wytyczonych celów, 

satysfakcji z sukcesów uczniów 
oraz wiele zdrowia 

i osobistego szczęścia. 

Wszystkiego najlepszego. 

Przewodniczący Komisji
Waldemar Wolski

 Najserdeczniejsze życzenia

    z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składa Piotr Pułka

Burmistrz Gminy Sułkowice

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

i Redakcja Gazety Gminnej „Klamra”

Szanowni Państwo  Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, 
Pracownicy Szkół i Przedszkoli, Szanowni Rodzice z Radą Rodziców na czele, 

Kochane Dzieci i Uczniowie

w Dniu Święta Edukacji Narodowej,  w Dniu Waszego Święta składamy Wam

najserdeczniejsze podziękowania za Wasz trud i ofiarną pracę, życzymy sukcesów zawodowych i osobistych 
oraz siły i wytrwałości na kolejny rok szkolny. 

Na ręce Rady Rodziców składamy podziękowania wszystkim Rodzicom za współpracę i wszelką pomoc. 
Życzymy, by Państwo mieli jak najwięcej powodów do zadowolenia.

Wszystkim Uczniom życzymy nieustannego zapału do nauki; satysfakcjonujących wyników egzaminów 
i sprawdzianów oraz wielu okazji do rozwijania osobistych zainteresowań i pasji. Niech zdobywanie 
wiedzy będzie dla Was przyjemnością. Zawsze darzcie szacunkiem i zaufaniem Waszych Nauczycieli 

i Wychowawców, odkrywajcie swoje talenty i nie zmarnujcie żadnego z nich.

Ze strony władz samorządowych deklarujemy – jak zawsze – wszelką pomoc i dbałość o prowadzone placówki.

W rankingach „Rzeczpospolitej”

Sułkowice w górę
Co roku gazety publikują wiele rankingów oceniających gminy i samorządy pod różnym kątem. 
Komu to potrzebne? Okazuje się przydatne – i to nie tylko po to, by mieszkańcy „dobrych gmin” 
mogli czuć się dumni, że „nie wypadli sroce spod ogona”. Rzetelne rankingi szczegółowo badają 

różne obszary życia, a ich porównanie może być cenną wskazówką 
– swoistą analizą  mocnych i słabych punktów, szans i zagrożeń.

Pisaliśmy niedawno, że nasza 
gmina zajęła 14. miejsce wśród 
tych gmin miejskich i miejsko–
wiejskich w całej Polsce, które 
najlepiej wykorzystują unijne 
pieniądze. Warto podkreślić sfor-
mułowanie „najlepiej wykorzystu-
ją”, bowiem w rankingu nie było 
oceniane wyłącznie, ile pieniędzy 
unijnych udało się gminie zdobyć, 
ale też w jaki sposób gmina po-
trafiła te pieniądze spożytkować. 
Okazało się, że jest to nasz bardzo 
mocny punkt i z tego możemy czuć 
się jako mieszkańcy dumni.

A co z innym obszarami? 
Niedawno ogłoszony został z ko-
lei ranking całościowo oceniają-
cy wszystkie gminy małopolskie 
– duże i małe, miejskie i wiejskie, 
z miastami powiatowymi i woje-
wódzkim – w sumie 182. 

Generalnie w tym całościo-
wym zestawieniu 182 gmin z do-
brego 75. miejsca w ciągu roku 
skoczyliśmy na jeszcze lepsze – 45. 

Zdecydowanie najbardziej 
przysłużyły nam się inwestycje. 

Wydatki majątkowe na 1 miesz-
kańca wzrosły z 429,92 zł w roku 
2011 do 684,62 zł w 2012, co prze-
niosło nas w tej klasyfikacji ze 
133. miejsca na 58. W tym wydatki 
majątkowe inwestycyjne na go-
spodarkę komunalną i ochronę 
środowiska dały nam 45. miejsce 
w rankingu (93. rok wcześniej), 
a wykorzystanie środków europej-
skich to trampolina, która z 89. 
miejsca w tej kategorii przerzuci-
ła nas na 19. (obecnie jest to  623,68 
zł na mieszkańca). 

Spadły nam niestety dochody 
na mieszkańców z średnio 935,91 
zł na osobę (81. miejsce) na 843,90  
zł na osobę (112. miejsce). Niewiele 
więcej mamy też zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych niż rok 
wcześniej – z 83,18 do 83,77 na 
1 tys. mieszkańców (z 56. na 57. 
miejsce). Ogólnie rezultat nie jest 
zły, ale zaznaczających się tenden-
cji nie powinno się lekceważyć.

Mocną stroną jest za to liczba 
mieszkańców w wieku produkcyj-
nym. Prosto mówiąc, mamy młode 

społeczeństwo i pomimo niżu wskaź-
nik ten rośnie. Obecnie  jest to 64,5% 
(rok temu 64,37%). Niewielka różni-
ca, ale daje nam skok  z 28 miejsca 
na 17. Widać inni mają trudniej.

Ludzie chcą przychodzić 
do nas mieszkać. Na tysiąc osób 
przybyło w tym roku 3,72 nowych 
mieszkańców (było 2,07), co znów 
awansuje nas z 66. miejsca na 35.

Wciąż nie najmocniej kształ-
tuje się liczba udzielanych w gmi-
nie noclegów (hotele). Wprawdzie 
wskaźnik ten wzrósł z 166,18 (na 
1 tys. osób) do  233,10 ale taki 
wzrost pozwala na awans tylko 
o 4 oczka wyżej. 

Słabo przedstawia się licz-
ba czytelników w publicznych 
bibliotekach, pomimo tego, że 
mamy filie w każdej wsi. Na 1 tys. 
mieszkańców w 2011 r. korzysta-
ło  z biblioteki 128,75 czytelników, 
a w 2012 – 124,48 (z 108 na 116).

Wyniki sprawdzianów po VI 
klasie wzrosły o 1,9 punktu (59,91), co 
daje nam 76. miejsce wśród wszyst-
kich 182 gmin Małopolski. (red.)
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S e s j a  r a d y  m i e j s k i e j  2 6  w r z e ś n i a
Sesję rozpoczęto od uczcze-

nia minutą ciszy rocznicy śmierci 
byłej radnej i sołtysa Harbutowic 
Danuty Chodnik.

Nowy samochód OSP Sułkowice
Rada zdecydowała, że przyzna 

z budżetu gminy dotację w wyso-
kości 220 tys. zł dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sułkowicach na 
zakup nowego, średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego. Ta 
dotacja uzupełni środki pozyskane 
przez jednostkę od władz związko-
wych i z Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. Samochód 
zostanie kupiony jeszcze w tym 
roku, a uroczystość jego poświę-
cenia, połączona z jubileuszem 
jednostki, zorganizowana zostanie 
już w przyszłym.

Spółdzielnia socjalna
Kolejna uchwała miała charak-

ter intencyjny i dotyczyła propozy-
cji utworzenia spółdzielni socjalnej 
we współdziałaniu z powiatem my-
ślenickim. Propozycję utworzenia 
spółdzielni socjalnej omówiła dy-
rektor OPS Józefa Bernecka. Wyja-
śniła ona, że w naszej gminie istnieje 
konieczność stworzenia możliwości 
wydawania tanich obiadów, z któ-
rych część byłaby kupowana przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej dla 
osób, którym przyznany jest zasi-
łek socjalny. Osoby te nie powinny 
otrzymywać pieniędzy, lecz żyw-
ność – optymalny jest codzienny 
ciepły posiłek. Taką możliwość 
stwarzałaby restauracja prowa-
dzona przez spółdzielnię socjalną. 
Obecnie istnieje szansa na pozyska-
nie środków z UE na utworzenie ta-
kiej spółdzielni. Mieściłaby się ona 
w budynku internatu, który byłby 
wynajęty lub wydzierżawiony od 
powiatu. Jeśli spółdzielnia zatrudni 
maksymalnie 10 osób w przeciągu 
roku, to na każdą osobę może po-
zyskać po 20 tys. zł. Spółdzielnia 
nie tylko wydawałaby posiłki dla 
klientów OPS, ale również prowa-
dziłaby usługi gastronomiczne. 
Ankieta przeprowadzana w gminie 
wykazała, że w Sułkowicach braku-
je tego typu lokalu. Wspomniała, że 
z czasem spółdzielnia mogłaby roz-
szerzyć działalność o inne potrzeb-
ne usługi. Ze wstępnych kalkulacji 
wynika, że spółdzielnia miałaby 
szansę powodzenia, o ile uda się po-
zyskać środki. Jednocześnie doda-
ła, że powstanie tej spółdzielni jest 
uwarunkowane dotacją finansową 
– nie powstanie, jeżeli gmina nie 
otrzyma dofinansowania. 

Kiedy opłata za śmieci
Uchwalone zostały częstotli-

wość i tryb uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Opłaty mają być wno-
szone kwartalnie na indywidualne 
konta bankowe podane na blan-
kiecie rachunku lub w kasie Urzę-
du Miejskiego do 15 marca, maja, 
września i  listopada. 

Koszenie traw
Po raz kolejny wrócił temat ko-

szenia nieużytków. Zastanawiano 
się nad najskuteczniejszymi spo-
sobami zmotywowania mieszkań-
ców, by wywiązywali się z obowiąz-
ku schludnego utrzymania swoich 
działek. Podkreślano, że niewyko-
szone nieużytki nie tylko szpecą, 
lecz przede wszystkim stwarzają 
zagrożenie pożaru i rozsiewają 
chwasty na sąsiednie pola.

Woda na Pagórku
Na sesję przybyli mieszkańcy 

z Harbutowic, którzy wraz z soł-
tys Bożeną Horwat poinformowali 
o dramatycznej sytuacji, w której 
znaleźli się mieszkańcy Pagórka 
w Harbutowicach. Prace ziemne 
przy budowie wyciągu narciarskie-
go spowodowały zanieczyszczenie 
wody w prywatnych ujęciach, z któ-
rych korzystają mieszkańcy tej czę- (red.)

Dar krwi ratowników
Chociaż nie żyje już inicja-

tor i wieloletni organizator akcji 
„Krew darem ratowników dla 
dzieci poszkodowanych w wypad-
kach” – dh Andrzej Burzawa – to 
jego dzieło trwa i rozwija się. 

Strażacki Klub Honorowych 
Dawców Krwi powiatu myślenic-
kiego co roku składa dar krwi na 
łagiewnickim ołtarzu (w tym roku 
w bazylice bł. Jana Pawła II), roz-
wija się też sekcja dawców szpiku 
kostnego.  Klub nosi imię Andrze-
ja Burzawy, a najofiarniejszym 
strażackim krwiodawcom przy-
znawany jest order jego imienia. 
W lipcu tego roku przekroczony 
został łączny „plon” 5 tysięcy li-
trów oddanej krwi.

Druhowie z gminy Sułko-
wice tradycyjnie oddawali krew 
dwa razy w roku – w Adwencie 
i w Wielkim Poście, a punkt od-
dawania krwi organizowany był 
przez myślenicką stację krwio-
dawstwa w sułkowickiej strażnicy. 

ści wsi. Pokazywali zamuloną wodę, 
która nie nadaje się teraz ani do pi-
cia, ani do mycia, ani do użytku go-
spodarczego. Burmistrz podjął się 
mediacji w tej sprawie z właściciela-
mi wyciągu. (więcej na str. 13) 

Projekt przedszkola
Rozstrzygnięty został konkurs  

na projekt nowego budynku przed-
szkola w górnej części Sułkowic. 
Podczas przerwy radni obejrzeli 
projekty i zapoznali się z werdyk-
tem konkursowego jury. 

Fotografia zwycięskiego pro-
jektu zamieszczona jest w koloro-
wej wkładce dołączonej do bieżące-
go wydania „Klamry”.

W ostatnim czasie okazało się jed-
nak, że oddawanie krwi musi się 
odbywać w siedzibie stacji krwio-
dawstwa, podczas niedzielnych 
sesji. Druhowie z naszej gminy 
oddawali krew podczas wrześnio-
wej akcji. Wzięli w niej udział:
z Sułkowic: Wojciech Francuziak, 
Sławomir Sitarz, Stanisław Kania, 
Mariusz Kaczor, Stanisław Sroka, 
Michał Polak i Dorota Hodurek;
z Biertowic: Michał Walos i Paweł 
Śliwa;
z Harbutowic: Adam Golonka, 
Bartłomiej Golonka, Stanisław 
Głuc, Stanisław Kluzik, Mariusz 
Gielata i Marcin Bogdał;
z Krzywaczki: Paweł Mirek, 
Krystian Baś, Piotr Burda, Hu-
bert Dziedzic, Krzysztof Bułat, 
Adam Rospondek, Adam Dźwig 
i Krzysztof Dźwig.
Wraz z druhami z naszej gminy 
krew oddawał też prezes miejsko-
gminny Piotr Pułka, należący do 
OSP w Rudniku. (red.)

Po raz kolejny od druhów z gminy Sułkowice

Mieszkańcy demonstrowali radnym 
zanieczyszczoną wodę z Pagórka 
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Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Sułkowice

Nagrody dla dyrektorów 
i nauczycieli

W uznaniu za wkład w dzie-
ło kształcenia młodego pokole-
nia, za zasługi dla rozwoju oświaty 
w Gminie Sułkowice oraz tworzenie 
odpowiedniego klimatu kształcenia 
i poziomu edukacyjnego  nagrody 
burmistrza otrzymali dyrektorzy, 
nauczyciele i pracownicy oświaty.

Nagrody dla Dyrektorów:
Przyznając nagrody dyrekto-

rom, burmistrz chciał podkreślić 
ich osobiste zaangażowanie, wpro-
wadzane przez nich nowatorskie 
rozwiązania i dobre praktyki słu-
żące całej społeczności szkolnej 
gminy, a zarazem indywidualnie 
uczniom zdolnym i uczniom wy-
magającym pomocy w kierowa-
nych przez nich placówkach.

mi wymagającymi wsparcia, za 
umiejętne motywowanie nauczy-
cieli do pracy z dziećmi, które nie 
wygrają olimpiad, a „jedynie” po-
prawią swoje szanse edukacyjne 
i umożliwią im lepszy start w dal-
szych etapach edukacji.

Mirosław Chmiel – Dyrektor 
ZPO w Krzywaczce ma powody do 
dumy. Jego szkoła osiąga rewela-
cyjne wyniki egzaminów gimna-
zjalnych i uznawana jest za jedną 
z najlepszych szkół powiatu myśle-
nickiego. Dyrektor nie poprzestaje 
na samozadowoleniu, ale wciąż szu-
ka nowych rozwiązań, ciekawych 
dla uczniów i rozwijających dla 
nauczycieli. Modelowo organizuje 
współpracę z rodzicami. 

Burmistrz Piotr Pułka tradycyjnie podczas gminnych obchodów  
Dnia Edukacji Narodowej przyznał nagrody 

dyrektorom szkół i nauczycielom, dziękując im za 
kształcenie i wychowywanie najmłodszych mieszkańców gminy
 oraz podkreślając osiągnięcia i zaangażowanie wyróżnionych. 
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Wręczając nagrodę Stefa-
nii Pilch – burmistrz gratulował 
wprowadzenia kierowanego przez 
nią gimnazjum w Sułkowicach do 
elitarnego ogólnopolskiego Klubu 
Przodujących Szkół, ciekawych 
inicjatyw wychowawczych i edu-
kacyjnych, które owocują poprawą 
wyników egzaminów i zdecydowa-
nym wzrostem bezpieczeństwa 
w tej szkole, co potwierdza certyfi-
kat Bezpiecznej Szkoły. 

Renata Skrzeczek – Dyrek-
tor ZPO w Biertowicach, może 
poszczycić się najlepszymi wyni-
kami egzaminów szóstoklasistów 
w gminie, a prowadzona przez nią 
szkoła  to oczko w głowie całej wsi 
– perełka, w której dzieci czują się 
jak w drugim domu.

Małgorzata Kisielewska – 
Dyrektor ZPO w Harbutowicach 
otrzymała gratulacje za sposób, w 
jaki jej szkoła radzi sobie z ucznia-

uwagi poświęca uczniom potrze-
bującym wsparcia i uczniom nie-
pełnosprawnym.

Doceniona też została praca 
dyrektorek przedszkoli  Krystyny 
Starzec – Dyrektor PS nr 1 w Suł-
kowicach i Alicji Temple – Dyrek-
tor PS nr 3 w Sułkowicach. Wszyst-
kie przedszkola przynoszą chlubę 
naszej gminie. Prowadzone są tak, 
że rodzice chętnie zapisują do nich 
nawet trzylatki. Dyrektorzy wraz 
z gminą zatrudniają wysoko wy-
kwalifikowanych specjalistów do 
realizacji podstawy programowej 
i do prowadzenia zajęć rozwijają-
cych. Dyrektorzy i wychowawcy 
przedszkolni dają swoim wycho-
wankom nie tylko swoją fachową 
wiedzę i inwencję, lecz również 
serce, co daje maluchom poczucie 
bezpieczeństwa i sprawia, że chęt-
nie chodzą do przedszkola.

 Doceniona została również 
mrówcza praca z dziećmi Krysty-
ny Sosin – kierowniczki Świetli-
cy Środowiskowej w Sułkowicach 
– specjalistki w pożytecznym, 
rozwijającym i ciekawym organi-
zowaniu dzieciom czasu wolnego 
w roku szkolnym i podczas waka-

Mirosław Pękala – Dyrektor 
ZPO w Rudniku również szczy-
ci się bardzo dobrymi wynikami 
egzaminów gimnazjalnych oraz 
laureatami i finalistami konkur-
sów wojewódzkich i ogólnopol-
skich. Pomimo zwielokrotnienia 
obowiązków związanych z budo-
wą skrzydła gimnazjum, znajduje 
czas na tworzenie nowych form 
pracy z uczniami zdolnymi i możli-
wości dla nauczycieli, by „zarażali” 
uczniów swoimi pasjami. Na uwa-
gę zasługują autorskie rozwiązania 
wychowawcze i integracyjne.

Jolanta Stręk – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Sułkowi-
cach systematyczną pracą z na-
uczycielami i uczniami  doprowa-
dziła do uzyskania przez szkołę 
certyfikatu „Szkoły promującej 
bezpieczeństwo”. Stopniowo po-
prawiają się też wyniki egzami-
nów szóstoklasistów. Szkoła wiele 

cji. Człowieka, który nie tylko jest 
kierownikiem i wychowawcą, lecz 
gdy trzeba – potrafi być Mamą 
wszystkich naszych dzieci.

Nagrodę otrzymała też Alina 
Judasz – kierownik Zespołu Eko-
nomiki Oświaty, który na co dzień 
wspiera szkoły w działalności orga-
nizacyjnej, księgowej i wszelkich 
sprawach administracyjnych.

Nagrody dla Nauczycieli:
Nagrody burmistrza za osobi-

ste zaangażowanie w pracę z ucznia-
mi i wybitne osiągnięcia zawodowe 
otrzymali też nauczyciele: 

Aleksandra Stręk z ZPO 
w Krzywaczce – jej uczniowie uzy-
skali najwyższy w powiecie wynik 
gimnazjalnego egzaminu z mate-
matyki, są laureatami gminnych 
i powiatowych konkursów mate-
matycznych. 

Iwona Wojtycza z ZPO 
w Rudniku – prowadzi koło astro-

Uczestnicy spotkania z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
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Wręczenie certyfikatów za 
rok 2013 odbyło się w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Krakowie 
w czwartek 3 października. 

Certyfikat, maskotkę Inspekto-
ra Wawelka i gratulacje z rąk Zastęp-
cy Komendanta Wojewódzkiego mł. 
insp. Pawła Dzierżaka oraz Małopol-
skiego Kuratora Oświaty Aleksandra 
Palczewskiego otrzymało 30 szkół, a 
w ich gronie nasza szkoła podstawo-
wa w Sułkowicach. W Małopolsce 
certyfikat ten otrzymało 220 szkół 
i uczelni wyższych. Sułkowicka 
podstawówka jest drugą placówką 
w gminie mogącą poszczycić się tym 
tytułem (po ZPO w Krzywaczce).

Certyfikat przyznawany przez 
Komendę Wojewódzką Policji jest 
wyróżnieniem za systematyczną 
pracę prowadzoną w szkole dla po-
prawy bezpieczeństwa.  

Szkoła Podstawowa w Sułkowicach zdobyła
Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”

W Sułkowicach przygotowa-
nia do zdobycia certyfikatu trwały 
od 2012 r. Przeprowadzono ankiety 
dotyczące bezpieczeństwa w szko-
le, ustalono niebezpieczne miejsca 
i sytuacje rodzące zagrożenia, zdia-
gnozowano potrzeby w zakresie 
pomocy osobom zagrożonym wy-
kluczeniem. Odbyły się spotkania 
z policją, strażą miejską, OSP, Radą 
Rodziców,  komisją bezpieczeństwa 
RM, przeprowadzono akcje profi-
laktyczne (np. Odblaskowa Szkoła, 
Klub Bezpiecznego Puchatka, Bez-
pieczni na drodze). 

Certyfikat przyznawany jest 
na dwa lata. Jeśli po tym okresie 
polityka bezpieczeństwa szkoły jest 
kontynuowana na równie dobrym, 
a nawet wyższym poziomie, placów-
ka otrzymuje przedłużenie ważno-
ści dokumentu na 5 lat. 

nomiczne uczestniczące (wraz 
z Uniwersytetem Jagiellońskim 
w Międzynarodowej Kampanii 
Poszukiwania Planetoid pod pa-
tronatem NASA; w roku 2012/2013 
przygotowała do konkursu infor-
matycznego finalistę i dwóch lau-
reatów małopolskiego konkursu 
informatycznego. 

Marta Przęczek z Gimna-
zjum w Sułkowicach – autorski 
projekt realizowany przez Martę 
Przęczek wraz z uczniami zdobył 
I miejsce w X konkursie plastycz-
no-edukacyjnym „Skarby Mało-
polski”; jej uczniowie zwyciężyli 
też w ogólnopolskim konkursie 
„Szkoła  z energią”; nauczycielka  
od 11 lat organizuje konkurs po-
wiatowy Dziedzictwo kulturowe 
powiatu myślenickiego, w którym 
jej uczniowie odnoszą znaczące 
sukcesy. Jest współzałożycielem 
i prezesem Towarzystwa Przyjaciół 
Sułkowic „Kowadło”.

Halina Przała z SP w Sułko-
wicach – wychowawczyni klasy 
integracyjnej, z dużym zaangażo-
waniem przygotowuje uczniów do 
uroczystości i apeli szkolnych oraz 
do pokazów gimnastyki artystycz-
nej; jest współorganizatorem gmin-
nych zawodów gimnastycznych.

Upominek od burmistrza z ży-
czeniami powodzenia w nowej roli 
i wszelkiej pomyślności otrzymała 
też nowa dyrektor Przedszkola Sa-
morządowego nr 2 w Sułkowicach 
Jadwiga Żak. 

Nauczyciele mianowani 2013
Na uroczystość zaproszeni zo-

stali również nauczyciele, którzy 
w 2013 r. otrzymali stopień nauczy-
ciela mianowanego: 
Renata Krakowiak z PS nr 1, 
Agnieszka Profic z PS nr 3, 
Katarzyna Mozgała ze Szkoły Podsta-
wowej w Sułkowicach, 
Katarzyna Tyrpa z Gimnazjum w Suł-
kowicach, 
Aleksandra Ziembla z ZPO w Rudniku, 
Anna Cyrek  z ZPO w Rudniku, 
Tomasz Kukla z ZPO w Krzywaczce. 

Prócz aktu nadania stopnia 
awansu zawodowego otrzymali oni 
także od burmistrza upominki rze-
czowe. 

W podziękowaniu za dbałość 
o gminną oświatę, w imieniu spo-
łeczności szkolnej naszej gminy: 
dyrektorów, nauczycieli, rodziców 
i uczniów uczennice z ZPO w Bier-
towicach wręczyły wiązanki kwia-
tów burmistrzowi Piotrowi Pułce 
i jego zastępcy Rozalii Oliwie. 

(red.)

Moda na paski
i odblaski

Najmłodsi uczniowie lansują

Tej jesieni zdecydowanie 
na drogach będzie królował ja-
skrawy kolor żółty ze srebrnymi 
paskami. Dzieciaki są nim naj-
wyraźniej zachwycone, bo posta-
nowiły zakładać najmodniejsze 
żółte kamizelki na kurtki, swetry, 
bluzy i każde inne ubrania.

– Tak, bardzo nam się podo-
bają nasze kamizelki. Ale nie z po-
wodu mody je nosimy, tylko dlate-
go, że w nich widać nas na drodze 
– śmieją się dzieci ze szkoły w Krzy-
waczce. Mają za sobą dwa miesią-
ce intensywnej edukacji na temat 
bezpiecznego poruszania się po 
drogach. Wiedzą bardzo dużo o za-
grożeniach i tym, jak ich unikać, 
ćwiczą bezpieczne poruszanie się 
na miasteczku ruchu drogowego 
przy swojej szkole. Wiedzą też, że 
srebrne paski „świecą” jak księżyc 
– światłem odbitym – i dzięki temu 
jadący po zmroku lub w jesienno-
zimowej szarudze kierowca z dale-
ka widzi, że ktoś jest na drodze.

W ramach programu „Odbla-
skowej szkoły” uczniowie gościli 
wielokrotnie strażników miejskich 
i policjantów, którzy przeprowa-
dzali pogadanki i lekcje poglądowe 
na miasteczku. Tematom bezpie-
czeństwa poświęcone były lekcje 
wychowawcze. Temat ten był rów-
nież nieodłącznym elementem każ-

dej wycieczki poza mury szkoły. Zor-
ganizowany został szkolny Turniej 
wiedzy o bezpieczeństwie. Ucznio-
wie klas IV do VI rozwiązywali testy, 
a najmłodsi (ci w żółtych kamizel-
kach) z powodzeniem radzili sobie 
z quizami. Na ścianach szkoły zawi-
sły gazetki z informacjami i praca-
mi plastycznymi uczniów.

– Kamizelki mamy na razie 
dla klas I–III, a wszyscy uczniowie 
mają odblaskowe misie do przymo-
cowania na ubrania lub plecaki. 
Kamizelki kupili dzieciom sami 
rodzice. Mam wrażenie, że chętnie 
podjęli tę inicjatywę. Dzieciom tak 
się one spodobały, że chcą koniecz-
nie w nich chodzić. Nie musimy 
ich namawiać do ubierania ich na 
szkolne wycieczki – sami o tym przy-
pominają. Zarzekają się też, że będą 
w nich chodzili także po szkole – opo-
wiada koordynatorka akcji w ZPO 
w Krzywaczce Małgorzata Miś. 

Program Odblaskowej szkoły 
w tym roku realizują wszystkie podsta-
wówki w naszej gminie. Dla jednych 
jest to kolejna edycja, dla innych, jak 
w Krzywaczce – pierwsza.

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

(awz)

(jgk)
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ZGK użyczył gminie nieuży-
waną dużą salę. Lokal ten wy-
magał kapitalnego remontu oraz 
dostosowania do nowej działalno-
ści. Inwestycja więc obejmowała 
remont i adaptację pomieszcze-
nia, łącznie z wymianą stolarki, 
posadzką, podwieszanym sufitem, 
wymianą instalacji itd. Następnie 
zakupione zostało kompletne wy-
posażenie konferencyjno-świetli-
cowe wraz ze stanowiskiem kom-
puterowym oraz urządzeniami 
multimedialnymi, zapleczem ku-
chennym, meblami oraz elemen-
tami wykończenia sali.

Powstałe Centrum spełnia 
wielorakie funkcje, począwszy 
od sali świetlicowej, której dotąd 
w Biertowicach nie było. Będą też 
mogły wykorzystywać ją wszystkie 
organizacje, instytucje i zaintere-
sowane osoby prywatne z naszej 
gminy do organizacji warsztatów 
roboczych, konferencji i szkoleń. 
Wyposażenie bowiem pozwala na 
prowadzenie w niej nawet specja-
listycznych projektów. Ponadto 
w sali eksponowane są przedsię-
wzięcia ekologiczne podejmowa-
ne przez gminę, co stanowi ważny 
element jej promocji.

Pieniądze na wykonanie inwe-
stycji pozyskane zostały z działania 
Odnowa i Rozwój Wsi poprzez oś Le-
ader Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Na tę inwestycję LGD po-
zyskało dla gminy dofinansowanie 
44 tys.162,00 zł. Całość kosztowała 67 
tys. 450,70 zł brutto (23% VAT), a róż-
nica stanowi wkład własny gminy.

Na otwarcie obiektu zaprosze-
ni zostali mieszkańcy Biertowic
– przedstawiciele stowarzyszeń, or-
ganizacji i instytucji działających 
w tej wsi, sołtys i rada sołecka oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego 
i ZGK zaangażowani w wykonanie 
tej inwestycji. Wstęga została prze-
cięta, a sala – poświęcona przez ks. 
proboszcza Jacka Budzonia.

Nowa sala dobrze sprawdziła 
się, pokazując, że rzeczywiście ma 

Otwarcie Gminnego Centrum Ekologicznego

Dla Biertowic i dla chętnych z gminy
Dzięki inicjatywie Zakładu Gospodarki Komunalnej, przy współpracy z Lokalną Grupą Działania 

„Między Dalinem i Gościbią” oraz z pomocą gminy powstała w Biertowicach
sala konferencyjno-świetlicowa  – Gminne Centrum Ekologiczne. 

aktualnie przez gminę. O projek-
cie, który doprowadził do powsta-
nia sali, opowiedział gospodarz 
obiektu – prezes Zakładu Gospo-
darki Komunalnej Witold Magiera. 
O inwestycjach zakończonych i już 
służących mieszkańcom można się 
było dowiedzieć z planszy i ekspo-
natów prezentowanych na lekkich 
stelażach dekorujących salę.

O poczęstunek dla gości za-
troszczyło się Koło Gospodyń 
Wiejskich z Biertowic. Wszyscy 
przybyli otrzymali foldery gminy, 
materiał dotyczący prowadzonych 
inwestycji, a także miły upominek 
od nadleśnictwa – sadzonkę jodły 
do posadzenia w swoim ogrodzie. 
Oby zdrowo wyrosły, tak by moż-
na było w przyszłości powiedzieć, 
że Gminne Centrum Ekologiczne 
zainaugurowało swoją działalność 
przysparzając Biertowicom kilka-
dziesiąt nowych drzew.

duży potencjał. Podczas otwarcia 
burmistrz przedstawił prezentację 
multimedialną na temat inwestycji 
proekologicznych prowadzonych 

Nie tylko w Biertowicach

Sadzimy drzewa
Nad zalewem w Sułkowicach, za placem targowym na Zielonej 

i w Rudniku przybyło kilkaset nowych drzew. 

Po burzliwych konsultacjach 
(bo była burza mózgów) sekretarz 
gminy Małgorzata Dziadkowiec 
i właścicielka szkółki drzew i krze-
wów Maria Szewczyk zdecydowały, 
że posadzone zostaną drzewa już 
nieco podrośnięte, tak by łatwiej 
przetrwały okres, w którym nara-
żone są na zniszczenie niechcąco 
przez nieuważnych przechodniów. 

Z tej samej przyczyny wybrano 
iglaste i liściaste gatunki „zwyczaj-
nych” drzew, naturalnie rosnących 
w naszych okolicach: sosny, jodły, 
lipy, akacje, jarzębiny i klony. 

Chociaż jeszcze drobne i ni-
kłe, od razu wzbogaciły krajobraz. 
Z wiosną będą cieszyły oczy i płu-
ca, a latem – dawały cień w upale, 
co jest bardzo pożądane zwłaszcza 
nad zalewem, gdzie powstał szpa-
ler drzew liściastych przy wej-
ściu, zagajnik choinek przy amfi-
teatrze i mnóstwo nasadzeń drew 
i krzewów na całym terenie parku 
rzecznego. 

W sumie przybywa nam 420 
drzewek i  krzewów, z czego po-
nad 300 nad zalewem. Pracownicy 
gminy z grupy gospodarczej wyko-
nują nasadzenia, a same sadzonki 
zostały gminie podarowane.

Przy placu targowym na Zielonej
fot. Witold Światłoń (red.)

(awz)

Nowa sala świetlicowo–konferencyjna 
w Biertowicach 
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E k s p r e s e m p r z e z  g m i n ę

Sułkowice – budowa kanalizacji sanitarnej etap 
IV a: łącznik przy ul. Krzywej (284,5 mb kanali-
zacji nie objęte POIiŚ); wykonawcą zadania jest 
spółka POL-BRUK Pietrzak z Myślenic; wartość 
zadania wynosi 153 203,62 zł.

Harbutowice – wykonywany jest asfalt na Ko-
zówce o długości ok. 110 mb i szerokości 3 m; wy-
konawcą zadania jest spółka POL-BRUK Pietrzak 
z Myślenic; wartość zadania 34 927, 45 zł

Sułkowice 
– przy ul. Sportowej w Sułkowicach i przy drodze powiatowej w Rudniku w kierunku Biertowic układane 
są chodniki; W Sułkowicach (etap III) powstaje ok. 170 metrów chodnika wraz z odwodnieniem, a w Rud-
niku realizowany jest etap IV – ok. 320 metrów; inwestycję finansowaną po połowie przez Gminę Sułkowi-
ce i starostwo powiatowe prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych.

Rudnik Dolny

Rudnik – w nowym gimnazjum trwają ostat-
nie czynności odbiorowe i wyposażanie budynku 
w meble i sprzęt dydaktyczny; wartość dostarczo-
nego wyposażenia wynosi około 90 tys. zł.

Sułkowice – powstał plac zabaw przy Szkole Pod-
stawowej w ramach rządowego programu ,,Radosna 
szkoła”; wykonawcą jest firma Saternus Distribution  
z Chorzowa; wartość zdania wynosi 112 219,67 zł. 
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UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

W ramach V etapu kanalizacji kontynuowane 
są prace przy budowie sieci w rejonie ul. Kowalskiej 
i Na Węgry w Sułkowicach.  Do tej pory w ramach 
inwestycji powstało około 6 190 m sieci kanalizacyj-
nej oraz około 1 480 m sieci wodociągowej. Jedno-
cześnie wykonawca odtworzył (a właściwie wykonał 
nową) nawierzchnię asfaltową dróg, przez które 
prowadzona była kanalizacja. Na bieżąco odtwarza-
ne są też nawierzchnie na działkach prywatnych, 
przez które przebiega instalacja. 

Przewidywany termin zakończenia inwesty-
cji to październik 2014 r. Na fotografii – nowa na-
wierzchnia asfaltowa po zakończeniu kanalizacji na 
ul. Kowalskiej.

Małopolskie Remizy 2013 

Remont strażnicy w Rudniku
Umowę na udzielenie pomocy finansowej 

w wysokości 40 tys. zł na „Remont budynku straż-
nicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku” 
w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2013” 
burmistrz Piotr Pułka podpisał z Województwem 
Małopolskim 2 września br. 

Całkowity koszt prac budowlano–remonto-
wych w remizie w Rudniku wyniósł prawie 108 
tys. zł, zatem Województwo Małopolskie pokryje 
ok. 36% kosztów, zaś resztę czyli blisko 70 tys. zł 
sfinansuje Gmina Sułkowice. Zadanie obejmuje 
wymianę pokrycia dachowego o powierzchni 640 
m2, wymianę rynien dachowych i rur spustowych 
oraz elementów więźby dachowej, wzmocnienie jej 
konstrukcji i impregnację.

 Zadanie wykonał Zakład Stolarsko-Ciesiel-
ski, Usługi Remontowo-Budowlane Marek Zajda 
z Grzechyni w październiku br. 

(jgk)

W Biertowicach 

Ruszyła budowa mostu
Po nadaniu rygoru natychmiastowej wykonal-

ności decyzji administracyjnej odnośnie budowy 
mostu łączącego przysiółek Za rzeką z centrum 
wsi gmina przystąpiła już do budowy. Prace wyko-
nuje firma  Mosty Chrzanów sp. z o.o.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 mln 270 
tys. 350 zł. Planowany termin ukończenia budowy 
– czerwiec 2014. 

(red.)

P O I i Ś  n a  b i e ż ą c o

W oczyszczalni ścieków w Biertowicach zo-
stały zakończone prace związane z pokryciem da-
chowym rozbudowanego obiektu. Jednocześnie 
wykonano poręcze i pomosty ze stali nierdzewnej 
przy zbiornikach.

W październiku w ramach modernizacji i rozbu-
dowy Stacji Uzdatniania Wody w Harbutowicach 
wykonana została studnia wodomierzowa. Ponad-
to zostały zrealizowane roboty konstrukcyjne przy 
budowie zbiornika wody czystej. Całość zadania za-
kończona zostanie w III kwartale 2014. 

Na fotografii studnia wodomierzowa na SUW.
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S e r w i s  S o ł e c k i

We wszystkich wsiach naszej gminy odbyły się zebrania mieszkańców. Uczestniczyli w nich także: burmistrz 
Piotr Pułka, wiceburmistrz Rozalia Oliwa, przedstawiciel Straży Miejskiej, sołtysi, członkowie rady sołeckiej 
i radni z poszczególnych miejscowości. Stałym punktem wszystkich zebrań było sprawozdanie z działalności 
sołtysów i rady sołeckiej oraz ustalenie inwestycji, które rady sołeckie chciałyby zgłosić do przyszłorocznego 
budżetu. W trakcie zebrań poruszono również wiele spraw bieżących.

Mieszkańcy Biertowic zde-
cydowali, że fundusz sołecki 
w 2014 roku przeznaczą na oświe-
tlenie terenu wokół strażnicy. 

Zebranie obradowało w nowo 
otwartej sali Gminnego Centrum 
Ekologicznego. Jak zwykle w Bier-
towicach, mieszkańcy dopisali 
w liczbie znacznie przekraczają-

cej kworum. Jako najpilniejsze do przyszłorocznego 
budżetu zgłoszono takie zadania jak m.in.: odwod-
nienie i obmurowanie cieku wodnego przy szkole, 
w perspektywie – ocieplenie wschodniej elewacji 
budynku szkoły oraz wykup ziemi pod cmentarz 
w Biertowicach.

W związku z tym drugim zadaniem na zebraniu 
obecny był ks. proboszcz Jacek Budzoń. Biertowice 
są bardzo małą parafią i nie stać jej na samodziel-
ne utrzymanie cmentarza, chociaż staje się coraz 
bardziej potrzebny. Z drugiej strony gmina nie ma 
żadnego cmentarza komunalnego – we wszystkich 
miejscowościach poza Biertowicami są cmentarze 
parafialne. Dlatego gmina w porozumieniu z parafią 
zamierza kupić ziemię i urządzić na niej cmentarz 
komunalny, a jednocześnie służący parafii. 

Podczas zebrania poruszano też m.in. problem 
brakującej infrastruktury na Dziole – drogi, wodo-
ciągu. Mieszkańcy pytali, czy możliwe byłoby roz-
budowanie wodociągu. Burmistrz poinformował, że 
wnioski w  tej sprawie należy zgłaszać do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej. 

Mieszkańcy z radością przyjęli wiadomość, że 
rusza budowa mostu. Ponieważ wykorzystane już zo-
stały wszystkie możliwe próby uzyskania konsensu-
su w tej sprawie z bezpośrednimi sąsiadami inwesty-
cji, gmina zdecydowała się realizować ją na zasadzie 
tzw.  „specustawy”, jako konieczną dla dobra miesz-
kańców ponad 50 domów Za rzeką.

W Harbutowicach jednogło-
śnie zdecydowano, by przezna-
czyć fundusz sołecki na oświetle-
nie na Końcówce. 

Pilnych potrzeb inwestycyj-
nych jest w tej miejscowości wiele. 
Pomimo systematycznego prowa-
dzenia od kilku lat inwestycji na 
drogach gminnych, wciąż pozostaje 

w tym zakresie sporo do zrobienia. Niezależnie od ko-
nieczności kładzenia nawierzchni na dalszych drogach, 
mieszkańcy proszą o oświetlenie  w kilku miejscach wsi, 
w tym na Bargłówkę, gdzie potrzebny jest także chod-
nik. Wróciła też sprawa zatok przystankowych i przejścia 
przy szkole, rozważano sprawy związane z rozbudową 
budynku przy szkole na centrum kultury, a także dopo-
minano się o zatoki przystankowe i oświetlenie przy po-
mniku Sanguszki, co podobnie jak w przypadku przejść 
przy szkole, może być realizowane jedynie przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich, oczywiście z udziałem gminy. Roz-
mowy w tej sprawie są już prowadzone, ale ostateczna 
decyzja i terminy zależą od właściciela drogi. 

Jednak sprawą nr 1 w Harbutowicach jest budowa 
wodociągu. O tej potrzebie mówi się już od jakiegoś cza-
su. Gmina kilka lat temu opracowała koncepcję budowy 
wodociągu w całej gminie, także w Harbutowicach, jed-
nak mieszkańcy wciąż wskazywali na pilniejsze potrzeby 
– głównie drogi. Tym razem mieszkańcy są zgodni, że bu-
dowa wodociągu jest konieczna. Z permanentnym bra-
kiem wody boryka się coraz więcej domów w całej wsi.  
Poziom wód w ostatnich latach zdecydowanie się obniżył 
i studnie oraz prywatne ujęcia, które wcześniej wystar-
czająco zaopatrywały gospodarstwa, teraz okazują się 
zbyt skąpe. Wody brakuje w nich już nawet w okresach, 
które nie są określane jako susza. Dlatego tym razem za-
danie rozpoczęcia budowy wodociągu w Harbutowicach 
zostało zgłoszone do przyszłorocznego budżetu (o proble-
mach z wodą w Harbutowicach czyt. też na s. 13).

Zebranie mieszkańców w Biertowicach 29 września Zebranie mieszkańców w Harbutowicach 29 września
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Zebrania uchwaliły ponadto Fundusz sołecki na 2013 r.  Są to dodatkowe pieniądze, poza zaplanowanymi 
przez gminę inwestycjami i poza środkami przekazywanymi co roku do dyspozycji rad sołeckich na takie zadania, 
jak np. żwirowanie dróg lokalnych oraz inne sprawy bieżące.
Fundusz sołecki wynosi obecnie ok. 25 tys. zł dla każdej wsi. W ciągu kilku ostatnich lat  z tego funduszu 
powstawały parkingi, brukowane alejki na cmentarzach, oświetlenie miejsc wspólnych w sołectwach.

Środki z funduszu sołeckiego 
w Krzywaczce postanowiono wydać 
na wybrukowanie dwóch alejek na 
cmentarzu, placyku przy cmenta-
rzu służącego za miniparking oraz 
zorganizowanie schludnego miej-
sca na wyrzucanie śmieci.

Najwięcej uwagi podczas ze-
brania poświęcono problemom 

z nieuregulowanymi rzekami. Jako przykład wska-
zywano m.in. na wyrwę, która powstała jeszcze po 
powodzi i nadal się powiększa. Kolejne wystąpienia 
gminy i mieszkańców do zarządcy wód, władnego 
do prowadzenia regulacji, cieków, na razie pozostają 
bez rezultatu. Jednak właściciele poszkodowanych 
gospodarstw wskazują, że nawet już wyliczenie do 
podatków się nie zgadza, gdyż woda zabrała część 
działek, które są wpisane do ksiąg wieczystych. 

W ramach wniosków do budżetu wnioskowano
o zamontowanie kilku lamp w najbardziej niebez-
piecznych miejscach wsi, wykonanie nakładek asfal-
towych na dwóch drogach gminnych,  dokończenie 
chodnika i doprowadzenie do skutku budowy zatok 
przystankowych na Jaworznej.

Jednym z tematów poruszanych zarówno w Krzy-
waczce, jak i na innych zebraniach wiejskich, była 
kwestia wysokości opłat za śmieci. Burmistrz prosił, 
by porównując ceny, brać pod uwagę, że w naszej 
gminie opłata zawiera wszystkie koszty, a w innych 
gminach trzeba dodatkowo płacić za worki, w innych 
wprowadzono limity ilości odbieranych worków i za 
wszystko, co powyżej limitu trzeba płacić dodatkowo, 
a poza tym częstotliwość odbioru odpadów, w tym tak 
kłopotliwych, jak biodegradowalne latem i popioły 
zimą, jest u nas większa (większość gmin odbiera je raz 
w miesiącu). Narzekając na wysokość opłat, miesz-
kańcy jednak podkreślali, że znacząco poprawiła się 
jakość usług świadczonych przez ZGK.

Również i w Rudniku fun-
dusz sołecki przeznaczony zo-
stanie na brukowanie alejek na 
cmentarzu.

Na zebranie przybyła rekordowo 
mała liczba mieszkańców.  W Rudni-
ku rozpoczyna się II etap kanalizacji, 
który doprowadzi do skanalizowania 
niemal całej miejscowości. Możliwe 

to jest dzięki rozszerzeniu funduszu unijnego POIiŚ dla 
naszej gminy. Powstanie 6 przepompowni sieciowych 
oraz kilka pompowni przydomowych, ponieważ wymaga 
tego trudne, górzyste ukształtowanie terenu. 

Sołtys i rada sołecka występowali do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich o wykonanie chodnika od ulicy Słonecz-
nej za szkołą, a do Zarządu Dróg Powiatowych o kolejny 
etap budowy chodnika w Rudniku Dolnym. Oczywiście 
w budowie chodników gmina partycypuje w wysokości 
połowy kosztów, więc jest to też zadanie, które zostało 
zgłoszone przez zebranie do przyszłorocznego budżetu. 
Wstępowali również do Koła Łowieckiego, przekazując 
40 zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki i do Rady 
Miejskiej o zabezpieczenie uszkodzonych przepustów. 

Kolejne zadania przegłosowane do przyszłorocz-
nego budżetu, to m.in. rozpoczęcie budowy hali spor-
towej przy szkole, urządzenie terenu rekreacyjnego na 
zakupionej działce przy ul. Dolnej.

Mieszkańcy pytali, skąd można wziąć worki, jeśli je-
den komplet nie wystarczy. Burmistrz poinformował, że w 
worki można się zaopatrzyć w ZGK i że w naszej gminie 
nie pobiera się opłat za dodatkowe worki ani ich odbiór. 
Na pytania odnośnie możliwości rozbudowania sieci wo-
dociągowej w ramach uzbrojenia nowych terenów budow-
lanych przyznał, że w miarę zgłaszania potrzeb gmina 
i ZGK rozbudowują sieć, jednak prosił o odpowiedzial-
ne podchodzenie do wnioskowania o te inwestycje, gdyż 
mieszkańcy chcą wodociągu, gdy występują braki wody 
w ujęciach własnych, a następnie nie korzystają z niego.

Zebranie mieszkańców w Krzywaczce w dniu 22 września Zebranie mieszkańców w Rudniku w dniu 22 września
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Wspólnymi 
siłami 

możemy więcej

Alejki na sułkowickim cmentarzu

Na sułkowickim cmentarzu 
przybywa brukowanych alejek. 
W tym roku oddane zostały kolejne 
dwie oraz łącznik. Jeśli sponsorzy 
i fundusze dopiszą, od wiosny pla-
nowane jest brukowanie kolejnych. 
Docelowo chodzi o wszystkie alejki 
na cmentarzu – by były schludne, 
wygodne i pozwalały troszczyć się 
o groby bez brnięcia przez błoto.

Jak bardzo potrzebne jest bru-
kowanie alejek świadczy fakt, że 
na to zadanie na wiejskich cmenta-
rzach w naszej gminie mieszkańcy 
zdecydowali się przeznaczyć fun-
dusz sołecki – w ubiegłych latach 
w Harbutowicach, przyszłoroczny 
– w Rudniku i Krzywaczce. 

W Sułkowicach brukowanie 
alejek odbywa się wspólnymi siła-
mi prywatnych sponsorów, gminy 
i parafii. Sponsorem generalnym 
i pomysłodawcą jest Wiesław 
Światłoń i firma Juco. Wraz z bur-
mistrzem zawarli układ: Juco da 
kostkę brukową, a wykonawstwo 
zapewni grupa gospodarcza Urzę-
du Miejskiego. Do przedsięwzięcia 
dołączył zakład betoniarski Gości-
bia, który dał potrzebny beton, 
a z datków zebranych przez para-
fian zakupione zostały obrzeża.

Ten system sprawdza się już 
od dwóch lat. Wspólnymi siłami 
wybrukowane zostały główne alej-
ki cmentarza i część łączników, 
a sposób urządzenia i zamasko-
wania śmietnika  na sułkowickim 
cmentarzu podawany jest jako 
wzór i przykład przez mieszkań-
ców innych miejscowości. Od wio-
sny planowane jest brukowanie 
kolejnych alejek . 

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Wzmożona aktywność w Biertowicach

My budujemy most, a bobry tamę
Długo ocze-

kiwana budowa 
mostu w Biertowi-
cach ma nieoczeki-
wanych sąsiadów. 
Pracownicy firmy 
Mosty Chrzanów 
ruszyli z pracami, 
przygotowując te-
ren pod budowę, 
a tuż obok ze swo-
imi pracami rozło-
żyły się... bobry.

Co oznacza fakt, 
że pojawiły się bo-
bry? 

Przede wszyst-
kim to, że efekt 
ekologiczny prowa-
dzonych inwestycji 
kanalizacyjnych 
zadziałał, czyli 
ludzkim językiem 
mówiąc – woda zro-
biła się bardzo czy-
sta. Do innej bobry 
by nie przyszły.

(red.)

Tędy w Biertowicach przejeżdża się samochodem Za rzekę

Widok ze starej kładki w Biertowicach na bobrową tamę
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Bobry są gatunkiem objętym częściową ochroną. Są bardzo poży-
teczne w utrzymywaniu ekosfery, ale ludzie nie ufają im i oskarżają 
o zalewanie pól i łąk nadrzecznych. 

Bobry żyją z nami praktycznie od zawsze. W dawnych czasach były 
bardzo cenione ze względu na futro, wydzielinę gruczołów używaną  
jako specyfik na wiele chorób i mięso. W średniowieczu chytrze uznano 
je za ryby – czyli pożywienie postne, bo mają łuskowaty ogon. Dziś już 
wiemy, że to są ssaki, a nie ryby, więc do postu się nie nadają, a ich mię-
so ma dużo cholesterolu. Po okresie, gdy były gatunkiem zagrożonym 
i praktycznie zniknęły z naszych rzek, znów gatunek się rozplenił 
– w niektórych okolicach tak bardzo, że zaczyna być traktowany jak 
szkodnik. Bardzo cwany, z którym trudno sobie poradzić. Na tyle przy-
stosował się do obecnie panujących warunków, że nie tylko buduje tamy 
i żeremia w ustronnych lasach, ale nawet w pobliżu szlaków komunika-
cyjnych, czego Biertowice są żywym dowodem.

Gdyby nasze biertowickie bobry zaczęły zanadto doskwierać oto-
czeniu, warto zajrzeć na stronę Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego, gdzie podane są proste i tanie sposoby, jak unikać szkód powo-
dowanych przez bobry. Czytelnik przekona się, że nic nie da rozbieranie 
tam, bo one odbudują je w ciągu jednej nocy, za to wystarczy rura pcv 
i po problemie. Na nic też się nie zda wywożenie ich w inne miejsca, 
bo wracają jak bumerang. Naukowcy stwierdzili, że wracają nawet po 
bardzo wielu latach.

Jeżeli by jednak doszło do jakichś szkód, warto wiedzieć, że zgod-
nie z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przy-
padku podtopienia przez bobry gruntów objętych płatnościami, płatno-
ści te będą wypłacane pod warunkiem pisemnego wystąpienia rolnika 
do kierownika powiatowego biura ARiMR. 

Więcej na ten temat można przeczytać na stronach internetowych: 
www.bobry.org; www.bobry.pl; www.braclowiecka.net.pl.

(red.)
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Nagroda jednakowoż przy-
znawana jest tylko za wieniec. 
Dlatego by docenić wkład każdej 
z „podgrup” tematycznych, Sto-
warzyszenie Gospodyń „Cis” zor-
ganizowało u siebie, na placu przy 
strażnicy, spotkanie integracyjne 
na świeżym powietrzu, przygo-
towując na nie „specjalność za-
kładu” – pierogi ruskie i pierogi 
z mięsem, a na drugie danie 
– kiełbaski z grilla. Do tego pysz-
ne sałatki i inne przekąski. Przy 
biesiadnej muzyce harbutowic-
kiego zespołu „Hoholala” i wspól-
nym śpiewaniu przez uczestniczki 
i uczestników spotkania (w ich 
liczbie z burmistrzem Piotrem 
Pułką), miło upłynęło sobotnie po-
południe 5 października. Gdyby 
nie wieczorny przymrozek, goście 
siedzieliby pewnie i do rana, bo at-
mosfera była swojska i przyjazna. 

Piękne jest to, że stowarzysze-
nia gospodyń potrafią się u nas w 
gminie integrować, a konkurują 
tylko na polu różnorodności i wy-
borności potraw, które przygoto-
wują na każdą gminną imprezę. Te 
osoby zwyczajnie się ze sobą lubią, 
wspierają, pomagają nawzajem, gdy 
któreś stowarzyszenie ma jakiś pro-

Podożynkowa integracja
„Sułkowicka Podkowa” – spotkanie w Harbutowicach

Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń „Cis” w Harbutowicach 
po dożynkach w Wiśniowej postanowiły podzielić się nagrodą 

za wieniec z wszystkimi stowarzyszeniami, które uczestniczyły 
w tym wydarzeniu jako grupa dożynkowa „Sułkowicka Podkowa”. 

Jak to bowiem co roku bywa – wieniec przygotowują harbutowianki, 
śpiewają rudniczanie, a sułkowianki karmią uczestników zabawy 

tradycyjną „sułkowicką krzonówką” i innymi smakołykami. 

(jgk)

Słynne harbutowskie pierogi
fot. Joanna Gatlik–Kopciuch

Stowarzyszeniu Gospodyń CIS
w Harbutowicach 

Drogie Harbutowianki
Sułkowskie Staszki, Krysie i Hanki
Zosie i Tosie
Wasze sąsiednie gosposie
Życzą Wam – koleżankom z Cisa
Byście w swym gronie nie miały chytrego lisa
Co jakąś przykrość wywinie
Tylko same życzliwe członkinie
Niech Wam gmina hojnie sypie groszem 
na wasze projekty
I niech będą z tego jak najlepsze efekty
Już mamy przecież wiele na to przykładów
Jak Wy – nawet bez wielkich 
pieniężnych nakładów
Potraficie integrować ludzi
Niech w Was nikt tej pasji nie ostudzi
To, co robicie na spotkaniach, dożynkach 
i przy św. Michale
Ku harbutowickiej chwale
Jest piękne i wzorcowe
Wasze pomysły są bombowe

Jesteście równe babki
Należą się Wam za to nie tylko pomadki
Robicie świetne pierogi i kwaśnicę
Macie najładniejsze w gminie 
gorsety i spódnice
Robicie najpiękniejsze wieńce dożynkowe
Pieczecie placki wyborowe
Należy się Wam najwyższe uznanie
Jesteście przesympatyczne panie
Dziękujemy za zaproszenie na imprezę 
podożynkową
Idziemy na nią z podniesioną głową
I  cieszymy się, że dzielicie się z nami 
Waszą przecież wygraną
Jesteście grupą bardzo zgraną
Stowarzyszenie Gospodyń z Sułkowic
Co w swej nazwie nie ma nic .

Copyright ® by Joanna Gatlik-Kopciuch

5 października 2013 r. 

blem do rozwiązania. A nawet obda-
rowują prezentami. Stowarzyszenie 
Gospodyń z Sułkowic  na spotka-
niu podarowało harbutowiankom 
przenośną lodówkę z wkładką oraz 
wiersz z życzeniami i podziękowa-
niami, kóry drukujemy obok. Do 
tego jeszcze Zofia Kurowska – nasza 
gminna twórczyni ludowa – napisała 
specjalnie na cześć żeńskiego „Cisa” 
obszerny panegiryk, który odczytała 
przy wszystkich obecnych gościach.  

Warto brać przykład z tych 
aktywnych kobiet, które potrafią 
się dzielić – tym, co mają z innymi 
i łączyć ludzi ze sobą. To taka inte-
gracja na wysokim poziomie, choć 
tylko na szczeblu gminnym. 

I jam tam była, herbatę wypiła, 
pierogów spróbowała i pośpiewała.

Gdy brakuje wody

Trudna sprawa na Pagórku
W studniach i prywatnych ujęciach w górnej części Pagórka wody co prawda jest pod dostatkiem, ale jest 

tak zamulona, że nie nadaje się do użytku, nawet do mycia czy prania. Nie da się z niej też korzystać 
w takich urządzeniach, jak np. pralki czy zmywarki. Problem powstał nagle, po wrześniowych 

gwałtownych opadach, z powodu prac przy budowie wyciągu narciarskiego. 

Nie wiadomo, dlaczego błoto 
zaczęło osuwać się z góry jesienią, 
podczas gdy prace ziemne, które 
– jak się okazało po czasie – mogły 
mieć wpływ na ujęcia wody miesz-
kańców, wykonywane były wio-
sną. Mieszkańcy proszą o pomoc, 
zgłaszają pretensje do inwestorów, 
a nerwy dyktują często ostre słowa.

Sytuacji niestety nie dało się  
uzdrowić od ręki. Woda była dowożo-
na na Pagórek beczkowozami przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej, 
żeby przynajmniej ludzie mieli co 
pić, a burmistrz kilka razy spotykał 

Inwestorzy ze „Szklanej Góry” 
mają dobrą wolę. Prowadzą inwe-
stycję, która ma wyjść Harbutowi-
com na dobre i chcą żyć z miesz-
kańcami w przyjaźni. Zapewniali, 
że zrobią wszystko, co w ludzkiej 
mocy, by rozwiązać problem. Na-
tychmiast zabezpieczyli stok przed 
dodatkowym osuwaniem się zie-
mi, a w październiku wywiercili 
na własny koszt studnię głębino-
wą (przybór min. 5 m3 na godzi-
nę). Podłączenie studni do prądu 
i pomp obsługujących domy nastą-
pi w połowie listopada. (awz)

się z mieszkańcami i inwestorami 
w charakterze mediatora, wspólnie 
szukając optymalnych rozwiązań. 

Jedno z pierwszych spotkań na Pagórku
w sprawie zanieczyszczonej wody
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Uroczystość poświęcenia wy-
marzonego samochodu rozpoczęła 
się od Mszy św. w kościele parafial-
nym, odprawionej przez ks. probosz-
cza Jacka Budzonia. Ksiądz wraz ze 
strażakami przedefilował do świą-
tyni w strażackim mundurze, z im-
ponującą czerwoną stułą, na której 
wyszyty został znak Związku OSP 
– darem od  strażaków z Biertowic. 
Rytm marszu podawała orkiestra 
dęta z Krzywaczki i Bęczarki, w któ-
rej grają też strażacy z Biertowic.

Ludzie z charyzmatem
W kazaniu ks. proboszcz wska-

zał na druhów OSP jako na ludzi 
z ideałami – rzadkość w dzisiej-
szym skomercjalizowanym świe-
cie, ale też i wzór postawy prawdzi-
wie braterskiej i chrześcijańskiej. 
Określił strażaków jako ludzi re-
alizujących swoje powołanie, ob-
darzonych charyzmatem; ludzi 
nadziei. Być strażakiem to być 
człowiekiem nadziei. Budzić na-
dzieję, nieść ją ludziom – nadzieję 
na życie, ale też na sens życia, na 
to, że warto wierzyć w dobro czło-
wieka i być dobrym człowiekiem 
– mówił. Mieć ideały, jak twierdził, 
to nie znaczy, że zawsze wszystko 
się udaje i człowiek staje się bez-
błędny, nieomylny, bezgrzeszny. 
Każdy z nas ma ideały, do których 
nie dorasta. Ważne jednak, by je 
mieć, bo to one wyznaczają kieru-
nek rozwoju człowieka – mówił. Zaś 
w tym, by do ideałów dążyć, pomaga 
strażakom ich mundur i sztandar. 
Na tym tle nakreślił też rolę, jaką 
przyjęła na siebie straż ochotnicza, 
wychowując młode pokolenie stra-
żaków w Młodzieżowych Druży-
nach Pożarniczych i kształcąc tak 
ważne cechy charakteru człowieka, 
jak odpowiedzialność, wrażliwość 
na potrzeby drugiego człowieka 
i posłuszeństwo. W trakcie homilii 
przypomniał też „Modlitwę stra-
żaka”, a zakończył ją żartobliwym 
wierszykiem, „podpatrzonym” u jed-
nego ze strażackich kapelanów: 
Nie będzie dłuższa moja mowa,
Niech żyje biertowicka straż ogniowa.
Niech żyją wszystkie straże,
A ja z tej ambony już złażę.

Poświęcenie nowego samochodu strażackiego w Biertowicach

Nadaję ci samochodzie imię Florian
Długo czekała biertowicka straż na tę chwilę. Zbierali pieniądze i apelowali o pomoc do gminy. 
Jako jednostka nie należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego realnie mogli tylko 

stąd otrzymać pomoc, a nie mogą należeć do systemu, jeśli nie będą mieli odpowiedniego wyposażenia.  
W tym roku gmina uzupełniła ich wkład. Jak się okazało – uzbierali połowę potrzebnej sumy 

i dotacja 60 tys. zł z gminy wystarczyła, by na placu przez strażnicą stanął przystrojony wstążkami, 
lśniący mercedes – lekki samochód bojowy bardzo potrzebny w akcjach 

prowadzonych we współpracy z komendą powiatową PSP i jednostkami OSP.

Obok nowego Mercedesa prezent od burmistrza i sołtysa do wyposażenia samochodu
          fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Apel
Po Mszy św. jej uczestnicy 

przeszli na plac przed strażnicą. 
Komendant Powiatowy PSP Sła-
womir Kaganek odebrał meldu-
nek i paradną musztrę, na maszt 
wciągnięta została narodowa fla-
ga, a orkiestra odegrała hymn 
państwowy. Prezes OSP Biertowi-
ce Franciszek Świerk serdecznie 
powitał gości, m.in. komendanta 
powiatowego PSP Sławomira Ka-
ganka (który przekazał jednostce 
gratulacje od siebie i od prezesa 
powiatowego ochotniczych stra-
ży Jana Podmokłego), burmistrza 
Piotra Pułkę i pracowników Urzę-
du Miejskiego, przewodniczącego 
Rady Miejskiej Wiesława Moro-
nia i radnych, sołtysa Kazimierza 
Króla i radę sołecką, reprezentacje 
jednostek z gminy, a także z Ja-
strzębi i z Izdebnika wraz z pocz-
tami sztandarowymi oraz miesz-
kańców przybyłych na wspólne 
święto. Kulminacyjnym punktem 
uroczystości było przekazanie 
przedstawicielowi jednostki klu-
czyków do samochodu przez bur-
mistrza Piotra Pułkę, poświęcenie 
samochodu przez ks. Jacka Bu-
dzonia i nadanie mu imienia przez 
matkę chrzestną Janinę Monicę. 
Pani Janina jest wdową po byłym 

strażaku, należącym do pierwsze-
go składu jednostki, a także mat-
ka strażaka. Obecnie jest najstar-
szą mieszkanką wsi. Opiekunami 
samochodu byli najbliżsi sąsiedzi 
jednostki, dobrzy sąsiedzi, na któ-
rych zawsze można liczyć – Berna-
deta i Krzysztof Szwedowie. 

Nadaję ci samochodzie imię 
Florian – oświadczyła Pani Jani-
na i obficie polała go szampanem. 
Następnie zainicjowała przecina-
nie wstęgi, które dokończył pre-
zes jednostki i burmistrz. Matka 
chrzestna obdarzyła też nowe auto 
i jednostkę swoim wierszem:

Z okazji Waszego święta
I poświęcenia Nowego Samochodu
Życzę Wam dużo sił y
W tym ciężkim Waszym trudzie.
Żeby Wam ten samochód dobrze służy ł,
A przede wszystkim życzę Wam
Dużo błogosławieństwa Bożego.
Żeby Wam Wasz patron św. Florian
Dodawał otuchy podczas Waszej pracy,
A ja od siebie życzę Wam
Jeszcze raz, niech żyje
Biertowska straż.

Samochody i samochodziki
Goście gratulowali, przema-

wiając serdecznie i krótko, bur-
mistrz wraz z sołtysem wręczyli 
jednostce prezent – piłę motorową 
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z osprzętem – na początek, żeby 
auto miało wyposażenie, a straża-
cy odwdzięczyli się pamiątkowy-
mi upominkami dla burmistrza 
i przewodniczącego Rady Miej-
skiej w postaci miniaturowych 
zabytkowych samochodów stra-
żackich. Mercedes w służbie OSP 
Biertowice od razu pokazał, co 
potrafi; zawyła syrena, zamruga-
ły wszystkie światła. Ale takie coś 
potrafi każdy samochód strażacki. 
Ten wysunął jeszcze maszt oświe-
tleniowy i zabłysnął  reflektorem 
zasilanym agregatem prądotwór-
czym (burmistrz kupił agregaty 
do wszystkich jednostek dwa lata 
temu). Druhowie z dumą pokazy-
wali też garaż przygotowany dla 
nowego samochodu: pałac nie ga-
raż, z podłogą w kafelkach. Powia-
dali przy okazji, że ksiądz jest ich 
druhem strażakiem nie tylko od 
parady. Gdy robili wylewkę pod te 
płytki na podłodze, razem z nimi 
wywijał łopatą. Tylko żałowali, że 
nikomu w wirze prac nie przyszło 
do głowy, żeby zrobić zdjęcie.

Na sali
Jednostka OSP Biertowice 

miała swoje zebranie założyciel-
skie 22 czerwca 1975 roku, a jej 
rejestracja nastąpiła w grudniu 
tegoż roku. Początkowo należało 
do niej 17 druhów. Sprzęt pożarni-
czy wożony był wtedy ciągnikiem 
z przyczepą. Później jednostka 
otrzymała żuka od FN „Kuźnia”, 
a pierwszy wóz bojowy z prawdzi-
wego zdarzenia jednostka zaku-
piła w 2005 r. Był to średni samo-
chód z beczką, który obsługiwał 
wszystkie potrzeby straży do dziś, 
jednak było to już w momencie 
zakupu auto używane, a obecnie 
jest na tyle wyeksploatowane, że 
nawet przy tak pieczołowitej opie-
ce, jak w Biertowicach – często 
się psuje, oczywiście w najmniej 
pożądanych momentach. Dlatego 
jednostce tak zależało na kupieniu 
lekkiego samochodu bojowego, 
sprawnego i mogącego dojechać 
bezawaryjnie do akcji nawet w 
niełatwym terenie.

Przyjęcie dla strażaków i ich 
gości po poświęceniu samocho-
du odbywało się właśnie w części 
strażnicy dzierżawionej na dom 
weselny Mariana Profica, a o rela-
cjach dzierżawiących i dzierżaw-
cy świadczy fakt, że tym razem 
Marian Profic był ich gościem. 
W serdeczniej atmosferze do póź-
nego wieczora świętowano i cie-
szono się z nowego nabytku. Oby 
dobrze i długo służył. (awz)

VIII Powiatowe Zawody Spor-
towo–Pożarnicze rozegrane zostały 
w niedzielę 29 września. Na płycie 
stadionu KS Gościbia zmagało się 
13 zespołów męskich i 5 kobiecych, 
reprezentując gminy powiatu myśl-
nieckiego. Z naszej gminy udział 
w  zawodach brały również OSP 
Harbutowice i OSP „Kuźnia”. Za-
wody prowadził Roman Ajchler, 
a sędziowali je strażacy z Komen-
dy Powiatowej PSP w Myślenicach 
z Marianem Rokoszem na czele. 
W rywalizacji II miejsce zajęła OSP 
Lubień, a III – OSP Krzczonów.  
W klasyfikacji kobiet zwyciężyły za-
wodniczki z drużyny OSP Zawada, 
przed Głogoczowem i Stróżą (żadna 
jednostka w naszej gminie nie miała 
drużyny kobiecej w etapie powiato-
wym). Organizatorem zawodów była 
Komenda Powiatowa PSP w Myśle-
nicach we współpracy z samorzą-
dem naszej gminy. 

Zawody składały się ze sztafety 
pożarniczej 7x50m z przeszkodami 
i ćwiczenia bojowego. Najpierw ro-
zegrano sztafetę, w której pałecz-
ką była prądownica przekazywana 
przez kolejne zmiany po przebyciu 
swojego odcinka i pokonaniu prze-
szkód. Do wykonania były następu-
jące zadania: podłączenie węża W75 
do rozdzielacza, pokonanie płotka 
lekkoatletycznego, pokonanie rowu 
z wodą, slalom między tyczkami, 

VIII Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze

OSP Sułkowice nr 1 w powiecie
Drużyna OSP Sułkowice po raz drugi z rzędu bezapelacyjnie wygrała 
powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, zorganizowane tym razem 

na stadionie KS Gościbia w Sułkowicach. Zwyciężyła zarówno 
w sztafecie, jak w części bojowej zawodów, uzyskując najlepszy 

wynik końcowy. Tym samym nasza drużyna będzie reprezentowała 
powiat myślenicki na zawodach małopolskich w przyszłym roku.

pokonanie równoważni i ściany 
150 cm, podłączenie węża W52 do 
rozdzielacza i prądownicy oraz mi-
nięcie linii mety. Ćwiczenie bojowe 
polegało na rozwinięciu linii ssaw-
nej z podłączeniem do motopompy 
i brezentowego zbiornika z wodą. 
Następnie zawodnicy mieli roz-
winąć linię główną, składającą się 
z dwóch odcinków węża W75 z roz-
dzielaczem. Od tego rozdzielacza 
do linii prądowników wyprowadzo-
ne miały zostać dwie linie gaśnicze 
utworzone z węży W52. Finałem 
tych czynności było uruchomienie 
dwóch prądów wody. Jeden miał 
obrócić tarczę, a drugi strącić pa-
chołki na różnych wysokościach. 
Liczył się czas i dokładność wyko-
nania zadania. 

Puchary, dyplomy i medale 
zwycięskim drużynom wręczali 
prezes powiatowy ZOSP RP Jan 
Podmokły i Komendant Powiatowy 
PSP Sławomir Kaganek. Podzię-
kowali oni zawodnikom za udział 
w zawodach i wysiłek włożony 
w przygotowania, sędziom za ich 
pracę oraz burmistrzowi Piotrowi 
Pułce za pomoc w przygotowaniu 
zawodów i gościnne przyjęcie.

Sułkowiccy druhowie nie po-
przestali na tym zwycięstwie. 13 
października zdobyli II miejsce 
w powiatowych manewrach me-
dycznych OSP w Krzczonowie

Drużyna OSP Sułkowice wystąpiła w składzie: Józef Jończyk – dowódca, Krzysz-
tof Kuchta, Mirosław Sroka, Sławomir Sitarz, Jacek Kurek, Grzegorz Kowalczyk, 
Krzysztof Jędrzejowski, Rafał Kuchta i Konrad Kuchta; na fotografii drużyna wraz 
prezesem jednostki Janem Hodurkiem, naczelnikiem Ryszardem Sroką, skarbnikiem 
Józefem Ziemianinem, odpowiedzialnym za gminne OSP w UM Jakubem Światło-
niem i burmistrzem Piotrem Pułką – po gratulacyjnym spotkaniu u burmistrza

(red.)
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10 lat z imieniem ks. prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego

Jubileusz w sułkowickim gimnazjum
Uczy wierności Bogu i miłości do Ojczyzny, 

pokazuje trudną drogę w imię prawdy i radość z jej przemierzania, 
prosi o wytrwałość, uwrażliwia na różnicę między 

pragnieniem, by życie było dobre i zachcianką, by w życiu było dobrze 
– namawia do pracy nad sobą, także gdy nie ma za to pochwały, 

a nawet gdy trzeba zapłacić najwyższą cenę za życie w imię wartości. 
Taki Patron – trudny Patron. 

Prymas Tysiąclecia moralnie wspiera wychowanie 
kolejnych pokoleń sułkowickich gimnazjalistów już od 10 lat.

Najpierw dziękowali Bogu
Za tego Patrona społeczność 

szkolna najpierw podziękowała 
Panu Bogu Mszą św. w kościele 
parafialnym. Nie ma w zwyczaju 
nasz ks. proboszcz Edward Anto-
lak przesadnego wychwalania lu-
dzi, więc tym cenniejsza była po-
chwała z jego ust na zakończenie 
Eucharystii za wyjątkowo piękne 
i staranne przygotowanie oprawy 
liturgicznej. „Jak się coś robi ser-
cem, to od razu to widać” – powie-
dział. Co świadczyło też o tym, że 
młodzież i jej wychowawcy swoje-
go Patrona traktują na serio.

Co takiego wyjątkowego stało 
się w kościele. Były czytania litur-
giczne w wykonaniu nauczycielki, 
śpiew szkolnego chóru (wsparte-
go męskim głosem Władysława 
Maja), poczet sztandarowy przed 
ołtarzem, procesja z darami ofiar-
nymi – niby nic szczególnego. Nie 
w tym jednak rzecz co, ale jak. 

Od pierwszych chwil uroczysto-
ści w dniu 26 października atmosfe-
rę zdominowała refleksja, zaduma 
i podniosła radość. Wydawało się, że 
każdy czuje się odpowiedzialny za 
to, by święto było godne Patrona.

Następnie ludziom za serce
Niby 10 lat to nie taki wiel-

ki czas, każdy to może pamiętać, 
to przecież wydarzyło się wiele 
i wielu ludzi przewinęło się w tym 
czasie przez historię szkoły. Nazwi-
ska części z nich lśnią w niej szcze-
gólnym blaskiem. To ludzie, którym 
społeczność szkolna bardzo wiele 
zawdzięcza. I jak się okazuje – potra-
fi czuć wdzięczność i ją okazywać.  

Wielu dostojnych gości zasia-
dło na honorowym miejscu w hali 
sportowej gimnazjum. Przynieśli 
ze sobą słowa uznania dla szkoły, 
wybrane myśli z bogatego ducho-
wego dorobku Prymasa Tysiącle-
cia, przesłania na dalsze lata i pre-
zenty „urodzinowe”. 

Prezes Stowarzyszenia Po-
mocy Szkole Małopolska Bohdan 
Piotrowicz przywiózł uczniom dar 
szczególny – sfinansuje wyciecz-
kę do Muzeum Lat Dziecięcych 
Stefana Wyszyńskiego w Zulei; 
miejsca gdzie przygotowywał się 
do swojego życiowego powołania 
i uczył odpowiadać na Głos Boży 
w swoim sercu.

Senator Andrzej Pająk przy-
niósł ze sobą przesłanie histo-

rycznej perspektywy dnia dzi-
siejszego; świadomości, że nasze 
zwyczajne życie wyrasta z korze-
ni, a jego owoce będą miały swoje 
konsekwencje w przyszłości oraz 
odpowiedzialności za te owoce. 
Patriotyczne przesłanie niepatrio-
tycznych czasów.

Gratulacje, życzenia i ser-
deczne słowa skierowali też do 
społeczności szkolnej m.in. goście 
z Komendy Powiatowej Policji, 
przewodniczący Rady Miejskiej, 
Burmistrz (który podarował szkole 
kamerę do uwieczniania wielkich 
i zwyczajnych chwil z jej życia).

Później głos zabrała Berna-
deta Koźlak w imieniu rodziców, 
dziękując za wychowanie i edu-
kację ich dzieci. Także rodzice 
przygotowali prezenty – rzutniki 
multimedialne i warnik do pokoju 
nauczycielskiego.

Było jeszcze wiele ciepłych 
słów, gratulacji, upominków. Szko-
ła nie została dłużna. W swoim 
wystąpieniu dyrektor Stefania 
Pilch znalazła słowa podziękowań 
i uznania dla każdego, kto przy-
czynił się do budowania dobrego Szkolny chór zasilony przez śpiewających nauczycieli i absolwentów podczas Mszy św.

Projektantka sztandaru Zofia Jodłowska 
i pierwsza dyrektor szkoły Krystyna Sosin
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imienia szkoły, jej charakteru i kli-
matu. Do wystąpienia zaproszona 
została Krystyna Sosin – pierwsza 
dyrektorka gimnazjum, która opo-
wiedziała o wyborze Patrona, przy-
gotowaniach do nadania imienia 
i pracy, którą wykonała społeczność 
szkolna, by godnie przyjąć to imię. 
O sztandarze szkoły, jego symboli-
ce i wykonaniu mówiła z kolei jego 
projektantka Zofia Jodłowska. Ona 
też czuwała nad jego wykonaniem 
przez Spółdzielnię Rękodzieła Ar-
tystycznego im. St. Wyspiańskiego 
w Krakowie, a ufundowali go rodzi-
ce ówczesnych uczniów.

Szkoła uhonorowała też swoich 
wiernych przyjaciół spoza obecnej 
społeczności szkolnej, ustanawia-
jąc honorowe wyróżnienie „Serce 
dla Gimnazjum”. Pierwszymi jej 
laureatami, udekorowanymi pod-
czas uroczystości byli: pierwsza dy-
rektor, obecnie kierownik Świetlicy 
Środowiskowej, aktywnie wspiera-
jąca przez cały czas uczniów szkoły 
Krystyna Sosin, darczyńca i przy-
jaciel gimnazjum Tadeusz Sawicki 
oraz burmistrz Piotr Pułka. 

Tego się nikt nie spodziewał, 
wzruszenie tamowało słowa, więc 

„Ława” dyrektorów szkół, Rady Rodziców i gości związanych z gminną oświatą

panowie (w myśl starej sprawdzo-
nej maksymy) oddali honor dzięko-
wania kobiecie. Ona wszelako też 
nie za wiele dała radę powiedzieć. 
Wyraziła wzruszenie wszystkich 
obdarowanych, radość i oddanie 
szkole oraz dziełu wychowania naj-
młodszych pokoleń. 

Dla przyjaciół pięknie zaśpie-
wała Paulina Rusek: „niewidzialna 
dłoń ochroni mnie”, „siedem mostów 
siedem bram, tak po prostu staniesz 
tam i strach zostawi mnie”. Ta popu-
larna piosenka zabrzmiała w jej wy-
konaniu jak pieśń z głębi serca.

Bukietem pąsowych róż i ser-
decznymi słowami dziękowała też 
dyrektor Stefania Pilch wicebur-
mistrz Rozalii Oliwie – za codzienne 
wspieranie szkoły, wszelką pomoc 
organizacyjną i dbałość o oświatę 
w naszej gminie.

Podniosłą część uroczystości 
jubileuszowych zakończyło złoże-
nie kwiatów przed popiersiem Pa-
trona w holu szkoły przez delegację 
uczniów pod opieką Anny Bargieł, 
która wraz z  Marcelim Pacutem 
czuwała z ramienia nauczycieli nad 
organizacją święta.

Między wierszami
...a raczej między częściami 

– ta oficjalną, ze sztandarem, i tą 
na luzie, pełną świątecznej radości 
wystąpili uczniowie z programem 
artystycznym przygotowanym pod 
kierunkiem Krystyny Krzykawskiej 
i Urszuli Kuklicz. Programem peł-
nym refleksji, pokazującym to, co 
w życiu ważne zarówno poważnym 
słowem wierszy i cytatów z myśli Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego, jak 
i przypowieści. Nie brakło pięknych 
pieśni i piosenek, a szkolny chór 
wspierały trzy utalentowane głosy: 
absolwentek Pauliny Rusek i Klau-
dii Fus oraz uczennicy Ady Zajdy. 

Radość i rewia talentów
Stefan Wyszyński kochał 

młodzież i nie bronił jej tego, co 
w młodości najbardziej pociąga-
jące – żywiołowej radości. Swoją 
uczniowie gimnazjum wyrazili 
prezentując prawdziwą rewię ta-
lentów. Jedne grupy i wykonaw-
cy witani byli żywiołowymi okla-
skami kolegów, bo oni już dobrze 
wiedzieli, czego mogą się spodzie-
wać i na co kogo stać. Inni wcho-
dzili przy uprzejmych oklaskach, 
a schodzili ze sceny żegnani aplau-
zem widowni – dali się poznać. 
Byli w tym gronie tancerze tańców 
latynoamerykańskich i tancerko-
gimnastyczki – czyli cheerleaders, 
a także fantastycznie sprawni mło-
dzi judocy. Były osoby śpiewające 
i parodyści, a nawet jedna z pierw-
szych klas, która postanowiła przy 
tej okazji w nieszablonowy sposób 
(bo tylko gestami, bez słów) przed-
stawić się społeczności szkolnej. 

Każdego serdecznym sło-
wem prezentowała wicedyrektor 
Dorota Małek–Moskal. Nie zapo-
mniała też o talentach Radosława 
Zięby i Bartłomieja Żurka, któ-
rych co prawda nie było widać, 
a którzy przez cały czas uroczysto-
ści (trwała do godziny 13) czuwali 
nad multimedialnym wymiarem 
święta (jako że prócz dźwięku były 
też obrazy i filmy wyświetlane na 
ekranie). Powitała też, przybyłą
w trakcie uroczystości, grupę ju-
doków z partnerskiej miejscowo-
ści Ronchamp we Francji.

Festiwal wdzięczności
Ponoć wdzięczność starzeje 

się najszybciej. Uroczystości ju-
bileuszowe pokazały, że to gim-
nazjum uczy wdzięczności, która 
wciąż jest młoda – nie słowem tyl-
ko, lecz jej praktykowaniem.

tekst i foto: Anna Witalis Zdrzenicka
Więcej fotografii z uroczystości, w tym za-

prezentowanych talentów, znajdą Państwo 
na okładce i stronie internetowej gminy.Wykonawcy okolicznościowego montażu słowno-muzycznego
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Seniorzy w Jasienicy

Bezpłatne obiady 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sułkowicach przypomina, że 
uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów, a także dzieci przed-
szkolne mogą korzystać z bezpłat-
nych obiadów w roku szkolnym 
2013/2014. Po to świadczenie zgła-
szać się można przez cały rok.

Podstawowy warunek: w mie-
siącu poprzedzającym złożenie 
wniosku dochód na osobę w rodzi-
nie nie może przekroczyć kwoty 
684 zł netto.

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy socjalni 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8:00 do 15:00 lub pod 
numerem telefonu 12- 272-50-20, 
12- 272-50-21.

Teatr w Stodole

Pomaganie 
uskrzydla

Pamiętajmy o Szlachetnej Paczce

10 wolontariuszy akcji, pracu-
jących w naszym Punkcie w Suł-
kowicach, należącym do rejonu 
myślnickiego. Zbierają już ostatnie 
dane dotyczące rodzin potrzebują-
cych pomocy. Każda z tych rodzin 
odwiedzana była przez nich dwa 
razy. Wypełniane są ostatnie an-
kiety, które mają zdiagnozować po-
trzeby rodzin. – Pomoc Szlachetnej 
Paczki ma być impulsem dla rodzin 
do zmienienia czegoś w swoim ży-
ciu na lepsze, ruszenia do przodu. 
Chodzi o to, by zaspokoić ich naj-
pilniejsze potrzeby, lecz również, 
by dać im narzędzia do tego, by coś 
zmienili i nadzieję, że potrafią to 
zrobić – mówi sułkowicka liderka 
akcji Urszula Woźnik–Batko. 

Czasu nie ma za wiele. Finał 
akcji będzie ok. 7 grudnia. Po otwar-

15 listopada otwarta zostanie baza rodzin, które 
w tym roku zostaną objęte pomocą Szlachetnej Paczki. 

Wtedy też darczyńcy będą mogli wybrać rodzinę, 
której chcą i mogą pomóc.

Pomóżmy ludziom uwierzyć, że mają szansę

Teatr w Stodole od kilku lat 
znany jest nie tylko z działalności 
scenicznej i ciekawych spektakli, 
ale również z organizowania wie-
lu akcji charytatywnych. 

Teatr kierowany przez Do-
rotę Ruśkowską przeprowadził 
w ostatnich latach liczne zbiórki 
darów (odzieży, żywności, przed-
miotów codziennego użytku itp), 
które były wręczane potrzebują-
cym przez osoby związane z Te-
atrem w Stodole. Nie byłoby to 
możliwe bez pomocy mieszkań-
ców naszego powiatu. O tę właśnie 
pomoc apeluje Dorota Ruśkowska 
przystępując do kolejnej zbiórki:

Myślenicki Teatr w Stodole rozpoczyna
zbiórkę prezentów 

dla chorych w szpitalach: 
w Myślenicach, Krakowie-Prokocimiu 

oraz na Onkologii na ul. Garncarskiej w Krakowie. 
To blisko 1,5 tys. podopiecznych. 

Wśród pacjentów tych szpitali 
są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. 

Każdy prezent jest dla nich 
darem wszechczasów – niesie radość 

i świadomość, że w tym świecie są ludzie, 
którzy darzą ich miłością. 

Po każdy z prezentów przyjedziemy, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Będziemy wdzięczni za wsparcie naszej akcji.
Z wyrazami szacunku

Dorota Ruśkowska
Tel. 669 151 545

ciu bazy rodzin każdy, kto chce, 
będzie mógł wybrać rodzinę, któ-
rej pomoże. Doświadczenie ostat-
nich lat pokazuje, że pomagający 
również nie muszą by bogaczami 
i nie muszą działać samotnie. Lu-
dzie zbierają się w gronie rodziny, 
przyjaciół, znajomych, środowisk 
z pracy itp. i wspólnie przyjmują 
patronat nad jedną z rodzin. 

Punkt w Sułkowicach przy-
gotowuje się do udzielenia pomo-
cy ok. 25 rodzinom. Ich konkretna 
liczba, podobnie jak inne szczegó-
łowe wiadomości, będzie wiadoma 
15 listopada.  Informacji trzeba szu-
kać na stronie internetowej www.
szlachetnapaczka.pl. Po wyborze 
rodziny podany zostanie kontakt 
z wolontariuszem pracującym z tą 
rodziną. (red.)

C z ł o w i e k  n i e  j e s t  n a  ś w i e c i e  s a m .  W a r t o  w  t o  u w i e r z y ć

Mieszkańcy Sułkowic (dwie Panie ukoń-
czyły 91 lat) na Dniu Seniora w Jasienicy

Ludzkie więzi i serca nie 
przejmują się granicami admini-
stracyjnymi. Dlatego nikogo to nie 
dziwi, że na Dniu Seniora w Ja-
sienicy w gronie gości znaleźli się 
również mieszkańcy Sułkowic. 

Organizatorami święta było 
Stowarzyszenie „Dwa Światy” 
i Koło Gospodyń Wiejskich z Jasie-
nicy, które zaprosiły ponad 100 osób 
do wspólnego świętowania Dnia 
Seniora i Osób Niepełnosprawnych 
w niedzielę 20 października. 

Nie chodzi o to, by kogoś żało-
wać, ale by być razem. Powinniśmy 
się razem cieszyć i razem pokony-
wać trudności – twierdziły osoby 
zabierające głos podczas uroczysto-
ści, przypominając, że starość, tak 
samo jak młodość, jest właściwa 
ludzkiemu życiu i czeka wszyst-
kich, którzy jej dożyją. 

Wspólne świętowanie rozpo-
częła Msza św. w kościele para-
fialnym pw. św. Anny w Jasienicy. 
Po wspólnej modlitwie uczestnicy 
Mszy św. przeszli do „Agrogościńca 
Beskid”, gdzie gości powitali jego 
właściciele, a zarazem współtwór-
cy stowarzyszenia „Dwa Światy” 
i KGW, członkowie naszego LGD, 

Grażyna i Wacław Domanusowie, 
sołtys Robert Bylica, jasienicka 
orkiestra dęta oraz dzieci, które 
przygotowywały się do tego dnia 
już od kilku tygodni.

W serdecznej, domowej at-
mosferze podejmowano Seniorów 
ciepłym słowem, które skierowali 
do nich goście, występem tworzące-
go się pod okiem sołtysa (muzyka 
i kompozytora znanego nam z Te-
atru w Stodole) dziecięcego zespołu 
regionalnego Jasieniczanie, orkie-
stry dętej oraz smakowitym poczę-
stunkiem, a dzieci wręczyły senio-
rom własnoręcznie przygotowane 
koszyczki z bibułowymi kwiatami. 

– Cieszy mnie, gdy mogę coś 
zrobić dla ludzi. Wierzę, że ludzka 
wspólnota rodzi się we wspólnym 
działaniu i że to jest najlepsza 
droga do tworzenia dobrego śro-
dowiska ludzi aktywnych – powie-
działa Grażyna Domanus. (awz)
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Dzień Seniora w Karczmie w Krzywaczce

(red.)

Porady przez internet
Zaproszenie OPS do korzystania z Poradni Internetowej

Za pośrednictwem Poradni Internetowej OPS mieszkańcy  
Gminy Sułkowice mogą skorzystać z porady  prawnika, 

pracownika socjalnego, psychologa i doradcy zawodowego. 
Poradnia Internetowa OPS 

uruchomiona została i jest prowa-
dzona z myślą o osobach objętych 
projektem „Aktywni Razem” oraz 
szeroko rozumianym otoczeniu 
– czyli praktycznie całej gminie. 
Wchodząc na stronę internetową 
naszego OPS z prawej strony znaj-
dziemy wygodną zakładkę kieru-
jącą bezpośrednio do e-poradni, 
w której możemy liczyć na:

e–poradę prawnika – udziela-
ną m.in. z zakresu prawa rodzin-
nego, karnego, cywilnego, szeroko 
rozumianego prawa administra-
cyjnego i prawa  pracy;

e–poradę psychologa – do-
tyczącą udzielania wsparcia dla 
osób będących w trudnej sytuacji,
 w zakresie przezwyciężenia pro-

blemów rodzinnych oraz zapla-
nowania kroków, które mogą 
przyczynić się do zmiany trudnej 
sytuacji życiowej (konsultacje psy-
chologiczne udzielane za pomocą 
e–porady nie są terapią);

e–poradę specjalisty pracy so-
cjalnej – udzielaną w zakresie uzy-
skania wsparcia finansowego oraz 
pracy socjalnej, zgodnie z przepi-
sami ustawy o pomocy społecznej, 
jak również informacji na temat 
możliwości uzyskania wsparcia, 
w szczególności instytucji pomo-
cowych działających lokalnie, 
w sytuacji wystąpienia przemocy;

e-poradę doradcy zawodowe-
go – w zakresie porad dotyczących 
poszukiwania pracy.

Celem Projektu „Aktywni Razem”, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziała-
nie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki po-
mocy społecznej, jest skuteczne i efektywne realizowanie zadań na rzecz 

osób i rodzin, z terenu Gminy Sułkowice.

Ludzie, którzy przyj mują swo-
ją sta rość, nie ro biąc z niej prob le-
mu, są młod si od tych, którzy chcą 
za wszelką cenę zacho wać swoją 
młodość – stwierdził Antoni Kę-
piński, popierając to spostrzeżenie 
swoim autorytetem naukowym.  

Żeby starość 
otoczona była młodością
Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny zaprosił Seniorów 

naszej gminy do wspólnego świętowania ich Dnia wraz z dziećmi 
ze Świetlicy Środowiskowej z Sułkowic i Biertowic, pracownikami OPS 

i władzami gminy. Spotkania odbywają się w ramach projektu
 „Aktywni Razem”, a miejscem święta jest Karczma w Krzywaczce, 

do której Seniorzy przywożeni są autobusem ze wszystkich miejscowości.
Obserwując naszych Senio-

rów podczas ich święta można było 
dojść do wniosku, że w naszej gmi-
nie Seniorzy jeszcze długo zacho-
wają młodość, bo z wieku nikt tu nie 
robił problemu, a starość otoczona 
była młodością. Wypada tylko ży-
czyć Seniorom, by tak było zawsze, 
na co dzień, nie tylko od święta.

Przybyłych na wspólne święto 
oficjalnie powitali dyrektor OPS 
Józefa Bernecka i burmistrz Piotr 
Pułka, składając życzenia zdrowia, 
pogody ducha i kochających serc.

Do swojego występu dzieci ze 
Świetlicy Środowiskowej przygo-
towywały się sumiennie i z dużym 
zaangażowaniem pod okiem pań: 
Bernadetty Żurek z  Sułkowic i Kata-
rzyny Gaweł z Biertowic. Pół żartem, 
pół serio; prozą, wierszem i piosenką 
powiedziały ukochanym Babciom,  

Dziadkom, Ciociom, Wujkom i Są-
siadom, że ich kochają, że są dla nich 
ważni, a także, że starają się wczuć 
w ich problemy i rozumieć trudno-
ści, z którymi się borykają, ale nie 
zmienia to faktu, że ich potrzebują. 
Na sam koniec podarowały im wła-
snoręcznie zrobione śliczne kwiatki 
i grzecznie czekały u ich boku, aż za-
cznie się pałaszowanie smakołyków.

A poczekać trzeba było dobrą 
chwilę, bo nasi Seniorzy nie dadzą 
sobie młodym w kaszę dmuchać. 
Danuta Sołtys „od emerytów” wraz 
ze Stanisławą Sołtys podziękowały 
organizatorom i władzom gminy za 
wszystko, co robią, by wspomagać 
ludzi, wspierać ich w biedzie,  pod-
trzymywać na duchu w chorobie 
i  podeszłym wieku. Swoją wdzięcz-
ność potwierdziły uroczymi palma-
mi w doniczkach, które wraz bibu-
łowymi kwiatami stanowiły piękną 
dekorację stołu.

Co prawda na stołach zrobiło się 
ciasno, ale wystarczyło na nich miej-
sca na znakomity obiad, a rozochoce-
ni biesiadnicy z radością podjęli tony 
podawane przez przybyłą do karcz-
my con amore Aleksandrę Łakomy, 
która śpiewała najpierw Seniorom, 
później z Seniorami, a na sam ko-
niec wszyscy śpiewali ze wszystkimi, 
dzieląc się wspólną radością. 
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Piknik w „dwójce”
Ideą, która przyświecała or-

ganizacji Pikniku Rodzinnego 
w przedszkolu nr 2 była integracja 
środowiska rodzinnego i przed-
szkolnego. Pomysłodawczynią wspól-
nej zabawy była nowa dyrektor 
przedszkola Jadwiga Żak. 5 paź-
dziernika w ogrodzie przedszkol-
nym wspólnie spędzonym czasem 
cieszyła się więc cała przedszkolna 
brać z rodzicami i rodzeństwem, 
a piękna, słoneczna pogoda zachę-
cała do wspólnych rozmów i zabaw. 

Kluczowym elementem pro-
gramu pikniku było pasowanie na 
przedszkolaka nowo przyjętych 
dzieci. Udowodniły one, że posia-
dają niezbędne umiejętności i peł-
ną gotowość do bycia prawdziwym 
przedszkolakiem. Pokazały np., że 
potrafią już odgadywać zagadki, 
recytować wierszyki, śpiewać pio-
senki i świetnie sobie radzą z gim-
nastyką dla smyków.  W społecz-
ność przedszkolną wprowadziły 
je dzieci starsze, radośnie witając 
piosenką Przedszkole drugi dom. 

Na wielkie uznanie zasłu-
gują również rodzice, którzy 
z uśmiechem i odwagą stanęli do 
konkursu I ty możesz zostać przed-
szkolakiem. Pokazali swoim po-
ciechom m.in.  jak szybko można 
posprzątać zabawki, samodzielnie 
się ubrać, a także wykonać swój 
portret i na dodatek doskonale się 
przy tym bawić. 

Piknikowi towarzyszyło mnó-
stwo atrakcji. Wystąpił zespół ze 
Studia Tańca „R”, wykonując ta-
niec nowoczesny, dzieci miały do 
dyspozycji wielki dmuchany za-
mek, cieszący się ogromnym zain-
teresowaniem, mogły zaprzyjaźniać 
się ze zwierzętami z „Kopytkowa”, 
pojeździć na koniu, dowiedzieć 
się o zwyczajach i hodowli sokoła 
i puchacza. Aplauz wzbudzało arty-
styczne malowanie twarzy dzieci, 
zwłaszcza gdy te mini dzieła, two-
rzyły sprytne mamy. 

Czas spędzony w ogrodzie przed-
szkolnym umilała muzyka, a nagło-
śnienie imprezy zapewnił GOK. 

Korzystają z pięknej pogody

Jesień małych ludzi
Przedszkolaki intensywnie wkroczyły w nowy rok szkolny. Korzystając z pięknej jesiennej pogody 

wędrują po ulicach naszych miejscowości, chodzą na wycieczki do lasów, pieką kiełbaski na ogniskach,
zwiedzają różne ważne miejsca, takie jak poczta czy biblioteka, szaleją na placach zabaw, 

a czasami nawet panie urządzają zabawy dla nich i ich rodziców.

Święto Pieczonego Ziemniaka 
w „Trójce”

W przedszkolu nr 3 z inicja-
tywy rodziców grupa Starszaków 
wykorzystała piękną, jesienną 
pogodę na zorganizowanie Świę-
ta Pieczonego Ziemniaka. Tutaj 
również chodziło o integrację śro-
dowiska przedszkolnego, a także 
o uczczenie najpopularniejszego 
warzywa i nawiązanie do tradycji 
jesiennych ognisk przy wykop-

Po wyczerpujących swa-
wolach można było skosztować 
pysznych smakołyków: ciast i de-
serków upieczonych przez mamy 
oraz kiełbasek i karczku z grilla, 
przygotowanych przez tatusiów. 

Podsumowaniem programu 
pikniku były wspólne tańce inte-
gracyjne i zabawy w kole, prowa-
dzone przez nauczycielki. 

Przedszkole dziękuje wszyst-
kim rodzinom za liczne przybycie 
oraz wspólną zabawę. 

Piknik w przedszkolu nr 2    fot. Joanna Gatlik–Kopciuch

Święto pieczonego ziemniaka w przedszkolu nr 3                    fot. arch.
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kach. W czwartek 10 październi-
ka zaraz po śniadaniu, dziecia-
ki wspólnie ze swoimi Paniami 
i przedstawicielami rodziców wyru-
szyli do ogrodu gospodarzy impre-
zy – państwa Joli i Tomka. Na miej-
scu czekało na nich wiele atrakcji. 
Dzieci miały okazję zobaczyć, jak 
zapala się ognisko i w jaki sposób 
upiec pyszne ziemniaki w żarze 
ogniska. Dorośli zwrócili uwagę na 
zasady bezpieczeństwa związane 
z rozpalaniem ognia, jednocześnie 
dając okazję do samodzielnego 
przygotowywania ziemniaczków. 

Przedszkolaki własnoręcznie 
piekły też kiełbaski, które później 
ze smakiem zjadały. Nie zabrakło 
wesołych zabaw i gier. Najbardziej 
spodobały się zawody w poszuki-
waniu ziemniaków „rosnących” na 
drzewach oraz rzucanie ziemnia-
kiem na taczkę. Zarówno dzieci jak 
i rodzice świetnie się bawili i wszy-
scy zgodnie stwierdzili, że Święto 
Pieczonego Ziemniaka na stałe 
wpisze się w harmonogram imprez 
organizowanych przez przedszko-
le. Czas ten dał też okazję do wspól-
nego poznania, spędzenia czasu 
oraz sprawdzenia się w innych, niż 
przedszkolnych warunkach. 

Wielki, wspaniały świat
Na codziennych wycieczkach 

przedszkolaki poznają świat – tak-
że różne ciekawe miejsca, takie jak 
poczta, piekarnia, bank. Do nie-
zwykle ciekawych należy wyciecz-
ka do biblioteki. Gościnne panie 
bibliotekarki pozwalają gościom 
na oglądanie książeczek, opowia-
dają o tym, w jaki sposób można 
wypożyczać książki, namawiają 

dzieci do rysowania ulubionych 
bohaterów i miejsc z książek, a na-
wet pięknie czytają im fragmenty 
ciekawych opowieści. 

Przedszkolaki wszędzie są 
mile witane, a zwiedzanie świata 
owocuje rozwijaniem zaintereso-
wań dzieci i rozwijaniem ich hory-
zontów. 

Wspaniała jest Jesień Małych 
Ludzi w Sułkowicach.

Przedszkolaki z PS nr 2 z wychowawczynią Marią Światłoń i dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Sułkowicach Małgorzatą Dzidek      fot. arch.

W bibliotece i Izbie Tradycji

U nas zawsze dzieje się coś ciekawego

W najbliższym czasie gospo-
darze Starej Szkoły zapraszają na 
wystawę Malowane igłą i dłutem. 
Zaprezentowane zostaną na niej 
hafty Ewy Kozik i rzeźby Stanisła-
wa Ruska. Wystawa czynna będzie 
do końca listopada.

Nocą, gdy nie śpię...- to tytuł 
wiersza i zarazem motyw prze-
wodni spotkania z poezją Danuty 
Dróżdż, który odbędzie się 6 listo-
pada. Relację z tego spotkania za-
mieścimy w następnej „Klamrze”.

Na grudzień br. zaplanowa-
na jest wystawa poplenerowa Na 
ścieżkach sułkowickiej ziemi – tu 
tworzyła się historia. 

Do udziału w II letnim plene-
rze malarskim biblioteka zaprosi-
ła zarówno twórców amatorów, jak 
też profesjonalnych, a jego celem 

W Starej Szkole w Sułkowicach jesień obfituje w wiele wydarzeń ciekawych dla dorosłych i dla dzieci. 
– Do biblioteki zawsze warto przyjść. Na bieżąco uzupełniamy nowości wydawnicze 

i staramy się mieć w księgozbiorze wszystko, co interesuje naszych Czytelników, 
a jednocześnie organizujemy wystawy w Izbie Tradycji, konkursy, spotkania w ciekawymi ludźmi 

i inne wydarzenia dla ludzi w różnym wieku. U nas zawsze dzieje się coś ciekawego 
– zachęca dyrektor biblioteki Małgorzata Dzidek.

było upamiętnienie w pracach pla-
stycznych miejsc kojarzących się 
z wydarzeniami historycznymi na 
terenie naszej gminy. 

(red.)

Plonem tego pleneru będzie tak-
że kalendarz na 2014 r. z fotografiami 
wybranych prac. Będzie on pełnił 
funkcję  katalogu wystawy. (awz)

Co by tu poczytać dzieciom?
Kiedy wyczerpią nam się 

już propozycje z własnych ulu-
bionych książeczek i szukamy 
czegoś nowego, warto spojrzeć 
np. na wyniki III Konkursu Lite-
rackiego im. Astrid Lindgren na 
współczesną książkę dla dzieci 
i młodzieży. 

Najnowszą literaturę dziecięcą 
i młodzieżową ocenia jury, któremu 
przewodniczy prof. dr hab. Joanna 
Papuzińska. Konkurs ten jest reko-
mendowany przez akcję „Cała Pol-
ska czyta dzieciom”. W tym roku 
zwycięzcami konkursu zostali:

do 6 lat: nie przyznano na-
grody głównej. II miejsce – Beata 
Majchrzak, Opowieść o błękitnym 
psie; III miejsce – Grażyna Bąkie-
wicz, Kosmiczni odkrywcy – Franio 
i jego babcia.

6-10 lat: I miejsce – Katarzyna 
Ryrych, O Stephenie Hawkingu, 
czarnej dziurze i Myszach Podło-
gowych, II miejsce – Rafał Witek, 
Klub latających ciotek, III miejsce 
– Paweł Beręsewicz, Noskawery.

10-14 lat: I miejsce – Marcin 
Szczygielski, Arka czasu, II miej-
sce – Zuzanna Orlińska, Ani słowa 
o Zosi, III – Barbara Kosmowska, 
Kasztanowa Aleja.



Klamra 9 (254) wrzesień–październik 2013

22

Klamra Gazeta Gminna. Wydawca: Burmistrz Gminy Sułkowice. Redaktor: Anna Witalis Zdrzenicka. Adres redak-
cji: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32–440 Sułkowice, telefaks 12 272 14 22, www.sulkowice.pl (numery ar-
chiwalne);  email: klamra@sulkowice.pl; Skład i łamanie: Anna Witalis Zdrzenicka. Druk: „Styl” Zakład Poligraficzny, 
ul Ojcowska 1, 31–334 Kraków. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów bez uprzedniego 
powiadomienia autorów. Zgodnie z obowiązującym prawem Klamra nie przyjmuje reklam i ogłoszeń komercyjnych.

Spotykamy się na Świętym 
Michale dwa razy w roku – w maju, 
na uroczystość poświęconą pamię-
ci Konfederatów Barskich zapra-
sza harbutowskie Stowarzyszenie 
Gospodyń „Cis”, a we wrześniu 
z okazji święta Archanioła Micha-
ła zaprasza jednostka OSP w tej 
miejscowości. Po Mszy św. orga-
nizatorzy zapraszają na ognisko 
z licznymi atrakcjami. Spotkania 
te gromadzą mieszkańców trzech 
gmin z trzech powiatów; nasze-
go, wadowickiego (Lanckorona, 
Jastrzębia) i suskiego (Palcza). 
W tym roku wrześniowe święto 
przyciągnęło przed polanę kram 
odpustowy – co może świadczyć 
o tym, że nasze spotkania stały 
się już bardzo popularne. Oczy-
wiście także i tym razem zabawa 
na pobliskiej polanie przygotowa-
na przez strażaków przy ognisku 
i swojskim graniu, trwała do sa-
mego wieczora.

Tym, którzy już w to miejsce 
trafili, nie jest potrzebna  reklama 
ani zachęta. Będą tu wracać. Jedni 
nazywają tę polanę i ten las miej-
scem magicznym, inni – wspania-
łym, niesamowitym, baśniowym. 
Miejscem pełnym zadumy i skła-
niającym do medytacji, a jedno-
cześnie pełnym dobrej pogody 
i dającym wytchnienie. Jakby 
się tu czas zatrzymał, jakby zło 
tego świata tu nie docierało. Tak, 
to prawdziwie jest leśne sanktu-
arium wodza hufców niebieskich 
przeciwko mocom piekielnym 
– św. Michała Archanioła. I tu – jak 
w dowodzie Alberta Einsteina na 
istnienie Boga – jest dobro, więc 
nie  ma miejsca na zło, bo ono tyl-
ko tam może istnieć, gdzie brakuje 
dobra wypełniającego przestrzeń. 
Bo zła nie ma – dowodził wielki fi-
zyk – tak jak nie ma zimna. Jest 
tylko ciepło i jego brak. Jest tylko 
dobro, a jego brak rodzi to, co na-

Wrześniowe spotkanie na Świętym Michale

Leśne sanktuarium
– tak ks. Zbigniew Nowak określił polanę św. Michała w lesie groby w Harbutowicach. 

I rzeczywiście trudno o trafniejszą charakterystykę tego miejsca, o czym po raz kolejny mieli okazję 
przekonać się uczestnicy odprawionej tam polowej Mszy św.  w niedzielne popołudnie 22 września.

zywamy złem. Przestrzeń bowiem 
nie uznaje pustki; musi być czymś 
wypełniona. Na szczęście tam, 
gdzie króluje św. Michał Archa-
nioł, nie ma ani odrobiny wolnego 
miejsca do wypełnienia. Jest tylko 
dobro i światło.

Na pamiątkę tegorocznego 
wrześniowego spotkania uczestni-

cy otrzymali od burmistrza pamiąt-
kowe kartki z fotografią rzeźby 
Archanioła Michała pokonującego 
Lucyfera i modlitwą do Niebieskie-
go Hetmana. Rzeźbę stworzył nie-
żyjący już Wojciech Kurdziel. Jesz-
cze rok temu był z nami w leśnym 
sanktuarium…

Usankcjonowany przez Kościół 
prywatny egzorcyzm 
za pośrednictwem św. Michała:

Święty Michale Archaniele! 

Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości 
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. 
Oby go Bóg pogromić raczył, 
pokornie o to prosimy, 
a Ty, Książę niebieskich zastępów, 
Szatana i inne duchy złe, 
które na zgubę dusz ludzkich 
po tym świecie krążą, 
mocą Bożą strąć do piekła. 

Amen

(awz)

A muzyczka ino ino, a muzyczka rżnie, 
a przy tej muzyczce goście bawią się wesoło...
Wiadomo, jak zawsze na Michale, jak to zawsze na strażackiej zabawie

fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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Temat: Nasze szkoły 
w gminie Sułkowice.

Mówiąc krótko i bez ogródek, szkoły to nasza gminna

extraklasa
Gdy zaś chodzi o dowody i o szczegóły – zapraszamy do lektury 
– i to nie tylko tego „klamrowego” dodatku, wszak o szkołach 
piszemy na bieżąco, niemal w każdym numerze „Klamry”. 
Zawsze jednak dobrze jest 
zebrać dane w jednym miejscu. 
Rozpocznijmy zatem od małej 
porcji statystyki.

miejscowość
najw y ż sz y  o s ią gnię t y  s tan in 

w  s k a l i  o d  1  d o  9
szkoły podstawowe – ocena całościowa

Biertowice 7

Harbutowice 3

Krzywaczka 7 

Rudnik 6

Sułkowice 4

gimnazja w poszczególnych blokach

Krzywaczka
8  matematyka     

8                       historia i WOS         

8                     język polski            

Rudnik
7                 język polski       

6      przedmioty przyrodnicze    

Sułkowice
7   język niemiecki podstawowy      

6        przedmioty przyrodnicze         

6                język polski            

Kto się uczy?
miejscowość przed-

szkole
szkoła 
podst.

gimna-
zjum

ZPO razem  
w miejscowości etaty nauczycieli

Bier towice 50 59 –

109 109 11,36

Harbutowice 50 107 –

157 157 11,78

Krzywaczka 76 139 83

298 298 23,82

Rudnik 125 215 116

456 456 34,28

Sułkowice
nr 1 nr 2 nr 3

448 288 1006

86,69 etatów

przedszk. 17,46
95 125 50 szk.podst. 40,51

270 gimnazjum 28,72
razem w gminie 571 968

487 2026 uczniów 167,93 etatyw tym sześciolatki 148 26

Jak się uczą?

W roku szkolnym 2012/2013:
- gimnazjum w Krzywaczce miało na egzaminach
najwyższy wynik w powiecie z matematyki i 3. w powie-
cie z historii i WOS;
- gimnazjum w Rudniku wychowało trzech laureatów
 wojewódzkich olimpiad i jednego finalistę ogólnopolskiego;
- gimnazjum w Sułkowicach zostało przyjęte do elitarne-
go Klubu Przodujących Szkół Krajowego Stowarzyszenia 
Pomocy Szkole. 

Mamy w gminie 179 nauczycieli zatrudnionych na 
167,93 etatu, bo część z nich pracuje w nie-

pełnym wymiarze godzin. 177 nauczycieli posiada 

wykształcenie wyższe magisterskie, a większość 

z nich ma więcej niż jedną specjalność 

(np. dwa lub więcej ukończonych kierunki studiów przedmiotowych, studia 
podyplomowe z zarządzania w oświacie,  logopedii, pedagogiki specjalnej, 
artystyczne, a także inne przydatne w pracy w szkole). 

W naszych szkołach mamy: 

50 nauczycieli dyplomowanych, 

99 nauczycieli mianowanych,

25 nauczycieli kontraktowych,

5 nauczycieli stażystów.

Nauczyciele szkół i przedszkoli w gminie Sułkowice 

sami wciąż się uczą.

Kto uczy?

W gminie Sułkowice na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli (bez remontów 

i inwestycji) wydajemy o 50% więcej  niż subwencja oświatowa, bo wiemy, że:

takie będą Rzeczypospolite, jakie 
ich młodzieży chowanie.

Uwaga !!!
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• gmina prowadzi 7 przedszkoli:

3 w Sułkowicach i po jednym w pozosta-
łych miejscowościach,
5 szkół podstawowych, 

po jednej w każdej miejscowości
i 3 gimnazja: 
w Krzywaczce, Rudniku i Sułkowicach. 
We wszystkich wsiach gminy działają
4 Zespoły Placówek Oświatowych, które 
prowadzą przedszkola i szkoły podstawowe, 
a w Krzywaczce i Rudniku także gimnazja.

Patronami naszych szkół są: 
Janusz Korczak – w Biertowicach,
Jan Paweł II – w Harbutowicach,
św. Jadwiga Królowa Polski – w Krzywaczce, 
Król Kazimierz III Wielki – w Rudniku,
Adam Mickiewicz – w szkole podstawo-
wej w Sułkowicach
Stefan  kard. Wyszyński – w gimnazjum 
w Sułkowicach.

• największą szkołą jest ZPO w Rudniku, 

• najwięcej uczniów mamy w Sułkowicach,

•najwyższe wyniki gimnazjum osiąga 

ZPO w Krzywaczce,

• najwyższe wyniki podstawówek osiąga-
ją ZPO w Biertowicach i w Krzywaczce.

• gmina prowadzi 7 przedszkoli:

3 S łk i h i j d t

Gdzie się uczą?

Ambitni absolwenci gimnazjów  gminy Sułkowice dostają się bez kore-
petycji i kursów do prestiżowych szkół średnich Małopolski, np. takich 
jak LO nr 1 (Nowodworek),  LO 2, LO 5  w Krakowie, LO Radosna Nowina 2000, 
Technikum Łączności i wielu innych. Wymienione szkoły sklasyfikowane są  
w czołówce szkół w Polsce.

Kuratorium 
ocenia nas na 5

W latach 2012–2013 w trzech szkołach przepro-
wadzona została ewaluacja zewnętrzna prowadzona 
przez Kuratorium Oświaty. Przebadane zostały róż-
ne obszary pracy tych placówek i ocenione zostały 
w skali od E – niski do A – bardzo wysoki. 

* porównując do skali ocen szkolnych 

A = 6; B = 5; C = 4; D = 3; E = 2

W ZPO w Krzywaczce w okresie 19–30 
kwietnia 2012 r. badane były efekty w przedszkolu 
– jeszcze w starym budynku i szkole podstawowej. 
W przedszkolu na A oceniono aktywność dzieci, a na 
B – nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności 
oraz B respektowanie norm społecznych. W szkole 

podstawowej przyznano: notę A za wyniki egzami-

nów, notę A za nabywanie wiadomości i umiejęt-

ności oraz notę A za respektowanie norm społecz-

nych, a notę B  za aktywność uczniów, czyli 4 x A
i 3 x B. Wnioski pokontrolne składały się prak-
tycznie z samych superlatyw pod adresem ZPO.

W Szkole Podstawowej w Sułko-
wicach w okresie 18–21 lutego 2013 badane były ob-
szary: efekty i zarządzanie. Szkoła otrzymała 4 x B
(czyli wysoki – na piątkę) we wszystkich czterech zakre-

sach wyżej wymienionych. 3 x na B szkoła została 
też oceniona w zakresie zarządzania, czyli za: 1: funkcjo-

nowanie  współpracy w zespołach, 2: wewnętrzny nad-

zór pedagogiczny, 3: odpowiednie warunki lokalowe 

i wyposażenie. We wnioskach pokontrolnych ewaluato-
rzy również i w tej szkole wyrazili wiele słów uznania. 
Podkreślali m.in. uznanie dla pracy nad poprawą wy-
ników kształcenia, działania wychowawcze oraz fakt, 
że uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.

W ZPO w Rudniku w okresie od 13 do 28 
maja 2013 badane było gimnazjum i szkoła podsta-
wowa w obszarach: procesy zachodzące w szkole oraz 
funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. Na 
tym samym poziomie oceniano szkołę podstawową 
i gimnazjum. Najwyżej, na A oceniono wykorzysty-

wanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego 

rozwoju. Po 7 x ocenę B obie  szkoły otrzymały 
za takie działania, jak koncepcja pracy, oferta umoż-
liwiająca realizację podstawy programowej, organi-

zacja procesów edukacyjnych, współpraca uczniów 
i nauczycieli,  kształtowanie postaw, promocję war-

tości edukacji i wykorzystywanie wiadomości o lo-

sach absolwentów. Notę  C czyli „czwórkę” przy-
znano ZPO za działania na rzecz wyrównywania 

szans edukacyjnych oraz za partnerstwo rodziców. 
Ewaluatorom najbardziej podobały się nowatorskie 

rozwiązania w procesie edukacyjnym (np. program 
astronomiczny).
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w naszych szkołach

Dyrektorzy Zespołów Placówek Oświatowych twierdzą, że w ich szkołach łatwiej jest zapewnić bezpie-
czeństwo. Uczniowie przebywają w nich przez cały okres przedszkola, szkoły podstawowej i (ew.) gimnazjum; 
sa dobrze rozpoznani, zachowują respekt dla kadry wychowawczej, chętnie włączają się w działania wycho-
wawcze między poszczególnymi pionami (np. gimnazjaliści i przedszkolaki w ZPO w Rudniku). 

Najwięcej problemów wychowawczych było w poprzednich latach w gimnazjum w Sułkowicach, po-
nieważ nałożyły się na siebie takie czynniki, jak zmiana środowiska szkolnego przez uczniów z kilku miej-
scowości oraz problemy charakterystyczne dla tego specyficznego okresu życia. Szkoła od 2009 r. podjęła in-
tensywna pracę, by poprawić stan bezpieczeństwa. Efektem tej pracy jest zdobycie: w czerwcu 2012 r. tytułu 
„Bezpieczna Szkoła” i członkostwo w Ogólnopolskim Klubie Bezpieczne Szkoły. W 2013 r. tytuł 
„Bezpiecznej Szkoły” i członkostwo w tymże Klubie zdobył również ZPO w Rudniku,

W 2011 r.  Certyfikat Szkoły promującej bezpieczeństwo KW Policji (zdobyty w roku 2009) odnowił 
i przedłużył do 2015 r. ZPO w Krzywaczce.

W październiku 2013 r. Certyfikat Szkoły promującej bezpieczeństwo KW Policji zdobyła także 
Szkoła Podstawowa w Sułkowicach.

Szkoły dbają również o bezpieczeństwo uczniów na drogach, przystępując do programu 
„Odblaskowa szkoła” (Biertowice, Harbutowice, Krzywaczka, Rudnik i Sułkowice). W Krzywaczce przy szko-
le od lat działa miasteczko ruchu drogowego, w którym zasad poruszania się po ulicach uczą się maluchy 
i rowerzyści. Tutaj odbywają się też zawody gminne i międzygminne. 

We wszystkich szkołach organizowane są spotkania ze Strażą Miejską, z policjantami i strażakami. Dzie-
ci i młodzież uczą się też podstawowych zasad pomocy przedmedycznej. 

w naszych szkołach

jest zdrowo
W 2010 r. gmina podjęła mało popularną decyzję 

o wprowadzeniu zakazu sprzedaży czipsów, fast-

foodów i napojów energetycznych w sklepikach 
szkolnych. Pomimo oporów, zakaz został przez nad-
zór gminny wyegzekwowany i z czasem stał się po-
wszechnie obowiązującą normą.

W 2007 roku władze gminy postanowiły przy-
wrócić stołówki szkolne z pełnowartościo-
wymi dwudaniowymi obiadami 
w cenie równej cenie wsadu do garnka – obecnie jest 
to maksimum 4 zł dla ucznia. Za etaty kucharek 
i pomocy kuchennych płaci gmina. Nowoczesne wy-
posażenie szkolnych kuchni wspólnymi si-
łami zapewniły Gmina i Ośrodek Pomocy 
Społecznej, który pod dyrekcją Józefy 

Berneckiej troszczy się o zapewnienie 

Kto jada w szkole?

wszystkim potrzebującym uczniom bezpłatnych 
obiadów i stypendiów socjalnych.

Nad szkolnymi kuchniami i stołówkami nad-
zór sprawuje na bieżąco gmina oraz prowadzone są 
w nich kontrole SANEPID-u. Wizytacje przeprowadzo-
ne przez tę instytucję zakończyły się bardzo korzyst-
nymi opiniami, wysoko oceniającymi jakość wyda-
wanych posiłków i stan sanitarny kuchni i stołówek. 

Przy tak dużej liczbie wydawanych posiłków 
możliwe jest gotowanie bogatych odżywczo obiadów 
z surówkami i gotowanymi warzywami, mięsem i de-
serem w postaci owoców lub pieczonych na miejscu 
ciast. Reszty dopełnia talent i zaangażowanie kucha-
rek, silnie zakorzenionych w środowisku i traktują-
cych uczniów jak własne dzieci.

Szkoły biorą też udział w  takich programach jak np:
  Mleko w szkole 

   owoce w szkole.

miejscowość

Sułkowice

Biertowice

Harbutowice

Krzywaczka

Rudnik

Razemprzedszkole 1

przedszkole 2

przedszkole 3

szk. podst.

gim
nazjum

obiady – liczba 95 125 50 211 105 68 115 184 235 110 2
obiady – 

% uczniów 100 100 100 47 36,5 62,3 73,2 61,7 52 54,4%

jest
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W 2012 r. oddany został do użytku nowy budynek przedszkola w Krzywaczce.

W trakcie odbioru jest nowy budynek gimnazjum w Rudniku – otwarcie już w listopadzie! 
Rozstrzygnięty został konkurs na projekt nowego budynku przedszkola w Sułkowicach. 

W Sułkowicach myślenie o gminnej oświacie za-
czyna się od przedszkola i są one absolutnie wyjątko-
we. Jako jedna z pierwszych, gmina Sułkowice już pod 
koniec 2009 roku wprowadziła 5 godzin bezpłatnego 

przedszkola dziennie, na 1 rok przed ustawą rządową, 
która obowiązuje od 2010 roku. Do gminnych przed-
szkoli od kilku lat w gminie Sułkowice zapisywana jest 
zdecydowana większość dzieci w wieku przedszkol-
nym. Obecnie na palcach policzyć można w gminie 
dzieci, które w wieku 4 lat nie chodzą do przedszkola. 
Bezpłatnie odbywają się też lekcje religii, a rozwijające 
zajęcia dodatkowe, realizowane w czasie godzin, za któ-
re rodzice płacą 1 zł, prowadzone są przez profesjonal-
nych anglistów, muzyków i plastyków zatrudnianych 

przez gminę. Ten sposób organizowania zajęć dodat-
kowych w przedszkolach funkcjonuje w gminie Sułko-
wice od 2009 r.! Wybrane zostało takie rozwiązanie, bo 
daje dyrektorom możliwość kontroli kwalifikacji na-
uczycieli i jakości prowadzonych zajęć. Tym sposobem 
ominęła nas burza o zajęcia dodatkowe nagłaśniana 
ostatnio przez media.

2012 r oddany został do użytku nowy budynek przedszkola w Krzywaczcenowy budynek przedszkola w Krzywaczce

budujemy  i  remontujemy

Bo to zostanie na pokolenia

Budynki oświatowe wznoszone są z pieniędzy 
budżetu gminy, bez dotacji i grantów, bo właściwie 
nie ma zewnętrznych pieniędzy na takie inwestycje. 
Taka budowa to poważne obciążenie dla gminy, ale 
nie możemy rezygnować z inwestycji oświatowych, bo 
to działałoby na szkodę uczniów i ogólnie hamowa-
łoby rozwój naszej gminy – mówi burmistrz. Już pla-
nowane są dalsze inwestycje w rozwój bazy szkolnej 
i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Równolegle budynki oświatowe systematycz-
nie przechodzą gruntowne remonty i modernizacje. 
Wszystkie mają już nowoczesne, ekologiczne ogrzewa-
nie bez kotłowni węglowych, stopniowo wymieniana 
jest stolarka i trwa ustawiczna modernizacja obiektów. 
Gruntowne remonty przechodzą szkolne i przedszkol-
ne sanitariaty. Dyrektorzy na bieżąco odnawiają sale 
i korytarze, co wspierają finansowo rady i stowarzy-
szenia rodziców, a koszty tych prac obniżają kierowani 
do tych robót przez gminę pracownicy grupy gospo-
darczej Urzędu Miejskiego oraz pracownicy z Klubu 
Integracji Społecznej – projektu unijnego prowadzo-
nego przez OPS. 

Rośnie też estetyka i funkcjonalność terenów 
przyszkolnych. W tym roku gmina pozyskała dwa pla-
ce zabaw i miejsca zabaw w szkole w ramach progra-
mu rządowego „Radosna szkoła” – dla ZPO w Rudniku 
i Szkoły Podstawowej w Sułkowicach – o łącznej war-

tości  ok. 345 tys. zł . Od kilku lat stopniowo 
gmina wymienia i uzupełnia urządzenia na przed-
szkolnych, szkolnych i ogólnodostępnych placach za-
baw we wszystkich miejscowościach.

Na remonty w szkołach i przedszkolach w okresie 
od stycznia do października 2013 r. wydano z budżetu 

gminy 487 tys. 999 zł. 

Krótki opis wykonanych prac znajduje się w ta-

belce obok.
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Szkoła 
Podstawowa 
w Sułkowicach

– budynek B: wymiana 45 okien, rynien, remont portierni i wejścia w budynku, pokoju 
nauczycielskiego, sali i korytarza; remont szatni przy sali sportowej, 
– budynek A: powiększenie i gruntowny remont pomieszczenia świetlicy szkolnej, malo-
wanie: klasy nr 1, 35 oraz nr 0, korytarza w suterenach, położenie nowego sufitu w zmy-
waku kuchennym,  paneli w korytarzu kuchennym, paneli PCV na konstrukcji drewnianej, 
zamontowanie zadaszenia nad wejściem głównym od strony północnej i drogą towarową do 
kuchni, przerobienie wejścia głównego od strony placu apelowego, położenie marmolitu i 
tynku mozaikowego na części fasady od strony placu apelowego, remont łazienek z wymianą 
sanitariatów, wymiana czterech grzejników CO, malowanie części ławek i krzeseł;
– naprawa i malowanie części ogrodzenia przy boisku, malowanie bramek
+ środki z programu Radosna szkoła– plac zabaw i miejsce do zabaw w szkole (październik)

133 507

+ 139 968

Gimnazjum 
w Sułkowicach

– cyklinowanie i malowanie parkietu wraz z montażem nowych listew oraz z naniesieniem 
linii wytyczających boiska do poszczególnych dyscyplin, zakup i montaż siatek ochronnych w 
hali sportowej i piłkochwytów na boisko sportowe, 
– wymiana aktywnego systemu bezpieczeństwa gazu w hali sportowej, remont schodów przy głów-
nym wejściu wraz z wymianą płytek na schodach i wycieraczki na antypoślizgowe, 
– malowanie: 7 sal lekcyjnych, korytarzy, wszystkich łazienek i szatni w budynku szkoły, 
wejścia na halę sportową, bram wjazdowych na parking szkolny, zakup rolet do dwóch klas

82 632

ZPO 
Harbutowice

– cyklinowanie i malowanie parkietów w 3 klasach i w pokoju nauczycielskim, wymiana 
kostki brukowej na placu przyszkolnym, remont schodów wejściowych do budynku B wraz z 
wymianą balustrad, montaż daszku nad wejściem do przedszkola

37 828

ZPO  
Biertowice

– wykonanie nowego sufitu z konstrukcji metalowych i płyt w jadalni  w przedszkolu wraz 
z ociepleniem, malowanie jadalni, kuchni, klatki schodowej oraz toalet w budynku B, wy-
konanie nowych schodów wejściowych w budynku B, zabezpieczenie poręczy zewnętrznych 
do piwnicy przy wejściu oraz klatki schodowej, remont kominów oraz uszczelnienie dachu 
w budynku A, naprawa instalacji odgromowej

25 537

ZPO
Krzywaczka

remont dwóch pomieszczeń (dawnej stołówki i zmywalni) i korytarza w przyziemiu, usunięcie 
awarii kanalizacji głównej, wykonanie wylewek i tynków, wymiana instalacji elektrycznej, zamu-
rowanie drzwi, wykonanie poręczy przy schodach przy wejściu do szkoły i balustrady przy 
wejściu na salę gimnastyczną, remont szatni klas I–III, malowanie części ogrodzenia
+ planowana jest wymiana konstrukcji pokrycia dachu na sali gimnastycznej

61 500

+ 200 000

ZPO
Rudnik

remont: korytarza i sklepiku na I piętrze, wejścia do przedszkola (z wymianą drzwi), dachu 
nad wejściem szkoły, klasy, schodów na górne boisko; wykonanie: schodów do placu zabaw, 
piłkochwytu przy placu zabaw; odwodnienie budynku przedszkola; malowanie połowy ogro-
dzenia + środki z programu „Radosna szkoła”– plac zabaw i miejsce do zabaw w szkole

87 940

+ 204 737

Przedszkole nr 1 wymiana instalacji wodno–kanalizacyjnej wraz z częściowym malowaniem łazienki i wy-
mianą muszli, wymiana lamp w 2 oddziałach, konserwacja urządzeń ogrodowych

3 048

Przedszkole nr 2
modernizacja dwóch łazienek wraz z wymianą wszystkich instalacji, podwieszeniem sufitów, 
wyłożeniem płytkami oraz montażem umywalek, wymiana parapetów w salach dydaktycz-
nych, usunięcie awarii sieci wodnokanalizacyjnej i malowanie w pralni i zmywalni naczyń

52 615

Przedszkole nr 3
wymiana oświetlenia w dwóch salach, instalacji kanalizacyjnej, malowanie urządzeń 
ogrodowych, wymiana zadaszenia i malowanie ganku od strony północnej, naprawa 
segmentów ogrodzenia 

3 392

razem: 487 999 zł na remonty +  344 705 zł  „Radosna szkoła” + 200 000 remont dachu = 1 032 704

Równolegle do modernizacji w budynkach oświatowych, prowadzona 
była budowa gimnazjum w Rudniku – zadanie wieloletnie, prak-
tycznie już zakończone, w trakcie ostatecznego odbioru – które kosztowało 
w sumie 2 mln 998 tys. 520 zł. Budowa trwała długo, od 2011 roku, 
z czego dwa lata zajęło borykanie sie z plajtującymi wykonawcami, którzy 
wygrali przetargi zgodnie z wszelkimi normami obowiązujących procedur. 
Faktycznie budowa ruszyła w czerwcu 2012 r. Budynek zostanie uroczyście 
otwarty i poświęcony w listopadzie br., niemal dokładnie w rok po poświęce-
niu nowego budynku przedszkola w Krzywaczce. 

– Prowadząc inwestycje i modernizacje dbamy o funkcjonalność i ja-
kość zastosowanych rozwiązań, ale też o ich estetykę. Chcemy, by w szko-
łach i przedszkolach panował klimat, w którym uczniowie dobrze się czują, 
by myśleli o nich z radością i chętnie spędzali tu czas. Coraz częściej absol-
wenci podkreślają, że są dumni ze swojej szkoły i że śmiało, z powodzeniem 
mogą konkurować w dobrych szkołach średnich z kolegami z dużych ośrod-
ków – mówi burmistrz Piotr Pułka.

  W czasie wakacji 2013 r. (+ „Radosna Szkoła” w jesieni) wykonano:



6                                           Sułkowice , październik 2013 

w naszych szkołach

jest nowocześnie
Gmina

docenia
Ludzi

Równie silnym motywatorem dla uczniów są roz-
maite konkursy szkolne i gminne oraz zawody spor-

towe. Burmistrz Piotr Pułka i jego współpracownicy 
traktują je jako doskonały sposób na rozszerzanie 
wiadomości uczniów i rozwijanie ich zdolności oraz 
zainteresowań. Konkursy to także stwarzanie  szansy 
na to, by jak najwięcej uczniów mogło odnosić suk-

cesy w tym, w czym są dobrzy: nauce, sporcie, działa-
niach artystycznych. Takie z pozoru drobne sukcesy 
budują zdrowe poczucie własnej wartości, dobrze 
oddziaływują wychowawczo, a przykład zwycięzców 
konkursów mobilizuje pozostałych uczniów. 

Konkursy i zawody organizowane są pod patro-

natem burmistrza, który finansuje nagrody i wręcza 
je uroczyście, wraz z panią wiceburmistrz i panią 
kierownik referatu oświaty, co podnosi prestiż kon-
kursu, a także mobilizuje organizatorów. Wszystkie 

szkoły są organizatorami etapu gminnego konkur-
sów i zawodów sportowych, co z kolei pozwala promo-
wać poszczególne placówki i poznawać się wzajem-
nie. W sumie odbywa się 15 konkursów gminnych 

i 23  gminne zawody sportowe rocznie.

Jednym z najciekawszych konkursów gminnych 
jest organizowany co roku w innej szkole konkurs 
przechodni, poświęcony patronowi organizatora. 
Tym sposobem uczniowie poznają postaci i dzieło 
wszystkich patronów gminnych szkół. 

Laureaci gminnych  etapów konkursów o szerszym 
zasięgu wielokrotnie triumfują w finałach powiato-
wych i wojewódzkich, a także ogólnopolskich, zdobywa-
jąc uznanie i cenne nagrody dla siebie i swoich szkół. 

nie silnym motywatorem dla uczniów są roz

Konkursy

Większość nauczycie-
li w gminie Sułkowice to 
ludzie z pasją, któ-
rą chcą i potrafią dzielić się 
z wychowankami.  Nie patrzą 
na zegarek, gdy realizują zaję-
cia pozalekcyjne, nie szczędzą 

trudu i własnego czasu, by rozwijać horyzonty mło-
dych ludzi. Burmistrz Piotr Pułka widzi i docenia ich 
pracę oraz zaangażowanie, dziękując im i nagradza-

jąc nie tylko przy okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
lecz również np. na spotkaniach z wybitnymi wycho-
wankami, na których uczeń otrzymuje nagrody, rodzi-
ce gratulacje i podziękowania, a nauczyciel – dyplom 
z podziękowaniem i symboliczny upominek. Wie-
lokrotnie słowa podziękowań, uznania i gratula-

cji kieruje też do dyrektorów szkół i przedszkoli.
Nauczyciele zaś twierdzą, że te wyrazy wdzięczności 
są silnym motywatorem i dodają im sił do pracy.

O wyposażenie wszystkich szkół w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne dba gmina, rodzice oraz prywat-
ni sponsorzy pozyskiwani przez dyrektorów. Gmina 
uczestniczy też w dostępnych programach, mających 
na celu doposażenie szkół na wsi i w małych miastach. 

Dziś normą w szkołach i przedszkolach Gminy Sułkowice są sale 
informatyczne, czytelnie multimedialne, telewizory plazmowe, pro-
jektory i ekrany do prezentacji multimedialnych, aparaty fotogra-
ficzne i kamery, komputerowe programy  edukacyjne, kserokopiarki 
do użytku nauczycieli itd. 

Jednak największą furorę w środowiskach szkol-
nych gminy zrobiły tablice interaktywne. Pierw-
szą kupił w 2010 r. ZPO w Krzywaczce z 1% podatku 
przekazanego szkole poprzez Komitet Pomocy Szkole 
w strukturach Stowarzyszenia Pomocy Szkole Mało-
polska. Samo stowarzyszenie pomogło sfinansować re-
mont sali pozyskanej po likwidacji kotłowni węglowej, 
gdzie ta tablica została umieszczona. Najpierw odbyła 
się w niej narada z dyrektorami szkół i przedszkoli, na 
której zademonstrowano możliwości urządzenia. Póź-
niej – lekcja pokazowa z użyciem tablicy. Rok później 
Krzywaczka miała już 4 takie tablice, a inne szkoły 
zakupiły w sumie kolejne 4. Dziś w gminie juz prawie 
wszystkie szkoły mają przynajmniej jedną taką tablicę 
(w Krzywaczce jest 8). Wszystkie są efektywnie wykorzy-
stywane i chętnie używane przez nauczycieli i uczniów. 

Wychowawcy i dydaktycy w gminie wiedzą, 
że nie samą elektroniką stoi edukacja. Dlatego szkoły 
i świetlice starają się o pozyskiwanie również takich 
„zwyczajnych” pomocy, jak gry planszowe, które cie-
szą się wśród dzieci dużym powodzeniem, zestawy 
konstrukcyjne, wszelkie pomoce rozwijające moto-
rykę i wyobraźnię młodych ludzi. 

Temu celowi służy też organizowanie zajęć z uży-
ciem sztuki origami, wykorzystaniem tradycyjnych 
kunsztów regionu, takich jak np. kowalstwo, wikli-
niarstwo, tworzenie kwiatów bibułowych, malowanie 
na szkle, lepienie z gliny itd.  Bardzo pomocne są tu 
programy i projekty włączające przedstawicieli star-
szych pokoleń do wspólnych działań. 

Mówiąc o pomocach dydaktycznych nie moż-
na też zapominać o odwiecznym sojuszniku szkoły 
– bibliotece szkolnej i największym przyjacielu 
ucznia – pani bibliotekarce. Oczywiście mają je wszyst-
kie gminne szkoły.

Skąd szkoły w nieszczególnie zamożnej gminie 
mają pieniądze na takie rzeczy? Zwłaszcza w cza-
sach, gdy gdzie indziej z braku pieniędzy zwalnia się 
nauczycieli, zamyka stołówki, a nawet całe szkoły? 
– Z pewnością odpowiedź zaczyna się od właściwego 
ustawienia priorytetów i jak zwykle sprowadza się 
do stworzenia odpowiedniego klimatu wyzwalają-
cego zaangażowanie i dobrą wolę ludzi – odpowiada 
wiceburmistrz Rozalia Oliwa.

Opracowanie: Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, 
Zespół Ekonomiki Oświaty i redakcja Gazety Gminnej „Klamra”
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Od 1 stycznia 2008 r. obsługę ekonomicz-
no-administracyjną gminnych szkół, 
przedszkoli i placówek oświatowych 
prowadzi Zespół Ekonomiki Oświaty, 
którego kierownikiem jest Alina Judasz. 

Placówki oświatowe w gminie Sułkowice są 
zbyt małe, by zapewnić etaty księgowe i kadrowe. Sa-
morząd zdecydował się więc na utworzenie gminnej 
jednostki administracyjnej, która będzie spełniała te 
zadania dla wszystkich szkół i przedszkoli w gminie. 

Placówki te razem wzięte stanowią bardzo 
poważną „firmę” obsługującą nauczy-
cieli i pracowników niepedagogicznych 
zatrudnionych na 258,15 etatu. Główną 
księgową panującą nad tą skomplikowa-

ną materią jest Dorota Hodurek. 

Z ramienia burmistrza nadzór organizacyjny nad 
gminną oświatą sprawuje Rozalia Oliwa
 – wiceburmistrz. Pozostaje ona w stałym 
kontakcie z dyrektorami szkół i z ZEO, mo-
nitorując bieżące zmiany w prawie oświa-
towym i wypracowując koncepcje pod-
noszące jakość kształcenia w placówkach 
oświatowych gminy oraz dbając o ich standard.

Oprócz nauczycieli gmina zatrudnia dodatkowo 
w szkołach   wspomagających proces 
edukacji i wychowania:
w ZPO w Biertowicach – pedagoga, 

w ZPO w Harbutowicach – pedagoga,

w ZPO w Krzywaczce – pedagoga i pedagoga specjalnego,

w ZPO w Rudniku – pedagoga i pedagoga specjalnego,

w szkole podstawowej w Sułkowicach – 

pedagoga, 2 pedagogów specjalnych, 2 nauczycieli 

wspomagających, asystenta osoby niepełnospraw-

nej i pomoc nauczyciela, 

w gimnazjum w Sułkowicach – pedagoga, pedagoga 

specjalnego i asystenta osoby niepełnosprawnej, 

w przedszkolu nr 1 w Sułkowicach – nauczyciela wspo-

magającego z kwalifikacjami pedagoga specjalnego.

We wszystkich szkołach i przedszkolach pracują też 
nauczyciele, którzy dodatkowo mają specjalizację 
z pedagogiki, pedagogiki specjalnej i logopedii. 

Oprócz nauczycieli gmina zatrudnia dodatkowo

kto pomaga? kto zarządza?
Wszyscy dyrektorzy szkół i przedszkoli w gminie 

Sułkowice to wysoko wykwalifikowani specja-
liści, którzy permanentnie się dokształcają. Gmina 
deleguje ich lub wręcz organizuje dla nich szkolenia 
i kursy, pozwalające im być na bieżąco z prawem oświa-
towym, przepisami wykonawczymi, prawem gminnym, 
a także nowościami z zakresu zarządzania. Wiele z tych 
zagadnień przenoszą oni później na forum rad pedago-
gicznych swoich placówek. 

Dyrektorzy działają w ścisłej współpracy 

z Urzędem Miejskim. Zależnie od potrzeb co 
dwa lub trzy tygodnie spotykają się u wiceburmistrz 

Rozalii Oliwy, by omawiać bieżące problemy i potrze-
by szkół, dzielić się między sobą dobrymi praktykami, 
a także na bieżąco uzupełniać potrzebne informacje. 

Od kilku ostatnich lat dyrektorzy mają powie-
rzone obiekty swoich placówek w zarząd trwały 

i dysponują własnym budżetem na bieżące inwesty-
cje (najpoważniejsze inwestycje i remonty prowadzi 
gminny referat inwestycji). Daje im to dużą autono-
mię w planowaniu rozwoju szkoły, pozyskiwaniu fun-
duszy zewnętrznych, swobodę współpracy z radami 
rodziców i stowarzyszeniami. 

Obecnie działają trzy Stowarzyszenia przy szko-
łach (Krzywaczka, gimnazjum Sułkowice i Harbutowice) 
wchodzące w struktury Stowarzyszenia Pomocy Szkole 
Małopolska, będącego organizacją pożytku publicznego, 
co daje naszym szkołom możliwość pozyskiwania fun-
duszy z tzw. 1% podatku. Pozostałe szkoły przystą-
piły bezpośrednio do stowarzyszenia małopolskiego, co 
przynosi nieco mniejsze możliwości, niż przy własnych 
stowarzyszeniach, ale pozwala korzystać z 1% podatku. 
Z tych pieniędzy szkoły kupują najczęściej kosztowne 
pomoce dydaktyczne, prowadzą modernizacje sal itp. 
Dzięki 1% kilka szkół wzbogaciło się w tym roku m.in. 
o kolejne  tablice interaktywne – najbardziej pożądaną 
u nas pomoc dydaktyczną w ostatnich latach.

dyrektorzy

Gimnazjum w Sułkowicach 
– Stefania Pilch

PS nr 1 – Krystyna Starzec PS nr 2 – Jadwiga Żak PS nr 3 – Alicja Temple

ZPO w Biertowicach – Renata  
Skrzeczek

ZPO w Harbutowicach 
– Małgorzata Kisielewska

ZPO w Krzywaczce 
– Mirosław Chmiel

ZPO w Rudniku 
– Mirosław Pękala

SP w Sułkowicach 
– Jolanta Stręk

Od 1 stycznia 2008 r. obsługę ekonomicz-

ę
o ko
u naJak to działa?
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Uczniowie i rodzice mają do wy-

boru wiele form opieki 
nad dziećmi, sprawo-
wanej przez wykwalifi-
kowanych pedagogów, 
a także wiele możliwości 

rozwijania zainteresowań 
i talentów młodych ludzi.

W ciągu roku szkolnego 
od rana do popołudnia działają 
świetlice szkolne. 
Korzystają z nich dzieci zaczynające 
naukę od późniejszych lekcji oraz 
po lekcjach. Można tu odrobić za-
danie, pobawić się, nauczyć czegoś 
nowego, spędzić czas pod fachową 
opieką, gdy rodzice są w pracy. 

Opiekę w czasie wolnym, 
także podczas kilku tygodni 

ferii i wakacji, zapewnia 
bezpłatnie Świe-
tlica Środo-
wiskowa w Suł-

kowicach kierowana przez 
Krystynę Sosin i filie we wszyst-
kich miejscowościach gminy. W Świe-
tlicy Środowiskowej dzieci otrzy-
mują też bezpłatny podwie-
czorek.

W szkole także po lekcjach 
można się dużo nauczyć.

Dyrektorzy przeznaczają 
19 i 20 godzinę nauczycielskiego 
pensum głównie na :

• zajęcia wyrównawcze 
z uczniami, którzy mają zaległości 
i problemy z nauką,

• zajęcia rozwijające dla 
uczniów zdolnych wraz z przygoto-
waniem ich do konkursów przed-
miotowych,

• zajęcia sportowo–re-

kreacyjne, a także przyznają 

dodatkowe godziny dyrektorskie 
i przydzielone przez burmistrza na 

•koła zainteresowań, np. 
muzyczne, chóry (np. Krzywaczka, 
Sułkowice), koło młodych astrono-
mów  (Rudnik), koło języka niemiec-
kiego (gimnazjum Sułkowice), Teatr 
Młodego Aktora (Harbutowice), kół-
ka religijne, informatyczne, matema-
tyczne, przyrodnicze, biblioteczne, 
języka angielskiego,  dziennikarskie 
i wiele innych, zależnie od zaintere-
sowań uczniów i nauczycieli.
W miarę potrzeb prowadzone są za-
jęcia logopedyczne, korekcyjne czy 
rewalidacja fizyczna.

!

Płyta chóru Bicie rekordu Guinnessa W internetowym teatrze

nero-
ułko-
yków
przez
otekę
uczy-
Sochę

Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

Wakacyjne zajęcia  w Świetlicy Środowiskowej 
w Biertowicach

„Kopciuszek” 
po niemiecku w gimna-

zjum w Sułkowicach

Zajęcia w świetlicy szkolnej 
w Sułkowicach„Teatr Młodego Aktora”ze szkoły w Harbutowicach

Efekt inwencji 
„bywalców” 

Świetlicy 
Środowiskowej 
w Krzywaczce

Lektorzy akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 
w ZPO w Rudniku


