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Ko lej ny rok za po wia da się trud nym okre sem dla Gmi ny
Lisz ki. Po tęż ne in we sty cje po chło ną znacz ną część środ ków
bu dże to wych, a miesz kań cy zgła sza ją na szym sa mo rzą dow -
com ko lej ne za da nia do re ali za cji. Czy moż na to wszyst ko po -
go dzić – py tam Prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny Lisz ki Zbi g-
nie wa Ka czo ra. 

Re dak cja: – Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la w wy wia dzie
udzie lo nym w po przed nim wy da niu „Zie mi Li siec kiej” za uwa żył,
że rad ni Ra dy Gmi ny Lisz ki zbyt ła two gło su ją za roz po czę ciem
no wych in we sty cji, a on mu si się mar twić skąd na ich re ali za cję
wziąć pie nią dze. Czy rad ni ce lo wo przy pra wia ją wój ta o si we wło -
sy? 

Zbi gniew Ka czor: – Wójt Wa cław Ku la nie ma jesz cze du żo
si wych wło sów, obec na Ra da Gmi ny jest naj lep sza, ja ka mo gła mu
się przy tra fić :). Sta ra my się być roz sąd ni i nie two rzy my nie re al nej
do zre ali zo wa nia ra do snej twór czo ści. Prze zna cza my środ ki fi nan -
so we tyl ko na nie zbęd ne w Gmi nie in we sty cje. Zda je my so bie spra -
wę z du żo więk szych ocze ki wań miesz kań ców, ale nie ste ty ma my
ogra ni czo ne moż li wo ści w wy dat ko wa niu pie nię dzy.

Re dak cja: – Czy po trze ba re ali zo wać aż ty le in we sty cji? Czy
mo że to prze jaw am bi cji rad nych?

Z. K: – Zda niem miesz kań ców i tak ro bi my za ma ło… Wszy -
scy od czu wa my ol brzy mią pre sję by roz po czy nać no we za da nia in -
we sty cyj ne. Zga dza my się z miesz kań ca mi, ale z powodu ogra ni -
czo nej ilo ści pie nię dzy w gmin nym bu dże cie mu si my do ko ny wać
trud ne go wy bo ru, któ re za da nia są naj waż niej sze. Dlate go nie ma
tu miej sca na re ali za cję czy ich kol wiek am bi cji. Bar dziej je ste śmy
kry ty ko wa ni za to, że wie le in we sty cji jesz cze nie roz po czę li śmy, ale
za pew niam, że je śli bę dzie my mieć tyl ko moż li wo ści fi nan so we
przy stą pi my do ich re ali za cji. Ubie gły rok był trud ny pod wzglę dem
fi nan so wym – fi nan so wa li śmy bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej w Ka -
szo wie, Mni ko wie, Mo ra wi cy i Chro snej oraz roz bu do wę oczysz -
czal ni ście ków w Pie ka rach. To bar dzo kosz tow ne za da nia i tak ol -
brzy mi za kres prac mo że my re ali zo wać dzię ki do fi nan so wa niu ze
środ ków unij nych. Na szczę ście po roz strzy gnię ciu prze tar gów – nie
tyl ko na te in we sty cje – oka za ło się, że na ich re ali za cję wy da li śmy
mniej niż za kła da ły kosz to ry sy in we stor skie. Nie ste ty obo wią zu ją -
cy wy bór naj tań sze go wy ko naw cy nie za wsze jest do brym roz wią -
za niem, co oka za ło się w przy pad ku bu do wy ka na li za cji sa ni tar -
nej w Ka szo wie, gdzie wy ko naw ca prze li czył się ze swo ją wy ce ną
kosz tów i zre zy gno wał z pro wa dze nia dal szych prac. Te raz mu si my
ogła szać ko lej ny prze targ. Po chwi lo wej ra do ści z oszczęd no ści po
roz strzy gnię ciu prze tar gów oka za ło się, że naj tań szy wy ko naw ca
wca le nie jest naj lep szym roz wią za niem. W ubie głym ro ku kon ty -
nu owa li śmy tak że prze bu do wę dróg gmin nych z bu do wą chod ni -
ków i do fi nan so wa li śmy re mon ty ko lej nych od cin ków dróg po wia -
to wych. Po zy ska li śmy do fi nan so wa nie ze środ ków unij nych na re -
wi ta li za cję cen trum Li szek i bu do wę szat ni spor to wej w Ście jo wi -
cach. Nie by ło ła two, ale w trak cie ro ku uda ło się po sze rzyć li stę re-
ali zo wa nych in we sty cji. Na szczę ście Wójt Wa cław Ku la czu wa nad
bie żą cym wy ko na niem bu dże tu i sku tecz nie in ter we niu je w każ dej
sy tu acji, któ ra za gra ża re ali za cji za pla no wa nych za dań, za co
w imie niu swo im i rad nych pra gnę po dzię ko wać. Rów nież wie le co -
dzien ne go za an ga żo wa nia wy ka zu ją wszy scy pra cow ni cy Re fe ra -
tu In we sty cji i In fra struk tu ry Urzę du Gmi ny na cze le z kie row ni -
kiem Ja nu szem Faj to. Sło wa uzna nia na le żą się tak że pa ni Skarb-
nik Gmi ny Jó ze fie Urban, któ ra po świę ca wie le pra cy nad każ dą
moż li wo ścią po zy ska nia ze wnętrz nych pie nię dzy. Czu wa tak że nad

skom pli ko wa ną pro ce du rą otrzy ma nia do ta cji unij nej do wy ko na -
nych prac przy bu do wie ka na li za cji sa ni tar nej i oczysz czal ni ście -
ków. Mu si my pa mię tać, że by otrzy mać do fi nan so wa nie unij ne, naj -
pierw mu si my za ło żyć wła sne środ ki, a po za koń cze niu i roz li cze niu
eta pu prac, mo że my się do pie ro ubie gać o zwrot oko ło po ło wy kosz -
tów.

Re dak cja: – Czy w 2013 ro ku miesz kań cy mo gą li czyć na no -
we in we sty cje?

Z. K: – Na dal naj waż niej szym za da niem bę dzie kon ty nu acja
bu do wy ka na li za cji sa ni tar nej i roz bu do wa oczysz czal ni ście ków.
Waż nym ter mi nem w tym ro ku bę dzie czer wiec, na któ ry za pla no -
wa no od da nie do użyt ku już cał kiem no wej oczysz czal ni ście ków, co
po zwo li na pod łą cze nie bu dyn ków do bu do wa nej ka na li za cji sa n-
i tar nej w Ka szo wie, Mni ko wie, Mo ra wi cy, a na stęp nie Chro snej.
Chcia łem za ape lo wać do miesz kań ców, by z chwi lą po ja wie nia się
ta kiej moż li wo ści, jak naj szyb ciej pod łą czy li swo je do mo stwa do
sie ci ka na li za cyj nej – bo wiem tyl ko wte dy mo że my li czyć na zwrot
po nie sio nych kosz tów ze środ ków unij nych. W prze ciw nym ra zie
sfi nan su je my to tyl ko z gmin nych pie nię dzy, któ re są nie zbęd ne na
roz po czę cie wnio sko wa nych przez miesz kań ców za dań in we sty cyj -
nych. W tym ro ku tra dy cyj nie bę dzie my kon ty nu ować mo der ni za -
cję dróg gmin nych i bu do wę chod ni ków. Przy go to wa na zo sta nie do -
ku men ta cja bu do wy zbior ni ków wo dy pit nej w Czu ło wie i Rącz nej,
co po zwo li po pra wić cią głość w do sta wie wo dy. Prze zna czy li śmy
środ ki fi nan so we na po łą cze nie wo do cią gu w Ba czy nie z gmin ną
sie cią oraz na po łą cze nie wo do cią gu w Mo ra wi cy z wo do cią giem
w Czu ło wie – obie in we sty cje po win ny za po biec okre so wym bra -
kom wo dy. Bie żą cy rok pod wzglę dem fi nan so wym – po dob nie jak
w ca łej Pol sce – mo że być trud ny dla na szej gmi ny. Jed nak je śli nie
wy stą pią nie prze wi dzia ne ka ta kli zmy fi nan so we, po win ni śmy so bie
po ra dzić z re ali za cją za pla no wa nych zdań. W ko lej nych la tach,
w związ ku z roz wo jem te re nów in we sty cyj nych i bu do wą no wych
do mów mu si my za jąć się dal szą roz bu do wą sie ci wo do cią go wej
i bu do wą no wych ujęć wo dy pit nej. 

Re dak cja: – Ja ka Pa na zda niem by ła naj waż niej sza uchwa ła
pod ję ta przez Ra dę Gmi ny w ro ku ubie głym?

Z. K: – Pod ję li śmy wie le waż nych uchwał, ale mo im zda niem
do naj waż niej szych na le ży uchwa ła w spra wie po dzia łu Gmi ny
Lisz ki na 15 jed no man da to wych okrę gów wy bor czych. W myśl
zmie nio nych prze pi sów ustaw, w naj bliż szych wy bo rach do Ra dy
Gmi ny (2014 rok) miesz kań cy bę dą wy bie rać po jed nym rad nym
w każ dym okrę gu wy bor czym. Okrę gi wy bor cze, w któ rych miesz -
kań cy ostat nio wy bie ra li po dwóch rad nych: Lisz ki, Rącz na, Ka szów,
Mo ra wi ca – Chro sna zo sta ły po dzie lo ne i w ich miej sce po wsta ły
po dwa no we okrę gi. Z pew no ścią bę dzie mia ło to wiel ki wpływ na
wy nik naj bliż szych wy bo rów do Ra dy Gmi ny Lisz ki.

Re dak cja: – W ubie głym ro ku wie le się zmie ni ło w Pa na ro -
dzin nej Mo ra wi cy. Jak bę dzie w tym ro ku?

> c.d. na s. 4

Z i n  w e  s t y  c j i
n i e  z r e  z y  g n u  j e  m y !
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> c.d. ze s. 3

Z inwestycji nie zrezygnujemy

Z. K: – Je stem dum ny z fak tu, że miesz kań cy Mo ra wi cy pręż -
nie dzia ła ją na wie lu po lach. Ak tyw nie pra cu ją człon ko wie Sto wa -
rzy sze nia „Ma ło pol ska” Mo ra wi ca. Po wstał klub spor to wy, któ re mu
z po mo cą bu dże tu Gmi ny Lisz ki uda ło się już na wet urzą dzić bo isko
spor to we. Po wie lu la tach re ak ty wo wa no dzia łal ność na szej Ochot -
ni czej Stra ży Po żar nej. Ak tyw nie dzia ła soł tys Mo ra wi cy Ma ria
Fran kow ska – zresz tą za wsze mie li śmy w na szym so łec twie szczę -
ście do do brych soł ty sów, tak jak do po przed niej soł tys He le ny Ki t -
liń skiej, któ ra wie le zro bi ła na rzecz miesz kań ców Mo ra wi cy. Jak
już wspo mnia łem, w tym ro ku za koń czy my bu do wę ka na li za cji sa -
ni tar nej w Mo ra wi cy. Kon ty nu owa na bę dzie prze bu do wa dro gi
gmin nej w kie run ku Mni ko wa wraz z bu do wą od wod nie nia i chod-
ni ka. Wy ko na ne zo sta nie od wod nie nie dro gi na tzw. „Za gro dach”
oraz wy re mon to wa ny chod nik wzdłuż dro gi po wia to wej w cen trum
Mo ra wi cy. Pla nu je my tak że sfi nan so wać pro jekt chod ni ka wzdłuż
dro gi po wia to wej Mo ra wi ca – Chro sna. W mia rę moż li wo ści fi nan -
so wych Gmi ny bę dzie my tak że sta rać się o re mon ty dróg gmin nych
na te re nie so łec twa.

Re dak cja: – W imie niu Czy tel ni ków dzię ku ję za roz mo wę.
Z. K: – Ko rzy sta jąc z oka zji w tym No wym Ro ku ży czę wszyst -

kim miesz kań com Gmi ny Lisz ki du żo zdro wia, ra do ści w ży ciu oso -
bi stym, suk ce sów i po myśl no ści. Ży czę tak że po czu cia du my z by cia
miesz kań cem na szej Gmi ny.

Roz ma wiał An drzej Ta łach

Prze ży ła dwie woj ny!

Jó ze fa Lo rek z Cho le rzy na ob cho dzi ła set ne uro dzi ny.
Pod czas ro dzin nej uro czy sto ści zor ga ni zo wa nej w Szko le Pod-
sta wo wej w Cho le rzy nie, ży cze nia do stoj nej ju bi lat ce zło ży ła
licz na ro dzi na oraz przed sta wi cie le Sa mo rzą du Gmi ny Lisz ki
oraz pra cow ni cy Urzę du Sta nu Cy wil ne go w Lisz kach. Li sty
gra tu la cyj ne prze słał Pre zes Ra dy Mi ni strów Rze czy po spo li -
tej Pol skiej Do nald Tusk oraz Wo je wo da Ma ło pol ski Je rzy Mil -
ler. Uro czy stą mszę świę tą w in ten cji ju bi lat ki od pra wił ks. pro -
boszcz Wła dy sław Pal mow ski.

Ogrom nie się cie szę, że wśród nas są lu dzie, któ rzy do ży li tak
do stoj ne go wie ku. Jest mi bar dzo mi ło, że mo gę Pa ni Jó ze fie zło żyć
ser decz ne gra tu la cje i ży cze nia zdro wia, dal szej po myśl no ści i po go -
dy du cha – po wie dział Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la, któ ry od -
czy tał ju bi lat ce li sty gra tu la cyj ne prze sła ne przez pre mie ra Do nal -
da Tu ska oraz Wo je wo dę Ma ło pol skie go Je rze go Mi lle ra. Ży cze nia
zło żył tak że rad ny Ra dy Gmi ny Lisz ki Sta ni sław Rysz ka, soł tys
Cho le rzy na Ka zi mierz Kruk oraz Sto wa rzy sze nie „Nasz Cho le rzyn”.

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej spe cjal nie dla Pa ni Jó ze fy za śpie -
wa li pio sen ki. 

Pa ni Jó ze fa Lo rek uro dzi ła się 15 grud nia 1912 ro ku. Prze ży -
ła dwie woj ny świa to we, sa na cję, ko mu nizm, kil ka in fla cji i wy -
mian pie nię dzy. Uro dzi ła pię cio ro dzie ci, do cze ka ła się 13 wnu cząt
i 12 pra wnu ków. Jej mąż Jó zef zmarł 34 la ta te mu. Ja ko dziec ko
uczy ła się pi sać kre dą na ta bli cy, by w ko lej nych dzie się cio le ciach
prze żyć kil ka re wo lu cji tech nicz nych. Ma ma nie mia ła ła two w ży -
ciu – gdy mia ła kil ka lat zmarł jej oj ciec i mu sia ła iść na służ bę za
wikt i drob ne wy na gro dze nie do mia sta. Za ro bio ne w ten spo sób
pie nią dze prze ka zy wa ła swo jej ma mie na wy cho wa nie swo je go ro -
dzeń stwa. Na szczę ście tra fi ła do do brej ro dzi ny i opie ko wa ła się
dzieć mi. Na wet cho dzi ła do te atru i wy jeż dża ła na wa ka cje z dzieć -
mi, któ ry mi się ca ły czas opie ko wa ła. Pod czas II woj ny świa to wej
stra ci ła dwóch bra ci, a sa ma cu dem unik nę ła śmier ci wy sia da jąc
wcze śniej z po cią gu, któ re go pa sa że ro wie na na stęp nej sta cji zo stali
aresz to wa ni przez hi tle row ców. Ma ma gdy przy cho dzi ła do mnie
do li ceum na wy wia dów ki, to wszy scy my śle li, że to mo ja sio stra
– za wsze mło do wy glą da ła i by ła ład ną ko bie tą. Po woj nie pro wa -
dzi ła go spo dar stwo rol ne, wsta wa ła o trze ciej nad ra nem i ko si ła
zbo że. Za czę ła od ma łe go go spo dar stwa, ku po wa ła zie mię, któ ra
mia ła jej za pew nić do bro byt. Te raz ubo le wa, że zie mia le ży odło -
giem. Jest ży wot na i do dziś lu bi spa ce ro wać. Jesz cze po sie dem dzie -
siąt ce prze ska ki wa ła ogro dze nie nad za le wem by na skró ty dojść do
po la – mó wi cór ka Da nu ta Osta szyn.

By ła i jest dla nas wzo rem bab ci. Za wsze roz piesz cza ła swo je
wnu ki, za wsze mia ła dla nas coś słod kie go. Do dziś jest w peł ni kon-
tak to wa i jesz cze cza sa mi coś go tu je we dług swo ich prze pi sów – do -
da ją wnucz ki: Mi ro sła wa Biał kow ska, Ka ro li na Ko szyc ka i Agniesz -
ka Zio ło. (TAŁ)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach
składa serdeczne podziękowania dla:

Pana Janusza Trojana – piekarnia „Łysa Góra”

Pana Tomasza Przybylskiego – firma „Kronos”

Państwa Barbary i Władysława Przybylskich
– firma „Stebar”

Pana Jana Pyli – firma „Promerol”

Państwa Bogusławy i Janusza Kromka
– firma „Specjały Lisieckie”

Pana Szymona Jaśkowiaka – „Spółka nad zalewem”

Pana Stefana Madydy – restauracja „Romantica”

Pana Tadeusza Mastka – sołtysa wsi Czułów

Pana Tomasza Kasprzyka – sklep „Avita” Mników

Dzięki Państwa zaangażowaniu i wsparciu Ośrodek
Pomocy Społecznej jak co roku mógł przygotować
Paczki Mikołajowe dla 170 dzieci z najbardziej po-
trzebujących rodzin z terenu Gminy Liszki.

Za wszelka pomoc serdecznie dziękujemy i życzymy
pomyślności w Nowym 2013 Roku.

Kierownik oraz pracownicy GOPS Liszki

Po dzię ko wa nie
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W trze ciej edycji Gmin ne go Kon kur su Ma te ma tycz ne -
go im. Ja na Kan te go Stecz kow skie go wzię ło udział 130
uczniów z klas IV – VI szkół pod sta wo wych oraz gim na zjów
z te re nu na szej gmi ny.

Uczest ni cy kon kur su mie li sześć dzie siąt mi nut na roz wią-
za nie dzie się ciu za mknię tych py tań te sto wych i pię ciu za dań
w któ rych wy ma ga ne by ło sa mo dziel ne roz wią za nie. Po ziom
wie dzy uczniów był bar dzo wy rów na ny i wie lu z nich uzy ska ło
po nad dwa dzie ścia punk tów z trzy dzie stu moż li wych.

Pierw sze miej sce w ka te go rii szkół pod sta wo wych zdo by -
ła Kin ga Żar ska (SP w Kry spi no wie), dru gie – Wik to ria Orze-
chow ska (SP w Cho le rzy nie), a rów no rzęd ne trze cie – Ma te usz
Wę dzi cha i Mi chał dzie dzic – (SP Nr 2 w Ka szo wie). Wy róż nie-
nia otrzy ma li: Kac per Sza lus (SP w Pie ka rach), Klau dia Urba-
nik (SP w Rącz nej) Aga ta So lec ka (SP w Je zio rza nach), Ju sty na
Żak (SP Nr 1 w Ka szo wie), Krzysz tof Pi tu ła (SP w Czu ło wie),
Ka ro li na Kor pak (SP w Mo ra wi cy), Ka mil Ko wa lik (ZS w Lisz-
kach).

W ka te go rii gim na zjów zwy cię ży ła Jo an na Jo chy mek
(Gim na zjum w Mni ko wie) przed Ka ro lem Ma de jem (Gim na z-
jum w Mni ko wie) i Pa try cją Orze chow ską (Gim na zjum w Mni-
ko wie. Wy róż nie nie otrzy ma ła Do mi ni ka Kli ta (ZS w Lisz kach).

Na gro dy ufun do wa ne przez Sto wa rzy sze nie na Rzecz Zie mi
Li siec kiej wrę czył Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku la, któ ry po-
gra tu lo wał uczest ni kom za in te re so wa nia i osią gnię tych suk ce-
sów w ma te ma ty ce. Wy ra ził tak że na dzie ję, że suk ce sy dziew czyn
w ko lej nych la tach za chę cą chłop ców do udzia łu w kon kur sie.

Cie szę się, że co raz wię cej uczniów bie rze udział w kon kur-
sie ma te ma tycz nym i co raz wię cej na uczy cie li włą cza się w je go
or ga ni za cję. Mam na dzie ję, ze po zwo li to na roz wój za in te re so-
wania ma te ma ty ką wśród uczniów – mó wi dy rek tor Szko ły Pod-
sta wo wej Nr 2 w Ka szo wie Sta ni sła wa Bu czek, któ ra by ła or ga-
ni za to rem kon kur su przy współ pra cy Te re sy Fa lisz (SP w Rącz-
nej) i Mał go rza ty Pi liń skiej – (SP w Czu ło wie). (TAŁ)

Nie strasz na im ma te ma ty ka

Sty pen dia i na gro dy

Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la wrę czył co rocz ne sty pen-
dia i na gro dy dla uczniów i stu den tów od no szą cych wy bit ne
wy ni ki w dzie dzi nie spor tu, kul tu ry i na uki. W dzie się cio let-
niej hi sto rii przy zna wa nia tych wy róż nień, sty pen dy sta mi zo -
sta wa li mu zy cy, spor tow cy, lau re aci olim piad na uko wych. Do
szcze gól nie zna nych lau re atów na le żą: Da riusz Kuć – lek ko at-
le ta – dwu krot ny olim pij czyk; Alek san dra Le lek – mu zyk wio-
lon cze list ka; Ka mil Ja siń ski – gim na styk, mistrz Pol ski, by ły
czło nek Ka dry Pol ski; Pa weł Sto lar ski – pił karz Wi sły Kra ków
czło nek Ka dry Pol ski U -17; An na Sit – nie gdyś czo ło wa wio-
ślar ka, obec nie mo del ka.

W bie żą cym ro ku na gro dze ni zo sta li wy bit ni spor tow cy: 
– Klau dia Szew czyk – ka ja kar ka, czło nek Ka dry Pol ski, mi st-

rzy ni Pol ski K -2 10.000m i mło dzie żo wa mi strzy ni Pol ski  K-4
500m;

– Grze gorz Bie rza ło – ka ja karz, czło nek Ka dry Pol ski, mło dzie-
żo wy wi ce mistrz Pol ski K1 200m i zdo byw ca trze cie go miej -
sca na Mi strzo stwach Pol ski se nio rów K -2 200m;

– Alek san dra Wierz bow ska – te ni sist ka, mi strzy ni Pol ski w te-
ni sie ziem nym w ka te go rii dzie się cio lat ków w grze po je dyn-
czej i mi strzo stwo Pol ski w te ni sie ziem nym w ka te go rii dzie-
się cio lat ków w grze po dwój nej.

– Człon ko wie dru ży ny LKS Lot nik Kry spi nów (Krzysz tof Sad -
ko, Ka mil Ko zioł, Prze my sław Ju rek, Ju rand Sa to ra, Ra fał Li-
sow ski, Ta de usz Saj dak, Ma te usz Wol ko), któ rzy zdo by li mi -
strzo stwo Pol ski w pił ce noż nej dru żyn zrze szo nych w lu do-
wych ze spo łach spor to wych.
Wy róż nie ni w 2012 Klau dia Szew czyk i Grze gorz Bie rza ło

stu diu ją i wy czy no wo upra wia ją sport. Zda niem eks per tów ro ku -
ją na dzie je na wy bit nych ka ja ka rzy – olim pij czy ków. Swo ją przy-
go dę ze spor tem za czę li w dzia ła ją cym na te re nie gmi ny Lisz ki

UKS Olimp – uczniow skim klu bie, któ ry or ga ni zu je do fi nan so wa -
ne od wie lu lat przez Sa mo rząd Gmi ny za ję cia spor to we dla dzie -
ci w wie ku 9-15 lat.

Ola Wierz bow ska na le ży do naj lep szych w swo jej ka te go rii
wie ko wej te ni si stek w Pol sce. Jest tak że świet ną uczen ni cą. Przy-
zna na przez Wój ta Wa cła wa Ku lę na gro da, jest pierw szą na gro dą
pie nięż ną, ja ką otrzy ma ła mło da spor t smen ka w swo jej do tych cza-
so wej ka rie rze – po wie dzia ła jej ma ma Bar ba ra.

Bar dzo się cie szę, że co ro ku w na szej Gmi nie Lisz ki ob ja wia -
ją się no we ta len ty o któ rych sły chać w ca łej Pol sce. Dzię ki na szym
uzdol nio nym spor tow com sku tecz nie pro mo wa na jest tak że na sza
Gmi na. To bar dzo do brze. Co ro ku wy da je my zna czą ce środ ki fi-
nan so we z bu dże tu gmi ny na do fi nan so wa nie za jęć w klu bach spor-
to wych, w któ rych swo ją przy go dę ze spor tem mo gą roz po cząć naj-
młod si miesz kań cy Zie mi Li siec kiej. Wspie ra my na sze uzdol nio ne
ta len ty i mam na dzie je, że gdy już zdo bę dą naj wyż sze miej sca na
podiach, to z du mą wte dy po wie dzą, że rad ni i Wójt Gmi ny, ja ko
pierw si wspie ra li fi nan so wo ich przy go dę ze spor tem – po wie dział
Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la. (red)
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Materiały niezbędne do ociepleń
i wykończeń

– płyty gipsowe
– wełna UniMata
– płyty OSB Kronopol
– klej elastyczny BolixE

i wiele innych
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Sa mo dziel ny Pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej w Lisz-
kach w naj bliż szym cza sie po dej mie współ pra cę z pry wat nym
Szpi ta lem w Ska wi nie im. Stan ley Du drick’a aby za pew nić pa-
cjen tom gwa ran to wa ny w ra mach kon trak tów z Na ro do wym
Fun du szem Zdro wia bar dzo wy so ki po ziom i stan dard bez-
płat nych usług.

Szpi tal wie lo spe cja li stycz ny im. Stan ley Du drick’a w Ska wi-
nie jest wy so ko spe cja li stycz ną jed nost ką me dycz ną świad czą cą
usłu gi z za kre su chi rur gii ogól nej oraz chi rur gii on ko lo gicz nej któ -
ra roz po czę ła swo ją dzia łal ność dwa la ta te mu. No wo wy bu do wa -
ny szpi tal jest wy po sa żo ny w ca ło ści w naj now szy sprzęt me dycz -
ny za ku pio ny w la tach 2010/2011. Speł nia wszyst kie wy mo gi hi gie-
nicz ne i sa ni tar ne Unii Eu ro pej skiej, do dys po zy cji pa cjen tów
przy go to wa ne są sa le jed no, dwu i trzy oso bo we z wła snym wę złem
sa ni tar nym, do stę pem do in ter ne tu i te le wi zją. Od dzia ły dys po-
nu ją dwo ma sa la mi ope ra cyj ny mi wy po sa żo ny mi w no wo cze sny
sprzęt la pa ro sko po wy i en do sko po wy. Mi mo iż szpi tal jest jed no-
st ką pry wat ną wszyst kie usłu gi w za kre sie chi rur gii ogól nej i on-
ko lo gicz nej re ali zo wa ne są w opar ciu o kon trakt z Na ro do wym
Fun du szem Zdro wia – dla osób ubez pie czo nych są one cał ko wi cie
bez płat ne.

Jed nost ka wy spe cja li zo wa na jest w chi rur gicz nym le cze niu
cho rych z no wo two ra mi prze wo du po kar mo we go, pier si oraz gru-
czo łów do krew nych. Ze spół le ka rzy skła da się wy łącz nie z do-
świad czo nych, wy szko lo nych le ka rzy: dwóch spe cja li stów chi rur-
gii on ko lo gicz nej, trzech spe cja li stów chi rur gów ogól nych, 2 spe-
cja li stów ane ste zjo lo gii i in ten syw nej te ra pii a tak że ja ko je dy ny
ośro dek w Ma ło pol sce Szpi tal w Ska wi nie ru ty no wo wy ko nu je la-
pa ro sko po we re sek cje w no wo two rach je li ta gru be go i od byt ni cy.
Za bie gi ta kie za pew nia ją bez pie czeń stwo i sku tecz ność po rów ny-
wal ną z za bie giem tra dy cyj nym. Ogra ni cza ją jed no cze śnie za kres
ura zu wy ni ka ją ce go z ope ra cji, umoż li wia ją skró ce nie po by tu
w szpi ta lu i szyb ki po wrót do peł nej ak tyw no ści ży cio wej i za wo-
do wej,

Dzię ki sta łej współ pra cy z ze spo łem on ko lo gów i ra dio te ra-
peu tów cho ry z no wo two ra mi prze wo du po kar mo we go ma za-
pew nio ną kom plek so wą opie kę, za rów no w za kre sie te ra pii przed-
ope ra cyj nej jak i le cze nia uzu peł nia ją ce go po za bie gu. 

Dru gą dzie dzi ną w któ rej szpi tal sta je się wio dą cym ośrod-
kiem w Ma ło pol sce jest od twa rza nie cią gło ści prze wo du po kar-
mo we go w prze bie gu nie wy dol no ści je lit, ja ko na stęp stwo ze spo -

łu krót kie go je li ta, cho ro by Le śniow skie go -Croh na, wrzo dzie ją ce -
go za pa le nia je li ta gru be go oraz prze tok je li to wych po wsta łych
w wy ni ku uszko dzeń lub cho rób za pal nych. 

W za kre sie dzia łal no ści szpi ta la po zo sta ją tak że wszyst kie za-
bie gi z za kre su chi rur gii ogól nej: ope ra cje prze pu klin, pę che rzy ka
żół cio we go (la pa ro sko po we i kla sycz nie) i dróg żół cio wych (za-
bie gi en do sko po we), ga stro i je ju no sto mie (w tym PEG i in ne ma-
ło in wa zyj ne ga stro sto mie), ope ra cje tar czy cy, przy tar czyc i nad-
ner czy, ży la ków koń czyn dol nych, wsz cze pia nie por tów na czy nio-
wych, chi rur gicz ne le cze nie oty ło ści oraz za bie gi z za kre su prok -
to lo gii: le cze nie guz ków krwaw ni czych, szcze lin od by tu oraz rop -
ni i prze tok oko ło od byt ni czych.

Na le ży rów nież pod kre ślić iż mi mo krót kie go cza su dzia ła nia
szpi tal w 2012 ro ku otrzy mał Akre dy ta cje Mi ni ster stwa Zdro wia.
Ozna cza to że speł nia on naj wyż sze stan dar dy me dycz ne wy zna-
czo ne przez Cen trum Mo ni to ro wa nia Ja ko ści w Ochro nie Zdro-
wia. Obec nie w ca łej Pol sce ta ki cer ty fi kat po sia da 117 pla có wek
opie ki me dycz nej. War to pod kre ślić że akre dy ta cję tą szpi tal w Ska-
wi nie otrzy mał z dru gim naj lep szym wy ni kiem w Pol sce. 

Od ręb nym za kre sem dzia ła nia szpi ta la jest opie ka nad cho-
ry mi po zba wio ny mi spraw ne go prze wo du po kar mo we go
a w związ ku z tym wy ma ga ją cych tzw le cze nia po za je li to we go.
Szpi tal po sia da wła sny mie szal nik dzię ki cze mu mo że in dy wi du -
al nie two rzyć mie sza ni ny od żyw cze dla cho rych nie mo gą cych
przyj mo wać po kar mu do ust nie. Obec nie w opie ce szpi ta la po zo s-
ta je pra wie 100 cho rych prze by wa ją cych na co dzień w do mach
a utrzy my wa nych przy ży ciu dzię ki dzia łal no ści szpi ta la. Jest to
naj więk sze cen trum ży wie nia po za je li to we go w Pol sce po łu dnio-
wej. Wszel kich in for ma cji na te mat moż li wo ści le cze nia w tym no-
wo cze snym szpi ta lu moż na uzy skać na stro nie www.szpi tal ska wi -
na.pl lub pod nu me rem te le fo nu – 12 444 65-26. (red)

W tro sce o pa cjen tów

Spra wy mel dun ko we – zmia ny – znie sie nie sank cji kar nych dla oby wa te li pol skich, oby-
wa te li UE, oby wa te li EFTA – stron EOG oraz oby wa te li
Kon fe de ra cji Szwaj car skiej za nie do peł nie nie obo wiąz ku
mel dun ko we go;

– znie sie nie obo wiąz ku za mel do wa nia oby wa te li pol skich,
oby wa te li UE, oby wa te li państw EFTA – stron EOG oraz
oby wa te li Kon fe de ra cji Szwaj car skiej na po byt cza so wy nie
prze kra cza ją cy trzech mie się cy;

– li kwi da cję obo wiąz ku mel dun ko we go wcza so wi czów i tu-
ry stów;

– li kwi da cję obo wiąz ków wła ści cie li, do zor ców, ad mi ni stra-
to rów nie ru cho mo ści oraz za kła dów pra cy we ry fi ko wa nia
wy peł nia nia obo wiąz ku mel dun ko we go przez miesz kań-
ców lub pra cow ni ków;

– wy dłu że nie okre sów wy jaz dów za gra nicz nych pod le ga ją-
cych zgło sze niu w or ga nie ewi den cji lud no ści z 3 do 6 mie-
się cy. (red)

W dniu 31 grud nia 2012 ro ku we szła w ży cie usta wa z dnia 7 grud-
nia 2012 r. o zmia nie usta wy o ewi den cji lud no ści i do wo dach
oso bi stych oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz.
1407), na mo cy któ rej wpro wa dzo no sze reg uła twień w re ali za-
cji obo wiąz ku mel dun ko we go obej mu ją cych mię dzy in ny mi:

– wpro wa dze nie moż li wo ści au to ma tycz ne go wy mel do wa-
nia przy za mel do wa niu w no wym miej scu;

– wpro wa dze nie moż li wo ści do peł nie nia obo wiąz ku mel-
dun ko we go przez usta no wio ne go peł no moc ni ka; 

– wy dłu że nie ter mi nu na re ali za cję obo wiąz ku mel dun ko-
we go z 4 do 30 dni;

– od stą pie nie od ko niecz no ści zgła sza nia przy do peł nia-
niu obo wiąz ku mel dun ko we go in for ma cji o wy kształ ce-
niu, obo wiąz ku woj sko wym oraz przed kła da nia woj sko-
we go do ku men tu oso bi ste go;



Ziemia Lisiecka • styczeń/luty 2013 (1/65)8

Gmi na do pła ci
do wo dy i ście ków

Ta ry fa zbio ro we go od pro wa dza nia ście ków dla go spo-
darstw do mo wych oraz po zo sta łych od bior ców, wpro wa dza nych
do zbior czych urzą dzeń ka na li za cyj nych sta no wią cych wła sność
ko mu nal ną Gmi ny Lisz ki wy no si 9,96 zł net to + po da tek VAT.
Do pła ta Gmi ny Lisz ki dla go spo darstw do mo wych za od pro wa-
dza nie ście ków wy nie sie 4,41 zł net to + po da tek VAT za od pro-
wa dze nie każ de go me tra sze ścien ne go ście ków.

Pod mio ty go spo dar cze za prze kro cze nie do pusz czal nych
wskaź ni ków pa ra me trów ście ków za pła cą 12,15 zł net to + po da-
tek VAT za każ dy metr sze ścien ny od pro wa dzo nych nie czy sto-
ści.

Opła ta abo na men to wa za okres roz li cze nio wy od wo do-
mie rza wy no si 2 zł net to + po da tek VAT, a opła ta za przy łą cze-
nie do urzą dzeń wo do cią go wo – ka na li za cyj nych bę dą cych
w po sia da niu eks plo ra to ra wy ni ka ją cą z kosz tów prze pro wa dze-
nia prób tech nicz nych przy łą cza wy bu do wa ne go przez od bior -
cę usług wy no si 150 zł net to + po da tek VAT.

TAŁ

Od 1 stycz nia 2013r obo wią zu ją no we ta ry fy za do star-
cza ną wo dę z gmin ne go wo do cią gu oraz za od pro wa dza nie
ście ków. Dla go spo darstw do mo wych, Ra da Gmi ny Lisz ki
uchwa li ła do pła ty do do star cza nej wo dy i od pro wa dza nych
ście ków w ce lu zmi ni ma li zo wa nia pod wy żek ta ryf. Do pła ty
te zo sta ną już uwzględ nio ne przy wy sta wia niu fak tur.

Od bior cy wo dy do star cza nej po przez gmin ny wo do ciąg za-
pła cą te raz za 1 metr sze ścien ny 4,40 zł net to + po da tek VAT.
Od bior cy wo dy z go spo darstw do mo wych otrzy ma ją do pła tę od
Gmi ny Lisz ki w wy so ko ści 0,41 zł net to + po da tek VAT do ce ny
1 me tra sze ścien ne go do star czo nej wo dy. O wpro wa dze nie do-
pła ty za wnio sko wa li rad ni z Rącz nej, a Ra da Gmi ny Lisz ki prze-
gło so wa ła pro po zy cję.

Bu dżet Gmi ny Lisz ki
na 2013 rok

Ra da Gmi ny Lisz ki jed no gło śnie uchwa li ła bu dżet Gmi ny
Lisz ki na 2013 rok. Do cho dy bu dże tu gmi ny wy nio są
53.305.306 zło tych, a wy dat ki 64.062.496 zło tych. Róż ni ca mię-
dzy do cho da mi i wy dat ka mi sta no wi pla no wa ny de fi cyt bu dże -
tu w kwo cie 10.757.190 zło tych, któ ry po kry ty zo sta nie z za-
cią gnię tej po życz ki i kre dy tu. W bie żą cym ro ku za pla no wa no
spła tę 5.700.000 zło tych za cią gnię tych w ubie głych la tach kre-
dy tów.

Chcia łem po dzię ko wać rad nym za jed no myśl ne gło so wa nie
nad bu dże tem, co do wo dzi że wbrew krą żą cym opi niom nasz gmin -
ny sa mo rząd do brze funk cjo nu je. Mi mo, ze cza sem zda rza ją się
mię dzy na mi róż ni ce zdań, po tra fi my być spój ni i kon se kwent ni
w dzia ła niu. Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się Skarb nik Gmi ny
Lisz ki Pa ni Jó ze fie Urban, któ ra bar dzo do brze pro wa dzi gmin ne fi-
nan se i czu wa by bu dżet gmi ny nie wy mknął się spod kon tro li – po-
dzię ko wał po uchwa le niu bu dże tu Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku -
la.

Naj waż niej sze źró dła te go rocz nych do cho dów bu dże tu gmi -
ny to m.in. sub wen cja oświa to wa w kwo cie 11.846.976 zło tych oraz
sub wen cja wy rów naw cza w wy so ko ści 3.023.344 zło tych. W 2013
ro ku do ta cje ce lo wa otrzy ma na z bu dże tu pań stwa na za da nia zle-
co ne do ty czą ce świad czeń ro dzin nych wy nie sie 2.649.500 zło tych.

W bie żą cym ro ku Gmi na Lisz ki otrzy ma wspar cie fi nan so -
we ze środ ków Unii Eu ro pej skiej na: re wi ta li za cję wsi Mo ra wi ca
– re mont dro gi wraz z chod ni kiem i od wod nie niem – 351.000 zło-
tych, bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej i oczysz czal ni ście ków – 14
mi lio nów zło tych, bu do wę szat ni spor to wej w Ście jo wi cach
– 313.000 zło tych oraz w Pie ka rach – 80.000 zło tych.

Czyn sze za dzier ża wę grun tów i lo ka li ma ją za si lić bu dżet
w kwo cie 2.725.230 zło tych, a do cho dy z ty tu łu sprze da ży mie nia
Gmi ny Lisz ki – 500.000 zło tych.

Waż ną po zy cją po stro nie do cho dów bę dą wpły wy z róż nych
po dat ków: udzia ły w po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych

– 9.490.915 zło tych; po da tek od nie ru cho mo ści od osób praw nych
– 2.300.000 zło tych; po da tek od nie ru cho mo ści od osób fi zycz-
nych – 950.000 zło tych; po da tek rol ny – 1.165.000 zło tych; po da-
tek od środ ków trans por to wych – 260.000 zło tych; wpły wy z opła -
ty tar go wej w Lisz kach – 110.000 zło tych; po da tek od spad ków
i da ro wizn – 40.000 zło tych; po da tek od czyn no ści cy wil no
– praw nych – 380.000 zło tych. 

Naj więk szą po zy cją po stro nie te go rocz nych wy dat ków bu-
dże to wych Gmi ny Lisz ki bę dzie re ali za cja za dań in we sty cyj nych
– 27.526.700 zło tych (o 4 mi lio ny zło tych wię cej niż w ro ku ubie -
głym). 

Pro wa dze nie za dań z za kre su oświa ty i wy cho wa nia kosz to-
wać bę dzie 18.491.650 zło tych. Kosz ty utrzy ma nia szkół pod sta-
wo wych wy nio są 10.196.000 zło tych, gim na zjów – 4.048.900 zło-
tych, od dzia łów przed szkol nych w szko łach – 909.550 zło tych,
kosz ty do wo że nia uczniów do róż nych szkół – 400.300 zło tych. Na
do ta cje do przed szko li pu blicz nych i nie pu blicz nych za re zer wo-
wa no 1.850.000 zło tych, a na do ta cję na utrzy ma nie po rad ni psy-
cho lo gicz no -pe da go gicz nej w Za bie rzo wie 42.500 zło tych.

Na za da nia z za kre su opie ki spo łecz nej Gmi na Lisz ki wy da
4.621.805 zło tych, a na gmin ną ad mi ni stra cje – 4.476.171 zło tych.
Oświe tle nie ulic, pla ców i dróg w 2013 ro ku kosz to wać ma
1.039.000 zło tych (w tym za kup ener gii elek trycz nej – 648.000 zło-
tych). Te go rocz na do ta cja do usług prze wo zo wych MPK wy nie sie
1.600.000 zło tych. Na do pła tę do wo dy i ście ków za re zer wo wa no
1.300.000 zło tych.

Ca ło rocz na dzia łal ność Gmin nej Bi blio te ki pu blicz nej kosz-
to wać bę dzie 146.500 zło tych, a na po trze by za pew nia nia go to wo-
ści bo jo wej OSP na te re nie Gmi ny za pla no wa no 277.300 zło tych.
Na ca ło rocz ne utrzy ma nie czy sto ści na te re nie Gmi ny za pla no wa -
no 110.100 zło tych, a na od biór i za go spo da ro wa nie od pa dów ko-
mu nal nych 600.000 zło tych. 

In ne waż ne te go rocz ne wy dat ki bu dże to we to m. in.: zi mo we
utrzy ma nie dróg gmin nych – 100.000 zło tych; re mont na wierzch -
ni as fal to wych – 110.000 zło tych; re zer wa ce lo wa do dys po zy cji
so łectw – 476.970 zło tych; do ta cje ce lo we na za da nia prze ciw dzia-
ła nia uza leż nie niom i pa to lo giom – 220.000 zło tych; do ta cja dla
sto wa rzy szeń na or ga ni za cję im prez kul tu ral nych – 80.000 zło-
tych. (TAŁ)
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W tegorocznym budżecie Gminy Liszki gminny samorząd
przeznaczył ponad 27 milionów złotych na realizacje zadań in-
westycyjnych. To o 4 miliony złotych więcej niż w roku ubiegłym.

Najbardziej kosztowna grupa wydatków to budowa kanali-
zacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków – ponad 21
milionów złotych. Ponad 4 miliony złotych Gmina Liszki prze-
znaczy na poprawę stanu dróg wojewódzkich, powiatowych
i gminnych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone m.in. na roz-
budowę gminnej sieci wodociągowej i oświetlenia dróg, budowę
szatni sportowych oraz na kilka mniejszych inwestycji, których po-
trzebę realizacji zgłaszali mieszkańcy.

W bieżącym roku Gmina Liszki otrzyma wsparcie finansowe
ze środków Unii Europejskiej na: rewitalizację wsi Morawica – re-
mont drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem (351.000 złotych),
budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków (14 milio-
nów złotych), budowę szatni sportowej w Ściejowicach (313.000
złotych) oraz w Piekarach (80.000 złotych).

Planowane wydatki w złotych na inwestycje w 2013 roku

Ponad 27 mln zł
na inwestycje!

rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w gminie 150.000

połączenie wodociągu Czułów-Baczyn 150.000

budowa zbiorników wody pitnej w Czułowie
i Rącznej 200.000

połączenie wodociągu Mników-Czułów 20.000

budowa suchego zbiornika w Piekarach 50.000

wiata przystankowa w Jeziorzanach 6.000

wiaty przystankowe w Rącznej 20.000

budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej
Liszki-Kryspinów 20.000

Drogi publiczne powiatowe:

– dotacja na remont chodnika w Morawicy (środki
wsi 40.000) 120.000

– dotacja na wykonanie  nakładki asfaltowej i prze-
budowa przepustu na drodze Liszki – Rączna 300.000

– dotacja na wykonanie nakładki na drodze
w Baczynie 70.000

– projekt budowy mostu w Piekarach 120.000

– projekt budowy drogi w Rącznej (środki wsi) 30.000

– projekt budowy drogi w Morawicy (środki wsi) 90.000

– projekt budowy drogi w Chrosnej 76.900

– projekt budowy drogi w Czułowie 20.000

Drogi publiczne gminne:

– rewitalizacja centrum wsi Morawica – remont
drogi z kanalizacją (środki wsi 372.000) 1.100.000

– modernizacja drogi gminnej w Kaszowie 1.900.000

– asfaltowanie dróg gminnych 246.000

– asfaltowanie dróg gminnych w Morawicy
(środki wsi) 50.000

– odwodnienie drogi w Morawicy (środki wsi) 100.000

– remont dróg gminnych w Morawicy (środki
wsi) 60.000

– odwodnienie drogi w Kryspinowie 60.000

– odwodnienie drogi w Czułowie 30.000

– budowa przepustu w Ściejowicach 100.000

– odwodnienie drogi w Kryspinowie 60.000

– odwodnienie drogi w Morawicy (środki wsi) 50.000

– remont drogi w Budzyniu (środki wsi) 50.000

– budowa drogi w Budzyniu (środki wsi) 8.000

– budowa drogi w Cholerzynie 50.000

wykup gruntów pod inwestycje 60.000

remont budynku administracyjnego nr 94 40.000

remont budynku administracyjnego nr 230 50.000

zakup sprzętu biurowego 12.000

projekt rozbudowy Zespołu Szkół w Liszkach 60.000

budowa kanalizacji Kaszów 3.457.300

budowa kanalizacji Mników 2.534.400

budowa kanalizacji Morawica - Chrosna 2.652.300

rozbudowa oczyszczalni ścieków 9.773.500

nadzór nad robotami kanalizacyjnymi
i oczyszczalnia 402.500

jednostka Realizująca Projekt - JRP 180.000

przebudowa przepompowni ścieków w Liszkach i
Kryspinowie z kolektorem tłocznym 2.100.000

budowa przepompowni w Liszkach 80.000

budowa oświetlenia ulicznego w gminie 170.000

ogrodzenie kapliczki w Kaszowie (środki wsi) 5.000

remont Domu Ludowego w Budzyniu (środki wsi) 22.400

budowa szatni sportowej w Ściejowicach 400.000

budowa szatni sportowej w Piekarach 160.000

budowa boiska sportowego w Czułowie
– zabezpieczenie skarpy 50.000

budowa boiska sportowego w Czułowie
– wyposażenie boiska 10.400
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Szko ła Pod sta wo wa w Cho le rzy nie
z Fi lią w Mni ko wie

Szko ła Pod sta wo wa w Cho le rzy nie z Fi lią w Mni ko wie,
choć mie ści się w dwóch miej sco wo ściach i dwóch bu dyn -
kach, two rzy jed ną spój ną ca łość. Ce lem nad rzęd nym na szej
pra cy jest do bro ucznia oraz za pew nie nie mu bez piecz nych
wa run ków roz wo ju. 

Pra cu je my w sys te mie jed no zmia no wym. Ja ko na uczy cie -
le two rzy my kom pe tent ny i cią gle do sko na lą cy się ze spół. Uwa -
ża my, że każ de dziec ko ma zdol no ści, któ re na le ży od kryć i roz -
wi jać. Sto su je my no wo cze sne, a za ra zem spraw dzo ne me to dy
dy dak tycz ne. Dzię ki te mu ucznio wie osią ga ją wy so kie wy ni ki
na ucza nia, co po twier dza ją wy ni ki spraw dzia nów po kla sie VI -
-ej. Or ga ni zu je my cie ka we wy jaz dy o cha rak te rze kul tu ral nym
i kra jo znaw czym, np. aka de mia fil mo wa, te atr, mu zea. W od dzia -
le przed szkol nym re ali zu je my do dat ko we za ję cia z j. an giel skie -
go oraz pro jekt „Ma luj i tańcz”. Po sia da my sze ro ką ofer tę za jęć
po za lek cyj nych: ko ła przed mio to we roz wi ja ją ce z j. pol skie go,
an giel skie go i ma te ma ty ki oraz ta niec to wa rzy ski, pił ka noż na,
chór, ba sen, re dak cja szkol nej ga ze ty i in ne. 

W re zul ta cie tych dzia łań ucznio wie zdo by wa ją lau ry
w licz nych kon kur sach. Tyl ko w tym ro ku, wśród naj waż niej -
szych osią gnięć no tu je my: za kwa li fi ko wa nie się ucznia do wo je -
wódz kie go eta pu kon kur su hu ma ni stycz ne go, zdo by cie II i III m.
w gmin nym kon kur sie ma te ma tycz nym, uzy ska nie ty tu łu lau re -
ata w mię dzy na ro do wym kon kur sie j. an giel skie go Oxford Plus,
zdo by cie Pu cha ru Or ła Bia łe go w siat ków ce dziew cząt, oraz II -
-go m. w ko szy ków ce. Uczniom ma ją cym pro ble my w na uce po-
ma ga my na przed mio to wych za ję ciach wy rów naw czych, re wa l-
i da cyj nych, „Or to graf fi ti”, za ję ciach z lo go pe dą i pe da go giem. 

W pra cy wy cho waw czej in spi ru ją nas war to ści re pre zen -
to wa ne przez Pa tron kę Szko ły, Bł. Mat kę Te re sę z Kal ku ty: uczci -

wość, pra co wi tość, sza cu nek i życz li wość dla każ de go czło wie ka,
otwar cie na je go pro ble my. Włą cza my się w licz ne ak cje cha ry-
ta tyw ne. Uczest ni czy my w Ogól no pol skim kon kur sie „Bez piecz -
na szko ła, bez piecz ny uczeń” po sze rza jąc wie dzę dzie ci o na te -
mat ak tyw ne go ży cia spo łecz ne go. Za pew nia my na szym
uczniom co dzien ną opie kę świe tli co wą w go dzi nach od 7.00 do
16.00, obia dy ca te rin go we, her ba tę, mle ko oraz owo ce. Dys po nu-
je my bar dzo do bry mi wa run ka mi lo ka lo wy mi. Ko rzy sta my
z no wo cze sne go wy po sa że nia mul ti me dial ne go i sze ro kie go do -
stę pu do In ter ne tu. Każ dy uczeń po sia da oso bi stą szaf ką na
odzież i książ ki. 

Za rów no bu dyn ki szkol ne, bo iska spor to we jak i do brze
wy po sa żo ne pla ce za baw znaj du ją się w oto cze niu zie le ni. Od
lat szko ła ko rzy sta z fun du szy i do ta cji unij nych. Środ ki po zy -
sku je my tak że z 1% po dat ku od Przy ja ciół Szko ły. Dba my o to,
aby czas edu ka cji był dla dzie ci po ży tecz ny i ob fi to wał w cie ka -
we i ra do sne wy da rze nia, a Szko ła po zo sta ła w ich świa do mo ści
miej scem za wsze dla nich otwar tym i życz li wym. Za pra sza my
do nas i na www.spcho le rzyn.su per sz kol na.pl. (SP Cho le rzyn)
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Już po raz dru gi na ła mach „Zie mi Li siec kiej” przed sta -
wia my ofer tę dy dak tycz no - wy cho waw czą szkół pro wa dzo nych
przez Gmi nę Lisz ki. Chce my w ten spo sób przy bli żyć obec ną
sy tu ację w gmin nych pla ców kach oświa to wych, by de cy zje, do
któ rej szko ły za pi sać dziec ko, ro dzi ce po dej mo wa li zna jąc peł -
ną ofer tę na szych szkół, któ re ma ją wie le do za ofe ro wa nia swo -
im uczniom. Trze ba tak że po wie dzieć, że wa run ki lo ka lo we
w na szych szko łach ni czym nie ustę pu ją tak czę sto za chwa la -
nym szko łom kra kow skim, a czę sto na wet je prze wyż sza ją!

W kil ku te ma tach na sza Gmi na z pew no ścią prze wyż sza kra -
kow skie szko ły. Po pierw sze nikt w na szej Gmi nie (Wójt Gmi ny
i Ra da Gmi ny) nie my śli o za my ka niu szkół i każ dy ro dzic mo że
być pe wien, że je go dziec ko bę dzie mo gło ukoń czyć na ukę bez
zmia ny wy bra nej szko ły. Ko lej ny plus na szych szkół to ma łe li czeb -
nie kla sy po zwa la ją ce na lep szy kom fort na uki. Mniej sze szko ły to
rów nież szko ły bez prze mo cy i wol ne od nar ko ty ków, a za in sta lo -
wa ny w nich sys tem mo ni to rin gu po zwa la dzie ciom czuć się bez -
piecz niej.

Rów nież w in nych aspek tach na sze szko ły za pew nia ją po -
rów ny wal ny po ziom na uki, a w nie któ rych wi dać wy raź ną prze wa -
gę na szych pla có wek oświa to wych. Ucznio wie zdo by wa ją wie dzę
pod opie ką do świad czo nych na uczy cie li o czym świad czą osią ga -
ne przez nich wy ni ki eg za mi nów kom pe ten cyj nych. Szko ły pod -
sta wo we i gim na zja osią ga ją wy so kie i śred nie wy ni ki ze spraw -

dzia nu po kla sie VI i eg za mi nu gim na zjal ne go w dzie wię cio stop -
nio wej ska li sta ni no wej. Ucznio wie mo gą ko rzy stać z pro gra mów
ży wie nio wych (mle ko, owo ce) oraz z obia dów szkol nych. Dla
uczniów, któ rych ro dzi ce pra cu ją za wo do wo, we wszyst kich szko -
łach zor ga ni zo wa na jest peł na opie ka świe tli co wa. 

Szko ły po sia da ją tak że bo ga tą ofer tę za jęć po za lek cyj nych
(edu ka cyj ne, wy rów naw cze, spor to we, kul tu ral ne, pla stycz ne, kra -
jo znaw cze, te atral ne, ję zy ko we, kom pu te ro we, fil mo we i wie le in -
nych), pod czas któ rych każ dy uczeń mo że roz wi jać swo je za in te -
re so wa nia. W wie lu na szych pla ców kach oświa to wych po ja wi ło
się na wet tak abs trak cyj ne dla nas już do ro słych udo god nie nie ja -
kim są szaf ki szkol ne do użyt ku oso bi ste go – sło wem jak na ame -
ry kań skim fil mie…

Trze ba przy znać, że obec ny po ziom na szej gmin nej oświa ty
za wdzię cza my kon se kwen cji i pra co wi to ści Sa mo rzą du Gmi ny.
Pro wa dze nie za dań oświa to wych prze ka za no gmi nom do pie ro
w la tach dzie więć dzie sią tych XX w. i od te go cza su wa run ki na uki
uczniów sta ły się „oczkiem” w gło wie gmin nych wło da rzy. Tak by -
ło i jest już od kil ku ka den cji li siec kie go sa mo rzą du. W tym okre-
sie na grun tow ne re mon ty i roz bu do wę ba zy oświa to wej Gmi na
Lisz ki prze zna czy ła kil ka dzie siąt mi lio nów zło tych z wła snych do-
cho dów. Kon se kwen cja w dzia ła niu za owo co wa ła wy mier ny mi
efek ta mi – we wszyst kich szko łach wa run ki na uki zna czą co się
po pra wi ły – do hi sto rii prze szły nie do grza ne sa le lek cyj ne, prze -
cie ka ją ce da chy i wie ją cy wiatr przez nie szczel ne okna. Dzi siaj już
ma ło kto pa mię ta, że tak cał kiem nie daw no od da no do użyt ku no -
we dwa du że obiek ty szkol ne i trzy sa le spor to we… 

A za tem czy war to po sy łać dzie ci do na szych szkół, sprawdź -
cie to Pań stwo oso bi ście je od wie dza jąc!

Po zna je my na sze szko ły
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Szko ła Pod sta wo wa w Je zio rza nach

W bie żą cym ro ku ka len da rzo wym przy pa da okrą gła 40
rocz ni ca funk cjo no wa nia Szko ły Pod sta wo wej im. Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II w Je zio rza nach obej mu ją cej swym
ob wo dem dzie ci z Je zio rzan i Ście jo wic. Od mo men tu od da -
nia do użyt ku obec ne go bu dyn ku w 1971r. szko ła z ty po wej
„ty siąc lat ki” sta ła się zre for mo wa ną szko łą pod sta wo wą
z no wo cze sną ba zą lo ka lo wą.

Dzię ki sta ra niom ko lej nych sa mo rzą dów za rzą dza ją cych
na szą Gmi ną, któ re moc no in we stu ją w oświa tę oraz za an ga żo -
wa niu ro dzi ców, dziś dzie ci w na szej szko le uczą się w bar dzo
do brych wa run kach. Sa la od dzia łu przed szkol ne go oraz wszyst -
kie sa le lek cyj ne są du że, do brze oświe tlo ne, wy po sa żo ne w no -
we ko lo ro we me ble przy sto so wa ne do po zo sta wia nia przez dzie -
ci czę ści pod ręcz ni ków i przy bo rów w wy dzie lo nych szaf kach.
W kla sach, w któ rych uczą się dzie ci młod sze zor ga ni zo wa ne są
ką ci ki za ba wo wo -re kre acyj ne. 

Ucznio wie na szej szko ły ma ją do dys po zy cji pra cow nię
kom pu te ro wą z do stę pem do in ter ne tu i In ter ne to we Cen trum
In for ma cji Mul ti me dial nej, ta bli cę mul ti me dial ną a tak że wie le
po mo cy dy dak tycz nych w for mie elek tro nicz nej.

Bar dzo do brze wy po sa żo na jest rów nież w szko le ba za
spor to wa co owo cu je nie zmien nie od lat wy mier ny mi suk ce sa -
mi na szych uczniów w róż ne go ro dza ju za wo dach spor to wych
na te re nie gmi ny, po wia tu i wo je wódz twa. W do bie wszech obec-
nej „kom pu te ry za cji” roz wój spraw no ści fi zycz nej dzie ci le ży
nam szcze gól nie na ser cu dla te go w ka len darz im prez szkol nych
na sta łe wpi sał się już Gmin ny Trój bój Lek ko atle tycz ny, któ ry
co rocz nie or ga ni zu je my dla wszyst kich szkół pod sta wo wych
z te re nu Gmi ny. Bu du jąc wi ze ru nek bez piecz nej i przy ja znej
szko ły za pew nia my dzie ciom opie kę świe tli co wą, ko rzy sta nie

z obia du, po moc pe da go ga szkol ne go i lo go pe dy. Włą cza my
uczniów w re ali za cję pro gra mów: proz dro wot ne go, „Owo ce
w szko le”, „Bez piecz na dro ga do szko ły”. Wspie ra my uczniów
zdol nych, przy go to wu je my do kon kur sów przed mio to wych na
róż nych szcze blach. Na si ucznio wie zo sta li lau re ata mi kon kur -
sów gmin nych i wo je wódz kich. 

Ota cza my opie ką uczniów z dys funk cja mi, pro wa dzi my za -
ję cia wy rów naw cze, lo go pe dycz ne, re ali zu je my pro gra my do s-
to so wa ne do in dy wi du al nych po trzeb edu ka cyj nych ucznia. Pro -
wa dzi my za ję cia po za lek cyj ne pod czas któ rych ucznio wie roz -
wi ja ją swo je zdol no ści i za in te re so wa nia. Or ga ni zu je my róż no -
rod ne im pre zy szkol ne, pa trio tycz ne, eko lo gicz ne, ak cje cha ry-
ta tyw ne. In te gru je my spo łecz ność szkol ną po przez wy jaz dy
zwią za ne z pa tro nem szko ły, wy ciecz ki, im pre zy z oka zji: ślu bo -
wa nia klas I, Dnia Bab ci i Dziad ka, Dnia Mat ki i Oj ca po łą czo -
ne go z Dniem Dziec ka, współ pra cę z lo kal ny mi or ga ni za cja mi
dzia ła ją cy mi na te re nie so łectw: Je zio rza ny i Ście jo wi ce.

Bar dzo do bre wa run ki oraz przy ja zna at mos fe ra w szko le
za owo co wa ły za ufa niem ro dzi ców o czym świad czy sta ły wzrost
dzie ci sze ścio let nich za pi sy wa nych do na szej szko ły. Obec nie
sze ścio lat ki sta no wią 50% ogó łu uczniów kla sy I. (SP Je zio rza ny)

Szko ła Pod sta wo wa imie nia An to -
nie go Se wioł ka w Czu ło wie jest jed ną
z mniej szych szkół na te re nie Gmi ny
– uczęsz cza do niej obec nie 116 uczniów
z klas od 0 do VI. Jed no cze śnie szko ła
mo że się po chwa lić 138 –let nią tra dy cją
i ty tu łem „Szko ły z kla są” (od 2003 ro -
ku). Za trud nio nych jest w niej 17 na -
uczy cie li.

Usy tu owa nie szko ły na ubo czu, na ob sza rze wiej skim nie
prze szka dza w tym, aby by ła ona pla ców ką z dia lo giem, gdzie mię -
dzy na uczy cie la mi, ucznia mi i ro dzi ca mi pa nu je kul tu ra współ -
pra cy, otwar tość i re ago wa nie na po trze by.

Szko ła wciąż się roz wi ja i pod no si wy ni ki na ucza nia, w śro -
do wi sku ma bar dzo do brą opi nię, do ce nia nia jest rów nież przez
wła dze gmin ne i oświa to we. Na sze naj waż niej sze osią gnię cia w mi -
nio nym ro ku szkol nym to:

– Uzy ska nie naj lep sze go w Gmi nie Lisz ki wy ni ku Spraw dzia nu
w kla sie VI -31,4 punk tu, co lo ku je nas w gru pie 4% naj lep -
szych szkół w Pol sce. Ta ki wy nik uzy ska ły nie któ re pry wat ne
i spo łecz ne szko ły w Kra ko wie;

– W tro sce o sto so wa nie no wo cze snych me tod na ucza nia i mo-
ty wo wa nia uczniów do ucze nia się od 3 lat wdra ża my w szko -
le Pro gram Szkół Uczą cych Się, któ ry koń czy ny w bie żą cym
ro ku szkol nym pa ne lem ko le żeń skim;

– Chcąc prze ła mać nie chęć uczniów do na uki przed mio tów
ści słych, we wrze śniu te go ro ku szkol ne go wpro wa dzi li śmy

do pro gra mu na ucza nia in no wa cję pe da go gicz ną „Wpro wa -
dze nie do ro bo ty ki – ma ły kon struk tor”, co po win no za owo -
co wać kształ ce niem ka dry przy szłych in ży nie rów. Rów nież
ja ko je dy na szko ła w gmi nie od nie śli śmy suk ces w Ma ło pol -

skim Kon kur sie Hi sto rycz nym – czwór ka
na szych uczniów za kwa li fi ko wa ła się do
eta pu re jo no we go;
– Je ste śmy li de rem w Gmi nie Lisz ki
w za kre sie edu ka cji proz dro wot nej. Ja ko je -
dy na szko ła w Gmi nie Lisz ki w czerw cu
ubie głe go ro ku otrzy ma li śmy Cer ty fi kat
Szko ły Pro mu ją cej Zdro wie. W bie żą cym
ro ku szkol nym wszyst kie chęt ne dzie ci

uczest ni czą w na uce i do sko na le niu pły wa nia.
Na sze prio ry te ty to:
• pod mio to we trak to wa nie uczniów i ro dzi ców,
• two rze nie śro do wi ska sprzy ja ją ce go ucze niu się,
• dba łość o roz wój tech no lo gii in for ma tycz nych,
• po dej mo wa nie no wych wy zwań w na ucza niu, ucze niu się

oraz w wy cho wa niu,
• przy go to wa nie uczniów do osią ga nia suk ce sów w do ro -

słym ży ciu.
Wspól ne dzia ła nia spo łecz no ści szkol nej po ka zu ją, że nie

moż na „osiąść na lau rach”, gdyż po prze sta wa nie na do tych cza so -
wym do rob ku nie uchron nie pro wa dzi do ob ni że nia po zio mu pra -
cy szko ły. Chcąc utrzy mać wzrost, trze ba sta le się roz wi jać, co jest
na szym prio ry te tem. Za mie rza my przy łą czyć się do pro gra mu
„Ucze nie się przez ca łe ży cie”, któ ry funk cjo nu je w spo łe czeń stwie
eu ro pej skim, po nie waż jest on jak naj bar dziej moż li wy do zre ali -
zo wa nia w śro do wi sku na szej szko ły.

Opra co wa ła Kry sty na Kru szew ska

Szko ła Pod sta wo wa w Czu ło wie
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Szko ła Pod sta wo wa w Kry spi no wie

Szko ła Pod sta wo wa im. Kard. Ste fa na Wy szyń skie go
w Kry spi no wie mie ści się, w ma low ni czej czę ści pod kra kow -
skiej miej sco wo ści, w no wym bu dyn ku po ło żo nym z da la od
ru chli wych ulic. Jej lo ka li za cja sprzy ja po czu ciu bez pie czeń -
stwa dzie ci.

Szko ła wy po sa żo na jest w mo ni to ring wi zyj ny, przez co te -
ren wo kół niej jest strze żo ny i bez piecz ny. Po sia da dwa bo iska
szkol ne, du ży ogród dla dzie ci, sa lę gim na stycz ną, sto łów kę. Dys-
po nu je my no wo cze sny mi pra cow nia mi: kom pu te ro wą i mul ti -
me dial ną za ku pio ny mi ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go w ra mach pro jek tu „In ter ne to we cen tra in for ma cji
mul ti me dial nej w bi blio te kach szkol nych”. Dzie ci ro dzi ców pra -
cu ją cych mo gą prze by wać pod opie ką wy cho waw ców świe tli cy,
co dzien nie do godz. 16.30, gdzie oprócz za jęć opie kuń czo – wy -
cho waw czych or ga ni zo wa na jest edu ka cja przez za ba wę w ra-
mach re ali zo wa ne go pro gra mu „Pro jek tor – wo lon ta riat stu-
denc ki”.

Sa le lek cyj ne dla uczniów klas młod szych po sia da ją wy -
dzie lo ną część edu ka cyj ną – z po mo ca mi edu ka cyj ny mi, miej -
scem na pod ręcz ni ki i przy bo ry oraz re kre acyj ną – z dy wa ni -
kiem i za baw ka mi. Ucznio wie są go spo da rza mi swo ich klas
– uczą się dbać o swo je miej sce w szko le, przy go to wu jąc wy strój
sa li sto sow nie do oko licz no ści. Sa le wy po sa żo ne w sprzęt au dio -
wi zu al ny (pro jek tor, kom pu ter, ra dio ma gne to fon) a za ję cia pro -
wa dzo ne są z za sto so wa niem cie ka wych me tod ak ty wi zu ją cych
i środ ków dy dak tycz nych. Po za tym wszy scy ucznio wie ma ją
moż li wość ko rzy sta nia z ta bli cy in te rak tyw nej. Do brze wy po -
sa żo na w księ go zbiór bi blio te ka szkol na wspo ma ga roz wój i za -
in te re so wa nia uczniów. 

Ma ją oni moż li wość roz wi jać swo je za in te re so wa nia,
uczest ni cząc w za ję ciach wy rów naw czych oraz ko łach przed-
mio to wych pro wa dzo nych przez wy so ko wy kwa li fi ko wa nych
na uczy cie li. W szko le dzia ła ją: ko ło po lo ni stycz ne, ję zy ka an giel-
skie go i nie miec kie go, ma te ma tycz ne, przy rod ni cze, spor to we,
te atral ne, pla stycz ne, przy rod ni cze, ta niec, ba sen. W bu dyn ku
na szej pla ców ki pro wa dzo ne są za ję cia w ra mach współ pra cy ze
szko łą mu zycz ną oraz szko łą ję zy ka an giel skie go, funk cjo nu je
tu rów nież po rad nia psy cho lo gicz no – pe da go gicz na. Ucznio -
wie mo gą ko rzy stać z po mo cy pe da go ga, psy cho lo ga i lo go pe dy.

Tra dy cją na szej szko ły są co rocz ne wy stę py chó ru wo kal no
– in stru men tal ne go „Pro Mu si ca”. Dzię ki tak bo ga tej ofer cie za -
jęć ucznio wie na si osią ga ją wy so kie wy ni ki w spraw dzia nach po
kla sie szó stej, są lau re ata mi licz nych kon kur sów przed mio to -
wych: ma te ma tycz nych, ję zy ko wych, przy rod ni czych, po lo ni sty-
cz nych, spor to wych i ar ty stycz nych. Dba jąc o har mo nij ny,
wszech stron ny roz wój dzie ci, na uczy cie le trosz czą się tak że
o kształ to wa nie po staw spo łecz nych, oby wa tel skich i pa trio tycz -
nych mło dych lu dzi a tym dzia ła niom pa tro nu je kard. Ste fan Wy -
szyń ski i je go sło wa: „Każ da rzecz wiel ka mu si kosz to wać i mu si
być trud na. Tyl ko rze czy ma łe i li che są ła twe”. (SP Kry spi nów)

Szko ła Pod sta wo wa im. kpt. pil. Mie czy sła wa Me dwec kie -
go w Mo ra wi cy jest no wo cze sną pla ców ką gwa ran tu ją cą do bre
przy go to wa nie uczniów do na stęp ne go eta pu edu ka cyj ne go
oraz ży cia we współ cze snym świe cie. Za pew nia ucz niom do-
stęp do no wych tech no lo gii. Po sia da no wo cze sną ba zę dy dak-
tycz ną. 

W szko le re ali zo wa ne są atrak cyj ne pro jek ty i ak cje, któ rych
ce lem jest wzbo ga ce nie wie dzy uczniów o ota cza ją cym świe cie.
Bo ga ta ofer ta za jęć po za lek cyj nych po zwa la po głę biać wie dzę
z róż nych dzie dzin, roz wi jać ta len ty ar ty stycz ne.

Cen nym do świad cze niem po zwa la ją cym na po zna nie dzie-
dzic twa kul tu ro we go naj bliż szej oko li cy jest współ pra ca mię dzy
in ny mi z Be ne dyk tyń skim In sty tu tem Kul tu ry. Ucznio wie na szej
szko ły uczą się hi sto rii, od wie dza jąc po bli ską Pol ską Gó rę Prze-
mie nie nia, któ ra po wsta ła z ini cja ty wy księ dza pro bosz cza Wła-
dy sła wa Pal mow skie go. Idea te go nie zwy kłe go pro jek tu zro dzi ła
się ze świa do mo ści, jak waż ny w ży ciu na ro du jest prze kaz fak tów
hi sto rycz nych i war to ści łą czą cych po ko le nia.

Waż nym za da niem szko ły jest ak tyw ne uczest nic two
uczniów w licz nych ak cjach i pro gra mach zwią za nych z ochro ną
śro do wi ska. Pro mu je my też zdro wy styl ży cia „Żyj my zdro wiej”,
któ re go mot tem jest „Szla chet ne zdro wie, nikt się nie do wie, ja ko
sma ku jesz, aż się ze psu jesz”. Naj waż niej szym efek tem opi sa nych
dzia łań są co rocz nie bar dzo do bre wy ni ki spraw dzia nu kom pe-
ten cji po kl. VI. Na si ucznio wie mo gą wy ka zać się swo ją wie dzą
i osią gać suk ce sy w licz nych kon kur sach szkol nych i po zasz kol-
nych. 

Szko ła po sia da pięk nie wy po sa żo ną świe tli cę oraz sto łów kę,
w któ rej moż na zjeść obiad z ca te rin gu, a pod czas prze rwy od po-
cząć w sa li re kre acyj nej.

Współ pra cu je my z wie lo ma in sty tu cja mi. Naj waż niej szym
part ne rem jest Kra ków Air port, któ ry ob jął nas pa tro na tem i w ra-
mach pro gra mu „Wspie ra my Są sia dów” sfi nan so wał wie le przed-
się wzięć. 

W ra mach in te gra cji z lo kal nym śro do wi skiem or ga ni zo wa -
ne są ja seł ka, kon cer ty ko lęd, pie śni pa trio tycz nych, fe sty ny i pik-
ni ki szkol ne. So li dar ne dzia ła nia or ga ni za to rów i współ pra ca śro-
do wi ska przy czy nia ją się do sys te ma tycz nej po pra wy wa run ków
pra cy oraz bu du ją mi łą i życz li wą at mos fe rę. 

Wy zwa niem, z któ rym szko ła zna ko mi cie so bie ra dzi, jest to,
że mie ści się ona w trzech bu dyn kach. Ja ko atut uznać moż na, że
sze ścio lat ki, ucząc się w osob nym bu dyn ku, ma ją za pew nio ne
kom for to we wa run ki pra cy i za ba wy. Du ży te ren ze sta ran nie
utrzy ma ną zie le nią, trze ma bo iska mi spor to wy mi jest bez piecz ny
dla uczniów, któ rzy chęt nie tu prze by wa ją, rów nież po lek cjach.
Wdra ża nie po zy tyw nych wzor ców po stę po wa nia od by wa się w na-
szej szko le m.in. po przez włą cza nie uczniów w ak cje cha ry ta tyw -
ne or ga ni zo wa ne po przez pręż nie dzia ła ją cy Sa mo rząd Uczniow-
ski. 

Na si ab sol wen ci chęt nie od wie dza ją swo ją pierw szą szko łę,
dzie lą się z na mi swo imi suk ce sa mi i pro ble ma mi. Od by wa ją się
też zor ga ni zo wa ne spo tka nia ab sol wen tów. Świa dec twem róż no-
rod nej i bo ga tej dzia łal no ści szko ły oraz cen ną pa miąt ką dla na-
stęp nych po ko leń jest pro wa dzo na od wie lu lat,, Kro ni ka Szko ły”.

Pra gnie niem wszyst kich jest jak naj szyb ciej wy bu do wać no -
wy gmach szko ły, god ny XXI wie ku. Do no we go bu dyn ku na szej
szko ły prze nie sie my jej hi sto rię, tra dy cję i po pier sie na sze go Pa tro -
na, na szą pa mięć o prze szło ści, tej do brej i tej trud nej. Prze nie sie -
my do niej na sze ko rze nie.

(SP Mo ra wi ca)

Szko ła Pod sta wo wa w Mo ra wi cy
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Szko ła Pod sta wo wa Nr 2 w Ka szo wie

Szko ła Pod sta wo wa Nr 2 im. Św. Ja dwi gi Kró lo wej w Ka-
szo wie po ło żo na jest z da la od jezd ni, w ma low ni czym, peł-
nym drzew oto cze niu. Wy po sa żo na w pra cow nię kom pu te-
ro wą z od dziel nym sta no wi skiem dla każ de go ucznia, sa lę
z ta bli cą in te rak tyw ną z do stę pem do in ter ne tu, no wo cze sny
plac za baw dla dzie ci, bo isko wie lo funk cyj ne, ja dal nię i za-
my ka ne szaf ki na ubra nia dla każ de go ucznia oraz bi blio te -
kę z bo ga tym księ go zbio rem. Po mi mo że jest naj młod szą
szko łą w gmi nie, po sia da sztan dar, hymn szko ły oraz tra dy-
cje. 

Wy kwa li fi ko wa na ka dra dba o wszech stron ny roz wój każ-
de go ucznia, za pew nia wspar cie za rów no dzie ciom uzdol nio-
nym, jak i o spe cjal nych po trze bach edu ka cyj nych. Szko ła wy-
cho wu je uczniów w du chu war to ści chrze ści jań skich oraz umi-
ło wa nia oj czy zny. Szko ła nie tyl ko chęt nie uczest ni czy w or ga ni-
zo wa nych kon kur sach i prze glą dach, dzię ki któ rym ucznio wie
ma ją moż li wość zdo by wa nia cen nych do świad czeń, ale rów nież
sa ma je or ga ni zu je (Gmin ny Kon kurs Fo to gra ficz ny, Gmin ny
Tur niej Wie dzy o Pol sce, Gmin ny Kon kurs Ma te ma tycz ny).

Ucznio wie: W na szej szko le jest bar dzo faj nie, du ży wy bór
za jęć do dat ko wych da je moż li wość roz wi ja nia za in te re so wań,
od naj dy wa nia pa sji oraz stwa rza wa run ki do od no sze nia suk ce-
sów w róż nych dzie dzi nach. W szko le pa nu je przy ja zna at mos fe -
ra, lu bi my na szych uśmiech nię tych, ma ją cych za wsze dla nas czas
na uczy cie li. 

Po nad to dla dzie ci or ga ni zo wa ne są za ję cia na ba se nie,
a tak że lek cje tań ca to wa rzy skie go i za ję cia z ro bo ty ki. Szko ła

od wie lu lat współ pra cu je z PRO JEK TO REM, w ra mach któ re go
stu den ci re ali zu ją pro jek ty edu ka cyj ne dla uczniów. Ostat nio
zre ali zo wa ne pro jek ty we współ pra cy z róż ny mi in sty tu cja mi
to: „Szko ła z Pa sją”, „Z Pa sją na Ty”, „War to być Do brym”. Uczest-
nic two w I edy cji Ogól no pol skie go Kon kur su „Bez piecz na szko -
ła -bez piecz ny uczeń”, za an ga żo wa nie wszyst kich uczniów i na -
uczy cie li po zwo li ło na otrzy ma nie cer ty fi ka tu bez piecz nej szko -
ły. 

Ucznio wie ma ją moż li wość za pre zen to wa nia swo ich ta len-
tów i zdol no ści. Licz ne dy plo my świad czą ce o suk ce sach, to do -
wód na to, że w szko le uczą się uta len to wa ne dzie ci. Przy go to wa -
ne przed sta wie nia są czę sto pre zen to wa ne szer szej pu blicz no-
ści: ro dzi com, bab ciom i dziad kom oraz miesz kań com oko licz-
nych miej sco wo ści. Gó ra Gro sza, Szla chet na Pacz ka, Ko lęd ni cy
Mi syj ni, Ad op cja Dziec ka z Afry ki, to tyl ko przy kła dy dzia łal-
no ści do bro czyn nej szko ły z ostat nie go okre su.

Szko ła dba o zdro wy roz wój swo ich uczniów, dla te go też
bie rze udział w wie lu pro gra mach pro mu ją cych zdro we od ży-
wia nie, ta kich jak „Mle ko w szko le”, „Owo ce w szko le”. Co wię cej,
ze szkol ne go skle pi ku wy eli mi no wa ne zo sta ły wszel kie nie zdro -
we pro duk ty. Dla uczniów za pew nio na jest rów nież her ba ta do
śnia da nia. W szko le znaj du je się tak że sto łów ka, gdzie ucznio wie
ma ją moż li wość zje dze nia obia du do star cza ne go przez ca te ring.
Co rocz nie or ga ni zo wa ne są wy jaz dy na „zie lo ną szko łę” oraz do
te atru, ope ry, fil har mo nii, ki na, mu ze ów.

Ro dzi ce: Szcze gól nie ce ni my so bie wy so ki po ziom bez pie-
czeń stwa w szko le. Jej po ło że nie, mo ni to ring na ze wnątrz, nie-
mal że ca ło dzien na opie ka (7.00-16.30) oraz tro ska wszyst kich
pra cow ni ków o na sze dzie ci jest bez cen na.

SP Ka szó w2

Mot to: „Nie każ dy uczeń ma dzie sięć ta len tów, ale każ dy
ma ser ce”.

Na sza szko ła jest bez piecz na. Po twier dze niem te go fak tu
jest przy zna nie pla ców ce cer ty fi ka tu Bez piecz nej Szko ły. Waż-
nym ce lem na szej szko ły jest pro mo wa nie wśród uczniów zdro-
we go sty lu ży cia, dla te go pod ję te zo sta ły sta ra nia o przy zna-
nie cer ty fi ka tu Szko ły Pro mu ją cej Zdro wie. Za le ży nam tak że,
aby na si wy cho wan ko wie po tra fi li żyć w zgo dzie z na tu rą.
W związ ku z tym an ga żu je my się w pro jek ty eko lo gicz ne.
W tym ro ku był to pro jekt Mo ja Na tu ra 2000. 

Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im. Świę te go Jó ze fa w Ka szo wie po-
sia da do bre wa run ki lo ka lo we i świet ne wy po sa że nie. Ma my bo i-
sko do siat ków ki i ko szy ków ki, plac za baw, no wo cze śnie wy po sa-
żo ną pra cow nię kom pu te ro wą, bi blio te kę – cen trum mul ti me dial -
ne. Za ję cia uatrak cyj nia ne są po przez sto so wa nie sprzę tu mul ti-
me dial ne go. W sa lach lek cyj nych za mon to wa ne są ekra ny i pro jek-
to ry. Od nie daw na po sia da my ta bli cę in te rak tyw ną, z uży ciem któ-
rej co dzien nie od by wa ją się za ję cia w kla sach star szych. Jej mon-
taż od był się 6 grud nia ubie głe go ro ku, przy pusz cza my za tem, że
to św. Mi ko łaj jest mo cą spraw czą te go do bro dziej stwa. Ma my
w pla nach za kup jesz cze jed nej ta bli cy in te rak tyw nej dla klas
młod szych. Mo że znów ktoś po mo że?

Dy rek tor Szko ły Bar ba ra Szew czyk i na uczy cie le sta ra ją się,
aby na ucza nie w na szej szko ły by ło no wo cze sne, a za ra zem, aby
czer pać to co do bre i spraw dzo ne z tra dy cyj nych me tod. Na uczy-
cie le dba ją o pod no sze nie wła snych kom pe ten cji, dla te go sta le do-
sko na lą się na stu diach i szko le niach. Bo ga ta ba za dy dak tycz na
i kom pe tent ni, otwar ci na zmia ny na uczy cie le, któ rzy nie szczę-

dzą sił i cza su dla wy cho wan ków, sprzy ja ją cią głe mu pod no sze niu
ja ko ści na ucza nia i wy cho wa nia.

Szko ła jest przy ja zna dzie ciom. Wszy scy pra cow ni cy szko ły,
ro dzi ce i ucznio wie in spi ro wa ni przez dy rek to ra szko ły sta ra ją się
two rzyć przy ja zną at mos fe rę do na uki, pra cy i za ba wy. Dzie ci tu -
taj do brze się czu ją, za cie śnia ją przy jaź nie. Mo gą za wsze li czyć na
opie ku nów z otwar tym ser cem na ich pro ble my. Szko ła owoc nie
współ pra cu je z ro dzi ca mi i śro do wi skiem lo kal nym.

Szko ła pro wa dzi wie le dzia łań, aby ucznio wie osią ga li suk ce -
sy na mia rę swo ich moż li wo ści. Na te re nie szko ły or ga ni zo wa ne
są kon kur sy z róż nych dzie dzin. Ma my suk ce sy w kon kur sach or-
ga ni zo wa nych na te re nie gmi ny, po wia tu, wo je wódz twa, a na wet
kra ju. Na uczy cie le po szu ku ją no wych moż li wo ści, aby in spi ro wać
uczniów do roz wi ja nia się. W tym ro ku przy łą czy li śmy się do gro -
na Czy ta ją cych Szkół w Pol sce. Pro jekt ten jest czę ścią kam pa nii
spo łecz nej „Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom”. Jest nam bli skie za ło że-
nie twór ców te go pro jek tu, któ re mó wi: „Co dzien ne czy ta nie
uczniom to naj tań sza i naj sku tecz niej sza me to da pod nie sie nia po-
zio mu szkol nej edu ka cji i po pra wy re la cji w szko le”.

Szko ła dba o roz wi ja nie pre dys po zy cji ar ty stycz nych wy cho-
wan ków po przez wy stę py na licz nych ape lach, uro czy sto ści szkol-
nych i im pre zach śro do wi sko wych. W ra mach pra cy szko ły dzia -
ła u nas wie le kół za in te re so wań. Od by wa się od płat na na uka tań -
ca to wa rzy skie go, pły wa nia i ję zy ka an giel skie go dla przed szko la-
ków.

Do ko lej nych atu tów szko ły mo że my za li czyć dzia ła nie świe t-
li cy szkol nej i moż li wość spo ży wa nia obia dów z ca te rin gu. Na
świe tli cy nie tyl ko za pew nio na jest dzie ciom opie ka i po moc w na -
uce, ale tak że ofe ro wa ne są im in no wa cyj ne za ję cia w opar ciu o pe-
da go gi kę Ma rii Mon tes so ri. O co dzien nym zy ciu na szej szko ły
moż na do wie dzieć się na stro nie in ter ne to wej www. sp1ka szow. pl

(SP 1 Ka szów)

Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Ka szo wie



Ziemia Lisiecka • styczeń/luty 2013 (1/65)14

Szko ła Pod sta wo wa w Rącz nej

Szko ła Pod sta wo wa w Rącz nej (www.spracz na1.edu pa -
ge.org) świet nie łą czy ze so bą tra dy cję z no wo cze sno ścią.
Mie ści się w hi sto rycz nym, pięk nie wy re mon to wa nym 120
let nim bu dyn ku, któ ry pa mię ta ją licz ne po ko le nia miesz-
kań ców Rącz nej, Ście jo wic a na wet Je zio rzan. W tym ro ku
z oka zji 120 lat po świę ce nia bu dyn ku uka za ła się ksią żecz ka
„Hi sto ria szko ły w Rącz nej 1892- 2012” za wie ra ją ca mi łe
wspo mnie nia ab sol wen tów.

Obec nie szko ła ma 6 od dzia łów kla so wych i 1 od dział
przed szkol ny dla dzie ci 5 i 6 let nich. Pra cu je w niej 12 na uczy-
cie li z wy so ki mi kwa li fi ka cja mi i du żym do świad cze niem. Pla-
ców ka po sia da sa lę gim na stycz ną, pra cow nie kom pu te ro wą, bi -
blio te kę z Cen trum Mul ti me dial nym, no wy plac za baw, ze spół
bo isk spor to wych oraz ogród szkol ny. Dzie ci pra cu ją cych ro dzi-
ców mo gą zo sta wić dzie ci w świe tli cy od godz. 7.00 do 17.00.
Wo kół bu dyn ku jest du żo zie le ni i kwia tów, wśród któ rych dzie -
ci spę dza ją prze rwy mię dzy lek cyj ne.

Szko ła osią ga wy so kie wy ni ki dy dak tycz ne po twier dzo ne
spraw dzia nem OKE i in ny mi spraw dzia na mi ze wnętrz ny mi. Do -
bra pra ca na uczy cie li prze kła da się na suk ce sy uczniów w róż-
nych dzie dzi nach: kon kur sach wie dzy, ar ty stycz nych czy spor to-
wych, w któ rych zaj mu ją czo ło we miej sca. Ja sno spre cy zo wa ne
wy ma ga nia i obo wiąz ki spra wia ją, że ucznio wie wie dzą, cze go
się od nich wy ma ga i dla te go nie spra wia ją po waż niej szych pro-
ble mów wy cho waw czych. Szko ła, w któ rej wszy scy się zna ją,
two rzy bez piecz ne, zdro we śro do wi sko, w któ rym dziec ko mo -
że się wła ści wie roz wi jać. 

Ży cie szko ły jest bar dzo uroz ma ico ne. Od wie lu lat or ga-
ni zo wa ne są du że im pre zy dla śro do wi ska (Świę to Bab ci i Dziad -
ka, Fe sty ny Ro dzin ne, Świę to Wi kli ny), w któ rych bie rze udział

wie lu miesz kań ców Rącz nej i oko licz nych wio sek. W szko le od-
by wa się wie le ape li i uro czy sto ści. Dzie ci czę sto wy jeż dża ją na
wy ciecz ki, wy sta wy i spek ta kle do mu ze ów, te atrów, ope ry i ki -
na. Dzię ki „zie lo nym szko łom” po zna ją cie ka we miej sca w kra -
ju ( ostat nio by li śmy w Za ko pa nem, Gó rach Świę to krzy skich, w
Ko ło brze gu ) W szko le pro wa dzi my wie le ak cji: „Mle ko w szko -
le”, „Owo ce w szko le”, pro jek ty na uko we i eko lo gicz ne, ak cje cha-
ry ta tyw ne („Po le Na dziei”, zbiór ki na krę tek), se gre ga cja od pa-
dów. Cie szy my się, że mo że my roz wi jać ta len ty dzie ci - w szko -
le dzia ła du ży chór szkol ny, szkół ka ję zy ka an giel skie go, tań ca
no wo cze sne go i to wa rzy skie go, sek cja spor to wa i in ne). Na uczy-
cie le pro wa dzą za ję cia po za lek cyj ne dla uczniów z trud no ścia -
mi i dla uczniów uzdol nio nych. Sta ra ją się jak naj le piej przy go-
to wać uczniów do ko lej ne go eta pu na uki w gim na zjum.

War to za pi sać dziec ko do Szko ły w Rącz nej, bo ta kiej opie -
ki, życz li wo ści i at mos fe ry mo gą po zaz dro ścić du że miej skie
szko ły, gdzie uczeń sta je się ano ni mo wy a o in dy wi du al nym po-
dej ściu moż na po ma rzyć. Za chę ca my ro dzi ców, któ rzy wa ha ją
się gdzie za pi sać dziec ko, do roz wa że nia na szych pro po zy cji. (SP
Rącz na)

Szkoła Pod sta wo wa w Pie ka rach po ło żo na jest w jed nym
z naj bar dziej ma low ni czych za kąt ków gmi ny Lisz ki – mię dzy
Wzgó rzem Ty niec kim, a klasz to rem na Bie la nach. Zie lo ny te -
ren wo kół szko ły po zwa la dzie ciom na bez piecz ną za ba wę
w cza sie wol nym od za jęć. Przy sprzy ja ją cej po go dzie ucznio-
wie mo gą spę dzać prze rwy na pla cu za baw. 

Szko ła dys po nu je sa lą wi do wi sko wo -spor to wą. Wy stę py dzie -
ci mo gą po dzi wiać ro dzi ce i dziad ko wie za pra sza ni na uro czy sto-
ści szkol ne. Dzie ci mo gą ko rzy stać z do brze wy po sa żo nej pra cow -
ni kom pu te ro wej. Dzię ki sta ra niom dy rek tor Gra ży ny Wro ny -
-Drob czyk, ucznio wie uczęsz cza ją na ba sen. Pod okiem do świad-
czo nych in struk to rów zdo by wa ją umie jęt no ści pły wac kie. Dzie ci
mo gą się roz wi jać, ba wić i uczyć do dat ko wo na za ję ciach po za lek-
cyj nych. Na uczy cie le za pra sza ją na kół ka: pla stycz ne, in for ma tycz -
ne, j. an giel skie go, przy rod ni cze, ma te ma tycz ne, bi blij ne, te atral ne,
chór.

W szko le wy da wa na jest „Na sza Ga zet ka”, w któ rej swo je ar-
ty ku ły umiesz cza ją ucznio wie i na uczy cie le. Dzie ci są ob ję te opie -
ką pe da go ga szkol ne go. Dzie ci za rów no młod sze jak i star sze ma -
ją za pew nio ną fa cho wą opie kę świe tli co wą. Świe tli ca za pra sza
przed lek cja mi i po za ję ciach edu ka cyj nych. Szko ła współ pra cu je
z Cen trum „Ra do sna No wi na 2000.” W ra mach tej współ pra cy na-
szym uczniom po ma ga ją w na uce li ce ali ści. Szko ła or ga ni zu je kon-
kur sy gmin ne, a dzie ci są przy go to wy wa ne rów nież do kon kur sów
we wnątrz sz kol nych, re gio nal nych i ogól no pol skich. 

Dy rek to rem szko ły od 1 wrze śnia 2005r. jest mgr Gra ży na
Wro na -Drob czyk. Ka dra na uczy ciel ska jest kom pe tent na, do brze

przy go to wa na do swo jej pra cy. Z życz li wo ścią pod cho dzi do każ-
de go dziec ka. Na uczy cie le cią gle do kształ ca ją się na kur sach i stu-
diach po dy plo mo wych. Pra ca dy dak tycz no -wy cho waw cza i opie-
kuń cza jest zgod na z kon cep cją pra cy szko ły wy pra co wa ną przez
dy rek to ra i na uczy cie li. Głów nym za ło że niem kon cep cji jest pra -
ca zwią za na z wszech stron nym roz wo jem ucznia przy jed no cze -
snym moc nym ak cen to wa niu spraw zwią za nych z jak naj lep szym
wy cho wa niem mło de go czło wie ka. W ce lu za po bie ga nia nie po żą-
da nych za cho wań szko ła upo wszech nia wśród uczniów pra wo każ-
de go czło wie ka do nie ty kal no ści słow nej i cie le snej. 

W szko le zo sta ła prze pro wa dzo na ze wnętrz na ewa lu acja ca-
ło ścio wa. Wiel kim osią gnię ciem szko ły jest uzy ska nie bar dzo wy-
so kie go po zio mu ak cep to wa nia i re spek to wa nia przez uczniów
norm spo łecz nych. Na uczy cie le cią gle czu wa ją nad bez pie czeń-
stwem uczniów, ich kul tu ral nym za cho wa niem i słow nic twem.
Wszel kie spra wy uczniow skie są roz wią zy wa ne na bie żą co. Na uka
od by wa się w wa run kach ka me ral nych, w do brze wy po sa żo nych
sa lach. Szko ła po sia da od dział przed szkol ny. Naj młod sze dzie ci
mo gą ba wić się i uczyć w dwóch po miesz cze niach. 

Szcze gól ną ro lę w funk cjo no wa niu szko ły od gry wa Ra da Ro-
dzi ców. Zgod nie ze swo imi kom pe ten cja mi Ra da Ro dzi ców za-
twier dza w po ro zu mie niu z Ra dą Pe da go gicz ną pro gram wy cho-
waw czy i pro gram pro fi lak ty ki pro ble mów dzie ci i mło dzie ży, opi-
niu je plan fi nan so wy skła da ny przez dy rek to ra do or ga nu pro wa-
dzą ce go szko łę, opi niu je pra cę na uczy cie li sta ży stów. We współ-
pra cy z dy rek to rem i na uczy cie la mi ro dzi ce or ga ni zu ją im pre zy
śro do wi sko we, z któ rych do chód prze zna czo ny jest na ce le szko -
ły. W szko le jest za trud nio nych 18 na uczy cie li, se kre tarz szko ły i 3
pra cow ni ków ob słu gi. W ce lu za pew nie nia jak naj wyż sze go po zio -
mu bez pie czeń stwa szko ła zo sta ła ob ję ta ze wnętrz nym i we-
wnętrz nym sys te mem mo ni to rin gu. (SP Pie ka ry)

Szko ła Pod sta wo wa w Pie ka rach



Po zna je my dzie dzic two
kul tu ro we na sze go re gio nu

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w Mo ra wi cy uczest-
ni czyli w pro jek cie „Hi sto ria z lo tu pta ka – warsz ta ty
w Opac twie Be ne dyk ty nów w Tyń cu” re ali zo wa nym w ra-
mach pro gra mu Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej „Z pa -
sją na Ty”. 

Przy go to wa ne w for mie za ba wy i pro wa dzo ne z wiel kim
za an ga żo wa niem za ję cia by ły cen nym uzu peł nie niem lek cji
hi sto rii i po zwo li ły pią to - i szó sto kla si stom le piej po znać dzie-
dzic two kul tu ro we na sze go re gio nu. Na po twier dze nie zdo-
by tej wie dzy o ty siąc let niej hi sto rii Opac twa Be ne dyk ty nów
w Tyń cu ucznio wie otrzy ma li cer ty fi ka ty. (SP Mo ra wi ca)

Po 12 la tach pra cy w Gim na zjum w Mni ko wie, na le ży
stwier dzić, że szko ła jest pla ców ką li czą cą się nie tyl ko w gmi-
nie. Dzię ki ogrom ne mu po ten cja ło wi ka dry pe da go gicz nej, za-
an ga żo wa niu ro dzi ców oraz przy chyl no ści Sa mo rzą du Gmi ny
Lisz ki i nad zo ru pe da go gicz ne go dą ży my do osią ga nia ta kich
stan dar dów, któ re tę szko łę pre mio wać bę dą do gro na naj lep-
szych pod wzglę dem wy cho waw czym i opie kuń czym oraz dy-
dak tycz nym. 

Prio ry te ta mi pra cy dy dak tycz no -wy cho waw czej by ło za wsze
i jest na dal pod no sze nie ja ko ści na ucza nia, eg ze kwo wa nie wy ma-
gań. Wy ni ki na ucza nia w za kre sie przed mio tów hu ma ni stycz nych
od lat rów ne są lub wyż sze od śred niej wo je wódz twa i kra ju,
a w za kre sie przed mio tów ma te ma tycz no -przy rod ni czych co raz
lep sze. Na ucza my ję zy ka an giel skie go i nie miec kie go. Na eg za mi-
nie gim na zjal nym ucznio wie osią ga li wy ni ki wy so kie i śred nie.
Stwa rza my uczniom moż li wość uczest ni cze nia w do dat ko wych
go dzi nach przy go to wu ją cych do eg za mi nu gim na zjal ne go oraz
w licz nych za ję ciach wy rów naw czych, jak rów nież do dat ko wych
dla uczniów szcze gól nie uzdol nio nych. 

Pra ca wy cho waw cza re ali zo wa na jest w na szej szko le na rów -
ni z pra cą dy dak tycz ną. Każ de go ro ku wy cho waw cy i na uczy cie le
po dej mu ją sze reg ini cja tyw, dzię ki któ rym re ali zu je my róż no ra-
kie ce le wy cho waw cze i dys cy pli nu ją ce. War to wspo mnieć o spek-
ta klach pro fi lak tycz nych, warsz ta tach z psy cho lo ga mi skie ro wa-
ny mi za rów no do uczniów jak i ro dzi ców, z po li cją, w tym ro ku
zor ga ni zo wa li śmy rów nież spo tka nie z sę dzią A. M. We so łow ską,
któ re mia ło na ce lu uświa do mić uczniom ich od po wie dzial ność
praw ną; skie ro wa ne by ło tak że do ro dzi ców, na uczy cie li i in nych
pod mio tów wy cho waw czych z na ci skiem na od po wie dzial ne wy-
cho wa nie. Każ dy pro blem wy cho waw czy roz wią zu je my na bie żą -
co, uwzględ nia my spe cy fi kę śro do wi ska ucznia, ża den uczeń nie
jest ano ni mo wy. 

Ogrom ny na cisk w pra cy wy cho waw czej kła dzie my na wy-
cho wa nie pa trio tycz ne. Co ro ku uro czy sty mi ape la mi, licz ny mi
kon kur sa mi te ma tycz ny mi, dnia mi ję zy ko wy mi, etiu da mi te atral-
ny mi, kon kur sa mi re cy ta tor ski mi, pla stycz ny mi, pu cha ra mi dy-
rek to ra i in. sta ra my się przy wró cić war to ściom od po wied nie miej -
sce w ży ciu mło de go czło wie ka, zwra ca my uwa gę na war to ści gło-
szo ne przez Ja na Paw ła II – god ność, od po wie dzial ność, wol ność;
uro czy ście ob cho dzi my wszyst kie waż ne, do nio słe wy da rze nia hi -
sto rycz ne, świę ta pań stwo we i rocz ni ce zwią za ne z pa tro nem Księ-
ciem J. Po nia tow skim.

W na szym gim na zjum obo wią zu je od lat Ho no ro wy Ko deks
Ucznia, 5 za sad gim na zja li sty w Mni ko wie, z któ ry mi ucznio wie
za po zna ją się w kla sie I; na ży cie szko ły du ży wpływ ma pręż nie
dzia ła ją cy Sa mo rząd Uczniow ski.

W ce lu osią ga nia jak naj lep szych re zul ta tów za rów no wy cho-
waw czych, jak i dy dak tycz nych or ga ni zu je my ta ką ilość ze brań
i spo tkań z ro dzi ca mi, aby jak naj le piej by li po in for mo wa ni o wy-
nikach nauki swo ich dzie ci. Je ste śmy otwar ci na in dy wi du al ne
kon tak ty i nie prze rwa nie dzia ła „go rą ca li nia te le fo nicz na” – moż-
li wość te le fo nicz ne go kon tak tu z każ dym na uczy cie lem, pe da go-
giem i dy rek to rem.

Na sze Gim na zjum bie rze udział w licz nych ak cjach cha ry ta-
tyw nych. Ogrom nym za an ga żo wa niem uczniów, na uczy cie li i śro-
do wi ska cie szy się Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy, od lat
współ pra cu je my z Ośrod kiem Wy cho waw czym dla Dziew cząt

w Kra ko wie, re ali zu je my sze ro ko za kro jo ny pro jekt „Mieć wy ob-
raź nię mi ło sier dzia”, wspie ra my ak cję „Szla chet na pacz ka” i in. 

Ża den uczeń w na szej szko le nie po zo sta je sam. Dla uczniów
z de fi cy ta mi opra co wu je my i wdra ża my plan po mo cy, ucznio wie
zdol ni pra cu ją z na uczy cie la mi rów nież in dy wi du al nie lub roz wi-
ja ją swo je za in te re so wa nia na licz nych za ję ciach po za lek cyj nych:
spor to wych, ję zy ko wych, ar ty stycz nych, przed mio to wych. 

Każ de go ro ku wzbo ga ca my na szą ba zę dy dak tycz ną za rów -
no dzię ki fun du szom uzy ska nym od Gmi ny Lisz ki, jak i dzię ki licz-
nym gran tom i pro jek tom, w któ rych szko ła bie rze udział. Do naj-
bar dziej efek tow nych na le ży współ pra ca z Por tem Lot ni czym
w Ba li cach. Z po zy ska nych gran tów wy po sa ży li śmy na szą szko łę
w no wo cze sną pra cow nię kom pu te ro wą, cen trum ję zy ko we, na-
gło śnie nie, ra dio wę zeł, sprzęt mul ti me dial ny.

Od lat przy na le ży my do Ogól no pol skie go To wa rzy stwa Gim-
na zjów Po szu ku ją cych. Każ de go ro ku na si ucznio wie bio rą udział
w kon kur sie „Świat wiej skich war to ści źró dłem mo je go wzra sta-
nia” w kon kur sach pla stycz nych i pra cach ba daw czych zaj mu jąc
wy so kie miej sca i wy róż nie nia. Na gro dą są wy jaz dy do War sza wy
do Sej mu i pre zen ta cja osią gnięć. 

Wszyst kich Pań stwa, któ rzy je ste ście za in te re so wa ni osią g-
nię cia mi, co dzien ną pra cą szko ły, po dej mo wa ny mi przed się wzię-
cia mi, or ga ni zo wa ny mi licz ny mi wy ciecz ka mi, wy jaz da mi, za chę-
ca my do od wie dze nia na szej stro ny in ter ne to wej www.mni kow.eu
oraz do lek tu ry ar ty ku łów za miesz cza nych w pra sie lo kal nej. 

Ja ni na Gre la – Dy rek tor Gim na zjum w Mni ko wie
Re na ta Ga los  – na uczy ciel ka Gim na zjum

Gim na zjum w Mni ko wie
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Pod ziękowanie

Ser decz ne po dzię ko wa nia dla Pa na Da nie la
Pytla za prze ka za nie po trze bu ją cej ro dzi nie
wie lo dziet nej wę gla na opał, oraz za wspar cie
fi nan so we dla sa mot nej mat ki z ma ły mi
dzieć mi. 

W imie niu swo im i ob da ro wa nych ro dzin pra gnę

Pa nu zło żyć wy ra zy wiel kie go uzna nia za wiel ki

dar ser ca dla po trze bu ją cych ro dzin z Pie kar.

Zo fia Py la, soł tys Pie kar

Ta myśl przy świe ca Ze spo ło wi Szkół im. św. Ja na Kan te go
w Lisz kach. Pra cu je my w dwóch bu dyn kach: w cen trum Li szek
znaj du je się szko ła pod sta wo wa, w któ rej uczą się dzie ci z klas
1-3 oraz na sze ma lusz ki z od dzia łu przed szkol ne go. Star sze
dzie ci i mło dzież gim na zjal na uczą się w no wym bu dyn ku po-
ło żo nym z da le ka od ha ła su i zgieł ku pa nu ją ce go w cen trum.
Stąd roz cią ga się pięk ny wi dok na oko li cę: Las Wol ski, opac-
two be ne dyk tyń skie w Tyń cu, erem ka me dul ski na Bie la nach.
W po god ne dni z okien szko ły wi dać Wa wel, Ła giew ni ki, Ta -
try i Be ski dy. W per spek ty wie naj bliż szych dwóch lat wszy scy
ucznio wie bę dą zgłę biać wie dzę w no wym bu dyn ku Ze spo łu
Szkół.

W na szej pla ców ce uczy się obec nie 354 uczniów pod opie ką
36 na uczy cie li. Two rzy my przy ja zną at mos fe rę dla roz wo ju in te-
lek tu al ne go, emo cjo nal ne go i spo łecz ne go na szych pod opiecz nych.
Atu ta mi ka dry są: peł ne kwa li fi ka cje za wo do we, za an ga żo wa nie
w pra cę, od po wie dzial ność, ser decz ność, otwar tość i ener gia.

Szko ła dys po nu je bar dzo do brą ba zą po mo cy dy dak tycz nych,
co uatrak cyj nia pro ces edu ka cyj ny. Na sza szko ła jest miej scem
bez piecz nym: po sia da dwu dzie stocz te ro go dzin ny mo ni to ring, na -
uczy cie le efek tyw nie peł nią dy żu ry na prze rwach, bu dy nek jest za-
mknię ty dla osób po stron nych, nie ma przy zwo le nia na prze moc.

Bar dzo waż ni są dla nas ro dzi ce i współ pra ca z ni mi, któ ra
do tej po ry ukła da ła się zna ko mi cie. Ja ko szko ła za wsze mo że my
li czyć na ich wspar cie, za co je ste śmy im nie zmier nie wdzięcz ni. Ze
swej stro ny szko ła za pew nia mło dzie ży i jej ro dzi com za an ga żo wa -
ny ze spół wy cho waw ców oraz pro fe sjo nal ną po moc psy cho lo gicz -
no – pe da go gicz ną na miej scu.

O kon dy cję fi zycz ną na si ucznio wie dba ją pod czas za jęć na
peł no wy mia ro wej ha li wi do wi sko wo – spor to wej, po sia da ją cej peł -
ne za ple cze spor to we. Świet na aku sty ka ha li po zwa la na or ga ni-
zo wa nie róż no ra kich uro czy sto ści, wy stę pów, aka de mii, ba lów. Wo -
kół bu dyn ku roz cią ga ją się zie lo ne te re ny: bo iska do pił ki noż nej,
siat ko wej, ko szy ko wej. Nie spo sób nie po chwa lić się pręż nie dzia-
ła ją cym Uczniow skim Klu bem Spor to wym –„UKS 2010 Lisz ki”.
Pro fe sjo nal na opie ka tre ner ska prze kła da się na spor to we osią g-
nię cia na szych uczniów, któ rzy kil ku krot nie zdo by li mi strzo stwo
po wia tu w pił ce noż nej, bie gach prze ła jo wych i pły wa niu sty lem
kla sycz nym. O suk ce sach przy po mi na bo ga ta ko lek cja pu cha rów,
me da li i dy plo mów. Czę sto go ści my u nas szko ły pod sta wo we z na-
szej gmi ny, dla któ rych or ga ni zo wa ne są za wo dy spor to we. 

Ucznio wie mo gą ko rzy stać z bo ga tej ofer ty za jęć po za lek cyj-
nych. Du żym za in te re so wa niem cie szą się za ję cia z fo to gra fii, któ -
re od by wa ją się w pro fe sjo nal nym stu diu fo to gra ficz nym. Udział
w tych za ję ciach wią że się z czę sty mi wy jaz da mi w ple ne ry fo to-
gra ficz ne. Mło dzi fo to gra fo wie już zdo by wa ją na gro dy w kon kur-
sach. Na sza du mą jest ze spół ta necz ny „ESCA PE”, któ ry od no si co -
raz więk sze suk ce sy na szcze blu po wia to wym i wo je wódz kim. Ko-
lej ną pro po zy cją są co ty go dnio we wy jaz dy na ba sen do CE „Ra-
do sna No wi na 2000”, z któ rych na si ucznio wie chęt nie ko rzy sta ją.

Okres ro ku szkol ne go 2012/2013 przy nie sie wzno wie nie
dzia łal no ści szkol ne go chó ru, któ ry po pro wa dzą za wo do wi mu-
zy cy. Na tym po lu na sza szko ła zdo by wa ła wcze śniej wie le na gród.
Chce my, by mu zy ka wy do by wa ła z na szej mło dzie ży wraż li wość.

Na uka to nie tyl ko sa le lek cyj ne. Kła dzie my spo ry na cisk na
roz wój na szych uczniów po przez cie ka wą ofer tę wie lo dnio wych
wy jaz dów za gra nicz nych (Fran cja, Wło chy) oraz kra jo wych
(wszyst kie re gio ny Pol ski). Pro pa gu je my tu ry sty kę gór ską – Ta try,
Be ski dy, Biesz cza dy. Mło dzież wy jeż dża tak że na zie lo ne szko ły.

My śli my jed nak nie tyl ko o so bie – na si wy cho wan ko wie bar-
dzo ak tyw nie dzia ła ją w ra mach szkol ne go wo lon ta ria tu. Nie li czą
swo je go cza su, bio rąc udział lub or ga ni zu jąc róż no ra kie ak cje cha-
ry ta tyw ne. Przy no si im to nie ma łą sa tys fak cję i uwraż li wia na los
dru gie go czło wie ka.

Oprócz stra wy dla du cha ucznio wie mo gą sko rzy stać z ca te-
rin gu – cie pły po si łek w po rze obia do wej to waż na rzecz. Je ste śmy
spo łecz no ścią otwar tą na śro do wi sko lo kal ne, ma my wie lu wier-
nych spon so rów i życz li wych nam przy ja ciół. 

Pie lę gnu je my tra dy cje or ga ni zo wa nia sta łych uro czy sto ści
i im prez szkol nych: Wi gi lia, Ja seł ka, Dzień Bab ci i Dziad ka, Fe styn
Ro dzin ny, Bal Kar na wa ło wy, Świę to Pa tro na i Ślu bo wa nie Pierw-
szo kla si stów, Dzień Na uk Ści słych, Dzień Ję zy ków Ob cych, Dzień
Otwar ty dla Szó sto kla si stów.

Nad dzia ła nia mi na szej szkol nej spo łecz no ści czu wa mło da,
ener gicz na i peł na opty mi zmu Dy rek cja. W ca łym gąsz czu spraw
zwią za nych z na ucza niem i wy cho wa niem mło dych lu dzi ni gdy
nie za po mi na my, że naj waż niej szy jest czło wiek. Wszyst ko, co ro-
bi my, zmie rza do stwo rze nia uczniom i ro dzi com jak naj lep szych
wa run ków dla ich kil ku let nie go po by tu w na szej szko le.

Mag da le na Urban Ko peć

Ze spół Szkół im. św. Ja na Kan te go w Lisz kach 

Mieć czas dla dziec ka
– to po czą tek wszel kie go

wy cho wa nia
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W związ ku z uka za niem się książ ko wej pu bli ka cji na te mat
oświa ty w Rącz nej przed sta wiam tro chę fak tów z mo jej pra cy
w tym śro do wi sku.

Do Rącz nej przy by łam w 1959r ja ko dzie więt na sto let nia ab-
sol went ka wy dzia łu ma te ma tycz ne go Stu dium Na uczy ciel skie go
w Kra ko wie. Pierw sze kro ki w swo jej pra cy na uczy ciel skiej sta-
wia łam pod kie row nic twem Ma ria na Kur dzie la, wspa nia łe go czło-
wie ka i pe da go ga, od da ne go oświa cie i mło dzie ży. Z po wo du ro-
dzin nych spraw i sta nu zdro wia zre zy gno wał on z pra cy w 1969r.
Wte dy nie by ło kon kur sów na kie row ni ków szkół. W ostat nich
dniach sierp nia 1969r we zwa no mnie do Wy dzia łu Oświa ty i Wy-
cho wa nia w Kra ko wie i po le co no prze jąć kie ro wa nie Szko łą Pod-
sta wo wą w Rącz nej. Kie dy pró bo wa łam tłu ma czyć, że wszy scy na -
uczy cie le tej szko ły to moi ko le dzy i trud no mi bę dzie być ich prze-
ło żo nym, wte dy usły sza łam od ów cze sne go in spek to ra te go wy-
dzia łu Ada ma Dy ma nu sa sło wa, któ re to wa rzy szy ły mi w mo jej
pra cy przez dal sze la ta –„kie row nik szko ły to mą dry i do świad czo -
ny ko le ga, do bry or ga ni za tor, sza nu ją cy lu dzi i wy ma ga ją cy naj-
wię cej od sie bie, a nie ten, co prze sta wia lu dzi z ką ta w kąt”.

Prze ję łam szko łę ta ką, ja ki mi by ły szko ły w tam tych cza sach
– wy ma ga ją cą re mon tu, z sa la mi wy naj mo wa ny mi we wsi, ze staj-
nią i sto do łą oraz wy gód ką dla uczniów i na uczy cie li na po dwó rzu.
Szko ła nie mia ła ogro dze nia, a szkol ne po la by ły ob sia ne zbo żem
przez miej sco wych go spo da rzy. Prze ję łam tak że ak tyw ny Ko mi tet
Ro dzi ciel ski w skła dzie: Ro man Łędz ki – prze wod ni czą cy, Sta ni-
sław Ko złow ski – skarb nik, Fran ci szek Kli ta – se kre tarz. 

Za wsze by łam zda nia, że szko ła ro dzi ca mi stoi, dla te go swój
głos w tej hi sto rii chcę po świę cić lu dziom, któ rzy by li ro dzi ca mi
uczniów szko ły, w cza sie gdy nią kie ro wa łam. Ni gdy nie od ma wia li
po mo cy, a ich wiel kim dzie łem by ło wy bu do wa nie w czy nie spo-
łecz nym no we go bu dyn ku szkol ne go zwa ne go do dziś „no wą szko -
łą” i prze ka za nie go do użyt ku we wrze śniu 1972 ro ku. Mi nę ło więc
rów ne czter dzie ści lat od te go dzia ła rącz nian. 

W cza sie mo jej ka den cji Ko mi te tem Ro dzi ciel skim kie ro wa li
ko lej no: Ro man Łędz ki, Ma rian Mi chal czyk, Ja ni na Wą sik, Jó zef
Ma dej, Jó ze fa Urban, Mał go rza ta Lach. Bar dzo ak tyw nie w Ko mi-
te cie Ro dzi ciel skim pra co wa li: Ro man i Jó ze fa Łędz cy, Sta ni sław
i Ma ria Ko złow scy, Zo fia i Fran ci szek Kli to wie, Ma rian i Zo fia Mi-
chal czy ko wie, An na i Wła dy sław Ma ślan ko wie, Sta ni sław i Zo fia
Ro sko wie, He le na i An drzej Ka pu sto wie, Ja ni na i Jan Wą si ko wie,

Ja ni na i Jó zef Łędz cy, Anie la i Sta ni sław Grze sia ko wie, Na ta lia
Adam czyk, Anie la Jó zef czyk, An na Tyr ka, Zo fia Ra pu ta, Zo fia So t-
win, Ma ria Ja strzęb ska, Jó zef i Elż bie ta Ma de jo wie, An drzej i Jó ze -
fa Urba no wie, Kry sty na So be sto, Edward Tyr ka, He le na Tyr ka,
Mał go rza ta i Wła dy sław La cho wie, Mał go rza ta i Sta ni sław Lu si-
no wie, Zo fia Pisz, Ka zi mie ra i Jó zef Adam czy ko wie, Ja nusz i Gra-
ży na Ka pu sto wie, Ja dwi ga i Ta de usz Ko złow scy, Bar ba ra i Wie sław
Śli wiń scy, Ka zi mie ra i Ste fan Ry bo wie, Aga ta i Ja nusz Ma ty so wie,
An na i Ry szard Drew nia ko wie, (prze pra szam je śli ko goś nie wy-
mie ni łam…).

Dzię ki współ pra cy tych lu dzi i in nych ro dzi ców kie ro wa nie
szko łą w Rącz nej by ło praw dzi wą przy jem no ścią. Ko mi tet Ro dzi-
ciel ski nie tyl ko dbał o spra wy go spo dar cze, ale włą czał się w ca łe
ży cie szkol ne. Przy go to wy wał uro czy sto ści dla uczniów i ro dzi ców,
fi nan so wał te atrzy ki, wy ciecz ki dla naj lep szej kla sy oraz Dzień
Dziec ka i za ba wy no wo rocz ne. Urzą dzał spo tka nia – Świę to Bab -
ci i Dziad ka, opłat ki dla ro dzi ców. Zor ga ni zo wał I fe styn szkol ny
w 2000r z po świę ce niem ka plicz ki sto ją cej na szkol nym po dwó-
rzu. Pod fun da men tem tej ka plicz ki wmu ro wa no bu tel kę, w któ-
rej umiesz czo no opi sy ak tyw no ści lu dzi.

Dzię ki tym lu dziom, od cho dząc na eme ry tu rę w 2000r zo sta-
wi łam szko łę roz bu do wa ną, z dzie wię cio ma sa la mi lek cyj ny mi, sa -
lą gim na stycz ną, bi blio te ką, kan ce la rią, se kre ta ria tem, po ko jem
na uczy ciel skim, szat nią, ła zien ka mi oraz in sta la cją cen tral ne go
ogrze wa nia. Prze ka za łam ogro dzo ny i za mknię ty te ren szkol ny
z dwo ma bo iska mi spor to wy mi, pla cem za baw, wy be to no wa nym
po dwór kiem, skwe ra mi kwia to wy mi i za ło żo ną w 2000r osto ją
przy ro dy. Pra cę tych lat opi sa łam w kro ni ce szkol nej i księ gach
pro to ko łów.

Po zo sta wi łam w szko le do świad czo ną ka drę pe da go gicz ną
w skła dzie: Mał go rza ta Bry gi der, Bar ba ra Ce te ra, Te re sa Fa lisz,
Zdzi sław Gu ja, Zu zan na Ka pu sta, Aga ta Ko wa lik, Sta ni sła wa Kruk,
Le szek Ma twij, An na Prze bin da, Sta ni sła wa So be sto, Bar ba ra
Szew czyk, Aga ta Wi ta lec, prze ka zu jąc szko łę Bar ba rze Le lek – na -
uczy ciel ce tej pla ców ki.

Ci na uczy cie le i wszy scy po przed ni tak że współ pra co wa li
z ro dzi ca mi two rząc do brą at mos fe rę w szko le. Dzię ki ich pra cy
szko ła szczy ci ła się wy so ki mi wy ni ka mi na ucza nia, osią gnię cia mi
spor to wy mi, zna na by ła z dzia łal no ści ar ty stycz nej. Wszyst kim
rącz nia nom, któ rzy przez 31 lat mo je go dy rek to ro wa nia w Rącz-
nej, współ pra co wa li ze szko łą skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia.

Ma ria Ka pu sta
eme ry to wa ny dy rek tor szko ły Pod sta wo wej w Rącz nej

Wspo mi na my

III Ha lo wy Tur niej
Pił ki Noż nej 

pię cio oso bo wych + bram karz (zmia ny ho ke jo we), gra jąc sys te-
mem „każ dy z każ dym” w dwóch gru pach po 7 mi nut. Ca ły tur-
niej przy spo rzył bio rą cym w nim udział dzie ciom wie le emo cji
i nie za po mnia nych wra żeń. Ry wa li za cja by ła bar dzo za cię ta
i wy rów na na, po nie waż każ dy chciał zo stać mi strzem Gmi ny
Lisz ki. Wszyst kie dru ży ny otrzy ma ły sło dy cze i na po je oraz na-
gro dzo ne zo sta ły pa miąt ko wy mi dy plo ma mi i pu cha ra mi, a po-
nad to trzy naj lep sze ze spo ły ude ko ro wa ne do dat ko wo me da la -
mi. W tur nie ju wrę cza ne by ły rów nież in dy wi du al ne wy róż nie-
nia w ka te go riach: król strzel ców – Da wid So twin (SP Rącz na)
– 13 bra mek, naj lep szy za wod nik Wik tor Ja rosz (SP nr 2 Ka-
szów) oraz naj lep szy bram karz -. Kon rad Tro jan (SP nr 1 Ka-
szów).

Dru ży no wo pierw sze miej sce zdo by ła dru ży na z Rącz nej,
dru gie ze SP nr 1Ka szów, a trze cie ze SP nr 2.

Na ha li spor to wej zlo ka li zo wa nej przy Ze spo le Szkół
w Lisz kach od by ły się Mi strzo stwa Gmi ny Lisz ki w ha lo wym
tur nie ju pił ki noż nej dla szkół pod sta wo wych z Gmi ny Lisz -
ki zor ga ni zo wa ne przez za wod ni ków z „Uczniow skie go Klu -
bu Spor to we go 2010 Lisz ki”, Ze spół Szkół w Lisz kach oraz
GZE AS w Lisz kach. 

W tur nie ju bra ły udział dru ży ny ze Szkół Pod sta wo wych
z: Li szek, Mo ra wi cy, Je zio rzan, Rącz nej, Pie kar, Ka szo wa (nr 1
oraz nr 2), Cho le rzy na, Czu ło wa oraz go ścin nie LKS „Lot nik”
Kry spi nów (dru ży na ża ków). Ze spo ły wy stę po wa ły w skła dach
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Wła śnie mi nę ła 60. rocz ni ca Pro ce su ku rii kra kow skiej
(21–27 stycz nia 1953). Kil ka na ście mie się cy po śmier ci kard.
Ada ma Sa pie hy wła dze ko mu ni stycz ne aresz to wa ły księ ży
pra cu ją cych w ku rii. Bru tal ny mi me to da mi wy mu sza li ze-
zna nia, któ re mia ły w złym świe tle po sta wić du cho wień stwo
kra kow skie. Do spra wy do łą czo no po stę po wa nie prze ciw ks.
Jó ze fo wi Le li cie (w cza sie woj ny wi ka re mu w Lisz kach),
współ pra cu ją ce mu z pol ski mi ośrod ka mi emi gra cyj ny mi za
po śred nic twem by łe go żoł nie rza NOW -AK Ja na Szpon dra.
In ne go ka pła na, wi ka re go w Lisz kach, ks. Jó ze fa Fu da le go
ze wzglę du na zły stan zdro wia (tor tu ro wa ny pod czas śledz-
twa) są dzo no od dziel nie. O po dzie le nie się wspo mnie nia mi
z tam tych dni po pro si łem Pa nią Ste fa nię Sza coń (z do mu Ro -
spond) – bez praw nie aresz to wa ną 19 wrze śnia 1952 r.,
i w wy ni ku te go pro ce su ska za ną na 6 lat wię zie nia.

Adam Ko wa lik – Aresz to wa no Pa nią za to je dy nie, że dzia-
ła ją cy w pa trio tycz nej or ga ni za cji emi gra cyj nej przy rod ni brat
Jan Szpon der wy słał na Pa ni na zwi sko prze sył kę do ks. Jó ze fa
Fu da le go. 

Ste fa nia Sza coń: – Do sta łam kart kę od bra ta, że wy sy ła mi
upo mi nek imie ni no wy. Do łą czo ną pusz kę z na pi sem „zu pa” i „rze-
czy użyt ku mę skie go” mia łam od dać ks. Fu da le mu. Pół go dzi ny po
do rę cze niu pacz ki wkro czy ło UB.

Przed aresz to wa niem, jesz cze la tem, mie li śmy w miesz ka-
niu lo ka to ra przy sła ne go przez Gmi nę. Był u nas dwa ty go dnie.
Dziw ny fa cet. Przy szedł tu taj ja ko po bor ca po dat ko wy, a prze sia-
dy wał pod kasz ta na mi… Póź niej w cza sie śledz twa py ta li o róż -
ne fak ty, kto do nas przy cho dzi itp. Wszyst ko wie dzie li. Po tem po -
zna łam go na scho dach w UB, na Pla cu In wa li dów. Wi dzia łam
tam tak że „li sto no sza”, któ ry przy niósł pacz kę, w ra mach, jak
twier dził, czy nu spo łecz ne go.

Gdy wkro czy ło UB ja pra wie mia łam w kuch ni roz ło żo ną
ba lię z pra niem. Po ka za li mi na kaz re wi zji, le gi ty ma cje ubow-
skie. Prze wró ci li dom do gó ry no ga mi. Naj pierw za py ta li mnie
czy do sta łam pacz kę. Ja mó wię: – „Tak do sta łam”. Dzi wi li się, że
nie roz pa ko wa na, a mnie jak by Duch Św. na tchnął – nie roz cię-
łam tych sznur ków. Ma ma chcia ła roz pa ko wać, ale ja po sta no-
wi łam, że nie. Coś mi to już nie gra ło.

Roz pa ko wa li ją od ra zu. Pusz kę dla księ dza od sta wi li na
bok. Naj pierw po wy sy py wa li wszyst ko z in nych pu sze czek. Wresz-
cie wzię li się za „zu pę”. Za czę li otwie rać. Za uwa ży łam, że we-
wnątrz by ła ste ary na z kul ka mi oło wiu. Po my śla łam so bie: „Ład -
na spra wa”. W środ ku by ła pu szecz ka, ni by z so kiem, ob ło żo na
ja ki miś in struk cja mi. W niej by ło po upy cha ne 10 tys. w bank no-
tach 100 zło to wych. To ja się tyl ko od wró ci łam do ma my i po-
wie dzia łam: „Pa rę lat nie mo ich”.

W tym cza sie aresz to wa li tak że mo ją sio strę Sta ni sła wę,
szwa gra Ada ma Ko wa li ka, Ed ka Cha chli cę. Tyl ko Mi cha sia Ko-
wa li ka na ra zie nie zła pa li, bo zdą żył uciec. Księ dza Fu da le go nie
by ło wte dy w do mu. Aku rat w ten pią tek by łam z dziew czy na mi
z Ży we go Ró żań ca w Czer ni cho wie na po grze bie pro bosz cza. La -

ło wte dy jak nie szczę ście. My śmy przy je cha ły do Li szek, a ksiądz
Fu da li po je chał praw do po dob nie do Kra ko wa.

Z do mu za bra li mnie ok. 18-tej i za wieź li na Plac In wa li-
dów. Tam by łam ca łą noc do po łu dnia w so bo tę. Nie wpu ści li
mnie do ce li, tyl ko od ra zu wzię li na śledz two. O 12- tej w po łu-
dnie prze wieź li mnie na Mon te lu pich. I od ra zu do po ko ju śled-
cze go. Do celi tra fi łam do pie ro o 24-tej, w nie dzie lę, gdy im po
pro stu pa dłam ze zmę cze nia.

Czło wiek już ha lu cy na cji do sta wał, bo w ko ło jed no i to sa -
mo. Co na pi sa li pro to kół, to zno wuż od no wa. Chcie li mnie zła-
pać na ja kimś słów ku. W koń cu pa dłam ze zmę cze nia. Do pie ro
wte dy za pro wa dzi li mnie do ce li. Po tem co chwi lę zry wa li mnie
ze snu i bra li na śledz two. By ły też stój ki, po 48 go dzin, po 24... Za-
le ża ło ja ki ka prys miał śled czy. Psy chicz nie po pro stu lu dzi wy-
kań cza li, a już o ubli ża niu to nie wspo mnę.

Ko bie ty mo że trak to wa li ła god niej. Na męż czy znach mścili
się bar dzo. Mam zna jo me go, któ ry prze trwał pa cy fi ka cję w Ra d-
wa no wi cach. Niem cy roz strze la li żo nę, roz strze la li te ścia, zo sta -
ło tyl ko 8-mie sięcz ne dziec ko. On się ukrył. Po woj nie też sie dział
w spra wie zwią za nej z dzia łal no ścią mo je go bra ta. Je mu pa znok-
cie zry wa li żyw cem.

A. K. – Jak Pa ni za pa mię ta ła sa mą roz pra wę?
S. Sz.: -Roz pra wa mia ła cha rak ter po ka zo wy. Na du żej sali

w fa bry ce Zie le niew skie go zgro ma dzi ło się mnó stwo lu dzi. Tak że
z na szych oko lic. My na ła wie oskar żo nych. Ca ły ten sąd. Da wali
nam lep sze je dze nie, że by śmy mó wi li, to co oni chcie li. 

Przed roz pra wą wzię li mnie na stój kę na 48 go dzin. Da li ol -
brzy mi ar kusz pa pie ru z py ta nia mi i ka za li na pi sać co bę dę mó -
wić w są dzie. Nic im nie na pi sa łam. W koń cu mnie pu ści li. Na
dru gi dzień zno wu po sta wi li mnie za ka rę, tak że za ja kiś czas
stra ci łam przy tom ność. Nie wiem czy zo sta łam po la na wo dą, nie
pa mię tam już. Za pro wa dzi li mnie do ce li. Ale ni cze go się nie do-
wie dzie li.

Na roz pra wę chcie li mnie ele ganc ko ubrać. Przy nie śli ja kieś
fu tro. Chcie li zro bić ze mnie da mę. Ja po szłam w tym swo im sfa-
ty go wa nym ubra niu, w któ rym wzię li mnie z do mu. Spa łam
w nim… Zresz tą no ca mi bra li mnie na prze słu cha nia. Tyl ko czło-
wiek się po ło żył, za chwi lę drzwi się otwie ra ły. 

Kie dyś do ce li na prze ciw ko wsa dzi li ks. Fu da le go. My śle li że
bę dzie my roz ma wiać przez drzwi. Ale on tam miał prze cież ka-
pu sia. Ja też mia łam ka pu sia – ta ką Zo się. Jak chcia łam coś po-
wie dzieć, mó wi łam szep tem, gdy ją wy pro wa dza li. Pra wie w każ-
dej ce li był do no si ciel.

A. K. – Przed są dem ze zna wa ła Pa ni nie ba cząc na na ci ski
śled czych?

S. Sz.: – Mó wi łam to co chcia łam. Lu dzie są tyl ko ludź mi,
je den wy trzy ma wię cej, dru gi mniej. Trze ba się by ło po pro stu za-
przeć, że by ni ko go nie wsy pać, by ra czej chro nić każ de go. Wte dy
sie dzi się zu peł nie ina czej. Zda rza ły się ta kie przy pad ki, że ktoś
ko goś wsy pał, to po tem cięż ko by ło mu sie dzieć.

Po wy ro ku trzy ma li mnie do paź dzier ni ka na Mon te lu pich,
czy li w su mie 13 mie się cy. W paź dzier ni ku wy wieź li nas do wię-
zie nia w For do nie. Sio stra mo ja po je cha ła do Gru dzią dza. Po tem
młod sze ko le żan ki zwią za ne z tą spra wą po je cha ły do Ino wro c-

Ska za na za nie win ność
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Czę sto chwi la mo że zmie nić ży cie wie lu lu dzi w dra mat.

Te sło wa otwie ra ły cykl spo tkań z sę dzią A. M. We so łow -
ską, któ re miej sce w mni kow skim gim na zjum. Zor ga ni zo wa ne
zo sta ły dzię ki wspól nej ini cja ty wie dy rek tor Gim na zjum im.
Księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go, kie row nik GOP Su w Lisz kach,
peł no moc ni ka wój ta ds. roz wią zy wa nia pro ble mów uza leż nień
oraz Sto wa rzy sze nia Po mo cy Szko le pod pa tro na tem Wój ta
Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku li.

Ad re sa ta mi warsz ta tów pierw sze go dnia by li wszy scy za in te-
re so wa ni od po wie dzial nym wy cho wa niem ro dzi ce. To dla nich sę-
dzia A. M.We so łow ska przy go to wa ła wy kład na te mat no wych za-
gro żeń i spo so bów re ak cji na nie; licz ny mi przy kła da mi ze swo jej
wie lo let niej prak ty ki zi lu stro wa ła mło dzień cze wy bry ki i kon se k-
wen cje praw ne za rów no w sto sun ku do mło dzie ży jak i ro dzi ców.
Wie le miej sca po świę ci ła pro fi lak ty ce oraz nur tu ją ce mu wie lu ro-
dzi ców py ta niu: jak uchro nić swo je dziec ko przed kon flik tem
z pra wem.

Dru gie go dnia, pod czas spo tka nia z mło dzie żą oby dwóch
gim na zjów i ucznia mi klas szó stych szkół pod sta wo wych gmi ny
Lisz ki po ru szy ła na stę pu ją ce te ma ty: jak żyć bez piecz nie, pro blem
gro omin gu, zbyt wcze snej ini cja cji sek su al nej, prze mo cy ró wie śni-
czej i cy ber prze mo cy. (do koń cze nie w ko lej nym wy da niu „Zie mi
Li siec kiej”)

Re na ta Ga los

Spo tka nie z sę dzią An ną
Ma rią We so łow ską

ła wia, wśród nich mo ja ku zyn ka He le na Ore mu so wa, z do mu Bu-
dzia szek. Ir ka Ha brów na by ła w Bo ja no wie, w wię zie niu dla mło-
do cia nych. Cze ka li aż skoń czy 18 lat, że by móc ją osą dzić.

A. K. – Ja ka by ła at mos fe ra w ce lach?
S. Sz.: – Róż na. Do kąd prze by wa ły w niej sa me po li tycz ne,

to jesz cze da ło się wy trzy mać, ale póź niej, po wy ro ku, po mie szali
nas. Da li róż ne po spo lit ki … Cza sa mi na wet te współ lo ka tor ki
by ły gor sze ni że li sa mi straż ni cy. Czło wiek się od uczył mó wić, bo
nie wia do mo by ło co do ko go moż na po wie dzieć. Naj gor sza by ła
tzw. chan dra, gdy przy cho dził ta ki dzień, że czło wiek nie mógł so -
bie dać ra dy i był zu peł nie bez sil ny wo bec ca łej tej sy tu acji. To
naj bar dziej mę czy ło.

Łóż ka by ły trzy pię tro we. Mu sia ły być za ście lo ne w kost kę.
Ca ły Bo ży dzień nie wol no by ło na nich usiąść, do pie ro po ape lu
moż na się by ło po ło żyć. Nie mia ły śmy na wet krze sła, że by śmy się
cza sem nie rzu ci ły na od dzia ło we go. Sia da ło się więc gdzieś w ką -
cie na pod ło dze. By ła jesz cze szaf ka na chleb, któ re go da wa li ra -
no paj dę. Ca ły dzień się go oszczę dza ło. Ośród ka przy po mi na ła
kit. Kle iło się z niej ró żań ce, al bo coś in ne go. Ra no do sta wa ło się
czar ną, gorz ką ka wę z bro mem. Na obiad był litr zu py, wie czo rem
też ja kaś zu pa. I to by ło wszyst ko.

Nie mia ły śmy ani ołów ka, ani no ża, ani igły. Nóż zro bi ły -
śmy z po łów ki zna le zio nej gdzieś przy kry wecz ki od kon ser wy, igłę
z zę ba wy ła ma ne go z grze bie nia. Raz w mie sią cu by ła wy pi ska
– do sta wa ły śmy pół ki lo ce bu li, pu szecz kę sztucz ne go mio du. Jak
ktoś miał pie nią dze mógł so bie ku pić pa stę do zę bów, szczot kę,
grze bień, itp. Do te go do sta wa ły śmy po 100 pa pie ro sów, nie za leż-
nie czy ktoś pa lił, czy nie. 

A. K. – Jak spra wa zo sta ła przy ję ta w Lisz kach i oko li cy?
S. Sz.: – Lu dzie wie dzie li i nie któ rzy od su nę li się od nas. Na -

wet z ro dzi ny. 
A. K. – Ze stra chu?
S. Sz.: – Jed ni mo że ze stra chu, a in ni mie li jesz cze du żo do

ga da nia. Pa da ły opi nie, że do brze nam zro bi li, bo ope ro wa li śmy
do la ra mi. Bar dzo spraw nie dzia ła ła pro pa gan da. Du żo trą bi li na
ten te mat w kro ni kach fil mo wych, w koł choź ni kach… Szar ga li
nam opi nię. Nie dość, że w śledz twie chcie li czło wie ka stłam sić
zu peł nie, obe drzeć z wszel kiej czci, to po tem jesz cze ob ra ża li nas
w pra sie i wszę dzie. Ja pierw szą ga ze tę o na szym pro ce sie do sta-
łam jak za je cha łam do For do nu. Ko le żan ka da ła mi ka wa łek
„Gro ma dy”. Tak to nie do sta wa łam żad nej pra sy. Drę czy li nas
psy chicz nie. Oglą da li jak ja kie goś ra ro ga. Gdy do je cha łam do For-
do nu, co chwi lę drzwi do ce li otwie ra ły się i ktoś za glą dał. – „Ro -
spond!? A to wy”... I za my ka li. 

A. K. – Za śledz two, sąd i wię zie nie nikt nie po niósł kon se -
kwen cji?

S. Sz.:- Ni ko mu włos z gło wy nie spadł ani pro ku ra to ro wi,
ani żad ne mu śled cze mu. W ze szłym ro ku był u mnie pro ku ra tor
z IPN -u. Na zdję ciach roz po zna łam jed ne go śled cze go. Mia ła być
mu wy to czo na spra wa. No, ale pan śled czy nie przy je chał, bo nie
mo że się po noć po ru szać, na wet z opie ku nem. Ma ty le lat co ja,
młod szy jest na wet o pa rę mie się cy. Star si nie ży ją. Wte dy kie dy
jesz cze byli spraw ni nie miał się kto tym za jąć. 

Roz ma wiał Adam Ko wa lik
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X Gmin ne
„Ra do sne Ocze ki wa nie”

Przy mroź nej po go dzie w Re mi zie OSP w Ka szo wie
od by ło się X Ju bi le uszo we,, Ra do sne Ocze ki wa nie”, zor ga-
ni zo wa ne przez na uczy ciel ki od dzia łów przed szkol nych
SP nr 1 w Ka szo wie – Re na tę Mą dry oraz Mag da le nę Pio -
trow ską – wspie ra ne przez ro dzi ców swo ich wy cho wan-
ków. To nie co dzien ne spo tka nie uświet ni li swo ją obec no-
ścią: Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la oraz rad ny z na szej
miej sco wo ści Ja nusz Tro jan.

Ogrom nym za in te re so wa niem przy by łych go ści cie szy -
ły się Ja seł ka przy go to wa ne przez ma łych go spo da rzy. Pu b-
licz ność po raz ko lej ny mo gła prze żyć hi sto rię Ma rii i Jó ze fa
szu ka ją cych miej sca do schro nie nia na noc, któ rzy po bez-
owoc nych po szu ki wa niach zde cy do wa li się prze no co wać
w staj ni. Ca łość przed sta wie nia wzbo ga ci ły scen ki z ży cia no -
wo na ro dzo ne go Dzie ciąt ka, pa ste rzy, mę dr ców i He ro da,
prze pla ta ne ko lę da mi, tań cem gwiaz dek i anio łów oraz mu zy -
ką „Ba śnio wej Ka pe li”. Ca łość stwo rzy ła nie po wta rzal ny kli-
mat ra do ści i re flek sji. Ogrom ne za an ga żo wa nie ma łych ak-
to rów, na uczy cie li i ro dzi ców opła ci ło się, gdyż przed sta wie-
nie wy war ło na przy by łych go ściach du że wra że nie.

Tra dy cyj nie po Ja seł kach każ dy od dział przed szkol ny za-
pre zen to wał na sce nie swój ta lent wo kal ny śpie wa jąc wy bra -
ne ko lę dy lub pa sto rał ki. Wszyst kie wy stę py by ły bar dzo cie-
ka we. Wy stą pi ło po nad 200 ma łych ar ty stów z wszyst kich od-
dzia łów przed szkol nych gmi ny Lisz ki. Każ dy przed szko lak
otrzy mał upo mi nek w po sta ci gip so we go anioł ka lub szop ki.

In no wa cją w tym ro ku by ło zor ga ni zo wa nie kon kur su
pla stycz ne go na naj pięk niej sze go anio ła, któ rym oka zał się
wy ko na ny przez dzie ci od dzia łu przed szkol ne go SP nr1 w Ka-
szo wie. Dru gie miej sce zdo był anioł przed szko la ków ze SP
z Cho le rzy na, a trze cie miej sce przy pa dło anioł ko wi ze SP nr
2 w Ka szo wie. Wszyst kie anioł ki zgło szo ne do kon kur su by ły
nie zwy kle cie ka we, dla te go też zo sta ły na gro dzo ne jed na ko-
wy mi na gro da mi w po sta ci pys sli. 

Jak zwy kle mo gli śmy li czyć na po moc na szych nie zwy-
kłych mam, któ re przy go to wa ły po czę stu nek dla wszyst kich
przy by łych go ści. Po nie waż na sza szko ła jest uczest ni kiem
Ma ło pol skiej Sie ci Szkół Pro mu ją cych Zdro wie na si go ście
mie li do wy bo ru zdro we ka nap ki i owo ce oraz pysz ne cia sta,
cia stecz ka i sło dy cze.

Skła da my go rą ce po dzię ko wa nia za po moc w or ga ni za-
cji Ra do sne go Ocze ki wa nia: Wój to wi Gmi ny Lisz ki Wa cła wo -
wi Ku li, któ ry ob jął ho no ro wy pa tro nat nad im pre zą, Pie kar -
ni „Ły sa Gó ra”, Kra kow skie mu Ban ko wi Spół dziel cze mu Od-
ział Lisz ki, fir mie „In stal” z Li szek, Jo lan cie i Grze go rzo wi Ma -
stek oraz wszyst kim za an ga żo wa nym ro dzi com przed szko la-
ków z Ka szo wa.

Mag da le na Pio trow ska, Re na ta Mą dry
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Gmin ny Prze gląd Ko lęd
i Pa sto ra łek

Szko ła Pod sta wo wa w Rącz nej zor ga ni zo wa ła po dob-
nie jak w ro ku mi nio nym, Gmin ny Prze gląd Ko lęd i Pa sto-
ra łek pod ha słem „Za śpie waj my ko lę dę Je zu so wi dziś!” Je -
go ce lem – przede wszyst kim – by ło pie lę gno wa nie tra dy-
cji wspól ne go ko lę do wa nia. Prze gląd ad re so wa ny był do
uczniów klas IV–VI szkół pod sta wo wych Gmi ny Lisz ki.

Do udzia łu w prze glą dzie, bę dą cym rów nież wspól nym
spo tka niem w świą tecz nym na stro ju zgło si ły się na stę pu ją ce
chó ry i ze spo ły śpie wa cze: chór SP w Cho le rzy nie z fi lią
w Mni ko wie pod kie run kiem Jo lan ty Maj ki, chór SP nr 1
w Ka szo wie pod kie run kiem Te re sy Cią gło i Ur szu li Sko ły-
szew skiej, chór SP nr 2 w Ka szo wie i SP w Pie ka rach pod kie-
run kiem Ro ber ta Pa ze ry, chór SP w Je zio rza nach pod kie run-
kiem Ma rze ny Ho ły i chór SP w Rącz nej, któ ry pro wa dzi Do-
ro ta Ka miń ska. Każ dy ze spół za pre zen to wał ko lę dę tra dy cyj -
ną i współ cze sną ko lę dę lub pa sto rał kę. Re per tu ar był bo ga ty.
Za brzmia ły naj pięk niej sze pol skie ko lę dy jak „Wśród noc nej
ci szy”, „Lu laj że Je zu niu”, „Gdy ślicz na Pan na”, ale rów nież „Ko-
lę da dla nie obec nych”, „Dzień je den w ro ku”, czy gó ral ska pa -
sto rał ka „To juz po ra na Wi li jom”. Na twa rzach dzie ci wi dać
by ło au ten tycz ną ra dość, któ ra to wa rzy szy wszyst kie mu, w co
wkła da się pa sję i ser ce.

Po czę ści, w któ rej szko ły pre zen to wa ły przy go to wa ny
przez sie bie re per tu ar przy szedł czas na wspól ne ko lę do wa-
nie. Si łą oko ło 150 gło sów za brzmia ły zna ne pol skie ko lę dy:
„Pójdź my wszy scy do sta jen ki” „Przy bie że li do Be tle jem”, „Ci -
cha noc”. Ten je dy ny w swo im ro dza ju kon cert uatrak cyj nił
akom pa nia ment trąb ki, na któ rej grał ab sol went SP w Rącz nej,
uczeń szko ły mu zycz nej Sła wo mir Gó rec ki, a tak że sak so fo nu
– w wy ko na niu rad ne go Pio tra Tyr ki. Dzie ci go rą co przy ję ły
rów nież wy stęp Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku li, oraz Ja na
Ko wal czy ka, dłu go let nie go na uczy cie la i do świad czo ne go
śpie wa ka. Swo ją obec no ścią za szczy ci li nas rów nież ocze ki-
wa ni go ście: wła dze lo kal ne – soł tys i rad ni Rącz nej, dy rek to-
rzy szkół, Ho no ro wy Oby wa tel Gmi ny Lisz ki – ks. Sta ni sław
Mól i pro boszcz pa ra fii w Rącz nej ks. Ja cek Strze lec ki. 

Prze gląd, mógł od być się dzię ki wspar ciu: rad nych
– Krzysz to fa Kru py i Pio tra Tyr ki oraz Mo ni ki i Sła wo mi ra
Ro sek, Bo gu sła wy i Pio tra Sto pa, Mo ni ki i Mi ro sła wa Bo roń,
Ka ta rzy ny i Krzysz to fa Wą sio łek, Ewy Ko wa lik, Se ba stia na Ro -
sek – wła ści cie la skle pu w Rącz nej, Agniesz ki Kli mek i Do ro -
ty Ka miń skiej – or ga ni za to rów. Po moc oka za li rów nież na u-
czy cie le i dy rek cja SP w Rącz nej. Dzię ku jąc wszyst kim ofia ro-
daw com, go ściom, opie ku nom chó rów, a przede wszyst kim
dzie ciom – bez któ rych prze gląd nie mógł by ist nieć, ży czy my
wszyst kie go do bre go w no wym 2013 ro ku. (SP w Rącz nej)
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Miesz kań cy Czu ło wa przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia
zło ży li so bie i licz nym go ściom świą tecz no – no wo rocz ne ży-
cze nia. Ta mi ła przed świą tecz na tra dy cja in te gra cji miesz kań-
ców kul ty wo wa na jest już od po nad dzie się ciu lat. Wszyst kich
go ści po wi tał rad ny Rady Gmi ny Lisz ki i za ra zem soł tys Czu-
ło wa Ta de usz Ma stek wspól nie z pre ze sem Sto wa rzy sze nia Na
Rzecz Roz wo ju Wsi Czu łów prof. Mał go rza tą Po nie dzia łek.

Du ża sa la na pod da szu re mi zy OSP z tru dem mie ści ła
wszyst kich uczest ni ków spo tka nia opłat ko we go, a by ło ich skrom-
nie li cząc oko ło 180! Frag ment ewan ge lii od czy tał wi ce dzie kan
i za ra zem pro boszcz mni kow skiej pa ra fii ksiądz Sta ni sław Świę-
ciak w asy ście księ dza orio ni sty Mi ro sła wa Lip ki. Przy dźwię kach
czu łow skiej ka pe li pod ba tu tą Le cha Gre li nad szedł mo ment ła-
ma nia się opłat kiem skła da nia so bie ży czeń. Barw ne i peł ne eks-
pre sji przed sta wie nie ja seł ko we przy go to wa ne przez uczniów
Szko ły Pod sta wo wej w Czu ło wie umi li ło wszyst kim wie czór.

Jak za wsze pod czas spo tka nia opłat ko we go, nie za bra kło
świą tecz ne go po czę stun ku przy go to wa ne go przez pa nie ze Sto wa-
rzy sze nia Na Rzecz Roz wo ju Wsi Czu łów. By ły sma ko wi te ci asta
przy go to wa ne przez czu łow skie go go spo dy nie i barsz czyk z ka pu -
śnia kiem (ufun do wa nym przez Ja nu sza Tro ja na, wła ści cie la pie-
kar ni „Ły sa Gó ra”). Współ or ga ni za to rem spo tka nia by li czu łow -
scy stra ża cy.

W spo tka niu opłat ko wym uczest ni czył Wójt Gmi ny Lisz ki
Wa cław Ku la, Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Lisz ki Zbi gniew Ka-
czor, Dy rek tor Gim na zjum w Mni ko wie i za ra zem rad na Ra dy Po-
wia tu Ja ni na Gre la, Ko men dant Ko mi sa ria tu w Za bie rzo wie An-
drzej Ko wal ski oraz dziel ni co wi, któ rzy na co dzień dba ją o bez pie-
czeń stwo na te re nie na szej Gmi ny. (TAŁ)

Spo ty ka ją się
w świą tecz nej at mos fe rze

Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Wsi Rącz na

W mi nio nym ro ku ko lej na miej sco wość na szej Gmi ny
mo że po chwa lić się po wsta niem sto wa rzy sze nia dzia ła ją ce -
go na jej rzecz – roz po czę ło dzia łal ność Sto wa rzy sze nie
Przy ja ciół Wsi Rącz na. Po mi mo roz po czę cia dzia łal no ści
w po ło wie ro ku Sto wa rzy sze nie zor ga ni zo wa ło kil ka im prez
dla miesz kań ców miej sco wo ści. W ma ju, po za koń cze niu
for mal no ści zwią za nych z re je stra cją or ga ni za cji, na In au-
gu ra cyj nej Za ba wie ofi cjal nie roz po czę to dzia łal ność Sto wa-
rzy sze nia.

cząc w po ka zie i ży wo re agu jąc. Przy szła ko lej na naj waż niej sze -
go go ścia spo tka nia – Świę te go Mi ko ła ja, któ ry przy był i roz da-
wał dzie ciom pre zen ty. Sto wa rzy sze nie przy go to wa ło na tę oka -
zje pacz ki ze sło dy cza mi. Mi ło by ło pa trzeć na ro ze śmia ne bu -
zie na szych mi lu siń skich. Ma my na dzie ję, że Mi ko łaj ki sta ną się
od te go ro ku sta łym punk tem ka len da rza wy da rzeń w Rącz nej.
Dla dzie ci, któ re nie mo gły uczest ni czyć w Mi ko łaj kach, w imie-
niu Św. Mi ko ła ja przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia wraz Soł ty sem
Rącz nej do star czy li po da run ki bez po śred nio do do mów. Sto wa-
rzy sze nie wraz z OSP w Rącz nej wy go spo da ro wa li rów nież środ -
ki na przy go to wa nie kil ku pa czek świą tecz nych dla naj bar dziej
po trze bu ją cych w na szej miej sco wo ści. 

Pod czas im pre zy mi ko łaj ko wej roz strzy gnię ty zo stał kon-
kurs na lo go Sto wa rzy sze nia, któ ry zo stał zor ga ni zo wa ny dzię -
ki uprzej mo ści dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Rącz nej Bar ba -
ry Le lek.

Sto wa rzy sze nie na sze nie roz po czę ło by dzia łal no ści bez
po mo cy na szych lo kal nych przed się bior ców, któ rzy wspar li nas
za rów no swo imi pro duk ta mi bądź usłu ga mi. Tak że do ta cja
z Gmi ny Lisz ki po zwo li ła na za kup czę ści wy po sa że nia do re-
mi zy na po trze by or ga ni zo wa nych tam ze brań wiej skich jak i in-
nych im prez. 

To do pie ro po czą tek dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia. Ma my
na dzie ję, że 2013 rok bę dzie dla Sto wa rzy sze nia jesz cze bar dziej
owoc ny i po zwo li na zre ali zo wa nie wszyst kich na szych pla nów
ma ją cych na ce lu in te gra cję miesz kań ców na szej miej sco wo ści.

Za pra sza my wszyst kich do od wie dze nia stro ny www.racz -
na.pl na któ rej znaj du ją się zdję cia z na szych im prez, a tak że do
„po lu bie nia” pro fi lu Sto wa rzy sze nia na Fa ce bo ok’u, gdzie znaj-
du ją się in for ma cje i ak tu al no ści o na szej dzia łal no ści.

Dzię ku jąc wszyst kim człon kom Sto wa rzy sze nia za włą cze-
nie się w je go dzia łal ność, wszyst kim któ rzy wspar li na sze dzia-
ła nia i wszyst kim miesz kań com na szej Gmi ny w imie niu Sto-
wa rzy sze nia ży czy my po myśl no ści w No wym Ro ku 2013 i ma -
my na dzie ję na dal szą współ pra cę i in te gra cję.

Be ata Ja strzęb ska
Pre zes Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Wsi Rącz na

Jesz cze nie wy brzmia ła mu zy ka z za ba wy, a człon ko wie
Sto wa rzy sze nia (w prze wa ża ją cej więk szo ści miesz kan ki Rącz-
nej) przy stą pi li do or ga ni zo wa nia ko lej nej im pre zy – za ba wy
an drzej ko wej, któ rej ce lem by ło ze bra nie fun du szy na dzia łal-
ność Sto wa rzy sze nia. Zgro ma dzo ne środ ki, a tak że do ta cja
z Gmi ny Lisz ki po zwo li ły na zor ga ni zo wa nie w grud niu pierw-
szych w Rącz nej Mi ko ła jek dla dzie ci z na szej miej sco wo ści oraz
dzie ci uczęsz cza ją cych do na szej szko ły. Re mi za Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej pod czas im pre zy mi ko łaj ko wej prze peł nio na
by ła ma gią za spra wą za pro szo ne go na te oka zję pre sti di gi ta to -
ra. Dzie ci z uwa gą ob ser wo wa ły sztucz ki pre zen to wa ne na sce-
nie, a tak że po zna ły ta jem ni ce kil ku z nich ak tyw nie uczest ni-






