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Stan obecny i prognozy

a k t u a l n e i nwes t yc je

Nasze rolnictwo

Przedszkole w Krzywaczce
Firma, która prowadziła budowę obiektu, popadła w tarapaty. W związku z tym prace postępowały nieterminowo i niesolidnie. Gmina wezwała
więc wykonawcę do sporządzenia inwentaryzacji
i trwają przygotowania do unieważnienia umowy
oraz do zabezpieczenia budynku przed przekazaniem prac następnemu wykonawcy.

Gimnazjum w Rudniku
Budowę miał prowadzić wykonawca inwestycji
w Krzywaczce. Obecnie, po rozstrzygnięciu przetargu
podpisana została umowa z nowym wykonawcą. Termin jej zakończenia ustalony jest na sierpień 2012 r.
Z uwagi na krótki termin wykonania konieczne są działania doprowadzające do wykonania stanu surowego zamkniętego, by podczas miesięcy zimowych mozna było
prowadzić prace instalacyjne wewnątrz obiektu. Duże
znaczenie będą miały warunki pogodowe umożliwiające roboty ziemne i fundamentowe a także murarskie.

Kanalizacja w Biertowicach
Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Biertowicach na Dziale. Wykonano około 2 km sieci wraz
z przyłączami oraz pompownią sieciową. Jest to pierwsza miejscowość w gminie skanalizowana w całości.
Jednak nie wszyscy mieszkańcy podłączyli się do sieci, co jest obowiązkiem ustawowym. Są to na szczęście
przypadki jednostkowe. Wobec nich zostaną zastosowane sankcje wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wodociąg w Sułkowicach
Do zakończenia prac przy wodociągu w Sułkowicach w rejonie ul. Stanaszka i ul. Ślusarskiej pozostanie wymiana wodociągu w ciągu ul. Ślusarskiej
wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej. Realizacja
tej inwestycji poprzez budowę prawie czterokilometrowego odcinka sieci fi 160 pozwoli na przesył wody
dla całej gminy w przypadku awarii sieci na odcinku
„Wąwóz Łaskiego” – ul. Ślusarska a także ewentualne
zasilenie wodą z wodociągu „myślenickiego”. Planowany termin zakończenia marzec 2012 r.

Wodociąg w Rudniku
Projektowana jest rozbudowa wodociągu w Rudniku (w rejonie ul. Słonecznej) i Sułkowicach (ul.
Partyzantów) – planowane zakończenie rozbudowy
wodociągów przewidziano jeszcze w tym roku.

POiŚ
Po podpisaniu umowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powołano
Jednostkę Realizującą Projekt – zespół z siedzibą w
budynku Urzędu Miejskiego. W najbliższym czasie
przygotowany zostanie wniosek dotyczący refinansowania przedsięwzięć już zrealizowanych w ramach
projektu oraz przygotowanie postępowań przetargowych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Biertowicach, budowę kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach
– etap V oraz modernizację stacji uzdatniania wody.
Jerzy Biernat

Nie jesteśmy gminą rolniczą. Dominują gospodarstwa przydomowe, a dochód rodzin pochodzi
z pracy poza rolnictwem lub z rent.
Obecnie mamy na terenie gminy tylko 12 gospodarstw o areale powyżej 5 hektarów: 4 w Sułkowicach, po 3 w Harbutowicach i Krzywaczce i po jednym
w Rudniku i Biertowicach. W stosunku do ubiegłego roku liczba gospodarstw nieznacznie zmalała (jest
1340), za to bardzo wzrosła liczba nieruchomości rolnych – aż o 157. Obecnie jest to 4229 posesji.
Nasze rolnictwo wspierają: Gminna Spółdzielnia
SCh, Bank Spółdzielczy Rzemiosła, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Karniowice, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Agencja
Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Nadleśnictwo Myślenice.

Wsparcie unijne

Gospodarstwa drobnotowarowe mogą korzystać
tylko z niektórych programów wsparcia.
Większość rolników składa wnioski o dopłaty
bezpośrednie (ponad 400 wniosków rocznie). Mogą
z nich korzystać właściciele przynajmniej 1 ha złożonego z działek rolnych o powierzchni większej niż 0,10
ha, na których grunty rolne są uprawiane, a łąki i pastwiska koszone co najmniej raz w roku przed 31 lipca. Rolników korzystających z pomocy obowiązują też
wymogi dotyczące rejestracji, oznakowania, zdrowia
i warunków hodowania zwierząt gospodarskich.
Dostępne dla nas są także dopłaty do rolnictwa
ekologicznego, które wyklucza stosowanie środków
ochrony roślin i nawozów sztucznych. Dopłaty te wynoszą: 840 zł/ha do gruntów ornych, 330 zł/ha do trwałych
użytków zielonych, 1800 zł/ha do sadów.
Dotowane jest także rolnictwo zrównoważone,
które polega na stosowaniu metod przyjaznych środowisku poprzez wprowadzenie integrowanej ochrony roślin oraz planu nawożenia, opartego na bilansie
azotowym. Dopłata w tym przypadku wynosi 360 zł/
ha gruntów ornych.
Ponadto można uzyskać dopłaty w wysokości 500
zł do hektara na ekstensywne użytkowanie trwałych
użytków zielonych, co wiąże się z podniesieniem walorów przyrodniczych łąk; na ochronę zagrożonych
gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych; zachowania zagrożonych zasobów genetycznych roślin,
czyli m.in. dopłatę do tradycyjnych sadów (dopłata to
wynosi 2100 zł/ha); zachowania zagrożonych zasobów
genetycznych zwierząt (m.in dopłata do rodzimych
ras bydła, klaczy ras konik polski, koń huculski, koń
małopolski, koń śląski, koń wielkopolski, koń sokólski oraz koń sztumski, wielu ras owiec i świń); ochrony gleb i wód (dopłata do wsiewek, międzyplonów
i poplonów), a także stref buforowych.

Alternatywy

Oprócz promowanego programami dopłat rolnictwa proekologicznego, alternatywą dla naszych
rolników jest też rozwój agroturystyki. Także i ta
działalność ma wsparcie unijne.
Szczegółowe informacje można uzyskać od
przedstawiciela MODR w Myślenicach, który pełni
dyżur w budynku B Urzędu Miejskiego we wtorek
i w piątek w godz. 8-14.
Maciej Budek
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Letnia szkoła rozmaitości i magii

Fantastyczna Akcja Lato
Każda Akcja Lato daje uczestnikom dużo frajdy i pozostawia wspaniałe wspomnienia,
ale tegoroczna była niewątpliwie najbardziej udana.
Bogaty program wycieczek w najpiękniejsze miejsca Małopolski, w tym po własnych okolicach
i ciekawy program zajęć to tylko część sukcesu. Reszty dopełniła fantastyczna atmosfera, bardzo ładna pogoda i czarodziejska aura niezbędna w Letniej Szkole Magii i Rozmaitości.
W „Akcji Lato 2011” zorganizowanej przez Świetlicę Środowiskową w Sułkowicach i jej filie we
wszystkich miejscowościach gminy udział wzięło 202 uczestników
w wieku od 8 do 15 lat, przychodzących codziennie od poniedziałku do
piątku, przez trzy tygodnie, na zajęcia trwające minimum 5 godzin.

Sprawnie i twórczo u siebie
Było gwarnie, wesoło i ciekawie. Fruwały baloniki, powstawały bibułkowe cudeńka, było dużo
sportu, zabaw grupowych, szaleństw w salach gimnastycznych
i w plenerze – dla każdego coś
miłego. Dzień odkrywania talentów ujawnił niezwykłych artystów
grających, malujących, żonglujących piłką, pokazali się akrobaci
w gimnastyce artystycznej i ci,
którzy śpiewać lubią. Nie obyło się
bez szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej i opatrywania
drobnych skaleczeń. Na olimpiadzie na wesoło trzeba się było zmierzyć z takimi konkurencjami jak:
bieg z jajkiem na łyżeczce, bieg w
kaloszach, wieszanie prania, wyścigiem, by jak najszybciej włożyć na
siebie jak najwięcej rzeczy.

Odkrywczo na wyjazdach
Oczywiście
były
wyjazdy.
Cotygodniowy basen w Suchej
Beskidzkiej to już tradycja Akcji - wyjeżdżają prawie wszyscy.
Oprócz tego adepci Szkoły Magii
i Rozmaitości poznawali cuda naszego regionu. Podczas wycieczki
do Ojcowskiego Parku Narodowego badali niezwykłe obiekty skalne oraz florę i faunę doliny Prądnika, odwiedzili zamek w Pieskowej
Skale i muzeum przyrodnicze.
W Krakowie niezwykłą atrakcją okazał się pobyt w Komendzie
Wojewódzkiej Policji i spotkanie
z wyspecjalizowanym oddziałem
antyterrorystów. To prezent od
zastępcy Komendanta Posterunku Policji w Myślenicach. Następnie dzieci odwiedziły równie
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Prośba do Pani Sosin o podpis lub zaproponowanie czegoś, co uważa za najbardziej reprezentatywne
fot. z archiwum Świetlicy Środowiskowej

niezwykłe miejsce, jakim okazał
się „Ogród Doświadczeń”. Przez
prawie trzy godziny w wesołej zabawie sprawdzali działanie praw
fizyki na różnych urządzeniach.
Na koniec odwiedzili stary Wawel,
podziwiając jego wspaniałą architekturę i dzieła sztuki.

Zakopane, Zakopane
W ostatnim tygodniu prawie
połowa uczestników pojechała do
Zakopanego. Było spacerowanie
Krupówkami pod Wielką Krokiew,
zwiedzenie Muzeum Tatrzańskiego oraz dwóch najstarszych kościółków i zabytkowego cmentarza
Na Pęksowym Brzyzku, z mogiłami wielu znakomitych Polaków
– w tym twórcy Koziołka Matołka Kornela Makuszyńskiego. Na
tatrzańską wycieczkę dzieci wyruszyły do Morskiego Oka, przejechały również wyciągiem krzesełkowym na słynną Gubałówkę.
Wyjazd do Zakapanego to także kąpiele w basenie przy pensjonacie, w którym mieszkali uczestnicy, ognisko góralskie, dyskoteka
oraz śpiew i wspólne zabawy przy
gitarze. Uczestników mocno połączyło wspólne mieszkanie, wspólne spożywanie posiłków, przebywanie ze sobą przez całą dobę.
Nikt już nie pamiętał, kto jest
z Sułkowic, a kto z Rudnika czy

Krzywaczki. Byliśmy jedną wspólną gromadą zwiedzającą i odpoczywającą w otoczeniu pięknych gór.
Nikomu nie chciało się wracać, gdy
nadszedł piątek, który wcale nie
był przez nas oczekiwany.

I biły serca – nie dłonie
Uczestnicy Akcji Lato 2011
zorganizowali też „Biały Marsz”
przeciwko przemocy. Cała gromada
202 uczestników pod pomnikiem
na Rynku przekazała na ręce Burmistrza i Przewodniczącego Rady
Miejskiej list, w którym wyrażali
sprzeciw wobec wszelkich przejawów przemocy. Na transparentach
niesionych przez uczestników marszu pojawiały się ułożone przez nich
samych rymowane hasła, np. „Nie
plujemy, nie bijemy, tylko rękę podajemy” czy „Biały kolor znak pokoju, w taki sposób koniec boju”.

Kroniki, wierszyki
i wspomnień czar
Podczas trzech tygodni letniego wypoczynku wszystkie miejscowości prowadziły swoją kronikę.
Najpiękniejsza okazała się wakacyjna księga z Biertowic, która
w ostatecznej rozgrywce pokonała
niemal równie piękną kronikę sułkowicką. Powstało wiele wesołych
wierszyków o kolonii oraz ciekawe
foldery i pięć albumów o osobli-
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wościach najbliższej okolicy. Konkurs rysunkowy wyczarował cuda
Małopolski jak żywe.

Ostatnie pieczone kiełbaski
Wszystko, co ma swój początek, ma też niestety i koniec.
Uczestnicy z żalem żegnali swoją
Letnią szkołę rozmaitości i magii.
Była ona rzeczywiście rozmaita poprzez oferowaną rozmaitość możliwości spędzania wolnego czasu
i magiczna czarem wspólnych spotkań, przeżyć i wzruszeń.
22 sierpnia adepci tej szkoły zaprosili na pożegnanie gości: burmistrza Piotra Pułkę, wiceburmistrz
Rozalię Oliwę, przewodniczącego
Rady Miejskiej Jana Sochę, oraz
jego zastępcę Zbigniewa Szubę,
przewodniczącą Komisji Zdrowia
Bożenę Horwat oraz dyrektor gimnazjum w Sułkowicach Stefanię
Pilch, którym dziękowali za stworzenie im możliwości fantastycznego spędzenia wakacji i pochwalili
się osiągnięciami. Rozdano nagrody, zjedzono ostatnie pieczone kiełbaski i pożegnano się, na dziesięć
szkolnych miesięcy.
Krystyna Sosin

Akcja lato
Akcja lato – fajna rzecz
Ten kto chodzi dobrze wie
Skarby Małopolski w tym roku zwiedzamy
Bo czasem cudze chwalimy
A swego nie znamy.
Odwiedziliśmy Ojców, Kraków, Zakopane.
I pobliskie okolice też były zwiedzane
Szkoda tylko, że tak krótko to trwało
Ale i tak bardzo nam się podobało
Ania Gielata kl. V Harbutowice

Baw się na całego
Gdy świadectwo obejrzy tato
Zapisz się na „Akcję Lato”
Czy słońce, czy deszcz,
Bierz plecak i na Akcję spiesz.
Ojców i okolice
To dla mnie żadne tajemnice,
Skałki i jaskinie
są ładniejsze niż w kinie.
Smok nadal Wawelu pilnuje
A wielu dawnych władców w podziemiach króluje.
Chcesz w basenie popływać kolego
Jedź z nami do Suchej
I baw się na całego.
Prawdę powiedział tato
Że najlepsza zabawa jest na „Akcji Lato”
Agnieszka Kurek
kl. II gimn. w Sułkowicach

Zakończenie lata na Kamieńcu w „górnych” Sułkowicach

Esioki w roli gwiazdy
Pięknie umyte i odmalowane, jak paradne lale ustawione
na zaoranym polu, dumnie prezentowały się przed oczami
mieszkańców i jury. I sułkowicki zlot esioków okazał się
największą atrakcją Pożegnania lata na Kamieńcu.

fot. Joanna Gatlik

Tym razem obyło się bez przesuwania imprezy z powodu złej aury.
Pogoda dopisała wyśmienicie niemal przez cały czas – poza porywistym wiatrem, który ruszył do szturmu wieczorem podczas koncertu
zespołu Teksas i pląsów mieszkańców. Sympatyczna atmosfera i wytęsknione słońce przyciągnęły wielu
mieszkańców z dziećmi, które miały
okazję poskakać na trampolinach
i skakańcach, wziąć udział w konkursach organizowanych przez Danutę
i Roberta Suwajów oraz obejrzeć
Smerfy i pana Szczotkogębego
z Księgi Czarów. Dla głodnych była
grochówka z kuchni polowej i kiełbasa z grilla serwowana przez druhów z OSP. Jak zwykle niezawodne,
wystąpiły Orkiestra Dęta z Sułkowic, zespół taneczny Retro, odbył się
pokaz tańca towarzyskiego i koncert
koła gitarowego z GOK, były sztuczne ognie i radosna zabawa.
Jednak największą furorę
zrobiły esioki, czyli ręcznie robione traktory – złożone z części
różnych starych pojazdów przez
mechaniczne złote rączki. Ponieważ był to pierwszy zlot esioków,
to „zleciało” się na niego tylko siedem ciągników. Ich krasę oceniało
jury złożone z redaktora „Dziennika Polskiego” Macieja Hołuja oraz
sułkowiczana Stanisława Włocha
(seniora), Jerzego Latonia i Leszka
Tyrawy. Wybór był bardzo trudny,
bo każdy z esioków miał w sobie „to

coś”. Ostatecznie pierwsze miejsce przyznano Julianowi Kuchcie,
drugie Władysławowi Mieleckiemu, trzecie Adamowi Moskalowi, czwarte Janowi Dudzie, piąte
Kazimierzowi Jędrzejowskiemu.
Nagrody były niebagatelne – za
pierwsze miejsce DVD, za kolejne
10 worków ziemniaków, 20 litrów
ropy, 2 biurka i 2 komplety narzędzi. Żaden esioko-kierowca nie
mógł się zatem czuć rozczarowany, bo nikt nie wyjechał z pustymi
rękoma. Pomysłodawcą imprezy
był Mateusz Otręba – wykładowca
ASP i artysta malarz, który kiedyś
chciał namalować esioki na płótnie i tak zrodził się pomysł.
W Turnieju Piłki Nożnej o puchar burmistrza Sułkowic wzięły
udział cztery pięcioosobowe drużyny. Zwycięska grupa Kagankowa dolina zdobyła najwięcej, bo
9 punktów i otrzymała od burmistrza Piotra Pułki piłki.
Wielu ludzi dobrej woli przyczyniło się do organizacji imprezy.
Nieformalnemu
Stowarzyszeniu
Kamieniec w składzie: Stanisław
Włoch, Leszek Tyrawa, Grzegorz
Ciężkowski, Mieczysław Twardosz,
Jerzy Latoń, Stanisław Latoń i Jan
Latoń ok. 2 miesięcy zajęło pozyskiwanie sponsorów i przygotowanie
imprezy.
Właściciele udostępnili
swoje działki do zabawy, a GOK zajął się koordynacją, nagłośnieniem
i prowadzeniem zabawy.
(jg)
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Z Karoliną Boczkają rozmawia Joanna Gatlik

Śpiew to moja pasja

Karolina Boczkaja. Jej talent mogliśmy podziwiać podczas tegorocznych Dni Gminy Sułkowice, kiedy
trzykrotnie podczas jednej imprezy
wchodziła na scenę. Zaczarowała
głosem niejednego słuchacza. Nieśmiała, czeka jeszcze na swój czas,
chce się rozwijać muzycznie i głosowo. Obecnie uczęszcza do II Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana III
Sobieskiego w Krakowie do drugiej
klasy o profilu biologiczno - chemicznym. Talent Małopolski 2011.
Ma 17 lat.

Obiad za jedyne 4 złote

Rodzicu,
zapisz swoje dziecko
na obiady !
Wszystkie szkoły i przedszkola naszej gminy prowadzą własne stołówki. Przygotowują
dwudaniowe
obiady,
bardzo smaczne, urozmaicone
i
pełnowartościowe,
zgodnie
z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, a zarazem tanie (ok. 4 zł za obiad).
Dlaczego takie tanie? Otóż
uczeń płaci wyłącznie za tzw.
„wsad do garnka”, czyli za produkty potrzebne do przygotowywania
posiłków.
Wszystkie pozostałe koszty
prowadzenia stołówek – wyposażenie, media, zatrudnienie personelu – pokrywa gmina.
Rozalia
Oliwa

– Od kiedy śpiewasz?
– Już w dzieciństwie lubiłam śpiewać. Zauważyli to rodzice i posłali mnie do Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Myślenicach. Chodziłam tam od drugiej
klasy szkoły podstawowej, aż do
pierwszej gimnazjum. W sumie
6 lat. Uczestniczyłam w zajęciach
z kształcenia słuchu i rytmiki oraz
w lekcjach gry na pianinie. Należałam też do chóru szkolnego.
I tak to się mniej więcej zaczęło.
– A co było potem?
– Śpiewałam na różnych akademiach w gimnazjum, w Sułkowicach. Obecnie należę do chóru licealnego w Krakowie.
– Jak to się stało, że wystartowałaś w konkursie Talent Małopolski
2011?
– Namówiła mnie do tego pani
profesor, która w naszej szkole
zajmuje się również kulturą i teatrem. Eliminacje rejonowe odbyły się w Krakowie, a finał w Zawoi. Z każdego powiatu startowało
w konkursie ok. 130 osób. I tak
z całej Małopolski uzbierało się ok.
tysiąca uczestników. Wybrano 42.
równorzędne miejsca w kategorii śpiew. W gronie nagrodzonych
znalazłam się również ja.
– Wiem też, że udzielałaś wywiadu w radiu i śpiewałaś w Piwnicy
pod Baranami.
– Tak, to było w ramach konkursu
Talent Małopolski 2011, w czerwcu. Wybrani uczestnicy mogli
wystąpić w radiu Plus – nagrać
prezentowaną na konkursie piosenkę i udzielić wywiadu. Śpiewałam wtedy utwór Ewy Demarczyk
„Grande Valse brillante”. A nagrywałam jeszcze dodatkowo „Ave
Maria” Beyonce. Wszyscy wyróżnieni uczestnicy mieli wystąpić
w legendarnej Piwnicy pod Baranami. Byliśmy podzieleni na dwie
grupy i śpiewaliśmy w dwóch turach przez kolejne czerwcowe niedziele. Było to dla mnie całkiem
nowe doświadczenie.
– Co jeszcze robisz, żeby się rozwijać muzycznie? Przecież nie możesz zmarnować takiego talentu!
– W lutym byłam na warsztatach
gospel w Sieprawiu, które pro-

wadzili ciemnoskórzy piosenkarze, tacy jak: Colin Vassell, Peter Francis oraz Brian Fentress.
W przyszłym roku też pewnie wezmę w nich udział. Od dwóch lat
śpiewam w Grupie Apostolskiej
w Sułkowicach. Należę też do
chórku gospelowego, który prowadzi Mateusz Pitala. W konkursach
jakoś się więcej nie udzielałam.
Śpiewam dla siebie, ale także dla
swojej rodziny. Poza tym szkoła
zajmuje bardzo dużo czasu. Nauczyciele są bardzo wymagający.
Dojazdy do Krakowa też zabierają
trochę czasu.
– Jakie są Twoje ulubione przedmioty?
– Lubię matematykę, biologię
(chemię też, ale może troszkę
mniej). Muzyki nie mamy a szkoda), ale jest za to WOK – wiedza
o kulturze.
– Masz jakiegoś ulubionego artystę, na którym się wzorujesz?
– Tak do końca nie, ale lubię klimaty gospel, raczej zagraniczną
muzykę. Wspaniały głos ma Beyonce. Ostatnio jestem pod wrażeniem śpiewu Adele.
– A Twój ulubiony instrument muzyczny?
– W szkole muzycznej uczyłam
się gry na pianinie. Myślę, że do
tej pory lubię ten instrument najbardziej, chociaż podoba mi się
też brzmienie gitary. Jeśli chodzi
o samą grę, to w zaciszu domowym
utrwalam poznane dotąd utwory
klasyczne, ale sięgam też po nowe,
m.in. z muzyki rozrywkowej.
– Jakie masz plany na przyszłość?
Czy nie chciałabyś śpiewać w jakimś zespole – choćby weselnym,
żeby mieć kontakt z muzyką?
– W przyszłości chciałabym studiować muzykę, ale to nie jest takie
pewne. Jestem w klasie biologiczno-chemicznej, więc cicho, jak na
razie, myślę też o medycynie lub
farmacji. Ostatnio odkryłam, że
ludzie związani z muzyką często
też interesują się medycyną. Jeśli
chodzi o zespół, to chyba jeszcze
za wcześnie, aby o tym mówić. Teraz na pewno chciałabym zająć się
bardziej poważnie rozwojem swoich możliwości głosowych.
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Z przemówienia okolicznościowego burmistrza Piotra Pułki
(...) jak bardzo nasi przodkowie chcieli decydować o swoim
losie, świadczą chociażby słowa
Adama Mickiewicza, który w Księdze Pielgrzymstwa Polskiego napisał: O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej – prosimy
Cię Panie.
Radość z odzyskanej niepodległości była wielka. Dziś możemy

sobie tylko wyobrazić atmosferę
tamtych dni.
Ale ten niebywały entuzjazm
naszych
przodków
powinien
udzielić się również i nam, inspirując nas do działania oraz budząc
dumę z tego, że jesteśmy Polakami, że mamy tak bogate dziedzictwo narodowe i że idąc w sztafecie
pokoleń, kontynuujemy dzieło

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

wielkich rodaków. Nie możemy
ich przecież zawieść.
Uczucia patriotyczne powinny być w nas tak żywe, jak wtedy
– 11 listopada 1918 roku.
Zróbmy wszystko, aby 11
listopada był dniem radosnym
i wyjątkowym dla każdego Polaka.
Jest to przecież dzień ponownych
narodzin naszej Ojczyzny.

Dzień 11. 11. 2011 zakończyło wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych w GOK
fot. Krzysztof Trojan

Gminna Akademia Niepodległości

„Nie będę jak zerwana nić…”
Reprezentacje wszystkich szkół gminnych spotkały się w hali sportowej gimnazjum w Sułkowicach
w środę 9 listopada, żeby uczcić 93. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
kub Ryś (1c), Justyna Bielarz
Piękny, nostalgiczny mon(3d), Patryk Konik (3d), Joantaż słowno–muzyczny, przygotona Piegza (3a), Karolina Twarwany przez uczniów Gimnazjum
dosz (1c), Gabriela Kuchta (2c),
im. Stefana kard. Wyszyńskiego
Aneta Moskal (3a), Karolina
pod kierownictwem Aleksandry
Horwat (2f), Joanna Profic (1c),
Łakomy i Urszuli Kuklicz, na
Gabriela Włoch (3c), Mikołaj
który zaprosiła dyrektor StefaBochenek (3a) oraz Szymon
nia Pilch, przypomniał o bohaBiela (3a).
terach z tamtych lat i wywołał
Delegacja uczniów udała
wzruszenie wśród obecnych.
się pod Pomnik Ofiar PacyfikaNauczyciel historii Marceli Pacji i zapaliła pod nim znicze.
cut przytoczył historię odzyskaPozostaje mieć nadzienia niepodległości przez Polskę.
ję, że „Gawęda o miłości zieUczestnicy uroczystości odśpiemi ojczystej” Wisławy Szymwali Hymn Polski oraz hymn
borskiej deklamowana przez
sułkowickiego gimnazjum.
Gminna akademia w sułkowickim gimnazjum
jedną z gimnazjalistek, to nie
Wśród wykonawców piefot. Joanna Gatlik
tylko „pusto brzmiące słowa”
śni patriotycznych można było
usłyszeć m. in. bardzo utalento- ły zwycięskie solistki – Katarzyna wygłaszane w imieniu społecznowaną gimnazjalistkę z Sułkowic Falc z Rudnika i Andżelika Szla- ści szkolnej, ale faktyczna deklaracja patriotyzmu, a nić wiążąca
– Paulinę Rusek. Zaprezentowali chetka z Krzywaczki.
Wiersze oraz utwory muzycz- uczniów, nauczycieli, dyrektorów
się także zwycięzcy tegorocznego
Gminnego Konkursu Pieśni Pa- ne przedstawili: Paulina Rusek szkół i władze gminy będzie oznatriotycznych – kierowane przez (3b), Jakub Jędrzejowski (3c), Mi- czać zawsze poszanowanie tradyMałgorzatę Wątor: chór ze szkoły chał Mistarz (3c), Piotr Stręk (3c), cji, zachowanie pamięci o przodpodstawowej i chór z gimnazjum Klaudia Oramus (3c), Zuzanna kach oraz wzajemny szacunek
w Krzywaczce. Poza tym wystąpi- Flis (3c), Kamila Sroka (2e), Ja- dla swoich dokonań.
Joanna Gatlik
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Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej w Krzywaczce

A pieśń uszła cało

Celem tegorocznego przeglądu było nie tylko kształtowanie
patriotycznych postaw młodego
pokolenia, lecz również zwrócenie uwagi uczestników na właściwe rozumienie znaków i symboli
narodowych w polskiej kulturze
i obyczajowości.
Pieśń zawsze towarzyszyła
człowiekowi w jego pracy i walce.
Pomagała żyć i tworzyć, bić się
i zwyciężać, służyła umacnianiu
więzi społecznych, przyczyniała
się do formowania uczuć patriotycznych.
Chociaż dzisiejszy patriotyzm
nie ma tak heroicznego charakteru, jak za czasów pokoleń walczących zbrojnie o wolność polityczną
i społeczną, to pieśń patriotyczna
wciąż żyje w Narodzie, o czym
świadczy liczny udział w konkursie dzieci i młodzieży ze szkół naszej gminy.
Konkurs przeprowadzono w
dwóch kategoriach: chóry/zespoły
wokalne oraz soliści z uwzględnieniem podziału na uczestników ze
szkół podstawowych i gimnazjów.
Wszystkie konkursowe wykonania
oceniało jury w składzie:
Mateusz Pitala – student
Akademii Muzycznej, prowadzący chór Apassionata; Sylwester
Kordas – organista, akompaniator w Zespole Pieśni i Tańca
Ziemia Myślenicka; Maciej Semla
– muzyk, organista i dyrygent.
Laureaci otrzymali nagrody
oraz pamiątkowe dyplomy. Nad
przebiegiem konkursu czuwały:
pomysłodawczyni i organizator
konkursu Małgorzata Wątor oraz
Wicedyrektor ZPO w Krzywaczce
mgr Agnieszka Lipczyńska-Łabędź. Konkurs został przeprowadzony pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Sułkowice,
Pana Piotra Pułki.

fot. Joanna Gatlik

Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / Pieśń ujdzie cało...
– pisał Adam Mickiewicz w Konradzie Wallenrodzie w latach 30. XIX wieku.
Ten właśnie fragment przyjęli za motto organizatorzy drugiej edycji
Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej Żeby Polska była Polską, zorganizowanego 7 listopada
w Zespole Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce.

Laureatka Katarzyna Falc z Rudnika

fot. Joanna Gatlik

Wyniki konkursu
I miejsce w kategorii chór / zespół wokalny (szkoły podstawowe)
– Szkoła Podstawowa w Krzywaczce, przygotowanie laureatów z Krzywaczki Małgorzata Wątor
I miejsce w kategorii solista dziecięcy – Katarzyna Falc – Szkoła
Podstawowa w Rudniku, przygotowanie Ireneusz Przała
I miejsce w kategorii chór / zespół wokalny (gimnazja) – Gimnazjum w Krzywaczce
I miejsce w kategorii solista młodzieżowy – Angelika Szlachetka
– Gimnazjum w Krzywaczce
Nagroda Specjalna Burmistrza II miejsce – Paulina Rusek – Gimnazjum w Sułkowicach, przygotowanie Aleksandra Łakomy.

Tomasz Kukla

Dziękujemy wszystkim uczestnikom
za zaangażowanie i udział, zapraszamy w przyszłym roku.
Organizatorzy

Jurorzy – zawsze mają trudne zadanie

fot. Joanna Gatlik
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Sułkowice w latach okupacji niemieckiej wspomina Irena Koza

Tajne nauczanie
Wspomnienia z pracy w tajnym nauczaniu czasie okupacji hitlerowskiej w Sułkowicach, wykaz nauczycieli pracujących w szkole powszechnej, kilka zdjęć oraz przechowaną w domu książkę z biblioteki szkoły zawodowej pt „Pamiątki Seweryna Soplicy” Henryka
Rzewuskiego przekazuję na prośbę mojej matki Ireny Koza. Jest ona
ostatnim nauczycielem szkoły z okresu okupacji. W lipcu tego roku
skończyła 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) lat. Pamięta dawne czasy
ale i chwilę obecną. Na stałe od września 1945 r. mieszka w swoim
rodzinnym mieście Krakowie. Syn Janusz Koza, Kraków 09.11.2011.
Sułkowice – obecnie miasto,
w czasie okupacji wieś w powiecie
myślenickim. Głównym zajęciem
i środkiem utrzymania ludności
niezelektryzowanej wtedy miejscowości było rolnictwo i praca nakładcza w licznych kuźniach.
W czasie okupacji czynna
była w Sułkowicach 7-klasowa
szkoła powszechna mieszcząca się
w piętrowym budynku przy rynku
i dodatkowo w odległym o kilkaset
metrów budynku dawnej karczmy.
Drugą szkołą była „Szkoła zawodowa dla przemysłu metalowego”
kształcąca kowali i ślusarzy.
Lasy Sułkowic, sąsiednich
Harbutowic i Jasienicy, sięgające aż do Makowa Podhalańskiego
i Suchej Beskidzkiej, stanowiły
doskonałą bazę dla licznych oddziałów partyzanckich AK (m.in.
oddz. „Hardego”), AL i BCH. Powodowało to stałe najazdy Niemców na Sułkowice i okoliczne lasy.
W lipcu 1943 r. oddziały niemieckiej
żandarmerii,
policji
i wojska otoczyły nad ranem wieś,
spędziły wszystkich jej mieszkańców na łąkę zwaną „bydlęcym
rynkiem” i rozkazały ułożyć się
twarzą do ziemi. Tak zaczęła się

pacyfikacja. W godzinach popołudniowych zaczęto odliczać ludzi
do dziesiątkowania, ale później
Gestapo zaniechało tego i wybrano
26 ludzi, których rozstrzelano na
łące między spichlerzem a szkołą.
Jednemu ze skazanych (Piechota)
udało się uciec.
Równocześnie
aresztowano
78 osób, które wywieziono do obozu koncentracyjnego w Krakowie
– Płaszowie. Po kilku miesiącach
udało się uzyskać ich zwolnienie,
ale 4 z nich zmarło w obozie.
Nie omijały Sułkowic również i fale mniejszych aresztowań,
a zwłaszcza dwukrotne aresztowanie z list Gestapo, kiedy to zabierano inteligencję dość licznie
zamieszkującą wieś w czasie okupacji, a między innymi nauczycieli, lekarza, księdza. Część z nich
została rozstrzelana w Krakowie
przy ul. Botanicznej, część zginęła w obozie koncentracyjnym
w Gross Rosen.
W takich warunkach ciągłych
aresztowań i zastraszania przez hitlerowców, niepełnej nauki w szkole powszechnej, która w pewnych
okresach była nawet pozbawiona
budynku (stacjonowały tam woj-

Od lewej Jadwiga Blak z córką
i Irena Koza (nauczycielki szkoły
powszechnej) w okresie okupacji na
tle wikarówki

ska niemieckie), udało się jednak
zorganizować komplety tajnego
nauczania i to nie tylko na poziomie szkoły podstawowej, ale i szkoły średniej ogólnokształcącej.
Głównym organizatorem i osobą kierującą kompletami szkoły
średniej był Władysław Sala, zastrzelony potem przy ucieczce
przed aresztowaniem.
Poziom szkoły podstawowej
organizowali i prowadzili: Marian
Bicz (kierownik szkoły podstawowej), Kazimiera Gruszecka, Józef
i Maria Hojdowie, Karolina Lisowska i ja – Irena Koza.
Liczba młodzieży uczestniczącej w tych kompletach, zarówno na
jednym jak i drugim poziomie była
zmienna, ale nie ma możliwości jej
podania, gdyż ze względu na zagrożenie nikt nie prowadził takiej statystyki. Na pewno była duża – Sułkowice bowiem były wsią mającą
w tym czasie około cztery tysiące
mieszkańców.
Nauka młodzieży z poziomu
szkoły średniej była utrudniona

Zdjęcia dzieci pierwszokomunijnych z księdzem i nauczycielką Ireną Kozą. Redakcji nie udało się ustalić nazwisk księdza i sfotografowanych dzieci. Może ktoś z Czytelników ich rozpozna?
fot.z arch. Ireny Kozy
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Uczyłam języka polskiego,
historii, geografii; korzystaliśmy
z podręczników i książek zachowanych przez kierownika szkoły.
Młodzież poznała dzieje Ślimaka z Placówki Bolesława Prusa, Latarnika i Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza, wiersze Marii
Konopnickiej, Wierną rzekę Stefana Żeromskiego. Wraz z kierownikiem Marianem Biczem uczyłam
pięknych pieśni patriotycznych.

Nauczycielki
(od lewej) Irena Koza
i Kazimiera Gruszecka

częstym jej udziałem w akcjach
partyzanckich – wysadzanie torów kolejowych, mostów, rozbrajanie Niemców – z których uczniowie-partyzanci czasami nie wracali.
Nauka dla uczniów szkoły podstawowej odbywała się
w mieszkaniu kierownika szkoły,
w moim lub koleżanki Gruszeckiej. Dzieci przychodziły pojedynczo i tak wracały; grupa liczyła 1015 osób. W razie najazdu Gestapo
zawieszaliśmy zajęcia.

Tych kilka wspomnień z czasów okupacji hitlerowskiej, dramatycznych
wydarzeń w Sułkowicach i pracy
w tajnym nauczaniu spisała
Irena Koza

Nauczyciele Szkoły Powszechnej
w Sułkowicach w okresie okupacji:
Marian Bicz – kierownik szkoły
Jadwiga Blak
Kazimiera Gruszecka
Józef Hojda
Maria Hojda
Irena Koza
Katarzyna Kramarz
Karolina Lisowska
Stefania Milewska
Jak zastrzega Irena Koza,
spis może być niekompletny.

Turniej Strzelecki z okazji
Święta Niepodległości

O Puchar
Burmistrza
Z okazji Dnia Niepodległości, jak co roku na Strzelnicy
Sportowej ZSZiO w Sułkowicach
9 listopada odbył się Turniej
Strzelecki o Puchar Burmistrza
Sułkowic oraz o puchar Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Wojska Polskiego.
Pierwsze miejsce wystrzelał
sobie Wiesław Flejtuch – Brat Kurkowy, który regularnie obejmuje
honorowym patronatem tę imprezę. Uroczyste wręczenie pucharu
i dyplomów z rąk dyrektor Aleksandry Korpal odbyło się w odnowionej Galerii Internat.
Drugie miejsce zajął Maciej
Betlej, a trzecie Grzegorz Biela.
Podziękowania za pomoc w organizacji imprezy otrzymali Katarzyna
Makuch i Andrzej Pułka.
(jg)

Z jesienną wizytą

U św. Michała
w Lesie Groby
Kapliczka św. Michała Archanioła w Lesie Groby odwiedzana jest dwa razy do roku:
z okazji rocznicy bitwy lanckorońskiej Konfederacji Barskiej
oraz z okazji święta Patrona tego
miejsca. W tym roku spotkanie
jesienne zorganizowali strażacy
z OSP w Habrutowicach.
Kapliczka św. Michała Archanioła w Lesie Groby, gdzie pochowani są Konfederaci Barscy, nie ma
własnego odpustu. Ale miał go stojący tu ongiś harbutowicki kościół.
Wezwanie odziedziczył też kościół
obecny (obok wezwania Matki Bożej). Ma więc dwa odpusty.
Msza św. na polanie przy kapliczce, nad grobami konfederatów
ma zawsze szczególną atmosferę,
zarówno w wiosennej szacie maja,
jak w barwach jesieni.
Po Mszy św. jak zwykle było
sąsiedzkie spotkanie mieszkańców kilku gmin przy ognisku, kiełbaskach i śpiewie z gitarami.
(red.)
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Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło 2054 uczniów i przedszkolaków

Nasze szkoły i przedszkola w liczbach
Być może statystyki są nudne, jednak czasami warto je przeanalizować, by lepiej zrozumieć
skalę potrzeb i problemów związanych z różnymi obszarami życia naszej gminy.
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego „Klamra”
wzięła pod statystyczną lupę nasze szkoły.
W szkołach podstawowych
i gimnazjach naszej gminy rok
szkolny 2011/2012 rozpoczęło
1532 uczniów, 527 gimnazjalistów i 1005 uczniów szkoły
podstawowej. Do przedszkoli
uczęszcza 522 dzieci.
W ciągu ostatnich lat liczba uczniów rozpoczynających
naukę w I klasie zmienia się
w niewielkim stopniu i waha
się w granicach 160 osób. W tym
roku jest to 176 „pierwszaków”,
w ubiegłym – 166, najmniej
liczny był rocznik rozpoczynający naukę dwa lata temu– 148
dzieci, a najliczniejszy to dzisiejsza klasa I i II gimnazjum – ok.
180 osób).

Przedszkola
Gmina prowadzi 7 przedszkoli
samorządowych, w nich 22 odziały,
z czego w przedszkolu nr 1 w Sułkowicach jest jeden oddział integracyjny. Największym naszym przedszkolem jest sułkowicka „dwójka”,
gdzie funkcjonuje 5 oddziałów.
Przedszkola nr 3, w Harbutowicach
i w Biertowicach prowadzą po dwa
oddziały, Krzywaczka ma 3, a przedszkole w Rudniku i „jedynka” z Sułkowic – po 4 oddziały. W całej gminie nie ma problemu z miejscami
w przedszkolach, a liczba oddziałów
i czas ich pracy są elastycznie dostosowywane do faktycznych potrzeb
mieszkańców (co jak wiadomo jest
dość rzadkie w skali kraju i stanowi
powód do chluby).

Szkoły podstawowe

W każdej miejscowości gminy
działa szkoła podstawowa. Szkoły w Biertowicach, Krzywaczce
i Harbutowicach mają po 1 oddziale w roczniku, szkoła w Rudniku
– po 2 oddziały, a w Sułkowicach
po 4 oddziały. 3 oddziały sułkowickiej szkoły to klasy sportowe,
w każdym roczniku jest też po
jednej klasie integracyjnej. Do
największej w gminie sułkowickiej podstawówki uczęszcza 464
uczniów, do najmniejszej biertowickiej – 65 uczniów.
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Gimnazja
Obecnie w gminie działają
3 gimnazja. Najmłodsze gimnazjum w Rudniku osiągnęło w tym
roku już pełen „skład” czyli po
dwa oddziały z każdego rocznika.
Jednociągowe jest gminazjum
w Krzywaczce. Rudnickie liczy 110
uczniów, krzywaczańskie – 82. Gimnazjum w Sułkowicach kształci młodzież z Sułkowic, Biertowic i Harbutowic, prowadząc po 5 oddziałów
w roczniku (a klas II jest 6). Łącznie
uczy się w nim 335 uczniów.

Sześciolatki

W tym roku rodzice mogli
jeszcze podejmować decyzję co
do tego, czy zdecydują się posłać
sześciolatki do pierwszej klasy,
czy do przedszkola. W przyszłym
– o ile nic się w ustawie nie zmieni
– sześciolatki pójdą do szkoły obowiązkowo.
W pierwszych klasach naszej
gminy w tym roku uczy się 21 sześciolatków: 15 w szkole Sułkowicach, 5 w Rudniku i 1 w Krzywaczce. Pozostałe 140 dzieci sześcioletnich chodzi do przedszkoli.

Uczniowie o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
Opinie poradni o specjalnych
potrzebach edukacyjnych posiada w
gminie 57 uczniów szkół podstawowych. 21 z nich wymaga kształcenia
specjalnego. Jedno z dzieci ma odroczony obowiązek szkolny, a jedno
objęte jest nauczaniem indywidual-

nym. Po dwoje dzieci uczęszcza
na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone przez
szkoły w Sułkowicach i Rudniku,
pięcioro dowożonych jest do Myślenic do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
(OREW), a jedno do gimnazjum
specjalnego w Myślenicach. Jest
to uzależnione od stopnia niepełnosprawności dziecka.
W
gimnazjach
opinię
o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiada 58 uczniów,
a 6 ma orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.

Dowóz do szkoły

Do szkół podstawowych dowożone są dzieci w Sułkowicach
(45 dzieci) i w Harbutowicach
(9 dzieci). Są to uczniowie, którzy
mieszkają w odległości 3 km od
szkoły, a w pojedynczych przypadkach nawet 4 km. Do gimnazjum w Sułkowicach ze względu
na odległość dowożonych jest 94
uczniów.
Osobno organizowany jest dowóz do szkół i placówek opiekuńczych dzieci niepełnosprawnych:
20 do szkół podstawowych i 5 do
gimnazjum w Sułkowicach.

Nauczyciele

Gmina zatrudnia ogółem 205
nauczycieli w szkołach i przedszkolach. Najwięcej, bo 112 jest nauczycieli dyplomowanych (najwyższy stopień awansu zawodowego
nauczyciela). Nauczycieli mianowanych mamy 47, kontraktowych
40 oraz 6 stażystów. Nie wszyscy
oni są nauczycielami zatrudnionymi na pełnym etacie. Biorąc pod
uwagę wymiar godzin, gmina obsługuje 181,12 etatów nauczycielskich, w tym ZPO w Biertowicach
– 11,67 etatu, ZPO w Harbutowicach
– 13,27 etatu, ZPO w Krzywaczce
– 23,49 etatu, ZPO w Rudniku
– 31,83 etatu, szkoła podstawowa
w Sułkowiach – 44,62 etatu, gimnazjum w Sułkowicach – 36,78 etatu,
a sułkowickie przedszkola zatrudniają nauczycieli na 19,46 etatu. (red.)
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Remonty i inwestycje w placówkach oświatowych w 2011 roku
We wszystkich placówkach
oświatowych remonty i modernizacje, a także ich doposażanie
prowadzili dyrektorzy, którzy w
imieniu gminy sprawują trwały
zarząd nad obiektami. Jednocześnie inwestycje w placówkach
oświatowych systematycznie prowadzi gmina.

ZPO w Biertowicach

Wykonane prace: wymiana
stolarki okiennej w budynkach
szkoły i przedszkola, założenie
siatki ochronnej na okna, malowanie szatni, części korytarza, dwóch
sali w przedszkolu, zakup wykładzin do przedszkola i na korytarz,
wykonanie ciągu komunikacyjnego, remont łazienki i magazynu żywnościowego, remont sali
gimnastycznej (dofinansowany ze
środków Rady Sołeckiej w Biertowicach, a foszty dębowe podarował
sponsor), wymiana lamp, wyposażenie sali nowego oddziału przedszkolnego, wykonanie szafek do
szatni. Prace remontowe w znacznej części wykonała grupa gospodarcza z UM w Sułkowicach.
Gmina wykonała ponadto wymianę okien w budynku A i B

ZPO w Harbutowicach

Wykonane prace: wymiana
drzwi w pokoju nauczycielskim,
montaż wykładziny w sali przedszkolnej.
W trwały zarząd dyrektor
szkoły otrzymał także Dom Nauczyciela. Obecnie prowadzone
tam są przez gminę prace remontowe, m.in. wymiana okien na
1 piętrze. W kolejnym zwolnionym
mieszkaniu powstają sale, które
będą służyły szkole i świetlicy.

ZPO w Krzywaczce

Wykonane prace: zakup 7 szt.
drzwi do klas na II piętrze budynku, zakup tablicy interaktywnej
z pełnym oprzyrządowaniem, malowanie i remont 3 sal, modernizacja kanalizacji, zakup kopiarki do
użytku nauczycieli i uczniów, zakup strojów dla chóru szkolnego.
Ma ukończeniu jest przykrywanie dachem i zabezpieczanie na
zimę skrzydła budynku przeznaczonego na przedszkole (szerzej
na temat tej inwestycji piszemy
na str. 16).

ZPO w Rudniku

Wykonane prace: adaptacja
dwóch pomieszczeń na sale lekcyjne z wypracowanych dodatkowych

dochodów z czesnego w przedszkolu, adaptacja pomieszczenia
na salę przedszkolną, wykonanie
szatni dla klas pierwszych SP
i oddziału przedszkola, prace modernizacyjno–remontowe (malowanie: wyposażenia boiska sportowego, magazynu kuchni, bramy
wjazdowej, stolików uczniowskich
i korytarza koło sali gimnastycznej), wymiana oświetlenia, zakup
dywanów do dwóch sal.
Po przerwie niezależnej od
gminy, wznowiona została budowa
skrzydła dla gimnazjum (szerzej
na temat tej inwestycji piszemy
na str. 16)

Gimnazjum w Sułkowicach
Wykonane
prace:
montaż
okapu kuchennego, modernizacja radiowęzła (pozyskano do radiowęzła – 2.800 zł), modernizacja
systemu alarmowego, uruchomienie platformy dla osób niepełnosprawnych, stworzenie gabinetu
pielęgniarki i sali terapii, montaż
skoczni przy boisku, demontaż
starej instalacji nagłaśniającej, wymiana oświetlenia i remont świetlika w hali sportowej, ogrodzenie
terenu szkolnego, malowanie korytarza szkolnego, biblioteki, 3 sal
lekcyjnych, świetlicy i kuchni.
Ponadto gmina przeprowadziła modernizację infrastruktury
sportowej (w tym przygotowana
została dokumentacja przetargowa na konkurs).

Przedszkole Nr 1

Ławka-kwietnik na wyremontowanym
placu przy szkole podstawowej
w Sułkowicach
fot. Joanna Gatlik

SP w Sułkowicach

Wykonane prace: wymiana:
gniazd siłowych, instalacji elektrycznej, baterii, syfonów, drzwi i
zamków uszczelnienie instalacji
sanitarnej w kuchni; zakup termy
elektrycznej, podłączenie zimnej
i ciepłej wody, montaż kanalizacji
w świetlicy; prace remontowe, wymiana wykładzin, lamp, regałów w
gabinecie pielęgniarskim; remont
korytarza na poddaszu, modernizacja dwóch toalet; zakup tablicy interaktywnej i adaptacja sali do potrzeb jej montażu; wymiana lamp
oświetleniowych w sali gimnastycznej; remont urządzeń na boisku
szkolnym; wykonanie oświetlenia
wielofunkcyjnego boiska sportowego (prywatny inwestor – firma
JUCO). Zakup: laptopa z oprogramowaniem (prywatny sponsor),
sprzętu audiowizualnego - telewizor, odtwarzacz video, odtwarzacz
DVD, radiomagnetofon (prywatny
sponsor – ksiądz proboszcz) i mebli
kuchennych (prywatny sponsor).
Gmina wykonała ponadto remont placu przyszkolnego.

Wykonane prace: modernizacja instalacji kanalizacyjnej,
położenie płytek na podłodze
w ubikacji, konserwacja urządzeń
ogrodowych, wymiana baterii kuchennej, modernizacja ogrodu
przedszkolnego, zakup materiału
na malowanie części gospodarczej
budynku, części elewacji i odgrzybianie piwnic.

Przedszkole Nr 2

Wykonane prace: malowanie ścian i stolarki wewnętrznej
w szatni; ścian w zmywalni, modernizacja parkietu (koszty najmu
cykliniarki pozyskane od sponsora, wykonanie – grupa gospodarcza z UM), wymiana oświetlenia
w szatni, wykończenia podłogowe.
W ramach inwestycji gminnych rozebrany został taras i wykonano izolację budynku oraz
wykonana została podbudowa pod
parking.

Przedszkole Nr 3
Wykonane prace: naprawa
wierzchniej płyty na szambie
(grupa gospodarcza z UM), montaż pompy do odprowadzania
wody opadowej, remont urządzeń
w sanitariatach, malowanie klatki schodowej, korytarzy i kuchni
(grupa gospodarcza z UM).
Gmina zakupiła i zainstalowała nowe urządzenie na przedszkolnym placu zabaw.

***

W Sułkowicach zbudowany
zostanie nowy budynek przedszkolny. W tym roku wykonany
został jego projekt.
(red.)
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W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie

Odblaskowe szkoły
Kierowcy powinni z daleka widzieć dziecko na drodze. W trosce o to, by uczniowie bezpiecznie docierali
do szkoły i wracali z niej do domu Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty
ogłosiły konkurs „Odblaskowa szkoła”.
W naszej gminie przystąpiły do niego szkoły w Biertowicach, Harbutowicach i Rudniku.
Konkurs ma także przypomnieć o ustawowym obowiązku
korzystania przez dzieci do lat 15
z elementów odblaskowych i zwrócić uwagę na konieczność kontrolowania, czy jest wypełniany.

Biertowice

Akcją objęci zostali uczniowie
szkoły podstawowej i przedszkola.
We wrześniu na zebraniach z rodzicami wychowawcy informowali
o przebiegu konkursu i konieczności noszenia elementów odblaskowych również na terenie wsi.
W klasach młodszych odbyły
się praktyczne ćwiczenia w prawidłowym przechodzeniu przez
jezdnię oraz w poruszaniu się po
drodze publicznej. Zorganizowany
także konkurs o zasadach bezpieczeństwa pieszego na drodze.
Klasa pierwsza otrzymała
także certyfikat potwierdzający
udział w III edycji programu Klub
Bezpiecznego Puchatka oraz materiały edukacyjne dla nauczycieli,
książeczki dla uczniów i ulotki dla
rodziców. Uczniowie kl. IV rozpoczęli zajęcia przygotowujące ich do
uzyskania karty rowerowej.
Kolejnym działaniem w ramach tej akcji było wykonanie na
zajęciach koła plastycznego prac
tematycznych, które zdobią szkolne korytarze.
Na lekcjach wychowania fizycznego są prowadzone zabawy i gry utrwalające zasady bezpiecznego korzystania z jezdni.
W klasach nauczyciel wychowania
fizycznego uczył też dzieci podstaw udzielania pierwszej pomocy.
Na godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz na wybranych lekcjach w kl. IV–VI przeprowadzono
pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze.
Na szkolnych korytarzach rozwieszono wykonane przez uczniów
gazetki pod hasłem: Ostrożni na
drodze i Kodeks pieszego. Zakupiono także książeczki pt. Bezpieczeństwo na drodze, w których
jest wiele ciekawych gier i zabaw
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zespołowych dla dzieci z klas
młodszych oraz scenariusze lekcji
o bezpieczeństwie na drodze.
Dzieci z klas I-III przygotowały przedstawienie pt. Bądź
bezpieczny na drodze, które zaprezentowały całej społeczności
szkolno-przedszkolnej
8 listopada. Gościli na nim także dwaj
przedstawiciele policji, rodzice
oraz nauczyciele. Na zakończenie
zorganizowano pokaz mody odblaskowej. Dzieci były wyposażone
w kamizelki, naszywki, paski, breloki, smycze, worki na pantofle,
kurtki, okulary i czapki. W tym
rynsztunku prezentowały się tak
znakomicie, że policjanci postanowili zrobić sobie z nimi zdjęcie.
W tym dniu odbyło się także
rozstrzygniecie szkolnego konkursu plastycznego pt. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w którym wzięły udział wszystkie klasy.
Dzięki hojności sponsorów laureaci
otrzymali nagrody i upominki.
Następnie wszyscy uczniowie
z nauczycielami do skrzyżowania z
drogą Kraków- Kalwaria. Policjanci zatrzymali ruch i pokazali, jak
trzeba przechodzić przez ruchliwą
ulicę, żeby dzieci były bezpiecz-

Odblaskowe dzieciaki z Biertowic

ne. W ramach akcji Odblaskowa
szkoła wszyscy uczniowie zostali
zaopatrzeni w elementy odblaskowe. Akcją tą w Biertowicach kieruje Janusz Gorączko.

Harbutowice
Do szkoły przyjechała z Myślenic policjantka mł. asp. Gabriela
Knapczyk–Kania wraz z komendantem naszej Straży Miejskiej Józefem
Strękiem. Wszyscy z uwagą wysłuchali pogadanki na temat bezpieczeństwa oraz obejrzeli filmy. Goście
rozdali wszystkim uczniom kamizelki i czapeczki odblaskowe. Młodsze
dzieciaki otrzymają również odblaskowe breloczki. Klasy młodsze wraz
gośćmi w mundurach odbyły ćwiczenia praktyczne na drodze.
Konkurs Odblaskowa szkoła został szeroko wypromowany
przez plakaty, gazetki na stronie
internetowej szkoły. Do rodziców
wystosowany został apel, uświadamiający im, jak ważne jest, by dzieci korzystały z odblaskowych prezentów. Zorganizowano również
konkurs plastyczny, pogadanki na
godzinach wychowawczych. Zakup elementów odblaskowych za

fot. Joanna Gatlik
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programu edukacyjnego Klub
Bezpiecznego Puchatka.
Środki na zakup elementów
odblaskowych i kamizelek w kwocie 1000 zł pozyskano z funduszu
prewencyjnego PZU.
Koordynatorką akcji w Rudniku jest Alicja Kuchta.

Odblaskowe dzieciaki
Jak mówią dyrektorzy szkół
i osoby przeprowadzające akcję,
dzieciom bardzo się ona spodobała i chętnie noszą wszelkie odblaski, także kamizelki i czapeczki.
Od najmłodszych lat wpajana jest
im umiejętność poruszania się na
drogach, dzięki czemu spokojniejsi mogą być zarówno ich rodzice,
jak i kierowcy na drogach.

Bezpieczny Puchatek
Ćwiczenia z „widzialności” w Harbutowicach

1150 zł sfinansowany został dzięki
sponsorom z PZU SA na czele.
Koordynatorkami akcji w Harbutowicach są Danuta Światłoń
i Małgorzata Malina.

Rudnik

ZPO w Rudniku rozpoczeło
konkurs od promocji idei Odblaskowej szkoły. Uczniowie wykonali
gazetki ścienne do sal lekcyjnych
i na korytarze. Wśród uczniów klas
II i III przeprowadzone zostały eliminacje do konkursu wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się pieszych
w ruchu drogowym. Obejrzeli też
film Bezpieczne dzieci.
Szkoła zakupiła kamizelki odblaskowe, wykorzystywane pod-

ot. Joanna Gatlik

czas wycieczek i materiały dydaktyczne do zajęć o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym. Wyposażyła
wszystkich uczniów w elementy
odblaskowe. Pedagodzy w Rudniku mają za zadanie: promowanie
tego przedsięwzięcia w prasie lokalnej; zorganizowanie w trakcie
trwania akcji szkolnego konkursu
plastycznego na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla
klas I–III oraz konkursu szkolnego wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla kl. II i III. Zorganizowane zostaną dodatkowe
zajęcia z udziałem policjanta oraz
zajęcia dotyczące bezpieczeństwa
na drodze w klasach I w ramach

Jak zostało to już wspomniane,
szkoły podstawowe w Biertowicach,
Rudniku, a także w Sułkowicach
przystąpiły też do akcji Klub Bezpiecznego Puchatka. Jest to program, który trwa przez cały rok.
Szkoły otrzymały pomoce dydaktyczne, plansze, zeszyciki do uzupełniania, krzyżówki, a nauczyciele przeprowadzający ten program
– specjalne książki do prowadzenia
tych zajęć i pomoce naukowe.
W Klubie dzieci nauczą się
m.in. o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz o tym,
jak zachowywać się w kontaktach z
nieznajomymi.
Na podst. informacji dyrektorów szkół
oprac. Joanna Gatlik

Służby i szkoły dla bezpieczeństwa uczniów

Wychowanie do bezpieczeństwa
Takie akcje, jak Odblaskowa szkoła są bardzo ważne, ale nie zastąpią systematycznej pracy
z dziećmi w tym zakresie. Zdają sobie z tego sprawę zarówno pedagodzy, jak policjanci, dlatego
profilaktyka i wychowywanie dzieci (czasami też rodziców) do bezpiecznego poruszania się po drogach
są prowadzone systematycznie we wszystkich placówkach oświatowych, od najwcześniejszych
przedszkolnych lat po maturzystów. Służby mundurowe wspomagają szkoły na co dzień,
odwiedzając je z prelekcjami i prezentacjami, prowadząc szkolenia, a także
zabezpieczając newralgiczne punkty na drogach przy szkołach
– zwłaszcza po przerwach wakacyjnych.

O bezpieczeństwie uczniów
mówi komendant Straży
Miejskiej Józef Stręk:
Na początku września, codziennie rano przez 15 dni pilnowaliśmy z kolegą strażnikiem
Witoldem Światłoniem newralgicznych punktów przy szkołach
– rejon rynku, skrzyżowań, koło

Lewiatana, przy szkole w Harbutowicach. Odbywaliśmy także
służby mieszane, współpracując
z dzielnicowym przez 10 dni.
W związku ze zmianą organizacji ruchu na parkingu przy
przedszkolu nr 2 w Sułkowicach
pouczaliśmy kierowców, jak należy się tam poruszać – wjeżdża się
od ulicy 1 Maja, a wyjeżdża na uli-

cę Zagumnie. To znacznie poprawiło wygodę jazdy, gdyż wyjazd
bezpośrednio na główną ulicę był
dość niebezpieczny. Przy szkołach
pouczaliśmy rodziców dowożących dzieci, że prawidłowo należy
wysadzać pociechy z samochodu
od strony chodnika.
Mieliśmy także dwudniowe
prelekcje w szkole podstawowej
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w Sułkowicach i Harbutowicach w klasach od I – III połączone
z zajęciami praktycznymi na
przejściach dla pieszych. W klasach starszych – od IV – VI prelekcje miała asp. Gabriela Knapczyk
– Kania z Komendy Powiatowej
Policji w Myślenicach.

Akcja policji
przy niebezpiecznych drogach

Komenda Powiatowa Policji
w Myślenicach w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły 2011 objęła
nadzorem zwłaszcza te szkoły, które są położone bezpośrednio przy
drogach o dużym natężeniu ruchu
pieszych, szczególnie zagrożonych
wypadkami. Dane policji pokazują, że około 5% ofiar śmiertelnych
wypadków drogowych w Polsce stanowią dzieci, a blisko 15% rannych
w wypadkach drogowych to osoby
w wieku 5 do 15 lat.

Policja apeluje do rodziców:
Po pierwsze: wszelkie spostrzeżenia na temat nieprawidłowości związanych z organizacją
ruchu drogowego w pobliżu szkół,
miejscach niebezpiecznych, możemy zgłaszać sami pod nr telefonu
myślenickiej drogówki:
12 372 92 40 i 12 372 92 27
lub dyżurnemu KPP, tel.
12 372 92 00
lub do Straży Miejskiej, tel:
695 665 503.
Po drugie o to, by:

25 września komendant Straży Miejskiej Józef Stręk rozmawiał
z dziećmi na temat bezpieczeństwa oraz zaprezentował pokaz
multimedialny. Wraz z komendantem uczniowie udali się też
w najbliższą okolicę szkoły, żeby
poćwiczyć wiadomości teoretyczne w praktyce.
Komendant szczegółowo wyjaśniał dzieciom zasady bezpiecznego postępowania w szkole, w domu
i na ulicy. Wskazał na sposoby zachowania się w razie wypadku (powiadomienie dorosłych, udzielenie
w miarę możliwości pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, właściwe stosowanie numerów alarmowych i inne).
Podczas pokazu multimedialnego zaprezentowany został film
opowiadający o dziesięcioletnim
Filipie, który wzorowo dba o własne bezpieczeństwo: zawsze unika
niebezpiecznych miejsc, nie podejmuje kontaktów z nieznajomymi, zakłada kask w trakcie jazdy
na rowerze, zapina pasy w samochodzie, przechodzi na zielonym
świetle itp. Na koniec uczniowie
wzięli udział w quizie z pytaniami, związanymi z treścią obejrzanego filmu.

W Sułkowicach dla młodzieży

Od dwóch lat w sułkowickim
gimnazjum – oprócz dyżurów nauczycielskich, wprowadzono także dyżury uczniowskie. Uczniowie
otrzymują plakietki z imieniem
i nazwiskiem i na przerwach dana
klasa przez jeden tydzień kontro-

luje miejsca, gdzie nie dochodzą
kamery monitoringu. Wtedy dzieci mniej plotkują, a więcej pilnują.
W ten sposób korytarze są czyste,
nic nie jest zniszczone. Każdy respektuje te uczniowskie dyżury
– w myśl zasady ja pilnuję ciebie,
ty pilnujesz mnie. Wszyscy doszli
do wniosku, że jest to w porządku
i chętnie wykonują ten dodatkowy
obowiązek. Dyżurowanie uczniów
jest oceniane przez wychowawców.
Szkoła dba o bezpieczny dowóz uczniów do szkoły. Została
zabezpieczona skarpa przy rzece
niedaleko wejścia do szkoły. Rano
są specjalne dyżury nauczyciela
w szatni, podobnie po południu,
po lekcjach.
W klasach pierwszych przeprowadzane są ankiety na temat
poczucia bezpieczeństwa uczniów,
w których pytani są np. o to, czy
są narażeni na jakieś urazy, dotknięcia, czy czują się przez kogoś
zagrożeni. O samopoczucie w szkole pytani byli również uczniowie
niepełnosprawni. Ankiety wyszły
bardzo dobrze. Z badań wynika, że
uczniowie czują się w szkole dobrze
i bezpiecznie.

W Krzywaczce

Gimnazjum w Krzywaczce
może się pochwalić certyfikatem
Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
odbyła się w szkole Akademia,
podczas której podinsp. Robert
Biela i asp. Szymon Sala uroczyście wręczyli dyrektorowi Mirosławowi Chmielowi przedłużenie

– pokazać dziecku najbezpieczniejszą (nie tę najkrótszą) drogę
do szkoły i w miarę możliwości
pokonać tę trasę przed początkiem roku szkolnego,
– wskazać dziecku w jakich miejscach i w jaki sposób bezpiecznie
przechodzi się przez jezdnię,
– wyposażyć je w elementy odblaskowe, poinstruować jak ma
się zachować przy wsiadaniu
i wysiadaniu z autobusu,
– poinformować dziecko, o tym,
że jeżeli w szkole spotka go jakaś przykrość, to powinno szukać pomocy u wychowawcy lub
pedagoga.

W Sułkowicach dla dzieci

Szkoła Podstawowa w Sułkowicach zorganizowała spotkania
ze strażą miejską i policją, na których dzieci obejrzały filmy.
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Testowanie sprzętu straży pożarnej w Myślenicach przez dzieci z Krzywaczki
fot. z arch. Szkoły
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Certyfikatu Szkoły Promującej
Bezpieczeństwo dla Gimnazjum
w Krzywaczce na kolejne pięć lat.
Szkoła otrzymała ów certyfikat dzięki realizacji projektu
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Na terenie gminy Sułkowice czynny udział brali oraz swoją fachowością i zaangażowaniem
przedsięwzięcie wspierali: asp.
Szymon Sala z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, mł. asp.
Józef Godzik z Posterunku Policji
w Sułkowicach, Maria Anna Kuchta – Pełnomocnik Burmistrza ds.
Rozwiązywania Problemów Społecznych, Agnieszka LipczyńskaŁabędź – wicedyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych, Aleksandra Stręk – nauczycielka z gimnazjum i Anna Cyrek – pedagog.
Warto nadmienić, iż jest to jedyne
gimnazjum posiadającym ten certyfikat w Gminie Sułkowice.

Rudnickie wycieczki profilaktyczne

Na jurajskich szlakach
Jak zaproponować młodzieży coś atrakcyjniejszego dla niej
od siedzenia przed telewizorem i komputerem?
Jak zachęcić ją do aktywności fizycznej? Zadanie niełatwe,
gdy wirtualny świat jest łatwiej dostępny, bardziej kusi i mocniej
wkracza w życie młodego człowieka. Propozycja ze strony dorosłych
musi być więc równie silna i dobrze przemyślana.
Pedagodzy i nauczyciele doskonale zdają sobie z tego sprawę i szukają najskuteczniejszego sposobu. Może dwudniowy wyjazd
w Jurę Krakowsko-Częstochowską jest jednym z nich?

Poznawanie zasad działania
straży pożarnej
Uczniowie z klasy pierwszej gimnazjum w Krzywaczce,
w ramach rozszerzenia wiedzy
z edukacji dla bezpieczeństwa,
uczestniczyli
10
października
w spotkaniu w komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.
Podczas
spotkania
przedstawiciele jednostki omówili
zadania Centrum Powiadamiania
Ratunkowego, zasady działania
numeru alarmowego 112, powiedzeli, jakie informacje musi przekazać osoba wzywająca pomoc,
o
sposobach
powiadamiania,
a także opowiedzieli o komunikacji jednostek straży zawodowej
i ochotniczej przy wyjeździe do
akcji. Przybliżyli dzieciom system pracy, organizację służby
w układzie 24-godzinnym, zadania
Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej,
wyposażenie poszczególnych pojazdów, zasady działania i rodzaje
używanych urządzeń i wyposażenia. Te urządzenia służą do udzielania pierwszej pomocy, gaszenia
pożarów, ratownictwa technicznego (gdy np. benzyna rozleje się na
drogę), działań podejmowanych
na zbiornikach wodnych, lodzie,
prac wysokościowych, wypadków
komunikacyjnych i innych działań np. powodzi.
Uczniowie usłyszeli także
o wymaganiach niezbędnych, by
zostać zawodowym strażakiem.
Joanna Gatlik

Młodzież z Rudnika w Jurze Krakowsko-Czestochowskiej na profilaktycznej
wycieczce w ramach realizowanego w szkole programu Archezja
fot. Małgorzata Koźlak

Dwa dni pieszych wędrówek prowadzonych przez gimnazjalistów z Rudnika, dla których
jedynymi drogowskazami były
wyznaczone szlaki oraz mapa,
służyły odkrywaniu piękna Ziemi
Ojcowskiej, ale przede wszystkim
pozwalały lepiej poznać kolegów
(nieraz trzeba było wspólnie wykonać zadanie), a także zrozumieć
samego siebie.
Podczas wycieczki realizowany był program profilaktyczny
Archezja, w trakcie którego młodzież, śledząc historię człowieka
od najdawniejszych czasów – prehistorycznych i biblijnych – przez
średniowiecze i renesans, aż po
dzień dzisiejszy, odnajdywała wartości, które zawsze wskazywały
drogę człowiekowi i decydowały
o jego sile i sukcesie. Na tej podstawie mogła odkrywać i budować

własny system wartości. Najważniejsze miejsce zajmował w nim
drugi człowiek. Gimnazjaliści
przekonywali się o tym, gdy razem budowali dom z drewnianych
belek, przechodzili przez Jaskinię
Ciemną, czy rywalizowali podczas
zawodów sportowych. Te wspólne
zadania uczyły solidarności, zaufania względem kolegi i wyzwalały pozytywne emocje.
Wyjazd
pierwszoklasistów
możliwy był dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.
Był przedsięwzięciem ważnym, bo
stanowił okazję do integracji młodzieży i ich wychowawców, promował aktywne formy spędzania
wolnego czasu, a przede wszystkim umożliwił realizację zadań
wspierających młodzież na drodze
ku dorosłości.

Małgorzata Koźlak
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8 tablic interaktywnych w gminie

Interakty wne szkoły
Są wielką atrakcją i pomocą zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Pozwalają na żywo przesuwać
i powiększać elementy, przetwarzać tekst, obraz i dźwięk. Pozwalają opracować bardzo ciekawe
scenariusze lekcji z każdego przedmiotu. A przy okazji nikt nie jest na nie uczulony jak na kredę,
nie generują ostrego zapachu pisaków do tablic z tworzyw, nie brudzą. I choć jest to wciąż jeszcze
nowość dla wszystkich przyzwyczajonych do białej kredy i zielonej tablicy, to wygląda na to,
że tablica interaktywna wkradła się w łaski zarówno pedagogów, jak i uczniów
na dobre i teraz każdy marzy o takiej tablicy w swojej klasie.
Gminne szkoły mogą się już
cieszyć ośmioma tablicami interaktywnymi. Po dwie mają szkoła
podstawowa i gimnazjum w Krzywaczce, trzy gimnazjum w Sułkowicach oraz jedną szkoła podstawowa w Sułkowicach. Zakup tych
ośmiu tablic był możliwy dzięki
funduszom Rady Rodziców, pozyskanym z 1% podatku oraz dzięki
darczyńcom i sponsorom.

Lekcja pokazowa
26 października w I klasie
podstawówki w Krzywaczce prowadzonej przez Joannę Szafraniec odbyła się lekcja pokazowa
z udziałem władz gminy, dyrekcji
szkoły i rodziców dzieci. Zebrani
mogli zobaczyć, jak działa to nowoczesne urządzenie. Widać było,
że dzieci bardzo chętnie podchodzą do tablicy i z dużą ciekawością
z niej korzystają.
I to nie dziwi, gdyż wyświetlane obrazy można, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki,
powiększyć do pożądanych rozmiarów, specjalnym pisakiem coś
pokreślić, jednym dotknięciem
wymazać. Lekcja pokazowa dotyczyła owoców i warzyw. Pierwszaczki świetnie rozpoznawały
wyświetlane na tablicy obrazy i zakreślały je specjalnym pisakiem,
obejrzały teledysk z piosenką
o ogórku w zielonym garniturku.
Ekran dotykowy reaguje na każdy lekki dotyk, choć czasem, jak
każde martwe urządzenie, bywa
złośliwe i płata figle, przerzucając
obrazy na niewłaściwą stronę lub
wyświetlając coś innego.
Na tablicy interaktywnej dzieci
mogą oglądać jak na ekranie filmy,
mogą z niej słuchać piosenek. Można ją określić jako dużych rozmiarów iPad. Jak do każdej nowości
i do pracy z ta tablica trzeba się
przyzwyczaić i nabrać wprawy. Zostały zakupione przecież po to, żeby
ułatwiać życie, a nie je utrudniać.
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Lekcja z tablicą interaktywną w Krzywaczce

Dzięki Radom Rodziców
i ludziom dobrej woli
szkoły się rozwijają
ZPO w Krzywaczce zakupiła
tablice interaktywne głównie ze
środków Rady Rodziców, a także
z funduszy Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” przy
ZPO w Krzywaczce, którego prezesem jest Józef Dusza. Inwestycja została wsparta również przez
sponsorów – Stefanię i Tadeusza
Rysiów oraz Bogusława Barzaka.
Udało się tam zakupić już czwartą tablicę, która jest używana do
prowadzenia lekcji w specjalnym
systemie łączonym – podręczniki są kompatybilne z programem
na płycie CD, który jest na tych
tablicach wyświetlany. Jedna z tablic ma zastosowanie w nauczaniu
początkowym – dzieci od początku
uczą się korzystać z nowoczesnych
pomocy dydaktycznych. Druga
tablica jest zamontowana w pracowni do nauki języków obcych
(angielskiego i niemieckiego),
z trzeciej korzystają nauczyciele
uczący fizyki, chemii, przyrody,

fot. Joanna Gatlik

matematyki i biologii, a czwarta
wykorzystywana jest na lekcjach
języka polskiego i historii.
W szkole podstawowej w Sułkowicach funkcjonuje jedna tablica interaktywna, zakupiona w zeszłym roku szkolnym z pieniędzy
Rady Rodziców. Umieszczona jest
w sali matematycznej, ale korzystają z niej wszyscy nauczyciele,
którzy tego chcą i potrzebują.
W marcu 2011 r. zakupiono
dwie tablice interaktywne i jeden
projektor z pieniędzy z 1% uzyskanych przez Stowarzyszenie
Pomocy Szkole „Małopolska” Społeczny Komitet przy Gimnazjum
w Sułkowicach oraz za pieniądze
uzbierane na pikniku Family Fest
2 od darczyńców. Jak mówi Halina Obst – prezes stowarzyszenia:
właśnie zakupiliśmy trzecią tablicę interaktywną, dwa projektory
i trzy zestawy głośników. Koszt
takiej tablicy z uchwytami to ok.
4000 zł, a projektor to wydatek ponad 1500 zł. Dokupione zostaną
także plansze interaktywne (czyli programy) z niemal każdego
przedmiotu nauczanego w szkole.
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Planujemy także zakup wieży na
lekcje muzyki.

Nowość techniczna
z samymi atutami

W sułkowickim gimnazjum
z tablic korzystają wszyscy nauczyciele, ale pieczę nad nimi sprawuje Marceli Pacut, który został
specjalnie przeszkolony z obsługi
tego urządzenia, a swoją wiedzę
następnie przekazał swoim kolegom w gimnazjum. Jak mówi ten
nauczyciel historii: Z tablicami interaktywnymi można prowadzić
wszystkie lekcje, ale wybieram
tylko te najatrakcyjniejsze oraz
powtórki i ćwiczenia. Uczniom
bardzo podoba się ten sposób nauki, ćwiczą funkcje percepcyjne,
rysują, rozwijają umiejętności
historyczne, plastyczne, kreatywność, łączą puzzle, oglądają ani-

Z okazji Święta Edukacji

macje. Podręcznik jest skorelowany z płytą, ale można też samemu
stworzyć prezentację, podłączyć
się do Internetu, jest też funkcja
bluetooth. Tablica interaktywna
jest wielofunkcyjna – może służyć
jako tablica: zwykła, magnetyczna
lub jako listwa z kolorami. Uczniowie chcą sami robić notatkę, piszą
specjalnym piórem, a tym samym
ćwiczą charakter pisma. Jestem
tą tablicą zachwycony, uczniowie
również, jest to nowość techniczna, która ma same atuty.

1% pomaga

Trzy szkoły w gminie Sułkowice współpracują ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” działającym w Krakowie
jako społeczne komitety pomocy
szkole. Niedawno ukazał się wykaz wpłat z jednego procenta za

rok 2010. Najlepszy wynik w gminie uzyskał ZPO w Krzywaczce
– przy najwyższej w powiecie myślenickim liczbie 74 wpłat uzyskał
6211,71 zł, drugie miejsce co do ilości wpłat w powiecie zajęła szkoła
w Rudniku – 65 osób przekazało
1 % swojego podatku na tę placówkę, która otrzyma 2698,74 zł.
Gimnazjum w Sułkowicach zajęło
czwarte miejsce co do ilości wpłat
– 51 i uzbierało kwotę 1512,81 zł.
To bardzo cieszy i świadczy o dobrym rozpropagowaniu działania
stowarzyszenia. Rady Rodziców
uzyskują w ten sposób dodatkowe
pieniądze m.in. na zakup tak potrzebnych w szkole nowoczesnych
pomocy naukowych.
Joanna Gatlik

Z ostatniej chwili: Stowarzyszenie pomocy szkole właśnie powstaje również
w Harbutowicach.

Nagrody i koncert

Święto Edukacji Narodowej co roku jest okazją do docenienia pracy i zaangażowania
wszystkich pedagogów oraz wyróżnienia najofiarniejszych. W naszej gminie nagrody dla dyrektorów
i nauczycieli funduje burmistrz. Tegoroczna uroczystość ich wręczenia odbyła się 12 października.
Secjalnie dla nauczycieli zorganizowany został też koncert barda Alexandra Maceradiego.
nauczyciele w ogromnej większości
wykonują swój zawód najlepiej jak
potrafią, z ogromnym zaangażowaniem. Nie mogą jednak rozwiązać
wszystkich problemów wychowawczych za rodziców.

Nagrody
Nagrodę Burmistrza otrzymali dyrektorzy: Stefania Pilch – gimnazjum w Sułkowicach, Krystyna
Starzec – przedszkola samorządo-

wego nr 1 w Sułkowicach, Mirosław Chmiel – ZPO w Krzywaczce oraz Mirosław Pękala – ZPO
w Rudniku.
Nauczyciele docenieni za trud
włożony w pracę z młodzieżą to:
Jan Kaciuba – fizyk z gimnazjum
w Sułkowicach, Bogusław Kozioł
– polonista z ZPO w Rudniku, Czesław Rzepka – wuefista ze szkoły
podstawowej w Sułkowicach, Teresa Szwajdych – z przedszko-

fot. Joanna Gatlik

Największą radość ma nauczyciel, któremu udaje się zaszczepiać uczniom miłość do
nauki i zrozumienie jej sensu. Często ten sukces odzwierciedla się
w liczbie dzieci startujących w konkursach szkolnych oraz w wynikach osiąganych pod okiem twórczych i aktywnych dydaktyków.
Ale nie tylko wygrane konkursy
i wyniki egzaminów końcowych
świadczą o sukcesach nauczycieli i uczniów. Dla pedagoga równie
wielkim powodem do szczęścia, jak
sukcesy dzieci zdolnych, są drobne z pozoru osiągnięcia w pracy
z tzw. uczniem słabym. Trójka
u takiego dziecka może cieszyć czasami bardziej niż piątka prymusa,
odkrycie u takiego ucznia jakiegoś
talentu czy predyspozycji i pomoc
w ich rozwijaniu jest osiągnięciem
na miarę wygranego konkursu.
Bardzo trudno jest rzetelnie ocenić
pracę nauczycieli, nie znając uwarunkowń, w których pracują.
Jak zauważył przewodniczący RM Jan Socha, dobrze by było,
żeby niektórzy rodzice nie budowali fałszywego obrazu nauczyciela
i nie krytykowali go przy dziecku,
podbudowując własne ego, gdyż

Z uroczystości wręczenia nagród dyrektorom i nauczycielom
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la samorządowego nr 3
Koncert barda z Krymu
oraz Danuta Światłoń – naZ okazji Dnia Nauczyciela
uczycielka klas I-III z ZPO
– na zaproszenie wiceburmistrz
w Harbutowicach.
Rozalii Oliwy i dyrektor StefaWręczając
nagrody
nii Pilch – wystąpił z koncerburmistrz Piotr Pułka potem Alexander Maceradi – bard
wiedział, że oświata to najz Krymu, mieszkający obecnie
ważniejsze zadanie własne
na Śląsku. Z ogromnym wyczugminy i że dołoży wszelciem, wrażliwością i pięknym
kich starań, aby ta dziedzitembrem głosu jest doskonana była zawsze na pierwłym wykonawcą pieśni rosyjszym miejscu.
skich klasyków ballady: Bułata
Pozostali dyrektorzy
Okudżawy, Włodzimierza Wyotrzymali podziękowania
sockiego, Jurija Łozy.
i upominki. Na spotkaniu
Przy akompaniamencie giobecni byli także przedstatary bard czarował rosyjską nutą,
wiciele władz gminnych:
także tą ludową. Artysta twierdzi,
przewodniczący
Rady
że pieśni ludowe są równie ważAlexander Maceradi
fot. Jan Zdrzenicki
Miejskiej Jan Socha, przene, jak kompozycje mistrzów,
wodniczący
Komisji Oświaty, kwiaty i życzenia dla wszystkich bo stanowią o tożsamości narodoKultury, Sportu i Turystyki RM nauczycieli.
wej. Nie zabrakło także elemenJózef Godzik oraz kierownik ZeBogusław Kozioł pracujący tów polskich – wykonał np. pieśń
społu Ekonomiki Oświaty Alina w ZPO w Rudniku od 20 lat, zapy- napisaną przez Agnieszkę Osiecką
Judasz.
tany, czy młodzież szkolna zmie- z muzyką Jerzego Petersburskiego.
Magdalena Sroka ze szko- niła się w ciągu tych wszystkich
Dziękując Alexandrowi Mały podstawowej w Sułkowicach lat stwierdził, że w najistotniej- ceradiemu za ucztę dla ucha
i Anna Biela z przedszkola samo- szejszych sprawach nie. Zauważył i serca, burmistrz wyraził nadzieję,
rządowego nr 1 w Sułkowicach jednak duży wpływ mediów na że koncerty z okazji Dnia Edukaw tym roku uzyskały stopień na- dzieci. Twierdził: Internet i telewi- cji Narodowej staną się coroczną
uczyciela mianowanego.
zja wkraczają coraz głębiej w ży- praktyką w gminie Sułkowice.
Dyrektor Stefania Pilch – jak cie dzieci, przez co te mają coraz
Pozostaje więc życzyć nauczyzawsze cytowała klasyków lite- mniejszy kontakt z książką. Duży cielom, żeby w swojej pracy nie
ratury, a Krystyna Sosin – kie- dostęp do wszelkiego rodzaju opra- mieli zbyt dużo problemów z nierownik Świetlicy Środowiskowej cowań utrudnia samodzielne my- sforną młodzieżą, z takim przysłow Sułkowicach podziękowała za ślenie przy kontakcie z literaturą, wiowym Jasiem, który, jak kawał
to, że może wykonywać ukochany wiele uczniów idzie na łatwiznę niesie, na lekcji geografii w Ruzawód, do którego czuje powoła- i nie czyta tekstów źródłowych, ale dzie Śląskiej na pytanie Gdzie leży
nie. Burmistrz na jej ręce złożył uczy się wyłącznie z opracowań.
Krym?, odpowiada: Na ciostku.
Joanna Gatlik

Jolanta Stręk – nowy dyrektor szkoły podstawowej w Sułkowicach

Szkoła pod okiem nowego dyrektora
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach ma nową dyrektor. Została nią mianowana
Jolanta Stręk, która pracuje w tej szkole już od 12 lat. Jest nauczycielką kształcenia zintegrowanego,
ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i oligofrenopedagogiki
(gałąź pedagogiki specjalnej dotycząca dzieci z upośledzeniem umysłowym).
W SP w Sułkowicach są 24
oddziały, w tym 15 klas o profilu
ogólnym, 6 klas integracyjnych
i 3 o profilu sportowym. Uczy się
tu 18 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
a oprócz tego uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności i z opiniami psychologicznymi. Te dzieci są objęte opieką specjalistów
i uczęszczają do klas integracyjnych. W szkole zatrudnionych jest
12 nauczycieli z kwalifikacjami do
pracy z takimi dziećmi.
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fot. Joanna Gatlik

Trzy profile

W szkole funkcjonują też trzy
klasy sportowe (IV, V i VI), w których jest 10 godzin zajęć sportowych tygodniowo. Zatrudnionych
jest czworo nauczycieli wychowania fizycznego z odpowiednimi
szkoleniami, licencjami i kursami
uprawniającymi do pracy trenerskiej. Największym zainteresowaniem wśród chłopców cieszy się
oczywiście piłka nożna, dziewczyny natomiast wolą siatkówkę.

Akcje szkolne
W szkole organizowana jest np.
zbiórka nakrętek od butelek,
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Z rozmowy z nauczycielkami z zespołu „Country Show”

makulatury czy zużytych baterii.
Prowadzone są akcje dożywiania:
Mleko w szkole (klasy od I–VI) oraz
Owoce i warzywa (klasy (I–III).
Szkoła ma swój Szczęśliwy
dzień, kiedy to wszyscy – uczniowie,
nauczyciele, pracownicy przychodzą ubrani na zielono lub czerwono.
19 września szkoła wzięła
udział w gminnej akcji Sprzątania świata. Wzięło w niej udział 16
klas (III, IV, V, VI). Dzieci uzbrojone w rękawiczki i worki uzbierały
80 worków śmieci w pobliżu terenów szkolnych.

Jak one śpiewają !
Chodzi przecież o to, aby nauczyciel nie tylko nauczycielem,
ale i świetnym przykładem był.
Dyrektor
Gimnazjum
im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Sułkowicach Stefania Pilch
mówi, że szkoła ma to do siebie, że
słowa są bardzo ważne, ale najważniejszy jest przykład. I ten przykład
idący od nauczycieli jest najważniejszy. Jak oni wyjdą na scenę
i pokażą, że można się na niej dobrze bawić, to wtedy uczniowie też
chcą. Moich nauczycieli cenię za
spontaniczność i odwagę i nie dotyczy to tylko młodych osób. Dzięki
nim nie wchodzi tu w grę rutyna.
Formy tego „uprzykładowienia” można było podziwiać na
piknikach Family Fest organizowanych przez społeczność sułkowickiego gimnazjum – zabawna
sztuka teatralna w 2010 r. i występ
zespołu Country Show w 2011 r.,
prezentowane właśnie przez nauczycielki i nauczycieli gimnazjum, były doskonałą formą przekazu, że nauczyciel nie musi być
tylko „nudnym belfrem”, ale potrafi się także świetnie bawić i ma
odwagę zrobić coś wesołego.

Szkolne konkursy

W październiku przeprowadzono cztery konkursy kuratoryjne
– przyrodniczy, biblijny i matematyczny oraz humanistyczny. Po zdobyciu odpowiedniej liczby punktów
uczniowie są kwalifikowani do kolejnego etapu. Na wyższy szczebel
w konkursie przyrodniczym przeszło 12 osób na 35 startujących,
a w biblijnym 19 na 25.

Bezpieczeństwo

Odbyły się prelekcje i pogadanki na temat bezpieczeństwa.
25 września klasy I, II i III wzięły
udział w spotkaniu ze Strażą Miejską z Sułkowic, podczas którego
komendant Józef Stręk wyjaśnił
dzieciom zasady bezpiecznego postępowania na ulicy i w domu oraz
zaprezentował pokaz multimedialny, na podstawie którego przeprowadzi wśród uczniów quiz ze
znajomości zasad bezpieczeństwa.
Uczniowie klas pierwszych odbyli
także praktyczna naukę przechodzenia przez jezdnię na pasach.
W szkole jest zainstalowany
monitoring. Jest osiem kamer,
które nieustannie nagrywają co
dzieje się przed i na terenie szkoły
(przy wejściach, na korytarzach,
w pobliżu szatni itd.).

Kiedy powstał zespół?
Skąd wziął się pomysł?
Kto wchodzi w jego skład?
Mówi Katarzyna Tyrpa – Zespół
Country Show powstał w maju tego

roku, bardzo spontanicznie, a jego
nazwa została dostosowana do konwencji tegorocznego Family Fest 2,
który odbył się w stylu country.
W skład zespołu wchodzą: Urszula
Kuklicz (świetlica), Joanna Kaźnica (wf), Aleksandra Łakomy (biblioteka), Halina Repeć (muzyka)
oraz ja – pedagog specjalny.
Chciałyśmy wymyślić coś
nowego na Family Fest 2, bo na
pierwszym pikniku nauczyciele
prezentowali sztukę teatralną. Ola
była inicjatorką powstania zespołu. To ona zmobilizowała dziewczyny. Proponowaliśmy udział
wszystkim nauczycielom, ale nie
każdy potrafi przełamać bariery.
Nie jest to takie proste znaleźć
osoby, które wyjdą na scenę. Chodziło po prostu o dobrą zabawę
i integrację.

Głos wiodący?
Nasz główny głos to Ola Łakomy. My staramy się ją wspierać
w chórkach.

Skąd zamiłowanie?
Urszula Kuklicz – Mam kontakt z muzyką poprzez opiekę nad
naszym szkolnym radiowęzłem,
gdzie w przerwach szkolnych emitujemy muzykę. Muzyka jest nieodłączną częścią naszego życia.

Od września uruchomiona została nowa strona internetowa szkoły: www.spmickiewicz.edupage.org.
Jest przejrzysta, zawiera wszelkie
potrzebne informacje na temat placówki i jest stale aktualizowana.
Koordynatorką strony jest Anna
Nowak. Rodzice i wszyscy zainteresowani mogą się z niej dowiedzieć o
wszystkim, co dzieje się na terenie
szkoły. Jest tam nawet podane tygodniowe menu ze stołówki, na którą
jest zapisanych 240 osób.
Na podstawie rozmowy z dyrektor
Jolantą Stręk oprac. Joanna Gatlik

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Ruszyła nowa strona internetowa szkoły

Występ zespołu Country Schow podczas Dni Sułkowic
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Towarzyszy nam każdego dnia. ponieważ piosenki wykonywane Na przyszłość planujemy sobie
Słuchamy jej i bardzo lubimy śpie- przez nas były nam dobrze znane, sprawić jakieś nowe stroje. Szukawać. Preferujemy piosenki polskie, poza tym gorący okres przedwaka- my sponsora (śmiech).
gdyż ich teksty są dla wszystkich cyjny w szkole również utrudniał
O zawodowcach
zrozumiałe. Pomagam Oli Łako- nam ćwiczenia.
Aleksandra Łakomy – Halinmy w przygotowywaniu dekoracji
Aleksanda Łakomy – Przeka Repeć jest nauczycielem muzydla koła teatralnego. Kasia dawniej prowadzałyśmy je głównie w wyki, więc zajmuje się muzyką zawośpiewała i startowała w konkursach pożyczalni szkolnej, często nasze
dowo natomiast dla reszty zespołu
piosenki rozrywkowej.
śpiewy nie tylko dochodziły na
Aleksandra Łakomy – Bar- boisko, gdzie odbywały się jesz- muzyka jest po prostu pasją.
dzo lubię śpiewać i to od dziecka. cze lekcje WF, ale też do uszu pani Co na to uczniowie?
Śpiewałam w chórze kościelnym dyrektor, która żartobliwie uboleKatarzyna Tyrpa – Trudno
na głosy, ludzie płakali z wrażewała nad tym, że „słychać pienia nam wypowiadać się w tej kwestii,
nia (śmiech). Pochodzę z bardzo
w bibliotece”, po minie jednak ale brawa po występie były gorące,
umuzykalnionej rodziny spod
było widać, że chętnie by się do więc można powiedzieć, że się poJarosławia. Śpiewałam z babcią,
nas dołączyła. I szkoda, że tego dobało.
dziadkiem, rodzicami. I nadal jest
Jolanta Kaźnica – Myślę,
nie zrobiła, bo to naprawdę świetto moją pasją. Teraz mieszkam
że uczniowie doceniają nas za odna
zabawa.
w Jaworniku. Marzę o tym, żeby
wagę, że nie boimy
zacząć
grać
na
się wyjść na scenę,
skrzypcach.
Prozrobić coś szalonewadzę koło teatralgo. Wiedzą, że jest
ne w gimnazjum,
to zabawa z przyw którym kładę namrużeniem oka.
cisk na stronę muzyczną. Motywuję
O idolach
uczniów do konkuri inspiracjach
sów powiatowych.
Katarzyna
Joanna KaźniTyrpa – Jesteśmy roca – Jako dziecko
mantyczkami, więc
miałam dużą treteksty są głównie
mę i stres przed
o miłości, jednak jedwystępem, a teraz
ną piosenką nawiąuwielbiam być na
zujemy do naszego
scenie, występy pumiejsca pracy, czyli
bliczne, popadam
szkoły (Dwa serca
w skrajności. Kiejak dwa pociągi).
dyś z Ulą śpiewałyJoanna Kaźniśmy w scholi prowadzonej przez śp. Występ na szkolnym pikniku Family Fest 2
fot. Joanna Gatlik ca – Słucham bardzo zróżnicowanej
Józefa Oliwę. Mój
mąż gra na skrzypcach podczas Skąd repertuar?
muzyki, jednak najbardziej lubię
świąt, a ja mu wtóruję z kolędami.
polską muzykę lat ‘80 i ’90. UwaUjął mnie swoim romantyzmem Dlaczego akurat country?
żam też, że Michael Jackson wiel(śmiech). Jestem związana z mu- Plany na przyszłość
kim artystą był. Miał naprawdę
zyką raczej pośrednio – poprzez
Aleksandra Łakomy – Jak niezwykły talent i bardzo żałuję,
prowadzenie dodatkowych zajęć wspomniałyśmy zarówno nazwa że już go nie ma. Lubię też Leonarz fitnessu.
zespołu jak i sam repertuar zwią- da Cohena.
zane były z tegorocznym tematem
Aleksandra Łakomy – UwielFurora na scenie,
przewodnim Family Fest. Nie jest biam Czesława Niemena, Edytę
a plany koncertowe
to stały zestaw piosenek i nie za- Górniak i Bartosiewicz, Kasię NoAleksandra Łakomy – Nasza
mierzamy się ograniczać się tylko sowską, Annę Jantar, Eleni. Mudziałalność związana jest głównie z promocją naszego Gimna- do nich, a swój repertuar zamierza- zyka musi poruszyć serce i płynąc
zjum, podczas Family Fest, ale my stale poszerzać i prezentować z serca. Tylko wtedy jest dobrze
jesteśmy też otwarte na inne różne style muzyczne. W przy- odebrana.
propozycje, stąd nasz udział szłym roku wystąpimy w innej Półżartem czy na serio?
w Dniach Sułkowic w lipcu 2011 konwencji. Planujemy występ na
Aleksandra Łakomy – Zespół
r. Miałyśmy wtedy bardzo dobre Family Fest 3, ale repertuaru i na- traktujemy poważnie – świadczy
nagłośnienie. Jesteśmy po prostu zwy zespołu jeszcze nie zdradzimy. o tym trema, jaka towarzyszy nam
amatorkami, które lubią śpiewać Kto wymyślił stroje?
podczas każdego występu. Jednak
i jak coś się dzieje. To nam daje
Jolanta Kaźnica – Wymyśli- przekazywanie pozytywnej enerdużo radości.
łyśmy je wspólnie. Uważamy, że gii, która nas rozpiera, słuchaczom
Jak często próby?
ubiór kowbojski idealnie paso- i dobra zabawa są najważniejsze.
Katarzyna Tyrpa – Próby od- wał do stylu Family Fest 2 oraz do
rozmawiała Joanna Gatlik
bywały się stosunkowo rzadko, śpiewanych przez nas piosenek.
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Jak działają klasy integracyjne

Wszędzie pójdę z Panią
– Rób nowe zdjęcie, bo on się zapomniał uśmiechnąć – prosi Dziewczynka. Jest zafascynowana
aparatem fotograficznym, chciałaby przyciskać wszystkie guziczki. Ale pilnuje, żeby nikomu nie stała
się krzywda. Chłopczyk nie ma czasu na takie głupoty, jak uśmiech do fotografii. Właśnie
skończył rysunek i koniecznie chce go zaprezentować. Pani Ela podchodzi, pomaga, tłumaczy. Ksiądz
cierpliwie czeka na ciąg dalszy lekcji – fotografia do gazety ważna rzecz. Inne dzieci też poprawiają
fryzury, uśmiechają się grzecznie. Klasa żyje w przyjaźni, bez dzielenia na kolegów,
którzy uczą się zwyczajnie i według indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
Atmosfera w sułkowickiej
szkole podstawowej wokół dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest więcej niż dobra.
Pozostałe dzieci nie tylko je lubią,
lecz czują się za nie odpowiedzialne, chcą pomagać, troszczyć się
o ich potrzeby, mówią o nich z przyjaźnią. Razem chodzą na lekcje, na
wf, do szkolnej stołówki, a czuwają
nad nimi – obok nauczyciela – pomoc nauczyciela Elżbieta Mikstein
i asystentka osoby niepełnosprawnej Iwona Bylica.

Jak to wygląda w praktyce?

Ich zadania obejmują również
czuwanie nad dziećmi podczas dowozu do szkoły i powrotu do domu.
Dzięki temu rozwiązaniu szkoła
ma na bieżąco kontakt z domem,
przekazuje na bieżąco ważne informacje, rodzice mogą poinformować
o samopoczuciu dziecka, ewentualnych problemach. Wesoły Pan
kierowca żartuje z dziećmi, czuje
sie ich drugim opiekunem.
Maciek
uwielbia
chodzić
do szkolnej biblioteki z asystentką Iwona Bylicą. Interesuje
się historią, chce się dowiadywać o starożytności, szczególnie
o Egipcie. Najciekawsze są oczywiście mumie. Mówi, że Pani Iwona
ćwiczy z nim także na lekcjach wf.

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Od tego roku weszły w życie
nowe przepisy regulujące organizację nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Obok nauczycieli wspomagających
z kwalifikacjami do nauczania specjalnego, szkoła zatrudnia teraz pomoc nauczyciela i asystenta osoby
niepełnosprawnej. Osoby te mają
pod opieką konkretnych uczniów,
którzy potrzebują dodatkowej pomocy, pracują z nimi podczas lekcji, towarzyszą im na przerwie,
dbają o ich bezpieczeństwo, pomagają bezpiecznie dotrzeć do klas,
wspierają, gdy jest to potrzebne,
zarówno w nauce, jak w czynnościach życiowych.

Do Pani Eli garną się wszystkie dzieci,
każdy chce jej pokazać, jak sobie radzi

Przebiera się w strój i ćwiczą razem,
a Maciek od razu czuje się pewniej
i chętniej bierze udział w lekcji.
Każdy uczeń ze specjalnymi
potrzebami ma osobno ustalany
indywidualny plan nauczania, dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Ponadto prowadzone są
zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne, gimnastyka korekcyjna.
Szkoła zatrudnia kadrę specjalistyczną, a 12 nauczycieli ma specjalizację z pedagogiki specjalnej, w tym studia podyplomowe
z oligofrenopedagogiki. Dla nich
dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka wg wskazań orzeczenia poradni specjalistycznej nie stanowi problemu.
– Uczę w szkole od wielu lat.
Sama przez jakiś czas zastępowałam koleżankę jako nauczyciel pomocniczy, według obowiązujących
dawniej zasad nauczania w klasach
integracyjnych. Mam też specjalizację z oligofrenopedagogiki. Po pierwszych kilku miesiącach tego roku
szkolnego uważam, że obecny system dobrze się sprawdza. Nie twierdzę, że tamten był zły, ale ten z całą
pewnością jest lepszy dla dziecka
i z punktu widzenia organizacji
szkoły. Dzieci mają dobrą opiekę na
lekcji i podczas przerw. Potrzebo-

W drodze do domu – dzieci chciały zdjęcia z Panią Elą
i Panem kierowcą
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Z panią Iwoną w bibliotece
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walibyśmy jedynie trochę więcej
godzin dla pomocy nauczyciela. Zamierzam prosić swój organ prowadzący, czyli gminę o podwyższenie
jej wymiaru zatrudnienia. Elżbieta
Mikstein znakomicie sprawdza się
w tej roli. Jest emerytowanym nauczycielem, chociaż ministerstwo
nie wymaga, by pomoc – jako pracownik administracyjny – miała takie kwalifikacje. Ale osobiście cieszę
się, że udało nam się zatrudnić osobę,
która doskonale zna i rozumie pracę
z małymi dziećmi – mówi dyrektor
Jolanta Stręk.
W szkole podstawowej w Sułkowicach uczy się 18 dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Czyj interes?

Pod koniec ubiegłego roku
szkolnego rozpętała się burza. Informację o zamierzanych przez
ministerstwo i gminę zmianach
w organizacji nauczania dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ktoś podał rodzicom
w formie takiej, że gmina likwiduje
klasy integracyjne. Kto? – Na pewno ktoś miał w tym własny interes,
skoro nie zaprzestał rozsiewania takich pogłosek nawet po naszym zapewnieniu, że gmina nie ma i nigdy
nie miała takiego zamiaru. Sprawa
przykra tym bardziej, że dotyczy ludzi i tak mocno dotkniętych przez los.
Granie ich emocjami i uczuciami,
ich troską o dziecko jest szczególnym
rodzajem draństwa i perfidii. W tej
sprawie nie ma (a przynajmniej nie
ma prawa być) miejsca na własne
interesy, sympatie i antypatie. W naszych szkołach prowadzących klasy
integracyjne zatrudniliśmy dodatkowych pracowników z wysokimi
kwalifikacjami, by szkoła mogła
jak najlepiej wywiązywać się – także wobec dzieci niepełnosprawnych
– ze swojej funkcji edukacyjnej,
wychowawczej i opiekuńczej, z zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa
i poczucia bezpieczeństwa. Kropka.
Nie ma tu miejsca na emocje, nerwy,
wzajemne urazy. Rodzicom należy
się spokój i zaufanie, że ich dzieci są
w bezpiecznych, życzliwych rękach
ludzi, którzy je kochają – mówi wiceburmistrz Rozalia Oliwa.

Ręce kochających ludzi

– Kiedy przeczytałam, że planowane są zmiany w organizacji
nauczania w klasach integracyjnych, postanowiłam, że szkoła musi
się do tego dobrze przygotować.

Postanowiliśmy wraz z zespołem
pedagogiczno-psychologicznym,
że spróbujemy spojrzeć na szkołę
okiem dziecka niepełnosprawnego. Od momentu wejścia i otwarcia drzwi, przesadzenia na wózek,
dojścia do szatni. Notowałyśmy,
co szkoła jest w stanie zrobić, by
ułatwić te czynności udogodnieniami technicznymi, a w którym
miejscu może być potrzebna pomoc
drugiego człowieka. Przestudiowaliśmy tomy dzieł psychologicznych pomocnych w planowaniu
nowych czynności, kolejne części
opracowań na ten temat wydawanych przez ministerstwo. Od
nowego roku szkolnego zatrudniliśmy obok pedagoga także pedagoga specjalnego, pomoc nauczyciela
i asystenta osoby niepełnosprawnej. Każda lekcja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
to dodatkowa osoba, która bezpośrednio pracuje z uczniem według
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, dostosowanego do jego potrzeb i możliwości
– mówi dyrektor gimnazjum w Sułkowicach Stefania Pilch.
W gimnazjum w Sułkowicach pięcioro dzieci ma orzeczenia
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla nich organizowane są
dodatkowe zajęcia rewalidacyjne,
wyrównawcze i inne specjalistyczne konsultacje. Na miejscu przy
gimnazjum działa centrum rehabilitacji, które daje szerokie możliwości prowadzenia rehabilitacji.
Wszyscy uczniowie z naszej gminy
mogą też korzystać z pomocy pedagogów, psychologów, logopedów
i innych specjalistów zatrudnianych w ramach projektów Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Stefania Pilch dodaje, że o dobre samopoczucie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi troszczy się cała społeczność
szkolna: wszyscy nauczyciele i uczniowie. Są przyjacielscy, pomocni,
starają się im pomagać, by zdobywali maksymalną możliwą i bezpieczną samodzielność życiową,
a także by byli otwarci na współdziałanie w społeczności.
Jest szkolna wigilia. Na górnym korytarzu rozstawiono stoły
i krzesła. Cała szkoła siada do stołu razem, nie osobno w klasach
– ponad 400 uczniów i nauczyciele.
Każda klasa śpiewa kolędy – każda
inne. Specjalnie na ten dzień się
ich uczyli. Rodzicie nakryli smakowicie stoły, napiekli ciasta. Ucznio-

Szkolna choinka ozdobiona wyłącznie
ozdobami własnoręcznie wykonanymi
przez wszystkich uczniów gimnazjum

wie wykonali piękne ozdoby choinkowe. Robili je na zajęciach
origami, na konkurs. Wykonali
także kartki świąteczne wysyłane
przez gminę (takie same, jak nasza
okładka w tym numerze). Uczniowie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi włączyli się z całego
serca w te przygotowania.
Szkoła świętuje razem. Między dziećmi siedzi Kuba, a opiekunowie już są w pogotowiu. Kuba
z jakichś przyczyn boi się muzyki.
Zanim zostanie włączony szkolny
radiowęzeł, Kuba ma zorganizowane zajecia w sali, w której go nie
słychać. Jak zareaguje, gdy uczniowie zaczną śpiewać? Z niepokojem
zerkają wszyscy dorośli – a Kuba
śpiewa razem z innymi. Kiedy
przychodzą po niego rodzice, prosi, żeby jeszcze zostać. Dobrze mu
w szkole. Radość, z jaką patrzy na
ten przełom dyrektorka i z jaką
rozmawiają o tym z bibliotekarką,
świadczą najlepiej o tym, jak traktuje się w tej szkole uczniów.
(awz)

Sprostowanie
Proboszcza parafii
w Krzywaczce
ks. Zbigniewa Drobnego
i Panią Joannę Kaźnicę
oraz Czytelników
serdecznie przepraszamy za
błędne podanie
ich imion i nazwisk
w „Klamrze” nr 10–11/2011.
Redakcja
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Szóstoklasiści w gimnazjum
Szóstoklasiści z Biertowic, Harbutowic i Sułkowic wraz ze swymi nauczycielami
odwiedzili gimnazjum w Sułkowicach. Gospodarze zadbali, by goście dobrze poczuli się w szkole,
do której już niebawem zaczną uczęszczać.
Serdecznie przywitała ich dyrektor Stefania Pilch. Następnie
uczniowie zostali podzieleni na dwie
grupy: podczas gdy jedna zwiedzała szkołę pod opieką wicedyrektor
Doroty Małek-Moskal, druga brała
udział w rozgrywkach sportowych
przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego Joannę
Kaźnicę i Sławomira Urbańczyka.
W hali, równolegle na dwóch boiskach, rozegrano mecze piłki siatkowej szóstoklasistów i gimnazjalistów klas pierwszych. Panowała
wspaniała atmosfera, a do zdrowej
rywalizacji zagrzewali grających
kibice na trybunach.
Zwiedzanie szkoły wymagało
koncentracji, gdyż na zakończenie w bibliotece szkolnej odbył
się konkurs, w którym liczyła się
pamięć i spostrzegawczość. Po wyczerpującym wysiłku fizycznym
i umysłowym wszystkim należał
się poczęstunek, dlatego uczniowie udali się na obiad.
Następnie podzieleni na cztery
grupy wzięli udział w specjalnie dla
nich przygotowanych zajęciach. Na
lekcji historii prowadzonej przez
Marcela Pacuta, poznawali historię pisma. Po wysłuchaniu jego
dziejów, podpisywali na tablicy interaktywnej poszczególne rodzaje
pisma, cywilizację, w której dane
pismo się narodziło oraz materiał
pisarski. Kolejnym punktem lekcji było przeniesienie się do szkoły egipskiej, w której to uczyli się
pisać swoje imię po egipsku. Zadanie to wywołało u uczniów wiele
emocji, gdyż musieli wykazać się
wyjątkowymi umiejętnościami kaligraficznymi i artystycznymi. Na
zakończenie graficznie przedstawiali rzymskie sentencje oraz charakterystyczne przedmioty związane z historią.
Nie mniej emocji towarzyszyło
uczniom biorącym udział w lekcji
języka angielskiego, której temat
brzmiał: Famous cartoon animals.
Anna Frosztęga wraz z dwiema
uczennicami klasy IIIa zaproponowała szóstoklasistom podróż po
ulubionych filmach, a przy okazji

Przybieżeli do gimnazjum... szóstoklasiści

utrwalenie już znanych i poznanie
nowych nazw zwierząt w języku
angielskim. Gości otoczył świat
zwierząt z pięciu filmów: Epoka
Lodowcowa, Madagaskar, Piorun, Shreck oraz Kung Fu Panda.
Pierwsza część lekcji miała formę
prezentacji, druga quizu. Uczniowie podzieleni na grupy zmagali
się z różnego typu zadaniami, grami i zabawami, udowadniając przy
okazji, że bardzo dobrze znają bohaterów filmów rysunkowych.
W tym samym czasie innej grupie zaproponowano łamanie głowy
nad zadaniami matematycznymi.
Agnieszka Świerk-Mądrala przygotowała zajęcia tak, by uczniowie
nie czuli się zagubieni, a pomagali
im gimnazjaliści z klasy Ia: Dominika Rogowiec, Edyta Sowa, Kamila Turek oraz Michał Kiebzak. Na
rozgrzewkę goście otrzymali do
rozwiązania rebusy, których hasła
bezpośrednio wiązały się z matematyką. Później obejrzeli tajemnicze scenki i poszukiwali do nich
rozwiązań. W ten sposób trenowali
logiczne myślenie i twórcze rozwiązywanie zadań. Kreatywności wymagały od nich także układanki
oraz zadania z monetami.
Czwarta grupa wzięła udział
w lekcji języka polskiego prowa-

fot z arch. gimnazjum

dzonej przez Agnieszkę Węgrecką.
Głównymi bohaterami stały się
słowniki jako źródła informacji.
Na początku wszyscy wysłuchali
i obejrzeli prezentację, równocześnie wykonując przygotowane zadania. Potem rozpoczęły się ćwiczenia na planszy interaktywnej,
podczas których szóstoklasiści
mieli okazję sprawdzić nowo poznane wiadomości, przyporządkowując nazwy słowników do
różnych haseł. Wiele emocji wzbudziło w nich kolejne zadanie wymagające znajomości związków
frazeologicznych. Chociaż zadbano, by słowniki frazeologiczne były
w zasięgu ręki, to jednak uczniowie doskonale poradzili sobie bez
nich. Ostatnim etapem była praca
w grupach, która również nie sprawiła większego kłopotu. Można
było zauważyć, że szóstoklasiści
umieją korzystać ze słowników,
a rumieńce na twarzach i często
podnoszone ręce świadczyły o dużej aktywności na lekcji.
Po zajęciach organizatorzy
pożegnali
szóstoklasistów,
zapewniając ich, że trzymają kciuki
za wyniki egzaminu końcowego
i czekają na nich już wkrótce
w murach swojej szkoły.
Anna Bargieł
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III spotkanie społeczności szkolnej Rudnika w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

W świecie aniołów

Hol Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku zamienił się tym razem w Niebo.
Zawitał w nim też, obok innych znakomitych lektorów, gość szczególny
– aktor Teatru Starego w Krakowie, rodem rudniczanin, absolwent tej szkoły.
Wszystko to sprawiło, że Roman Gancarczyk oświadczył, iż
czuje się jak we śnie. Była to jego
pierwsza wizyta w szkole po 35 latach. Aktor nie krył tremy. Twierdził, że w roli czytającego debiutuje.
Jak się wkrótce okazało, jest zbyt
skromny. Wystarczyło, że zaczął
czytać, a wszyscy słuchacze wręcz
przenieśli się w krainę z bajki, zaś
opisany w niej chłop Mitręga ciągle
narzekający na swój los, jawił się
jak żywy przed oczami.
Zespół Placówek Oświatowych
w Rudniku zorganizował spotkanie
w ramach akcji Cała Polska czyta
dzieciom już po raz trzeci. Na spotkanie w Niebie z aniołami, uczniowie najmłodszych klas, ich rodzice
i rodzeństwo oraz zaproszeni goście
– lektorzy przybyli w czwartkowe
popołudnie 15 grudnia.
Pozostałe teksty – również
o tematyce anielskiej w konwencji
biblijnej przypowieści – przekazali
dzieciom Zbigniew Polewka (instruktor tańca), Piotr Pułka (burmistrz), Rozalia Oliwa (wiceburmistrz) i ks. proboszcz Aleksander
Zemła. Każdy z czytających na
swój sposób opowiedział dzieciom

O g ł o s z e n i a

„Cały Rudnik” słucha, jak duzi czytają...

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

U r z ę d u

M i e j s k i e g o

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg ograniczony
na wynajem lokali znajdujących się na II piętrze budynku
Miejskiej Przychodni w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 9 .
Przetarg odbędzie się 11 stycznia 2012 r. o godz. 1000
w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, pok. nr 113.
Warunki przetargu:
1. Lokale znajdujące się na II piętrze budynku przeznaczone mają być na prowadzenie usług medycznych.
2. Cena wywoławcza za 1 m2 lokalu wynosi 19,36 zł + 23% VAT.
3. Cena wywoławcza za 1 m2 poczekalni i WC wynosi 14,52 zł + 23% VAT.
4. Cena wywoławcza za 1 m2 magazynu wynosi 9,68 zł + 23% VAT.
5. Opłatę miesięczną za najem lokali stanowi cena ustalona w drodze przetargu.
6. Wadium na udział w przetargu wynosi 950-zł i należy je wpłacić do dnia 04 stycznia 2012 r. w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Kraków oddz. Sułkowice nr 75 8589
0006 0170 0000 0068 0016 (kwota przedmiotowa w dniu 04 stycznia 2012 r. powinna
znajdować się już na powyższym koncie ).
7. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
8. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet
opłat z tytułu najmu lokalu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia
umowy wadium przepada na rzecz Wynajmującego.
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.

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

uczennice zagrały na fletach, był
pokaz tańca z piosenką mówiącą
o tym, co by było, gdyby w szkole
były same anioły, a także było mini
przedstawienie teatralne o Aniele
Stróżu i układ taneczny.
Całość prowadzona była przez
wicedyrektor Małgorzatę Koźlak.
Dyrektor ZPO w Rudniku Mirosław Pękala zauważył, że chociaż obecnie coraz mnie mówi się
o głośnej kilka lat temu akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”, to on stara
się ją kontynuować, bo naprawdę
warto. Widać to po uśmiechniętych
i zasłuchanych buziach najmłodszych. Także rodzice są zadowoleni. Mogą sami przyjść i przenieść
się w cudowny świat baśni, mogą
też zabrać ze sobą młodsze dzieci.
Dla każdego przygotowany jest
słodki poczęstunek, a na zakończenie czytania organizowany jest
pokaz sztucznych ogni.
Rudnickie spotkania to świetna rozrywka organizowana własnymi siłami, zasobami i chęciami.
Warto, by znalazła naśladowców.
Coraz więcej ludzi zapomina, jakie przyjemne może być czytanie.
W szkołach, bibliotekach, ośrodkach kultury, a także w domach
warto dawać przykład dzieciom
i czytać, czytać, czytać…
Joanna Gatlik
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Zaczęło się od PHARE

by się zawodu mogli uczyć w szkole – wyjaśnia Aleksandra Korpal.
ZSZiO uruchomiła także elitarny profil Public Relations w Liceum Ogólnokształcącym.
Przeprowadzone ostatnio badania Ewd (czyli Edukacyjnej Wartości Dodanej) wykazały, że szkoła

Doposażanie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne nie
zaczęło się bowiem dopiero teraz.
Po roku 2000, gdy tylko pojawiła
się taka możliwość, szkoła zabiegała o nowoczesne maszyny do
obróbki cyfrowej, wykorzystując
program PHARE. Tą drogą szkoła
wzbogaciła się o Marynę i Harnasia - chlubę warsztatów, która pozwala przygotowywać uczniów do
pracy w nowoczesnych firmach.
I te firmy o tym wiedzą, dlatego
absolwentów naszej szkoły cenią
– nie od dziś.
Z programu Leonardo da Vinci szkoła starała się o pozyskanie
wymiany młodzieży. Przyciągnięci
Maryną i Harnasiem przyjechali
do nas na praktyki Portugalczycy.
W ramach rewanżu w minionym
roku szkolnym nasi uczniowie
mieli możliwość odbycia niezapomnianych, a opisywanych już
na łamach „Klamry”, praktyk
w Portugalii. Kolejni uczniowie
(tym razem z zawodów hotelarskich) mogą w przyszłym roku
szkolnym liczyć na praktyki
w partnerskim Cuveglio we włoskiej Lombardii.
Ze środków unijnych pozyskano także trzy z pięciu pracowni
komputerowych oraz Centrum Informacji Multimedialnej w szkolnej bibliotece.

(awz)

Do 2014 zostanie przesunięty termin decyzji rodziców

Sześciolatki w szkole
Chociaż trwają jeszcze prace legislacyjne, już jest prawie pewne,
że o tym, czy sześciolatek pójdzie do szkoły, rodzice mogą decydować
jeszcze do 2014 roku, a nie – jak pierwotnie planował rząd
– do obecnego. O pierwszych doświadczeniach z sześciolatkami
w szkole rozmawiano na konferencji zogranizowanej
w Myślenicach przez Małopolskie Kuratorium Oświaty.
W ramach prezentacji dobrych praktyk
wystąpiła dyrektor szkoły w Sułkowicach Jolanta Stręk.
Prowadzący spotkanie przedstawiciele kuratorium oraz dyrektor poradni pedagogicznej Małgorzata Niewodowska podkreślali,
że obecnie dzieci szybciej osiągają
dojrzałośc szkolną, na która składają się możliwości intelektualne
dziecka, zdolność nawiazywania
interakcji społecznych, a także poziom samodzielności dziecka i jego
zdolności manualne. W większości
krajów wysoko rozwiniętych sześciolatki uczą się już w szkołach,
a w Luxemburgu do szkoły posyłane są nawet czterolatki.
Okres pięciu i sześciu lat jest
uważany przez psychologów i pedagogów za najbardziej twórczy i intelektualnie chłonny u dzieci, więc
trzeba te naturalne predyspozycje
wykorzystać. Od strony praktycznej
prowadzacy kładli nacisk na to, by
zachęcać rodziców do podejmowania decyzji o posyłaniu sześciolatków do szkoły przed 2014 rokiem, by
w tym „krytycznym” roku uniknąć
przepełnienia klas, co niekorzystnie

odbiłoby się na warunkach pracy
z dziećmi.
Innym aspektem, na który
zwrócono uwagę, jest stan przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków. W związku z tym zaprezentowano dobre praktyki w pracy
z najmłodszymi uczniami w trzech
szkołach w powiecie, w tym – w naszej szkole w Sułkowicach.
Obecnie uczy się w niej 15 sześciolatków, z czego 13 z siedmiolatkami. Sala lekcyjna, w której uczą
się sześciolatki, podzielona jest na
część przeznaczoną do zajęć dydaktycznych (...) oraz część z dywanikiem do zabawy i odpoczynku. Ankieta przeprowadzona przez szkołę
wśród rodziców sześciolatków wykazała, że zdecydowana większość
jest zadowolona, iż podjęła decyzję
o posłaniu szesciolatków do szkoły,
tylko troje rodziców nie ma zdania,
a swojej decyzji nie żałuje nikt. Całość prezentacji dyr. Jolanty Stręk
znajduje się na stronie internetowej
gminy.
(awz)

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Przyszłość
Dla obecnych gimnazjalistów szkoła przygotowała ofertę
kształcenia w zawodach technik
mechanik, technik mechatronik,
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa
i technik informatyk. W Zasadniczej Szkole Zawodowej mogą się
kształcić uczniowie w zawodach
mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz i murarz-tynkarz. Z myślą o murarzach szkoła
przygotowała własną ściankę ćwiczeniową, którą uczniowie mogą
budować, tynkować, rozbierać
itd. Chodzi o to, że na prawdziwej budowie fachowcy nie mają
czasu szkolić uczniów, więc każą
im wozić materiały w taczkach
i wykonywać szereg prac pomocniczych. To też jest ważne, ale na to,
by uczeń wziął na budowie kielnię
do ręki nie ma co liczyć. Dlatego
chcemy zapewnić własną ściankę,

ma wysokie wyniki edukacyjne,
o czym świadczy porównanie wyników na wejściu (gdy uczniowie
przychodzą do szkoły) i wyjściu
(gdy ją opuszczają). Średnio „przeskakują” oni o 2 do 3 staniny,
a ocena osiągnięć szkoły plasuje
się na pozycji „wysoka”.

Dyrektor Jolanta Stręk na posiedzeniu w MOKiS w Myślenicach
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Hej kolęda , kolęda
Przez cały styczeń kolędowaliśmy ile sił w płucach w szkołach, przedszkolach, parafiach,
strażnicach i na „opłatkach” środowiskowych, na jasełkach i spotkaniach „kolędujących”,
a po domach wędrowali mali i duzi kolędnicy – niektórzy naprawdę bardzo dobrze przygotowani.

18

Dorota z Rudnika

Jasełka w Harbutowicach

To przedstawienie kolędnicze
nie raz już było powodem do naszej „gminnej” chwały. Rudniczanie jako jedyni przechowali przez
cały XX wiek tę babiogórską tradycję, którą ostatnio odkrywa na
nowo Sucha Beskidzka i Zawoja.
Zdobywali nawet Złote i Srebrne
Spinki na Karnawale Góralskim
w Bukowinie, gdzie widowisko
oceniał m.in znawca sztuki ludowej i etnografii Karpat, (a prywatnie mieszkaniec Krzywaczki)
Roman Reinfuss.
Św. Dorota nie miała łatwego
życia, mimo że zalecał się do niej
sam król, bo go nie chciała. Zamknięto ją więc w więzieniu, smażono w oleju, a na końcu ucięto jej
głowę. Całość tego wczesnochrześcijańskiego dramatu można było
zobaczyć na Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych 15 stycznia w MOKiS w Myślenicach.
W tym roku siedmioosobowa
grupa kolędnicza z Rudnika znów
pojedzie z „Dorotą” do Bukowiny,
gdyż na powiatowym przeglądzie
w MOKiS zajęła drugie miejsce,
ex aequo z Pcimianami. Pierwsze
miejsce przypadło w tym roku Toporzanom z Tenczyna, a trzecie
pasterzom z szopką z Tokarni.
Rolę Doroty zagrał Franciszek
Judasz (zgodnie z tradycją, bo gdy
powstawało to przedstawienie, kobietom nie wolno było występować
w teatrze). W rolę Króla wcielił się
Adam Woźnica, Anioła zagrał Adam
Judasz, a rycerzami byli Andrzej
Judasz i Waldemar Szatan, diabłem
(i pacholęciem) – Waldemar Wolski,
(jg)
a katem – Stanisław Judasz.

Jak co roku od lat, uczniowie
szkoły w Harbutowicach zaprosili wieś na jasełka. W tym roku aktorami byli uczniowie klas IV-VI,
a w pierwszej scenie wystąpili też
pierwszoklasiści. Aktorzy zebrali
gromkie brawa tłumnie przybyłych
mieszkańców i gości zarówno w sali
gimnastycznej swojej szkoły, jak na
„gościnnych” występach w DPS.
O przygotowaniach opowiada
nauczycielka Anna Golonka:
Po wyborze scenariusza i sporządzeniu listy chętnych uczniów, rozpoczął się przydział ról. Wbrew pozorom
nie jest to łatwe zadanie, ponieważ
nigdy nie ma pewności czy uczeń sobie poradzi z daną rolą, udźwignie jej
ciężar, zwłaszcza wtedy, gdy jest ona
rozbudowana. Na święta uczniowie
otrzymali teksty, by móc w wolnym
czasie uczyć się swojej kwestii. Po
przerwie świątecznej przygotowania ruszyły pełną parą. Rozpoczęły
się próby, początkowo w salach lekcyjnych bez mikrofonów, później na
sali gimnastycznej ze sprzętem. Wiele
razy dało się słyszeć głosy prowadzących: „Mów wolniej, wyraźniej…”,
„Nie tak, spróbuj to powiedzieć
w ten sposób…”, „ Jeszcze raz…” itp.
I tak w kółko, aż zamierzony efekt
nie został choć częściowo osiągnięty.
A przecież kwestie aktorów to nie
wszystko. Uczniowie przygotowywali także wplecione w przedstawienie
układy taneczne – taniec śmierci i taniec diabłów. Ponadto uczyli się kolęd
i piosenek, które miały być wykonane podczas jasełek. Ci, którzy byli na
jasełkach, wiedzą, że część uczniów
pełniła dwie funkcje- występowała
na scenie i śpiewała w chórze.
Sporo pracy trzeba też było
włożyć w przygotowanie kostiumów i rekwizytów. I tu wyrazy
uznania należą się tym rodzicom,
którzy zadbali o stroje dla swoich
pociech (...). Wreszcie trzeba było
zaprojektować, a potem przygotować scenografię. Aktów było kilka,
więc i dekoracja nie mogła być
wciąż ta sama, musiała się zmieniać. Czegóż to nie można było
znaleźć w ostatnich dniach na sali
gimnastycznej… Były ogromne
ilości materiałów, kartony (ale na
szczęście miały atest i nikomu nic
się nie stało), pluszowe owieczki,

plakaty, drewno na opał, szopa,
słoma… ,a w tym wszystkim nasz
biedny wuefista, który starał się
prowadzić lekcje w myśl zasady:
„Dla chcącego nic trudnego”.
W międzyczasie trzeba sobie
było jeszcze radzić z przeciwnościami losu-chorobami uczniów,
zwalnianiem na kolędę czy do lekarzy. (...) Na koniec dwa słowa
o osobach, które nie występowały
na scenie, ale były niezbędne, by
przedstawienie mogło się bez przeszkód odbyć. Mam tu na myśli
„ekipę techniczną”, czyli chłopców,
którzy pilnowali, by w odpowiednim momencie zmienić scenografię, przesunąć poszczególne elementy dekoracji, by aktorzy mogli
swobodnie grać, włączyć podkład
muzyczny… To wszystko musiało
się odbywać sprawnie i we właściwym czasie. I tak właśnie było.
Przygotowania koordynowali:
Anna Golonka, Katarzyna Sosin,
Bernadetta Zaremba i Ireneusz
Przała.
23 stycznia uczniowie z klas
IV –VI wystawili jasełka w Domu
Pomocy Społecznej w Harbutowicach. Przedstawienie obejrzeli nie
tylko mieszkańcy DPS, ale także uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Zebrane brawa dają
nadzieję, że występ się spodobał
i sprawił zebranym wiele radości.
Ale korzyść z tego spotkania była
jednak obopólna. Uczniowie zetknęli się, niektórzy być może po
raz pierwszy, z osobami niepełnosprawnymi. Przekonali się, że te
osoby są ciepłe, otwarte, żywiołowe – twierdzą opiekunowie. (red.)
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Hej kolęda , kolęda

Łagiewnicka grupa z ks. Pawłem Drobnym w Żywej Szopce

Gminne kolędowanie
w sułkowickiej SP
Spotkanie w Szkole Podstawowej w Sułkowicach w niedzielę
29 stycznia zorganizowała szkoła pod patronatem burmistrza
i przy udziale Koła Łowieckiego
„Myśliwiec” z Lanckorony.
Na to wspólnotowe spotkanie
z kolędą przybyły władze samorządowe, dyrektorzy placówek oświatowych, radni, przedstawiciele Rady
Rodziców i rodzice wykonawców,
a także liczni mieszkańcy.
W kolędowaniu wzięły udział
dzieci ze wszystkich sułkowickich
przedszkoli przygotowane przez: Jolantę Profic i Renatę Krakowiak (PS
1), Danutę Światłoń (PS 2) i przez
Teresę Szwajdych (PS 3). Dla przedszkolaków był to debiut w szkole,
a także wielkie przeżycie. Zaprezentowali się również gospodarze
– uczniowie z klasy I a, I b, III d,
zaś z klas starszych – uczniowie
z koła muzycznego. Wystąpiły uczennice z Gimnazjum w Sułkowicach,
a Paulina Rusek zaśpiewała po angielsku piękną piosenkę pt. It’s Christmas time. Na zakończenie wystąpiła
Schola z Biertowic, która przyjechała
wraz ze swoim proboszczem ks. Jackiem Budzoniem i grupą rodziców.

Wszystkie występujące grupy otrzymały upominki (słodycze)
dzięki uprzejmości sponsorów. Uroczystość o takim zasięgu nie mogłaby się odbyć, gdyby nie bezinteresowna pomoc i zaangażowanie
wielu osób, które poświęciły swój
wolny czas, przygotowały uczniów,
wykonały piękną dekorację, zgromadziły rekwizyty i stroje.
Na serdecznie podziękowania
zapracowali: Marzena Kaleta, Paulina Sutor–Głodzik, Iwona Wrona,
Halina Borska, Anna Nowak, Izabela Profic, Beata Szuba, Katarzyna Dąbrowska, Halina Repeć,
Elżbieta Mikstein, Łukasz Zając,
Czesław Rzepka, Piotr Sroka, Tomasz Chodnik. Przedstawiciele
Rady Rodziców, zwłaszcza Barbara Kulesza i Barbara Węgrzyn.
O obsługę uroczystości od strony
organizacyjno – technicznej zadbali Monika Bercal, Edyta Kizinkiewicz, Maria Hyrlicka, Stanisława
Pieronkiewicz, Małgorzata Natanek oraz Stanisław Socha.
Atmosferę rozgrzewała ciepła
herbata oraz wspaniały bigos myśliwski, sponsorowany przez Koło
Łowieckie „Myśliwiec” z Lancokrony
i przygotowany przez szkolne kucharki: Marię Kurek, Wiesławę Gielatę,
Urszulę Stokłosę i Kingę Kurowską.
Jolanta Stręk

fot. arch Sp w Sulkowicach

Było wesoło i radośnie, nastrojowo i skocznie, rytmicznie i nostalgicznie, a nawet po góralsku. Pozwól
cieszyć się dzieckiem w nas – zabrzmiał jeden z wersów Kolędy dla
nieobecnych śpiewany przez dziewczyny z Biertowic. I te słowa doskonale oddają atmosferę Żywej Szopki
w styczniową niedzielę na placu przy
plebanii w Sułkowicach. Zaangażowały się w śpiewanie kolęd zarówno
dzieci, młodzież, jak i bardzo dorośli
mieszkańcy Sułkowic – „samozwańcza” Grupa Apostolska 40+. Każdy
chciał choć na chwilę wejść na scenę żywej szopki i przyczynić się do
uatrakcyjnienia spotkania.
W tym roku pojawili się w szopce także goście z Krakowa, zaproszeni przez ks. Pawła Drobnego, który
tęskni za Sułkowicami i postanowił
pokazać młodym krakowianom swą
dawną parafię. Ks. Paweł zaraża swoim entuzjazmem i pasją młodych ludzi ze Wspólnoty Oazowej z Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Łagiewnikach. Wspólnie nagrali
płytę z kolędami pod patronatem ks.
bp Jana Zająca, swojej parafii, Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego i OSP Sułkowice. Sam ks. Paweł
śpiewa na niej po góralsku pastorałkę Nojpiekniejso nocka w całym
roku. Swoje wykonanie zaprezentował również na żywo z parafianami
z Łagiewnik. Płytę można było nabyć podczas kolędowania.
Kolędowanie w Żywej Szopce rozpoczęła niezawodna orkiestra dęta, potem zaśpiewały dzieci
z grupy Mały Apostoł, której na gitarze przygrywała Ania Krzykawska, a na akordeonie – organista
Maciej Gawron, a następnie grupy apostolskie.
Przeprowadzono również konkurs na najpiękniej zaśpiewaną kolędę. Swoim anielskim głosem uraczyła słuchaczy m.in. Karolina Boczkaja.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali serduszka lub aniołki.
Ks. Marek zachęcał również
wszystkich, żeby posilili się specjalnie na tę okazję przygotowaną
grochówką, nie kryjąc obawy, że
jeśli zostanie, to będzie ją musiał
jeść przez tydzień z księdzem Marianem. Jednakże parafianie chętnie przyłączyli się do spożywania
tej pysznej zupy i w gorącej, choć
przyprószonej śniegiem, atmosferze sympatycznie upłynęło sułkowiczanom niedzielne popołudnie
(jg)
22 stycznia.

fot. Joanna Gatlik

Żywa Szopka

Występ uczniów Szkoły Podstawowej z Sułkowic
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Było szare i bezśnieżne popołudnie pierwszej niedzieli po Nowym Roku, a w sułkowickim kościele rozbrzmiała muzyka przez
duże M. Na zaproszenie Janusza
Flagi (członka chóru Apassionata)
i za zgodą ks. proboszcza Edwarda
Antolaka do sułkowic przyjechała
rodzina Pawliszów z Krakowa.
Jej członkowie wynieśli ducha wspólnotowego ze Wspólnoty Ojców Jezuitów w Krakowie.
Cztery osoby w tej wspaniale śpiewającej grupie są organistami
w krakowskich kościołach (główna
solistka jest organistką w kościele
przy osiedlu na Klinach). 16 osób
prezentowało parafianom w Sułkowicach kantaty kolędowe – zbiór opowieści o narodzinach Jezusa, o pasterzach, Trzech Królach, o aniołach,
znane wątki znanych kolęd – melodie wyszukane na amerykańskich
stronach internetowych. Janusz Flaga natomiast recytował fragmenty
biblijne do podkładu nucącego przez
szesnastoosobowy chór.

fot. Joanna Gatlik

Rodzinny
chór kolędowy

Rodzinny chór Pawliszów w Sułkowicach

Prawie godzinny koncert nie
pozwalał oderwać uszu od śpiewających. Miło było posłuchać czegoś tak innego od tradycyjnych
polskich kolęd – równie pięknych,
ale zupełnie innych. Melodie roz-

Gwiazdkowa Niepodzianka znowu u nas
Okres
bożonarodzeniowy
skłania ludzi do pomagania bardziej niż w pozostałe miesiące.
Wtedy nasze serca miękną, stajemy się bardziej życzliwi i chętni
do wspierania słabszych. Pewni
ludzie jednak pomaganie mają

Charytatywne kolędowanie w Biertowicach

W niedzielne popołudnie
15 stycznia w kościele w Biertowicach zorganizowany został
charytatywny koncert kolęd dla
dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka „Dar Serca” w Skawinie.
Pierwotnie chodziło o zebranie funduszy na wakacje dla dzieciaków. Jednak z uwagi na to, że
ich kolega 19-letni Mateusz stracił
w wypadku palce u ręki, dzieci
to jemu postanowiły przeznaczyć
pieniądze. Chłopiec będzie musiał
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pisane na głosy – męskie i żeńskie, wysokie i niskie wibrowały
w całym kościele, a muzyka grana
na instumentach klawiszowych
wtórowała im swoją płynnością
i subtelną linią melodyczną.
(jg)

przejść kilka kosztownych operacji przeszczepu palców, by mógł
sprawnie funkcjonować.
W kościele zaśpiewała i zagrała na instrumentach muzycznych
młodzież z Biertowic, Izdebnika,
Sułkowic, Brzyczyny, Rudnika,
Skawiny, a nawet z Częstochowy.
Główną inicjatorką tego spotkania była Barbara Moskal, mieszkanka Biertowic, która pracuje
w skawińskim Domu Dziecka.
Monika Widlarz

„zaprogramowane” w głowie na
cały rok. Zupełnie bezinteresownie dbają o to, by pomagać, by
zdobyć bajeczne prezenty i rozdawać je – dosłownie i w przenośni – w pięknej oprawie.
Tak było na hali sportowej
gimnazjum w sobotnie popołudnie
7 stycznia. Do akcji znów wkroczyła niezawodna Grażyna Konieczna
ze swoim ponaddwudziestoosobowym zespołem wolontariuszy
i Dobrym Zespołem z Betlejem
z Krakowa, żeby uszczęśliwić 120
dzieci z całej naszej gminy, urządzając im zabawne konkursy
z nagrodami oraz rozdając specjalnie dostosowane do wieku dzieci
cenne paczki z prezentami. Były
także przedstawienia o czynieniu
dobra (m. in. w strojach sarmackich z XVII w.). Jak zwykle pomogła jej Danuta Sołtys – prezes
PZERI wspierana przez Stanisławę Sołtys, Halinę Bielę i Zofię
Przeginiak, które zorganizowały
i przygotowały poczęstunek dla
gości z Krakowa. Na spotkanie zostali zaproszeni również burmistrz
Piotr Pułka, jego zastępca Rozalia
Oliwa, sołtys Harbutowic Bożena Horwat, sołtys Rudnika Zofia
Góralik oraz dyrektor gimnazjum
w Sułkowicach Stefania Pilch.
Miło było patrzeć na rozpromienione twarze dzieci, które
– za udział w konkursie jedzenia ciastek na czas, czy też robienia ogromnej świątecznej kartki
pocztowej w grupach mogły sobie
wybrać zabawkę, która najbardziej im się podoba – misia, puz-

zle, samochodzik – co tylko dusza
zapragnie. Brały je z pewną dozą
nieśmiałości, rzadko bowiem jest
tak, że coś dostaje się za darmo.
Gwiazdkowa Niespodzianka oszałamia nawet dorosłych swoją dobrocią i bezinteresownością. Nie
dość, że wpajają dzieciom od najmłodszych lat umiejętność czynienia dobra, dzielenia się z innymi,
zwracaniem uwagi na dobroć Boga
i na sens wiary – to sami stanowią
tego najlepszy przykład.
Miło obcować z takimi ludźmi, a dodatkowo cieszy fakt, że są
to głównie ludzie młodzi, którzy
sobotnie popołudnie mogliby spędzić na zupełnie innych przyjemnościach. Ale ich cieszą występy,
śpiew, udawanie misia wręczającego prezenty. Cieszy ich uśmiech
na twarzy dziecka.
Nie obyło się oczywiście bez
serdecznych podziękowań dla Gra-

fot. Joanna Gatlik
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Dobrzy krakowianie z Betlejem, stosy paczek i uśmiechnięte dzieci

żyny Koniecznej i jej wspaniałej ekipy z akcji charytatywnej Gwiazdkowa Niespodzianka w Krakowie i dla
wszystkich osób zaangażowanych
w to spotkanie. Burmistrz wraz
z Danutą Sołtys zaprosili naszego

„dobrego ducha” z Krakowa na kolejne spotkanie, a dzieci wtórowały
im gromkimi brawami i głośnymi
podziękowaniami.
Joanna Gatlik

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gminie
Sułkowice – XX finał wielkiej zbiórki na wielki cel
– w sumie 23 698,08 zł i 27,9 euro.
W XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyli się
niezawodni wolontariusze z Gminy Sułkowice, którzy od rana do wieczora,
nie zważając na deszcz, wiatr, zimno stali z puszkami i zbierali pieniądze na zakup
najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych
dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. W gminie Sułkowice pieniądze na WOŚP zbierały dwa sztaby:
jeden w Gminnym Ośrodku Kultury w Sułkowicach,
drugi w Zespole Placówek Oświatowych w Krzywaczce, w sumie 42 osoby.
23 wolontariuszy ze sztabu
GOK kwestowało w najbardziej
uczęszczanych przez mieszkańców miejscach. Stali oni przy kościołach w Sułkowicach, Harbutowicach, Rudniku i w Biertowicach
oraz w dużych sklepach takich
jak Lewiatan, Zibi, czy Carrefour.
Zbiórka odbywała się także podczas koncertu w GOK. W sumie
zebrali kwotę 17 456,93zł.
19 trzecioklasistów z gimnazjum w Krzywaczce „obstawiało”
natomiast kościoły w Krzywaczce
i Bęczarce, Centrum E7, karczmę
Bida oraz stacje Orlen w Krzyszkowicach i Lotos w Jaworniku. Do
ich puszek zostało w sumie wrzucone 6 241,15 zł oraz 27,9 euro.
Szefem
Sztabu GOK Sułkowice i jednocześnie wolontariuszem był dyrektor Krzysztof
Trojan. Wolontariusze XX Finału
WOŚP 08.01.2012 w tym sztabie
to: Katarzyna Rak, Joanna Rak,
Ewelina Węgrzyn, Paulina Węgrzyn, Kamila Węgrzyn, Martyna
Węgrzyn, Norbert Śmiłek, Magda-

lena Światłoń, Jagoda Pitala, Magdalena Kuźniar, Zuzanna Urbańczyk, Anna Krzykawska, Zuzanna
Flis, Monika Latoń, Brygida Biela, Joanna Stokłosa, Rafał Kuchta
i Wojciech Nykiel z Sułkowic oraz
Klaudia Fus, Mateusz Burda, Justyna Gdula i Gabriela Starzec
z Biertowic.
Sztab przy ZPO w Krzywaczce kierowany był przez Grzegorza
Bochenka. Wolontariusze to: Małgorzata Bobeł, Agnieszka Burda,
Elżbieta Dźwig, Paulina Gażeł,
Gabriela Jakóbek, Katarzyna Kasperkiewicz, Ewelina Majcherczyk, Ewelina Maślanka, Wioletta
Moskal, Dominika Oliwa, Adrianna Wawrzynek, Martyna Zadora,
Wojtek Bajor, Daniel Bara, Daniel
Górnisiewicz, Daniel Marcinkowski, Bartłomiej Oliwa, Damian
Starowicz, Arkadiusz Szlachetka.
Nie tylko wolontariusze pracowali ciężko przy zbiórce pieniędzy. Nie łatwiejszą sprawą jest
bowiem także samo ich liczenie.
W GOK wraz wolontariuszami

robiły to Ewa Świerczyńska i Maria Nowak. Pozostali pracownicy
przyczynili się do akcji poprzez
pomoc w organizacji koncertów
rockowych, które dały niezawodne
zespoły TEXAS i Graham Band,
a przy których bawiły się nawet
dwuletnie dzieci, oczywiście pod
czujnym okiem rodziców.
W Krzywaczce pomoc dyrekcji ZPO w przeprowadzeniu akcji
okazały Beata Storożuk, Agnieszka
Białek, Maciej Matoga, Renata Trzebońska, Tomasz Trzeboński, rodzice oraz instytucje, które umożliwiły wolontariuszom kwestowanie na
swoim terenie i podawały im ciepłe
napoje.
Burmistrz Piotr Pułka dziękuje serdecznie za okazane serce
wszystkim biorącym udział w akcji WOŚP – zarówno tym zbierającym, jak i tym wszystkim, którzy
wykazali się hojnością i dobrą
wolą, przyłączając się do składki
na dwudziesty już cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Joanna Gatlik
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Na wieczną wartę

Odszedł dh Andrzej Burzawa

Po ciężkiej chorobie, 27 lutego
zmarł w szpitalu dh Andrzej Burzawa – wieloletni, nieoceniony Prezes
zarządu powiatowego ZOSP RP. Miał
63 lata. Pogrzeb odbył się w czwartek 1 marca. Msza św. pogrzebowa
odprawiona została w kościółku św.
Jakuba w Myślenicach. W ostatnią drogę odrowadziło go ponad 70
pocztów sztandarowych jednostek
OSP powiatu myślenickiego
Dh Andrzej Burzawa był wieloletnim funkcjonariuszem PSP. Jako

ochotnik należał do OSP Myślenice Śródmieście. Jako zawodowiec
współorganizował PSP w Myślenicach, struktury powiatowe OSP
i prowadził tę szlachetną organizację
nie szczędząc czasu, starań i nakładów. Zawsze i wszędzie dbał o honor
strażaka ochotnika i jego godność,
o budowanie budzącego społeczne
zaufanie wizerunku OSP. Z jego inicjatywy prowadzona była strażacka
akcja krwiodawstwa, która w ciągu
10 lat przyniosła ponad 4000 l krwi
dla dzieci ofiar wypadków, strażaków i ich rodzin.
Za swoje zasługi został uhonorowany najwyższymi odznaczeniami strażackimi.
Dh Andrzej Burzawa pozostanie
w społecznej pamięci przede wszystkim jako dobry, szczery i wrażliwy na
ludzką krzywdę człowiek.
Cześć Jego Pamięci!
Piotr Pułka
Prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Sułkowicach

W marcu Stowarzyszenie Collegium Iuvenum
udziela porad prawnych w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach:
w poniedziałek 12 marca w godzinach 8 30 – 15 30

Wybrane z numeru:
Inwestycje na początku roku

s. 4 i 6

Jak radziliśmy sobie z zimą?

s. 5

Śmieciowa rewolucja

s. 7

Chcą nam zabrać także sąd

s. 6

Czy jesteśmy bezpieczną gminą?

s. 7

Koncert galowy „Elegii”

s. 12–13

Zapachniało Europą w ZSZiO

s. 10

I miejsce w kraju dla Gimnazjum

s. 11

Sześciolatku, chodź do szkoły

s. 12

Niecodzienna lekcja muzyki

s. 13

Harmonia na głosy
Udane ferie zimowe w ŚŚ
Puchar Prezesa FM Ryś
Laureaci nagrody Burmistrza

s. 13–16
s. 17
s. 18–19
s. 19

PIT do 30 kwietnia

Urząd Skarbowy w Myślenicach
informuje, że
Ostateczny termin złożenia
zeznania rocznego (PIT)
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
opodatkowanych na zasadach
ogólnych za rok 2011 upływa
30 kwietnia 2012 r.
(poniedziałek)

Stowarzyszenie zastrzega, że porady udzielane są osobom przychodzącym osobiście
w swojej sprawie, a nie w czyimś imieniu.
Stowarzyszenie nie udziela też porad telefonicznie ani drogą elektroniczną.
Projekt współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Nie przegap terminu

Urząd Skarbowy w Myślenicach organizuje w sobotę 10
marca Dzień Otwarty w Urzędzie
Skarbowym oraz w sobotę 28
kwietnia dodatkowy dzień pracy.

Zapisy do przedszkoli
i do 1 klasy do 30 marca
Od 5 do 30 marca odbywa się rekrutacja
do przedszkoli i zapisy do klas I szkół podstawowych.
W tym terminie należy zapisać do przedszkola dzieci, które w roku
szkolnym 2012/2013 będą uczęszczały do przedszkoli samorządowych,
w tym pięciolatki odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne i sześciolatki kontynuujące przygotowanie przedszkolne.
W tym terminie również prowadzone są zapisy dzieci 6- i 7-letnich
(rocznik 2006 i 2005) do klas I szkół podstawowych na rok szkolny
2012/2013.
Każdy 6-latek zamieszkały i zameldowany na terenie Gminy Sułkowice będzie miał zapewnione miejsce w szkole albo przedszkolu. Do
rodziców należy decyzja, czy dziecko pójdzie do szkoły czy też zostanie
jeszcze rok w przedszkolu (szerzej na ten temat na str. 12-13.
Szczegółowych informacji na temat zapisów udzielają dyrektorzy
szkół i przedszkoli.
(red.)

Z PIT-em do
Urzędu Miejskiego
Urząd Miejski w Sułkowicach organizuje dla mieszkańców naszej Gminy punkt składania zeznań rocznych w budynku
B Urzędu Miejskiego. Zeznania
będzie odbierał wydelegowany
pracownik Urzędu Skarbowego
w Myślenicach
19 marca (poniedziałek)
i 16 kwietnia (poniedziałek),
w godz. 900 – 1700.
Nie warto czekać na ostatnią chwilę, skoro można złożyć
PIT na miejscu w gminie.

3

Klamra 2 (235) luty 2012
Bardziej racjonalne gospodarowanie energią i ciekawsza nauka

I miejsce dla naszego Gimnazjum z Energią
Gimnazjum w Sułkowicach wzięło udział w ogólnopolskim konkursie „Szkoła z energią”,
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole, zaprezentowało swój projekt „Targi Energii”,
zwyciężyło i zostało zaproszone do Warszawy na Ogólnopolską Konferencję
Metodyczno – Programową „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” pod patronatem
wicepremiera Waldemara Pawlaka, minister edukacji Krystyny Szumilas, głównego konserwatora
przyrody Janusza Zalewskiego i prezesa Związku Powiatów Polskich Marka Tramsia.
Konkurs skierowany był do
nauczycieli i miał na celu opracowanie ciekawych metod uczenia
o energii, źródłach jej pozyskiwania i racjonalnego gospodarowania tym cennym dobrem.
W naszym gimnazjum w Sułkowicach projekt autorski opracowała Marta Przęczek. W zaproponowane przez nią Targi Energii
zaangażowane zostały wszystkie
klasy, a także wielu rodziców.
Uczniowie najpierw mierzyli pobór
energii na licznikach domowych,
wykonywali makiety różnych typów elektrowni, przygotowywali
debaty na temat sposobów oszczędzania energii i różnych źródeł jej
pozyskiwania.
Cała szkoła żyła projektem.
Temat energii był obecny na zajęciach edukacyjnych, w rozmowach, w artykułach w szkolnej
gazetce. Podsumowaniem tych
działań były „Targi energii”.
Uczniowie prezentowali swoje prace na forum szkoły, uczestniczyli
w debacie na temat różnych rodzajów energii i źródeł jej pozyskiwania, przygotowali stoiska, na
których „sprzedawali” informacje
o źródłach pozyskiwania energii
– opowiada wicedyrektor gimnazjum Dorota Małek-Moskal.
Materiały z realizacji projektu zostały zebrane, opracowane
i wysłane do Warszawy na konkurs.
Po miesiącu okazało się, że projekt
zdobył I miejsce, a szkoła została
zaproszona na konferencję do Warszawy. Pojechały uczennice Izabela
Flaga i Urszula Ślusarz pod opieką Haliny Obst. Zawiozły do Warszawy prezentację multimedialną promującą swoje gimnazjum
i naszą gminę, a przygotowaną pod
okiem Anny Miętki i Haliny Obst.
Uczennice zasiadły podczas konferencji za stolikiem promocyjnym
gminy, na którym – wraz z prezentacją multimedialną – eksponowały
m.in. sułkowicką szczęśliwą podko-

wę, kalendarz gminny, egzemplarze gazety gminnej „Klamra” oraz
wyroby origami. Halina Obst wystąpiła podczas konferecji, między
wybitnymi naukowcami pracującymi nad zagadnieniami zwiazanymi
z energią i przestawiła informacje

o przeprowadzonym w szkole projekcie. Podczas konferencji miała
też miejsce uroczystość wręczenia nagród w konkurskie „Szkoła
z energią”. Zwycięską prezentację
można obejrzeć na stronie: www.
edueco.pl.

(awz)

Wyrazy uznania dla Wielkiego Człowieka

Order Odrodzenia Polski dla Tadeusza Piekarza
– Honorowego Obywatela Gminy Sułkowice
Pierwszy wojewoda krakowski w wolnej
Polsce (w latach 1990
– 1995), były prezes
Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych
„Kolonia” w Harbutowicach, założyciel,
przyjaciel i opiekun
Domu Pomocy Społecznej i Warsztatów
Terapii
Zajęciowej
w Harbutowicach został pośmiertnie uhonorowany
Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Odznaczenie to przyznano
mu „za zasługi na rzecz przemian
demokratycznych w Polsce oraz za
osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej
i społecznej”. Odebrała je jego żona
prof. Halina Piekarz 27 grudnia
2011 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie z rąk obecnego wojewody Jerzego Millera.
Na uroczystości obecni byli
członkowie „Drużyny Piekarza”,
czyli powołani przez niego dyrektorzy wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, wśród nich
poseł i były prezydent Krakowa Józef Lassota, senator i były marszałek województwa małopolskiego
Janusz Sepioł, wieloletni kurator
oświaty w Krakowie Jerzy Lackowski, były minister zdrowia Kazimierz Kapera, były główny geodeta kraju Kazimierz Bujakowski.

Trudno
wymienić wszystkie zasługi
Tadeusza
Piekarza.
Człowiek dobry, prawy, sumienny. Życzliwy i otwarty dla ludzi.
Jego autorytet otwierał wszystkie drzwi.
Znał
dobrze
Ojca
Św. Jana Pawła II.
Jak określił go kard.
Franciszek
Macharski – człowiek „dobry jak chleb”. Działał w „Solidarności”,
w stanie wojennym był internowany. Za czasów wojewodowania organizował, m.in. sieć domów pomocy
społecznej w całym województwie
małopolskim. Był jednak szczególnie związany z Harbutowicami,
często tu przyjeżdżał i przez swoje
szerokie kontakty stwarzał możliwość pozyskiwania sponsorów dla
SWON „Kolonia”. Był pierwszym
prezesem tego stowarzyszenia. Na
jego cześć DPS w Harbutowicach
15 maja 2006 r. otrzymał jego imię
i tablicę pamiątkową poświęconą
przez Stanisława Kardynała Dziwisza. Co roku DPS, WTZ i SWON
„Kolonia” organizują w maju
w Harbutowicach Turniej Sportowy im. Tadeusza Piekarza.
Tadeusz Piekarz zmarł w roku
2005. Żyje jednak nadal w pamięci tych, którzy zostali. Dobitnie
świadczy o tym fakt odznaczenia
go Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
(jg)
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Nowy system już wszedł w życie, więc chyba nie ma co zwlekać

Sześciolatku, chodź do szkoły
Wprowadzane w ostatnich latach kompleksowe zmiany w wychowaniu i edukacji dzieci 5 i 6-letnich
przewidują dla 5-latków roczne przygotowanie przedszkolne, a dla 6-latków – podjęcie nauki w szkole.
Początkowo planowano, że obowiązek szkolny dla 6-latków zostanie wprowadzony od września tego roku.
Jednak już wiadomo, że termin ten został przesunięty na rok 2014.
branie się na spacer i do ćwiczeń
gimnastycznych, jedzenie itp.;

Mamy więc okres przejściowy, podczas którego rodzice
mogą jeszcze sami decydować,
czy swoje dzieci 6-letnie poślą do
szkoły, czy do przedszkola. Warto
jednak przyjrzeć się konsekwencjom, z jakimi wiąże się podejmowana decyzja.

– rozumie, że trzeba dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo;
– porozumiewa się z innymi osobami, zadaje pytania i słucha
odpowiedzi, potrafi się przywitać, przedstawić, zaprosić dzieci
do wspólnej zabawy i zwrócić się
o pomoc, gdy jej potrzebuje;

Roczne przygotowanie
przedszkolne

Jest obowiązkowe, więc
– umie bawić się w zabawy i w gry
musi je odbyć każde dziecko,
dziecięce, stosując się do ich reSześciolatki w szkole w Sułkowicach
zanim podejmie naukę w szko- Nauka sześciolatków połaczona jest z zabawą guł;
le. W nowym systemie edukacji
– współdziała z rówieśnikami
W
okresie
przejściowym,
obowiązkiem rocznego wychooraz z dorosłymi;
wania przedszkolnego objęte są gdy rodzice zdecydują o tym, że
– potrafi być wytrwałe w realizowapięciolatki. Nie należy jednak my- 6-latek pozostanie w przedszkolu
niu zadań i własnych pomysłów;
lić rocznego przygotowania z ze- i będzie kontynuował przygotowanie
przedszkolne,
muszą
się
li– jest przygotowane do nauki
rówką. Podczas tego roku dzieci,
czytania i pisania – interesuje
poprzez swobodną zabawę i odpo- czyć z tym, że ich dziecko traci, bo
przedszkola
i
szkoły
obowiązuje
się książeczkami, potrafi opowiednio zaaranżowane działania
już
nowa
podstawa
programowa.
wiedzieć historyjkę obrazkową,
nauczyciela, rozwijają ciekawość,
dzielić słowa na sylaby, ma dobrą
aktywność i samodzielność oraz Klasy pierwsze dostosowane są
koordynację ruchową i sprawkształtują umiejętności i wiado- w niej do możliwości sześcio-,
a
nie
siedmiolatków.
ność ręki wypracowana przez
mości, ważne w edukacji szkolnej.
rysowanie, lepienie z plasteliny,
Nie uczą się literek ani cyfr, nie Kiedy dziecko jest gotowe
wycinanie itp.;
piszą ani nie czytają. Rozwijają
zdolności społeczne, umiejętność
poruszania się w szeroko rozumianym środowisku rówieśniczym,
kształcą zdolności manualne potrzebne do pisania, wyobraźnię,
która pomaga w nauce oraz uczą
się samodzielności i współżycia w
grupie.

Pierwsza klasa – dla 6-latków

do szkoły

Rodzicom często wydaje się,
że ich dziecko jest jeszcze za małe,
żeby pójść do szkoły. Obawiają się,
że sobie nie poradzi. Czy można
obiektywnie określić, jak jest na
prawdę? Specjaliści uważają, że do
nauki w szkole gotowe jest dziecko, które w znacznym stopniu:

– radzi sobie samodzielnie z coJeśli chodzi o treści nauczania,
dziennymi czynnościami, takimi
niewiele różnią się one od dotychjak korzystanie z ubikacji, przeczasowej zerówki. Obejmują
przede wszystkim naukę podstaw czytania, pisania i rachowania. Praca z sześciolatkiem
w każdej szkole ma być dostosowana do jego możliwości, potrzeb, zainteresowań i zdolności.
Oprócz nauczyciela czuwa nad
nim w razie potrzeby pedagog,
który udziela wszelkiej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
bezpośrednio na terenie szkoły.
Praca z dzieckiem ma być zindywidualizowana, tak by mogło Sześciolatki w szkole w Sułkowicach
ono pokonywać swoje trudności Fotografie pochodzą ze zbiorów szkolnych
z tego roku
i osiągać sukcesy.

– jest przygotowane do nauki matematyki – porównywania liczebności i wielkości przedmiotów, liczenia, dodawania i odejmowania
konkretnych przedmiotów, określania położenia przedmiotów
z lewej i prawej strony, rozumienia kolejności pór roku, dni tygodnia i miesięcy;
Ponadto przydatna w szkole
będzie otwartość dziecka na nowe
sytuacje i nowe doświadczenia
oraz odporność w sytuacjach
trudnych.
Te
właśnie
sprawności
kształcone są u pięciolatków
w przedszkolach podczas rocznego przygotowania do szkoły.
Dzieci, które nie są w stanie
osiągnąć tych umiejętności (np.
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) nie są pozostawione same sobie. W takich
przypadkach nauczyciele opracowują programy indywidualne, stosownie do rozpoznanych
potrzeb i możliwości dziecka.
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Uczniowie zagrali dla uczniów

W szkole i w przedszkolu
Dziecko podczas rocznego przygotowania przedszkolnego przygotowuje się do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej
– uczeń pierwszej klasy w szkole uczy się czytania, pisania i matematyki. Pamiętajmy, że sześciolatek odbył już obowiązkowe przygotowanie
w ubiegłym roku. Jeśli pozostaje w przedszkolu – kontynuuje przygotowanie przedszkolne.
W przedszkolu:
rozwija sprawność rąk (rysuje,
wycina, lepi z plasteliny) przygotowuje się do nauki pisania

W I klasie:
uczy się wszystkich liter alfabetu
pisze proste, krótkie zdania

słucha bajek, wierszy, opowiadań,
rozwijając swoje zainteresowania
czytaniem i pisaniem

czyta krótkie teksty

dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski
w wyrazach o prostej budowie

rozróżnia pojęcia: wyraz, głoska,
litera, sylaba, zdanie

uczy się odróżniać błędne liczenie od poprawnego, liczy z wykorzystaniem konkretnych przedmiotów

poprawnie liczy (także wspak) do
20 oraz zapisywać liczby cyframi
do 10

podejmuje
próby
dodawania
i odejmowania, pomagając sobie
liczeniem na palcach lub innych
konkretach

sprawnie dodaje i odejmuje do 10
oraz zapisuje te działania

dowiaduje się, na czym polega
pomiar długości i poznaje proste
sposoby mierzenia np. krokami,
stopa za stopą
poznaje pory dnia, roku, dni tygodnia i miesiące

Podejmując decyzję o tym,
czy nasz sześciolatek pójdzie do
szkoły, czy zostanie w przedszkolu, warto to sobie uświadomić
i zapytać się samego siebie, co dla
naszego dziecka będzie korzystniejsze? W której grupie chcielibyśmy go widzieć – w lewej, czy
w prawej. Warto też uzmysłowić
sobie, że w większości krajów wysoko rozwiniętych obowiązkową
naukę w szkole rozpoczynają dzieci 6-, a nawet 5-letnie.

W naszej gminie
Już uczą się sześciolatki wg nowego programu od tego roku szkolnego. W pierwszych klasach naszej
gminy w tym roku uczy się 21 sześciolatków: 15 w szkole Sułkowicach,
5 w Rudniku i 1 w Krzywaczce. Pozostałe 140 dzieci sześcioletnich chodzi
do przedszkoli. Po pierwszym semstrze rodzice, którzy zdecydowali się
posłać sześciolatki do szkoły twierdzą, że nie żałują swojej decyzji.

rozwiązuje zadania z treścią
mierzy długość, posługując się
np. linijką i porównuje długości
obiektów
waży przedmioty
uczy się zależności między porami roku a zjawiskami przyrody
korzysta z kalendarza, nazywa
dni tygodnia i miesiące w roku

Metody pracy z dziećmi
w I klasie:
– metody podające – praca z tekstem, pogadanka, opowiadanie,
historyjki obrazkowe, dyskusja;
– metody problemowe – giełda
pomysłów, burza mózgów, drama, gry i zabawy dydaktyczne,
inscenizacja;
– metody aktywizujące – drama,
wystawa, pokaz, zabawy orientacyjno – ruchowe;
– metody praktyczne – ćwiczenia
dykcyjne, pantomima, gry i zabawy ruchowe, poznanie prostych
układów tanecznych, zabawy ze
śpiewem, tworzenie akompaniamentu, posługiwanie się prostymi technikami plastycznymi;
– elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona;
– elementy muzykoterapii;
– zabawy wyciszające.

Rozalia Oliwa
Więcej na ten temat: www. sulkowice.pl w zakładce: oświata/sześciolatki
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Niecodzienna
lekcja muzyki
Przyjechali do nas ze swoim
panem od muzyki, kierownikiem
szkolnej orkiestry w Krzyszkowicach, a zarazem naszym dyrygentem orkiesty dętej w Sułkowicach– Andrzejem Moskalem.
Ci, którzy nie mogli przybyć, nie kryli łez rozczarowania.
Co sobotę przychodzą na próby
i ćwiczą. Z równą pasją, radością
i werwą grają utwory jazzowe,
aranżacje popularnych przebojów,
jak melodie tradycyjne dla orkiestr
dętych. Szkolna Orkiestra Dęta
Gimnazjum w Krzyszkowicach
wystąpiła 10 lutego na koncercie
zorganizowanym dla klas od 3 do
6 w Szkole Podstawowej w Sułkowicach. Również trzej uczniowie
z Sułkowic zaprezentowali swoje
umiejętności muzyczne, świeżo
nabyte podczas prób sułkowickiej
orkiestry dętej.
Koncertem szkolnej orkiestry z Krzyszkowic Andrzej Moskal zachęcał nasze dzieci, żeby
zainteresowały się grą na instrumentach muzycznych i przychodziły na próby, które prowadzi
w sułkowickim ośrodku kultury.
W trakcie koncertu uczył dzieci
nazw instrumentów poprzez ich
prezentację, wyjaśniał, do czego
służy batuta. Tym, którzy bezbłędnie nazywali instrumenty, wręczał
nagrody w postaci cukierków.
Godne podziwu jest, jak panuje nad 54-osobową grupą młodzieży i ogarnia każdy wydawany przez
nią dźwięk. Marzeniem Andrzeja
Moskala jest stworzenie podobnego zespołu przy naszej orkiestrze
dętej. Dlatego też zachęcał dzieci,
żeby przyszły z rodzicami zapisać
się na naukę gry na instrumentach, które odbywają się we wtorki
o 1700 i na próby orkiestry w piątki. Pozostaje życzyć muzykowi,
a i nam samym, żeby udało mu
się zainteresować muzyką naszą
młodzież w równym stopniu, jak
krzyszkowickich gimnazjalistów.
(jg)
Jak poinformował Andrzej Moskal
– po koncercie w szkole już zgłosiło się
na zajęcia 5 dziewczyn. Następni chętni mile widziani.

Klamra 2 (235) luty 2012
Szkolny chór z Krzywaczki

Harmonia na głosy

Chór przy ZPO w Krzywaczce
działa od września 2010 r., dzięki staraniom dyrektora Mirosława Chmiela, który chciał, by jego
uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich muzycznych talentów. Zespół tworzą dziewczęta
z klas od I do III gimnazjum
pod kierownictwem muzycznym
Małgorzaty Wątor, nauczycielki
muzyki. Zajęcia prowadzone są
w ramach pozalekcyjnego koła
muzycznego, odbywającego się
raz w tygodniu.
Wśród dziewcząt śpiewających w chórze znajdują się osoby,
które grają na różnych instrumentach. Na gitarze akompaniuje Rita
Wilk, na saksofonie – Olga Wilk
i Kinga Gunia, na wiolonczeli
– Angelika Szlachetka. Ponadto
dwie uczennice kształcą swoje
muzyczne umiejętności w szkole
muzycznej w Myślenicach.
Małgorzata Wątor jest prawdziwym autorytetem i mistrzynią
dla swych wychowanek. Jest absolwentką Akademii Muzycznej
w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej – specjalność Edukacja
Artystyczna Szkolna. Jej droga
do tytułu magistra sztuki wiodła
przez szkołę muzyczną I st. w klasie fortepianu i Liceum Muzyczne – w klasie rytmiki. Poza pracą
dydaktyczną w ZPO w Krzywaczce, Małgorzata Wątor jest cenioną instruktorką tańca i rytmiki
oraz korepetytorem śpiewu grup
dziecięcych w Reprezentacyjnym
Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia
Myślenicka”. Podpatrując Panią
Małgorzatę w pracy, bez trudu dostrzec można nie tylko wielki szacunek, jakim darzy ją młodzież,
lecz także wielką pasję z jaką naucza ona muzyki.
O swoich chórzystkach z Krzywaczki mówi: Dziewczyny bardzo
chętnie chodzą na próby chóru,
choć są to zajęcia pozalekcyjne,
dodatkowe. Uczennice są solidne,
nic nie robią z przymusu. Taka postawa daje efekty. Już po miesiącu
działalności chór mógł się pochwalić zajęciem drugiego miejsca na
Powiatowym Przeglądzie Pieśni
Patriotycznych w Lubniu. Został

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Ich repertuar stanowią pieśni patriotyczne, wykonywane przy okazji obchodów najważniejszych
świąt państwowych, utwory charakterystyczne dla muzyki rozrywkowej,
zgodne z zainteresowaniami występujących uczennic i okolicznościowe, takie jak np. kolędy i pastorałki.
Dwudziestoosobowy chór szkolny z Krzywaczki występuje w pięknych bordowych strojach, ufundowanych przez Marię i Janusza Szewczyków oraz ks. proboszcza Zbigniewa Drobnego.

również laureatem Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Sułkowicach oraz
Powiatowego Przeglądu Dorobku
Artystycznego Szkół w Myślenicach. 5 listopada 2011 r. gimnazjalistki wzięły udział w Małopolskim
Konkursie Pieśni Patriotycznych
w Krakowie. Zwyciężyły także
w Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznych w kategorii zespoły,
a następnie zaśpiewały na Gminnej Akademii Niepodległościowej
oraz gościnnie na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach
– 29 grudnia 2011 r., prezentując
najpiękniejsze kolędy i pastorałki
polskie.
Małgorzata Wątor prowadzi
w Krzywaczce również drugi chór,
w którego skład wchodzą ucznio-

wie szkoły podstawowej. Młodsze
dzieci chętnie śpiewają, z ogromnym zaangażowaniem, zwłaszcza
wtedy, gdy widzą sukcesy swych
starszych koleżanek. Ciężko pracują, by im dorównać i by móc
w przyszłości kontynuować działalność w chórze w gimnazjum.
Szkoła jest nietypową instytucją, w której co roku zmieniają
się uczniowie – jedni odchodzą,
a pojawiają się inni. Jeżeli młodzież zostanie odpowiednio przygotowana i zmotywowana do
dalszej pracy nad rozwijaniem
swych muzycznych umiejętności,
ten zdolny zespół młodych chórzystek będzie odnosił kolejne sukcesy
– mówi Małgorzata Wątor.
(jg)

Ważne dla niezmotoryzowanych

Apteka czynna w weekendy
Wobec poważnego ograniczenia komunikacji z Myślenicami
dobrze jest wiedzieć, że możemy
także w weekendy korzystać z apteki na terenie swojej gminy.
Co prawda nie rozwiązuje to
problemu dojechania do całodobowej opieki medycznej w Myślenicach, ale łatwiej u nas w gminie
o lekarza, niż o aptekę czynną
w weekend. Tak przynajmniej było
do niedawna.

Apteka uruchomiona przy
centrum handlowym w Krzywaczce czynna jest przez 7 dni
w tygodniu; od poniedziałku do
piątku od 830 do 2030, a w niedzielę – od 900 do 1730. Ponieważ kursy
busów i autobusów z Suchej Beskidzkiej i Zawoi do Krakowa są
regularne przez wszystkie dni tygodnia, mamy nareszcie możliwość
kupienia lekarstw, jeśli w weekend
nagle „wypadnie” choroba.
(red.)
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Ferie ze Świetlicą Środkowiskową

Udana akcja „Zima 2012”
Ledwie rozpoczęła się dobra zabawa, a już był piątek 17 lutego i minęła połowa ferii. A później
– jak z bicza strzelił – nastąpił ich koniec. Stanowczo ferie były za krótkie dla 147 dzieci z całej
gminy, które swój wolny od nauki czas postanowiły spędzić wraz ze Świetlicą Środowiskową.
Przygotowany program okazał się interesujący dla naszych
podopiecznych, co potwierdza
frekwencja na zajęciach i dobre
humory dzieci. Czas u siebie,
w świetlicach wypełniały nam gry
i zabawy integracyjne, rywalizacje
sportowe i warsztaty: malarskie,
bibułkowo-kwiaciarskie i rzeźbiarskie z wykorzystaniem masy
solnej. Było gwarnie i wesoło przy
grach stolikowych, piłkarzykach,
ping-pongu czy bilardzie.
Największą atrakcją pierwszego tygodnia ferii okazał się wielki
bal karnawałowy, na którym wybrano i nagrodzono pięć najlepszych, wykonanych własnoręcznie
strojów. Wysoka komisja, składająca się z uczestników (po jednym
z każdej miejscowości) wyłoniła
zwycięzców. Ponieważ bal odbył
się w tłusty czwartek, by tradycji
stało się zadość, nie mogło zabraknąć pączków i ciepłego napoju.
Wszyscy uczestnicy oczywiście
mogli się zmieścić tylko na hali
sportowej gimnazjum w Sułkowicach, gdzie zostali dowiezieni ze
wszystkich pozostałych miejscowości gminy.
Piątkowy poranek i padający obficie śnieg stworzył dobry
nastrój do baśniowego spotkania.
Nawet chłopcy, którzy początkowo
mieli opory (bo słuchanie bajek to
takie niemęskie zajęcie), dali się
pochłonąć pięknej opowieści bra-

Na basenie w Suchej Beskidzkiej

ci Grimm o Białośnieżce i Różyczce. W drugiej części zajęć powstały
wspaniałe plakaty do wysłuchanej baśni.
Drugi tydzień był nie mniej interesujący. W poniedziałek przenieśliśmy się do krainy papierowych
cudów. We wszystkich placówkach
powstały piękne kwiaty na powitanie Pani Wiosny, a nawet łabędzie, sowy i kotki. Sztuka origami
znana jest naszym podopiecznym,
ponieważ prowadzimy zajęcia z tej
ciekawej techniki zaginania i formowania papieru. We wtorek wszyscy uczestnicy udali się do Krakowa. W muzeum przyrodniczym
podziwialiśmy okazy fauny lądów
i mórz południowych. Największy zachwyt pomieszany z lekkim
niepokojem wzbudził olbrzymi pyton albinos wygrzewający się po

smacznym posiłku w świetle lamp,
poza tym zobaczyliśmy wspaniałe
jaszczurki, pająki, rybki, a nawet
odkopanego nosorożca włochatego.
Była okazja zawrzeć bliższą znajomość z gekonem, który wdzięcznie
pozował do zdjęć z dziećmi.
Pozostały wolny czas spędziliśmy w salach gimnastycznych,
na grupowych grach i zabawach.
Oczywiście dwukrotnie odwiedziliśmy basen w Suchej Beskidzkiej,
to już nasz stały punkt programu.
Czujemy się tam wyśmienicie
i mamy swoich zaprzyjaźnionych
ratowników, którzy czuwają aby
nikomu nie stało się nic złego.
W ostatnim dniu było nieco
nostalgicznie z powodu myśli o rychłym zakończeniu dwutygodniowej sielanki. Jeszcze poczęstunek
z bananów i mandarynek i zaproszenie na wakacje. Jak zwykle
wszystko minęło za szybko, ale nabraliśmy sił na szkolne wyzwania
drugiego semestru.
Organizatorzy
serdecznie
dziękują wszystkim Dyrektorom
Zespołów Placówek Oświatowych
za udostępnienie
pomieszczeń
do zajęć oraz personalne wsparcie
w opiece nad dziećmi. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom
– nauczycielom za pomoc w organizacji ferii. Były one przez to ciekawsze i bezpieczniejsze.
Krystyna Sosin
Kierownik akcji „Zima 2012”

Euro 2012 w przedszkolu nr 2

Bal (przyszłych) mistrzów sportu
Karnawał – czas balów, maskarad i zabaw – nie mógł ominąć przedszkola nr 2! Dzieci niecierpliwie
oczekiwały czwartku 2 lutego, gdy w rytmie radosnej muzyki, różnorodności kolorowych strojów,
balonów i tęczowych serpentyn bawiły się wraz ze swymi wychowawczyniami i wodzirejami ze Studia
Art-te. Tegorocznym motywem przewodnim balu było hasło „Euro 2012”, więc centralny
motyw dekoracji stanowiło barwne logo mistrzostw oraz ich maskotki: Slavek i Slavko.
Do głównych punktów programu należały m. in.: konkurs
na króla strzelców, nauka tańca
„Waka, waka”, edukacyjny quiz
„Czyja to flaga?” i zawody drużynowe w rzucaniu do celu. Można
było spotkać „prawdziwych” piłkarzy i sportowców, ale pojawiły
się również takie postaci, jak Zorro, Myszka Miki, Świnka Peppa,
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elf i pirat. „Mistrzostwa” cieszyły
się też wielkim zainteresowaniem
licznych i pięknych księżniczek
oraz wróżek.
Po skończonej zabawie opowiadaniom i dyskusjom nie było
końca, a każdy „przebieraniec” został sfotografowany.
Stroje, dzięki którym dzieci
pięknie prezentowały się na balu,

przygotowali rodzice. Rada Rodziców kupiła akcesoria do dekoracji i słodkie upominki dla dzieci,
a organizatorzy studniówki w Sułkowicach podarowali dzieciom
ogromną ilość balonów. Wszystko
to przyczyniło się do wspaniałego samopoczucia przedszkolaków
i dostarczyło im niezapomnianych
przeżyć.
Danuta Światłoń
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Rodzicom, którzy się wahali

Sześciolatki w szkole
W marcu rodzice sześciolatków ostatecznie podejmowali decyzję, czy ich dzieci będą chodziły do
szkoły, czy też zapiszą je do przedszkola, by kontynuowały przygotowanie przedszkolne. Tym, którym
trudno było podjąć decyzję, w sukurs przyszła dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sułkowicach,
gdzie 6 marca odbyło się spotkanie rodziców dzieci sześcioletnich z dyrekcją szkoły,
dyrektorkami przedszkoli samorządowych z Sułkowic – Krystyną Starzec, Zofią Kowalcze i Alicją Temple
oraz pracownikami szkoły – pedagogiem szkolnym Martą Materą i nauczycielkami edukacji
wczesnoszkolnej pracującymi z dziećmi sześcioletnimi Beatą Szubą i Krystyną Madejczyk.

Chociaż rodzice się frasują... to sześcioletni uczniowie w szkole nieźle się bawią

Jak to jest w szkole?
Żywot sześciolatka w szkole
przedstawili rodzicom praktycy.
Dyrektor Jolanta Stręk przedstawiła zebranym prezentację multimedialną Sześciolatki w Szkole
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach (zamieszczona jest na stronie internetowej
gminy w zakładce Sześciolatki),
w której zawarte zostały najważniejsze informacje o szkole w kontekście realizacji obowiązku szkolnego przez sześciolatki.
Beata Szuba przybliżyła najważniejsze aspekty dotyczące dojrzałości szkolnej sześciolatków,
a także podzieliła się swoimi praktycznymi spostrzeżeniami z pracy
w klasie z dziećmi sześcioletnimi.
Krystyna Madejczyk zaprezentowała podręczniki i zestawy
ćwiczeń Razem w szkole (WSiP),
z których korzystają pierwszoklasiści. Rodzice mieli możliwość obejrzenia ćwiczeń przewidzianych dla
uczniów i przekonania się, że są one
dostosowane do możliwości dziecka
sześcioletniego.
Pedagog szkolny Marta Matera próbowała odpowiedzieć na
pytanie: Jak rodzice mogą pomóc
dziecku w osiągnięciu dojrzałości szkolnej? Swoimi refleksjami
podzieliły się również dyrektorki
przedszkoli samorządowych. Na
zakończenie spotkania dyrektor
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Jolanta Stręk zaprosiła zainteresowanych rodziców do obejrzenia
sal lekcyjnych, w których uczą się
dzieci sześcioletnie.

Sześciolatek w świetlicy szkolnej
Niektórzy rodzice sześciolatków decydują o pozostawieniu
dziecka w przedszkolu, ponieważ
ma tam zapewnioną opiekę do popołudnia, gdy rodzice wracają z
pracy. W szkole dziecko kończy zajęcia o 12.30 i co dalej? – martwią
się. Podczas spotkania zapewniono
rodziców, że po lekcjach dziecko
w szkole też ma zapewnioną fachową opiekę w świetlicy szkolnej lub świetlicy środowiskowej.
Świetlica szkolna jest czynna do
godz. 15.30, ale – jak zapewnia wiceburmistrz Rozalia Oliwa – gdyby
grupa chętnych rodziców zgłosiła
taką potrzebę, nic nie stoi na przeszkodzie, by świetlica szkolna była
czynna do godz. 16.
Świetlica jest dobrze wyposażona, umożliwia dziecku wypoczynek,
odrabianie lekcji i zabawę w rówieśniczym gronie pod okiem pedagogów i wychowawców. Dzieci mogą
też zjeść smaczny i zdrowy obiad
przygotowywany w szkolnej kuchni, po bardzo przystępnej cenie – dla
dzieci jest to stawka od 3.50 do 4 zł.

I w Świetlicy Środowiskowej

Jeżeli rodzice pracują dłużej
i nie wystarczają im godziny pra-

cy świetlicy szkolnej, mogą wybrać
opiekę świetlicy środowiskowej,
gdzie dzieci są przyprowadzane ze
szkoły przez wychowawcę świetlicy. Jest czynna do godz. 18,
a więc dłużej niż przedszkole. Dzieci korzystające ze świetlicy środowiskowej
otrzymują
bezpłatnie
podwieczorek z ciepłym napojem.
Zarówno świetlica szkolna, jak środowiskowa opiekują się dziećmi za
darmo. Rodzice nie muszą wnosić
żadnych opłat, niezależnie od tego,
jak długo dzieci pozostają tam pod
opieką wychowawców i pedagogów.

Rodzice radzą rodzicom

Jesteśmy rodzicami dziecka,
które posłaliśmy do szkoły w wieku 6
lat. Jak wszyscy rodzice stanęliśmy
przed dylematem, czy posłać nasze
dziecko o rok wcześniej do pierwszej
klasy, czy nie. Do końca nie byliśmy
pewni, czy dobrze robimy. Patrząc
dzisiaj, po półrocznej nauce naszej
pociechy, nie żałujemy swojej decyzji. Nasze dziecko nie ma problemu z
nauką, nie odbiega od innych dzieci,
nawet 7-latków, z którymi uczęszcza do jednej klasy. Program nauki
w klasie pierwszej jest dostosowany do poziomu rozwoju dziecka
w tym wieku. Nasza pociecha chętnie
uczęszcza do szkoły, jest zadowolona. Często z przejęciem i zaciekawieniem opowiada o swoich postępach
i nabytych umiejętnościach.
(awz)
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IX Targi Edukacyjne Powiatu Myślenickiego

Gimnazjaliści podejmują decyzję
Współorganizatorem tegorocznych targów edukacyjnych powiatu myślenickiego
był nasz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, więc targi odbyły się na naszym terenie
i odwiedzili nas gimnazjaliści nie tylko z powiatu myślnickiego, ale również wadowickiego.

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Targi edukacyjne mają za
zadanie pomóc gimnazjalistom
w wyborze najlepszej dla nich
szkoły średniej. To bardzo dobra
metoda, gdyż nie ma to, jak na
własne oczy zobaczyć za jednym
zamachem oferty różnych szkół,
zapoznać się z możliwościami rozwoju, jakie oferują, a często – po
raz pierwszy w ogóle o nich usłyszeć. Dzięki takim targom można
łatwiej podjąć decyzję, co robić
w przyszłości, w którą stronę pójść.
Pewnie, że są osoby, które od początku wiedzą, w której szkole ponadgimnazjalnej chcą się uczyć,
ale znakomita większość potrzebuje podpowiedzi i szerszego rozeznania.

Otwarcie targów

Szkoły z powiatu myślenickiego 22 marca przyjechały do Sułkowic, by promować się na stoiskach
w ZSZiO przy ulicy Szkolnej 34.
Na otwarciu byli obecni m.in. poseł Marek Łatas (jeden z pomysłodawców tych targów), radny
sejmiku wojewódzkiego Jarosław
Szlachetka, starosta Józef Tomal,
który dokonał oficjalnego otwarcia, wicestarosta Tomasz Suś,
który odczytał list od marszałka
Marka Sowy, burmistrz Piotr Pułka, który zachęcał gimnazjalistów
do wyboru szkoły w Sułkowicach,
zapewniając, że zabiega o to, by
było do niej więcej połączeń autobusowych, wójt Tokarni Władysław Piaściak oraz dyrektorzy
z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, na czele z dyrektor Aleksandrą Korpal.

Kto nas odwiedził

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Na targach pojawiło się około
1000 gimnazjalistów ze szkół w Budzowie, Izdebniku, Lanckoronie,

Przez żołądek do serca
– także gminazjalisty

Studiowanie ofert, zwiedzanie - gimnazjaliści mają już niewiele czasu
na podjęcie decyzji

Lipniku, Jaworniku, Sułkowicach,
Rudniku, Myślenicach (Zarabie),
Stróży, Tokarni, Węglówce, Krzywaczce, Pcimiu i Głogoczowie.

Wystawcy

Oprócz stoiska gospodarza
– Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Sułkowicach – prezentowały się również:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach, Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Myślenicach, Zespół Szkół TechnicznoEkonomicznych im. Mikołaja Reja
w Myślenicach, Zespół Szkół im.
A. Średniawskiego w Myślenicach,
Zespół Szkół im. ks. J. Tischnera
w Dobczycach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Bohaterów Monte Cassino
w Lubniu. Swoje stoiska miały
także Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Myślenicach oraz
w Dobczycach, Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy w Myślenicach, Środowiskowy Hufiec Pracy
w Myślenicach, Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Myślenicach, VULCAN Oddział Małopolska, Starostwo Powiatowe oraz
Gmina Sułkowice.

Bogata oferta

Szkoły dwoiły się i troiły, żeby
zwrócić uwagę na siebie. Był pokaz fryzjerski, uczennice w mundurach wojskowych, cudowne

dekoracje stołu z carvingu (wraz
z fantastycznym gawędziarzem z
Lubnia – niestety dla gimnazjalistek, już kończy szkołę), pyszne
przekąski i wypieki dla zwiedzających, rysowanie na żywo pod
okiem profesjonalistów, ulotki, gazetki szkolne, prezentacje komputerowe, pokaz działania różnych
maszyn i urządzeń. Gimnazjaliści
mieli także okazję zwiedzić warsztaty szkolne ZSZiO w Sułkowicach. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego.

Sułkowickie stoisko
najciekawsze

Przy okazji gimnazjaliści głosowali na najciekawsze stoisko
szkolne. Oddający głosy mogli wygrać nagrody ufundowane przez
burmistrza Sułkowic Piotra Pułkę
oraz radnego powiatowego Andrzeja Pułkę. Dysk zewnętrzny poszedł
w ręce Marii Figuły z gimnazjum
w Pcimiu, a bon o wartości 200 zł na
indywidualny kurs pływania wylosowała uczennica z Lipnika Natalia
Łukasik. Nagroda w postaci obrazu
ufundowana przez Stowarzyszenie
Przyjaciół ZSZiO w Sułkowicach
poszła w ręce gospodarza – dyrektor Aleksandry Korpal, gdyż to właśnie jej szkoła wygrała plebiscyt na
najciekawsze stoisko, otrzymując
największą liczbę głosów zwiedza(jg)
jących targi.
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Tak sobie radzą wychowawcy w Rudniku

Przedszkolak z gimnazjalistą
Przykład z ZPO w Rudniku udowodnia, że ta relacja jest możliwa, a co więcej – znakomicie się sprawdza.
Od kiedy w ZPO w Rudniku połączyły się trzy poziomy edukacji, od przedszkola, poprzez szkołę
podstawową, aż po gimnazjum, wydawało się, że wspólna egzystencja tych trzech grup wiekowych
w jednym budynku, na jednym terytorium, nie będzie zbyt szczęśliwa. No bo wiadomo – przedszkolaki
to maluchy, podstawówka – to już „inna bajka”, a gimnazjaliści – to zwykle „mieszanka wybuchowa”.
Staraliśmy się znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia;
taką, która pozwoli na spokojne
współistnienie, na szanowanie odrębności, ale i na wzajemne, pozytywne kontakty, a być może nawet
na wspólną zabawę i pomoc.
Pierwszym bliskim spotkaniem przedszkolaków z gimnazjalistami były coroczne listopadowe
odwiedziny grobów na cmentarzu. Każdy gimnazjalista dostał
w przydziale pod opiekę jednego
lub dwóch przedszkolaków, z którymi szedł „w parze”. Pierwsza
reakcja większości nastolatków
była podobna – zawstydzenie, zażenowanie, uśmieszki – jednakże
po pewnym czasie dało się słyszeć
nieśmiałe rozmowy: „jak masz na
imię?”, „w co lubisz się bawić?”,
„a grasz już na komputerze?”.
I tak, krok za krokiem, przybliżali się do siebie. Na cmentarzu
starsi odpowiedzialnie troszczyli
się o młodszych, poprawiali im
czapki, wiązali szaliki, co silniejsi
nosili nawet „na barana”, a w drodze powrotnej już pytali o termin
ponownego spotkania. Niecodzienny widok naszej, dużej i zróżnicowanej wzrostowo, grupy był interesujący zarówno dla mieszkańców
Rudnika, jak i dla przejeżdżających kierowców.
Pierwsze lody zostały przełamane, więc postanowiliśmy kontynuować współpracę. Razem bawiliśmy się na zabawie andrzejkowej
i balu karnawałowym, korzystając
z przygotowanych przez gimnazjalistów konkursów. Przedszkolaki traktowały swoich gości bardzo
poważnie, w związku z tym chętnie
wykonywały polecenia wydawane
przez starszych kolegów, a nawet
naśladowały ich w tańcu.
Warto wspomnieć również
o wspaniałym zachowaniu gimnazjalistów podczas szkolnego, wigilijnego przedstawienia jasełkowego przygotowanego dla całej szkoły
przez przedszkolaków. Mali akto-

16

rzy zostali nagrodzeni przez starszych kolegów owacją na stojąco!
Gimnazjaliści zapewnili przedszkolakom także świąteczną oprawę
wizyty św. Mikołaja, uczestnicząc w
orszaku mikołajowym w przebraniach diabła, anioła i skrzata.
Były już wspólne zabawy na
śniegu, zjeżdżanie na sankach, zajęcia ruchowe na boisku, wycieczki

do lasu i inne. Mamy nadzieję, że
pomysłów na wspólne zajęcia i zabawy nie zabraknie obu stronom.
A dotychczasowe działania udowadniają, że różnica wieku nie jest
przeszkodą w nawiązaniu współpracy, że spotkania nasze dają
wszystkim radość i niezapomniane
wrażenia.

Małgorzata Dymek

Gminny konkurs dla najmłodszych miłośników królowej nauk

Matematyczny AS
Tytuł „Matematycznego Asa” zdobyła Natalia Sowa ze Szkoły
Podstawowej w Biertowicach, II miejsce zajął Kacper Fus również
z Biertowic, a III miejsce – Piotr Bobeł z Harbutowic.
Osiemnastu młodych miłośników królowej nauk „łamało”
sobie głowy (przez 60 minut), rozwiązując trudne zadania,
wykraczające nawet poza program nauczania.
Finał gminnego konkursu „Matematyczny AS”, pod patronatem
burmistrza Piotra Pułki i dyrektor
Jolanty Stręk odbył się 6 marca
w Szkole Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Sułkowicach. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas
VI wszystkich szkół naszej gminy.
Organizatorkami konkursu były
nauczycielki matematyki: Anna Nowak i Elżbieta Bukowska.
Matematyczne asy przy pracy
fot. Joanna Gatlik

Najtęższe matematyczne głowy wśród
najmłodszych mieszkańców naszej
gminy wraz z dyrektor Jolantą Stręk
i nauczycielkami matematyki Ewą
Koźlak i Małgorzatą Maliną.
fot. Joanna Gatlik

Celem tego konkursu gminnego było, m.in. rozbudzanie zainteresowań matematyką, stworzenie
możliwości rywalizacji uczniom
zdolnym oraz wyszukiwanie talentów matematycznych.
Dyrektor Jolanta Stręk wręczyła wszystkim uczestnikom finału nagrody książkowe i długopisy,
a laureaci otrzymali dyplomy. Podziękowania skierowała również
w stronę nauczycielek matematyki, które przygotowały swoich wychowanków do konkursu.
(red.)

Klamra 4 (237) kwiecień/maj 2012

Wiosna, Ojczyzna
i wszystkie nasze gminne sprawy

Spotkamy się
na św. Michale

Od początku tego roku staramy się – i jak dotąd nawet nam się to udaje
– żeby „Klamra” docierała do Państwa zawsze ok. 10 każdego miesiąca.
Staramy się też, żeby odnotowywać w niej bieżące wydarzenia do granic
możliwości technologicznych drukarni. Dlatego zmieniamy oznaczenie
numeru z np. „kwiecień” na „kwiecień/maj”. Oznacza to, że znajdą Państwo w numerze wydarzenia z kwietnia i początku maja, co zaznaczmy
dla kronikarskiego porządku.
A był to okres bogaty w wydarzenia. Przełom kwietnia i maja jak zwykle
patriotyczny. Przybywa nam okazji do świętowania. Obok rocznicy Konstytucji 3 Maja, mamy rocznicę beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II,
rocznicę upamiętnienia synów naszej ziemi pomordowanych w 1944 roku.
Mamy też wprowadzone niedawno Święto Flagi.
To ostatnie powinno być u nas szczególnie czczone. Proszę pomyśleć, jak by to
ładnie było, gdyby w przyszłym roku wszystkie nasze Flagi wzięły w dłoń narodowe flagi i przybyły z nimi nad nasz nowy zalew na np. Piknik z Flagami.
Propozycja wydaje się godna rozważenia, ale nie wyrywaliśmy się z nią
jeszcze w tym roku, bo zalew, choć ciągnie ludzi jak magnes, przecież jeszcze
nie całkiem dokończony. Otwarcie planowane jest w lipcu. Ludzie i tak biegają nad zalew w słoneczne dni i cieszą się nim już zawczasu. I tak jest dorze, ale chcemy się nim cieszyć jeszcze przez długie lata, więc musimy dbać
o to miejsce. Już się pojawiają wandale, którzy go niszczą. Żadna straż nie
upilnuje otwartej przestrzeni, jeśli wespół w zespół nie będziemy takich nicponi zniechęcać do wandalskich wyczynów.
Jak zwykle zachęcamy do czytania „Klamry” i życzymy ciekawej lektury.
Redakcja

20 maja, czyli w oktawie rocznicy bitwy lanckorońskiej konfederacji barskiej, Stowarzyszenie
Gospodyń Cis z Harbutowic zaprasza wszystkich na majówkę
na św. Michale w Lesie Groby.
Jak zwykle będzie polowa Msza
św. przy leśnym ołtarzu, wspólne
śpiewanie ludzi i ptaków, chwila
zadumy i poezji tego miejsca, a na
zakończenie świetna zabawa przy
ognisku, z kiełbaskami, gitarami
i tym jeszcze, czym uraczy nas inwencja gospodyń, które specjalnie
na organizację tego wydarzenia
pisały projekt i otrzymały dotację
z gminnego otwartego konkursu ofert.
Na św. Michała wyruszymy
spod Krzyża Konfederackiego na
Przełęczy Sanguszki o godz. 14,
a Mszę św. ok. godz. 15 odprawi ks.
Franciszek Bobeł, rodak harbutowski, przez wiele lat proboszcz
parafii w Lubniu.
(red.)

Nasze Wektory Współpracy

229 PIT-ów

Jesteśmy w finale

Na 21 zgłoszonych aplikacji do konkursu „Małopolskie Wektory
Współpracy” nasza gmina znalazła się w gronie 5 finalistów
obok gmin Lanckorona, Nowy Targ, Trzebinia i miasta Oświęcim.
Przed nami etap finałowy, który wyłoni trzech laureatów.
Konkurs organizowany jest
przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji MISTiA i jest to już jego
piąta edycja.
Udział w tego typu konkursach nasz samorząd traktuje jako
element promocji zarówno gminy, jak też naszych stowarzyszeń.

Każde wejście do grona finalistów
i laureatów, a było ich w ostatnich
latach wiele, jest okazją do poznawania nas przez inne gminy, budowania dobrych skojarzeń z nazwą
Sułkowice i nierzadko czynnikiem
otwierającym naszym organizacjom i mieszkańcom wiele ważRozalia Oliwa
nych drzwi.

Telegram!!! Uwaga * 3 czerwca * Family Fest
w Gimnazjum w Sułkowicach * Zaproszeni są
wszyscy * Będzie dobra zabawa!

W kwietniu podstawówki i gimnazja, w maju – matury

Egzaminów czas
Wokół kwitną bzy i kasztany, ptaki śpiewają, słoneczko woła na
wycieczkę, a tu nic z tego. Nerwowe sny, mokre ręce, wyrzuty
sumienia za przebimbane dni. Dla abiturientów wszystkich rodzajów
szkół wiosna to czas gorący i nerwowy. Egzaminów czas nastał.
W naszej gminie do sprawdzianu po ukończeniu szkoły podstawowej przystapiło 185 uczniów. Egzaminy zdawało 143 gimnazjalistów.
Po raz pierwszy egzamin zdawali
uczniowie z gimnazjum w Rudniku.
W Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących do matur przystapiło 63 absolwentów. Zdawali jak

wszyscy język polski, matematykę
i język obcy (u nas głównie angielski i niemiecki), najczęściej wybieranymi przedmiotami dodatkowymi były WOS, historia i geografia.
Matura trwa. Egzaminy zakończą się 25 maja. Przed absolwentami
techników jeszcze gorący czerwiec
(red.)
i egzaminy zawodowe.

Akcja
składania
PIT-ów
w Urzędzie Miejskim na ręce
pracowników Urzędu Skarbowego organizowana jest w naszej
gminie od 3 lat i cieszy się dużym
zainteresowaniem.
Z dyżurów pracowników Urzędu Skarbowego w naszej gminie
skorzystało wielu mieszkańców,
którzy mogli na miejscu wyjaśnić
wątpliwości, poradzić się, poprosić
o sprawdzenie swoich formularzy.
Bezpośrednio u nich rozliczyło się za 2011 rok 229 osób.
Małgorzata Dziadkowiec

Wybrane z numeru:
Pamięć i narodowe dziedzictwo

4-5

Gminne inwestycje i unijne pieniądze 6-8
Plany i marzenia sołtysów
Nabór wniosków z LGD

10-12
13

Teatralna wiosna w Harbutowicach 14-15
Dyplom 2000 w ZSZiO

16

Konkursy gminne i powiatowe

17

Barista Tomasz Profic i jego kawa

18

Krzonówka à la Adam Gessler

19

Złoty inżynier z FN Kuźnia

20
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W rocznicę beatyfikacji JPII

Gminne uroczystości trzeciomajowe

Narodowe dziedzictwo

Majówka
z balonami

Obok przedstawicieli organizacji i instytucji, także mieszkańcy Sułkowic licznie przybyli do
kościoła, by wspólnie modlić się
o pomyślność swojego Kraju
i Domu oraz dziękować za otrzymane łaski. Mszę św. koncelebrowali
proboszczowie Sułkowic i Biertowic. W homilii ks. proboszcz Edward
Antolak, nawiązując do Konstytucji
3 Maja, ukazał, jak dążyć należy do
zachowania właściwych proporcji
w podziale kraju na Rzeczypospolitą
rządzących i rządzonych. Podkreślił znaczenie modlitwy za Ojczyznę

i znaczenie w naszych dziejach faktu oddania się w opiekę Matce Boskiej Królowej Polski.
Po części oficjalnej i złożeniu
wieńcow przez 30 delegacji z gminy, orkiestra dęta odegrała wiązankę pieśni patriotycznych, a następnie wszyscy przeszli do gościnnej
strażnicy OSP, gdzie panie ze Stowarzyszenia Gospodyń w Sułkowicach przygotowały dla uczestników
znakomity poczęstunek, rozpoczynając tym smakowitym akcentem
własny jubileusz pięciolecia istnienia stowarzyszenia.
(awz)

fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Jak co roku w dniu 3 maja przedstawiciele większości środowisk naszej gminy spotkali się
na wspólnej modlitwie za Ojczyznę na Mszy Św.
w kościele w Sułkowicach, a następnie
złożyli wieńce pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji na Rynku.

Były białe, żółte i niebieskie.
Tańczyły z wiatrem na tasiemkach, które trzymali uczestnicy spotkania przy gimnazjum
w Sułkowicach, by uczcić rocznicę beatyfikacji. Przyszli tu zwyczajnie, majówkowo, bez wielkich
słów i patosu, za to z ogromnym
wzruszeniem w sercach.
To co grało ludziom w duszach, wyśpiewała naszemu urbi
i całemu orbi Paulina Rusek. Jej
głos niósł się po górach i dolinach
kwitnących, gdy na dane hasło balony poszybowały w wieczorne niebo.
Pod
gimnazjum
przyszli
uczniowie, rodzice, nauczyciele
i władze gminne. Dla wszystkich
wystarczyło
baloników,
które
w tym dniu niosły modlitwy do
nieba: pełne wdzięczności i radości pierwszych dni wiosny. (awz)

Z przemówienia Burmistrza Piotra Pułki:
Szanowni Państwo!
Jestem dumny, że należę do narodu, który stworzył akt prawny otwierający dzieje nowoczesnego państwa europejskiego, będący wzorem dla
ustaw zasadniczych innych krajów europejskich. Wzrusza mnie i zaszczyca fakt, że z mojego narodu wyszli ludzie takiego formatu, jak Kościuszko i jak Jan Paweł II, św. Ojciec Kolbe czy św. Brat Albert Chmielowski. Że mój naród zrodził wielkie idee i wielkich ludzi – i rodził ich od zarania
dziejów. Wtedy słodkie jest słowo Ojczyzna.
Ze smutkiem myślę, że dzieje mojego narodu, to także Targowica, której autorzy dla prywatnej korzyści gotowi byli nie dopuścić do powstania
tego wiekopomnego dzieła, jakim była Konstytucja 3 Maja. Wstyd mi, że każdemu wielkiemu człowiekowi z naszej krwi i naszego ducha przeciwstawić można równie ogromną kanalię. Że tam, gdzie życie oddawał za brata ojciec Kolbe był kapo Polak, który okrucieństwem przerastał
nazistów. Że kraj Jana Pawła II jest także krajem kata - Feliksa Dzierżyńskiego. Choć nie powinno mnie to aż tak dziwić, skoro tam, gdzie był
Jezus, był również Judasz. A jednak gorzko wtedy brzmi słowo Ojczyzna.
Czym zatem jest Ojczyzna? Nie ta z cytatów z wielkiej literatury, lecz ta, którą czujemy w sercu? Na jakie miejsce w dziejach mego narodu sobie
zasłużymy? Po której stronie będziemy wspominani? Okazuje się, że Ojczyzna to też – a może przede wszystkim – kwestia naszych osobistych
wyborów. I dotyczy to zarówno tej wielkiej Ojczyzny, której święto dziś obchodzimy i tej małej, naszej, w której żyjemy na co dzień, a której
oblicze kształtujemy naszymi wyborami w sposób najbardziej odczuwalny.
Święto narodowe zawsze jest powodem do radości i zadumy. Przez tę dzisiejszą niechaj poprowadzi nas drogowskaz dobrze znanej refleksji Jana Pawła II:
Ojczyzna to dziedzictwo po ojcach: stan posiadania ziemi i terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych.
Życzę nam wszystkim święta bogatego w treść i wartości owocujące w dniu powszednim.
Witaj majowa jutrzenko!
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„Razem Możemy Więcej” – program finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Teatralna wiosna w Harbutowicach
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska Społeczny Komitet przy ZPO w Harbutowicach jest
jednym z czterech zwycięzców w Małopolsce VII edycji konkursu Programu Wspierania Aktywności Lokalnej.
Społeczny Komitet przy ZPO w Harbutowicach należący do Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska,
założony w styczniu tego roku, szybko wystartował i już po 4 miesiącach działania zdobył
7,5 tys. zł na przedsięwzięcie „Przekroczyć próg sztuki – stworzenie Teatru Młodego Aktora”.
Aplikacji z Harbutowic udało
się przebić spośród 781 wniosków
o dotację z Programu Wspierania
Aktywności Lokalnej i tym samym Społeczny Komitet został
jednym z 52 laureatów z całej
Polski i jednym z 4 w Małopolsce. Jak do tego doszło opowiada Katarzyna Sosin – anglistka
i teatrolog, nauczycielka w szkole
w Harbutowicach:
Do wzięcia udziału w tym
projekcie
namówiła nas pani
Monika Lempart – mama jednego z uczniów naszej szkoły oraz
przewodnicząca Społecznego Komitetu przy ZPO Harbutowice.
Swoim entuzjazmem oraz energią
zaraziła mnie i koleżankę Danutę
Światłoń. W ten sposób rozpoczęły
się prace nad projektem. Pani Monika jest osobą bardzo energiczną
i energetyczną, więc „kując żelazo
póki gorące” namówiła mnie do
pisania kolejnego projektu i tak
nasza współpraca trwa nadal.

Teatr w Harbutowicach
Monika Lempart relacjonuje: Adresatami projektu „Przekroczyć próg sztuki – stworzenie Teatru Młodego Aktora” są dzieci w
wieku od 7 - 12 lat uczęszczające
do Szkoły Podstawowej w Harbutowicach, a adresatem pośrednim jest społeczność Harbutowic.
Profesjonalne zajęcia teatralno –
muzyczne z założenia mają trafić
do ok. 15 dzieci. Głównym celem
jest wyrównanie szans edukacyjnych i ułatwienie dostępu do
zajęć kulturalno – artystycznych,
a także zagospodarowanie czasu
wolnego, integracja społeczeństwa
w Harbutowicach. Projekt zakłada również stworzenie strony internetowej teatru oraz wystawy
fotograficznej prezentującej pracę
dzieci podczas zajęć teatralnych.
Pomysłodawczyni przedsięwzięcia dodaje, że chciała stworzyć
coś, co będzie istniało i zostanie
dla szkoły – za pozyskane pieniądze placówka wzbogaci się bowiem o kurtynę, stroje, materiały
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Przedstawienie DPS-u w szkole w Harbutowicach

dekoracyjne, rekwizyty. Jako że
komitet został założony niedawno,
nie zdążył wypracować środków
własnych, dlatego też środkiem
własnym będą chęci, czas i praca
wolontariacka. Zajęcia odbywają
się 4 razy w miesiącu po 60 minut
od kwietnia do 30 listopada 2012 r.
Prowadzi je Katarzyna Sosin. Pod
koniec projektu młodzi adepci
teatru z Harbutowic wystąpią ze
sztuką teatralną dla mieszkańców
swojej miejscowości i zaproszonych gości.

Kto jeszcze dostał?
Wniosek obejmujący projekt
realizowany bez udziału środków
dodatkowych, które otrzymało
dotację podobnie jak komitet w
Harbutowicach, to: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie z gminy Myślenice na projekt: „Ludowa moda – Gospodynie
i Przedszkolaki kultywują lokalne
zwyczaje”. Dwa wnioski laureatów
z województwa małopolskiego zakwalifikowane zostały do grupy
projektów
współfinansowanych
przy udziale środków dodatkowych. Rada Sołecka Rzepiennik
Suchy z gminy Rzepiennik Strzyżewski dostała dotację na budowę
parkingu w centrum wsi Rzepiennik Suchy. Klub Kobiet Kreatyw-

fot. z arch. szkoły

nych Gracja z gminy Skrzyszów
zdobył natomiast przychylność
jury ze względu na projekt: „Rodzina w obliczu niepełnosprawności – jak radzić sobie ze sprawowaniem opieki domowej”.

Co było oceniane najwyżej?
Jak podaje Agnieszka Tomczyk z ITBC Communication
o Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej: W wyborze laureatów jury brało pod uwagę przede
wszystkim ocenę techniczno-ekonomiczną
oraz
merytoryczną.
W tej edycji zwrócono szczególną uwagę na wspólne działania
i kolegialność realizowanych projektów. Preferowane były tworzone
we współpracy z innymi partnerami oraz wspólne przedsięwzięcia
tzw. sieciowe, które swym zasięgiem obejmują obszar kilku gmin
czy sołectw i są wspólnie realizowane przez inne podmioty. Takie
projekty mogły liczyć na maksymalne wsparcie w wysokości
30 tys. złotych. Jednostkowa wysokość grantu dla danego stowarzyszenia nie przekroczyła natomiast kwoty 10 tys. złotych przy
projektach z udziałem środków
dodatkowych oraz 7,5 tys. złotych
przy wnioskach bez dodatkowego
wsparcia.
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Kto może się ubiegać?

Nasiona i owoce

W ramach programu o wsparcie finansowe mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe, w tym
fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną,
jak i podmioty kolegialne (np.
rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do
5 tys. mieszkańców). Wśród wielu
celów programu „Razem Możemy
Więcej” są między innymi: rozwój
infrastruktury społecznej, stymulowanie aktywności mieszkańców
wsi do samoorganizacji oraz wspieranie działań wiejskich organizacji
pozarządowych i ich współpracy
z władzami samorządowymi.

Dzieci uczestniczące w projekcie zachęciło do udziału przedstawienie „Kopciuszek”. – Wystąpiliśmy z tym przedstawieniem
zarówno w ZPO w Harbutowicach
dla całej społeczności szkolnej oraz
przedszkolaków z sułkowickiej trójki, których uczę angielskiego, jak
i na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Harbutowicach. W zamian
za to do nas z przedstawieniem pt.
„Kaszalot” wybrał się Amatorski
Teatr Osób Niepełnosprawnych ze
swoją reżyserką Agnieszką Słomką
„Tolą” (notabene moją koleżanką
z liceum). Chciałybyśmy taką „wymianę” kontynuować i serwować
młodym widzom jak najwięcej
„sztuki” –mówi Katarzyna Sosin.

Nasz projekt już wystartował

Teatr swój widzą ogromny

Zajęcia rozpoczęły się od kwietnia. Ich program przedstawia Katarzyna Sosin: Na początku w programie mamy pracę ze scenariuszem,
pantomimę, emisję głosu. Te 3 miesiące (kwiecień – maj – czerwiec)
obejmują zajęcia bardziej warsztatowe – tzn. jak dobrać kostium, na
czym polega charakteryzacja, o krakowskich teatrach dla dzieci prezentujących repertuar dla dorosłych,
o operze krakowskiej. Prowadzę je
sama. Podczas trzech kolejnych miesięcy projektu (od września do listopada) zajęcia będziemy prowadzić
wspólnie z panią Danutą Światłoń.
Wtedy skupimy się już bardziej nad
pracą ze scenariuszem, nad rolami,
muzyką. Ostateczny wynik to będzie już przedstawienie i impreza
promująca warsztaty teatralne. Zostanie przygotowana galeria zdjęć
oraz kronika. Zamierzamy zorganizować spotkanie rodziców, dzieci,
osób robiących spektakl.

Z pieniędzy na projekt ma zostać zakupiony stelaż na kurtynę,
na stroje – zarówno te pod przedstawienie, jak i stroje taneczne, maski
zwierzątek, różne kostiumy. Już
od początku maja działa strona internetowa teatru, której prowadzeniem zajął się Ireneusz Dziwis (ojciec ucznia z kl. III). Na stronie będą
umieszczane zdjęcia, komentarze
dzieci, artykuły prowadzących.
Zaplanowany też został występ na dorocznych spotkaniach
wszystkich filii Świetlicy Środowiskowej, które w tym roku ma się
odbyć na strażnicy w Harbutowicach w drugiej połowie maja.
Katarzyna Sosin dodaje: Dzieci
bardzo chcą występować. Przy okazji uczą się, że nie można mieć zawsze pierwszoplanowych ról, muszą
panować nad emocjami. Ale cieszą
ich nawet małe rólki, najmniejszy
wkład w przedstawienie i to, że się
w nim uczestniczy.
(jg)

Recytatorzy z gminy Sułkowice

Grać słowem
na emocjach
Dziesięciu laureatów szczebla gminnego 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
reprezentowało naszą gminę na
eliminacjach powiatowych, które
odbyły się 22 marca w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.
Okazali się godni najwyższych
laurów w powiecie.
4 kwietnia w budynku MOKIS odbył się koncert finałowy
połączony z wręczeniem nagród
i dyplomów. Podczas koncertu zaprezentowali się recytatorzy, którzy otrzymali I miejsca w swoich
kategoriach, wśród nich królował –

Mały śpiewający aktor
Adaś Lempart z Harbutowic
Adam Lempart z klasy II to
młody pasjonat muzyki i recytacji.
Talent odziedziczył po mamie Monice, która również uczestniczyła
w wielu konkursach recytatorskich i związanych z teatrem.
W Sułkowicach na etapie
gminnym zdobył co prawda 3 miejsce, ale dostrzeżono jego potencjał
i udzielono mu kilku wskazówek.
Na etapie powiatowym zajął już
pierwsze miejsce, co było najwyższym szczeblem w konkursie, do
którego mogli dojść uczniowie
podstawówki. Tylko gimnazjaliści
przechodzili na etap wyższy. Adaś
recytował fragment Alicji w Krainie Czarów oraz wiersz Jana Brzechwy Na Straganie. Do konkursu
przygotowały go głównie mama
i wychowawczyni Zofia Bobeł. (jg)

Laureaci szczebla powiatowego
57 Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego
ze szkół w gminie Sułkowice
Szkoły podstawowe klasy I-III:
I miejsce – Adam Lempart ze Szkoły
Podstawowej w Harbutowicach.
Szkoły podstawowe klasy IV-VI:
III miejsce – Angelika Ślusarczyk,
wyróżnienie za interpretację – Kamil
Śmiłek
(obydwoje z Harbutowic)

Kopciuszek w wykonaniu uczniów SP w Harbutowicach

fot. z arch. szkoły

Gimnazjaliści:
III miejsce – Elżbieta Dźwig z Krzywaczki,
wyróżnienie – Zuzanna Flis z Sułkowic,
Magdalena Górszczak – z Krzywaczki.
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Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – eliminacje powiatowe

Bezkonkurencyjni cykliści z Krzy waczki
Tegoroczny turniej powiatowy BRD po raz pierwszy został rozegrany na nowym miasteczku ruchu drogowego
przy szkole podstawowej nr 2 w Myślenicach w dniu 17 kwietnia 2012 r.
Wzięło w nim udział jedenaście 3-osobowych drużyn, które musiały się wykazać znajomością przepisów
drogowych, wiedzą, jak udzielić pierwszej pomocy oraz doskonałym opanowaniem roweru.
Wśród gimnazjalistów bezkonkurencyjni okazali
się jak zwykle reprezentanci z Krzywaczki – Kamil
Burda, Bartłomiej Oliwa i Jakub Gawor (którzy mają
to szczęście, że przy ich szkole jest miasteczko ruchu drogowego i w każdej chwili mogą tam ćwiczyć).
Będą reprezentować powiat myślenicki na etapie wojewódzkim w maju w Rabie Wyżnej. Drugie miejsce
zajęli gimnazjaliści z Lubnia, a trzecie z Myślenic.
Ich młodsi koledzy z podstawówki w Krzywaczce również pod opieką Grzegorza Bochenka – Adam
Oliwa, Jakub Oliwa, Konrad Starowicz w konkursie
drużynowym zajęli drugie miejsce. Przebiła ich drużyna z Trzemeśni. Trzecie miejsce zajęła drużyna
z Wiśniowej.
Bartłomiej Oliwa z Krzywaczki otrzymał również
nagrodę indywidualną w konkurencji Tor przeszkód.
Wszyscy laureaci otrzymali puchary, dyplomy oraz
atrakcyjne nagrody od organizatorów i fundatorów imprezy m.in. komendanta powiatowego policji, komendanta powiatowego straży pożarnej, starosty, burmistrzów gminy Myślenice, Sułkowice oraz wójta Pcimia.

Drużyny z Krzywaczki: zwycięscy gimnazjaliści (stoją)
i zdobywcy II miejsca wsród szkół podstawowych z opiekunem Grzegorzem Bochenkiem
fot. Joanna Gatlik

Jak śpiewają najmłodsi w gminie Sułkowice

Wielcy artyści – mali wykonawcy
Organizatorem Gminnego Konkursu Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej pod hasłem „Wielcy artyści
– mali wykonawcy” była Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku.
Publiczność oraz jurorzy bacznie obserwowali występy 47 talentów z przedszkoli i szkół naszej gminy.
Konkurs odbywał się w dwóch
grupach wiekowych: przedszkolaki (5-6 l.) wraz klasami pierwszymi
i klasy II i III oraz w dwóch kategoriach: soliści i grupy.
Repertuar był bardzo urozmaicony. Mali artyści, niemal jak
prawdziwi zawodowcy, z pełną
determinacją walczyli o jak najwyższe miejsce na podium, więc
atrakcji podczas występów nie
brakowało. Jury, które obradowało w składzie: Katarzyna Łatas,
Agnieszka Polewka oraz Joanna
Ulman miało niełatwe zadanie,
by wybrać najlepszych. Jedni zadziwiali pięknym śpiewem, inni
układem choreograficznym, jeszcze inni pomysłowymi strojami.
Było barwnie i wesoło. Bawili
się artyści i widzowie. Ci ostatni swą radość okazywali, wymachując kolorowymi pomponami.
W przerwie dzieci otrzymały słodki poczęstunek, a na zakończenie
uczestniczyły w dyskotece.
Wśród przedszkolaków i klas I
w kategorii: „soliści” I miejsce zajęła Joasia Piwowar z Przedszkola
w Harbutowicach, II miejsce – Oli-

wia Klempka ze Szkoły Podstawowej w Biertowicach a III miejsce
równorzędnie – Natalia Szczurek
z Przedszkola w Rudniku oraz Marysia Garbień z Przedszkola nr 1
w Sułkowicach. Najlepsze „grupy” przedstawiło Przedszkole nr 2
w Sułkowicach, Szkoła Podstawowa w Sułkowicach i Przedszkole
w Biertowicach.Wyróżnienie otrzymali: Jaś Przała i Piotr Dobosz ze
Szkoły Podstawowej w Rudniku.

W klasach II i III w kategorii:
„soliści” I miejsca nie przyznano,
a II miejsce otrzymała Patrycja
Piątek ze Szkoły Podstawowej
w Rudniku. I miejsce w kategorii
„grupy” zajęła natomiast Szkoła
Podstawowa w Krzywaczce.
Laureaci otrzymali dyplomy
oraz nagrody, które wręczył burmistrz Piotr Pułka, zaś wszyscy
uczestnicy – małe upominki.
Alicja Kuchta – organizator

Trzecie miejsce w powiecie

Piłkarski sukces MDP z Harbutowic
MDP z Harbutowic zajęło 3 miejsce w halowym turnieju piłkarskim
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Raciechowicach.
W tym turnieju od lat reprezenta- między „naszymi” i inną turniejocje młodzieżowe OSP z naszej gminy wą drużyną. Ponieważ obydwie ekizdobywają „medalowe” miejsca. Na py odpadły, na finał miały szansę
pudle wymieniają się Harbutowice, Biertowice, jednak okazało się to na
tyle późno, że chłopcy z Biertowic
Biertowice i Sułkowice.
Tegoroczny turniej był dla na- zdążyli już wrócić do domu.
Na szczęście Harbutowice pilszych chłopców pechowy. O finał
miały walczyć też Sułkowice, ale zo- nowały naszego przewodnictwa
stały zdyskwalifikowane wskutek w turnieju i wywalczyły III miejsce,
nieporozumień, do których doszło za Raciechowicami i Łyczanką. (red.)
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Kiermasz świąteczny w PS nr 1 w Sułkowicach

W „podróż” po krajach Unii Europejskiej
Przedszkolaki z PS nr 1 wybrały się w Niedzielę Palmową 1 kwietnia w artystyczną podróż
po krajach Unii Europejskiej, a na zakończenie zaprosiły swoich gości na kiermasz przedświąteczny.
Maluszki z oddz. I i II przedstawiły występ o Polsce, natomiast
dzieci z oddziału integracyjnego
przybliżyły
widzom
Hiszpanię.
W części drugiej dzieci z oddz. III
i IV zaproponowały podróż po Włoszech i Francji. Wszystkie przebrane
były w piękne stroje charakterystyczne dla danego kraju. Podczas
spotkania obecni mieli możliwość
zakupu świątecznych ozdób, stroików i ozdób, prac wykonywanych
z udziałem dzieci, a także ciast dostarczonych przez rodziców.
Goście dopisali. Przybyli nie
tylko rodzice, ale również babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie
oraz starsze i młodsze rodzeństwo
przedszkolaków. Nagrodzili małych artystów gromkimi brawami.
Sukces nie byłby jednak tak
wspaniały, gdyby nie wielkie zaangażowanie ze strony rodziców,
którzy przygotowali ciasta i dostarczali materiały plastyczne do
wykonywanych stroików. Wiele

Wiadomo, jak Hiszpania – to torreadorzy, byki i flamenco

wysiłku i zaangażowania włożyły
też w to przedsięwzięcie panie pracujące w przedszkolu, a całą uro-

fot. z arch. PS 1

czystość sfilmował Jarosław Ziembla ze „Studia Amadeusz”.
Renata Krakowiak

Debata z pomysłem

Gimnazjaliści na Euro 2012
Jak to zrobić, by gimnazjaliści z chęcią zostali w szkole w pierwszym dniu wiosny?
I na dodatek żeby uważali, że to była wielka frajda? Gimnazjum w Sułkowicach zaproponowało im debatę,
w której udział brały wszystkie klasy, a swoją niebanalną rolę odegrał szkolny radiowęzeł.
Kiedy uczniowie gimnazjum
w Sułkowicach przyszli w pierwszym dniu wiosny do szkoły, po
czterech lekcjach dowiedzieli się,
że wezmą udział w wielkiej ogólnoszkolnej zabawie – debacie dotyczącej Euro 2012. Każda z szesnastu klas miała przeobrazić się
w zespół piłkarski i: stworzyć swoją
nazwę, logo i krótki hymn kibica.
Zespoły zaprezentowały się,
zaśpiewała jak zwykle rewelacyjna
Paulina Rusek, a następnie reprezentacje klas otrzymały koperty z
zadaniami. Trzeba było: wymyślić
reklamę Euro 2012, przedstawić

sprawozdanie z meczu, zaprojektować własny biznes związany
z mistrzostwami oraz porozmawiać z zagranicznym kibicem,
który chciałby zwiedzić ciekawe
miejsca w mieście – oczywiście po
angielsku lub niemiecku.
Najpierw klasy przygotowywały się do tych zadań, a gdy wybiła godzina „0”, reprezentacje klas
stawiły się przed jury w dolnym
holu szkoły. Reszta uczniów śledziła przebieg rywalizacji w klasach,
dzięki szkolnemu radiowęzłowi.
Emocji było co niemiara, a jeszcze więcej dobrej zabawy, o czym

świadczy m.in. fakt, że gdy konkurs się zakończył, żadna klasa nie
rzuciła się gromadnie do wyjścia.
Wszyscy jeszcze przez dobrą chwilę
analizowali, porównywali, dzielili
się wrażeniami.
Jury wyłoniło zwycięzców
i przyznało nagrody w poszczególnych konkurencjach oraz za „całokształt” rywalizacji. Ale jak się
okazało, nie to było najważniejsze. Wszyscy gimnazjaliści w Sułkowicach wygrali pierwszy dzień
wiosny w kapitalnej atmosferze
i po raz kolejny poczuli się wielką,
przyjazną wspólnotą.
(awz)
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Porównanie z lat 2011 – 2012

Jak oceniamy Urząd Miejski?
Dostaliśmy od naszych Klientów mocną czwórkę
(4,13 w skali 5-stopniowej) – według danych zawartych
w odpowiedziach na ankietę badania satysfakcji, przeprowadzoną
w ostatnich tygodniach. Każdy aspekt, który podlegał ocenie Klientów, otrzymał wyższą notę niż w ubiegłym roku.
Pierwsze badanie satysfakcji klientów przeprowadziliśmy
w 2009 r., kiedy przystąpiliśmy razem z 26 innymi urzędami z Małopolski i Dolnego Śląska do projektu
pn.: Program doskonalenia jakości
usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu
Miasta w Dzierżoniowie. Następne
badanie przeprowadziliśmy w 2011 r.
Teraz, w 2012 r., mając doświadczenie z ubiegłych lat, wiemy, że wiedza, którą czerpiemy z badania satysfakcji Klientów, jest niezwykle
cenna. Dodatkowe uwagi i sugestie
Klientów pozwalają lepiej określić
te działania naszych pracowników
i urzędu jako instytucji, które wymagają doskonalenia.

Jesteśmy bardzo zadowoleni
z tegorocznych wyników. Pokazują one, że droga, którą przyjęliśmy, jest właściwa. Warto zwrócić
uwagę, że ogólne funkcjonowanie
Urzędu zostało ocenione na 4,13.
Najwyższe notowania otrzymaliśmy za uprzejmość i życzliwość
pracowników, najwięcej dopracowania wymaga (pomimo poczynionych już postępów) terminowość
załatwiania spraw. Największy
postęp w ocenie Klientów nastąpił
w zakresie satysfakcji z uzyskanego wyniku załatwianej sprawy.
Generalnie Urząd Miejski dostał od klientów mocną (bo nieco powyżej) czwórkę! Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu!
Dariusz Pułka

Pomoc materialna dla uczniów
z naszej gminy

Stypendia szkolne
Ośrodek Pomocy Społecznej
w tym roku udzielił pomocy w postaci stypendium szkolnego za
okres od stycznia do czerwca br.
217 uczniom na kwotę 149 tys. 730
zł (w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 119.784 zł, a pozostałe 29 tys. 946 zł pokryte zostało
z budżetu gminy).
Z 217 przyznanych stypendiów 103 otrzymali uczniowie
szkół podstawowych, 64 – uczniowie gimnazjów i 50 – uczniowie
szkół średnich. Kwota świadczenia
wynosiła 115 zł za jeden miesiąc,
czyli 690 zł dla jednego ucznia.
Zasady pomocy materialnej
dla uczniów reguluje ustawa o systemie oświaty. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń z rodziny,
w której dochód na jedną osobę nie
przekracza 351 zł.
Szczególną opieką objęci są
uczniowie z rodzin, w których występuje np. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, zaburzenie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest
niepełna lub wystąpiło zdarzenie
losowe.
W przypadku przejściowej
trudnej
sytuacji
materialnej,
z powodu zdarzenia losowego,
uczeń może także otrzymać zasiłek szkolny. W tym roku w naszej
gminie nie było takich sytuacji.
na podst. sprawozdania OPS
oprac. red.

O g ł o s z e n i a

U r z ę d u

Telewizja TVR
– pierwsza w Polsce telewizja rolnicza, którą oglądać można
w Cyfrowym Polsacie, Telewizji „n”, Cyfrze Plus i na HotBird
9 @13 dgr East oraz w telewizji kablowej UPC Polska –

3 lipca wyemitowała program
o kowalstwie w Sułkowicach.
Można go obejrzeć na stronie TVR w internecie
pod adresem: http://www.tvr24.pl/programAgro_Flash_Tydzien-47.html
Uwaga, link prowadzi na stronę programu Agro Flash Tydzień.
Żeby znaleźć nasz program, należy rozwinąć roletę „więcej”
pod zdjęciami wprowadzającymi do bieżących programów.
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M i e j s k i e g o

Wnioski o stypendia i zasiłki szkolne na przyszły
rok szkolny ustawowo przyjmowane są w OPS
od 1 d o 1 5 wr ze śn ia b r.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia
o dochodach wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za miesiąc
poprzedzający złożenie wniosku (tj. sierpień br.)
Szczegółowych informacji udziela
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach,
ul. Sportowa 45, tel. 12 272 50 20
Jeśli rodzina korzysta w miesiącu sierpniu
2012 r. ze świadczeń pomocy społecznej w formie
zasiłku stałego, okresowego lub celowego, wtedy
dodatkowe dokumenty nie są wymagane.
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Z czego cieszą się dyrektorzy szkół

Podsumowania na gorąco
Na naradzie dyrektorów szkół w Urzędzie Miejskim tuż po zakończeniu roku szkolnego na gorąco
podsumowywano wyniki egzaminów końcowych szkół prowadzonych przez gminę
(podstawówki i gimnazja), analizowano efekty wprowadzenia nowej organizacji klas integracyjnych,
sytuację w przedszkolach, nabór na nowy rok szkolny oraz dzielono się
osiągnięciami i problemami poszczególnych placówek.
Jak się okazało, po egzaminach końcowych w szkołach w tym
roku możemy się cieszyć nie tylko bardzo wysokimi wynikami
w Krzywaczce i Biertowicach, lecz
również w Rudniku. Co też ogromnie cieszy – pierwszy rocznik absolwentów gimnazjum w Rudniku
udowodnił, że warto było starać się
o utworzenie tej szkoły, nawet pomimo trudności lokalowych.

Małe gimnazja,
czyli warto było w Rudniku
Gimnazjum w Krzywaczce jak
zwykle osiągnęło bardzo wysoki
poziom egzaminów. Klasyfikowane
jest wg skali Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w staninie 7 i 8. Jest
to poziom, którym poszczycić się
może zaledwie od 6% do 12% ogółu
szkół w Polsce. Opisowo określa się
je jako wysoki i bardzo wysoki.
Procentowo wyniki pierwszych
egzaminów końcowych egzaminów
w Rudniku są zbliżone do tych
z Krzywaczki, co klasyfikuje poszczególne przedmioty w 6 i 7 staninie, a szkołę jako całość w staninie
7, czyli wysokim.
Obydwa nasze małe gimnazja
mają też znaczące osiągnięcia wychowawcze i wypracowały dobre
praktyki, którymi mogą się dzielić
na szerokim forum gminy, województwa, a – jak się okazuje (patrz
str. 19) –- także ogólnopolskim.

Gimnazjum w Sułkowicach
– coraz lepiej
W sułkowickim gimnazjum
jest zdecydowanie lepiej niż rok
i dwa lata temu. W dziewięciostopniowej skali stanin średnio osiąga ono
poziom 5. Jest to przeciętny standard
w skali szkół całego kraju. Cieszy
zdecydowana poprawa bezpieczeństwa – co potwierdza uzyskany Certyfikat oraz liczne sukcesy wybitnych
uczniów na forum gminy, powiatu
i województwa. Starania wychowawcze, pedagogiczne i kierownicze tej
szkoły zyskały uznanie Stowarzyszenia Pomocy Szkole i otworzyły
jej drogę do ogólnopolskiego Klubu
Przodujących Szkół
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Podstawówki
– trzecie miejsce w powiecie
Generalnie wyniki egzaminów
dla klas VI pokazały, że w naszych
szkołach jest także o wiele lepiej.
Z ostatniego miejsca w powiecie
w 2006 roku, w tym – nasze podstawówki osiągnęły miejsce trzecie,
zaraz po bezkonkurencyjnym w tej
dziedzinie Sieprawiu (jak oni to robią!) i Myślenicach. Najwyższe wyniki uzyskały szkoły w Krzywaczce
(8 stanin) i Biertowicach (7 stanin).

Pięta achillesowa
– matematyka
Najsłabiej wypadły w naszych
pozostałych szkołach egzaminy
z matematyki bądź części przyrodniczej. Na naradzie zastanawiano
się, jak poprawić ten wynik i skuteczniej uczyć przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, co będzie miało przełożenie nie tylko na
egzaminy szkolne, lecz również w
późniejszym czasie na matury.

Klasy integracyjne
Minął rok szkolny z nowym
systemem pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. O wprowadzonych zmianach pisaliśmy w „Klamrze” kilkakrotnie. W szkołach
prowadzących klasy integracyjne
obok nauczycieli wspomagających zatrudnieni zostali: asystent
osoby niepełnosprawnej, pedagog
specjalny i pomoc nauczyciela. Generalnie dodatkowa pomoc pedagogiczno-psychologiczna przydzielona została do ucznia, a nie – jak
dotąd było – do klasy. Szczególną
uwagę zwraca się na indywidualne podejście do dziecka niepełnosprawnego, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia.
Wokół nowego systemu rozgorzała dyskusja i miała swoich żarliwych oponentów, a rodzice byli
zwyczajnie wystraszeni. Dziś oponentów można policzyć na palcach
i niekoniecznie są to przeciwnicy
na podstawie argumentów merytorycznych. – Autentycznie wzruszyłam się, gdy przyszli do mnie rodzice dzieci niepełnosprawnych, by

nam podziękować za opiekę nad ich
dziećmi i wyrazili zadowolenie z nowego sytsemu pracy z nimi – wyznała wiceburmistrz Rozalia Oliwa.

Osiągnięcia
Każdy dyrektor przedstawiał
szczególne osiągnięcia swojej szkoły, przedszkola czy zespołu placówek oświatowych. O wielu z nich
pisaliśmy na bieżąco w „Klamrze”,
do innych wrócimy w najbliższych
numerach. Zaskakujące może się
wydawać, jak wiele osiągnięć mają
przedszkolaki, które egzaminów
(jeszcze) nie zdają, lecz śmiało konkurują między sobą i na forum powiatu w wielu dziedzinach.

Nabór
Sześciolatki w większości pozostaną jednak w przedszkolach.
na posłanie sześciolatków do klasy pierwszej zdecydowało się zaledwie kilkanaście rodzin.
Do naszych gimnazjów trafi większość dzieci z rocznika.
W Krzywaczce jeden uczeń z powodu wybitnych uzdolnień wybrał
szkołę sportową w Krakowie, Rudnik i Sułkowice „straciły” po kilku uczniów, którzy będą się uczyli
w Myślenicach.

Co cieszy dyrektorów?
Zadaliśmy dyrektorom pytanie o to, co ich cieszy w minionym
roku najbardziej. Oto odpowiedzi:
Krystyna Starzec (przedszkole nr 1):
Aktywny udział całej społeczności
przedszkola wraz z rodzicami w organizację kiermaszu świątecznego
i Mini-Euro 2012.
Zofia Kowalcze (przedszkole nr 2):
Sukcesy dzieci w konkursach i przeglądach na szczeblu rejonowym, powiatowym i gminnym.
Alicja Temple (przedszkole 3): Częste podziękowania rodziców za dobrą
opiekę nad dziećmi i uruchomienie
strony internetowej przedszkola.
Renata Skrzeczek (SP Biertowice): Że rok minął bezpiecznie, bez
nieszczęśliwych wypadków, otwarty został drugi oddział przedszkola, mieliśmy laureatów konkursów
różnych szczebli, utrzymaliśmy
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wysoki stanin w sprawdzianach
klas VI. Że przychodząc do pracy,
widzę uśmiech naszych uczniów
i pracowników.
Małgorzata Kisielewska (SP Harbutowice): Utworzenie Społecznego Komitetu Pomocy Szkole oraz
pozyskanie przez niego funduszy
na realizację dwóch autorskich projektów. Także otwarcie nowej siedziby biblioteki i uzyskanie nowego pomieszczenia dla przedszkola.

Mirosław Chmiel (ZPO Krzywaczka): Wysokie wyniki sprawdzianu
po VI klasie i egzaminu gimnazjalnego oraz zakończenie budowy
nowego przedszkola. Także to, że
nie mieliśmy żadnych zachowań
patologicznych w szkole.
Mirosław Pękala (ZPO Rudnik):
Wysoki wynik egzaminu gimnazjalnego klas 3 gimnazjum.
Jolanta Stręk (SP Sułkowice): Bardzo wysoki poziom uroczystości

szkolnych, konkursów szkolnych
i gminnych oraz podniesienie bezpieczeństwa uczniów poprzez zatrudnienie pomocy nauczyciela i asystenta osoby niepełnosprawnej. Także
remont placu apelowego i zakup 24
komputerów z oprogramowaniem.
Stefania Pilch (Gimnazjum Sułkowice): Przyjęcie gimnazjum do
Klubu Przodujących Szkół oraz
uzyskanie certyfikatu „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”.
oprac. (awz)

Najlepsi absolwenci w swoich szkołach

Primus Inter Pares 2011/2012
Jak co roku burmistrz uhonorował „Nagrodą Burmistrza Gminy Sułkowice Primus Inter Pares”
uczniów, którzy ukończyli szkoły podstawowe i gimnazja w naszej gminie z najwyższą średnią.
Nasi wybitni absolwenci są nie tylko prymusami w swoich szkołach, lecz również laureatami
konkursów różnych szczebli, mają na swoim koncie osiągnięcia sportowe, szczycą się
nieposzlakowaną opinią, co przekłada się na wzorowe zachowanie.

Wybitni absolwenci w 2012 roku wraz z rodzicami, wychowawcami, dyrektorami oraz burmistrzem i wiceburmistrz
fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Do Sali Samorządowej w Starej
Szkole w Rynku w dniu 26 czerwca
zaproszeni zostali wraz z rodzicami, wychowawcami i dyrektorami
swoich szkół. Słów uznania i dobrych życzeń nie szczędzili im burmistrz Piotr Pułka, wiceburmistrz
Rozalia Oliwa i kierownik Zespołu
Ekonomiki Oświaty Alina Judasz.
Z ich rąk otrzymali piękne albumy książkowe, zegarki i dyplomy
okolicznościowe. Drobne upominki
pamiątkowe otrzymali również wychowawcy.

Nimi można się poszczycić
W szkole podstawowej w Biertowicach wybitną absolwentką

okazała się Natalia Sowa, córka Renaty i Jarosława, prowadzona przez
wychowawczynię Annę Kościńską.
W szkole podstawowej w Harbutowicach – Sylwia Toboła, córka Marii i Krzysztofa, z wychowawczynią Katarzyną Sosin.
W szkole podstawowej w Krzywaczce – Oliwia Świerczyńska,
córka Anny i Grzegorza, wychowawczyni Paulina Włódyka.
W szkole podstawowej w Rudniku – Katarzyna Papież, córka
Lidii i Bogdana, wychowawczyni
Agata Bernecka.
W szkole podstawowej w Sułkowicach – Jan Magiera, syn Kry-

styny i Witolda, wychowawczyni
Elżbieta Bukowska.
W gimnazjum w Krzywaczce
– Agnieszka Burda, córka Marty
i Marka, wychowawczyni Aleksandra Stręk.
W gimnazjum w Rudniku
(z pierwszego rocznika absolwentów gimnazjum w Rudniku)
– Beata Oliwa, córka Jadwigi
i Józefa, wychowawca Bogusław
Kozioł.
W gimnazjum w Sułkowicach – Justyna Chrobak, córka
Jolanty i Jacka, wychowawca
Marceli Pacut.
(awz)
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Por a na piknik
Na boisku w Rudniku
Od otwarcia boiska w Rudniku w drugi weekend czerwca, obiekt nie ma ani chwili oddechu.
Codziennie są tu jakieś zabawy i rekreacje,
odbywają się też zawody, treningi i imprezy.
Przy boisku trawiastym
– wielka atrakcja nie tylko dla Rudnika –
jedyne w gminie boisko do siatkówki plażowej.

Boisko w Rudniku powstało
z inicjatywy sołtys Zofii Góralik.
Najpierw rada sołecka zabiegała
o pozyskanie terenu, co okazało się
niełatwym zadaniem. W końcu udało
się upatrzoną działkę wydzierżawić
przez gminę i przystąpić do inwestycji. Przeznaczono na nią fundusz
sołecki z ubiegłego i obecnego roku.

rytasami. Fundusze na organizację
pikniku zapewnił UM z programu
skierowanego przez stow. „Diabelski
Kamień” na otwarty konkurs ofert.
Podczas otwarcia rozegrany
został mecz piłki nożnej między
młodzieżą z OSP Rudnik i drużyną LKS-u. A że w tym czasie Euro
było spoko, więc piłkarskich asów

Niby zwyczajne przeciąganie liny, a ile doskonałej zabawy

Urząd Miejski dał też ciężki sprzęt,
konieczny do wyrównania terenu dotąd rolniczego, trochę dodatkowego
grosza i ogrom pracy grupy gospodarczej UM.
Ruszyła inwestycja. Z ramienia Urzędu Miejskiego prace nadzorowała Dorota Gabryl. Jak podaje
– całość inwestycji kosztowała ok.
50 tys. zł. W 2011 r. zostały wykonane piłkochwyty oraz ogrodzenie.
Zakupiono bramki i słupki do siatkówki. W roku obecnym zakupiono
dwie wiaty oraz urządzono boisko
do siatkówki plażowej.
Otwarcie boiska stało się świętem wsi – zwłaszcza spragnionej
boiska dzieciarni. Przybyli na nie
burmistrz i starosta, a nawet parlamentarzyści. Dostojni goście i autorzy przedsięwzięcia przecięli wstęgę,
ks. proboszcz Dariusz Zoń poświęcił
obiekt i rozpoczął się piknik trwający do późnych godzin wieczornych.
Były atrakcje dla dorosłych i dla
dzieci, konkursy i quizy, wspólne
zabawy. Swoje stoisko ze smakołykami rozłożyło stowarzyszenie gospodyń Kalina, racząc przybyłych
doskonałą grochówką i innymi ra-
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Piknik szkolny
w Krzy waczce
Społeczność szkolna z ZPO
w Krzywaczce, z Radą Rodziców
i Stowarzyszeniem Pomocy Szkole
włącznie, wsparta przez licznych
szczodrych sponsorów, zorganizowała 10 czerwca doroczny piknik
szkolny. Zabawa była doskonała dla
wszystkich, a dochód z pikniku przeznaczony został na potrzeby szkoły.
Na czas festynu zaplanowane
zostały liczne zabawy, gry i przedstawienia. Uczniowie klas I–III,
IV–VI oraz gimnazjum przygotowali bogaty program artystyczny.
Na scenie przed szkołą uczniowie
prezentowali swoje wokalne oraz
taneczne umiejętności. Wszystkie
występy nagradzane były gromkimi brawami. O przysmaki do
jedzenia i picia oraz nagrody w
konkursach zadbali rodzice i sponsorzy.
(red.)

fot. Zofia Góralik

z ambicjami sięgającymi Ronaldo,
Torresa, Casillasa, Majewskiego czy
Tytonia nie brakowało. Obok trawiastego, ożyło boisko plażowe, do którego chętni ustawiali się w kolejce.
O muzykę, śpiew i taniec
w Rudniku mającym wielu utalentowanych muzyków i artystów nie
trzeba się było martwić, więc zabawa mogła trwać całymi godzinami,
ku uciesze mieszkańców i gości.
Już następnego dnia – w niedzielę 10 czerwca – radny powiatowy Andrzej Pułka zorganizował
tu turniej młodzieżowych drużyn
strażackich z naszej gminy (wygrała
OSP Krzywaczka). Znów było pełno
na boisku i widowni, jako że kibiców
w Rudniku nie brakuje.
(red.)

Zawody strażackiej młodzieży i puchary
dla boiskowych orłów
fot. Zofia Góralik

fot. Mirosław Chmiel

Coś dla siebie
Gospodynie ze stowarzyszenia
Cis w Harbutowicach postanowiły
wreszcie zorganizować coś dla siebie, czyli ognisko. 2 czerwca na Końcówce było wesoło i rodzinnie
– Piekłyśmy kiełbaski nad ogniskiem, a w kociołkach warzyły się
prażoki. Były również ciasta, kawa,
herbata i coś na poprawę humoru.
Podczas zabawy przy blasku księżyca przygrywali nam panowie na
saksofonie, akordeonie i trąbce. Można sobie wyobrazić, jaka panowała atmosfera „hej tam pod lasem”,
a dźwięki temu towarzyszące niosły
się po górach harbutowickich i okolicy – opowiada szefowa „Cisa” Anna
Krystyna Gielata.
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fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Por a na piknik

Podczas Mszy św. polowej śpiewała
grupa apostolska

Familijny piknik
parafialny
Na rodzinne niedzielne popołudnie zaprosiła mieszkańców
Sułkowic parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Piknik
rozpoczęła polowa Msza św. przy
betlejemce na terenach kościelnych. W organizację pikniku zaangażowało się ponad 40 osób.
Pomyślano o atrakcjach dla
wszystkich – dla dzieci były dmuchańce i skakańce, dla młodzieży
i dorosłych występy estradowe, dla
rodzin orzeźwiający cień drzew
i ławeczki pod parasolami i namiotami. Można było zwiedzać mobilne muzeum Jan Pawła II, oglądać
fotografie z papieskich wędrówek
rozwieszone na ogrodzeniu wokół
kościoła oraz posilać się przysmakami z piknikowej kawiarenki.
(red.)

Swojsko i rodzinnie na Końcówce
w Harbutowicach
fot. SG „Cis”

Sołtys pomaluje Ci paznokcie,
oczywiście dla dobra szkoły
W atmosferze dobrej piknikowej zabawy, integrującej
środowisko szkolne i wiejskie, Rada Rodziców i Społeczny
Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole gromadziły fundusze
na zakup tablicy interaktywnej do ZPO w Harbutowicach.
Piknik odbył się 18 czerwca,
niemal na zakończenie roku szkolnego. W przygotowanie imprezy
wraz z rodzicami włączyła się OSP
z Harbutowic i Straż Miejska z Sułkowic, które zapewniły ochronę
imprezy, a także gospodynie ze
stowarzyszenia Cis ze swoimi przysmakami.

Występy dzieci zdobyły gromkie brawa

Rodzice i nauczyciele postarali
się, by na pikniku każdy mógł znaleźć coś dla siebie, więc warto było
przyjść i to z wielu powodów. Humorystyczny program artystyczny
serwowały przedszkolaki i uczniowie klas młodszych oraz starszych.
Można było obejrzeć przedstawienia
Kopciuszek na zawodach i Grunt to
rodzina, wysłuchać pięknie wykonanych wierszy i piosenek, podziwiać układy taneczne.
Dla aktywnych zorganizowano indywidualne rozgrywki sportowe i mecz siatkówki rodzice
kontra nauczyciele i goście. Rodzice rozłożyli przeciwników na obie
łopatki, więc za rok zapowiada się
rewanż.
Można było także wziąć
udział w konkursie dotyczącym
bezpieczeństwa zorganizowanym
przez Komendę Powiatową Policji
w Myślenicach oraz obejrzeć profesjonalnie przygotowaną akcję
strażacką.
Wśród atrakcji towarzyszących królowało „malowanie paznokci przez Sołtysa Harbutowic”
i gofry przygotowane przez Stowa-

rzyszenie Gospodyń „Cis”. Do jedzenia były też kiełbaski z grilla,
frytki, a także ciasto, kawa i herbata w rodzicielskiej kawiarence.
Młodsi uczestnicy imprezy
mogli bawić się w dmuchanym
zamku i malować do woli twarze
bezpiecznymi farbkami. Radości
było co niemiara.

fot. Józef Gielata

Dzięki ofiarności sponsorów,
którzy nieodpłatnie przekazali
fanty, można było zorganizować
loterię. Wśród jej uczestników rozlosowano nagrody, a główną było
zaproszenie do Karczmy w Krzywaczce na obiadokolację oraz do
restauracji Gala na romantyczną
kolację. Oprócz fantów można było
także nabyć prace wykonane przez
dzieci ze świetlicy środowiskowej.
Rozmach tej imprezy możliwy był dzięki licznym sponsorom
– zarówno firmom, jak osobom
prywatnym – ludziom wielkiego
serca z gminy, powiatu, a nawet
z Krakowa, którzy w ten sposób
wsparli szkołę w Harbutowicach.
(red.)

Wesoło, radośnie i rodzinnie
fot. Józef Gielata
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Gimnazjum w Krzywaczce na Ogólnopolskim Festiwalu Projektów

Czy w Soplicowie jadano krzonówkę?

Na Ogólnopolski Festiwal Projektów w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie nasza Szkoła z Klasą 2.0
czyli gimnazjum w Krzywaczce pojechała z projektem „Co jadano w Soplicowie” oraz dwoma termosami
pożywnych specjałów. Tak oto amatorzy jadła ze szlacheckiego stołu trzynastozgłoskowcem opisanego,
miast „litewskiego chołodźca” – sułkowicką krzonówkę „milczkiem żwawo jedli”.

Karol Dźwig: Zaskoczyło mnie, że
przygotowane przez kolegów
potrawy okazały się jadalne
i całkiem smaczne. Myślę, że Mickiewicz byłby z nas dumny.

„Warszawska” reprezentacja. Od lewej:
Natalia Czerwińska, Alan Chrzanowski,
Emilia Sołtys, Kamil Burda i wychowawca Tomasz Kukla.

Projekt klasy I G z języka polskiego realizowany jest pod opieką
Tomasza Kukli w ramach Szkoły
z klasą 2.0. Najpierw 4 uczennice
przeczytały Pana Tadusza od deski do deski, wybierając z poematu
wszystkie potrawy. Kiedy zdawały
relację z lektury, łapaliśmy się za
głowę, ile ich jest. Koniecznie chcieliśmy spróbować tych specjałów, ale
wszystkiego nie dało się ugotować
– trzeba było wybrać. Ostatecznie
zdecydowaliśmy się na słynny staropolski bigos, chłodnik litewski,
zrazy zawijane, deser arkas oraz
blanc–manger czekoladowy. Trzeba
też było zdobyć przepisy na te dania.
I to nie byle jakie, bo miało przecież
smakować dokładnie tak, jak w Soplicowie. Zdecydowaliśmy się na
przepisy Hanny Szymanderskiej.
Jedni uczniowie gotowali, inni filmowali i tak powstał program „Co
jadano w Soplicowie? Podróże kulinarne klasy IG”– opowiada wychowawca Tomasz Kukla.
Program został nagrany w stołówce szkolnej w maju. Spodobał
się bardzo koordynatorom Szkoły
z Klasą. Laboratorium 2.0 i tym spo-

Natalia Czerwińska: Najbardziej zapamiętałam przygotowanie chłodnika.
Zupa wyglądała bardzo dziwnie, była
zielona i miała specyficzny zapach, ale
w sumie była bardzo smaczna.
Agnieszka Głowacka: Najzabawniejszy moment,
to czas spróbowania przyrządzonych potraw. Czy
na pewno są jadalne, czy przeżyjemy degustację?
Kręcenie filmu zajęło nam wiele
czasu, gdyż co chwilę ktoś inny
się śmiał i musieliśmy przerywać
zdjęcia. Apele pana wychowawcy o profesjonalizm ciężko było
zrealizować…

Maria Bartosz: Dla mnie
najważniejszym elementem
tego projektu było to, że pracowaliśmy nad nim wspólnie. Nigdy
tego nie zapomnę.

Adrianna Dąbrowa: Najzabawniejszym momentem z całego
projektu było kręcenie filmu, kiedy chowaliśmy się w kątach przed
mikrofonem i kamerą, by swoim
śmiechem nie zakłócić nagrania.
sobem reprezentacja gimnazjum
w Krzywaczce została zaproszona do
zaprezentowania się na Ogólnopolskim Festiwalu Projektów w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
A że od patrzenia na takie smakołyki może się zrobić człowiekowi słabo – z głodu oczywiście – uczniowie
z Krzywaczki uraczyli oglądających
bigosem staropolskim rodem z So-

Klaudia Nasembel:
Najbardziej
podobało mi się
samo gotowanie,

ponieważ
było przy tym
mnóstwo śmiechu
i dużo zabawy.

Emilia Sołtys: O mały włos prawie nie wypatrzyłam sobie oczu, czytając
poemat i nie straciłam ręki,
wypisując potrawy
z „Pana Tadeusza”, ale było warto.
Paulina Gędźba: Najmilej wspominam pracę na planie filmowym
podczas nagrania. Kucharze
w przerwie zdjęć wygłupiali
się, bawili się przyprawami,
robili śmieszne miny. Gdy
kamerę włączono, trudno było
powstrzymać się od śmiechu.
Patryk Kruk: Ten projekt był dla mnie nowym
doświadczeniem. Wszyscy się świetnie bawili
przy jego realizacji. Było też
dużo śmiechu podczas gotowania (szczególnie wtedy, gdy
zapomnieliśmy dodać jajko do
farszu i przez to nasze zrazy
trochę się rozpadły).
Anna Światłoń: Najbardziej w pracy nad projektem podobało mi się samo nagranie
programu. Nie sądziłam, że gotowanie
i nagrywanie filmu mogą dostarczyć tyle
radości. Naprawdę dobrze się bawiłam.

Kamil Burda: Nie tylko poznałem
staropolskie potrawy i obyczaje
związane z ich przygotowaniem czy
podaniem, ale przede wszystkim nauczyłem się gotować.
Alan Chrzanowski:
Dzięki udziałowi
w tym projekcie
poznałem
wiele osób.
Marek Szafraniec (wybrał niewidzialność):
W realizacji projektu Szkoły z klasą 2.0
podobało mi się to, że zdołaliśmy się zorganizować, przygotować scenariusz, bardzo ładnie
udekorować salę i stworzyć miłą atmosferę.

Dariusz
Powroźnik

Nazbyt serio
potraktowali:
mickiewiczowskie
Gabriela
„milczkiem”
Władowska

plicowa i naszym regionalnym specjałem – sułkowicką krzonówką.
O festiwalu napisała nawet
„Gazeta Wyborcza” w wydaniu
głównym. Projektowi z Krzywaczki
poświęcono następujący akapit:
...gimnazjaliści z Krzywaczki.
Ugotowali i zaprezentowali na festiwalu potrawy, które jadano w Soplicowie. – To niezwykłe, że udało im
się wciągnąć w dość nudną lekturę,
bo tak młodzież odbiera „Pana Tadeusza” – oceniła ekspertka Małgorzata Rostkowska z Ośrodka Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. – Przeprowadzili śledztwo, odnaleźli przepisy
w różnych źródłach, przygotowali jedzenie i jeszcze to sfilmowali.
(awz)
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Antoni Sławiński – 40 lat, Kazimierz Sławiński – 45 lat kapłaństwa

Braterski jubileusz kapłański w Biertowicach
„Niech żyje Serce Jezusa przez Serce Maryi”. To wezwanie księży sercanów w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Biertowicach 24 czerwca br. nabrało większego znaczenia. Mieszkańcy świętowali
jubileusz posługi kapłańskiej Księży Sławińskich 40-lecia ks. Antoniego i 45-lecia ks. Kazimierza.
Podczas uroczystej mszy św. ks.
proboszcz Jacek Budzoń nawiązał
w wygłoszonym kazaniu do powołania kapłańskiego księży Sławińskich, które narodziło się jeszcze
wtedy, kiedy Biertowice należały
do parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Sułkowicach, skąd
skierowano obu księży do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca
Pana Jezusa. W swoim gromadzeniu doszli oni do wysokich funkcji
zakonnych i duszpasterskich.
Ks. proboszcz przypomniał
też o tym, w jak trudnych czasach
księża Sławińscy zaczynali swoją
posługę kapłańską. Podkreślił, że
mieszkańcy, przeżywając dzień
wdzięczności, wspominają zaangażowanie Jubilatów w budowę
ich świątyni i podziękował za
wszelkie dobro, które Pan Bóg zesłał przez czcigodnych Jubilatów
na społeczność Biertowic.

fot. Monika Widlarz

Po mszy św. dzieci i młodzież
z Biertowic zaprezentowały program artystyczny. Życzenia i gratulacje pięknego jubileuszu po-

sługi kapłańskiej płynęły również
od członkiń i członków Żywego
Różańca, Rady Parafialnej i Braci
Strażackiej.
Monika Widlarz

Ruszyła Akcja Lato 2012

W Krainie Radości i Fantazji
Coroczne gminne półkolonie, prowadzone przez Świetlicę Środowiskową w Sułkowicach
oraz w jej filiach we wszystkich miejscowościach gminy, rozpoczęły się 9 lipca.

Pierwszy dzień Akcji – organizacyja grup i pierwsze zabawy fot. Krystyna Sosin

W akcji uczestniczy około
200 małych mieszkańców gminy.
W programie przewidziano wiele
atrakcji, z wycieczkami bliskimi
i dalekimi, pluskaniem w basenie

w Suchej Beskidzkiej, zwiedzaniem okolic oraz rozwijającymi
zajęciami świetlicowymi. Do dyspozycji wypoczywających dzieci
będą też udostępnione obiekty

sportowe gminy z halą przy gimnazjum w Sułkowicach na czele.
Przewidziano więc rozmaite zawody, konkursy i zabawy sportowe.
– Jesteśmy przygotowani do
ciekawego spędzania czasu w każdą pogodę. Zapowiada nam się też
mnóstwo atrakcyjnych konkursów
– informuje prowadząca Akcję
Lato dyrektor ŚŚ Krystyna Sosin.
Część uczestników w ramach
Akcji wyjedzie na tydzień w Góry
Stołowe, gdzie czekają ich niezapomniane przeżycia. Pozostali
w tym czasie będą nadal bawili się
w miejscu zamieszkania, wyjeżdali na basen i korzystali z innych
atrakcji lata.
Wszyscy będą się intensywnie
przygotowywali do wielkiego finału
z nagrodami w okolicy 30 lipca. (red.)

Klamra Gazeta Gminna. Wydawca: Burmistrz Gminy Sułkowice. Redaktor: Anna Witalis Zdrzenicka. Adres redakcji:
Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32–440 Sułkowice, telefaks 012 272 14 22, www.sulkowice.pl (numery archiwalne); 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.
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Remonty w szkołach
i przedszkolach
We wszystkich placówkach oświatowych w czasie wakacji trwają
modernizacje, remonty i naprawy bieżące. Prace w budynkach zakończą się przed pierwszym dzwonkiem, a na terenach
wokół nich w kilku przypadkach potrwają jeszcze do września.
Tylko kilka najpoważniejszych
inwestycji w gminnych szkołach
i przedszkolach prowadzi Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego.
Pozostałe wykonują dyrektorzy
placówek. Mają taką możliwość,
ponieważ w naszej gminie wszystkie budynki oświatowe zostały
przekazane w trwały zarząd ich
kierownictwu. Planowane remonty
i modernizacje pomieszczeń oraz
bazy dydaktycznej ujmowane są
w budżecie szkoły.
Ponadto większość dyrektorów pozyskuje dodatkowe pieniądze od sponsorów i z 1% podatku
z tytułu organizacji pożytku publicznego, dzięki działającym przy
nich stowarzyszeniom pomocy
szkole. Zadania te wspierają również rady rodziców.

O prowadzonych remontach
mówią dyrektorzy placówek:
Gimnazjum w Sułkowicach
– wicedyrektor Dorota Małek-Moskal: Malujemy nasze przestronne
korytarze, odnawiamy pomieszczenie biblioteki i część sal lekcyjnych.
Przenosimy pracownię informatyczną do zaadaptowanej na ten
cel sali. Na dniach referat inwestycji rozpocznie też remont dachu
hali sportowej.
Szkoła podstawowa w Sułkowicach – dyrektor Jolanta Stręk:
Prowadzimy remont budynku B.
Obejmuje on wymianę rynien, malowanie sal lekcyjnych oraz szatni
przy sali sportowej. Mamy jeszcze
jeden plan na wakacje, ale nie
wiem, czy uda nam się go zrealizować, więc na razie lepiej o nim nie
rozmawiać.
Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku –dyrektor Mirosław Pękala: Malujemy korytarze
i montujemy na nich ławki. Budowana jest też dodatkowa klatka
schodowa i wejście do piwnic. Rozpoczynamy remont boiska sportowego. Zakończenie tego remontu
przewidujemy na wrzesień.

Zespół Placówek Oświatowych
w Harbutowicach – dyrektor Małgorzata Kisielewska: U nas prace
remontowe przewidziane na ten rok
są już zakończone. Związane były
z przeniesieniem biblioteki szkolnej
do budynku B, co dało możliwość
adaptacji pomieszczeń po bibliotece
na nowe sale przedszkolne. Ponadto
urząd miejski lada dzień ukończy
termomodernizcję budynku B.
Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach – dyrektor
Renata Skrzeczek: Przeprowadziliśmy remont trzech kominów w budynku B, malujemy trzy korytarze
i klatkę schodową w budynku A, remontujemy dużą salę przedszkolną
w budynku B oraz prowadzimy
adaptację sali dla klasy pierwszej
pod kątem sześciolatków. Ponadto
konserwujemy urządzenia na zielonej sali i wymieniamy zepsute
elementy naszego placu zabaw.
Zespół Placówek Oświatowych
w Krzywaczce – dyrektor Mirosław
Chmiel: Prowadzimy kapitalny remont dwóch sal: biblioteki i sali lekcyjnej. Remont związany jest z przeprowadzką biblioteki do nowej sali.
Ponadto współpracujemy z referatem inwestycji gminy w wyposażaniu nowego budynku przedszkola.
Przedszkole
Samorządowe
nr 1 – dyrektor Krystyna Starzec:
W sierpniu gmina będzie remontowała most prowadzący do przedszkola: płytę, barierki i nawierzchnię mostu oraz terenu przy posesji
przedszkola. Poza tym prowadzimy
bieżące prace konserwatorskie.
Przedszkole
Samorządowe
nr 2 – dyrektor Zofia Kowalcze:
Oprócz kapitalnego remontu łazienek prowadzonego przez gminę,
we własnym zakresie remontujemy
windę oraz ogrodzenie i konserwujemy urządzenia na placu zbaw.
Przedszkole
Samorządowe
nr 3 – dyrektor Alicja Temple:
W sierpniu będziemy naprawiali
elewacje budynku w okolicy balkonu, tak by uszkodzenie w tym miejscu nie zagrażało dzieciom.

w w w. s u l kow i c e . p l

O g ł o s z e n i a
Urzęd u M iejskiego
Wyprawka szkolna 2012/2013
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników szkolnych przyjmowane są
od 16 sierpnia do 3 września br.
przez dyrektora szkoły, do
której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2012/2013.
Pomoc udzielana jest na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów
na podstawie imiennego dowodu
zakupu podręczników (faktura,
rachunek), do wysokości wartości
udzielonej pomocy.
Programem w roku 2012 będą
objęci uczniowie rozpoczynający
edukację szkolną w klasach:
1) I – IV szkoły podstawowej;
2) I szkoły ponadgimnazjalnej, tj.
zasadniczej szkoły zawodowej, liceum
ogólnokształcącego i technikum;
3) uczniowie słabowidzący,
niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi – w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
zasadniczych szkół zawodowych,
liceów ogólnokształcących, liceów
profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających,
dla dzieci i młodzieży.
W przypadku uczniów pełnosprawnych wymagane jest kryterium
dochodowe. Szczegółowe informacje
odnośnie zakresu finansowania, wymogów oraz potrzebnych dokumentów znajdują się na stronie internetowej gminy (www. sulkowice.pl) oraz
u dyrektora szkoły.

Zasiłki i stypendia szkolne
Wnioski o stypendia i zasiłki
szkolne na przyszły rok szkolny
przyjmowane są w OPS
od 1 d o 1 5 wr z eśnia br.
Szczegółowych informacji udziela
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sułkowicach,
ul. Sportowa 45, tel. 12 272 50 20
Jeśli rodzina korzysta w miesiącu sierpniu 2012 r. ze świadczeń pomocy społecznej w formie
zasiłku stałego, okresowego lub
celowego, wtedy dodatkowe dokumenty nie są wymagane.
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220 uczestników akcji Lato 2012

W krainie radości i fantazji
Przez trzy tygodnie 220 uczestników ze wszystkich miejscowości gminy bawiło się radośnie i twórczo
pod okiem 11 wychowawczyń, wspomaganych przez plastyka Jana Sochę oraz wolontariuszkę
Joannę Sochę. Oprócz zajęć świetlicowych i licznych wyjazdów w okolice naszej gminy,
część uczestników skorzystało z możliwości wspólnego wyjazdu do Lewina Kłodzkiego.
Uroczyste zakończenie akcji „Lato 2012 – w krainie radości i fantazji” wraz z jej podsumowaniem
odbyło się 31 lipca w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach, organizatora akcji.
Już od pierwszego dnia zrobiło
się wakacyjnie i kolorowo. Od razu
na ścianach zawisły regulaminy,
kontrakty i nazwy grup. Wszystkie placówki odwiedził Jan Socha,
by pod jego okiem dziatwa mogła
wykonać wspaniałe plakaty o wielkości 3m x 3m, na których każde
dziecko namalowało kwiat letnich
wakacji i wpisało swoje nazwisko
jako dowód, że spędziło je w krainie
radości i fantazji. W zaaklimatyzowaniu się dzieci w nowym środowisku pomocne były rozmaite gry
i zabawy, np. parzące węże, labirynty, kółko graniaste, chusta Klanza,
wyścigi, rebusy i zgadywanki oraz
wspólne spacery i rozmowy.

Półkolonie
Wychowawcy troszczyli się
nie tylko o ujawnienie talentów
i rozwój umiejętności zgodnego
współżycia w grupie, ale przywiązywali też wielką wagę do rozwoju
fizycznej tężyzny. Różnorodność
zajęć powodowała, że nawet najbardziej zatwardziali intelektualiści chętnie brali w nich udział.
Największą
popularnością
cieszyły się wyjazdy na basen do
Suchej Beskidzkiej (w dwóch wyjazdach wzięło udział 304 chętnych), a 86 osób bawiło się na termalnych basenach w Bukowinie
Tatrzańskiej.
Mieszkańcy „Krainy radości
i fantazji” maszerowali też na Kopiec Kościuszki, spacerowali po
ogrodzie zoologicznym, karmiąc
zwierzęta wraz z pracownikami,
po kilkukilometrowym spacerze
zwiedzali skansen w Zubrzycy
Górnej, grali w piłkę i badmintona
pod ruinami zamku w Lanckoronie, rywalizowali podczas olimpiady kolonijnej w skokach, biegach,
rzutach, a nawet w wieszaniu prania na czas.
Pewnego dnia wszystkie siedziby „Latających małpek”, „Vipów z Las Vegas”, „Chochlików”,
„Wiewiórek”, „Motyli i gąsienic”
czy „Królewskich” zamieniły się
w wybiegi, na których zaprezentowano fantazyjny pokaz mody. Dziecięca twórczość przeszła wszelkie
oczekiwania. Takich strojów uszytych z bibuły, gazet, papieru kolo-

Pokaz mody w Krainie Zabawy i Fantazji

rowego nie powstydziłaby się nawet Ewa Minge. Śmiechu było co
niemiara i zabawa wspaniała.
Tradycją wspólnych wakacji są
integracyjne spotkania wszystkich
uczestników w Sułkowicach. Takie
spotkanie odbyło się w środę 18 lipca. Wspólne śpiewanie, zabawy, rywalizacje sprawiają, że znika wszelki
podział na miejscowości, starszych
i młodszych, chłopców i dziewczynki. Spotkanie zakończyły pieczone
kiełbaski, a smakowały wyjątkowo
(niektórzy zjedli nawet po trzy).
Podczas drugiego wspólnego spotkania dzieci wzięły udział
w wielkiej grze terenowej, w której uczestnicy musieli wykazać się
sprytem, zręcznością i sprawnością.
Podczas dnia talentów we
wszystkich placówkach można
było zaprezentować swoje pasje
i umiejętności. Oczywiście królowali wokaliści, ale nie zabrakło
pięknie wykonanej poezji, była gra
na skrzypcach i organach, pokazy
gimnastyczne i taneczne, wystąpiła grupa wokalna z napisaną przez
siebie piosenką o akcji lato. Jeden
z uczestników w Sułkowicach pobił własny rekord siedzenia w bezruchu, wytrzymał ponad 30 minut.
Komisja konkursowa postanowiła
nagrodzić wysiłek dzieci drobnymi nagrodami dla każdego.

w w w. s u l kow i c e . p l

fot. Bernadeta Żurek

Lewin Kłodzki
Trzeci tydzień przyniósł zmiany.
41 uczestników z trzema wychowawczyniami i kierownikiem świetlicy
wyjechało do Lewina Kłodzkiego
w Górach Stołowych. Pozostali nadal bawili się na półkolonii.
Sześciogodzinna podróż w niedzielę 22 lipca upłynęła spokojnie.
Pensjonat „Maria” czekał na nas,
dziewczynki dostały klucze do
domków letniskowych, a chłopcy
zamieszkali w pawilonie razem
z harcerzami ze Świdnicy.
Wędrówki po górach rozpoczęliśmy od wycieczki na Szczeliniec
Wielki (919 m). Krajobraz z platformy widokowej zapierał dech
w piersiach. Ale przygoda dopiero
się zaczęła. Wędrując grzbietem
góry między ogromnymi skałami mijaliśmy kolejne stanowiska,
gdzie przyroda uformowała głazy
na podobieństwo np. stołu biesiadnego, wielbłąda, kury, małpy, a największa atrakcją okazało się zejście
do diabelskiej kuchni. Głęboko
w dół, trzymając się łańcuchów,
między omszałymi głazami zeszliśmy w głąb skał, by równie karkołomnie wydostać się po chwili
na powierzchnię. To był niezły
wysiłek fizyczny u progu naszego
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S obota 11 sierpnia godz. 17 – ot war cie Zalewu w Su ł kowicach
że odprawiana była w języku polskim i niemieckim – dla turystów
z Niemiec.

Wspomnień czar

W parku zdrojowym w Kudowie Zdroju, z cudowną fontanną, palmami i stawem pełnym ryb

pobytu w Lewinie Kłodzkim. Odwiedziliśmy także Kudowę Zdrój
z pięknym parkiem zdrojowym
i muzeum zabawek z precyzyjnie
wykonanymi eksponatami z różnych stron świata. Odbyliśmy całodzienną wycieczkę do kopalni złota w Złotym Stoku, obejrzeliśmy
rynek w Kłodzku z odnowionymi
kamieniczkami i powędrowaliśmy
do Twierdzy Kłodzkiej. Od ubranego w pruski mundur przewodnika
dowiedzieliśmy się o więzionych
tu powstańcach styczniowych
i o tym, że Twierdza Kłodzko należy do najlepiej zachowanych
systemów obronnych XVII i XVIII
wieku oraz wielu innych ciekawych rzeczy. Zwiedzając labirynty,
musieliśmy pokonać odcinki trasy
w zupełnych ciemnościach, a nieco wyżsi nawet na kolanach.
Podczas wyprawy do Błędnych
Skał, po pokonaniu trasy przebiegającej między czasami bardzo
wąskimi szczelinami, w drodze powrotnej zaskoczyła nas burza. Była
raczej niewielka, ale jeden piorun
wystraszył wszystkich, nawet dorosłych turystów, którzy ze strachem
w oczach chcieli zawracać. Po dotarciu do parkingu, na którym czekał
nasz autokar, ujrzeliśmy ociekających wodą turystów. Okazało się,
że przeszła ogromna ulewa, podczas gdy na nas spadło tylko kilka
kropel wody. Popołudnie tego dnia
spędziliśmy na wspólnych grach
i zabawach oraz wspólnym śpiewie przy gitarze, a wieczorem było
prawdziwe ognisko i własnoręczne
pieczenie kiełbasek zamiast grillowania. Choć byliśmy już po kolacji,
kiełbasa znikała w naszych buziach, bo była bardzo smaczna.
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Podczas wyjazdu znalazł się
też czas na grę terenową, podczas
której uczestnicy musieli wykazać
się umiejętnością szyfrowania wiadomości, zręcznością, pomysłowością, spostrzegawczością oraz
orientacją w terenie. Dwa razy
skorzystaliśmy nawet z kąpieli
w basenie i plażowania, a w ostatnim dniu pobytu – z dyskoteki.
Nowym doświadczeniem była
również niedzielna Msza św., jako

Na pożegnanie Krainy radości i fantazji przybyli goście: burmistrz Piotr Pułka, wiceburmistrz
Rozalia Oliwa, sekretarz gminy
Małgorzata Dziadkowiec i wicedyrektor gimnazjum w Sułkowicach
Dorota Małek–Moskal.
Spotkanie rozpoczęło się
od rozdania nagród za konkursy,
które trwały przez cały okres półkolonii. Wychowawczynie przygotowały pokaz multimedialny
Wspomnień czar, podczas którego
uczestnicy mogli obejrzeć siebie
we wspólnej zabawie i wspomnieć
wydarzenia z minionych trzech tygodni. Były podziękowania dla kadry za stworzenie bezpiecznych,
twórczych i wesołych wakacji. Następnie odbył się marsz przeciwko
przemocy oraz złożenie kwiatów
i zapalenie zniczy pod Pomnikiem
Ofiar Pacyfikacji z zaakcentowaniem 68. rocznicy tego tragicznego wydarzenia i 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Imprezę zakończyła wspólna zabawa oraz poczęstunek i oczywiście zaproszenie na ferie zimowe
i następne wakacje.
Kierownik Świetlicy Środowiskowej
w Sułkowicach Krystyna Sosin

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tych ciekawych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji: Panu
Burmistrzowi za ogromną przychylność dla naszych działań, Dyrektorom
Placówek Oświatowych za otwarcie szkół, udostępnienie boisk gdzie dzieci mogły bezpiecznie odbywać swoje zajęcia, Księdzu Jackowi Budzoniowi
z Biertowic za otwarcie domu parafialnego i możliwość korzystania ze sprzętu (ping-pong, piłkarzyki), Pani Dyrektor Gimnazjum Stefanii Pilch za udostępnienie hali sportowej na wspólne spotkania, Pani Joannie Sosze (zajęcia
plastyczne) oraz Panu Stefanowi Sosinowi (pomoc techniczna podczas imprez,
nadzór nad kąpielą na wyjeździe) za wolontariat na rzecz dzieci. Uczestnikom
za wspaniały humor, chęć zabawy i dostosowanie się do regulaminów.

w w w. s u l kow i c e . p l
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Inauguracja nowego roku szkolnego

Okiem dyrektorów
Rok szkolny 2012/2013 już rozpoczęty. Po wakacjach do szkół gminnych pomaszerowało 1506 uczniów,
a wśród nich 147 sześciolatków, z czego do szkoły – 15 dzieci sześcioletnich. Nieznacznie tylko ubyło
nam uczniów w gminie – rok temu było 1532. Jak na niż w kraju, nie jest to wskaźnik niepokojący.
Dla dyrektorów szkół i przedszkoli czas wakacji był nie tylko porą urlopową, lecz również
czasem wytężonych prac remontowych, które najsprawniej wykonuje się, gdy nie ma podopiecznych.
Oświata jest jednym z najpoważniejszych zadań własnych samorządów gminnych. Na zapewnienie funkcjonowania placówek
oświatowych nasza gmina otrzymuje subwencję w wysokości 10
mln. zł. Jak informuje kierownik
referatu oświaty Alicja Judasz,
kwota ta zaspokaja zaledwie 2/3
realnych potrzeb szkół. Bieżące
utrzymanie jednostek oświatowych (czyli wypłaty, rachunki za
media, środki czystości itp.) kosztuje gminę ok 15 mln zł. Z tej puli
nie są finansowane inwestycje, remonty i modernizacje w szkołach,
a to zawsze są kosztowne zadania.
Relację
dyrektorów
szkół
i przedszkoli z przygotowania ich
jednostek do rozpoczęcia roku
szkolnego Rada Miejska włączyła
do porządku obrad ostatniej sesji.
Korzystając z okazji przeegzaminowała ich również „Klamra”.

Nowi dyrektorzy
Właściwie należałoby powiedzieć – nowe nominacje na dyrektora szkoły, ponieważ na kolejne 5 lat
stanowisko to zostało powierzone
dotychczasowej dyrektorce ZPO
w Biertowicach Renacie Skrzeczek oraz dotychczasowej p.o.
dyrektorce Szkoły Podstawowej
w Sułkowicach Jolancie Stręk.
Nowego dyrektora ma także
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
(szkoły prowadzonej przez powiat,
nie gminę). Po odejściu na emeryturę wieloletniej zasłużonej dyrektorki Aleksandry Korpal, dyrektorem został Waldemar Wolski.

Klasy integracyjne
W tym roku w szkole podstawowej w Sułkowicach działają
dwie klasy integracyjne. Dlaczego
dwie, skoro rok temu było ich kilka? – pytali radni. Okazuje się, że
nie ma tylu dzieci z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego, by można było powołać oddziały integracyjne. Zgodnie bowiem
z Rozporządzeniem MEN w sprawie
ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół,
by mogła powstać klasa integracyjna, musi być 3 do 5 dzieci z orze-

Inauguracja roku szkolnego w SP w Sułkowicach fot. Anna Witalis Zdrzenicka

czeniami. Całkowita liczba uczniów
w takim oddziale szkoły publicznej
nie może przekraczać 20.

Jeśli nie integracyjny, to co?
W pierwszej klasie do początku września było dwoje dzieci
z orzeczeniami. W tej sytuacji zdawało się, że oddziału integracyjnego
na tym poziomie nie będzie. Z początkiem września zapisane zostało
trzecie i oddział powstał. Ale pojawia się pytanie, co by było, gdyby
go nie było? Czy tych dwoje dzieci
z orzeczeniami nie mogłoby chodzić
do szkoły? Albo co by było, gdyby
rodzice dzieci zdrowych w tym oddziale nie wyrazili zgody na utworzenie oddziału integracyjnego?
– Rodzice dzieci pełnosprawnych nie mogą zabronić uczęszczania do tego samego oddziału dzieciom niepełnosprawnym. To jest
publiczna, bezpłatna szkoła. Nie
wolno tu nikogo dyskryminować.
Zgoda rodziców dotyczy wyłącznie organizacji oddziału, np. tego,
czy obok nauczyciela „wiodącego”
zostanie na część lekcji przyznany
przez dyrektora do tej klasy nauczyciel „wspomagający”. Innymi słowy,
gdyby rodzice się nie zgodzili, to w
klasie byłyby dzieci niepełnosprawne, ale nie byłoby dodatkowego nauczyciela. Dotyczy to zresztą tylko
nauczyciela, bo już nie ma żadnych

przeszkód, by do klasy z dziećmi niepełnoprawnymi dyrektor skierował
pomoc nauczyciela lub asystenta
osoby niepełnosprawnej. – tłumaczy
wiceburmistrz Rozalia Oliwa.
– Wszystkie dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych otaczamy najlepszą
możliwą opieką. Szkoła jest na to
doskonale przygotowana. Niezależnie od tego, czy dziecko chodzi
do klasy integracyjnej, czy do zwyczajnej, systematycznie pracuje
z nim pedagog specjalny, pomoc
nauczyciela, asystent osoby niepełnosprawnej, a także nauczyciele,
z których większość ma u nas specjalizację z pedagogiki specjalnej.
Kiedy w klasie jest troje dzieci
z orzeczeniami, przydzielany im jest
na część lekcji nauczyciel wspomagający. Kiedy nauczyciel „wiodący”
potrzebuje pomocy – otrzymuje ją.
Dla każdego dziecka z orzeczeniem
układany jest przecież indywidualny plan kształcenia, dostosowany
do jego potrzeb i możliwości – wyjaśnia dyrektor Jolanta Stręk.
Taki sposób postępowania
z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego potwierdza też dyrektor gimnazjum w Sułkowicach
Stefania Pilch. – Już rok temu wypracowaliśmy mechanizmy pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi i opieki nad nimi. Uważam, że doskonale
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się sprawdziły. Mamy kilkoro dzieci
o różnym stopniu niepełnosprawności w różnych rocznikach. Wszystkie
są zadbane wychowawczo i osiągają postępy w nauce na swoją miarę,
chociaż tylko w jednym roczniku
mogliśmy stworzyć dla nich klasę
integracyjną z trójką dzieci z orzeczeniami. Włożyliśmy dużo pracy
w przygotowanie szkoły do prowadzenia oddziałów integracyjnych,
ale z drugiej strony cieszymy się, że
tych klas jest mało. To przecież chyba dobrze, że mamy mało chorych
i niepełnosprawnych dzieci, prawda? – tłumaczy Stefania Pilch.

dzicami i zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu uczniów
w szkole. W tym roku szkolnym niewątpliwie Krzywaczka żyje nowym
skrzydłem obiektu z przedszkolem
dla 75 dzieci. Dzieci już korzystają
z nowego obiektu, a w październiku
szykuje się uroczystość oficjalnego
otwarcia obiektu i poświęcenia go.

uczniów realizowanym przez naszą
gminę. Obok powszechnie funkcjonujących stypendiów szkolnych,
wyprawek i darmowych obiadów
dla uczniów z słabiej uposażonych
rodzin, zapewniamy m.in. tanie
i smaczne obiady, gotowane w stołówkach szkolnych prowadzonych
przez gminę, dla wszystkich innych
dzieci, czy bezpłatną opiekę po lekcjach w świetlicy środowiskowej
wraz z darmowym dożywianiem.
Staramy się na bieżąco reagować
na wyłaniające się potrzeby dzieci
– dodaje Rozalia Oliwa.

Wcale nie tak blisko

„Na mieście” słyszy się, że na
dziecko niepełnosprawne gmina
otrzymuje bajeczne subwencje i zarabia na klasach integracyjnych.
– Subwencje są rzeczywiście
nieco wyższe. Liczone są wg tzw.
wag i nie są to jakieś zawrotne
sumy. Tę zwyżkę w całości pochłania wynagrodzenie osób, które dodatkowo zatrudniamy do pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi.
Czasami nawet jej brakuje i gmina
musi dokładać z innych pieniędzy.
A skoro przy tym temacie jesteśmy,
to trzeba też wyraźnie powiedzieć,
że gmina nie otrzymuje żadnej
subwencji na dzieci zamieszkałe
i zameldowane w naszej gminie,
które uczęszczają np. do OREW
w Myślenicach. Subwencję otrzymuje jednostka prowadząca czyli
powiat. Ale gmina musi zapewnić
dojazd tych dzieci do placówki
i pokryć z własnego budżetu jego
koszty – wyjaśnia Barbara Flaga
z Referatu Oświaty UM.
– Nie wyobrażam sobie, by
jakakolwiek gmina mogła zarabiać na dzieciach niepełnosprawnych. Takie plotki mogą
rozsiewać tylko osoby nieodpowiedzialne, złośliwe, a w najlepszym
przypadku źle zorientowane. Najwięcej dzieci z orzeczeniami ma
upośledzenie w stopniu lekkim,
a w tym przypadku subwencja jest
minimalnie zwiększona. Im poważniejsze upośledzenia i sprzężenia (na
co oczywiście muszą być stosowne
orzeczenia), tym wyższa subwencja.
Jednak z kształceniem tych dzieci
wiążą się wysokie koszty zatrudniania dodatkowych specjalistów do
edukacji indywidualnej i rewalidacji. Nie mówiąc już o tym, że takie
pomówienia są ogromnie krzywdzące, bo akurat nasza gmina nie tylko
nie zarabia, ale też nie oszczędza
na dzieciach. Żadnych dzieciach.
Możemy się chlubić poziomem
i zakresem świadczeń socjalnych dla
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Plotki i fakty

Kwestia zazdrości
Każdy dyrektor, choćby miał
kryształowy charakter, musi poczuć
ukłucie zazdrości, gdy widzi coś
znakomitego w innej szkole, czego
jemu zdecydowanie brakuje. Mówi
się, że ostatnio w roli takiego szczęśliwca jest ZPO w Krzywaczce,
– A czegóż to mi można tak
bardzo zazdrościć? Chyba tych tablic interaktywnych, które wszyscy już mają. I bardzo się z tego
cieszę. Życzę wszystkim szkołom,
by je miały i mogły z nich korzystać. Ale jeśli chodzi o inwestycje
na terenie szkoły, to zanim ruszyła budowa przedszkola, mieliśmy
śladową ich ilość. Musiał zostać
wykonany „ratunkowy” remont
w starym przedszkolu, bo sanepid by
nam je zamknął, a przecież nie było
alternatywy. W latach 2008-2012
wyremontowaliśmy na wpół gospodarczo kilka sal. Najpoważniejsza
inwestycja to była adaptacja starej kotłowni. Miałem na to pomoc
z 1% pożytku publicznego – mówi
Mirosław Chmiel.
Oczywiście nie kryje dumy
z powodu wysokich wyników szkoły podstawowej i gimnazjum. Za
powód do zadowolenia uznaje
też bardzo dobrą współpracę z ro-

A czy Mirosław Chmiel komuś
czegoś zazdrości? Podobnie jak dyrektorzy innych szkół gminnych
z zazdrością spogląda na wielofunkcyjne boisko przy szkole podstawowej w Sułkowicach. W naszej
gminie na terenach szkolnych
mamy boiska tylko w Sułkowicach
i w Biertowicach. Jolanta Stręk
dodaje, że boisko w Sułkowicach
jest ogólnodostępne, więc nie jest
wyłącznie do dyspozycji szkoły,
choć dobrze jej służy. Popołudniami i wieczorami korzystają z niego
wszyscy, którzy mają na to ochotę.
– Program „Blisko boisko” był
jedyną taką okazją. Udało nam się
z jego pomocą zrobić boisko w Sułkowicach. Ale w następnych latach
nie było już żadnych programów,
które umożliwiłyby zdobycie środków na boiska przyszkolne w innych miejscowościach. Ratujemy
sytuację boiskami wiejskimi, pozyskując na nie środki z różnych funduszy, np. z PROW. Jednak, chociaż te boiska bardzo są potrzebne,
to nie zastąpią boiska przy szkole
– wyjaśnia Rozalia Oliwa.
Zastanawiające, że nikt nie
zazdrości boiska Stefanii Pilch.
W końcu gimnazjum jest zlokalizowane przy samym boisku Gościbi.
– Owszem, jednak musimy
się nim dzielić, bo jest to również
(a nawet przede wszystkim) boisko
klubowe Gościbi – tłumaczy Stefania Pilch.

Inwestycje oświatowe
Dwie budowy obiektów szkolnych są prowadzone na terenie
gminy. Krzywaczańskie przedszkole szczęśliwie ukończono. Drugim
szczęśliwcem mógłby być dyrektor
Mirosław Pękala z Rudnika. Przy
jego ZPO powstaje skrzydło gimnazjum, a docelowo planowana jest
też hala sportowa.
Ale ta inwestycja jak dotąd miała pecha. Kolejne przetargi, zgodnie
z obowiązującymi procedurami wyłaniały najtańsze oferty. Trafiły na
firmy z problemami (pomimo dobrych referencji), które plajtowały
i nie były w stanie prowadzić inwestycji. Dopiero w tym roku drgnęło.
Budowa postępuje, a wraz z mura-

mi gimnazjum rośnie nadzieja, że
wreszcie uda się je zbudować.
Można dyrektorowi jednak
zazdrościć czego innego. Wypracował wraz z gronem w swojej szkole
doskonałe przykłady współpracy
gimnazjalistów z najmłodszymi
dziećmi z ZPO w Rudniku. Co więcej – pierwszy rocznik gimnazjum
ukończył szkołę z bardzo wysokimi
wynikami, niemal dogonił wiodący
w naszym powiecie (a nawet województwie) pod względem wyników
egzaminacyjnych ZPO w Krzywaczce. A to już jest powód do dumy.
Tak samo może się szczycić wynikami ZPO w Biertowicach. Bardzo
cieszy wyraźna poprawa wyników
w tym roku w szkole podstawowej
w Sułkowicach.

Łazienki jak malowane
Są marzeniem większości dyrektorów szkół i przedszkoli. Każdy mówi o dziesiątkach lat bez
remontów w tych newralgicznych
punktach. Łazienek godnych pozazdroszczenia doczekało się w tym
roku przedszkole nr 2. Bajecznie
kolorowe, estetyczne, dostosowane
do wzrostu przedszkolaków.

Każdemu po trochę
Poproszeni o wykazanie remontów w ich placówkach w ostatnich
latach, dyrektorzy mają się jednak
czym pochwalić. Dyrektor Małgorzata Kisielewska z Harbutowic
główny ciężar prac remontowych
odczuła jeszcze przed wakacjami.
Szkoła już w całości zagospodarowała dawny dom nauczyciela. Po
adaptacji ostatniego mieszkania
na bibliotekę szkolną i (osobno) filię biblioteki gminnej, w budynku
szkoły możliwa była adaptacja pomieszczeń bibliotecznych na salę
dla przedszkolaków. – Adaptacja
to takie eleganckie słowo. Faktycznie w naszym przypadku oznacza
remont kapitalny mieszkań i klatki schodowej, wymianę dachu, modernizację sieci energetycznej, wymianę okien. W ogóle budynek B,
jak go teraz nazywamy, wymagał
sporych nakładów. Ale warto było.
Mieści się tam świetlica środowiskowa, gabinet pedagoga, no i biblioteki, a w szkole zrobiło się luźniej.
Dzięki tym inwestycjom można
było zapewnić godne warunki dla
drugiego oddziału przedszkolnego –
mówi Małgorzata Kisielewska.
Poważniejszy remont nie minął też Biertowic. W tym roku prowadzone były remonty sal, klatki
schodowej i korytarzy w obu budynkach szkoły, ale w ostatnich
latach obiekt został gruntownie

fot. Anna Witalis Zdrzenicka
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„Ludzie oświaty” wśród gości na sesji RM

zmodernizowany. Remonty dotyczyły wymiany kotłowni i termomoderniacji budynków z wymianą
stolarki włącznie, odwodnienia budynku i modernizacji placu przyszkolnego. Powodem do dumy jest
też plac zabaw pozyskany przez
gminę w Roku Przedszkolaka od
sponsora. Dyrektor Renata Skrzeczek podkreśla zaangażowanie
rady rodziców, która sfinansowała renowację mebli szkolnych
i przedszkolnych oraz zakup mebli
dla drugiego oddziału przedszkola.
– Potrzeby inwestycyjne we
wszystkich placówkach są ogromne. Nasz gminny budżet nie udźwignąłby zaspokojenia wszystkich
na raz. Wraz z dyrektorami, którzy przecież wszyscy mają zarząd
trwały obiektów, staramy się systematycznie nadrabiać zaległości.
Ale przecież wciąż inwestujemy
w każdy obiekt. Przypomnę chociażby modernizację placu przyszkolnego w Sułkowicach w ubiegłym roku
i poważne remonty w budynku B.
Jednocześnie mamy w Sułkowicach
gimnazjum, które też wymaga nakładów. W ostatnim okresie najwięcej kosztowała wymiana oświetlenia i konieczne już malowanie hali
sportowej, a także korytarzy i sal
lekcyjnych w samej szkole. Mamy
przedszkola, które również mają
duże potrzeby. Niektóre nie maja
nawet placu zabaw. Zamierzamy
zbudować przedszkole w Sułkowicach. A przypominam, że na przedszkola nie dostajemy zupełnie nic
z budżetu państwa. Sami je utrzymujemy. Jednak otwieramy kolejne
oddziały wszędzie tam, gdzie jest
taka potrzeba. Rozumiemy to doskonale, że dobre przedszkole to podstawa. Trudno by było wymienić tu
wszystkie remonty i modernizacje
prowadzone w gminnych obiektach
oświatowych. „Klamra” informuje
o nich na bieżąco. Powiem tylko, że
w budżecie gminy inwestycje oświatowe stanowią poważną pozycję
– relacjonuje Rozalia Oliwa.

Potrzebne komputery
W tym roku dyrektor Jolanta
Stręk zrezygnowała z wydania 20

tys. zł z puli remontowej na modernizację budynków na rzecz
kupienia 24 zestawów komputerowych do pracowni informatycznej. – Nasze komputery już są stare
i awaryjne. Konieczny był nowy
sprzęt. Radni pytali: „Dlaczego tak
tanio? Czy to nie jakiś złom?” Nie
jest to sprzęt najnowszej generacji, ale bardzo przyzwoity. A udało
się uzyskać tak korzystną cenę, bo
to komputery poleasingowe o stosunkowo nowym jeszcze roczniku.
Posłużą nam przez najbliższych
kilka lat. W świetle zbliżającego się
terminu, gdy MEN będzie wymagał, by na każdego ucznia w klasie
przypadał jeden komputer, uznaliśmy w szkole, że warto skorzystać
z tej okazji – mówi Jolanta Stręk.
W rankingu potrzeb komputery wymieniają wszyscy. Małopolski
program, który miał przynieść naszym szkołom pracownie komputerowe – nie wypalił. Większość posiadanego sprzętu już jest przestarzała
i jest go za mało. Komputery są potrzebne nie tylko uczniom, lecz również dyrekcji i nauczycielom. Coraz
więcej materiałów przekazywanych
jest do szkół drogą elektroniczną.
Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu e-podręczników. Potrzebne
są nowe wersje programów komputerowych. Gimnazjum przeprowadziło ostatnio pełną modernizację sali komputerowej, przedszkola marzą o sprawnie działających
własnych stronach internetowych,
te szkoły które posiadają takie strony, są z nich dumne.

Jesteśmy gotowi
– Nigdy nie jest tak, by można
było powiedzieć: mam wszystko i niczego nie potrzebuję. Obiekty szkolne są intensywnie używane i nawet
przy największej dbałości, wymagają wciąż nakładów na utrzymanie. Pojawiają się nowe możliwości,
z których chciałoby się korzystać.
Ale nie to ostatecznie decyduje,
czy jesteśmy gotowi do nowego
roku szkolnego. Wszyscy staramy się, by nasze szkoły były bezpieczne dla uczniów, robimy co w
naszej mocy, by zapewnić im jak
najlepsze warunki dojrzewania,
zdobywania wiedzy i rozwijania
talentów. Co roku kolejne osoby
z grona nauczycielskiego zdobywają
stopnie awansu zawodowego, nowe
kwalifikacje, studia podyplomowe,
uprawnienia do uczenia innych
przedmiotów: w szkołach, ale też
w przedszkolach, co świadczy o dużych zdolnościach perswazyjnych ich
dyrektorów – twierdzi Rozalia Oliwa.
zebrała Anna Witalis Zdrzenicka
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Dyżur wakacyjny
w przedszkolu nr 2

***
– Sołtysie, zrobi pan sobie
zdjęcie ze swoimi gospodyniami?
– A pewnie? Tylko czy mnie
zechcą?
– Co mają nie chcieć? Niech
się pan do nich zapisze?
– Ale jak? Przecie ja chłop.
– No to co? W Sułkowicach
do ich stowarzyszenia należy burmistrz i wiceburmistrz. Od samego początku. Żeby podkreślić,
jakie to ważne, że jest to stowarzyszenie.
– Nie wiedziałem! No to róbmy to zdjęcie.

***
– Kto tam gra na tej scenie teraz. Nasi, czy skądyś przyjechali?
– Nasi! Pawła nie poznajesz.
– Prawda. O, a tam Agata jest.
Jak się nazywają?
– Jakiś Solider czy jak?
***
– Powiedzcie wyraźnie jak się
nazywacie, bo ludzie przekręcają.
– Soldierband.
– Od dawna gracie razem?
– Od kilku lat. Gramy na
wszelkiego rodzaju imprezach
– weselach, poprawinach, bankietach, studniówkach, imprezach
okolicznościowych i plenerowych.
W miły nastrój wprowadzamy gości muzyką biesiadną wykonywaną na akordeonie, gitarze, saksofonie, często śpiewaną wspólnie
z gośćmi. Jesteśmy w stanie zadowolić słuchaczy w każdym wieku
ponieważ gramy utwory zarówno
z minionych lat jak i z dzisiejszych
list przebojów. Granie i śpiewanie
jest naszą pasją i sprawia nam
ogromną przyjemność.

W czasie wakacji pracujący rodzice mogli zostawiać swoje przedszkolaki pod opieką dyżurnych
przedszkoli. W lipcu gotowe było
na przyjęcie dzieci przedszkole nr
1, ale nie było chętnych. Jednak
w sierpniu na dyżur przedszkola
fot. Zofia Frosztęga
numer 2 zgłoszono 20 dzieci.
Zajęcia w przedszkolu nie różniły się zbytnio od tych w ciągu roku
szkolnego. Na ile pogoda pozwalała, wychowawczynie zabierały maluchy do ogrodu lub na wycieczki. Zabawa w salach jak zwykle była ciekawa i wciągająca.
(red.)
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Jak co roku, od 1 września 2012 r. Świetlica Środowiskowa organizuje profesjonalne
zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia odbywają się we wszystkich
miejscowościach gminy,
codziennie (od poniedziałku do piątku)
w godzinach dostosowanych
do rozkładu zajęć w szkole.
Aby zapisać dziecko na zajęcia: wystarczy pobrać
ze strony internetowej świetlicy (lub u wychowawczyni świetlicy) kartę zgłoszenia i oddać do
wychowawczyni świetlicy w danej miejscowości.
Oferujemy :
– Ciekawe i bezpieczne spędzenie wolnego
czasu wśród koleżanek i kolegów pod
czujnym okiem fachowego personelu.
– Zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia.
– Planszowe gry strategiczne, rozwijające
myślenie i wyobraźnię.
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– Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu
i w salach gimnastycznych.
– Wspólną zabawę z innymi dziećmi, spacery, wyjazdy na basen, do kina, na wycieczki,
udział w różnorodnych konkursach
z nagrodami.
– Rozwój zainteresowań, zdobywanie
wiedzy o otaczającym świecie, pogłębianie
wiedzy szkolnej w zabawie.
–Pomoc w nauce, odrabianie zadań, wyrównywanie braków szkolnych, ćwiczenia reedukacyjne w zakresie czytania, pisania, małej
motoryki oraz orientacji przestrzennej.
Uprzejmie informujemy, że jeżeli w Szkole Podstawowej w Sułkowicach zbierze się
grupa uczniów klasy pierwszej, kończących
naukę o tej samej godzinie, jesteśmy gotowi odbierać dzieci ze szkoły i bezpiecznie
doprowadzić do świetlicy pod opieką wychowawczyni. Do uzgodnienia z rodzicami.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 12 272 50 50.

Zespół Soldierband gra w składzie: Paweł Oliwa z Sułkowic, Krzysztof Łabędź
z Izdebnika, Wiesław Lenart z Sułkowic, Agata Włodarczyk z Rudnika i Paulina Górka z Poręby.

– Na naszym Jarmarku gracie całkiem bezinteresownie. Wielkie
dzięki. Damy Wam za to order i duuużą fotografię w „Klamrze”.
Podsłuchiwała, rozmawiała i fotografowała Anna Witalis Zdrzenicka
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