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Górna czêœæ Su³kowic – ulice Kowalska, Na
Wêgry, Starowiejska, Partyzantów oraz Har-
butowice od Tablic nie mog³a liczyæ na to, aby
ich dzieci mog³y uczêszczaæ do przedszkola ze
wzglêdu na brak miejsc, jak równie¿ na poko-
nywanie prawie 3 km odleg³oœci. Nale¿y pa-
miêtaæ, ¿e nie by³o wtedy tyle samochodów co
dziœ, a komunikacja PKS kiepska.

Gminny Dyrektor Szkó³ Stanis³aw Szybow-
ski, cz³owiek ogromnie zas³u¿ony dla Su³kowic
i ca³ej gminy, stara³ siê obj¹æ wychowaniem
przedszkolnym jak najwiêcej dzieci. Chodzi³o
o stworzenie warunków równego startu do pod-
jêcia nauki w szkole, zw³aszcza 6-ciolatkom.
Ognisko przedszkolne przy szkole w rynku
przygotowywa³o w niewielkim stopniu dzieci
z górnej czêœci Su³kowic do podjêcia przysz³ych
obowi¹zków szkolnych – dzia³a³o dwa razy w
tygodniu po 2-3 godziny.

Coraz bardziej nasila³a siê potrzeba zaist-
nienia trzeciego przedszkola. Na wiêksz¹ inwe-
stycjê nie by³o pieniêdzy. Wtedy nadarzy³a siê
okazja: W³adys³aw Biela chcia³ sprzedaæ po³o-
wê „bliŸniaka”, który wybudowa³ ze swym bra-
tem Janem. Budynek ten zosta³ zakupiony i
poczyniono prace adaptacyjne dla potrzeb
przedszkola. Funkcjê Dyrektora Przedszkola
Nr 3 w Su³kowicach powierzono mi od lipca
1978 roku. Wczeœniej przez 11 lat pracowa³am
w przedszkolu nr 2 w „KuŸni”.

W sierpniu zosta³y zatrudnione nauczyciel-
ka i personel administracyjno-obs³ugowy. Od
lipca zaczê³a siê ci¹g³a praca, której celem by³o
uruchomienie placówki od wrzeœnia. Trudno-
œci by³o wiele: sytuacja gospodarcza w kraju,
brak funduszy na wyposa¿enie. W pracach wy-
koñczeniowych i gospodarczych pomagali mi
rodzice zapisanych do przedszkola dzieci
(przygotowanie drewna na opa³, sk³adowanie
wêgla, koksu...) oraz mój m¹¿, który przywo-
zi³ co trzeba by³o, pomaga³ w urz¹dzaniu sal
dla dzieci.

4 wrzeœnia 1978 roku przedszkole nr 3 roz-
poczê³o dzia³alnoœæ. Uda³o siê w ci¹gu dwóch
miesiêcy wykonaæ ogrom prac, pomimo wielu
trudnoœci. Oficjalne otwarcie placówki nast¹-
pi³o w paŸdzierniku.

Pocz¹tkowo przez 1 rok przedszkole funk-
cjonowa³o jako jedno oddzia³owe, ale ju¿ w
1979 roku ze wzglêdu na ogromne potrzeby
œrodowiska pracowa³o jako dwu oddzia³owe i
tak jest do dziœ. Placówka nie posiada³a placu
zabaw dla dzieci, ale i to uda³o mi siê szybko
za³atwiæ. Przychylni przedszkolu gospodarze
odsprzedali przylegaj¹ce grunty do dzia³ki
przedszkolnej. Urz¹dziliœmy skromny plac
zabaw, nastêpnie pozyska³am œrodki od Za-
rz¹du FN „KuŸnia” na zakup urz¹dzeñ ogro-
dowych dla dzieci.

30 LAT PRZEDSZKOLA NR 3

Nowy plac zabaw w Biertowicach

Wiadomoœæ o budowie ma³ego miasteczka
komunikacyjnego i placu zabaw spad³a na nas
niespodziewanie. W drugiej po³owie sierpnia w
rozmowie z zastêpc¹ burmistrza – pani¹ Roza-
li¹ Oliw¹, dowiedzia³am siê, ¿e s¹ pewne plany
co do sfinansowania takiego placu przez Fun-
dacjê BGK im. J.K. Steczkowskiego w War-
szawie. W ostatnich dniach wakacji nadesz³o
potwierdzenie – ta wiadomoœæ by³a ju¿ pewna.

Wiele osób pyta³o mnie, jak to siê sta³o, ¿e
wzbudziliœmy zainteresowanie Fundacji? Otó¿
gmina Su³kowice zosta³a w 2008 r. laureatem
Konkursu ,,Wzorcowy Urz¹d w Ma³opolsce”
za wdro¿enie rozwi¹zania zarz¹dczego pn.
„Najwa¿niejsi s¹ ludzie. Pomoc w³adz gminy
pobudzaniu aktywnoœci spo³ecznej na rzecz po-
trzebuj¹cych”. Fundatorem nagród w tym kon-
kursie jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pani dyrektor Oddzia³u Banku Gospodar-
stwa Krajowego w Krakowie Katarzyna Ro-
¿yñska, która zasiada w Kapitule Konkursu
„Wzorcowy Urz¹d”, zwróci³a uwagê na dzia³a-
nia w³adz Su³kowic w zakresie wspó³pracy z
organizacjami spo³ecznymi i poleci³a nasza
gminê Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego.
Fundacja realizuje program pn. „Bezpieczny
Przedszkolak. Twórczy Przedszkolak”, które-
go celem jest nauka przedszkolaków zasad bez-
pieczeñstwa na drodze, w domu oraz w kon-

Do roku 1978 w Su³kowicach by³y dwa przedszkola: jedno ko³o rynku, drugie w po-
mieszczeniach FN „KuŸnia”. Przedszkola te nie zaspokaja³y potrzeb œrodowiska w objê-
ciu dzieci wychowaniem przedszkolnym, zw³aszcza 6-ciolatków.

W dniu 4. paŸdziernika br. nast¹pi³o otwarcie nowego placu zabaw, który znajduje siê
przy przedszkolu. Dla spo³ecznoœci uczniowskiej Biertowic jest to bardzo wa¿ne wydarze-
nie, gdy¿ do tej pory trudno by³o znaleŸæ miejsce do zabawy dla najm³odszych dzieciaków.

taktach z nieznajomymi oraz stworzenie ma-
³ym dzieciom warunków do bezpiecznego roz-
woju. Fundacja stawia³a wymogi co do lokali-
zacji i oczywiœcie w grê wchodzi³o tylko przed-
szkole wiejskie. Nie ulega wiêc w¹tpliwoœci, ¿e
nasze przedszkole, które wskaza³ pan bur-
mistrz, w pe³ni spe³nia te warunki. Dodatkowo
przedstawicielom fundacji zale¿a³o, ¿eby w
budowê zaanga¿owali siê szczególnie rodzice
dzieci oraz ca³a spo³ecznoœæ wsi.

W pierwszych dnach wrzeœnia zawita³a do
nas delegacja z Warszawy. Pañstwo Adrianna
Lepka i Rados³aw ̄ uk przyjechali na miejsce,
¿eby omówiæ szczegó³y planu budowy placu
zabaw z elementami miasteczka komunikacyj-
nego dla najm³odszych. Wtedy te¿ zosta³y po-
czynione ustalenia z organem prowadz¹cym co
do lokalizacji oraz rozmiarów placu.

Nastêpne tygodnie naznaczone by³y ciê¿k¹
prac¹. Wiedzieliœmy, ¿e czasu nie ma za wiele,
a pogoda najwyraŸniej nam nie sprzyja³a. Pra-
wie dwa tygodnie deszczu znacznie opóŸnia-
³y przygotowanie placu. Bardzo du¿o prac
wykona³a ekipa remontowo-budowlana z
Urzêdu Miejskiego w Su³kowicach, oddelego-
wana przez pana burmistrza Piotra Pu³kê. Pa-
nowie wykonali wszystkie prace ziemne z nie-
zwyk³¹ starannoœci¹.
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zdjêcie du¿e: Plac zabaw – przeciêcie wstê-
gi przez Prezesa BGK Ireneusza F¹farê, Pre-
zesa Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskie-
go Rados³awa ̄ uka, Burmistrza Gminy Su³-
kowice Piotra Pu³kê oraz Dyrektor ZPO
w Biertowicach Renaty Skrzeczek

zdjêcia ma³e: Uroczystoœæ 30-lecia przed-
szkola nr 3 w Su³kowicach
Gminne Œwiêto Edukacji

W nastêpnym numerze obszerny reporta¿
z uroczystoœci Dnia Niepodleg³oœci,
ustanowienia sztandaru Gminy Su³kowice,
sylwetki nagrodzonych nagrodami samo-
rz¹dowymi,
wspomnienia sprzed lat,
wiadomoœci z naszej gminy.
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Nowy plac zabaw w przedszkolu w Biertowicach
Nadszed³ wreszcie dzieñ 3 paŸdziernika.

Od rana trwa³y ostatnie przygotowania, a nie-
bo zakrywa³a gruba warstwa deszczowych
chmur. Delegacja wolontariuszy z Warszawy
oczekiwana by³a we wczesnych godzinach
popo³udniowych, ale prace trwa³y ju¿ od rana.
Wczeœniej bowiem przyjechali pracownicy,
którzy montowali urz¹dzenia. Spo³ecznoœæ
Biertowic stanê³a na wysokoœci zadania. Do
pracy z ³opatami, taczkami, grabkami i innym
sprzêtem przysz³o bardzo wielu mieszkañców.
Byli ojcowie, dziadkowie, starsi bracia i nawet
tacy, którzy nie maj¹ nic wspólnego ze szko³¹
ani przedszkolem. Wœród pracuj¹cych znala-
z³o siê kilku uczniów naszej szko³y.

Kiedy to na miejsce dotarli wolontariusze
z Warszawy i Krakowa (w³aœciwie same ko-
biety, tylko dwóch panów), to na placu zrobi-
³o siê a¿ ciasno, ale pracowali wszyscy, ¿eby
zakoñczyæ przed zmierzchem. Jedni sadzili
drzewka, drudzy wozili piasek, a jeszcze inni
uk³adali krawê¿niki. Tak przy kapryœnej au-
rze powstawa³ plac zabaw. Oko³o godz. 19-tej
ukoñczono prace.

W sobotê na otwarcie placu zabaw przy-
by³o wielu dostojnych goœci. Po czêœci ofi-
cjalnej, któr¹ zakoñczy³o przeciêcie wstê-
gi przez Prezesa BGK Pana Ireneusza F¹-
farê, Prezesa Fundacji BGK im. J.K. Stecz-
kowskiego Pana Rados³awa ¯uka, Burmi-
strza Gminy Su³kowice Pana Piotra Pu³kê
oraz przeze mnie, mia³ siê odbyæ piknik
rodzinny. Niestety, pogoda skutecznie po-
psu³a nam szyki i zmusi³a do organizacji  po-
zosta³ych atrakcji w budynkach szko³y. Wo-
lontariusze przy wspó³pracy z nauczyciela-
mi, przygotowali ciekawe zajêcia i quizy z bez-
pieczeñstwa ruchu drogowego, sportowe, pla-
styczne, a nawet z prawid³owych zachowañ
nad wod¹.

Zaproszenie na piknik przyjêli policjanci,
którzy towarzyszyli wolontariuszom w zajê-
ciach. Nie zabrak³o te¿ naszej rodzimej M³o-
dzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej oraz panów
stra¿aków z OSP w Biertowicach.

Zainteresowanie wœród dzieci by³o ogrom-
ne, tym bardziej, ¿e na zwyciêzców konkur-
sów czeka³y nagrody. W czasie trwania pikni-
ku mo¿na by³o siê poczêstowaæ gor¹cymi da-
niami, napojami, a tak¿e ciastem i owocami.
Posi³ki przygotowa³y nasze panie kucharki
oraz gospodynie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Biertowicach.

Czas szybko mija³ i zbli¿a³a siê godzina
po¿egnania naszych dobrodziejów. Przedszko-
laki podziêkowa³y szacownym goœciom pio-
senkami i tañcami, ofiaruj¹c im na pami¹tkê
laurki. Pad³o wiele mi³ych s³ów, a podziêko-
waniom nie by³o koñca. Widoczne wzrusze-
nie malowa³o siê na twarzach wszystkich ze-
branych.

I tak w³aœnie powsta³ piêkny i przede
wszystkim bezpieczny plac zabaw dla dzieci
przy przedszkolu w Biertowicach. Jest to
wspania³y prezent dla naszych milusiñskich,
poniewa¿ skromny bud¿et przedszkola nie
pozwala³ mi na zakup takich urz¹dzeñ z cer-
tyfikatami. Dzieci bêd¹ mog³y rozwijaæ siê fi-
zycznie w bezpiecznym miejscu.

Mamy nowy plac zabaw, dbajmy wiêc o
niego, ¿eby s³u¿y³ wielu pokoleniom dzieci.
Jest to nasza wspólna sprawa i odpowiedzial-
noœæ.

Ta inwestycja, jak ju¿ wspomnia³am wy-
¿ej, jest to program pilota¿owy Fundacji BGK
im. J.K. Steczkowskiego. Docelowo ma ona
obj¹æ swym patronatem oko³o 20 przedszkoli
w ca³ej Polsce. Nasze by³o pierwsze i pozy-
tywnie zda³o egzamin. Cieszy fakt, ¿e s¹ jesz-
cze ludzie, którzy chc¹ pomagaæ i czerpi¹ z
tego niek³aman¹ radoœæ. Buduj¹ce jest równie¿,
¿e spo³ecznoœæ naszej miejscowoœci tak licz-
nie odpowiedzia³a na proœbê o pomoc. Wiem,
¿e jest to równie¿ zas³uga naszego wspania³e-
go ksiêdza proboszcza Jacka Budzonia, który
zachêca³ ludzi do dzia³ania i swoj¹ postaw¹
dawa³ im przyk³ad. Bardzo wiele mu zawdziê-
czamy i dlatego kierujê s³owa uznania pod jego
adresem.

Bardzo serdecznie dziêkujê naszym wspa-
nia³ym sponsorom, których ofiarnoœæ i chêæ
pomocy jest bezcenna. S¹ to osoby, na które
zawsze mo¿na liczyæ. Dziêkujê wszystkim za
wysi³ek i trud ciê¿kiej pracy, za artystyczn¹
oprawê tej uroczystoœci i za ka¿de dobre s³o-
wo pod naszym adresem.

Podziêkowania kierujê równie¿ na rêce
Pana Burmistrza Piotra Pu³ki i zastêpcy Bur-
mistrza Pani Rozalii Oliwy za to, ¿e tak ³aska-
wym okiem patrzyli na wszystkie moje proœ-
by. Dziêki ich przychylnoœci wykonano o wiele
wiêcej prac, ni¿ by³o zaplanowane, co wi¹za³o
siê równie¿ z dodatkowymi wydatkami.

W imieniu swoim i wychowanków dziê-
kujê wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób w³¹czyli siê w dzie³o budowy.

Szanowni Mieszkañcy Biertowic,
Przyjaciele naszej szko³y i przedszkola

Zbudowanie placu zabaw z elementami
miasteczka komunikacyjnego przy przedszko-
lu by³o dla nas bardzo wa¿ne. Powsta³ wspa-
nia³y plac, na którym nasze pociechy mog¹
mi³o, a przede wszystkim bezpiecznie spê-
dzaæ czas. Pañstwa wk³ad pracy pozwala na
rozwój fizyczny i umys³owy naszych pod-
opiecznych. Dziêki pomocom do nauki prze-
pisów ruchu drogowego dzieci bêd¹ mia³y
mo¿liwoœæ przygotowania siê do prawid³owe-
go korzystania z dróg u¿ytecznoœci publicz-
nej. Nie by³oby to jednak mo¿liwe, gdyby nie
ogromna pomoc z Pañstwa strony.

Serdecznie dziêkujê za tak liczne przyby-
cie i pomoc, okazan¹ w jakikolwiek sposób, a
tak¿e za wspólne œwiêtowanie, którego nawet
pogoda nie zdo³a³a zepsuæ. Jesteœcie dowo-
dem na istnienia ludzi dobrej woli, na których
mo¿na polegaæ. Dziêkujê raz jeszcze, a do
podziêkowañ do³¹cza siê Grono Pedagogicz-
ne, Rada Rodziców i nasi podopieczni.

Dziêkujemy wszystkim osobom, które w
jakikolwiek pomaga³y w przygotowaniu i w
budowie placu zabaw. Szczególne podziêko-
wania sk³adam na rêce sponsorów – Pañstwa
Krystyny i Kazimierza Skorutów, którzy ufun-
dowali upominki dla goœci z Warszawy. Dziê-
kujê równie¿ Ko³u Gospodyñ Wiejskich z Bier-
towic za przygotowanie poczêstunku dla go-
œci, Ksiêdzu Proboszczowi Jackowi Budzo-
niowi za czynny udzia³ w pracach i wsparcie,
Pani So³tys Lucynie Bieli, ekipie Pracowni-
ków Urzêdu Miejskiego, którzy wykonali bar-
dzo du¿o prac przygotowawczych. Ale nie
by³oby tego przedsiêwziêcia, gdyby nie Pan
Burmistrz Piotr Pu³ka oraz Pani Wiceburmistrz
Rozalia Oliwa, którzy wytypowali nasz¹ pla-
cówkê do zbudowania placu.

Serdecznie dziêkujemy.

Dyrektor ZPO w Biertowicach
Renata Skrzeczek
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XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

XXIII sesja Rady Miejskiej w Su³kowi-
cach odby³a siê 25 wrzeœnia br., a g³ówne
omawiane tematy to rolnictwo, sport, stra¿
miejska i Beskidzka Droga Integracyjna.

W porz¹dku obrad dotycz¹cych informacji
dzia³alnoœci klubów sportowych przewodni-
cz¹ca Komisji Oœwiaty omówi³a zagadnienia
dotycz¹ce analizy realizacji zadañ w zakresie
kultury fizycznej dzieci i m³odzie¿y, które w
wyniku konkursu ofert realizuj¹ organizacje po-
zarz¹dowe z terenu Gminy Su³kowice. Komi-
sja wysunê³a wniosek o objêcie koordynacj¹
zadañ rozwoju lokalnego w dziedzinie sportu i
turystyki.

Z kolei w temacie rolnictwa stwierdzono, ¿e
brakuje leadera w dziedzinie rolnictwa, który
móg³by byæ przyk³adem dla innych rolników.
Na terenie gminy jest tylko 9 gospodarstw rol-
nych o powierzchni powy¿ej 5 ha, a spada rów-
nie¿ iloœæ rolników korzystaj¹cych z dop³at bez-
poœrednich, do których wymagania w przy-
sz³ym roku bêd¹ bardziej rygorystyczne. Poru-
szono problem dzików, które w czerwcu wy-
rz¹dzi³y rolnikom wiele szkód. Wiadomo, ¿e w
okolicach Biertowic przesz³o przez drogê stado
ok. 50 - 60 dzików, blokuj¹c tym samym ruch
samochodowy i stwarzaj¹c niebezpieczeñstwo
spowodowania wypadku. Z uwagi na to ryzy-
ko, radni postanowili podj¹æ wszelkie œrodki za-
pobiegawcze niszczeniu upraw rolnych i zapew-
niæ bezpieczeñstwo mieszkañcom gminy.

Burmistrz przedstawi³ plany GDDKiA
dotycz¹ce budowy Beskidzkiej Drogi Integra-
cyjnej. Omówi³ dwa najbardziej prawdopodob-
ne warianty bezpoœrednio dotycz¹ce Gminy
Su³kowice. Wêze³ komunikacyjny w obu przy-
padkach przewidywany jest w Krzywaczce.

Pierwszy wariant zak³ada, ¿e nieopodal rzeki
Skawinki p³yn¹cej przez Krzywaczkê bêdzie
przebiega³a trasa, która jest niekorzystna dla tych
terenów, bo ju¿ wczeœniej zosta³y one przezna-
czone na boisko sportowe. Wariant drugi zak³a-
da, ¿e trasa bêdzie przebiegaæ bli¿ej Skawiny.
Burmistrz poinformowa³, ¿e z uzyskanych in-
formacji wynika, ¿e optymalny wariant inwe-
stor wybierze najwczeœniej w grudniu, ale obec-
nie wiadomo, ¿e budowa Beskidzkiej Drogi In-
tegracyjnej planowana jest na lata 2010 – 2012, a
œrodki na ten cel s¹ ju¿ zarezerwowane.

Na sesji burmistrz omówi³ równie¿ szcze-
gó³owo prawa i obowi¹zki stra¿ników miej-
skich. Stra¿ Miejska wesz³aby w struktury
Urzêdu Miejskiego, wiêc bezpoœrednim prze-
³o¿onym stra¿ników by³by Burmistrz Gminy.
Stra¿nicy miejscy posiadaliby podobny zakres
mo¿liwoœci jak policjanci, mogliby nak³adaæ
mandaty i przede wszystkim strzec porz¹dku.
Bêdzie to spory wydatek dla bud¿etu gminy,
ale czêœæ tych kosztów na pewno siê zwróci.

W czêœci spraw organizacyjnych radni pod-
jêli m.in. uchwa³ê w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej dla Województwa Ma³opolskie-
go z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Moder-
nizacja drogi wojewódzkiej nr 955, 956 i 967
Biertowice – £apczyca etap I” oraz przyst¹-
pienia Gminy Su³kowice do Lokalnej Grupy
Dzia³ania „Miêdzy Dalinem i Goœcibi¹”. Radni
przyjêli równie¿ jednog³oœnie „Program Ak-
tywnoœci Lokalnej dla Gminy Su³kowice na lata
2008 - 2013”.

W odpowiedziach na wnioski poszczegól-
nych komisji burmistrz stwierdzi³, ¿e program
dla m³odzie¿y - jaki Komisja Organizacyjna
wnioskowa³a - z uwzglêdnieniem miejsc spo-
tkañ m³odzie¿y i kosztów przedsiêwziêcia –
zosta³ zlecony do opracowania dyrektorowi
Oœrodka Kultury.

RADA MIEJSKA XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

30 paŸdziernika 2008 r. odby³a XXIV
sesja Rady Miejskiej w Su³kowicach. G³ów-
nymi tematami by³a realizacja zadañ inwe-
stycyjnych w roku 2008 i ranking inwesty-
cji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Komisja Oœwiaty w swoim sprawozdaniu
przedstawi³a, ¿e na posiedzeniach dyskutowa-
no o zasadnoœci rozdzielenia Biblioteki Publicz-
nej ze struktur Oœrodka Kultury. Planuje siê
równie¿ utworzenie filii Oœrodka Kultury w
poszczególnych miejscowoœciach. Komisja
omówi³a równie¿ temat gminnej gazety „Klam-
ra”. Z uwagi na oczekiwania spo³eczne wnio-
skuje siê o reorganizacjê funkcjonowania tej¿e
gazety. Zmiany wymaga Statut.

Z kolei Komisja Rolnictwa, Leœnictwa i
Ochrony Œrodowiska zapozna³a radnych z pro-
jektami uchwa³ dotycz¹cych stawek podatko-
wych od nieruchomoœci i œrodków finansowych.
Œredni wzrost stawek podatkowych na 2009 r.
wynosi 4,2 %, i jest równy wskaŸnikowi wzro-
stu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych. Cz³on-
kowie komisji przeg³osowali jednog³oœnie przed-
stawione propozycjê stawek podatkowych. W
okresie miêdzysesyjnym komisja wizytowa³a
stacjê uzdatniania wody pitnej w Su³kowicach,
gdzie zapoznano j¹ z dzia³aniem stacji. Cz³onko-
wie komisji obejrzeli tak¿e zbiorniki wodne. Z
uwagi na ryzyko wyst¹pienia nieprawid³owoœci
w funkcjonowaniu zbiornika postanowiono wy-
st¹piæ do burmistrza z wnioskiem o jak najszyb-
sze zmodernizowanie stacji uzdatniania wody.

Realizacjê zadañ inwestycyjnych w Gmi-
nie Su³kowice omówi³a na podstawie dzia³ów
inwestycyjnych Dorota Gabryl. Dzia³y te obej-
mowa³y m.in. wytwarzanie i zaopatrywanie w
wodê; gospodarkê mieszkaniow¹; oœwiatê i
wychowanie; gospodarkê komunaln¹ i ochronê
œrodowiska.

Burmistrz Piotr Pu³ka przedstawi³ ankietê
rankingu inwestycji do Wieloletniego Planu In-
westycyjnego. Radni, wype³niaj¹c tak¹ ankie-
tê, bêd¹ siê kierowaæ potrzebami reprezento-
wanej grupy spo³ecznej. W ankiecie znajduj¹
siê zadania inwestycyjne, posiadaj¹ce dokumen-
tacjê budowlan¹ i zadania, dla których powin-
no siê zleciæ wykonanie dokumentacji technicz-
nej oraz wynikaj¹ce ze Strategii Rozwoju Gmi-
ny. Burmistrz przypomnia³, ¿e Wieloletni Plan
Inwestycyjny jest bardzo wa¿nym dokumen-
tem strategicznym gminy, który pozwala na
odpowiednie planowanie, wspomaganie proce-
su programowania i realizacji zadañ inwesty-
cyjnych oraz jest konieczny w procesie siêga-
nia œrodków finansowych z UE.

Monika Widlarz

Burmistrz Gminy Su³kowice og³asza ust-
ny przetarg ograniczony na dzier¿awê nieru-
chomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Su³-
kowice po³o¿onej w Su³kowicach przy ul. Ko-
walskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dzia³ka numer 3327/1 o pow. 1513 m. kw. Nie-
ruchomoœæ ta ze wzglêdu na brak dojazdu
mo¿e byæ wydzier¿awiona jedynie w³aœcicie-
lom dzia³ek s¹siednich, na dzia³alnoœæ zwi¹-
zan¹ z produkcj¹, np. magazynowanie towa-
rów.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 11.12.2008r.
o godz.10-tej w budynku Urzêdu Miejskiego
w Su³kowicach – Rynek 1, pok. nr 113.

Warunki przetargu:
- Cena wywo³awcza czynszu dzier¿awnego
w stosunku miesiêcznym wynosi 393,38 z³ +
22% podatek VAT.
- Wadium w wysokoœci 96 z³ nale¿y wp³aciæ
do dnia 8.12.2008r w BSR Kraków oddz. Su³-
kowice nr konta: 75 8589 0006 0170 0000
0068 0016 (kwota ta w dniu 8.12.2008r. po-
winna znajdowaæ siê ju¿ na w/w koncie).
- Wadium zwraca siê w terminie do 3 dni od
dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu.

- Wadium wp³acone przez osoby, które prze-
targ wygraj¹, zalicza siê na poczet op³at z tytu-
³u dzier¿awy nieruchomoœci, a w przypadku
uchylenia siê przez te osoby od zawarcia umo-
wy, wadium przepada na rzecz wydzier¿awia-
j¹cego.
- Organizatorowi przetargu przys³uguje prawo
odwo³ania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ telefo-
nicznie pod numerem 0/12/ 273-20-75 lub 272-
14-22.

PRZEKAZANIE  W  NAJEM

Lokal po³o¿ony w budynku stanowi¹cym w³a-
snoœæ Gminy Su³kowice przeznaczony do prze-
kazania w najem w trybie przetargu

Nr dzia³ki 140/1
Powierzchnia lokalu: 20,40 m kw.
Po³o¿enie i opis lokalu: Oœrodek Zdrowia
– II piêtro (nr 1 na za³¹czniku graficznym,
 do wgl¹du w Urzêdzie Miejskim)
Okres trwania umowy: 3-10 lat
Przeznaczenie: us³ugi medyczne
Stawka netto za 1 m. kw.: 17,60 z³

OG£OSZENIA
DZIERZAWA

Wydawca:
Burmistrz Su³kowic

Rada Miejska w Su³kowicach
www.sulkowice.pl
Adres redakcji:

Rada Miejska
Rynek 1, 32-440 Su³kowice

tel./fax 272 14 22

GAZETA GMINNA
KLAMRA
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W dniu 13 paŸdziernika 2008 r. obcho-
dziliœmy Gminne Œwiêto Edukacji. Uroczy-
stoœæ odby³a siê w starej szkole w rynku
w Su³kowicach.

Otwarcia dokona³ Burmistrz Gminy Su³-
kowice Piotr Pu³ka, który przywita³ serdecz-
nie wszystkich zaproszonych. ¯yczy³ wielu
sukcesów oraz satysfakcji w ich trudnej i od-
powiedzialnej pracy.

W spotkaniu uczestniczyli wizytator Ku-
ratorium Oœwiaty w Krakowie Monika Wal-
den-Chmielowska, Rozalia Oliwa, ks. pro-
boszcz Stanis³aw Jaœkowiec, Krystyna Sosin,
Jan Socha, Wies³aw Moroñ, dyrektorzy szkó³
i przedszkoli: Iwona Dzidek, Krystyna Krzy-
kawska, Ma³gorzata Kisielewska, Miros³aw
Pêkala, Renata Skrzeczek, Miros³aw Chmiel,
Krystyna Starzec, Zofia Kowalcze, Alicja
Temple oraz nauczyciele mianowani i dyplo-
mowani w roku 2008 i laureaci Nagrody Bur-
mistrza Gminy Su³kowice za rok 2008.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Su³ko-
wicach Jan Socha podziêkowa³ za wieloletni¹
wspó³pracê oraz za zaanga¿owanie i trud, jaki
wk³adaj¹ w wychowanie m³odzie¿y.

Gminne Œwiêto Edukacji
Nastêpnie bur-

mistrz wrêczy³ nagro-
dy dyrektorom szkó³,
przedszkoli oraz na-
uczycielom.

Nagrody Burmi-
strza Gminy Su³ko-
wice dla Wybitnego
Nauczyciela za rok
2008 otrzymali:
Marta Matera – Szko-
³a Podstawowa w Su³-
kowicach
Maria Teresa Œwia-
t³oñ – Przedszkole Sa-
morz¹dowe Nr 2 w Su³kowicach
Renata Trzeboñska – ZPO w Krzywaczce
Halina Obst – Gimnazjum w Su³kowicach
Teresa Stopa – ZPO w Biertowicach
Dorota Mielecka – ZPO w Rudniku
Anna Miêtka – Gimnazjum w Su³kowicach
Iwona Dzidek – Szko³a Podstawowa w Su³-
kowicach
Miros³aw Pêkala – ZPO w Rudniku
Krystyna Starzec – Przedszkole Samorz¹-
dowe Nr 1 w Su³kowicach

Akt mianowania zosta³ wrêczony nauczy-
cielce muzyki w ZPO w Krzywaczce Pani Ol-
dze Wielgus-Wosatko.

Burmistrz przekaza³ dyrektorom ¿yczenia
dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pra-
cowników szkó³ i przedszkoli.

Marta Czarny

„Miêdzy Dalinem i Goœcibi¹” – szlak przetarty

Kazimierz D¹browski jako prezes i
Adam Gumularz jako wiceprezes popro-
wadz¹ pracê Lokalnej Grupy Dzia³ania
„Miêdzy Dalinem i Goœcibi¹”. Zarz¹d i w³a-
dze stowarzyszenia wybrane zosta³y na wal-
nym zgromadzeniu stowarzyszenia w dniu
21 paŸdziernika w Su³kowicach.

W sk³ad zarz¹du weszli ponadto: Zofia
Bro¿yna, Jan Podmok³y i Tomasz Wojtowicz.
Walne Zgromadzenie wybra³o, zgodnie ze sta-
tutem i w myœl prawa o stowarzyszeniach –
zarz¹d i komisje rewizyjn¹ w sk³adzie: Miro-
s³aw Pêkala – przewodnicz¹cy, El¿bieta Mar-
daus i Piotr Golonka. W przerwie zebrania
ukonstytuowa³y siê obydwa te organy stowa-
rzyszenia, wy³aniaj¹c spomiêdzy siebie przy-
wódców.

Stowarzyszenie dzia³a w ramach unijnego
programu Leader i ma za zadanie dbaæ o zrów

nowa¿ony rozwój
obszarów wiejskich w
rozmaitych dziedzi-
nach i przejawach
¿ycia spo³ecznego,
gospodarczego i kultu-
rowego. Oparty jest o
trójsektorowe part-
nerstwo ró¿nego typu
podmiotów: osób fi-
zycznych, prawnych
i przedstawicieli samo-
rz¹du terytorialnego.
Wœród cz³onków Gru-
py s¹ wiêc prywatni
przedsiêbiorcy, cz³on-
kowie organizacji po-
¿ytku publicznego,
dzia³acze spo³eczni,

samorz¹dowcy – przedstawiciele rozmaitych
œrodowisk obu gmin: Myœlenice i Su³kowice.
Nowoœci¹ w strukturze tego typu stowarzy-
szenia jest przynale¿noœæ do niego równie¿
obu zainteresowanych gmin jako jednostek.
Gminy te reprezentuj¹ w LGD burmistrzowie
Maciej Ostrowski i Piotr Pu³ka, dlatego przy-
st¹pienie do stowarzyszenia zosta³o obwaro-
wane uchwa³ami rad miejskich. Gminy p³¹c¹
sk³adki cz³onkowskie w wysokoœci 1 z³ od
ka¿dego mieszkañca gminy.

Nawi¹zanie tak œcis³ej wspó³pracy miêdzy
tymi dwoma gminami jest wydarzeniem o ran-
dze historycznej – nigdy bowiem dot¹d Myœle-
nice i Su³kowice nie wspó³pracowa³y ze sob¹ w
wiêkszym wymiarze, ni¿ by³o to konieczne
poprzez przynale¿noœæ do wspólnej struktury
powiatu czy rejonu. Inaczej, pomimo bliskiego
po³o¿enia, potoczy³y siê dzieje tych miejsco-
woœci, wykszta³ci³y siê inne tradycje. Dziœ ta

ró¿norodnoœæ kulturowo-spo³eczna staje siê ka-
pita³em wzbogacaj¹cym obydwa œrodowiska i
pozwalaj¹cym z wiêkszym rozmachem plano-
waæ wspólne dzia³ania, maj¹ce na celu promo-
cjê i rozwój obu gmin.

Na dobrym i rzetelnym wspó³dzia³aniu za-
le¿y obu gminom. Jak bardzo? Œwiadczyæ mo¿e
o tym fakt obecnoœci na obradach burmistrzów
obu miast, liczna reprezentacja obu gmin w sto-
warzyszeniu, dba³oœæ o sprawiedliwy podzia³
funkcji we w³adzach stowarzyszenia i odpo-
wiedzialne planowanie dalszych prac.

Jakie bêd¹ szczegó³owe kierunki dzia³ania
stowarzyszenia? Prezes Kazimierz D¹brow-
ski zapowiada, ¿e w najbli¿szym czasie zbie-
rze siê zarz¹d, który uzgodni zakres prac w
najbli¿szym czasie. LGD prowadzi³o ju¿
warsztaty strategiczne, metod¹ SWOT szuka-
³o najcelniejszych kierunków dzia³ania i naj-
pilniejszych potrzeb, ale tez próbowa³o wska-
zaæ najsilniejsze atuty partnerów. Jakie pro-
jekty ostatecznie bêd¹ realizowane w ramach
programu Leader – na razie trudno powiedzieæ.
Nieformalnie s³yszy siê o szlaku kapliczek
oplataj¹cych teren obu gmin, o planach pod-
niesienia atrakcyjnoœci turystycznej i powi¹-
zaniu oferty obu gmin. Atmosfera spotkania
w starej szkole w Su³kowicach pozwala mieæ
nadziejê, ¿e na formalne rozstrzygniêcia nie
trzeba bêdzie d³ugo czekaæ.

Anna Witalis-Zdrzenicka

na fot.
Zarz¹d Lokalnej Grupy Dzia³ania

„Miêdzy Dalinem i Goœcibi¹”
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PRZEDSZKOLE SAMORZ¥DOWE NR 3

Praca w PS nr 3 dawa³a mi wiele satysfakcji
dziêki wspania³ym nauczycielkom, które z wiel-
kim oddaniem pracowa³y dla dobra dzieci, a
by³y to: Zofia Matulska, Zofia Kowalcze, Ali-
cja Temple, Jolanta Szklarczyk, El¿bieta Bo-
chenek i te, które krócej pracowa³y lub w za-
stêpstwie, m.in. Jolanta Profic, Teresa Œwia-
t³oñ Maria Œwiat³oñ. Dwie z wy¿ej wymienio-
nych nauczycielek pe³ni¹ dzisiaj funkcjê dy-
rektorów przedszkoli.

Bardzo oddanym i sumienny by³ personel
administracyjno-obs³ugowy, który dba³ o czy-
stoœæ, odpowiednie ¿ywienie dzieci i pomoc w
pracy wychowawczo-dydaktycznej. By³y to:
Stefania Galus, Krystyna Œlusarz, Stanis³awa
Chodnik, Anna Biela, Lucyna Pu³ka, Stanis³a-
wa Pieronkiewicz, Janina Œmi³ek i Maria Jaœ-
kowiec.

Podczas przeprowadzanych wizytacji i
kontroli placówki zawsze uzyskiwa³yœmy wy-
sokie oceny. Przedszkole nr 3 w Su³kowicach
w swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej
du¿y nacisk k³ad³o na wspó³pracê z rodzicami
i œrodowiskiem, a ta uk³ada³a siê bardzo do-
brze. Rodzice brali czynny udzia³ w ¿yciu
przedszkola. Organizowano uroczystoœci taki
jak Dzieñ Matki, Babci, Dzieñ Dziecka.

Bie¿¹ca dzia³alnoœæ przedszkola i wszelkie
informacje dla rodziców by³y widoczne w „K¹-
ciku dla rodziców” znajduj¹cym siê w szatni.
Tam te¿ rodzice mogli ogl¹daæ prace plastycz-
ne dzieci. W przedszkolu goœcili policjanci, le-
œnicy, stra¿acy, lekarze i pielêgniarki. Przy-
je¿d¿a³y objazdowe teatrzyki kukie³kowe ze
swoimi przedstawieniami. Dzieci poznawa³y
najbli¿sze œrodowisko, wyje¿d¿a³y równie¿ do
Krakowa, Myœlenic.

Na emeryturze jestem 11 lat. Z wielkim
sentymentem wspominam pracê w PS 3 w Su³-
kowicach, nauczycielki i personel administra-
cyjno-obs³ugowy, serdecznych i przyjaznych
rodziców, s³owem to ca³e œrodowisko górnej
czêœci Su³kowic, z którym siê bardzo z¿y³am.
Z wielkim wzruszeniem wspominam by³ych
przedszkolaków, których wychowywa³am i
dba³am o prawid³owy rozwój i dobre przygo-
towanie do szko³y, a czyni³am to w tym przed-
szkolu przez 19 lat.

Halina Zawada
I Dyrektor Przedszkola Samorz¹dowego

Nr 3 w Su³kowicach

cd. ze strony 3

Przedszkole Samorz¹dowe Nr 3 w Su³-
kowicach 25 paŸdziernika br. œwiêtowa³o ju-
bileusz 30-lecia dzia³alnoœci. Tydzieñ wcze-
œniej przedszkolaki uczestniczy³y we Mszy
œw. odprawionej przez Ks. Biskupa Józefa
Guzdka w naszym koœciele parafialnym.

W uroczystoœci bra³y udzia³ dzieci z dwóch
grup wiekowych oraz goœcie. W³adze oœwiato-
we reprezentowa³a wizytator z Kuratorium
Oœwiaty w Krakowie Ma³gorzata Wajda, a sa-
morz¹dowe zastêpca burmistrza Rozalia Oli-
wa i wiceprzewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Marta Biernat. Przyby³y tak¿e dyrektorki
przedszkoli i szkó³ w Su³kowicach oraz dyrek-
tor ZPO w Rudniku. W uroczystoœci wziêli
udzia³ równie¿ przedstawiciele rodziców i spon-
sorzy. Nie zapomniano zaprosiæ by³ej dyrek-
torki przedszkola Haliny Zawada, której  wspo-
mnienia drukujemy oraz Lucyny Pu³ka, która
niedawno przesz³a na emeryturê.

Goœci przywita³a dyrektor przedszkola
Alicja Temple, która w skrócie przedstawi³a
historiê i dzieñ dzisiejszy placówki.

Wymieni³a niektóre prace, przeprowadzo-
ne w tym przedszkolu przez dzia³ remontów i
inwestycji urzêdu miejskiego:

1. Wykonanie przepompowni wody opadowej.
2. Remont szamba.
3. Naprawa nawierzchni wokó³ pomieszczenia
gospodarczego.
4. Po³o¿enie kostki betonowej przed wejœciem
do przedszkola.
5. Wymiana pokrycia dachowego.
6. Wymiana rynien, blach okuciowych.
7. Wymiana stolarki okiennej w ca³ym budyn-
ku przedszkola.
8. Wy³o¿enie pod³ug magazynu oraz kot³owni
p³ytkami ceramicznymi.
9. Doprowadzenie wody do kot³owni, zakup,
za³o¿enie zlewozmywaka.
l0.Wykonanie nowego ogrodzenia.

Ze œrodków w³asnych przedszkola:
1. Wy³o¿enie ³azienki dla dzieci flizami, pod³o-
gi p³ytkami antypoœlizgowymi, zakup p³ytek.
2. Wyflizowanie œcian w magazynie i kot³owni
wokó³ zlewozmywaków.
3. Zakup p³ytek i wy³o¿enie schodów i ganku
od strony pó³nocnej.
4. Wymalowanie jadalni.
5. Wymalowanie sali do zajêæ dydaktyczno-
wychowawczych w oddziale „maluchów” i
„straszaków” za pieni¹dze z rady rodziców.
6.Coroczne remonty urz¹dzeñ ogrodowych ze
œrodków w³asnych oraz ze œrodków rady ro-
dziców.

Podziêkowa³a radzie rodziców i nastêpuj¹-
cym sponsorom:
A`Sados Grill-Bar – Dariusz Ziembla
Stolarstwo – Stanis³aw W³och
Energodom Firma Handlowo-Us³ugowa
– Ryszard Moskal

Su³-Met – Kazimierz Skorut
Sklep ogólnospo¿ywczy – Jan Pu³ka
Transport i handel drewnem – Leszek Latoñ
Bamet – Anna i Mateusz Biela
Kowalstwo – Stanis³aw Tr¹bka
(wszystkie firmy ze Su³kowic)
Primebs Sp. z oo Kraków – Marzena G³owacka-
Fujawa i Krzysztof Fujawa
Dorota Janina Mularz, Kraków

PóŸniej by³y gratulacje, ¿yczenia, kwiaty i
podarki. Od w³adz samorz¹dowych przedszko-
laki dosta³y s³odycze, nauczycielkom zaœ po-
darowano aparat fotograficzny.

Wreszcie mog³y zaprezentowaæ siê dzieci.
Z ogromnym przejêciem œpiewa³y, recytowa³y
i tañczy³y w barwnych strojach.Zaprezento-
wa³y nawet przedstawienie pt. Dwie mamy.
Widzów zachwyci³ polonez brawurowo zatañ-
czony przez szeœciolatków. Na zakoñczenie
zaœpiewa³y:

30 lat minê³o, to piêkny wiek,
30 lat i nawet jeden dzieñ.
Na drugie tyle teraz przygotuj siê,
A mo¿e i na trzecie, któ¿ to wie?

Za wystêpy dzieciaki dosta³y wielkie bra-
wa. Gratulujemy nauczycielkom, które przy-
gotowa³y wystêp swych podopiecznych: Te-
resie Szwajdych, Marzenie Kalecie i El¿biecie
¯o³nierek.

Po obiedzie uradowane dzieci posz³y do
domów, goœcie mogli równie¿ smakowaæ liczne
dania. Trzeba dodaæ, ¿e w tym przedszkolu
pracuj¹ w kuchni Krystyna Œlusarz, Anna Tr¹b-
ka i Maria Jaœkowiec oraz jako oddzia³owa Sta-
nis³awa Chodnik. Panie Œlusarz i Chodnik maj¹
30 lat pracy.

Dyrektor Alicja Temple bardzo sobie ceni
wspó³pracê z rodzicami. To oni na uroczystoœæ
przygotowali ró¿ne s³odkoœci (pyszne ciasta!).
Warto wymieniæ rodziców najbardziej zaanga-
¿owanych w pracê przedszkola: Katarzyna
Tyrpa, Anna Siano¿eñska-Sala, Ma³gorzata
Œwiat³oñ oraz babciê przedszkolaka Stanis³a-
wê Œwiat³oñ.

Redakcja „Klamry” dziêkuje za zaprosze-
nie na uroczystoœæ. ¯yczymy Paniom Nauczy-
cielkom i Paniom z obs³ugi zadowolenia ze swej
pracy. (B)

30-lecie przedszkola obchodzimy,
Œwiêtujmy wiêc wspólnie
nasze urodziny!
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W zwi¹zku z obchodami Jubileuszu 65-lecia powstania Przedszkola Samorz¹do-
wego Nr 1 w Su³kowicach Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna i Rada Ro-
dziców zapraszaj¹ rodziców i dzieci na uroczystoœci.

Program uroczystoœci obejmuje:
13 XII 2008 (sobota) godz. 10.00
- wystêp przedszkolaków dla zaproszonych w³adz samorz¹dowych, kuratoryjnych
oraz by³ych pracowników przedszkola

14 XII 2008 (niedziela) godz.15.00
- wystêp przedszkolaków dla rodziców
- prezentacja multimedialna „Przedszkole na przestrzeni 65 lat”
- zwiedzanie przedszkola
- przedœwi¹teczny kiermasz prac dzieci, upominków, kartek œwi¹tecznych oraz
innych ozdób.

 Zebrane fundusze zostan¹ przeznaczone na zakup zabawek dla przedszkolaków.

PRZEDSZKOLE SAMORZ¥DOWE NR 1
13-14 grudnia 2008

Jubileusz 65-lecia powstania przedszkola

Wycieczka do piekarni GS Su³kowice
Listonosz u maluchów

Ju¿ po raz pi¹ty odby³ siê Bieg Integra-
cyjny zorganizowany przez nauczycielki
Przedszkola Samorz¹dowego Nr 1 w Su³ko-
wicach. Tym razem spotkaliœmy siê w nie-
dzielne popo³udnie 12 paŸdziernika.

W biegu wziê³y udzia³ nie tylko dzieci z
przedszkola z rodzicami, ale równie¿ absolwen-
ci, przyszli przedszkolacy z rodzicami, ich zna-
jomi i ka¿dy, kto postanowi³ wspólnie z nami
spêdziæ zdrowo wolny czas. Zbiórka i start
znajdowa³y siê przy szkole podstawowej, a
meta w lesie „Ptasznica”. Na starcie wszyscy
zawodnicy otrzymali numery startowe i po
us³yszeniu gwizdka z wielkim zapa³em ruszyli
do biegu. Ka¿dy na miarê swoich mo¿liwoœci
biegn¹c lub spaceruj¹c dotar³ do celu. Po dotar-
ciu do mety na uczestników biegu czeka³y ro-
dzinne dyplomy i ognisko. Impreza zakoñczy-
³a siê pieczeniem kie³basek, wspominaniem
wczeœniejszych biegów oraz wspólnym œpie-
waniem piosenek. Wszystkich chêtnych zapra-
szamy za rok. (fot. na  stronie 9)

Anna Biela

V Bieg Integracyjny

Dyrektor, nauczyciele i dzieci Przedszkola
Samorz¹dowego Nr 1 w Su³kowicach sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania:

Panu Dariuszowi G¹sienicy Miko³ajczy-
kowi za sfinansowanie przejazdu dzieci na wy-
cieczki – do piekarni i rezerwatu;

Pani Marii Ptak, kierowniczce piekarni
za serdeczne przyjêcie, oprowadzenie i pre-
zentacje oraz poczêstunek;

Starszemu aspirantowi policji Panu Jó-
zefowi Wronie za pogadankê na temat „Bez-
pieczeñstwo dzieci w domu i w drodze do
przedszkola”.

PODZIÊKOWANIA

Zaciekawione dzieci s³ucha³y
opowiadañ pani kierowniczki, ale
najwiêksz¹ radoœæ sprawi³ poczê-
stunek bu³eczkami – tu smakowa-
³y wyœmienicie. Wiêkszoœæ dzieci
prosi³a o kilka dla mamy, taty, bab-
ci, siostry...itd. Na koniec zrobili-
œmy pami¹tkowe zdjêcia.

W przedszkolu bawiliœmy siê
w piekarzy i z masy solnej robili-
œmy chleby i bu³eczki. Szkoda
tylko, ¿e nie mogliœmy je zjeœæ.

Jolanta Profic

Jak co roku nasze przedszkole odwie-
dzi³ funkcjonariusz z Posterunku Pañstwo-
wej Policji w Su³kowicach starszy aspirant
Józef Wrona.

Goœæ przypomnia³ dzieciom jak bezpiecz-
nie poruszaæ siê w ruchu drogowym. Dzieci
dowiedzia³y siê tak¿e na temat zagro¿eñ, jakie
czyhaj¹ na nie w ¿yciu codziennym oraz jak
powinny zachowywaæ siê w sytuacji zaistnia-
³ego zagro¿enia.

Poprosi³ dzieci, aby przypomnia³y swoim
rodzicom o bezpiecznym przewo¿eniu ich w
samochodzie (w fotelikach) oraz zapinaniu pa-
sów bezpieczeñstwa.

Ogromn¹ radoœæ sprawi³a przedszkolakom
mo¿liwoœæ ogl¹dania, dotykania akcesoriów,
jakimi pos³uguje siê policja. Najwiêksze zain-
teresowanie budzi³y kajdanki.

Dziêki pogadance nasze dzieci zosta³y
uœwiadomione, jak bezpiecznie poruszaæ siê po
drodze.

Bernadetta Œwider

Spotkanie z policjantem

Dzieci z naszego przedszkola, co roku spo-
tykaj¹ siê z ciekawymi ludŸmi, poznaj¹ ró¿ne
zawody. Teraz omawiamy tematykê zwi¹zan¹
z poczt¹ i prac¹ listonosza.

Z tej okazji w dniu 24 paŸdziernika dzieci
spotka³y siê z listonoszem panem Micha³em
Sroka. Opowiedzia³ im o swojej pracy, poka-
za³ ró¿ne przesy³ki, które dostarcza ludziom
na co dzieñ. Dziêki spotkaniu dzieci pozna³y
jego charakterystyczny ubiór oraz otrzyma³y
od pana listonosza pocztówki, druki poczto-
we, znaczki itp. Zosta³y one wykorzystane do
zabawy w pocztê. Wizyta ta sprawi³a im wiel-
k¹ radoœæ.

Maria Œwiat³oñ

Wycieczka do Galerii
W dniu 27 X b r. dzieci oddzia³ów II, III i

IV Przedszkola Samorz¹dowego Nr 1 w Su³-
kowicach odwiedzi³y Galeriê Internat. Tam
ogl¹da³y ekspozycjê zdjêæ przedstawiaj¹c¹
historiê harcerstwa w ZSZ w Su³kowicach.

Dzieci podziwia³y równie¿ obrazy olejne
na p³ótnie przedstawiaj¹ce pejza¿e. Szczegól-
ne zainteresowanie przedszkolaków wzbudzi-
³a wielkoœæ obrazu pana Sochy – budynek daw-
nych warsztatów szkolnych. Wracaj¹c obser-
wowaliœmy prawnie chroniony pomnik przy-
rody „D¹b Jan”, który od ponad 350 lat za-
chwyca wszystkich swoim piêknem.

Podstaw¹ do wyrobu chleba jest zakwas z
¿ytniej m¹ki. Na miejscu obserwowaliœmy jak
siê go miesza w ogromnej dzie¿y, póŸniej prze-
szliœmy na halê produkcji chleba – tu zobaczy-
liœmy jak maszyna kroi ciasto na ma³e kawa-
³eczki, z których formuje siê bu³eczki na ol-
brzymim stole - stolnicy. Pieczywo piecze siê
w wielkich piecach, wk³ada je tam „piecowy”
na ³opatach „Baby Jagi” (tak j¹ nazwa³y dzie-
ci). Pani Marysia pokaza³a nam równie¿ miej-
sce, gdzie chleb siê studzi, aby st¹d trafi³ do
sprzeda¿y.

Sk¹d siê bierze chleb? Z czego siê go
robi? To pytania, na które dzieci czêsto nie
potrafi¹ odpowiedzieæ. Aby przybli¿yæ im
proces produkcji chleba, w dniu 25 wrze-
œnia zorganizowana zosta³a wycieczka do
piekarni GS w Su³kowicach.

W piekarni kierowniczka Maria Ptak bar-
dzo przystêpnym s³ownictwem opowiedzia³a
i przybli¿y³a nam kolejne etapy pracy, jakie
wykonuje piekarz, aby rano w sklepie mo¿na
by³o kupiæ cieplutki chleb i bu³eczki.
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Dzieñ 9 paŸdziernika zapowiada³ siê wspaniale nie tylko ze wzglêdu
na pogodê, która po kilku ch³odnych i deszczowych dniach sta³a siê
ciep³a i s³oneczna, ale równie¿ ze wzglêdu na wyprawê, do której przy-
gotowywa³y siê dzieci z oddz. II i IV z Przedszkola Samorz¹dowego Nr
1 w Su³kowicach.

Celem wycieczki by³o poznanie Rezerwatu Przyrody  „Las Go-
œcibia”. Rezerwat ten po³o¿ony jest w pó³nocnej czêœci Beskidu
Œredniego i zajmuje powierzchniê 282 ha.

Nasza wyprawa rozpoczê³a siê przy obelisku upamiêtniaj¹cym wal-
ki partyzanckie na Goœcibi w czasie II wojny œwiatowej. Dzieci pozna³y
fragment historii dotycz¹cej tego pomnika

PRZEDSZKOLE NR 1 Wêdruj¹c w stronê rezerwatu, podziwia³y piêkno krajobrazu, nad-
s³uchiwa³y œpiewu ptaków. Uda³o nam siê tak¿e spotkaæ grupê naukow-
ców prowadz¹cych badania ¿ycia g³uszców,  rzadko spotykanego gatun-
ku ptaków. W rezerwacie pozna³y zasady zachowania siê, chronione
gatunki drzew, np. buczynê karpack¹, jod³ê oraz niespotykan¹ gdzie
indziej rzeŸbê terenu. Dowiedzia³y siê równie¿, ¿e miêdzy licznymi
wzniesieniami, pagórkami czasem stromo opadaj¹cymi w dó³, p³ynie
siedem potoków Goœcibi, które potem ³¹cz¹ siê w jedn¹ rzekê. Woda w
nich jest krystalicznie czysta i bardzo zimna nawet w upalne dni. W
œció³ce leœnej dzieci zobaczy³y jak z maleñkiego nasionka, które niedaw-
no wykie³kowa³o roœnie nowe drzewo. Teraz maleñkie, ale za sto lat
bêdzie wspania³e i potê¿ne.

Ta wspólna wyprawa dostarczy³a dzieciom wiele emocji i prze¿yæ,
które na d³ugo zostan¹ im w pamiêci.

Anna Biela

Wycieczka do rezerwatu

30 LAT PRZEDSZKOLA NR 3
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PRZEDSZKOLE SAMORZ¥DOWE NR 2
Has³em przewodnim naszej pla-

cówki w tym roku szkolnym jest re-
alizacja programu pod has³em „Mali
obroñcy przyrody”.

Przedszkole jest miejscem, które daje wiele
okazji do kszta³towania u dzieci poczucia od-
powiedzialnoœci za stan przyrody i œrodowi-
ska. Mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez ró¿norakie
formy pracy, m.in. udzia³ w akcjach zwi¹za-
nych z ochron¹ œrodowiska, prace praktyczne
na rzecz jego ochrony oraz poprzez systema-
tyczn¹ i planowan¹ pracê wychowawczo –
dydaktyczn¹ organizowan¹ z dzieæmi w rela-
cjach ze œrodowiskiem spo³eczno – kulturowym
i przyrodniczym.

W odpowiedzi na zaproszenie lokalnych
w³adz chêtne dzieci z naszego przedszkola wraz
z rodzicami uczestniczy³y w Jarmarku „Su³-
kowicka Jesieñ”, gdzie przedstawi³y swój
program w barwnych jesiennych strojach.

„Pikniki Ekologiczne ”- imprezy
rodzinne odby³y siê w dniach 25 IX
2008 i 02 X 2008r.

Spotkania mia³y ciep³y i serdeczny charak-
ter. LuŸna atmosfera sprzyja³a rozmowom, za-
cieœnianiu wzajemnych kontaktów, zdobywa-
niu przez dzieci pierwszych umiejêtnoœci
wspó³dzia³ania z rówieœnikami i osobami doro-
s³ymi. Przybli¿a³a równie¿ rodzicom ró¿ne for-
my pracy z dzieæmi kszta³tuj¹ce u nich posta-
wy proekologiczne.

„Szukaj zysku w odzysku”
- wspó³praca z Firm¹ „REBA”

Nasze przedszkole nawi¹za³o wspó³pracê
z firm¹ REBA Organizacj¹ Odzysku S.A., któ-
rej celem jest zbiórka zu¿ytych baterii i aku-
mulatorów. Otrzymaliœmy ju¿ od firmy pojem-
nik, do którego nasi mali wychowankowie bêd¹
mogli zbieraæ ww. przedmioty. Akcjê rozpo-
czê³y zajêcia integracyjne dzieci wszystkich
oddzia³ów, podczas których dowiedzia³y siê o
szkodliwoœci substancji zawartych w bateriach
i mo¿liwoœci ich recyklingu.

Staramy siê stwa-
rzaæ klimat sprzyjaj¹-
cy rozwojowi dzieci
zgodnie z ich indywi-
dualnymi mo¿liwoœcia-
mi i uzdolnieniami.
Kontynuujemy wpro-
wadzone w roku po-
przednim zajêcia do-
datkowe w formie kó-
³ek: plastycznego i ta-
neczno – baletowego.

Pierwsze efekty umie-
jêtnoœci tanecznych
dzieci pokaza³y ju¿
podczas
Gminnego Kon-
kursu Piosenki Przedszkolnej
„Przedszkolaki do mikrofonów”
zorganizowanego przez nasze przedszkole w
miesi¹cu kwietniu 2008r. uatrakcyjniaj¹c tê im-
prezê.

Natomiast wytwory dzia³alnoœci plastycz-
no – technicznej dzieci z kó³ka plastycznego s¹
wykorzystywane do ubogacania ju¿ istniej¹-
cych dekoracji w naszej placówce, które s¹ tak-
¿e zas³ug¹ wszystkich naszych wychowanków.

Dzieci maj¹ mo¿liwoœæ uczestniczenia w
konkursach i przegl¹dach ró¿nego zasiêgu. W
miesi¹cu paŸdzierniku 2008r. braliœmy udzia³
w Powiatowym Przedszkolnym Konkursie
Piosenki „Œpiewamy dla Wandy Chotom-
skiej”, zorganizowanym przez Przedszkole
Samorz¹dowe Nr 6 w Myœlenicach.

W konkursie uczestniczy³o dwoje dzieci
szeœcioletnich: Monika Lenart i Magdalena
Œmi³ek, które zaœpiewa³y piosenki do dowol-
nie wybranego przez siebie tekstu Wandy Cho-
tomskiej.

Na uwagê zas³uguje zaanga¿owanie rodzi-
ca pana Wies³awa Lenarta (autora podk³a-
dów i równoczeœnie wykonawcê muzycznego
do tekstów, fot. po lewej), które zosta³o zauwa-
¿one przez autorkê i przez ni¹ te¿ osobiœcie
wyró¿nione.

Dyrektor Przedszkola Samorz¹dowego Nr 2
Zofia Kowalcze
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W bie¿¹cym roku szkolnym nasza zbioro-
woœæ uczniowska powiêkszy³a siê o 76 uczniów
klas I, którym z wielk¹ radoœci¹ witaliœmy w
naszej szkole, ¿ycz¹c im wielu sukcesów w
nauce. Bêdziemy ich wspieraæ i pomagaæ im w
trudnych chwilach. Naszym nauczycielom
¿yczymy owocnej pracy i satysfakcji z podej-
mowanych dzia³añ.

Od 1 wrzeœnia rozpoczê³a naukê klasa IV –
sportowa wy³oniona spoœród wszystkich klas
III poprzez testy sprawnoœciowe. Uczniowie
ci realizuj¹c 10 godzin wychowania fizyczne-
go, przede wszystkim rozwijaj¹ i doskonal¹
umiejêtnoœci – ch³opcy gry w pi³kê no¿n¹,
dziewczynki – w pi³kê siatkow¹ pod czujnym
okiem instruktorów Piotra Sroki i Joanny Ko-
nieczkowicz.

39 uczniów klas I-VI przeprowadzi³o zbiór-
kê makulatury. Zebrali 1119 kg makulatury.

W klasach pierwszych odby³o siê spotka-
nie z policjantk¹ na temat „Bezpieczna droga
do i ze szko³y” oraz „Bezpieczeñstwa w szko-
le i domu”. Sier¿ant Gabriela Knapczyk-Kania
przeprowadzi³a pogadankê z dzieæmi, a nastêp-
nie na zakoñczenie test sprawdzaj¹cy zdobyte

Sta³o siê ju¿ tradycj¹ w naszej szkole,
by dzieñ wyboru Karola Wojty³y na Stolicê
Piotrow¹ prze¿ywaæ w sposób szczególnie
uroczysty. Minê³o ju¿ 30 lat od tej wyj¹tko-
wej chwili.

Z wdziêcznoœci Ojcu Œwiêtemu za Jego
pos³ugê, SK PCK wraz ze Wspólnot¹ Chary-
tatywn¹ przygotowa³o chwile wspomnieñ o
naszym umi³owanym Papie¿u.

W nastrój zadumy i refleksji wprowadzi³o
nas nagranie „Habemus Papam”, po którym w
kilku s³owach zosta³o przybli¿one przes³anie
Ojca Œwiêtego dotycz¹ce m³odzie¿y, zgodnie z
has³em tegorocznego Dnia Papieskiego: „Jan
Pawe³ II – wychowawca m³odzie¿y”. Wiersze
o Papie¿u recytowane przez uczniów kl. III b
poprzedzi³y prezentacjê multimedialn¹ i krót-
ki film o spotkaniu Jana Paw³a II z dzieæmi. Na
zakoñczenie uroczystego apelu wraz z chórem
zaœpiewaliœmy „Barkê”.

Po raz kolejny od¿y³y w nas wspomnienia
tych niezapomnianych chwil prze¿ytych z
naszym wielkim rodakiem. Mamy nadziejê, ¿e
Jego s³owa, w szczególnoœci te, dotycz¹ce dzieci
i m³odzie¿y bêd¹ dla naszych uczniów drogo-
wskazem, jak przejœæ przez ¿ycie, œwiadcz¹c o
Chrystusie.

Uczniowie naszej szko³y kontynuuj¹ ob-
chody rocznicowe w koœciele parafialnym w
ró¿añcu przygotowanym i prowadzonym
przez Wspólnotê Charytatywn¹ w intencji ry-
ch³ej beatyfikacji S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.

Dorota Mielecka

Szko³a Podstawowa w Rudniku zapisa³a
ju¿ niejedn¹ kartê swojej historii i znalaz³a swe
trwa³e miejsce w dziedzictwie kulturowym rud-
nickiej spo³ecznoœci. Ta wieloletnia tradycja
szko³y zobowi¹zuje nas, nauczycieli, rodziców,
pracowników do szczególnie rzetelnego reali-
zowania misji zawartej w s³owach: „Szko³a uczy
szacunku dla dobra wspólnego oraz przygoto-
wuje uczniów do ¿ycia w rodzinie, w spo³ecz-
noœci lokalnej i w pañstwie”.

Mnogoœæ wspó³czesnych ideologii nie u³a-
twia nam wyboru drogi, któr¹ winna pod¹¿aæ szko-
³a i wszyscy decyduj¹cy o przysz³oœci dzieci i
m³odzie¿y. Potrzebujemy zatem wzoru, by iœæ
trudnymi œcie¿kami naszych czasów, chcemy
znaleŸæ autorytet, który ods³oni ca³¹ rzeczywi-
stoœæ, nauczy widzieæ to, co piêkne, dobre, s³usz-
ne i szlachetne. Pamiêtaj¹c, ¿e s³owa ucz¹, przy-
k³ady poci¹gaj¹, podejmujemy dzia³ania zmierza-
j¹ce do wyboru patrona szko³y. Ufamy, ¿e wy-
brana postaæ bêdzie naszym przewodnikiem w
labiryncie wspó³czesnych idei i filozofii.

Z pocz¹tkiem wrzeœnia podjêliœmy pierw-
sze dzia³ania zmierzaj¹ce do wyboru patrona
szko³y. Zosta³ powo³any zespó³, któremu prze-
wodniczy dyr. Miros³aw Pêkala. Zadaniem ze-
spo³u jest ustalenie harmonogramu prac i koor-
dynowanie wszystkich dzia³añ prowadz¹cych
do nadania imienia szkole. Odby³y siê pierw-
sze lekcje, podczas których wychowawcy roz-
mawiali z uczniami na temat autorytetu, roli
patrona, wspólnie poszukiwali kandydatów na
patrona naszej szko³y. Dziêki tym pogadan-
kom oraz rozmowom rodziców podczas klaso-
wych zebrañ ustalone zosta³y nazwiska trzech
kandydatów, spoœród których wybrany zosta-
nie jeden – kandydat na patrona.

SU£KOWICE

RUDNIK

S³owa ucz¹, przyk³ady poci¹gaj¹
Nim jednak odbêdzie siê g³osowanie,

ca³a spo³ecznoœæ szkolna musi poznaæ syl-
wetki naszych kandydatów: Miko³aja Ko-
pernika, Tadeusza Koœciuszki, króla Kazi-
mierza Wielkiego. Ka¿da z tych postaci to
niekwestionowany autorytet, to osoba, która
wnios³a istotny wk³ad w rozwój naszego kraju
i mo¿e byæ wzorem do kszta³towania postaw
patriotycznych i obywatelskich, to osoba, która
pozwoli uczyæ tolerancji i umi³owania piêkna i
m¹droœci. Wybór tej jednej postaci nie bêdzie
³atwy, dlatego wa¿ne s¹ dzia³ania maj¹ce na celu
przybli¿enie sylwetek kandydatów. W tym celu
podjêliœmy szereg dzia³añ.

Ka¿da klasa przygotowuje prezentacjê
wskazanej postaci. Jedne zespo³y czyni¹ to w
formie plastycznej, inne w dowolnej formie pa-
rateatralnej. Zaplanowane s¹ apele, podczas któ-
rych uczniowie zareklamuj¹ wskazanego im kan-
dydata. W akcje reklamuj¹ce w³¹cz¹ siê ko³a pla-
styczne i informatyczne, które przygotuj¹ wy-
stawy ró¿nych prac poœwiêconych dzia³alnoœci
i ¿yciu kandydatów. Zespó³ koordynuj¹cy przy-
gotuje „k¹cik patrona” tak, aby i rodzice mogli
zaznajomiæ siê z sylwetkami kandydatów.

Mamy œwiadomoœæ, ¿e to najwa¿niejszy
etap prac w ca³ym projekcie przygotowañ do
nadania imienia szkole, bo od niego zale¿y, by
wybór patrona dokonany przez wszystkie
podmioty spo³ecznoœci szkolnej by³ przemy-
œlany i mocno uzasadniony. Tylko aktywny i
œwiadomy udzia³ wszystkich w tym wielkim
dziele gwarantuje satysfakcjê z dobrze wype³-
nionych zadañ i pozwoli z dum¹ i godnoœci¹
nosiæ imiê wybranego patrona.

Ma³gorzata KoŸlak

wiadomoœci. Dziêki profesjonalnemu podejœciu
pani sier¿ant spotkanie mia³o mi³y charakter i
dostarczy³o uczniom cennych wskazówek do-
tycz¹cych ruchu pieszych i bezpieczeñstwa.
W imieniu uczniów sk³adamy serdeczne po-
dziêkowania.

W bie¿¹cym roku szkolnym nasza szko³a
przygotowa³a równie¿ bogat¹ ofertê zajêæ po-
zalekcyjnych dla uczniów, którzy zechc¹ naby-
waæ nowe umiejêtnoœci i rozwijaæ swoje zainte-
resowania. W trosce o kulturê fizyczn¹ i aktyw-
ne wykorzystanie wolnego czasu zorganizowa-
no m.in. dla chêtnych uczniów wyjazdy raz w
miesi¹cu na basen do Suchej Beskidzkiej. Ucznio-
wie ucz¹ siê tam p³ywaæ i doskonal¹ posiadane
ju¿ umiejêtnoœci pod czujnym okiem ratowni-
ków i organizatorów wyjazdu  Marii Bochni,
Krystyny Madejczyk oraz Iwony Wrony.

Kurs tañca towarzyskiego prowadzony
przez instruktorów tañca Joannê i Grzegorza
Kowalskich raz w tygodniu, w ka¿dy wtorek o
godz. 12.25.

Ka¿demu z nas zale¿y, by Ziemia by³a
czysta i piêkna. Dlaczego j¹ zaœmiecamy?

Dnia 26 wrzeœnia odby³o siê wielkie sprz¹-
tanie pod nazw¹ Akcja „Sprz¹tanie Œwiata”. Jest
ona organizowana w naszej szkole od kilku lat.
Wziê³y w niej udzia³ wszystkie klasy. Ka¿da
mia³a wyznaczony teren, który trzeba by³o
oczyœciæ ze œmieci. Mieliœmy rêce pe³ne robo-
ty. Podczas sprz¹tania uczniowie napotykali
najró¿niejsze œmieci, np. kartoniki i butelki po
napojach, stare swetry, resztki jedzenia i wiele
innych rzeczy, których miejscem nie powinien
byæ las czy podró¿ny rów.

Uczniowie bardzo zaanga¿owali siê w tê
akcjê, mog¹ o tym œwiadczyæ wype³nione po
brzegi œmieciami worki. Dziêki nim miejsca,
które by³y zaœmiecone, nie strasz¹ ju¿ swym
widokiem. Znów spacer po lesie stanie siê przy-
jemnoœci¹.

Chcia³abym, aby akcja „Sprz¹tania Œwia-
ta” nie by³a ju¿ potrzebna. Aby by³a dla nas
jedynie przypomnieniem o piêknie otaczaj¹ce-
go nas œwiata, a nie walk¹ ze stert¹ œmieci. Nie-
stety, mogê sobie jedynie pomarzyæ.

Justyna Chrobak kl. VI a

Redakcja: uczniowie dzia³aj¹cy w kole
dziennikarskim; opieka pedagogiczna
K. Madejczyk

Szkolne wiadomoœci „Sprz¹tanie Œwiata”

16 X 1978
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Trudno ustaliæ datê, od której nale¿y roz-
pocz¹æ historiê szko³y w Krzywaczce. Doku-
menty parafialne z XVII i XVIII wieku s¹ nie-
czytelne i dlatego nie stanowi¹ wiarygodnego
Ÿród³a informacji. W Monografii Powiatu My-
œlenickiego pod red. R. Reinfussa pojawi³ siê
zapis z roku 1598, mówi¹cy o nauczycielu Ja-
nie z Krzywaczki. Kolejnymi pedagogami pra-
cuj¹cymi na terenie wsi w XVII w. byli Marcin
z Lelowa i Andrzej £aszowski. Prawdopodob-
nie pierwszy budynek szkolny powsta³ dopie-
ro  na pocz¹tku wieku XIX, dziêki wysi³kom
hrabiego Kryspina Zieliñskiego. Potwierdzo-
nym w Ÿród³ach historycznych nauczycielem
w nowej szkole by³ Jan Grabkowski.

Na podstawie dalszej analizy dokumentów
oraz wywiadów prowadzonych wœród ludno-
œci pamiêtaj¹cej czasy szkolne  sprzed II woj-
ny œwiatowej, mo¿na stwierdziæ, i¿ nauczanie
w naszej wiosce odbywa³o siê w czterech bu-
dynkach szkolnych. Pierwszy z nich to tzw.
„organistówka”, znajduj¹ca siê przy koœciele pa-
rafialnym; drugim by³ spichlerz. Od wiosny
1945 r. szko³ê przeniesiono do zabytkowego
dworu z pocz¹tku wieku XIX, po³o¿onego w
pó³nocnej czêœci wsi. W roku szkolnym 1953/
54 szko³a zosta³a zelektryfikowana.

Od 11 lutego 1991 roku uczymy siê w no-
wym budynku szkolnym. W 1994 roku za-
czê³y realizowaæ siê równie¿ marzenia uczniów
i nauczycieli dotycz¹ce obiektów sportowych,
Rozpoczêto od remontu zdewastowanego i
poroœniêtego zielskiem boiska sportowego
LZS –u, a nastêpnie urz¹dzono na terenie
przyszkolnym uniwersalne boisko asfaltowe.
W roku szkolnym 1996/97 utworzono i uru-
chomiono szkoln¹ sto³ówkê.

We wrzeœniu 1998 roku rozpoczê³y siê
przygotowania do nadania imienia szkole. Spo-
œród czterech kandydatur wybrano Œwiêt¹ Ja-
dwigê Królowa Polski. 19 czerwca 1999 roku
odby³a siê uroczystoœæ nadania imienia Szkole
Podstawowej. W siódm¹ rocznicê tych wyda-
rzeñ nast¹pi³o nadanie imienia Zespo³owi Pla-
cówek Oœwiatowych wraz z przekazaniem
sztandaru szko³y.

W roku 1999 oddano salê gimnastyczn¹.
20 paŸdziernika 2004 roku zosta³o otwarte
miasteczko komunikacyjne. Ide¹ miasteczka
by³o przygotowanie uczniów do m¹drego i roz-
wa¿nego udzia³u w ruchu drogowym. Dziêki
tej inwestycji szko³a organizuje powiatowe i
wojewódzkie etapy Konkursu Bezpieczeñ-
stwa w Ruchu Drogowym. W roku 2007/2008
nast¹pi³a rozbudowa placówki. Szko³a uzy-
ska³a dwa nowe pomieszczenia przeznaczone
na bibliotekê szkoln¹ wraz z Internetowym
Centrum Informacji Multimedialnej oraz no-
woczeœnie urz¹dzon¹ salê komputerow¹.

Od pocz¹tku dzia³alnoœci dydaktycznej
szko³y towarzyszy³a szeroko pojêta dzia³al-
noœæ kulturalna. W okresie zaborów w budyn-
ku szko³y odbywa³y siê, wieczorki i poranki
patriotyczne, jase³ka, spotkania z hierarchami
koœcielnymi. Po odzyskaniu niepodleg³oœci te
tradycje by³y kontynuowane – w dalszym ci¹-
gu organizowano w budynku szkolnym uro-
czyste akademie patriotyczne, sztuki teatral-
ne, przedstawienia dla dzieci, spotkania literac-
kie poœwiêcone wybitnym postaciom kultury
polskiej. Dzia³aniom tym towarzyszy³a tak¿e
troska o œrodowisko naturalne, na przyk³ad rok
1934 to pocz¹tek dzia³alnoœci ekologicznej w
Krzywaczce – zorganizowano wtedy Œwiêto
Lasu, natomiast w latach 1933 – 1938 odby³y
siê Dni Têpienia Chwastów. W latach 30-tych
XX wieku na terenie szko³y powsta³y pierw-
sze organizacje uczniowskie i kó³ka zaintereso-
wañ, które aktywizowa³y m³odzie¿ wiejsk¹ do
aktywnego udzia³u w ¿yciu szko³y, pomaga³y
realizowaæ marzenia i kszta³towa³y pozytyw-
ne wzorce osobowoœciowe.

Do dnia dzisiejszego na terenie szko³y funk-
cjonuj¹ kó³ka zainteresowañ i odbywaj¹ siê za-
jêcia pozalekcyjne. Uczniowie szko³y maj¹ oka-
zjê wykazaæ siê swoimi zdolnoœciami podczas
organizowanych systematycznie w naszej pla-
cówce licznych konkursach przedmiotowych,
czytelniczych, sportowych. Na terenie szko³y
dzia³a Uczniowski Klub Sportowy „Plon”, któ-
ry zajmuje wysokie lokaty w miêdzyszkolnych
zawodach. Od 1945 do dnia dzisiejszego w ZPO
funkcjonuje chór szkolny, który wielokrotnie
zdobywa³ nagrody w wielu konkursach i prze-
gl¹dach piosenki.

Szko³a kultywuje tak¿e tradycje przygo-
towywania uroczystych akademii okoliczno-
œciowych z okazji œwi¹t pañstwowych, ko-
œcielnych oraz imprez szkolnych. Kilka razy
do roku organizowane s¹ zagraniczne i krajo-
we wycieczki dla m³odzie¿y. W ostatnich la-
tach odwiedziliœmy Francjê, W³ochy, Grecjê,
Austriê. Wyprawom turystycznym towa-
rzysz¹ tak¿e liczne wyjazdy do teatru, kina,
muzeów.

Nasz¹ szko³ê odwiedzaj¹ równie¿ grupy
teatralne i niezwyk³e postaci zas³u¿one dla
ojczyzny (wrzesieñ 2008r., spotkanie z kom-
batantem, p. Edwardem Kosikiem). Co roku
organizowane s¹ tak¿e wyjazdy dzieci i m³o-
dzie¿y w ramach ,,bia³ej szko³y”, podczas któ-
rych uczniowie nie tylko dbaj¹ o kondycjê fi-
zyczn¹, lecz tak¿e poznaj¹ tajniki przyrody i
ciekawostki geograficzne dotycz¹ce odwiedza-
nych rejonów.

Nasze osi¹gniêcia

Uczniowie ZPO w Krzywaczce od lat wy-
kazuj¹  siê   niezwyk³ymi  uzdolnieniami, uzy-
skuj¹c wysokie miejsca w ró¿nego rodzaju kon-
kursach, zarówno w eliminacjach powiato-
wych jak i wojewódzkich. Jest to wynik udzia-
³u uczniów w zajêciach pozalekcyjnych oraz
indywidualnej pracy nauczycieli w rozwija-
niu zainteresowañ swoich wychowanków.
Osi¹gniêcia s¹ widoczne na polu sportowym,
artystycznym oraz w konkursach wiedzy
przedmiotowej.

Nasi uczniowie, cz³onkowie sekcji kolar-
skiej UKS Plon od czterech lat uczestnicz¹ w
zawodach wynikaj¹cych  z kalendarza Ma³o-
polskiego Zwi¹zku Kolarskiego, takich jak:
Wyœcig Jurajski, Puchar Piwnicznej, Puchar
Tarnowa, Puchar Szlaku Solnego, Maraton Po-
werade MTB. Czo³owe miejsca w tych zawo-
dach zajmowa³y w latach ubieg³ych: Anna
Plichta, Monika Plichta, Katarzyna Ga¿e³.
Uczennica gimnazjum – Anna Plichta – w
czerwcu 2008 zdoby³a tytu³ Wicemistrza
Ma³opolski w jeŸdzie indywidualnej na czas
ze startu zatrzymanego.

Uczniowie ZPO w Krzywaczce ka¿dej
zimy bior¹ udzia³ w zajêciach „bia³ej szko³y” w
Bia³ce Tatrzañskiej, gdzie doskonal¹ umiejêt-
noœci narciarskie, aby póŸniej zdobywaæ czo-
³owe miejsca w narciarstwie alpejskim. W ubie-
g³ym roku szkolnym uczeñ drugiej klasy gim-
nazjum Tomasz Szewczyk zaj¹³ I miejsce w
mistrzostwach powiatu myœlenickiego, a Anna
Szewczyk IV miejsce w tych¿e zawodach. W
IV Mistrzostwach Powiatu Myœlenickiego w
Strzelectwie Sportowym w roku 2007 I miej-
sce w kategorii ch³opców zdoby³ uczeñ klasy
III gimnazjum – Pawe³ Lijewski, zaœ Monika
Plichta – uczennica klasy II gimnazjum – zajê³a
I miejsce w kategorii dziewcz¹t.

Miasteczko komunikacyjne istniej¹ce obok
naszej szko³y do dziœ s³u¿y nie tylko nauce i
wychowaniu komunikacyjnemu, ale równie¿
w przygotowaniu dzieci i m³odzie¿y do tur-
nieju „Bezpieczeñstwo w Ruchu Drogowym”.
Wiele lat pracy doprowadzi³o dru¿ynê ZPO

Z historii  Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Krzywaczce

Miasteczko komunikacyjne
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16 paŸdziernika by³
dla wielu Polaków
dniem szczególnym.
Sta³o siê to za spraw¹
trzydziestej rocznicy
wyboru Jana Paw³a II
na Papie¿a.

Do tej rocznicy
wierni przygotowywali
siê ju¿ wczeœniej, m.in.
podczas specjalnie
p r z y g o t o w a n y c h
mszy, modlitwy ró¿añ-
cowej czy ogl¹dania
programów poœwiêco-
nych Papie¿owi.

W uczczenie tej rocznicy w³¹czyli siê
tak¿e uczniowie ze Szko³y Podstawowej im.
Jana Paw³a II w Harbutowicach, chc¹c 16
paŸdziernika jak najlepiej oddaæ ho³d Pa-
pie¿owi.

W dniu trzydziestej rocznicy wyboru na
Stolicê Piotrow¹ Papie¿a – Polaka, uczniowie
wraz ze swoimi nauczycielami, zaproszony-
mi goœæmi oraz mieszkañcami wsi zgromadzili
siê w koœciele parafialnym na uroczystej Mszy
œwiêtej. Po jej zakoñczeniu zebrani udali siê
pod pomnik Papie¿a znajduj¹cy siê na terenie
szko³y, gdzie po odœpiewaniu Hymnu Rodzi-
ny Szkó³ Jana Paw³a II przedstawiciele klas
z³o¿yli znicze. Nastêpnie wszyscy udali siê
na salê gimnastyczn¹, w której o godz. 10 roz-
poczê³a siê uroczysta akademia poœwiêcona
Patronowi, a tak¿e – z racji Dnia Nauczyciela
– gronu pedagogicznemu.

Pierwsza czêœæ akademii mia³a bardzo po-
wa¿ny i nastrojowy charakter. Uczniowie z
klasy V i VI w przystêpnej formie przypo-
mnieli najwa¿niejsze momenty z ¿ycia Karola
Wojty³y oraz przywo³ali najistotniejsze my-
œli Jana Paw³a II. Wspomnienia te by³y wzbo-
gacone prezentacj¹ zdjêæ z ró¿nych wydarzeñ
pontyfikatu. Przywo³ane wydarzenia ucznio-
wie przeplatali licznymi piosenkami i wier-
szami, które przyczyni³y siê do stworzenia
niepowtarzalnego, pe³nego zadumy nastroju.

Druga czêœæ akademii mia³a ju¿ bardziej
swobodny charakter. Sta³o siê to za spraw¹
dwóch humorystycznych przedstawieñ, któ-
re dla swoich nauczycieli i wychowawców
przygotowali uczniowie z klas IV – VI. Przed-
stawienia te, z racji og³oszonego w naszej gmi-
nie roku edukacji ekologicznej, mia³y w pew-
nym stopniu ekologiczny charakter.

W pierwszym z nich pt. „Ekologiczna szko-
³a” uczniowie starali siê wskazaæ ekologiczne
akcenty w literaturze. Po wnikliwej analizie oka-
za³o siê, ¿e wbrew pozorom tych akcentów jest
bardzo du¿o. Przyk³adem mo¿e byæ postaæ
Antka, który uczy³ siê w prymitywnej, nie-
ogrzewanej szkole, ¿eby nie zanieczyszczaæ
œrodowiska, b¹dŸ Janka, który jako cz³owiek
ekologiczny postanowi³ ¿yæ na ³onie natury,
¿ywiæ siê leœnymi owocami i wcale do szko³y
nie chodziæ.

W drugim przedstawieniu zatytu³owanym
„Ekologiczny Olimp” na sali gimnastycznej
pojawili siê sami greccy herosi i bogowie, któ-
rzy próbowali usprawiedliwiæ swoje jak¿e¿
czêsto nieekologiczne postêpowanie. Deme-
ter stara³a siê wyt³umaczyæ ze zmiennoœci po-
gody i spowodowanego jej zszarganymi ner-
wami wiosennego wypalania traw, zaœ Zeus
u¿ala³ siê nad losem sêpa, którego menu ogra-
niczone do w¹tróbki Prometeusza, jest wyj¹t-
kowo monotonne. Atena i Syzyf usi³owali bro-
niæ œmiertelnych przed obarczaniem ich odpo-
wiedzialnoœci¹ za efekt cieplarniany, dziurê
ozonow¹, po¿ary, smog, ale nawet mocarny
Herkules bezradnie za³amywa³ rêce, twierdz¹c,
¿e usuniêcie ze œwiata wszelkich zanieczysz-
czeñ nie jest takie proste, jak w przypadku
stajni Augiasza, bo brudne rzeki nie na wiele
siê zdadz¹. Tak wiêc bogowie umyli rêce, a my
zwykli œmiertelnicy sami bêdziemy musieli siê
zmagaæ w naszej gminie z problemem ekologii.
Mo¿e dla tych nauczycieli i pracowników ob-
s³ugi, którzy podczas akademii otrzymali na-
grodê dyrektora, te zmagania bêd¹ choæ trochê
przyjemniejsze. Byæ mo¿e umil¹ je tak¿e s³o-
dycze, które zebranym goœciom, nauczycie-
lom i pracownikom obs³ugi wrêczyli ucznio-
wie.

Oprócz greckich bogów uroczystoœæ za-
szczycili swymi osobami m.in. burmistrz
Piotr Pu³ka, wiceburmistrz Rozalia Oliwa, by³a
dyrektor szko³y Zofia Frosztêga, emerytowa-
ni nauczyciele i pracownicy szko³y oraz ro-
dzice. Wszystkim, którzy raczyli uœwietniæ
nasz¹ uroczystoœæ, serdecznie dziêkujemy.
Wyrazy podziêkowania sk³adamy tak¿e na
rêce Rady Rodziców za pomoc w przygoto-
waniu uroczystoœci.

Anna Golonka

Œwiêto Szko³y w Harbutowicachw Krzywaczce do udzia³u w Ogólnopolskim
Finale Turnieju BRD. Zawodnicy zostali lau-
reatami etapu wojewódzkiego, zajmuj¹c indy-
widualnie: Józef Boczkaja I miejsce, Andrzej
Boczkaja II miejsce, Adam NiedŸwiecki III
miejsce (dru¿yna gimnazjum); Piotr Lijewski
III miejsce (dru¿yna szko³y podstawowej).

Sukcesy indywidualne osi¹gali równie¿
nasi uczniowie w konkursach przedmioto-
wych. Klaudia Jamborska zosta³a laureatk¹
Konkursu Jêzyka Polskiego (2007 rok) oraz
finalistk¹ Ma³opolskiego Konkursu „Wiem
Wiêcej” (2008 rok), El¿bieta Leksander otrzy-
ma³a tytu³ finalistki Ma³opolskiego Konkursu
Jêzyka Angielskiego oraz zajê³a II miejsce w
Powiatowym Konkursie Ortograficznym
(2008 rok). Agnieszka Burda zosta³a finalistk¹
Ma³opolskiego Konkursu Biblijnego, a Pauli-
na D¹browa finalistk¹ Ma³opolskiego Konkur-
su Humanistycznego dla uczniów szkó³ pod-
stawowych.

W naszej szkole odbywa³y siê równie¿
treningi Krakowskiego Klubu Kick – Boxin-
gu. Ubieg³oroczny absolwent naszego gimna-
zjum, Dariusz Biniaœ, zdoby³ I miejsce w
Zawodach o Puchar Ma³opolski oraz Mistrzo-
stwo Polski.

… a dzisiaj

W dniu dzisiejszym Zespó³ Placówek
Oœwiatowych w Krzywaczce liczy 257
uczniów. Warto zaznaczyæ, ¿e uczniowie
œwietnie siê znaj¹, panuje tutaj  przyjazna at-
mosfera, której s³u¿y wzajemne zaufanie i zro-
zumienie miêdzy uczniem i nauczycielem.
Dzieci czuj¹ siê w szkole bezpiecznie i chêtnie
w niej przebywaj¹ nawet po zakoñczonych
zajêciach lekcyjnych. Wa¿nym atutem naszej
placówki jest brak problemów wychowaw-
czych, a wszelkie pojawiaj¹ce siê k³opoty maj¹
charakter incydentalny  i nie wymagaj¹ inter-
wencji policji. Szko³a mo¿e siê pochwaliæ tak-
¿e znakomitymi relacjami z rodzicami uczniów,
którzy aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu spo³ecz-
noœci naszej placówki, s³u¿¹ pomoc¹ i wspar-
ciem w ka¿dej sytuacji.

Uczniowie szko³y prezentuj¹ bardzo wy-
soki poziom wiedzy i umiejêtnoœci, co udo-
wadniaj¹ wyniki zewnêtrznych sprawdzianów
i egzaminów, których œrednia jest o kilka punk-
tów wy¿sza ni¿ w gminie, powiecie, a nawet
województwie. Dziêki temu wielu naszych ab-
solwentów kontynuuje naukê w renomowa-
nych krakowskich liceach.

W rozwoju naszych uczniów bardzo wa¿-
n¹ rolê odgrywaj¹ wszechstronnie wykwalifi-
kowani nauczyciele, którzy ci¹gle doskonal¹
swoje kompetencje pedagogiczne.

ZPO w Krzywaczce od lat  œciœle wspó³-
pracuje z wieloma instytucjami pozaszkolny-
mi wspieraj¹cymi rozwój dziecka. Szko³a po-
zostaje w sta³ym kontakcie z Poradnia Psy-
chologiczno – Pedagogiczn¹ w Myœlenicach,
Komend¹ Powiatow¹ w Myœlenicach, Oœrod-
kiem Kultury w Su³kowicach. Na terenie szko³y
funkcjonuje tak¿e oddzia³ œwietlicy œrodowi-
skowej.

Tomasz Kukla

W filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Harbutowicach zosta³ przeprowadzony konkurs
dla dzieci pt. „Moja w³asna bajeczka”. Konkurs
cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem. Pierwsze
miejsce przyznano Magdalenie Prusak, dru-
gie Dorocie Golonce, trzecie Agnieszce Ku-
rek. Wszystkie dzieci otrzyma³y pami¹tkowe
dyplomy oraz nagrody ksi¹¿kowe.

Ma³gorzata Dzidek i Bernadetta Zaremba

Moja w³asna bajeczka
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Dla ka¿dego ucznia obiad za 3,50 z³
Min¹³ rok od podjêcia przez samorz¹d

gminy Su³kowice decyzji o prowadzeniu
sto³ówek szkolnych przez szko³y, a tym sa-
mym rezygnacji z us³ug ajenta. Na ile ta –
odwa¿na wówczas decyzja – sprawdzi³a siê
w praktyce?

Problem zacz¹³ siê w momencie, gdy na
pocz¹tku poprzedniego roku szkolnego ajent
podniós³ ceny obiadów do stawki 6,50 z³. Swoj¹
decyzjê motywowa³ wzrostem cen energii i pro-
duktów. Wówczas stanowczo sprzeciwi³ siê
burmistrz Piotr Pu³ka, próbowa³ negocjowaæ
cenê, ale ajent nie zmieni³ swojej decyzji, wiêc
gmina nie przed³u¿y³a umowy ajencyjnej. Po-
wrócono do prowadzenia sto³ówek szkolnych.
Maksymaln¹ stawkê za obiad ustalono –
uchwa³¹ Rady Miejskiej – na 3,50z³.

Pocz¹tek roku by³ trudny. Szko³a podsta-
wowa od kilku lat nie prowadzi³a samodzielnie
sto³ówki. Gimnazjum, jako obiekt, powsta³o w
roku 2002 i od samego pocz¹tku korzysta³o z
us³ug ajenta. Kiedy ten zabra³ swoje wyposa-
¿enie, pozosta³o puste pomieszczenie kuchen-
ne do remontu. Gmina zasili³a bud¿ety szkó³ o
niezbêdne œrodki, du¿¹ czêœæ wyposa¿enia za-
kupi³ te¿ Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w ra-
mach rz¹dowego programu do¿ywiania, resztê
szko³y wygospodarowa³y z w³asnych oszczêd-
noœci. W ci¹gu miesi¹ca, podczas którego wy-
dawano dzieciom tylko suchy prowiant, zor-
ganizowa³a siê szko³a podstawowa i tamtejsza
kuchnia zaczê³a gotowaæ dla swoich dzieci i dla
dzieci objêtych opiek¹ spo³eczn¹ w gimnazjum.
Do koñca 2007 roku dowo¿ono obiady ze szko-
³y do gimnazjum. W tym czasie dyrektor gim-
nazjum zorganizowa³a konieczne wyposa¿enie
kuchni i magazynów. Od stycznia 2008 r. ru-
szy³a w³asna gimnazjalna sto³ówka.

Stawka obiadu 3,50 z³ zosta³a utrzymana.
Obejmuje ona wy³¹cznie tzw. wsad do garnka.
Szko³y zatrudniaj¹ personel kuchenny i pokry-
waj¹ koszta mediów. Ich bud¿ety zosta³y od-
powiednio zwiêkszone przez gminê.

Obecnie prowadzenie sto³ówek przez szko-
³ê wesz³o ju¿ w normalny rytm ¿ycia szko³y.
Dyrektorzy i sami uczniowie zgodnie podkre-
œlaj¹, ¿e obiady s¹ smaczne, i ¿e korzysta z
nich coraz wiêcej dzieci – nie tylko tych, które
objête s¹ opiek¹ spo³eczn¹. Coraz wiêcej ro-
dziców decyduje siê na wykupienie obiadów w
szkole dla swojego dziecka.

Obiady w szkole mog¹ jeœæ tylko ucznio-
wie. Nie ma obiadów na wynos, dla ludzi z
zewn¹trz. Nauczyciele mog¹ korzystaæ – i nie-
którzy korzystaj¹ – ze szkolnych sto³ówek,
p³ac¹c za obiad nieco wiêcej ni¿ dzieci, ale te¿
jest to stawka przystêpna.

Iwona Dzidek,
dyrektor Szko³y
Podstawowej w Su³-
kowicach

10 wrzeœnia br.
decyzj¹ burmistrza
Piotra Pu³ki zosta³a
uruchomiona, po
dwóch latach przerwy,
szkolna sto³ówka.

Od 1 wrzeœnia 2005 roku do 31 sierpnia
2007 roku sto³ówka szkolna by³a prowadzona
przez ajenta, który odpowiada³ za organizacjê
sto³ówki i spe³nianie wymagañ higieniczno-sa-
nitarnych. W cenê obiadu wliczane by³y media
i finansowanie personelu.

Zorganizowanie sto³ówki po tej przerwie,
niemal z dnia na dzieñ, to by³o rzeczywiœcie
potê¿ne zadanie logistyczne.

Przy tworzeniu ,,na nowo” szkolnej sto³ówki
obowi¹zywa³y nas rygorystyczne przepisy sa-
nitarne. Konieczny  wiêc by³ gruntowny remont:
malowanie, odgrzybianie pomieszczeñ magazy-
nowych, zmywalni, wykonanie wentylacji (któ-
rej w tych pomieszczeniach brakowa³o), uzu-
pe³nienie wyposa¿enia, spe³nienie surowych
wymagañ Sanepidu. Z tymi wszystkimi proble-
mami poradziliœmy sobie i dzisiaj nie ma ju¿
sensu wracaæ do tamtych problemów.

Od 25.10. 2007 roku do 16.01. 2008 roku
przygotowaliœmy posi³ki, które by³y dowo¿o-
ne w termosach do Gimnazjum w Su³kowicach.
Zdobytym doœwiadczeniem przy tworzeniu
szkolnej sto³ówki dzieliliœmy siê tak¿e z dy-
rekcj¹ tego gimnazjum.

Obecnie w kuchni zatrudnione s¹ trzy oso-
by: pani Karolina Górkiewicz – intendentka,
pani Maria Kurek – kucharka i pani Wies³awa
Gielata – pomoc kuchenna. Wymienione panie
od samego pocz¹tku pomaga³y przy organiza-
cji szkolnej sto³ówki, a tak¿e przy zakupie pro-
fesjonalnego sprzêtu kuchennego.

Koszt obiadu w szkolnej sto³ówce wynosi
3,50 z³otych i jest to tzw. „wsad do garnka”.
Dzieci z posi³ków s¹ bardzo zadowolone, o czym
œwiadczy liczba osób korzystaj¹cych z obiadów.
Dziennie wydawanych jest 195 posi³ków. Dziêki
du¿ym oszczêdnoœciom (liczne upusty, wyne-
gocjowane w firmach zaopatruj¹cych sto³ówkê
szkoln¹), dzieci codziennie do posi³ku maj¹ po-
dawane desery w postaci: jogurtów, owoców,
ciasteczek, batoników i kompotów owocowych.

Reasumuj¹c: dzieci i rodzice s¹ bardzo zado-
woleni, a dla pracowników sto³ówki szkolnej i dy-
rekcji szko³y to powód do wielkiej radoœci i dumy
z podejmowanych dzia³añ.

Krystyna Krzy-
kawska,
dyrektor Gimna-
zjum w Su³kowi-
cach

Od pocz¹tku
funkcjonowania
gimnazjum, tj. od
2002 r. dzia³a³a sto-
³ówka ajencyjna.

Sto³ówkê szkoln¹ trzeba by³o tworzyæ od pod-
staw, gdy¿ ca³e wyposa¿enie nale¿a³o do ajen-
ta. Dziêki œrodkom przekazanym przez OPS i
burmistrza zosta³o zakupione ca³e wyposa¿e-
nie, sprzêt AGD oraz zastawa. Od stycznia
2008 r. sto³ówka rozpoczê³a pe³n¹ dzia³alnoœæ.
Obecnie w szkole wydajemy 65 obiadów fi-
nansowanych przez opiekê spo³eczn¹ i 55 obia-
dów wykupywanych przez rodziców – a to
jest znacznie wiêcej ni¿ w minionych latach.
Jest nawet mo¿liwoœæ wykupienia obiadów tyl-
ko w niektóre dni albo zg³oszenia w przeddzieñ,
¿e bêdzie potrzebny dodatkowy obiad. To bar-
dzo wa¿ne, bo ludzie pracuj¹ na zmiany. Jak w
dzieñ rodzic jest w domu, to ugotuje obiad, a
jak w pracy – wygodniej mu wykupiæ obiad
dziecku w szkole. W sumie wydajemy oko³o
130 obiadów dziennie.

Dzieci jedz¹ chêtnie i nie zostawiaj¹ niedo-
jedzonych porcji na talerzach. Obiady s¹ bar-
dzo smaczne i urozmaicone. Zatrudniamy tyl-
ko 3 osoby w kuchni na 2,5 etatu: kucharkê,
pomoc i intendentkê. Nie wiem, jak im siê to
uda³o zrobiæ, ale nauczy³y dzieci jeœæ surówki i
warzywa, sprawi³y, ¿e polubi³y one szkolne
zupy. Rzeczywiœcie dwoj¹ siê i troj¹, ¿eby
obiady by³y wartoœciowe, w³aœciwie zbilanso-
wane pod wzglêdem od¿ywczym. A przy oka-
zji tygodniowe zestawy nie powtarzaj¹ siê.

Jolanta Szybowska, kucharka w Gim-
nazjum w Su³kowicach

Kiedy wydamy obiad przy okienku, szyb-
ko biegniemy do drugiego, gdzie uczniowie od-
nosz¹ talerze, ¿eby zobaczyæ, ile jedzenia wró-
ci³o. Je¿eli resztek jest ma³o, to znaczy, ¿e im
smakowa³o. Mamy wtedy du¿¹ satysfakcjê.
Kiedy zaczyna³yœmy pracê, dziwi³yœmy siê, ¿e
dzieci nie chc¹ jeœæ zupy ani surówek. Teraz
zupê wystawiamy w garnku i ka¿dy mo¿e sobie
nalewaæ, ile mu potrzeba równie¿ wzi¹æ dok³ad-
kê. W tej chwili zjadaj¹ tych zup o wiele wiêcej
ni¿ na pocz¹tku, a na talerzach w „brudnym”
okienku znajdujemy coraz mniej oddawanych
surówek – uczniowie wrêcz je polubili. Staramy
siê jak mo¿emy urozmaicaæ posi³ki. Np. wio-
sn¹, gdy ziemniaki s¹ mniej smaczne, sma¿y³y-
œmy frytki albo dufinki.

A teraz w menu mamy np. „ziemniaczane
ksiê¿yce”. Podawa³yœmy kotlet po parysku z
mielonego bia³ego miêsa, kurczaka z serem za-
pieczonym w œrodku, kotlety mielone z pieczar-
kami i ¿ó³tym serem. Ró¿nie. Je¿eli nasza inten-
dentka wygospodaruje jakieœ nadwy¿ki w pro-
duktach, staramy siê od czasu do czasu przy-
rz¹dziæ deser lub podaæ owoce. Jak cz³owiek
czuje siê doceniony, jak ma zapewnione tak do-
bre warunki pracy jak my, to chce mu siê staraæ.
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Rozalia Oliwa,
wiceburmistrz

S t o ³ ó w k i
szkolne radz¹ sobie
znakomicie w obu
naszych szko³ach
w Su³kowicach –
podstawowej i w
gimnazjum. Kiedy
odwiedzaliœmy te
sto³ówki, odnosili-
œmy czêsto wra¿e-

nie, ¿e s¹ one prowadzone na poziomie po-
rz¹dnej restauracji, zarówno jeœli idzie o este-
tykê podawanych potraw, jak i o ich smak. Je-
dyne nad czym ubolewamy, to fakt, ¿e w na-
szej gminie s¹ tylko dwie sto³ówki stricte szkol-
ne. W innych miejscowoœciach gminy dzieci
szkolne korzystaj¹ ze sto³ówek przedszkol-
nych. W tym roku równie¿ uczniów z tych
szkó³ objêliœmy stawk¹ 3,50 z³ za obiad i d¹¿y-
my do tego, by i w innych szko³ach reaktywo-
waæ sto³ówki szkolne. Nie uda³o siê rozwi¹zaæ
wszystkich problemów na raz, ale uda³o siê
doprowadziæ do tego, ¿e w naszej gminie ka¿-
dy uczeñ mo¿e zjeœæ obiad w szkole za 3,50 z³.
Drogie obiady to g³odne dzieci. Nie chcemy
g³odnych dzieci w szkole. Myœlê, ¿e nikt w
naszych szko³ach nie chcia³by powrotu do rze-
czywistoœci sto³ówek ajencyjnych.

Józefa Bernecka, dyrektor Oœrodka
Opieki Spo³ecznej w Su³kowicach

Ta decyzja przede wszystkim umo¿liwi³a
korzystanie ze szkolnych obiadów wiêkszej
dzieci, których rodzice wykupuj¹ obiady w
szkole. I o to chodzi³o. Dla nas sprawa jest oczy-
wista – dzieci musz¹ regularnie otrzymywaæ cie-
p³y posi³ek, niezale¿nie od stawki. Gdyby zo-
sta³a utrzymana umowa ajencyjna, musieliby

œmy wygospodarowaæ pie-
ni¹dze na pokrycie tych wyso-
kich kosztów. A to jest potê¿na
ró¿nica. Obecna stawka pozwo-
li³a nam na oszczêdnoœci i mo-
gliœmy dziêki temu doposa¿yæ
szkolne sto³ówki. W ci¹gu roku
dzia³ania sto³ówek szkolnych
zaoszczêdziliœmy ok. 50 tys. z³,
za które kupiliœmy lodówki,
zmywarki, garnki, zastawy,
sprzêt AGD i przekazaliœmy je
nieodp³atnie w u¿ytkowanie
sto³ówkom szkolnym i przed-
szkolnym w naszej gminie. Za-
le¿y nam na tym, ¿eby obj¹æ
tymi obiadami jak najwiêksz¹
iloœæ dzieci. W³aœciwie ka¿dy, kto zg³osi do opieki
dziecko, ¿e ono potrzebuje jeœæ obiady w szko-
le, bo ma trudn¹ sytuacjê materialn¹, mo¿e z
tych obiadów korzystaæ. Trzeba tylko dope³niæ
minimum formalnoœci. Ludzie boj¹ siê tzw. wy-
wiadów œrodowiskowych. My jednak mamy
swoje wymogi formalne, wynikaj¹ce z prawa.
Musimy przyjœæ do domu – i tylko do domu,
nie chodzimy po s¹siadach – i porozmawiaæ na
miejscu, jak wygl¹da sytuacja rodziny.

Chcia³abym, ¿eby rodzicie zrozumieli, ¿e to
nie jest uci¹¿liwa wizyta. Nikomu nie ka¿emy
sprzedawaæ sprzêtów, dywanów czy samocho-
du. Wiadomo, jeœli komuœ siê znakomicie powo-
dzi, to staæ go na kupienie obiadu. Ale mo¿na
mieæ ró¿ne rzeczy, bo kiedyœ powodzi³o siê le-
piej, a póŸniej popaœæ w trudn¹ sytuacjê. W na-
szej gminie praktycznie nie zdarzy³o siê, by
dziecko zg³oszone do opieki z wnioskiem o obia-
dy w szkole zosta³o odrzucone.

Ze sto³ówek szkolnych mog¹ korzystaæ tyl-
ko uczniowie. Nie mo¿e siê w nich sto³owaæ nikt
spoza szko³y. My w OPS widzimy te¿ ogrom-
na potrzebê zorganizowania taniej jad³odajni dla
innych mieszkañców gminy.

Piotr Pu³ka,
burmistrz

Spotkaliœmy siê
niejednokrotnie z za-
rzutami, ze gmina
bierze na siebie zbyt
du¿y ciê¿ar. My jed-
nak konsekwentnie
uwa¿amy, ¿e naj-
wa¿niejsze s¹ inwe-
stycje w ludzi. Na to
nie mo¿na ¿a³owaæ
pieniêdzy, bo to

w³aœnie dzieci s¹ najwiêkszym kapita³em ka¿dej
spo³ecznoœci. Ja osobiœcie uwa¿am, ¿e ka¿de
dziecko powinno jeœæ obiad w szkole, a jak ro-
dziców na to nie staæ, to od tego jest opieka
spo³eczna, by mu to umo¿liwiæ. Wspólny posi-
³ek to tak¿e element wychowania dzieci, uczenia
pewnych form kultury, a tak¿e budowania sil-
niejszych wiêzi œrodowiskowych. Dlatego nie
mam ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e to by³a s³uszna
decyzja i cieszê siê, ¿e praktyka j¹ potwierdza.

Anna Witalis-Zdrzenicka

„Aktywni razem”
W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Su³kowicach
realizuje projekt „Aktywni razem”, który
jest wspó³finansowany ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrod-
ków bud¿etu pañstwa w ramach programu
operacyjnego KAPITA£ LUDZKI.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej napisa³ w
maju projekt „Aktywni razem” dla pozyskania
funduszy na aktywizacjê zawodow¹ bezrobot-
nych kobiet. Podstawowym kryterium by³
udzia³ piêciu kobiet bezrobotnych, korzystaj¹-
cych z pomocy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Projekt uzyska³ akceptacjê Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w Krakowie. Do realizacji przy-
jêto go w lipcu.

Projekt przewiduje doradztwo zawodowe i
psychologiczne. Kobiety, które bior¹ w nim
udzia³, przechodz¹ trening umiejêtnoœci psycho-
spo³ecznych, poruszania siê po rynku pracy i
kurs podstawowej obs³ugi komputera oraz po-
prawê wizerunku zewnêtrznego. W ramach pro-
jektu planowane jest równie¿ zorganizowanie
imprezy integracyjnej z okazji œw. Miko³aja.

Z kolei celem jest podniesienie poziomu
aktywnoœci zawodowej. Kobiety maj¹ szansê

uwierzyæ we w³asne si³y, wypracowaæ umie-
jêtnoœæ pracy w zespole, poprawiæ autopre-
zentacjê i komunikacjê interpersonaln¹. Pod-
czas jednych z zajêæ opowiedzia³y o swoich
prze¿yciach, wnioskach, które wysnu³y od
pierwszych zajêæ w OPS. To sytuacja bezro-
bocia zmotywowa³a je do podniesienia swoich
kwalifikacji, tym bardziej, ¿e projekt zak³ada
bezp³atne kursy.

Wszystkie panie na pocz¹tku wspó³pracy
z OPS czu³y siê niepewnie, ale atmosfera, jak
same podkreœlaj¹, z ka¿dym dniem siê zmie-
nia³a i wiedzia³y, ¿e pracownicy OPS, psycho-
log i doradca zawodowy chc¹ im pomóc. Mo¿-
liwoœæ uczestnictwa w tym projekcie pokaza-
³a, ¿e posiadaj¹ takie zalety, które daj¹ szansê
znalezienia pracy. Pozna³y wielu ludzi, prze-
kona³y siê, ¿e teraz bez oporu mog¹ iœæ do in-
nych urzêdów, a co najwa¿niejsze, uwierzy³y
we w³asne mo¿liwoœci i czuj¹ siê dowartoœcio-
wane. Nigdy wczeœniej nie chodzi³y do psy-
chologa, myœla³y, ¿e jest to zbêdne, obecnie uwa-
¿aj¹, ¿e taki psycholog na terenie gminy powi-
nien byæ. Dziêki indywidualnym spotkaniom
z psychologiem otworzy³y siê na innych, po-
zna³y swe wady i zalety. Wœród spotkañ mia³y
równie¿ wizytê w salonie kosmetycznym.

Doradca zawodowy Mariusz Michna, któ-
ry prowadzi zajêcia w ramach projektu, stwier-
dzi³, ¿e panie s¹ otwarte i chc¹ siê uczyæ i gdyby
nie obecne wymagania rynkowe, na pewno zna-
laz³yby ju¿ wczeœniej pracê. Jego zadaniem jest
znalezienie kierunku, w którym kobiety mog³y-
by siê spe³niæ. Na pocz¹tku wydawa³o im siê, ¿e
to nie ma sensu, ale w trakcie zajêæ okaza³o siê,
¿e coœ siê dzieje i chc¹ coœ ciekawego robiæ. Ka¿-
da ma równie¿ zajêcia indywidualne, w trakcie
których mo¿na zweryfikowaæ, jakich kompe-
tencji im brakuje, by mog³y otworzyæ siê na ry-
nek pracy. Po kursie szkolenia zawodowego,
gdzie np. poznawa³y zasady obs³ugiwania kasy
fiskalnej, uzyska³y certyfikaty.

Wszystkie uczestniczki projektu „Aktyw-
ni razem” realizowanego przez OPS w Su³ko-
wicach dziêkuj¹ Pani Dyrektor Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej Józefie Berneckiej, Panu Pio-
trowi Budzoniowi za dobr¹ wspó³pracê oraz
pozosta³ym Pracownikom, którzy wspierali je
w realizowaniu projektu. Zachêcaj¹ równie¿
inne kobiety do wziêcia udzia³u w projekcie
„Aktywni razem”. One pocz¹tkowo te¿ by³y
niechêtne i nieufne, obecnie s¹ bardzo zadowo-
lone i doceniaj¹ otrzyman¹ pomoc.

Monika Widlarz
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Czym s¹ œwietlice œrodowiskowe?
Œwietlica Œrodowiskowa jest placówk¹

wsparcia dziennego dla dzieci i m³odzie¿y w
wieku od 7 do 16 lat. Jest dziœ jedn¹ z najbar-
dziej popularnych form opieki nad dzieckiem
wpisan¹ w system instytucjonalnej opieki i wy-
chowania. W ramach szeroko rozumianej funk-
cji opiekuñczej œwietlica czuwa nad zdrowiem,
bezpieczeñstwem i prawid³owym rozwojem
dzieci. Funkcja wychowawcza to przystosowa-
nie uczestników do ¿ycia w spo³eczeñstwie, a
zw³aszcza u³atwienie im dobrego startu w szko-
le, d¹¿enie do pobudzania procesów rozwojo-
wych, wykorzystania ich w³asnej inicjatywy,
zapobieganie nieprawid³owoœciom w ich soma-
tycznym i psychoruchowym rozwoju.

Powy¿sze zadania realizowane s¹ za po-
moc¹ ró¿norodnych form i metod pracy. Do
podstawowych nale¿¹: zabawa, prace dowol-
ne dzieci, czynnoœci samoobs³ugowe, wyjœcia i
wyjazdy zbiorowe, praca w grupie, praca in-
dywidualna, zajêcia plastyczne, teatralne i mu-
zyczne. Du¿a popularnoœci¹ ciesz¹ siê swo-
bodne rozmowy, ukierunkowane przez wycho-
wawców na okreœlony cel niewidoczny dla
wychowanków. Takie przekazywanie warto-
œci jest tym cenniejsze, ¿e pozbawione morali-
zatorskiego tonu, który z regu³y wywo³uje u
uczestników dyskusji sprzeciw.

Czy œwietlica œrodowiskowa jest po-
trzebna?

Uwa¿am, ¿e jest i to bardzo. Pierwsza grupa
dzieci uczêszczaj¹cych na zajêcia to dzieci w wie-
ku 7-10 lat, a wiêc dzieci z klas I-III. S¹ to naj-
m³odsi uczniowie wymagaj¹cy ci¹g³ej opieki. Ro-
dzice tych dzieci pracuj¹ i nie s¹ w stanie zaopie-
kowaæ siê nimi po skoñczonych zajêciach szkol-
nych. Z chwil¹ rozpoczêcia nauki w szkole dziec-
ko wkracza w nowy œwiat zadañ oraz uk³ad sto-
sunków spo³ecznych. Taki ma³y obywatel wy-
maga szczególnego zainteresowania i wnikliwej
obserwacji pod k¹tem sprostania nowym, jak¿e
powa¿nym obowi¹zkom, za które w dodatku jest
oceniany. Kiedy zapracowani, zmêczeni rodzice
odbieraj¹ swoje dzieci o godz. 17 czy 17.30 ze
œwietlicy, dzieci s¹ ju¿ przygotowane do zajêæ
szkolnych na nastêpny dzieñ. Mo¿na wiêc wy-
korzystaæ cenny czas na to, by byæ razem, spo-
kojnie porozmawiaæ, a nie denerwowaæ siê wza-
jemnie nad nieodrobionymi lekcjami. Ta grupa ro-
dziców najczêœciej zapewnia nas o dobrodziej-
stwie istnienia œwietlic i swojej spokojnej pracy
ze œwiadomoœci¹, ¿e dziecko jest bezpieczne i
pod dobr¹ opiek¹.

Druga grupa to dzieci w wieku 11-13 lat.
Funkcja jak¹ œwietlica pe³ni w stosunku do tych
dzieci jest podobna do funkcji w poprzednim prze-
dziale wiekowym. Dziecko maj¹ce perspektywê
samotnego popo³udnia w domu pod nieobecnoœæ
pracuj¹cych rodziców lgnie do rówieœników. O
niebezpieczeñstwach wynikaj¹cych z niew³aœci-
wie funkcjonuj¹cych nieformalnych grup rówie-
œniczych nie trzeba nikogo przekonywaæ. M¹dry
rodzic szuka wyjœcia z sytuacji, zanim pojawi¹
siê k³opoty. Takim szczêœliwym azylem okazuje
siê œwietlica œrodowiskowa. Dzieci maj¹ zapew-
nion¹ tam nie tylko opiekê, ale w³aœciwe kontak-

ty rówieœnicze oraz zapewniony profesjonalny
system bodŸców rozwijaj¹cych ich osobowoœæ.
Tacy uczestnicy bardzo szybko przekonuj¹ siê
do pozostania na zajêciach, a z biegiem czasu przy-
prowadzaj¹ swoich kolegów.

Trzecia grupa wychowanków to grupa m³o-
dzie¿y w wieku 13-16 lat, a wiêc m³odzie¿ gim-
nazjalna. Uczniowie ci, zdaniem ich samych i
czêsto rodziców, s¹ ju¿ samodzielni i nie wyma-
gaj¹ ci¹g³ej opieki osób doros³ych, a wiêc (jak
uwa¿aj¹) nie ma koniecznoœci, aby przebywali
w œwietlicy œrodowiskowej. Ta grupa to specy-
ficzna grupa m³odzie¿y wymagaj¹ca, niestety,
bardzo wiele m¹drej kontroli. W tym wieku zu-
pe³nie zanika rola doros³ych w inicjowaniu kon-
taktów spo³ecznych. M³odzi ludzie sami doko-
nuj¹ wyborów, kieruj¹c siê przy tym w³asnymi,
niestety, jeszcze bardzo subiektywnymi prefe-
rencjami, jak¿e czêsto pozbawionymi perspek-
tywicznego spojrzenia na skutki owych wybo-
rów. Pojawia siê krytycyzm, nastêpuje rozchwia-
nie emocjonalne. Z tych to wa¿nych powodów
dziecko powinno byæ pod kontrol¹ doros³ego.
Gimnazjaliœci maj¹ g³owy pe³ne pomys³ów, szu-
kaj¹ uznania u kolegów. To w³aœnie chêæ zaim-
ponowania kolegom mo¿e byæ przyczyn¹ pierw-
szych wagarów, papierosów, alkoholu czy nar-
kotyków. Œwietlica daje im mo¿liwoœæ realizo-
wania swoich pomys³ów, niekoñcz¹cych siê
dyskusji rozwijaj¹cych wyobraŸniê, poszukiwa-
nia informacji w sprawdzonych Ÿród³ach. To
w³aœnie tu spontaniczne i czasem pe³ne fantazji
zachowanie okazuje siê byæ równie dobre jak
konwencjonalne. Tu mog¹ zaistnieæ, podejmo-
waæ samodzielne zadania (nad którymi wycho-
wawcy maj¹ dyskretn¹ kontrolê). Tu realizuj¹
swoje czêsto „dziwne pomys³y”, tu zacieraj¹ siê
ró¿nice w rozwoju intelektualnym, tu ka¿dy
mo¿e mieæ coœ do powiedzenia, ka¿dy jest na
swój sposób potrzebny.

Jeszcze jedn¹ niezwykle wa¿n¹ funkcj¹ œwie-
tlicy, chyba najbardziej przekonuj¹c¹ rodziców
do posy³ania dzieci do placówki, jest pomoc w
nauce. Zahaczamy tu o problem niepowodzeñ
szkolnych, których skutki s¹ niezwykle groŸne.
Nie tylko prowadz¹ do drugorocznoœci, ale gene-
ruj¹ ca³y szereg niekorzystnych zjawisk wystê-
puj¹cych na ró¿nych p³aszczyznach. Jak mo¿na
siê domyœliæ, taki rozwój sytuacji ma swoje zna-
czenie psychologiczne, a nawet spo³eczne. Nie
trzeba specjalnie udowadniaæ, ¿e pozostawienie
dziecka na drugi rok w tej samej klasie jest z³em
koniecznym. Zagadnie-
nie wyrównywania
szans edukacyjnych
jest dziœ jednym z naj-
wa¿niejszych proble-
mów spo³ecznych, Ro-
dzice nie zawsze mog¹
dziecku pomóc z ró¿-
nych przyczyn, wœród
których najwa¿niejsze
to brak czasu i ró¿nice
programowe pomiê-
dzy szko³¹ dawn¹, a
dzisiejsz¹. Uczeñ tra-
fiaj¹cy do œwietlicy ma
zapewnion¹ pomoc w
nauce.

Tu uczniowie nie tylko musz¹ odrobiæ za-
danie, ale mog¹ nadrobiæ wszystkie, nawet bar-
dzo g³êbokie zaleg³oœci szkolne. Œwietlice maj¹
szerok¹ mo¿liwoœæ wspó³pracy z wychowaw-
cami szkolnymi, nauczycielami, pedagogami, co
daje mo¿liwoœæ przy chêciach wychowanka i
jego rodziców wyjœcia z kryzysowej sytuacji
szkolnej.

Profilaktyczne znaczenie œwietlicy œro-
dowiskowej

Ci¹gle jeszcze pokutuje wœród rodziców, a co
za tym idzie i wychowanków pogl¹d, ¿e uczest-
nictwo w zajêciach œwietlicy œrodowiskowej jest
czymœ wstydliwym, poniewa¿ uczestnikami tych
zajêæ s¹ dzieci z tak zwanego marginesu spo³ecz-
nego, dzieci, które z ró¿nych przyczyn maj¹ ju¿
swoje ¿yciowe problemy. Mamy wiêc do czy-
nienia ze swoistym napiêtnowaniem spo³ecznym
korzystaj¹cych ze œwietlicy. Otó¿ nic bardziej
b³êdnego. Jak wynika z powy¿szych rozwa¿añ,
w œwietlicach przebywaj¹ dzieci z ró¿nych przy-
czyn, natomiast œwietlice w swojej istocie s¹ pla-
cówkami profilaktycznymi. Zabezpieczaj¹c bo-
wiem czas wolny dzieciom i m³odzie¿y, tym sa-
mym chroni¹ ich przed niekorzystnymi czynni-
kami œrodowiska zewnêtrznego, zabezpieczaj¹
przed niepowodzeniami szkolnymi bêd¹cymi
prawie zawsze przyczyn¹ zaburzeñ rozwojo-
wych. Oczywiœcie profilaktyka ma szczególne
znaczenie w dziedzinie edukacyjno-wychowaw-
czej. Tu bowiem mamy do czynienia z kszta³to-
waniem osobowoœci. Œwietlica s³u¿y interesom
dzieci, a tak¿e pomaga im w uzyskaniu lepszego
samopoczucia. Janusz Korczak tak¹ dawa³ receptê
na sukces wychowawczy:

 „Traktuj wychowanka na równi z sob¹,
on tak samo czuje jak ty i chce byæ kochanym”.

W mojej trzydziestoletniej praktyce wy-
chowawczej przekona³am siê wiele razy, ¿e jest
to dobra recepta na dzia³ania profilaktyczne.
Kiedy wychowanek czuje, ¿e jest twoim part-
nerem trochê mniej doœwiadczonym, ale wa¿-
nym, kiedy dotrzymujesz przyrzeczeñ i obiet-
nic, kiedy jesteœ obiektywny w swoich oce-
nach, kiedy jesteœ konsekwentny w swoich dzia-
³aniach, otrzymujesz w zamian najwy¿sz¹ na-
grodê: zaufanie i szacunek wychowanków.

Rola œwietlic œrodowiskowych Dziedziczenie genetyczne nie decyduje o roz-
woju i sprawnoœci mózgu w tak du¿ym stop-
niu, jak œrodowisko bogate w ró¿norakie bodŸce
stymuluj¹ce.

Glenn Doman
w lokalnym systemie wychowania
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Obserwuj¹c dzia³ania œwietlic, nabra³am
przekonania, ¿e wychowawcy tam pracuj¹cy
s¹ najbli¿si tego idea³u wychowawczego. Oczy-
wiœcie œwietlice zajmuj¹ siê równie¿ profesjo-
naln¹ profilaktyk¹ drugorzêdow¹. Znaczy to,
¿e podejmuj¹ dzia³ania wobec takich wycho-
wanków, którzy wymagaj¹ interwencji profi-
laktycznej. W œwietlicy znajduj¹ swoje miejsce
równie¿ wychowankowie wymagaj¹cy indy-
widualnej opieki psychologiczno-pedagogicz-
nej. Z myœl¹ o nich œwietlice wspó³pracuj¹ z
Oœrodkami Pomocy Spo³ecznej, Poradniami
Psychologiczno-Pedagogicznymi, S¹dem Ro-
dzinnym, kuratorami zawodowymi, s³u¿b¹
zdrowia, pe³nomocnikiem Burmistrza do Spraw
Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych, po-
licj¹. Natomiast na pewno na pobyt w œwietli-
cy uczestnicy nie s¹ skazywani ¿adnym wyro-
kiem, a jedynym wymaganym dokumentem jest
zgoda rodziców czy opiekunów.

Wnioski i podsumowania

W zakresie pracy wychowawczej œwietli-
ce œrodowiskowe spe³niaj¹ odrêbne sobie w³a-
œciwe zadania, maj¹c do ich realizacji szcze-
gólnie sprzyjaj¹ce warunki. Polegaj¹ one na
znacznie wiêkszej ni¿ w czasie lekcji swobo-
dzie w dobieraniu treœci i form zajêæ oraz zwiêk-
szonych mo¿liwoœciach wykorzystywania
spontanicznej aktywnoœci jednostek i grupy
dzieciêcej jako ca³oœci. Realizacja zadañ w
znacznym stopniu uzale¿niona jest od pozy-
tywnego stosunku dzieci i ich rodziców do
œwietlicy, gdzie spêdzaj¹ czêœæ dnia i od atrak-
cyjnoœci organizowanej tam dzia³alnoœci. Za-
chêcam wiêc rodziców do traktowania œwietli-
cy powa¿nie po to, aby mog³a ona przez regu-
larne spotkania z wychowankami skuteczniej
im pomagaæ. Sta³y kontakt z dzieæmi, rodzica-
mi, pedagogami jest priorytetem ich dzia³alno-
œci. Placówki te bardziej interesuje bowiem
panuj¹ca w nich rodzinna atmosfera ni¿ ich
rozrywkowy charakter. Œwietlice œrodowisko-
we s¹ placówkami, gdzie s³owa Goethego na-
bieraj¹ szczególnego znaczenia:

„Je¿eli bêdziesz traktowa³ osoby tak, jak
na to zas³uguj¹, bêdziesz je czyni³ gorszymi.
Je¿eli bêdziesz je widzia³, takimi, jakimi mog¹
siê staæ, uczynisz je takimi naprawdê”.

W œwietlicach œrodowiskowych maj¹ rze-
czywisty sens i nabieraj¹ znaczenia ka¿dego
dnia.

Krystyna Sosin

Azyl w Œwietlicy Œrodowiskowej
„Pod Szczêœliwym Anio³em”

Nie wolno lekcewa¿yæ dziecka, nale¿y mieæ szacunek dla jego niewiedzy, pracy, poznania,
niepowodzeñ oraz ³ez.                                                                                      (Janusz Korczak)

Nasza Œwietlica Œrodowiskowa jest pla-
cówk¹ wsparcia dziennego, od 1 lipca 2007
roku dzia³a jako samodzielna jednostka or-
ganizacyjna gminy. Mieœci siê w Su³kowi-
cach przy ulicy Sportowej 45A.

Tu znajduje siê placówka macierzysta, która
w ka¿dej miejscowoœci gminy prowadzi swoje
filie. Dzia³amy ju¿ w takiej strukturze organi-
zacyjnej przesz³o rok, mo¿na wiêc uczyniæ
pewne podsumowania.

W chwili obecnej obejmujemy opiek¹ 135
dzieci i m³odzie¿y, natomiast miejsc jest na 150
uczestników. W ró¿nych miejscowoœciach iloœæ
uczestników jest ró¿na. Wype³niona po brzegi
jest filia w Krzywaczce, gdzie obecnie nie po-
siadamy ani jednego wolnego miejsca. W pozo-
sta³ych miejscowoœciach jeszcze mo¿na do³¹-
czyæ do naszych podopiecznych. Œwietlica s³u-
¿y ca³ej spo³ecznoœci lokalnej, a uczestnictwo
w zajêciach jest bezp³atne. Nasze placówki s¹
wiarygodne, dzia³aj¹ profesjonalnie i skutecz-
nie. W œwietlicach podopieczni maj¹ zapew-
nion¹ pomoc w nauce, nawi¹zywaniu i pod-
trzymywaniu wiêzi z innymi dzieæmi oraz do-
ros³ymi. Ponadto wspieramy ich w rozwoju
emocjonalnym i intelektualnym poprzez wspól-
ne gry i zabawy, zajêcia plastyczne, muzyczne
i teatralne. Uczymy twórczego prze¿ywania
wolnego czasu, aby dzieci nie by³y pozosta-
wione same sobie, a przez to nie ulega³y z³emu
wp³ywowi otoczenia. W ci¹gu roku dzia³alno-
œci uda³o nam siê stworzyæ miejsca, które przy-
ci¹gaj¹ swoj¹ atmosfer¹ i ofert¹ ciekawych za-
jêæ. S¹ to miejsca, gdzie mo¿na odreagowaæ na-
piêcia i urazy, nabraæ wiary we w³asne mo¿li-
woœci oraz dostaæ wsparcie od wyrozumia³ego
doros³ego.

Priorytetem w naszej dzia³alnoœci jest po-
moc w nauce. Przez ca³y rok pomagamy w bie-
¿¹cej nauce, nadrabianiu zaleg³oœci, a je¿eli
komuœ przydarzy siê nauka na wakacje, przy-
gotowujemy równie¿ do zdania egzaminu po-
prawkowego. Oczywiœcie, nie jesteœmy auto-
rytetami we wszystkich dziedzinach nauki, dla-
tego w razie koniecznoœci organizujemy pomoc
wolontariuszy w osobach nauczycieli i studen-
tów. Mamy ju¿ swoich zaprzyjaŸnionych po-
mocników, na których zawsze mo¿emy liczyæ.

Rok to niewiele, ale
uda³o nam siê w tym cza-
sie wprowadziæ sta³e
zwyczaje i dni, które ob-
chodzimy szczególnie
uroczyœcie. Na sta³e we-
sz³y do naszego kalenda-
rza takie œwiêta jak Dzieñ
Dziecka, Wigilia, Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia i cho-
inka, urodziny oraz  imie-
niny naszych podopiecz-
nych, po¿egnanie lata.
Staramy siê o organizowa-
nie wycieczek i wyjazdów

na basen, szczególnie podczas ferii zimowych i
wakacji (byliœmy organizatorami zimowego i
letniego wypoczynku dzieci z naszej gminy).
Mamy za sob¹ zorganizowanie masowej im-
prezy, jak¹ by³o wspólne spotkanie dzieci ze
wszystkich miejscowoœci gminy z okazji za-
koñczenia Akcji Lato. Organizujemy ró¿ne kon-
kursy – oczywiœcie z nagrodami.

W bie¿¹cym roku dziêki wspó³pracy ze
Stowarzyszeniem „Dobra Nadzieja” posiada-
my atrakcyjn¹ ofertê zajêæ dla m³odzie¿y. Koñ-
czy siê projekt „Moje miejsce w spo³eczeñ-
stwie”, jest to projekt wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego. W dniach 14-16 listopada
27 osób wyjedzie na podsumowanie do oœrod-
ka wypoczynkowego na Œnie¿nicy. Planujemy
realizacjê nastêpnego projektu „Przeciw agresji
– zacznij od siebie”.

Nasi uczestnicy maja podczas zajêæ zapew-
niony podwieczorek i ciep³¹ herbatê. Posi³ek
finansowany jest z funduszu Pe³nomocnika
Burmistrza do Spraw Rozwi¹zywania Proble-
mów Spo³ecznych. W roku bie¿¹cym mogli-
œmy wzbogaciæ nasz jad³ospis, poniewa¿ uda-
³o siê nawi¹zaæ wspó³pracê z Bankiem ¯yw-
noœci w Krakowie, od którego pozyskujemy
produkty „Gelwe” oraz uzyskaæ pomoc finan-
sow¹ z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

Oferta dla rodziców

Nasza placówka w Su³kowicach posiada
równie¿ ofertê dla rodziców. Prowadzimy
punkt informacyjny dla tych rodziców, którzy
z ró¿nych przyczyn znaleŸli siê w sytuacji kry-
zysowej. Mo¿emy byæ pomocni w pokiero-
waniu do odpowiedniej placówki specjalistycz-
nej. Udzielimy porady, co zrobiæ w sytuacji,
która przerasta nasze mo¿liwoœci, wszak by-
cie rodzicem to najwiêksze wyzwanie, jakie
mo¿e nam siê zdarzyæ.

M¹dre towarzyszenie dziecku, a w dal-
szej kolejnoœci m³odemu cz³owiekowi na
drodze jego rozwoju to nie lada sztuka.
Mo¿e Wasze dziecko jest nadpobudliwe, a
nawet agresywne. Mo¿e martwicie siê sza-
nowni rodzice, czy zachowanie Waszej po-
ciechy to jeszcze norma, czy ju¿ nale¿y po-
szukaæ pomocy. Udzielimy dobrej rady, a
mo¿e namówimy na przys³anie do œwietli-
cy. Gwarantujemy dyskrecjê i bezwarunko-
we poczucie bezpieczeñstwa. Wspó³pracu-
jemy z doœwiadczonym kuratorem S¹du Re-
jonowego w Myœlenicach.

Zapraszamy do naszych œwietlic

Wszelkich informacji udzielimy pod nu-
merem telefonu: (0-12) 357-44-17

 Kierownik Œwietlicy
Krystyna Sosin
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Patron szko³y powinien byæ dla uczniów,
ich rodziców i nauczycieli autorytetem i wzo-
rem do naœladowania. Droga Jego ¿ycia win-
na byæ przyk³adem, jak mo¿na pokonywaæ
w³asne s³aboœci i walczyæ z przeciwnoœciami
losu. Wybieraj¹c na Patrona Prymasa Tysi¹c-
lecia, nasze gimnazjum wesz³o do rodziny
ponad stu szkó³ nosz¹cych imiê Stefana kard.
Wyszyñskiego. Od tej pory bierzemy udzia³
w imprezach, na których spotykamy siê z
uczniami z ca³ej Polski. £¹czy nas postaæ Pry-
masa, Jego nauka i… dobra zabawa.

I Ogólnopolski Zlot Szkó³ im. Stefana
kard. Wyszyñskiego by³ wielk¹ przygod¹
i niezapomnianym prze¿yciem. W czasie
trwania spotkania w stolicy Polski War-
szawie jego uczestnicy zawarli nowe zna-
jomoœci, zwiedzili miasto, a przede wszyst-
kim poznali bli¿ej naszego Patrona – cz³o-
wieka o wielkim sercu i g³êbokiej wierze.

Kocham Ojczyznê wiêcej ni¿ w³asne
serce i wszystko, co czyniê dla Koœcio³a,
czyniê dla Niej.

Te s³owa Prymasa Tysi¹clecia by³y mot-
tem zlotu, który zorganizowa³ Instytut Pry-
masowski oraz Fundacja Dziedzictwo Stefa-
na Kardyna³a Wyszyñskiego. Odby³ siê on
w Warszawie w dniach 29-30 maja 2006. By-
liœmy jedn¹ ze 110 Szkó³ Prymasowskich
uczestnicz¹cych w tym wydarzeniu.

Udzia³ w imprezie mia³ dla m³odzie¿y
du¿e znaczenie edukacyjne i wychowaw-
cze, integrowa³ œrodowiska maj¹ce tego
samego Patrona. Ka¿da delegacja przywio-
z³a ze sob¹ gazetkê o swojej szkole, w któ-
rej przedstawi³a w³asn¹ drogê do nadania
imienia Kardyna³a. Dziêki wymianie tych
materia³ów i zawartym znajomoœciom na-
wi¹zaliœmy kontakt z kilkoma szko³ami, któ-
re odt¹d zapraszamy do ró¿nych przedsiê-
wziêæ zwi¹zanych z postaci¹ Patrona.

W zlocie uczestniczy³a dziesiêciooso-
bowa grupa uczniów i dwóch opiekunów.
W sk³adzie naszej delegacji znaleŸli siê lau-
reaci i finaliœci etapu wojewódzkiego kon-
kursów przedmiotowych, laureaci szkolne-
go konkursu wiedzy o Patronie oraz poczet
sztandarowy.

Na I Zlocie Szkó³ Prymasowskich na-
sz¹ szko³ê reprezentowali:

Agnieszka Dro¿d¿  kl. II g, Rados³aw
Dro¿d¿ kl. III e, Jacek Garbieñ kl. III j, Pauli-
na Hodurek kl. III h, Micha³ Listwan kl. II h,
Anna Skrzeczek  kl. III d, Karol Socha kl. Id,
Marcin So³tys kl. III f, Maria Strêk kl. I g.

Organizatorzy zaplanowali dla uczestni-
ków bardzo bogaty program. W pierwszym
dniu zlotu w Sali Kongresowej Pa³acu Kul-
tury i Nauki odby³a siê uroczysta sesja, w
trakcie której uczestnicy wys³uchali refera-
tu oraz prelekcji poœwiêconych Prymasowi
oraz obejrzeli program artystyczny przygo-
towany przez jedn¹ ze szkó³. Wa¿nym punk-
tem by³y warsztaty, do których uczniowie
musieli przygotowaæ materia³y jeszcze przed
wyjazdem. Nasi uczniowie znaleŸli siê w gru-
pie prowadz¹cej debatê o wadach narodo-
wych Polaków i mo¿liwoœci ich zwalczania.
W tym samym czasie nauczycielki towarzy-
sz¹ce naszej grupie Halina Obst i Krystyna
Krzykawska uczestniczy³y w seminarium
poœwiêconym Prymasowi.

Wa¿ny element pierwszego dnia Zlotu
stanowi³a Msza œw. w Archikatedrze Œwiê-
tego Jana Chrzciciela koncelebrowana
przez J.E. Kardyna³a Józefa Glempa, Pry-
masa Polski.

Niezwyk³e wra¿enie zrobi³ nasz uroczy-
sty pochód ze sztandarami, kiedy to ok. 1500
uczestników Zlotu Prymasowskiego prze-
sz³o ulicami Warszawy pod pomnik Kardy-
na³a Wyszyñskiego. Odœpiewanie Apelu
Jasnogórskiego przez studentów z Akade-
mickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli
Deo zakoñczy³o pierwszy dzieñ Zlotu.

Nastêpnego dnia organizatorzy Zlotu
umo¿liwili nam zwiedzanie Warszawy, w tym
Sejmu i Senatu.

Jeden delegat z ka¿dej szko³y zosta³
zaproszony na spotkanie z Prezydentem
RP Lechem Kaczyñskim.

W 2008 roku po raz kolejny nadarzy-
³a siê okazja osobistego kontaktu z ucznia-
mi innych szkó³ nosz¹cych imiê Kardyna-
³a Stefana Wyszyñskiego. Tym razem spo-
tkaliœmy siê na Jasnej Górze, a naszym
mottem sta³y siê s³owa Patrona: Rozma-
wiaj z ka¿dym jêzykiem mi³oœci.

15 maja po przybyciu do Czêstochowy
wszyscy uczestnicy pielgrzymki zgromadzi-
li siê pod pomnikiem Kardyna³a. Ka¿dy do-
sta³ niebiesk¹ chustê z wizerunkiem Patro-
na, ¿ebyœmy wyró¿niali siê spoœród t³umu
wiernych. Po z³o¿eniu kwiatów, odby³a siê
uroczysta Msza œwiêta.

Po zakoñczeniu Eucharystii m³odzie¿ po-
dzielono na grupy. Podczas gdy jedna grupa
posz³a na obiad, inne uczestniczy³y w spo-
tkaniu integracyjnym. Z pocz¹tku nieufnie
przyjêliœmy propozycjê wspólnej zabawy, ale
ju¿ po chwili wszyscy tañczyli i œpiewali pie-
œni religijne. Po godzinie, która minê³a niczym
chwilka, udaliœmy siê na posi³ek.

Nastêpnie nadszed³ czas na odpoczy-
nek. Ka¿dy spêdza³ go na swój sposób.
Mo¿na by³o sobie obejrzeæ okolicê, kupiæ
pami¹tki lub zjeœæ lody w³oskie.

Kolejnym punktem programu okaza³a siê
Droga Krzy¿owa na klasztornych wa³ach, po
której m³odzie¿ uda³a siê przed obraz Czar-
nej Madonny na modlitwê zawierzenia Szkó³
Prymasowskich Matce Bo¿ej.

Zbyt szybko minê³y nasze modlitwy i za-
bawy, wkrótce po¿egnaliœmy Jasn¹ Górê. Po-
zosta³y mi³e wspomnienia, zdjêcia i nadzieja
na powtórne spotkanie szkó³ im. Stefana kar-
dyna³a Wyszyñskiego w przysz³ym roku.

GIMNAZJALISTA
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Trudno nie zauwa¿yæ œwietlicy wcho-
dz¹c do szko³y. Du¿e przestronne pomiesz-
czenie, które z powodzeniem pe³ni równie¿
funkcjê sto³ówki i szkolnego sklepiku. I
w³aœnie tutaj – w œwietlicy uczeñ mo¿e spê-
dziæ czas czy to przed, czy po lekcjach. Za-
wsze tu gwarno i weso³o (czasem mo¿e a¿
za bardzo).

A w naszej œwietlicy
Mamy jak u Mamy
Kucharki œwietnie gotuj¹
Wszystkim obiady bardzo smakuj¹

A na zajêciach ci¹gle coœ nowego
Coraz bardziej ciekawego
Pani wymyœla ró¿ne sposoby
Na coraz fajniejsze wyroby

My œwietlicê odwiedzamy codziennie
Bo tutaj jest zawsze przyjemnie
A jak ju¿ lekcje odrobimy
To w ró¿ne gry siê bawimy

Potrafimy razem z Pani¹ zrobiæ
coœ piêknego
Niepowtarzalnego i oryginalnego
W konkursach ró¿nych uczestniczymy
Potem siê sukcesami przed innymi
chwalimy

W œwietlicy czas mi³o p³ynie
O ka¿dej godzinie
I nie ma ochoty ¿aden z nas
Na powrót do domu, gdy przyjdzie czas

(autor znany redakcji)

fot. ze œwietlicy U. Kuklicz

Ostatnio ¿aden inny styl nie jest nara-
¿ony na takie ataki jak emo. Nienawidz¹
go niektórzy fani rocka, krytykuj¹ gazety i
boj¹ siê go rodzice! Dlaczego? Czym w³a-
œciwie jest emo i jak mo¿na okreœliæ to zja-
wisko?

¯eby nieco odbiec od encyklopedycznych
definicji, spróbowa³yœmy przeprowadziæ ma³y
wywiad wœród nauczycieli i uczniów naszej
szko³y dotycz¹cy ich stosunku do tego zjawi-
ska.

I jak to w ¿yciu bywa, równie¿ w tym wy-
padku mówiæ mo¿na o dwóch stronach meda-
lu.

Emo to nie tylko muzyka, to równie¿ styl
¿ycia i sposób okazywania uczuæ; przyci¹ga
 na ca³ym œwiecie ludzi wra¿liwych, toleran-
cyjnych dla wszelkich odmiennoœci, silnie prze-
¿ywaj¹cych swe wejœcie w doros³oœæ. S¹ uzna-
wani za samobójców, ludzi wpadaj¹cych w de-
presjê, ale dlaczego? Przecie¿ ci wra¿liwi lu-
dzie nie wstydz¹ siê rozmawiaæ o swoich lê-
kach i uczuciach. Zespo³y tego typu œpiewaj¹
o trudnych chwilach, dlatego ¿e smutek i ból s¹
nieod³¹czn¹ czêœci¹ ¿ycia. Nie znaczy to, ¿e
s³uchanie takiej muzyki wpêdza ich w depresjê
albo doprowadza do samobójstwa. Wraz ze
wzrostem popularnoœci zespo³ów takich jak Fall
Out Boy, My Chemical Romance, czy Panic
At The Disco, termin „emo” przesta³ byæ u¿y-
wany jako okreœlenie tylko stylu muzycznego,
ale równie¿ sposobu ubierania i okazywania
uczuæ.

Wiêkszoœæ nauczycieli nie mo¿e wyraziæ
swojej opinii na ten temat, poniewa¿ nie znaj¹
tego stylu muzyki. Dla niektórych znów emo
podobnie jak inne style jest sposobem radzenia
sobie z rzeczywistoœci¹, odgrywa wa¿n¹ role
w procesie rozwoju osobowoœci jeszcze nieu-
kszta³towanego m³odego cz³owieka. Mo¿na
mieæ swój styl i „lansowaæ siê”  zgodnie z jego
za³o¿eniami. Zastanawia ich tylko, dlaczego ten
styl przyj¹³ tak mroczn¹ twarz. Uczniowie
natomiast okreœlili „emo” jako bardzo ciekawe
zjawisko. Najbardziej podobaj¹ im siê fryzury.
Dowiedzia³yœmy siê, ¿e „byæ emo” przystoi
zarówno ch³opcu jak i dziewczynie. Rzecz ja-
sna s¹ te¿ tacy, którym ten styl siê nie podoba,
a muzyka niewarta s³uchania.

Jakkolwiek by nie by³o, wydaje siê nam, ¿e
tak w stylu emo jak i ka¿dym innym, który ma
w sobie chêæ ukazania cz³owieka jako swoistej
indywidualnoœci, nie ma nic z³ego. Oczywiœcie
do czasu, a¿ nie staje siê zbyt kontrowersyjny
i bêdzie mieæ zgubny wp³yw na innych, szcze-
gólnie m³odych. Wybór nale¿y do ka¿dego z
nas.

Karolina Jêdrzejowska, Aleksandra £aski,
Monika Oliwa, Izabela Tyrpa z klasy I e

Na skraju lasu,
pod brzoz¹ bia³¹
jest usypana z ziemi mogi³a.
Osamotniona z dala od wszystkich,
ka¿dy wêdrowiec czo³o pochyla.
Zgin¹³ tu ¿o³nierz dzielny i m³ody,
którego sroga trafi³a kula.
Poleg³ za Polskê, za niepodleg³oœæ,
a bia³a brzoza mu wartê trzyma.
Lecz Polska o nim nie zapomnia³a
w dzieñ Œwiêta Zmar³ych.
Jego mogi³a jest rozœwietlona
œwiat³em pamiêci,
a ka¿dy wêdrowiec czo³o pochyla.

Kamila Wêgrzyn kl. 3f

Gdy dzieñ siê ju¿ koñczy
I noc siê zaczyna,
Gdy zgasn¹ ju¿ œwiat³a
I czas szybko mija,
S¹ takie miejsca,
Gdzie jest wieczny ¿al
I ³zy tak zimne jak lodowata stal.

Ale na szczêœcie jest tam nadzieja,
¯e bêdzie lepiej, ¿e minie zawieja,
¯e z tego szpitala jutro ju¿ odejdê
I bêdê móg³ siê bawiæ...
Wejdê, zejdê z drzewa, ach!
A ko³o ucha ptak jakiœ zaœpiewa...

Lecz teraz modlê siê do Ciebie Aniele,
Proszê Ciê, pomó¿, ulecz me z³amania,
¯eby operacja jutro siê uda³a
I ¿eby g³owa tak mnie nie bola³a.

Na takie proœby anio³ Gabriel leci,
By pomóc, pocieszyæ, ma³e, chore dzieci.
Nazajutrz, gdy budz¹ siê domy i ludzie,
Lekarze ju¿ stoj¹ przy swoich pacjentach,
Rozbiega siê okrzyk, radoœci, przejêcia.
I wychodzi doktor – mama z tat¹ stoj¹,
Czekaj¹ na dobr¹ czy te¿ z³¹ wiadomoœæ...
- Moi mili pañstwo, wszystko w naszej mocy,
Co by³o, ju¿ zrobiliœmy, a teraz po nocy...
Cud!!! Wyleczony!!! Pacjent zdrów jak
ryba!!!
To chyba sprawa samego Boga by³a!!!

I znowu Gabriel – archanio³ cudowny,
Lata po œwiecie i co noc wzywany,
Pomaga ludziom i nic za to nie chce,
Wystarczy Mu tylko czyste nasze serce.

Bernadetta Jasuba kl. III f

Czym w³aœciwie jest emo? W ka¿dej potrzebie

A w naszej œwietlicy

Osamotniona
mogi³a

Opieka pedagogiczna
„Gimnazjalisty”

Jan Walas

Apelujemy w dalszym ci¹gu o zg³aszanie
siê chêtnych do redagowania „Gimnazjalisty”.
Mimo ¿e zg³osi³o siê kilka osób, to w dalszym
ci¹gu nieco opornie przystêpuj¹ do konkret-
nych dzia³añ. Jeœli nazwa „Gimnazjalista” na-
dal ma byæ aktualna, jeœli lubisz robiæ ciekawe
zdjêcia, malowaæ, pisaæ – zapraszamy.

Redakcja
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W sobotê – w 114. rocznicê powstania –
obchodziliœmy Œwiêto Szko³y. Zgodnie z
tradycj¹ nasze œwiêtowanie rozpoczêliœmy
w tym roku Msz¹ œw., której przewodniczy³
Jego Ekscelencja ksi¹dz biskup Józef Guz-
dek. W koœciele parafialnym zgromadzili siê
byli i obecni uczniowie, nauczyciele i pracow-
nicy naszej szko³y, zaproszeni goœcie oraz
przedszkolacy z nauczycielami i opiekunami
(oni w³aœnie tego dnia obchodzili 30. rocznicê
za³o¿enia Przedszkola nr 3 w Su³kowicach).

Uroczysty charakter liturgii podkreœla³a
obecnoœæ pocztu sztandarowego oraz przepiêk-
ny œpiew w wykonaniu uczniów i nauczycieli,
przygotowany przez pani¹ Ma³gorzatê Srokê.
Nad przebiegiem uroczystoœci w koœciele czu-
wa³ ksi¹dz Marian Blaszczyk. S³owa powita-
nia pod adresem ksiêdza biskupa oraz zgroma-
dzonych wiernych wyg³osi³ ksi¹dz proboszcz
Stanis³aw Jaœkowiec.

Jego Ekscelencja w piêknych s³owach ho-
milii podkreœli³ wartoœæ NAUKI, wskaza³ na
œcis³y zwi¹zek WIARY i WIEDZY oraz pod-
kreœli³, ¿e tylko one daj¹ cz³owiekowi praw-
dziw¹ WOLNOŒÆ.

Dalsza czêœæ œwiêtowania mia³a miejsce na
dziedziñcu szkolnym. W gronie goœci pani dy-
rektor Aleksandra Korpal powita³a: kierowni-
ka Wydzia³u Edukacji starostwa Powiatowego
w Myœlenicach – pana Jan Wojcika, by³ego
dyrektora naszej szko³y – pana Stanis³awa
Kufreja, burmistrza Su³kowic – pana Piotra
Pu³kê, przewodnicz¹cego Rady Miasta Su³ko-
wice – pana Jana Sochê (jak siê okaza³o – ku
zaskoczeniu wszystkich – by³ on nie tylko na-
uczycielem naszej szko³y, ale i jej uczniem) i
wreszcie – „nieco” spóŸnionych – Jego Eksce-
lencjê ksiêdza biskupa Józefa Guzdka oraz ksiê-
dza proboszcza Stanis³awa Jaœkowca.

Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ uroczystoœci by³o
przyjêcie uczniów klas I do grona spo³ecznoœci
uczniowskiej. W tym roku szkolnym œlubowanie
z³o¿yli uczniowie nastêpuj¹cych klas: I a/d, I wz,
I LO, I TUG, I TM/TE, I TI. Uczniowie klas
pierwszych otrzymali symbole przynale¿noœci
do grona uczniów ZSZiO w Su³kowicach w po-
staci b³êkitnych krawatów z odznak¹ Szko³y.

Poniewa¿ w poniedzia³ek 20 paŸdziernika
przypada œwiêto Patrona Liceum w Su³kowi-
cach – Jana Kantego, uczennice liceum przybli-
¿y³y nam postaæ œwiêtego i jego naukê, w pro-
gramie poetyckim przygotowanym pod kierun-
kiem pani Anny Bochenek. Mogliœmy wiêc
wzruszyæ siê s³uchaj¹c miêdzy innymi trzech
wierszy Czes³awa Mi³osza: „Wiara”, „Nadzie-
ja” i „Mi³oœæ”.

W Dniu Edukacji Narodowej nie mog³o za-
brakn¹æ nagród dla nauczycieli i pracowników
Szko³y. Nagrody Starosty Powiatowego z r¹k
kierownika Wydzia³u Edukacji otrzymali: pani
Anna Kilian oraz pan Stanis³aw Moskal. Swoje
Nagrody Dyrektora wrêczy³a pani Aleksandra
Korpal, a otrzymali je: pani Helena Chodurek,
pani El¿bieta Ziemianin-Profic, pani Janina Gra-

bowska, pani Klaudia Zborowska, pani Ma³-
gorzata Sroka, pani Anna £uczak, pan Tadeusz
Pelc, pan Leszek Lisowski, pani Maria Jargi³o,
pani Teresa Wrona i pani Danuta Bielarz. Pani
dyrektor wraz z burmistrzem Piotrem Pu³k¹ –
jako przedstawiciele Kapitu³y Nagrody Miner-
wa – wrêczyli w tym roku statuetki bogini na-
stêpuj¹cym osobom: pani Mieczys³awie Sro-
ce, pani Marii Karaœ, pani Agacie Kêsek-Ole-
sek, panu Stefanowi Sosinowi oraz specjaln¹
statuetkê pañstwu Lidii i Zbigniewowi Dañko.

Po wrêczeniu nagród nast¹pi³o uroczyste
po¿egnanie przechodz¹cego w³aœnie na emery-
turê kierownika Warsztatów Szkolnych, pana
Stanis³awa Moskala.

Na koniec do zabrania g³osu „zg³osi³ siê”
ksi¹dz biskup. Jeszcze raz skierowa³ swe s³owa
do m³odzie¿y. Rozpocz¹³ od przypomnienia
s³ów rektorów krakowskich uczelni wo³aj¹cych
o przywrócenie etosu szko³y zawodowej. Przy-
pomnia³, ¿e jest absolwentem wadowickiego li-
ceum, tego samego, do którego uczêszcza³ wielki
Patron naszego Technikum – Karol Wojty³a.
Wspomnia³, ¿e by³ uczniem klasy matematycz-
no-fizycznej, w której mia³ 10 godzin matema-
tyki tygodniowo, i w zwi¹zku z tym postano-
wi³ szczególnie uhonorowaæ nauczycieli ucz¹-
cych w naszej szkole przedmiotów œcis³ych. Tak
wiêc pierwsze kwiaty z biskupiego bukietu tra-
fi³y w rêce pani Katarzyny Kaliñskiej – nauczy-
ciela matematyki oraz pani Barbary Bobe³ – na-
uczyciela chemii. Ucz¹cy fizyki pan S³awomir
Rylewicz otrzyma³ zielony liœæ – by nigdy nie
traci³ NADZIEI. Dla wszystkich nauczycieli
wychowania fizycznego kwiatki odebra³a pani
Ma³gorzata Pi¹tkowska-£akomy.

Po czêœci oficjalnej m³odzie¿ i rodzice za-
prosili uczestników uroczystoœci do budynku
szko³y na spotkanie koktajlowe. Wszyscy chêt-
nie skorzystali z zaproszenia, gdy¿ pomimo
s³onecznej pogody jesienna ju¿ temperatura da³a
siê nam we znaki. Zastawione sto³y przygoto-
wane przez uczniów Technikum Us³ug Gastro-
nomicznych pod kierunkiem pani Moniki Bog-
danik prezentowa³y siê wyj¹tkowo piêknie. A
zarówno przek¹ski, jak i ciasta przyniesione
przez m³odzie¿ by³y bardzo smaczne i szybko
znika³y ze sto³ów.

Urszula WoŸnik-Batko

Œwiêto Szko³y – 18 paŸdziernika 2008r.

24 wrzeœnia odby³a siê III Szkolna Piel-
grzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Udzia³
w niej wziêli uczniowie, nauczyciele, pracowni-
cy szko³y oraz dyrekcja Zespo³u. Wœród piel-
grzymuj¹cych byli równie¿ mieszkañcy gminy
oraz burmistrz Su³kowic pan Piotr Pu³ka.

Wspólne pielgrzymowanie na sta³e wpisa-
³o siê w tradycjê szko³y. Pierwsza pielgrzym-
ka zosta³a zorganizowana w 2006 roku i od tej
pory, co roku we wrzeœniu pielgrzymi wyru-
szaj¹ do Kalwarii. Dla spo³ecznoœci szkolnej
jest to szczególny czas modlitwy i skupienia,
czas duchowego przygotowania siê do Œwiêta
Szko³y, które jest uroczyœcie obchodzone
w paŸdzierniku. (Anna Bochenek)

Oko³o 8.30 zaopatrzeni w prowiant i pele-
ryny wyruszyliœmy w drogê. Pogoda by³a zmien-
na. Non stop trzeba by³o rozk³adaæ i sk³adaæ
parasole. Drobna m¿awka nie os³abi³a jednak
naszego zapa³u. W trzech du¿ych grupach po-
konywaliœmy kolejne odcinki trasy. O 11. 30
byliœmy ju¿ na kalwaryjskich dró¿kach. Nasz¹
modlitwê w Kalwarii rozpoczêliœmy od uczest-
nictwa w Drodze Krzy¿owej przygotowanej
przez naszych kolegów oraz ksiê¿y. W spokoju
i ciszy szliœmy tras¹ Mêki Pañskiej. Uwieñcze-
niem wspólnego pielgrzymowania by³a Msza
Œwiêta w Bazylice, gdzie modliliœmy siê o rych³¹
beatyfikacjê naszego Papie¿a. Myœl¹ przewod-
ni¹ homilii by³y s³owa Jana Paw³a II wypowie-
dziane do m³odzie¿y: „Nie zapominajcie, jacy
jesteœcie piêkni, kiedy jesteœcie blisko Jezusa”.
Po modlitwie, na parkingu przed klasztorem
czeka³ ju¿ na nas ciep³y posi³ek. Wyg³odzeni i
zmêczeni z przyjemnoœci¹ pa³aszowaliœmy pach-
n¹c¹ grochówkê. O 14.30 wyruszyliœmy auto-
karami w drogê powrotn¹. Wspólna modlitwa
umacnia w wierze, wiêc cieszymy siê, ¿e mogli-
œmy w niej uczestniczyæ. (Jola z I LO)

Z ca³ego serca dziêkujemy organizatorom
pielgrzymki: Ks. Marianowi B³aszczykowi,
Ks. Markowi Sudrowi, Pani Marcie Biernat,
Pani Annie Kilian, Pani Ma³gorzacie Sroce, Pani
Urszuli Wo¿nik-Batko oraz wszystkim tym,
którzy s³u¿yli nam swoj¹ pomoc¹ i dziêki któ-
rym mogliœmy wspólnie pielgrzymowaæ.

Spo³ecznoœæ szkolna

III Szkolna Pielgrzymka

Od 20 paŸdziernika goœcimy uczniów z
miejscowoœci Trofa w Portugalii. M³odzie¿
przyjecha³a do Su³kowic w ramach programu
naukowego Leonardo da Vinci.  G³ównym za-
³o¿eniem tego projektu jest szeroko pojêta edu-
kacja szerzona poprzez wymiany, sta¿e i kur-
sy dokszta³caj¹ce, a w przysz³oœci przystoso-
wanie systemu kszta³cenia zawodowego do po-
trzeb rynku pracy w UE.

Uczniowie z Zespo³u Szkó³ Zawodowych
i Ogólnokszta³c¹cych wziêli udzia³ w VI Edy-
cji Turnieju Szkó³ Ponadgimnazjalnych, Poli-
cealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wy-
¿szych w Honorowym Krwiodawstwie pod
has³em „M³oda krew ratuje ¿ycie”. Celem kon-
kursu organizowanego przez PCK oraz Mini-
sterstwo Zdrowia jest promocja honorowego
krwiodawstwa w spo³ecznoœciach lokalnych.
Akcja zosta³a przeprowadzona 3 paŸdziernika
w naszej œwietlicy szkolnej, gdzie krew odda³o
34 uczniów.

Goœcie z Portugalii

Akcja krwiodawstwa

Anna Bochenek

Redakcja:
Jolanta Garbieñ,  Anna Bartosz, Justyna Ko-
zik, Diana Stopka, Magdalena Joñczyk,
Dominika Sawska (Uczennice I LO)
Opiekun:  Anna Bochenek
Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹-
cych, 32-440 Su³kowice,  ul. Szkolna 34,
tel. (0-12) 273-20-08
e-mail: zszilo@wp.pl
www.zszilo-su³kowice.neostrada.pl



21Klamra - nr 8 / 2008

IV spotkanie z cyklu Portrety w Galerii
Internat by³o kolejnym etapem Œwiêta ZSZiO.
PóŸnym popo³udniem 18 paŸdziernika Gale-
ria pêka³a w szwach, tak liczni goœcie j¹ od-
wiedzili. By³y to osoby mi znane, mo¿na by
powiedzieæ stali bywalcy. Wœród nich dawni i
emerytowani nauczyciele: E. Stopa, pañstwo
Ba³ukowie i Srokowie, A. Gumularz, R. Garn-
carczyk, J. Oleœ, tak¿e aktywni zawodowo
nauczyciele i reprezentacja m³odzie¿y. Spor¹
grupê stanowili tajemniczy goœcie, nieco onie-
œmieleni, ale zaciekawieni i zadowoleni. Wkrót-
ce dowiedzia³am siê, ¿e to harcerze Szczepu
„Leœnego” ZHP (Ela, Jadzia, Staœ…) dzia-
³aj¹cego w Su³kowicach w latach 1973-1983
pod komend¹ harcmistrz Aleksandry Kor-
pal. (fot.) Bo te¿ niebawem komendantka
wkroczy³a na salê, w mundurze harcerskim, z
gwizdkiem i pozdrowieniem harcerskim czu-
waj, otwieraj¹c tym samym wystawê i rozpo-
czynaj¹c spotkanie pod tytu³em Szczep „Le-
œny” ZHP w Su³kowicach „Karty z Kroniki”.

Teraz uczniowie ZSZiO rozpoczêli pre-
zentacjê dorobku Szczepu „Leœnego” im. W³a-
dys³awa Orkana, z której mo¿na by³o poznaæ
bogat¹ historiê harcerstwa w Su³kowicach.

Szczep rozrasta³ siê i rozwija³, kipia³ po-
mys³ami i kreatywnoœci¹. Dorobi³ siê dziesiê-
ciu dru¿yn. Wprowadzi³ harcersk¹ odznakê
Wiedza, dla najlepszych w nauce harcerzy, wy-
gra³ z krakowskimi dru¿ynami Turniej HE-
XPO-HURAGAN, za³o¿y³ M³odzie¿owy
Kr¹g Instruktorski Wi¹z. Poszczególne dru-
¿yny mia³y totemy, proporczyki i kroniki. W
1977 roku Szczep otrzyma³ sztandar.

Istnia³ te¿ Harcerski Zespó³ Artystyczny
Pinia, a w nim konferansjerkê prowadzi³ druh

Jerzy Œwiat³oñ, obecnie aktor krakowskiego
Teatru im. J. S³owackiego. Zespó³ wystawia³
jednoaktówki Czechowa, a tak¿e prezentowa³
rewiê humoru i piosenki w programie Grajdo-
³ek. W 1977 roku na Festiwalu Dru¿yn i Szcze-
pów HSPS Chor¹gwi Kraków Pinia otrzyma-
³a wyró¿nienie II stopnia. Od 1982 roku har-
cerze z Su³kowic wydawali gazetkê Kij w mro-
wisko. Organizowali imprezy szkolne takie jak:
Dni Bohatera Szczepu (urodziny W. Orkana),
Dni Harcerza (w taki dzieñ harcerze przejmo-
wali w³adzê nad szko³¹ od dyrektora), ŒledŸ w
Harcówce (ostatnia zabawa karnawa³owa, tañ-
ce, konkursy, wybór króla i królowej œledzia).
Harcerze uczestniczyli w konkursach piose-
nek, w olimpiadach, zorganizowali kilkudnio-
wy Festiwal Kultury Szczepu i oczywiœcie
jeŸdzili na biwaki.

Wspomnienia wzbudza³y o¿ywienie w
dawnych harcerzach i ich komendantce, tote¿
piosenki harcerskie œpiewane przez m³odzie¿
by³y wspierane ich mocnymi g³osami. Jedn¹ z
piosenek biwakowych Noc zapad³a ju¿… za-
prezentowa³a sama by³a komendantka, która
wykaza³a siê na tym sentymentalnym spo-
tkaniu talentem aktorskim, inscenizatorskim i
jak zawsze, organizacyjnym.

Wystawa wci¹¿ jest czynna, na œcianach
Galerii wisz¹ fotografie dokumentuj¹ce dzia-
³alnoœæ Szczepu, a tak¿e radoœæ ¿ycia i m³o-
doœæ jego cz³onków. Na stole le¿¹ kroniki, któ-
re zawieraj¹ o wiele, wiele obszerniejsz¹ hi-
storiê ni¿ streszczona w tym artykule. Zapra-
szam wiêc do odwiedzenia Galerii szczególnie
tych, którzy dzieje Szczepu „Leœnego” two-
rzyli sami.

Ewa Rylewicz

101 Su³kowicka Dru¿yna Harcerska w
Œwiêto Wszystkich Œwiêtych, Dzieñ Za-
duszny oraz weekend wczeœniej sprzeda-
wa³a znicze.

Obecnie sprowadziliœmy wiêcej zniczy ni¿
poprzednio, (tzn. 5500), maj¹c nadziejê na wiêk-
szy popyt. Sprzedaliœmy je co do jednego, po-
dobnie jak ok. 150 pude³ek zapa³ek. Ludzie
okazali siê bardzo hojni i chêtnie kupowali,
pewnie ze wzglêdu na niskie ceny jak i dobr¹
lokalizacjê (ko³o cmentarza). Mieli w czym wy-
bieraæ, bo rodzajów by³o du¿o. Szybko jednak
koñczy³y siê nam zapasy i musieliœmy dowo-
ziæ z hurtowni.  Akcja Znicz przebieg³a bezpro-
blemowo. Pan Burmistrz i Ks. Proboszcz ze-
zwolili nam na tego typu dzia³alnoœæ. Jesteœmy
wdziêczni za ka¿d¹ okazan¹ pomoc!

Na plakatach reklamuj¹cych nasz¹ akcjê,
które rozwiesiliœmy po naszym mieœcie, wspo-
mnieliœmy o przeznaczeniu zarobionych pie-
niêdzy. Cel by³ podobny jak w zesz³ym roku,
kiedy zbieraliœmy na remont i wyposa¿enie na-
szej harcówki przy Oœrodku Kultury. Obecnie
prócz tego pieni¹dze przeznaczymy na op³a-
cenie sk³adek, zakupienie sprzêtu biwakowe-
go, mundurów; czêœæ œrodków przeznaczymy
na wyjazdy, zloty itp. Dziêki powodzeniu ak-
cji starczy nam na wszystko.

W ostatnich miesi¹cach w naszej dru¿ynie
nast¹pi³o wiele zmian, przybyli nowi harcerze,
wiêc automatycznie zwiêkszy³y siê wydatki.

Dziêkujemy! Zapraszamy za rok!

Akcja Znicz

Poniedzia³ek
Zajêcia tañca towarzyskiego 1800 - 2000

Oœrodek Szkolenia Kierowców 1800 - 2100

Wtorek
Zajêcia ko³a szachowego 1600-1800

Zespó³ taneczny „Retro” 1800-2030

Zajêcia j. angielskiego, grupa pocz¹tkuj¹ca
1630 - 1715; gimnazja i starsi 1730 - 1900

Œroda
Ko³o teatralno-recytatorskie 1630-1800

Zajêcia j. angielskiego, grupa pocz¹tkuj¹ca
1630 - 1715

Czwartek
Zajêcia ko³a szachowego 1600-1800

Nauka gry na gitarze 1700 - 1900

Zespó³ taneczny„Retro”, grupa najm³odsza
1615-1745

Próba orkiestry dêtej 1800-2200

Pi¹tek
Zespó³ taneczny „Retro” 1800-1930

Spotkanie wolontariuszy 1700-1800

Gimnastyka dla pañ 2000 - 2100

Sobota
Wyjazd na basen do Myœlenic 830

Ko³o plastyczne 930-1300

Próba orkiestry dêtej 1000-1300

Zespó³ taneczny „Retro”, grupa starsza pocz¹t-
kuj¹ca 1630-1730

Niedziela
Kino „Odeon 35” (na zamówienie)

Ca³y tydzieñ
Œwietlica 1800 – 2100 (w czwartek nieczynna)
Galeria „KuŸnia” 800 – 2100

Kafejka internetowa, bufet 800 – 2130

(w sobotê i niedzielê do 2100)

STA£E ZAJÊCIA
w OŒRODKU KULTURY

Podczas inauguracji nowego roku kul-
turalnego wrêczono nagrody dzieciom bio-
r¹cych udzia³ w wakacyjnych konkursach.

W konkursie „Na najwiêkszego i najciê¿-
szego grzyba sezonu 2008” I miejsce zaj¹³ Wal-
demar Twardosz za prawdziwka wa¿¹cego 1,3
kg, II miejsce – Jan Natanek, III miejsce Da-
riusz Biela.

Konkurs plastyczny pt. „Wspomnienie z
wakacji” zosta³ podzielony na trzy kategorie.
W kategorii „Przedszkolaki” królowa³o przed-
szkole ze SP w Bia³ej Podlaskiej: I miejsce zajê-
³a Roksana Nestorowicz, II Maciej Byszuk, a
III Karolina Wickiewicz. W kategorii „Klasy I-
III” I miejsce zajê³a Monika Œwiat³oñ, II Zu-
zanna Sroka, III Joanna Ostafin (wszystkie SP
Su³kowice). W najstarszej grupie wiekowej
„Klasy IV-VI” I miejsce zaj¹³ Dawid Góralik, II
Szymon Biela, a III Piotr Garbieñ.

I miejsce w konkursie fotograficznym
„Wspomnienie z wakacji w fotografii” zosta³o
przyznane Magdalenie Mice, a II Marcinowi
Ziemianinowi (oboje z Jasienicy).

Dyrektor Oœrodka Kultury w Su³kowicach
Krzysztof Trojan

Galeria Internat

„Wspomnienie nie zatrze siê wcale”
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Skoñczy³y siê rozgrywki trampkarzy
KS Goœcibia. W swoich grupach I ligi spisa-
li siê bardzo dobrze. I m³odsi, i starsi s¹
nawet czo³ówce, a rywalizuj¹ z takimi kra-
kowskimi dru¿ynami jak Wis³a czy Hutnik.

Mamy w klubie kilku ch³opców, którzy
umiejêtnoœciami pi³karskimi przewy¿szaj¹ na-
wet zawodników klubów bardziej utytu³owa-
nych. Nie bêdê wymienia³ nazwisk, ¿eby nie
zapeszyæ, ale myœlê, ¿e nied³ugo us³yszymy o
nich same dobre rzeczy.

Plasowanie siê w czo³ówce I ligi to w du¿ej
mierze trening w okresie przygotowawczym
do sezonu. Pierwszy raz opiekunowie tych grup
mogli ca³kowicie profesjonalnie, zgodnie z za-
sadami szkolenia, przygotowaæ ch³opców do
sezonu. Po treningach na w³asnych obiektach
udali siê na obóz szkoleniowy do G³ucho³az w
województwie opolskim.

W oœrodku wypoczynkowym „Bandero-
za” 40 naszych pi³karzy dwa razy dziennie tre-
nowa³o na bardzo dobrze przygotowanych bo-
iskach. Mia³o do dyspozycji tak¿e halê. Pod
okiem trenerów Janusza Tyrawy, S³awomira
Urbañczyka m³odzi ch³opcy przygotowywali
siê do sezonu, podnosili swoje umiejêtnoœci pi³-
karskie. W przygotowaniach i prowadzeniu za-
jêæ pomagali im opiekunowie poszczególnych
grup Mariusz Stok³osa i Marek Moskal.

Ale nie tylko zajêcia, treningi, by³y te¿ k¹-
piele na basenie, wycieczki autokarem do po-
bliskich jaskiñ i innych okolicznych atrakcji.
Du¿ym powodzeniem cieszy³a siê dyskoteka
organizowana w oœrodku, gdzie nasi ch³opcy
podnosili umiejêtnoœci w taneczne.

Mo¿na by jeszcze wiele pisaæ o tym obo-
zie szkoleniowym po³¹czonym z wypoczyn-
kiem. Wypoczête i uœmiechniête buzie naszych
pi³karzy same mówi¹, ¿e naprawdê by³o do-
brze.

Dziêkujemy tym, którzy przyczynili siê
do zorganizowania po raz pierwszy obozu. Byli
to Radni Rady Miejskiej w Su³kowicach, Bur-
mistrz Su³kowic oraz W³aœciciele Firm ze Su³-
kowic: Zbigniew Kiebzak, Kazimierz Boche-
nek, Grzegorz Hodurek, Kazimierz Ciapa³a, Mi-
ros³aw Pitala, Tadeusz £aski, Bogdan Konik.
Dziêkujemy tak¿e Rodzicom zawodników,
gdy¿ bez ich wsparcia finansowego trudno by
by³o zorganizowaæ ten obóz. Dziêkujemy na-
szej mi³ej sekretarce klubowej Pani Katarzynie
Micek, która dopiê³a wszystko na ostatni gu-
zik, dopilnowa³a, aby wszystko przebiega³o bez
zak³óceñ.

Myœlimy, ¿e dziêki dobrej woli w³adz, przed-
siêbiorców (sponsorów) a tak¿e rodziców w
nastêpnym sezonie zawodnicy Goœcibi znów
bêd¹ trenowaæ i wypoczywaæ na obozach.

Leszek Tyrawa

NOWY ROK
KULTURALNY

Tegoroczna inauguracja roku kultural-
nego w Oœrodku Kultury w Su³kowicach
przebiega³a pod znakiem tañca i muzyki.

Uroczystoœæ poprowadzi³a Paulina Latoñ. Po
powitaniu goœci dziewczêta z „Retro” wrêczy³y
statuetki za bezinteresown¹ pomoc dla Oœrodka
Kultury. Otrzymali je burmistrz Piotr Pu³ka, z-ca
burmistrza Rozalia Oliwa, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Jan Socha i przewodnicz¹cy Rady Po-
wiatu Myœlenickiego Józef Tomal.

Najpierw wyst¹pi³ gor¹co oklaskiwany
zespó³ taneczny „Retro” pod kierunkiem Ka-
roliny Moskal. W dalszej czêœci imprezy „Mi-
sjonarze Ruchu” z Krakowa pokazali niesamo-
wite tañce po³¹czone z akrobatyk¹. Nastêpnie
Anna Krzykawska, Kamila KoŸlak i Zuzanna
Flis  (fot.1) z kó³ka teatralnego Oœrodka Kultu-
ry przedstawi³y opracowan¹ przez Ma³gorza-
tê Krzysicê, aktorkê Teatru Ludowego w Kra-
kowie interpretacjê „Z wierszy o Ma³gorzat-
ce” Tuwima. Przedstawienie bardzo siê widzom
podoba³o. Na zakoñczenie Mateusz Pitala, któ-
ry w oœrodku prowadzi naukê gry na gitarze
klasycznej, zaprezentowa³ mistrzowskie wy-
konanie kilku bluesowych szlagierów.(fot. 2) Grê
Mateusza, studenta Akademii Muzycznej, wi-
downia nagrodzi³a d³ugimi brawami. Uczestni-
cz¹cy w inauguracji mogli tak¿e podziwiaæ
wystawê grafik Jana Bosaka, absolwenta Aka-
demii Sztuk Piêknych w Krakowie.

By³a to dziewi¹ta inauguracja roku kultu-
ralnego, odk¹d funkcjê dyrektora Oœrodka Kul-
tury w Su³kowicach pe³ni Krzysztof Trojan.
Podziêkowa³ w³adzom samorz¹dowym i spon-
sorom za pomoc, a swoim instruktorom i pra-
cownikom za wspó³pracê.

W nadchodz¹cym roku kulturalnym najwa¿-
niejszymi imprezami bêd¹ m.in. Su³kowicka Je-
sieñ Szachowa, Festiwal Piosenki Angielskiej,
Ogólnopolski Turniej Taneczny i Dni Gminy.

Pi³karki drugoligowej Goœcibi

Trampkarze Goœcibi Su³kowice








