Młodzi, uzdolnieni
mieszkańcy Gminy Liszki

Zrobiliśmy wiele
Ze względu na zbliżające się wybory samorządowe, bieżący rok
będzie okazją do wielu gorących dyskusji i podsumowań.
O ocenę naszego gminnego samorządu zwracam się do Przewodniczącego Rady Gminy Liszki Zbigniewa Kaczora, który
przez ostatnie dwie kadencje kierował jej pracami.
Redakcja: – Jak z perspektywy ośmiu ostatnich lat postrzega
Pan Gminę Liszki?
Z. K: – Nasza Gmina zdecydowanie wypiękniała i to nie tylko przez zrealizowane inwestycje drogowe, chodniki, remonty szkół
i budowę hali sportowo – widowiskowej, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków, ale także dzięki różnym inicjatywom mieszkańców, klubów sportowych, strażaków
i stowarzyszeń. Wspólne działania miały na celu poprawę jakości
życia mieszkańców i każdy przyzna, że przyniosły widoczny efekt.
Nasze kluby sportowe mogą pochwalić się nowymi szatniami sportowymi i zadbanymi boiskami sportowymi. Wypiękniały także nasze remizy OSP. Wymagało to wiele wysiłku organizacyjnego, ale
z każdym rokiem inwestycje te realizujemy sprawniej i szybciej, jak
na przykład budowę szatni sportowej w Ściejowicach. W każdej
miejscowości rośnie zaangażowanie mieszkańców w rozwój swojego sołectwa. Jeszcze kilka lat temu trudno było znaleźć garstkę chętnych do organizacji festynu. Dzisiaj działają prężne grupy mieszkańców, które nie tylko skutecznie wywierają presję, ale i efektywnie współpracują z gminnym samorządem. W działania te jest zaangażowanych wielu młodych ludzi, którym nie jest obojętne, jak
wygląda ich miejscowość i gmina. W związku z coraz większym zaangażowaniem mieszkańców, będzie rosła presja na decyzje podejmowane przez Radę Gminy, co z pewnością dobrze się przysłuży dla
rozwoju całej gminy.
Z perspektywy minionych lat pozytywnie należy ocenić współpracę z radnymi, Wójtem Gminy Liszki Wacławem Kulą i pracownikami samorządowymi. Za dobrą pracę i zaangażowanie należą
się wszystkim szczere podziękowania. Tym, którzy będą kandydować w listopadowych wyborach, życzę ponownego wyboru.
Redakcja: – Jakie zmiany dostrzega Pan w swojej rodzinnej
Morawicy?
Z. K: – Tak jak cała Gmina Liszki, również Morawica zmienia
się na lepsze. Zrealizowano tutaj wiele inwestycji. Wspomnę tylko
o najważniejszych z nich, to bardzo potrzebny wodociąg i nowy budynek ośrodka zdrowia. Ponadto zbudowano od podstaw dwa nowe mosty, które usprawniły komunikację Morawicy ze światem.
Gruntownie przebudowano ponad cztery kilometry nawierzchni
dróg powiatowych i gminnych. Wyremontowano także wszystkie
drogi lokalne. W sołectwie powstał ponad dwukilometrowy chodnik.
Obecnie budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej, która zostanie
ukończona do końca bieżącego roku.
Wiele wagi przywiązywaliśmy do poprawy warunków nauki
uczniów. Gruntownie zostały wyremontowane trzy budynki szkolne. Przygotowano projekt budowy nowej szkoły oraz zakupiono teren, na którym powstanie. Mam nadzieję, że to zadanie zostanie
szybko zrealizowane zwłaszcza, że na ten cel mieszkańcy Morawicy przeznaczyli kwotę trzech milionów złotych ze sprzedaży mienia
wiejskiego w Morawicy. Kwota ze sprzedaży, jako środki własne wsi
Morawica, stanowi część budżetu Gminy Liszki i czas najwyższy
uruchomić te środki zgodnie z ich przeznaczeniem. Przypomnę
w tym miejscu, że mieszkańcy naszego sołectwa przeznaczyli 5,3
miliona złotych ze sprzedaży mienia wiejskiego na sﬁnansowanie
inwestycji w Morawicy – kwotę 3 miliony złotych zarezerwowano
na budowę nowej szkoły, 1 milion złotych dołożono do budowy kanalizacji sanitarnej, a 1,3 miliona złotych przeznaczono na budo-
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wę chodników, asfaltowanie dróg, projekty, odwodnienie drogi
gminnej, budowę kładek na rzece Brzoskwinka. Do każdej inwestycji realizowanej na terenie Morawicy, mieszkańcy dokładają średnio 20% jej wartości. Środki te pomagają znacząco przyspieszyć realizację inwestycji.
Cieszę się z wielkiego zaangażowania mieszkańców Morawicy. Dzięki ich inicjatywie działają trzy prężne organizacje – klub
sportowy, OSP i Stowarzyszenie „Morawica”. Efekty ich pracy są widoczne. Zostało urządzone boisko sportowe, a strażacy dokonali
rzeczy wydawałoby się niemożliwej. W krótkim okresie czasu od
podstaw doprowadzili do wyposażenia w niezbędny sprzęt strażacki swojej jednostki. Natomiast Stowarzyszenie już na trwałe zapisało się w świadomości mieszkańców swoją działalnością społecznokulturalną. W tym wszystkim widać olbrzymie zaangażowanie sołtys Marii Frankowskiej, która nie szczędzi sił i środków, by pomagać
i „zarażać” wszystkich nowymi pomysłami. Przed nami trudne zadanie. Musimy pozyskać środki na zakup nowego pojazdu dla strażaków i urządzenie placu wypoczynkowego dla dzieci i dorosłych
w centrum sołectwa. Mam nadzieję, że dzięki tak dobrej współpracy uda nam się te pomysły szybko i sprawnie zrealizować.
Redakcja: – Nieubłaganie zbliżają się kolejne wybory samorządowe. Jak Pana zdaniem będą one przebiegać?
Z. K: – Z pewnością pojawi się wielu kandydatów, którzy będą obiecywać mieszkańcom, że zrobią „wszystko” i to natychmiast.
Wiadomo, że jak zwykle w kampanii wyborczej, wiele obietnic będzie składane na wyrost i z premedytacją w celu pozyskania głosów
wyborców. Jak zwykle po wyborach okaże się, że wiele z obietnic wyborczych będzie niemożliwa do realizacji. Jak zwykle zabraknie pieniędzy na spełnienie składanych obietnic, a każda inwestycja nawet ta najdrobniejsza, wymaga przygotowania dokumentacji zawierającej wiele uzgodnień i pozwoleń od instytucji zewnętrznych.
Droga do otrzymania pozwolenia na budowę jest długa i kręta
i jeszcze dodatkowo trzeba zapewnić niezbędne środki ﬁnansowe.
Na przykład rewitalizacja centrum Liszek wymagała obszernej dokumentacji na podstawie, której mogliśmy się ubiegać o unijne doﬁnansowanie. Od podjęcia pierwszych kroków do zakończenia inwestycji minęły trzy lata. Niestety nie jest możliwe otrzymanie pozwolenia i zrealizowanie inwestycji w kilka miesięcy.
Najwięcej będą obiecywać ci, którzy jeszcze nie działali na
rzecz sołectw i Gminy Liszki. Tacy kandydaci, bez praktyki i doświadczenia, często nie znają przepisów samorządowych i procedur prawnych, które stoją na straży prawidłowego zarządzania dobrem Gminy. Mogę tylko zaapelować do mieszkańców, by wybierali
tych kandydatów, do których mają pełne zaufanie i swoją postawą
dają gwarancję systematycznej pracy dla dobra gminy, którzy z determinacją będą realizować wnioski mieszkańców.
cd str. 4 >
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Zrobiliśmy wiele – cd. ze str. 1
Redakcja: – Na czym powinien się skupić nowy Samorząd
Gminy Liszki?
Z. K: – Nowa Rada Gminy Liszki powinna się skupić na trzech
podstawowych tematach – kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej, rozbudowie sieci wodociągowej i poprawie bazy dydaktycznej w szkołach. Do końca roku zakończymy budowę kanalizacji sanitarnej w Kaszowie, Mnikowie, Morawicy i Chrosnej. Przed nami
rozpoczęcie prac w Czułowie i Baczynie, a także opracowanie koncepcji wraz z projektami wykonawczymi dla Rączej, Ściejowic i Jeziorzan.
Zleciliśmy już przygotowanie projektów zbiorników wyrównawczych na gminnym wodociągu. Musimy jeszcze połączyć
wszystkie odcinki w jedną sieć i rozbudować ujęcia własne wody
pitnej, co zdecydowanie poprawi jakość zaopatrzenia.
W oświacie czeka nas budowa szkoły podstawowej w Morawicy. Konieczna jest rozbudowa Gimnazjum w Mnikowie oraz budowa sali sportowej w Kryspinowie. Przeznaczone zostały już środki

ﬁnansowe na przygotowanie dokumentacji technicznej sali w Kryspinowie, pozostaje tylko pozyskać środki na jej budowę.
Oprócz tych trzech najważniejszych zadań, w poszczególnych
sołectwach muszą być na bieżąco realizowane drobniejsze zadania
zgłaszane przez mieszkańców. Mimo wielu kosztownych inwestycji
realizowanych w ostatnich kadencjach w naszej gminie, udało nam
się pozyskać potężne doﬁnansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej i inwestycje drogowe, co zdecydowanie przyśpieszyło ich realizację. Sytuacja ﬁnansowa Gminy Liszki jest bardzo dobra na tle
innych samorządów, pozwoli to nowej Radzie sprawnie działać.
Redakcja: – W imieniu Czytelników dziękuję za rozmowę.
Z. K: – Korzystając z okazji w tym Nowym Roku, życzę
wszystkim mieszkańcom Gminy Liszki dużo zdrowia, radości w życiu osobistym, sukcesów i pomyślności. Życzę także dobrych „wyborów” podczas listopadowych wyborów samorządowych, tak by Gmina Liszki rozwijała się według wizji mieszkańców i by życie w niej
było przyjemne i przyjazne.
Rozmawiał: Andrzej Tałach

Stypendia i nagrody dla
uzdolnionej młodzieży
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Liszki, Wójt Gminy
Liszki Wacław Kula wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Kaczorem wręczyli stypendia i nagrody dla
uczniów i studentów odnoszących wybitne wyniki w dziedzinie sportu, kultury i nauki.
Tegoroczne stypendia i nagrody od Wójta Gminy Liszki
Wacława Kuli otrzymali: Anna Zapała (lat 17) – piłkarka, Mistrzyni Europy kobiet do 17 lat, reprezentantka Polski do lat 19;
Grzegorz Bieżało (lat 20) – kajakarz, reprezentant Polski, Medalista Mistrzostw Polski w kajakarstwie, ﬁnalista zawodów międzynarodowych; Katarzyna Szewczyk (lat 17) – kajakarka, zdobywczyni brązowego medalu K2 na 10.000 MP Seniorów, ﬁnalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży; Klaudia Szewczyk
(lat 20) – kajakarka, Reprezentantka Polski, wywalczyła złoty
medal MP 4xK1 na 200 m oraz złoty medal MP seniorów sztafeta K4; Aniela Wiecheć (lat16) – uprawia kajakarstwo górskie,
zdobyła medalowe miejsca na MP seniorów i Olimpiadzie Młodzieży oraz podczas Pucharu Europy Juniorów, a także podczas
MP seniorów w zjeździe; Sylwia Jaskowska (lat 14) – tenisistka,
uzyskała medalowe miejsca w turniejach wojewódzkich i w tur-
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nieju o Puchar II. Korpusu Zmechanizowanego oraz podczas
Halowych Mistrzostw Małopolski Młodziczek; Bartłomiej Dziurzyński (lat 13) – laureat ogólnopolskiego konkursu literackiego Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta.
Obecny podczas uroczystości przedstawiciel Małopolskiego Okręgowego Związku Kajakowego Krzysztof Racuch, wręczył
Wójtowi Gminy Wacławowi Kuli medal za wspieranie sportowców. Dzięki takim ludziom, jak Wójt Wacław Kula kajakarstwo
należy do mocnych dyscyplin sportu. Dziękuję za wieloletnie
wspieranie młodych, uzdolnionych mieszkańców Gminy Liszki,
którzy osiągają już międzynarodowe sukcesy – podkreślił Krzysztof Racuch.
W ponad dziesięcioletniej historii przyznawania tych wyróżnień, stypendystami zostawali muzycy, sportowcy, laureaci
olimpiad naukowych. Do szczególnie znanych laureatów należą:
Dariusz Kuć – lekkoatleta – dwukrotny olimpijczyk; Aleksandra Lelek – muzyk wiolonczelistka; Kamil Jasiński – gimnastyk,
mistrz Polski, były członek Kadry Polski; Paweł Stolarski – piłkarz Wisły Kraków członek Kadry Polski U-17; Anna Sit – niegdyś czołowa wioślarka, obecnie modelka.
(TAŁ)
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Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach składa podziękowania Wójtowi Gminy Liszki Wacławowi Kuli oraz Radzie Gminy Liszki za sﬁnansowanie zakupu
nowego aparatu USG, który został dostarczony do ośrodka z końcem grudnia.
Celem zakupu aparatu dużo wyższej klasy była nie tylko poprawa jakości już świadczonych
usług, czy diagnozowania na wyższym poziomie w ramach badań refundowanych przez NFZ, ale
przede wszystkim zwiększenie zakresu dostępnych świadczeń ponadstandardowych takich, jak USG
naczyniowe, tarczycy itp., które można będzie wykonać na miejscu w ośrodku.
Kupiony przez nas aparat posiada wysoką rozdzielczość obrazu, głębokość penetracji fal USG,
obrazowanie przy pomocy badania dopplerowskiego, czyli parametry techniczne pozwalające na wyżej wymienione badania, na które jest ogromne zapotrzebowanie wśród pacjentów. Ponadto będzie
można, w ramach badań z NFZ, wykonywać USG piersi oraz jamy brzusznej dzieci od trzech lat. Rok
2013 SP ZOZ w Liszkach kończy znowu bez strat ﬁnansowych z nowym sprzętem w postaci: unitu stomatologicznego, cyfrowego aparatu EKG oraz przede wszystkim nowego USG.

Składają sobie życzenia

częstunku przygotowanego przez panie ze Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju Wsi Czułów. Były smakowite ciasta przygotowane
przez czułowskie gospodynie i barszczyk z kapuśniakiem. Współorganizatorami spotkania byli czułowscy strażacy. (TAŁ)

Już po raz dziesiąty mieszkańcy Czułowa przed świętami
Bożego Narodzenia złożyli sobie i gościom świąteczno – noworoczne życzenia. Gości powitał radny Gminy Liszki i zarazem sołtys Czułowa Tadeusz Mastek wspólnie z prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów prof. Małgorzatą
Poniedziałek.
Duża sala na poddaszu remizy OSP to kameralne miejsce na
tego typu spotkania. Fragment ewangelii odczytał ksiądz Krzysztof
Cebula w asyście księdza Mirosława Lipki. Po bożym błogosławieństwie nadszedł moment łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń. Mieszkańcom Czułowa życzenia złożyli także wyjątkowi goście – europoseł Ryszard Legutko, Przewodniczący Rady Gminy
Liszki Zbigniew Kaczor, Zastępca Wójta Gminy Liszki Paweł Lipowczan, Komendant Komisariatu Policji w Zabierzowie nadkomisarz Andrzej Kowalski wraz z dzielnicowymi oraz radni Powiatu Krakowskiego – Janina Grela, Wojciech Kruk i Janusz Fajto.
Wspólne kolędowanie poprzedził występ uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Czułowie oraz grupy kolędniczej z Sanki. Tradycyjnie podczas spotkania opłatkowego, nie zabrakło świątecznego po-

Nie taka Gmina straszna, jak ją malują…
…a przekonały się o tym przedszkolaki z przedszkola
„Smerfusie”, będąc na wycieczce w Urzędzie Gminy Liszki.
W chwili, gdy dzieci z wielkim zaciekawieniem wchodziły
w progi instytucji, czekała już na nie słodka niespodzianka.
Toteż nic dziwnego, że na pytanie co najbardziej podobało
im się w Urzędzie, jednogłośnie odpowiedziały:,, Cukierki
od pani Kasi!”

Ale oprócz tego miłego gestu słodkiego powitania, przedszkolaki spotkały się również z Zastępcą Wójta Gminy Liszki
Pawłem Lipowczanem, który opowiedział, czym jest instytucja,
w której się znajdujemy oraz jakie obowiązki należą do wójta
i pozostałych urzędników. Teraz już wiemy, jak odpowiedzialna
jest ta praca.
W ramach międzynarodowego projektu, do którego przystąpiliśmy w czerwcu, już po raz trzeci gościliśmy u siebie studentów z odległych krańców Ziemi. Tym razem mogliśmy się
zachwycać niecodzienną urodą i kulturą mieszkanek Armenii
i Chin. W październiku swoją osobą zaszczyciła nas Ormianka
– Arminee Grigoryan, natomiast w grudniu do przedszkola
przybyła Litong Li pochodząca z Chin, studiująca w Shanghai.
Dzięki ich wizytom dzieci miały zorganizowane dni kultury armeńskiej oraz chińskiej. Przez dwa tygodnie poznawały tradycje i obyczaje, łącznie z regionalną kuchnią i strojami tych odległych państw. Goszczące u nas studentki całość zajęć prowadziły w języku angielskim. Ponadto korzystając z okazji nasi
podopieczni nauczyli się kilku zwrotów w ich językach ojczystych. Miło wspominamy te wizyty i mamy nadzieję na przybycie kolejnych osób, by dalej wspólnie z nimi odkrywać świat.
Dorota Krupa
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Wspierają akcję św. Mikołaja
Lisieccy Przedsiębiorcy, jak co roku za pośrednictwem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach przekazali słodycze na paczki z okazji Dnia Św. Mikołaja. W tym
roku obdarowaliśmy prezentami 179 dzieci.
Ta wspaniała akcja mogła mieć miejsce tylko i wyłącznie
dzięki hojności sponsorów, którzy z zaangażowaniem po raz kolejny przyłączyli się do tego sympatycznego przedsięwzięcia. Należą do nich właściciele ﬁrm: „STEBAR” – Pani Barbara Steczko-Przybylska, „PROMEROL” – Pan Jan Pyla, Piekarnia „Łysa Góra” – Pan Janusz Trojan, „Spółka nad Zalewem” – Pan Szymon
Jaśkowiak, „Specjały Lisieckie” – Pan Janusz Kromka, Market
Spożywczy – Pani Agnieszka i Stanisław Skucińscy, „Romantica”

– Pan Stefan Badyda, Firma „AMC” z Mnikowa – Pan Andrzej
Ciszewski, Centrum Medyczne Liszki.
Radość dzieci i wdzięczność rodziców, z jaką spotykamy
się w tych dniach, jest niezwykle budująca i świadczy o potrzebie niesienia pomocy i podejmowania tego typu akcji. Mamy
nadzieję, że tradycja paczek Mikołajowych będzie nieustannie
kontynuowana w naszej Gminie z równym zaangażowaniem.
Pragniemy wszystkim Państwu, którzy nie pozostajecie
obojętni na potrzeby najmłodszych mieszkańców Gminy, złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. By dobroć i życzliwość, jakimi obdarowujecie innych, wróciły do Państwa zwielokrotnione, jako świadectwo
Waszej szlachetności.
Z wyrazami szacunku i wdzięczności w imieniu GOPS Liszki
Kierownik – Izabela Macałka.

Przystań Rowerowa w Cholerzynie
Stowarzyszenie „Nasz Cholerzyn” przy współfinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wybudowało przystań rowerową, która
pełni także rolę punktu informacji turystycznej.
Celem tego zadania jest nie tylko promocja turystyki rowerowej, ale także Cholerzyna i jego okolic. Warto podkreślić, że Stowarzyszenie „Nasz Cholerzyn” już po raz drugi
sięgnęło po środki unijne. Pierwszym projektem zrealizowanym przy współfinansowaniu ze środków unijnych jest skwer rekreacyjno-sportowy w Cholerzynie. (red)

Gminny przegląd kolęd i pastorałek
Już po raz trzeci Szkoła Podstawowa w Rącznej była gospodarzem i organizatorem Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś!”. Patronat nad
uroczystością objął Wójt Gminy Liszki Wacław Kula.
Mury szkoły w Rącznej gościły w tym dniu reprezentacje
z ośmiu szkół Gminy Liszki – łącznie 195 uczniów. Swój repertuar przedstawiły chóry: SP w Czułowie pod kierunkiem Anny
Huszczo, SP w Kaszowie nr 1 pod opieką Teresy Ciągło i Urszuli
Skołyszewskiej, SP w Kaszowie nr 2 pod kierunkiem Roberta
Pazery. Chór ze SP w Cholerzynie
z ﬁlią w Mnikowie przygotowała Jolanta Majka, chór SP w Kryspinowie
– Justyna Kuciel, zaś chór SP z Jeziorzan – Marta Surówka. Wystąpili
również chórzyści Zespołu Szkół
w Liszkach pod kierunkiem Jana Kowalczyka przy akompaniamencie
Ziemowita Pawlisza, a na końcu zaprezentowali się gospodarze, czyli
chór SP w Rącznej prowadzony
przez Dorotę Kamińską. Warto dodać, iż wraz z chórem z Rącznej na scenę wszedł rodak i przyjaciel szkoły ks. Stanisław Mól. Swoją obecnością chciał dodać siły wykonawcom i podkreślić fakt, iż zawsze utożsamia się ze
swoją rodzinną ziemią. Dzieci i organizatorzy przyjęli tą obecność z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością.
Wszystkie zespoły i grupy wokalne zaprezentowały niezwykle ciekawy repertuar. Zabrzmiały tradycyjne, najpiękniejsze
i najbardziej lubiane polskie kolędy i pastorałki. Nie brakło również kolęd współczesnych, zarówno tych cichych, subtelnych, jak
również pełnych żywiołu! Na pytanie: „Dlaczego w Polsce śpie-
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wamy kolędy?”, dzieci bez długiego namysłu odpowiedziały: „Bo
to nasza tradycja!” Pielęgnowanie tejże tradycji jest głównym celem przeglądu, który na stałe wrósł w kalendarz szkoły i gminy.
Wielkim przeżyciem była również druga część uroczystości, w której wszystkie dzieci wraz z opiekunami, nauczycielami
i zaproszonymi gośćmi połączyły swoje głosy tworząc jeden, potężny, ponad dwustuosobowy chór! Przez uchylone okna, popłynęły na całą Rączną nuty: „Wśród nocnej ciszy”, „Przybieżeli
do Betlejem”, „W żłobie leży” i wielu, wielu innych polskich kolęd, by w końcu uśpić Dzieciątko Jezus pieśnią „Lulajże Jezuniu”.
Swoją obecnością zaszczycili nas: władze Gminy z Wójtem Wacławem Kulą na czele, przedstawiciele GZEAS Liszki, radni i sołtys wsi Rączna, wspomniany już Honorowy Obywatel Gminy Liszki ks.
Stanisław Mól, ks. proboszcz Jacek
Strzelecki oraz dyrektorzy szkół.
Dziękując wszystkim za obecność, życzliwość i troskę o kultywowanie rodzimych tradycji związanych z przeżywaniem świąt Bożego
Narodzenia, już dziś zapraszamy za
rok. Oczekiwanie na kolejne, wspólne spotkanie można wyrazić słowami bł. Jana Pawła II, które zabrzmiały z okna papieskiego w Krakowie: „Przyjdą zaś!”
Szkoła Podstawowa w Rącznej składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoją pomocą i wsparciem ﬁnansowym umożliwili organizację przeglądu, a należą do nich: Samorząd Gminy Liszki; radni Piotr Tyrka i Krzysztof Krupa; Monika i Sławomir Rosek; Agata i Krzysztof Matys; Katarzyna i Mirosław Łukasik; Ewa Kowalik i Bogusława Stopa; Firma ROSPOL
– Sebastian i Leopold Rosek; OSP Rączna.
Dyrektor szkoły – Barbara Lelek
Organizatorzy: Dorota Kamińska i Agnieszka Klimek
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Kosztowne śmieci
Na sprzątanie dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych
na terenie naszej Gminy w roku 2013 wydano łącznie: 26.352
złotych. Jeszcze w grudniu zlecono sprzątanie wysypisk w starym kamieniołomie w Kryspinowie (koszt 14.452 złote) oraz
w Rącznej, Cholerzynie, Morawicy, Kaszowie i Ściejowicach
(6.000 złotych).
Na nic zdają się apele do mieszkańców o nie zaśmiecanie naszej gminy. Teraz gmina odbiera każdą ilość śmieci więc jaki inny
cel przyświeca wyrzuceniu śmieci do przysłowiowego lasu? Po co
nosić lub wywozić śmieci do lasu skoro odbiorą je spod domu? Kto
z czytelników potraﬁ odpowiedzieć na te pytania?
Dlaczego nie dbamy wspólnie zarówno o środowisko, jak
i o wygląd estetyczny otoczenia, w którym żyjemy? Przecież nie
tam jest czysto, gdzie się dużo sprząta, lecz tam gdzie się nie śmieci. Środki, które przeznaczamy na sprzątanie dzikich wysypisk

Debata społeczna z Policją
W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czułowie odbyła się debata społeczna pod nazwą „Bezpieczeństwo na terenie miejscowości Czułów” zorganizowana przez Komendanta Komisariatu Policji w Zabierzowie.
W debacie wzięli udział: sołtys miejscowości Czułów i zarazem radny Rady Gminy Liszki Tadeusz Mastek, Komendant
Komisariatu Policji w Zabierzowie nadkomisarz Andrzej Kowalski, a także ksiądz proboszcz, lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy Czułowa oraz dzielnicowy miejscowości Czułów, sierżant
sztabowy Łukasz Twardowski. Moderatorem debaty był starszy
aspirant Arkadiusz Łuczyński.
Komendant Komisariatu Policji w Zabierzowie Andrzej
Kowalski przedstawił „Ocenę stanu bezpieczeństwa w miejscowości Czułów” na przestrzeni od 2010 do 2013 roku, po której
rozpoczęła się dyskusja. Na pytania w większości odpowiadał

Gmina mogła by wykorzystać np. na urządzenie nie jednego solidnego placu zabaw dla dzieci! Takie miejsce sprawiłoby wiele radości najmłodszym, ale dzięki grupie upartych mieszkańców z niezrozumiałymi nawykami podrzucania śmieci możemy tylko odkrywać co raz to nowe dzikie miejsca składowania odpadów.
Przypominamy że wszelkie informacje dotyczące zasad gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy są zamieszczone na stronie internetowej Gminy Liszki, można je również uzyskać siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 16 lub pod nr telefonu 12
280 62 34 wew. 45.
W kwietniu odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, szczegółowe informacje dotyczące zbiórki oraz jej harmonogram zostaną podane w późniejszym terminie.
Jednocześnie informujemy, że wprowadzono zmianę terminów uiszczania opłat za odbiór odpadów. Nowe terminy obowiązują od 1 stycznia 2014 r.:
– do 30 marca za I kwartał,
– do 30 czerwca za II kwartał,
– do 30 września za III kwartał,
– do 30 grudnia za IV kwartał.
(red)
nadkomisarz Andrzej Kowalski i dzielnicowy miejscowości Czułów sierżant sztabowy Łukasz Twardowski.
Po zakończeniu dyskusji, dokonano podsumowania i zdeﬁniowano trzy problemy przedstawione przez społeczność lokalną, tj.: kradzieże ogrodowe dokonywane w porze owocowania krzewów i drzew owocowych, nieprawidłowe oznakowanie
drogi biegnącej przez Czułów, brak przejść dla pieszych oraz
nadmierną prędkość kierujących przejeżdżających przez miejscowość Czułów wyremontowanym odcinkiem drogi. Uczestnikom rozdano ankietę (wystandaryzowana ankieta debaty społecznej), podając jej cel i założenia. Na zakończenie przekazano
informację, że podczas kolejnej debaty zostaną przekazane wyniki ankietowe, które zamieszczone zostaną także w lokalnej
prasie.
Podczas kolejnej debaty społecznej, która planowana jest
w miesiącu czerwcu 2014 roku zostanie przekazana informacja
o wynikach podjętych działań przez Policję, w celu rozwiązania
zgłoszonych przez mieszkańców problemów. (red)

W Sejmie i na Stadionie Narodowym
Młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Liszkach wraz z trzema opiekunami: Dariuszem Jachem, Krzysztofem Micałem i ks. Arturem Noworytą wzięła
udział w wycieczce do Warszawy, której celem była wizyta
w Sejmie i zwiedzenie Stadionu Narodowego.
Wizyta w polskim parlamencie została zorganizowana przez
posła Tadeusza Arkita, który osobiście oprowadzał nas po budynkach Sejmu i Senatu, i opowiadał o codziennym funkcjonowaniu
parlamentu. Mieliśmy wyjątkowe szczęście, że w czasie naszej wizyty cały czas towarzyszyło nam, aż trzech parlamentarzystów: poseł Tadeusz Arkit, posłanka Małgorzata Pępek i senator Andrzej
Pająk. Dzięki takiej opiece mogliśmy przez dłuższą chwilę przysłuchiwać się obradom Sejmu z galerii dla zaproszonych gości i zobaczyć na żywo, jak wygląda zwykły dzień pracy parlamentu
w czasie posiedzenia Sejmu.
Odbyliśmy długi spacer po korytarzach i holu sejmowym,
znanym wszystkim z telewizji, bowiem tam właśnie przeprowadzane są wywiady i rozmowy z posłami. Oglądaliśmy przepiękną
Salę Kolumnową i siedzibę Senatu. Temu wszystkiemu towarzyszyły ciekawe opowieści naszych gospodarzy. Wielkie wrażenie robiło także obserwowanie pracy dziennikarzy, organizowanie wywiadów, praca kamerzystów i fotoreporterów. Wydawało się, że
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wszędzie panuje wielkie zamieszanie i nerwowa atmosfera pracy
dziennikarskiej, ale w opinii posłów był to i tak jeden ze spokojniejszych dni w Sejmie.
Po niezwykle ciekawej wizycie w siedzibie polskiego parlamentu pojechaliśmy zwiedzać Stadion Narodowy. Jest to obiekt,
który robi wielkie wrażenie swoim ogromem, nowoczesnością
i urodą. Wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy stadion od najniższego poziomu piwnic, po najwyższe rzędy trybun sięgające niemal
pod sam dach stadionu. Byliśmy w szatniach dla zawodników, na
trybunach, kilku różnych lożach przeznaczonych dla vipów, kaplicy stadionowej, na stanowiskach komentatorów sportowych
i płycie stadionu (bez murawy, ale z lodowiskiem). (Dariusz Jach)
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Budżet Gminy Liszki
na 2014 rok
Rada Gminy Liszki uchwaliła budżet Gminy Liszki na
2014 rok. Dochody budżetu gminy wyniosą 45.816.030 złotych,
a wydatki 50.333.759 złotych. Różnica między dochodami
i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
4.517.729 złotych, który pokryty zostanie z zaciągniętego kredytu. W bieżącym roku zaplanowano spłatę 5.090.000 złotych
zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczki. Wydatki majątkowe na tegoroczne inwestycje wyniosą 13.253.900 zł.
Najważniejsze źródła tegorocznych dochodów budżetu gminy to m.in. subwencja oświatowa w kwocie 12.365.599 złotych oraz
subwencja wyrównawcza w wysokości 2.858.311 złotych.
Wpływy z różnych podatków wyniosą: udziały w podatku dochodowym od osób ﬁzycznych – 10.145.220 złotych; podatek od
nieruchomości od osób prawnych – 3.600.000 złotych; podatek od
nieruchomości od osób ﬁzycznych – 1.000.000 złotych; podatek
rolny – 1.030.000 złotych; podatek od środków transportowych
– 260.000 złotych; wpływy z opłaty targowej w Liszkach – 110.000
złotych; podatek od czynności cywilno – prawnych – 630.000 złotych. Wpływy z tytułu czynszów za dzierżawę gruntów i lokali zaplanowano na poziomie 1.500.000 złotych.
W 2014 roku dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych, wyniesie
2.869.483 złotych, a na zadania z zakresu opieki społecznej
– 2.873.400 złotych.
W bieżącym roku Gmina Liszki otrzyma wsparcie ﬁnansowe ze środków Unii Europejskiej na: „Zapewnienie prawidłowej

Wspomóż Fundację „Zdolny Uczeń”
im. Adama Gołąba
Już 85 uczniów szkół podstawowych, liceów i studentów z Gminy Liszki otrzymało stypendia. Przekaż 1% swojego podatku dochodowego – wszystkie środki przekazane
w ramach 1 % trafią do najzdolniejszych!
Zarząd Fundacji działa całkowicie społecznie. Środki na
stypendia pochodzą z odsetek od kapitału darczyńcy – śp. Adama Gołąba.
Przekaż 1% Stowarzyszeniu Pomocy Szkole Małopolska ze
wskazaniem Fundacji „Zdolny Uczeń” im. Adama Gołąba z siedzibą w Mnikowie.

Czapki św. Mikołaja rozdane
W Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach odbył się III Wojewódzki Turniej Tańców Polskich
w formie towarzyskiej „O czapkę św. Mikołaja”. Głównym organizatorem turnieju była Fundacja im. ks. Siemaszki oraz Klub
Tańców Polskich działający przy fundacji. Organizację turnieju wsparło „Stowarzyszenie na rzecz Ziemi Lisieckiej”. Honorowy Patronat nad turniejem objęli wspierając jego organizację finansowo: Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka oraz Wójt Gminy Liszki Wacław Kula.
W tym roku w rywalizacji tanecznej wzięły udział 33 pary
z województwa małopolskiego oraz gościnnie 5 par z Łodzi, Ozorkowa i Niewiadowa. Najmłodsze pary startujące w turnieju miały
po 6 lat, a najstarsze były po 40 roku życia. Na parkiecie królował
krakowiak, oberek, kujawiak, mazur, a w najmłodszych katego-
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gospodarki ściekowej na obszarze dorzecza Sanki w gminie Liszki” w kwocie 4.000.000 złotych, na budowę szatni sportowej
w Ściejowicach – 150.000 złotych oraz w Piekarach – 144.000 złotych.
Jedną z największych pozycji po stronie tegorocznych wydatków budżetowych Gminy Liszki będzie realizacja zadań inwestycyjnych – 13.253.900 złotych.
Prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania kosztować będzie 19.617.900 złotych. Koszty utrzymania szkół podstawowych wyniosą 10.503.100 złotych, gimnazjów – 4.896.900 złotych,
oddziałów przedszkolnych w szkołach – 1.114.600 złotych, koszty dowożenia uczniów do różnych szkół – 392.000 złotych. Na dotacje do przedszkoli publicznych i niepublicznych zarezerwowano 1.672.500 złotych, a na dotację na utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zabierzowie 54.000 złotych.
Na zadania z zakresu opieki społecznej Gmina Liszki wyda
4.341.757 złotych, a na gminną administrację – 4.921.602 złotych.
Oświetlenie ulic, placów i dróg w 2014 roku kosztować ma
1.160.000 złotych (w tym zakup energii elektrycznej – 870.000 złotych). Tegoroczna dotacja do usług przewozowych MPK wyniesie
1.60.000 złotych. Całoroczna działalność Gminnej Biblioteki publicznej kosztować będzie 165.500 złotych, a na całoroczne wsparcie działalności OSP na terenie Gminy zaplanowano 544.000 złotych. Koszty gospodarki odpadami (odbiór śmieci) wyniosą
1.383.400 złotych.
Inne ważne tegoroczne wydatki budżetowe to m. in.: zimowe
utrzymanie dróg gminnych – 150.000 złotych; remont nawierzchni asfaltowych – 120.000 złotych; rezerwa celowa do dyspozycji
sołectw – 497.800 złotych; dotacje celowe na zadania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom – 220.000 złotych; dotacja dla
stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych – 80.000 złotych. (TAŁ)

Jak przekazać 1% na rzecz Fundacji? Wypełnij odpowiednią rubrykę w PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39. Pamiętaj o rubryce dodatkowej „Cel szczegółowy”. Tam wpisz konkretny cel, czyli dla
kogo kierujesz swój 1%. Dodatkowo możesz przekazać swoje dane osobowe, ale nie jest to niezbędne.
Na tej stronie www.spsm.edu.pl znajdziesz darmowy program do rozliczenia rocznego PIT za 2013 rok i możliwość przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji „Zdolny Uczeń” im. Adama Gołąba z dopiskiem – dla Fundacji „Zdolny Uczeń” im. Adama Gołąba z siedzibą w Mnikowie (KRS 0000052078).
Zarząd Fundacji

riach wiekowych również czeska polka. Podczas turnieju wystąpił
Dziecięcy Zespół Taneczny „Chochliki”, który w tym roku szkolnym będzie obchodził swoje 10-lecie. Wraz z dziećmi wystąpiły
ich mamy wspierając je śpiewem, co wzbudziło ogromny podziw
osób siedzących na widowni. (Anna Kruczek)
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Ponad 13 mln zł na inwestycje!
W tegorocznym budżecie Gminy Liszki gminny samorząd
przeznaczył ponad 13 milionów złotych na realizacje zadań inwestycyjnych. W bieżącym roku Gmina Liszki otrzyma wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej na: „Zapewnienie
prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze dorzecza Sanki w gminie Liszki” w kwocie 4.000.000 złotych, na budowę
szatni sportowej w Ściejowicach – 150.000 złotych oraz w Piekarach – 144.000 złotych.
Planowane wydatki w złotych na inwestycje w 2014 roku:
rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie
połączenie wodociągu Mników-Czułów
budowa zbiorników wodnych w Czułowie i Rącznej
budowa suchego zbiornika w Piekarach

132.000
50.000
300.000
7.700

projekt połączenia wodociągu Mników-Morawica
projekt budowy wodociągu i kanalizacji w Liszkach
(środki wsi)
projekt wodociągu Czułów-Baczyn

11.100

remonty peronów przystankowych

10.000

6.500
24.000

wiata przystankowa w Baczynie

5.000

wiata przystankowa Jeziorzany
remont peronów przystankowych w Budzyniu
(środki wsi)
Drogi publiczne wojewódzkie:

6.000

dotacja na budowę ronda w Kryspinowie
dotacja na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej 780 w Kaszowie i Kryspinowie
dotacja na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej 780 w Kaszowie (środki wsi)
projekt chodnika w Kryspinowie droga wojewódzka
780 (środki wsi 9.300)
projekt chodnika Kryspinów-Budzyń droga wojewódzka 780 (środki wsi)
projekt chodnika w Kaszowie droga wojewódzka 780
(środki wsi)
Drogi publiczne powiatowe:
dotacja na remont drogi powiatowej Piekary-Liszki

8.500

80.000
450.000
54.000
14.600
20.000
16.000

250.000

dotacja na remont drogi powiatowej w Baczynie

50.000

projekt chodnika przy drodze powiatowej w Morawicy
projekt wjazdu z drogi gminnej na powiatową
w Kaszowie
projekt chodnika przy drodze powiatowej w Morawicy (środki wsi)

25.000

projekt mostu przy drodze powiatowej w Piekarach

65.000

projekt chodnika przy drodze powiatowej w Chrosnej
(środki wsi)
budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kaszowie (środki wsi)
budowa drogi powiatowej w Rącznej (środki wsi)
projekt chodnika przy drodze powiatowej w Chrosnej
remont drogi powiatowej w Chrosnej

3.500
20.000

62.100
50.000
30.000
19.400
100.000

Drogi publiczne gminne:
asfaltowanie dróg gminnych

300.000

odwodnienie drogi w Morawicy (środki wsi)

140.000
80.000

odwodnienie drogi w Kryspinowie
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budowa chodnika wraz z odwodnieniem i nawierzch300.000
nią asfaltową w Mnikowie
projekt odwodnienia drogi gminnej w Kryspinowie
8.700
projekt odwodnienia drogi w Kryspinowie (środki wsi)
11.000
projekt zjazdu w Budzyniu
3.500
projekt przebudowy mostu i przepustu w Ściejowicach
50.000
odwodnienie drogi w Morawicy (środki wsi)
30.000
budowa drogi w Budzyniu (środki wsi)
50.000
budowa drogi w Budzyniu (środki wsi)
8.000
budowa drogi w Cholerzynie (środki wsi)
35.000
remont drogi w Morawicy
30.000
remont drogi gminnej w Morawicy
60.000
asfaltowanie dróg w Rącznej
100.000
wykup gruntów pod inwestycje
50.000
remont budynku administracyjnego nr 94
90.000
remont budynku administracyjnego nr 230
120.000
remont budynku nr Liszki 206
20.000
zakup sprzętu komputerowego i serwera
53.200
dotacja na zakup samochodu dla policji
16.500
remont OSP Piekary wraz z przebudową poddasza na
234.000
cele szatni sportowej
zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kaszów
40.000
(środki wsi)
budowa ogrodzenia Szkoła Podstawowa w Rącznej
25.000
remont Szkoły Podstawowej w Morawicy Pałac – kot60.000
łownia
projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
80.000
w Kryspinowie
odwodnienie Szkoła Podstawowa Czułów
50.000
rozbudowa Zespołu Szkół w Liszkach
546.900
remont Gimnazjum w Mnikowie
75.000
budowa kanalizacji Kaszów
3.100.000
budowa kanalizacji Mników
1.900.000
budowa kanalizacji Morawica-Chrosna
2.505.000
nadzór nad robotami kanalizacyjnymi i przy budowie
145.100
oczyszczalni
jednostka Realizująca Projekt – JRP
174.100
promocja
18.600
budowa kanalizacji w Czułowie
200.000
koncepcja budowy kanalizacji wsi Ściejowice, Rączna,
200.000
Jeziorzany
budowa oświetlenia ulicznego w Rącznej
26.100
budowa oświetlenia ulicznego w Morawicy
7.100
budowa oświetlenia ulicznego w Baczynie
33.800
budowa oświetlenia ulicznego w Jeziorzanach
5.200
budowa oświetlenia ulicznego w Budzyniu
161.100
budowa oświetlenia ulicznego w Kaszowie
3.200
budowa oświetlenia ulicznego w Ściejowicach
26.900
budowa oświetlenia ulicznego w Czułowie
9.800
budowa oświetlenia ulicznego w Kryspinowie
2.900
budowa oświetlenia ulicznego w Chrosnej
1.300
budowa oświetlenia ulicznego w Mnikowie
12.600
remont Domu Ludowego w Budzyniu (środki wsi)
22.400
budowa szatni sportowej w Kaszowie (środki wsi)
19.500
budowa szatni sportowej w Kaszowie (środki wsi)
77.000
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Poznajemy nasze szkoły
Już po raz trzeci na łamach „Ziemi Lisieckiej” przedstawiamy ofertę dydaktyczno- wychowawczą szkół prowadzonych
przez Gminę Liszki. Chcemy w ten sposób przybliżyć obecną
sytuację w gminnych placówkach oświatowych, by decyzje, do
której szkoły zapisać dziecko, rodzice podejmowali znając pełną ofertę naszych szkół, które mają naprawdę wiele do zaoferowania swoim uczniom. Warto zauważyć, że warunki lokalowe
w naszych szkołach niczym nie ustępują tak często zachwalanym szkołom krakowskim, a często nawet je przewyższają! Czy
warto posyłać dzieci do naszych szkół, możecie to Państwo
sprawdzić osobiście je odwiedzając!
Nikt w naszej Gminie (Wójt Gminy i Rada Gminy) nie myśli
o zamykaniu szkół i każdy rodzic może być pewien, że jego dziecko będzie mogło ukończyć naukę bez zmiany wybranej szkoły. Kolejny plus naszych szkół to małe liczebnie klasy pozwalające na
lepszy komfort nauki. Mniejsze szkoły, to również szkoły bez przemocy i wolne od narkotyków, a zainstalowany w nich system monitoringu pozwala dzieciom czuć się bezpieczniej.
Uczniowie w naszych szkołach zdobywają wiedzę pod opieką doświadczonych nauczycieli, o czym świadczą osiągane przez
nich wyniki egzaminów kompetencyjnych. Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Cholerzynie
z Filią w Mnikowie
Szkoła Podstawowa im. bł. Matki Teresy z Kalkuty
w Cholerzynie z Filią w Mnikowie ma wieloletnią tradycję.
Położona jest w niewielkim oddaleniu od głównej drogi,
wśród zieleni. Wszystkie sale lekcyjne z dostępem do Internetu zaopatrzone są w projektory. Ich wykorzystanie wzbogaca prowadzone zajęcia.
Uczniowie mogą korzystać z dobrze wyposażonej pracowni komputerowej i biblioteki z centrum multimedialnym. Chętnie ćwiczą na dużej sali gimnastycznej. W klasach, w których
uczą się młodsze dzieci, wydzielono część edukacyjną i zabawowo-rekreacyjną. Każdy uczeń posiada osobistą szafkę na odzież
i książki. Obok budynku szkoły znajduje się boisko sportowe.
Z inicjatywy Stowarzyszeń działających w Cholerzynie i Mnikowie powstały place zabaw dla najmłodszych. Stowarzyszenia
wspierają również organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
O wykształcenie i wychowanie dzieci dba wykwaliﬁkowana kadra nauczycieli, która ustawicznie podnosi swoje umiejętności, obecnie w projekcie unijnym „Techniki uczenia i metody
motywujące do nauki”. Niezbyt liczne klasy pozwalają na wyższy
komfort nauczania i indywidualizację pracy. Najzdolniejsi
uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych, uzyskując wysokie lokaty
nawet na szczeblach wojewódzkich i ogólnopolskich.
Nauczyciele zapewniają wsparcie dzieciom o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Uczniowie są objęci opieką pedagoga szkolnego. Prowadzone są zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne. W zależności od zainteresowań uczniów
organizowane są zajęcia rozwijające. Dzieci mogą doskonalić
swoje umiejętności wokalne, dziennikarskie, językowe, pływackie, a także piłkarskie. Uczestniczą również w zajęciach szachowych, tanecznych, plastycznych i z robotyki. Organizujemy wyjazdy na zielone szkoły, wycieczki kulturalne i rekreacyjne. Bardzo aktywnie i twórczo działa Samorząd Uczniowski. Staramy
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i gimnazja osiągają wysokie i średnie wyniki ze sprawdzianu po
klasie VI i egzaminu gimnazjalnego w dziewięciostopniowej skali
staninowej. Uczniowie mogą korzystać z programów żywieniowych (mleko, owoce) oraz z obiadów szkolnych. Dla uczniów, których rodzice pracują zawodowo, we wszystkich szkołach zorganizowana jest pełna opieka świetlicowa.
Szkoły posiadają także bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
(edukacyjne, wyrównawcze, sportowe, kulturalne, plastyczne, krajoznawcze, teatralne, językowe, komputerowe, fotograﬁczne i wiele innych), podczas których każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania.
Warto podkreślić, że obecny poziom naszej gminnej oświaty
zawdzięczamy konsekwencji i pracowitości Samorządu Gminy.
Prowadzenie zadań oświatowych przekazano gminom, dopiero
w latach dziewięćdziesiątych XX w. i od tego czasu warunki nauki
uczniów stały się „oczkiem” w głowie gminnych włodarzy. Tak było i jest już od kilku kadencji lisieckiego samorządu. W tym okresie na gruntowne remonty i rozbudowę bazy oświatowej Gmina
Liszki przeznaczyła kilkadziesiąt milionów złotych z własnych dochodów. Konsekwencja w działaniu zaowocowała wymiernymi
efektami – we wszystkich szkołach warunki nauki znacząco się
poprawiły – do historii przeszły niedogrzane sale lekcyjne, przeciekające dachy i wiejący wiatr przez nieszczelne okna. Dzisiaj już
mało kto pamięta, że tak całkiem niedawno oddano do użytku nowe dwa duże obiekty szkolne i trzy sale sportowe…
się pomóc każdemu uczniowi, aby w szkole czuł się dobrze, bezpiecznie i osiągał sukcesy.
Dzieci mają zapewnioną opiekę świetlicową w godzinach
od 7.00 do 16.00 z możliwością wydłużenia czasu przebywania
w szkolnej świetlicy. Uczniowie mogą zjeść ciepły obiad, otrzymują herbatę, mleko i owoce. Dbamy o bezpieczeństwo. Uczniowie klas IV-VI dojeżdżający z Mnikowa są odprowadzani przez
nauczycieli na przystanek MPK. Szkoła posiada monitoring. Bierzemy udział w programie medycznym Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”. Zdobyliśmy certyﬁkat „Bezpieczna Szkoła”.
Pielęgnujemy szkolne tradycje, organizując: Dzień Babci
i Dziadka, Jasełka połączone z Opłatkiem Wiejskim, Dzień Patrona na Wawelu, festyny. Ich realizację aktywnie wspierają rodzice naszych uczniów. Wzorem patronki, bł. Matki Teresy z Kalkuty, włączamy się w akcje charytatywne, np. świąteczne kiermasze dobroczynne, Szlachetna Paczka itp.
W szkole panuje rodzinna atmosfera, uczniowie poszerzając wiedzę uczą się relacji społecznych, umiejętności pracy
w grupie, rozwijają wartości reprezentowane przez patronkę
szkoły: uczciwość, pracowitość, szacunek, życzliwość dla drugiego człowieka. Na stronie internetowej http://www.spcholerzyn.superszkolna.pl można na bieżąco śledzić najważniejsze
wydarzenia z życia naszej szkoły. (SP Cholerzyn)
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Szkoła Podstawowa w Czułowie
Obecnie do Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka
w Czułowie uczęszcza 122 uczniów z klas 0 – VI. Zatrudnionych jest w niej osiemnastu nauczycieli. Szkoła posiada bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na
zdolności i zainteresowania uczniów. Nasi nauczyciele prowadzą koła przedmiotowe, zajęcia artystyczne,
komputerowe, sportowe, rozwijające twórcze myślenie, a instruktorzy spoza szkoły
– tańce, karate oraz zajęcia na pływalni.
Świetlica w naszej placówce jest czynna do
godziny 17.00. Niektórzy uczniowie pozostają
w szkole do późnego popołudnia, dlatego z myślą o nich stworzyliśmy salę relaksacyjną, w której na specjalnych materacach i poduszkach,
przy muzyce relaksacyjnej dzieci mogą wypocząć i zregenerować siły.
Jedną z kluczowych kwestii dla naszej
szkoły jest dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. Aby stali się oni świadomymi
uczestnikami ruchu drogowego, podjęliśmy
działania w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”.
W chwili obecnej jesteśmy pierwszą szkołą
w Gminie Liszki, w której uczniowie noszą kamizelki odblaskowe w drodze do i ze szkoły.
W minionym roku osiągnęliśmy wiele sukcesów. Zdobyliśmy
tytuł „Szkoły Uczącej Się”. W bieżącym roku szkolnym możemy
również pochwalić się osiągnięciami naszych uczniów:
– I miejsce uczennicy Gabrieli Lach oraz wyróżnienie Gabrieli
Rzewuskiej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym:

Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach
Wy młodzi jesteście przyszłością i nadzieją świata …
Jan Paweł II
W jaki sposób uczy się dziecko? Ile i jak zapamiętuje? Co
potraﬁ z przyswojoną wiedzą zrobić? Badania i opracowania na
ten temat potwierdzają, że dzieci zapamiętują:
– tylko 10% z tego, co przeczytają,
– jedynie 20% z tego, co usłyszą,
– 50% z tego, co zobaczą i usłyszą,
– aż 80% z tego, co samodzielnie zrobią.
Dlatego w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana
Pawła II w Jeziorzanach staramy się zapewnić swoim uczniom
możliwości samodzielnego działania poprzez stosowanie metod aktywizujących. Prowadząc dużą część lekcji tymi metodami pełnimy rolę przewodnika organizującego sytuacje dydaktyczne oraz pomagamy uczniom w zdobywaniu wiedzy.
Nasza szkoła kładzie ogromny nacisk na sferę wychowawczą wspierając, w tym trudnym zadaniu rodziców. Celem nadrzędnym naszych działań jest wychować człowieka, który będzie szanował siebie, innych oraz dbał o otaczający go świat.
Uczniów wychowujemy poprzez:
– przykład patrona szkoły Jana Pawła II, który nauczał żeby
wymagać od siebie choćby inni od nas nie wymagali,
– przynależność do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, aktywne uczestnictwo i współtworzenie szczytnych zadań, które
ta wspólnota szkół realizuje,
– udział w akcjach charytatywnych, co uczy naszych uczniów
empatii i wrażliwości,
– przygotowywanie uroczystości i spektakli szkolnych, które
rozwijają talenty, uczą współpracy, odpowiedzialności
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„Ilustracja do wierszy Juliana Tuwima”;
– Wyróżnienia uczennic Julii Fiutowskiej i Gabrieli Rzewuskiej
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: „Lubimy mokradła”;
– Pięciu uczniów przeszło do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Tematycznego dla klas IV-VI pod hasłem
„Wielcy Polacy – zasłużeni dla niepodległości”.
Szkoła Podstawowa w Czułowie troszczy się także o środowisko naturalne. Segregujemy śmieci, zbieramy makulaturę i zużyte baterie. Możemy poszczycić się zajęciem I miejsca w gminnym konkursie zbiórki zużytych baterii. Otrzymaną nagrodę pieniężną przeznaczyliśmy na
zakup nowych strojów sportowych dla reprezentacji szkoły oraz doposażenie sali relaksacyjnej.
Cała społeczność szkolna organizuje szereg działań charytatywnych. Pomagamy zaprzyjaźnionej szkole z bardzo ubogiej dzielnicy w Nairobi. Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości uczniów zakupiliśmy dla nich podręczniki, sprzęt sportowy, a trzydziestu sześciu
uczniów naszej szkoły koresponduje z dziećmi
w Kenii.
Nasza szkoła stawia na wszechstronny
rozwój uczniów. Pragniemy, aby nasi podopieczni dbali o własne zdrowie i prowadzili
styl życia oparty na aktywności ﬁzycznej. Aby
we wszystkich uczniach zaszczepić tę dewizę,
bierzemy udział w pilotażowej edycji programu „WF z klasą”, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ponadto,
uczestniczymy w wielu programach promujących zdrowie, czego
potwierdzeniem jest Certyﬁkat Przynależności do Małopolskiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony internetowej: http://szkolaczulow.pl/ (SP Czułów)
i otwartości, a także stanowią okazję do pokonywania nieśmiałości poprzez udział w występach,
– uczestnictwo i organizację zawodów sportowych rozbudzających sportowe pasje i zamiłowanie do aktywności ﬁzycznej,
– uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, odnosząc
w nich sukcesy, dzieci budują poczucie własnej wartości,
– promocję zdrowego stylu życia, organizując cykliczne wyjazdy turystyczne,
– organizację i udział w wielu innych przedsięwzięciach, bowiem nauczanie i wychowanie, to codzienny i ciągły proces.
Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach jest przestronna, bezpieczna, bardzo dobrze wyposażona. Z myślą o młodszych dzieciach w salach lekcyjnych zorganizowane zostały kąciki rekreacyjno-zabawowe. Dzieci mają do dyspozycji nowy plac zabaw
oraz dobrze wyposażoną świetlicę szkolną. Uważamy, że jesteśmy nowoczesną, dobrze zarządzaną i sprawnie funkcjonującą
szkołą. Zapraszamy do Nas.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie.
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Szkoła Podstawowa
nr 1 w Kaszowie
Co posiadamy?
– sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne i projektory multimedialne,
– nowoczesne pomoce dydaktyczne,
– pracownię komputerową,
– bibliotekę i centrum multimedialne,
– plac zabaw i boisko szkolne do koszykówki i siatkówki,
– wykwaliﬁkowaną kadrę pedagogiczną.
Co nas wyróżnia?
– długa historia szkoły i kultywowanie jej tradycji,
– przyjazna i serdeczna atmosfera oraz otwartość na nowatorskie pomysły,
– bardzo dobra współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
– nauczanie nowoczesnymi metodami,
– liczne sukcesy uczniów w konkursach pozaszkolnych oraz
wysokie wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty,
– zapewnienie opieki logopedy, terapeuty, pedagoga i oligofrenopedagoga,
– dołączenie do grona Czytających Szkół i Szkół Promujących Zdrowie,
– przystąpienie do akcji „Ćwiczyć każdy może”, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu,
– realizowanie wielu ciekawych programów i projektów,
– redagowanie gazetki szkolnej „Echo”.
Co organizujemy?
– uroczystości szkolne – apele, akademie okolicznościowe,
wieczornice patriotyczne,

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kaszowie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Kaszowie to nowoczesna placówka gwarantująca dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki. Położona w malowniczym,
pełnym zieleni i z dala od ruchliwej ulicy miejscu, zapewnia
spokój i poczucie bezpieczeństwa. Promowanie wartości chrześcijańskich, zasad tolerancji oraz dumy z bycia Polakami, to
kierunki wiodące w pracy wychowawczej szkoły.
Wysoko wykwaliﬁkowana i życzliwa uczniom kadra nauczycielska dba o harmonijny i wszechstronny rozwój każdego ucznia,
wspierając zarówno dzieci uzdolnione, jak i te o specyﬁcznych potrzebach edukacyjnych. Dla nich prowadzone są koła zainteresowań, koła przedmiotowe oraz zajęcia wspomagające. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do nowych technologii. Dobrze wyposażony plac zabaw oraz wielofunkcyjne boisko sportowe umożliwiają wdrażanie pozytywnych wzorców dbania o sprawność ﬁzyczną
wychowanków i promowanie zdrowego stylu życia. Temu służy
także udział w akcjach: „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole” oraz realizacja projektu „Edukacja zdrowotna”.
Szkoła chętnie uczestniczy we wszelakich konkursach, przeglądach, turniejach sportowych odnosząc sukcesy, czego potwierdzeniem są liczne dyplomy i puchary. Sama też jest organizatorem
Gminnego Konkursu Matematycznego oraz Gminnego Konkursu
Wiedzy o Polsce „Kocham Polskę”.
Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w nauce pływania,
lekcjach tańca towarzyskiego, a także w zajęciach z robotyki i treningach piłki nożnej. Szkoła od lat współpracuje z „Projektorem”
w ramach, którego studenci realizują ciekawe zajęcia dla uczniów,
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– imprezy środowiskowe – Wspólne Kolędowanie, Dzień
Babci i Dziadka, Festyny Rodzinne,
– zajęcia na basenie z nauką pływania,
– kurs tańca towarzyskiego,
– wycieczki do opery, kin, teatrów, muzeów,
– wycieczki turystyczno – krajoznawcze,
– opiekę świetlicową i catering,
– Gminną Corridę Ortograﬁczną.
Jakie oferujemy zajęcia pozalekcyjne?
– koło języka angielskiego,
– koła matematyczno – informatyczne dla młodszych i starszych uczniów,
– koło muzyczno- taneczne,
– koło teatralne,
– koło biblijne,
– chór szkolny,
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
– zajęcia rewalidacyjne,
– zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty.
(SP nr1 w Kaszowie)

a od zeszłego roku również z międzynarodową organizacją AIESEC w ramach projektu „Enjoy my origin”. Dzięki warsztatom organizowanym przez studentów z różnych krajów i kontynentów,
uczniowie mają możliwość doskonalenia kompetencji językowych,
komunikacji interpersonalnej, a także wrażliwości kulturowej.
Nasi uczniowie biorą udział w wielu wydarzeniach kulturalnych – jeżdżą do teatru, opery, ﬁlharmonii, poznają najbliższą okolicę uczestnicząc w wycieczkach przyrodniczych, a także wyjeżdżają na „zielone szkoły”.
Szkoła posiada certyﬁkat „Bezpieczna Szkoła”, który jest owocem zaangażowania i bardzo dobrej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli. Na terenie szkoły funkcjonuje świetlica zapewniająca profesjonalną opiekę dla uczniów po lekcjach, a także stołówka, w której uczniowie mogą spożyć drugie śniadanie i napić
się gorącej herbaty podczas przerwy, jak również zjeść obiad z cateringu. Więcej informacji o naszej ofercie można uzyskać na stronie internetowej szkoły: www.spkaszow2.va1c.com
(SP nr2 w Kaszowie)
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Szkoła Podstawowa w Kryspinowie
Można by długo pisać o bogatej ofercie edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie, o licznych propozycjach zajęć dodatkowych – basen, koła
zainteresowań, możliwość uczestniczenia w dodatkowych lekcjach z języka angielskiego czy zajęciach tanecznych – znakomitym wyposażeniu, wysokiej, jakości kształcenia, ciepłej, miłej atmosferze. Najlepiej jednak będzie, jeśli wypowiedzą się
o niej jej uczniowie, którym ona służy, dla których jest stworzona. Oto, co mówią o swoim drugim domu:
Paulina: Moja szkoła jest wielka i wspaniała. Na dole w szatni znajdują się przepiękne rysunki sześcio i pięciolatków. Na górze
w holu znajduje się stół do ping-ponga, basenik dla żółwi, dyplomy
zdolnych uczniów. Po prawej stronie holu mieści się galeria prac
dzieci, stołówka i świetlica, a w korytarzu – tablica z informacjami
o obowiązkach i prawach dziecka.
Lidia: Duży szkolny hol jest imponujący! Dyplomy i puchary
wiszące tam na ścianach przedstawiają osiągnięcia uczniów. Zdjęcia powieszone na tablicy ogłoszeń przedstawiają najważniejsze
wydarzenia z życia szkoły. W prawym skrzydle znajduje się sala zabaw, klasy i toalety. Sale lekcyjne są czyste i przestronne. Są w nich
umywalki i kosze. W prawym skrzydle jest jadalnia oraz świetlica.
Na stołówce można kupić świeże bułki, wodę. Tam też niektórzy jedzą obiady. Na pierwszym piętrze szkoły znajduje się szkolna biblioteka. Jest też sala komputerowa z Internetem, klasa z projektorem i tablicą interaktywną oraz sala gimnastyczna. Moja szkoła
jest przestronna, jasna i ładna. Lubię do niej chodzić.
Ola: Szatnia w naszej szkole jest duża. W naszej szatni jest
skrzynka, do której można wrzucać opinie o szkole. W szatni zawieszono prace dzieci z oddziałów przedszkolnych, a także mapy

Szkoła Podstawowa w Morawicy
Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Mieczysława Medweckiego w Morawicy jest nowoczesną placówką z prawie 200letnią tradycją. Powstała w 1815 r. z inicjatywy księżnej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej. W dniu 10 października
1980 r. nadano szkole imię kapitana Mieczysława Medweckiego – pierwszego pilota, który zginął podczas II wojny światowej.
Każdego roku, w październiku obchodzone jest Święto
Szkoły i Patrona. Wszystkie te działania przyczyniły się do przyznania szkole Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Medal
podpisał Przewodniczący Rady Władysław Bartoszewski.
Nasza szkoła zapewnia uczniom dostęp do nowoczesnych
technologii. Posiada odpowiednią bazę dydaktyczną – dwie pracownie komputerowe, salę multimedialną z tablicą interaktywną, tablicę mobilną, projektory z ekranami, bogato wyposażoną
bibliotekę połączoną z ICIM-em. Wszystko to pozwala na wdrażanie wysokich standardów nauczania i rozwój kreatywności.
Najmłodsi uczniowie – z klas I-III, uczestniczą w zajęciach nauki i doskonalenia pływania poprzez cotygodniowe zajęcia na
basenie w Piekarach.
W szkole realizowane są atrakcyjne projekty, również unijne, których celem jest wzbogacenie wiedzy uczniów o otaczającym świecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Realizujemy program,, Projektor – wolontariat studencki”, który objęty jest patronatem MEN.
Posiadamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Naszą dumą jest chór, osiągający sukcesy również na forum naszego re-
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świata. Dla bezpieczeństwa zainstalowano tam monitoring. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w kolorowe ławki lub stoliczki.
Uczą się tam same uśmiechnięte dzieci.
Emilka: W świetlicy są nowe mebelki i zabawki. Gdy ktoś zapomni picia z domu, może napić się herbatki, którą robi pani Agnieszka. Tabliczki z instrukcją mycia rąk uczą małe dzieci, jak myć
poprawnie dłonie. Zabawki są szanowane i używane. Dzieci zbierają makulaturę i segregują odpady. Zbierają także zakrętki dla chorych rówieśników, którzy nie mają pieniędzy, aby się leczyć. Uczniowie uprawiają rośliny i same o nie dbają. W starszych klasach hodują chomiki i świnkę morską. W każdej klasie są komputery i projektory multimedialne, których używamy np. do oglądania ﬁlmików przyrodniczych.
Alicja: Naszej szkole dałabym 5. Ogólnie jest tu fajnie. Wycieczki szkolne są bardzo miłe. Na dyskotece dostajemy pączusie albo zamawiamy pizzę. Mamy fajnych nauczycieli. Kiedyś bardzo ciekawa była lekcja przyrody, wyszliśmy w teren i sprawdzaliśmy ustawienie słońca.
Mateusz: Mamy jedne z lepszych wyników z całej Polski.
(SP Kryspinów)

gionu. Rozwój zainteresowań kulturalnych możliwy jest dzięki
wyjazdom do teatru, kina czy muzeum. Urozmaiceniem lekcji
historii jest możliwość jej poznania przez ścieżkę edukacyjną na
pobliskiej Górze Przemienienia.
Efektem działań edukacyjnych są coroczne bardzo dobre
wyniki sprawdzianu po klasie szóstej. Nasi uczniowie wykazują
się rozległą wiedzą i osiągają sukcesy także w licznych konkursach szkolnych, rejonowych i kuratoryjnych.
Dzięki programowi „Radosna Szkoła” posiadamy dobrze
wyposażoną świetlicę, która jest miejscem nauki, zabawy i wypoczynku uczniów. W stołówce uczniowie mogą zjeść obiad,
a podczas przerwy odpocząć w sali rekreacyjnej.
Ważnym zadaniem naszej szkoły jest aktywne uczestnictwo uczniów w licznych akcjach i programach związanych
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z ochroną środowiska. Wydając biuletyn szkolny chcemy zmieniać postawy uczniów i dorosłych.
Współpracujemy z wieloma instytucjami. Najważniejszym
partnerem jest Kraków Airport, który objął nas patronatem.
W ramach integracji z lokalnym środowiskiem organizowane
są imprezy i uroczystości szkolne. Solidarne działania organizatorów i współpraca środowiska przyczyniają się do systematycznej poprawy warunków pracy oraz budują miłą i życzliwą
atmosferę.

Szkoła Podstawowa w Rącznej
Szkoła Podstawowa w Rącznej (www. spraczna1. edupage.
org) świetnie łączy ze sobą tradycję z nowoczesnością. Mieści
się w historycznym, pięknie wyremontowanym 120 letnim budynku, który pamiętają liczne pokolenia mieszkańców Rącznej, Ściejowic, a nawet Jeziorzan.
W tym roku z okazji 120 lat poświęcenia budynku ukazała
się książeczka „Historia szkoły w Rącznej 1892- 2012”, zawierająca wspomnienia absolwentów. Obecnie szkoła ma sześć oddziałów klasowych i jeden oddział przedszkolny dla dzieci pięcio i sześcioletnich. Pracuje w niej 12 nauczycieli z wysokimi kwaliﬁkacjami i dużym doświadczeniem.
Placówka posiada salę gimnastyczną, pracownię komputerową, bibliotekę z Centrum Multimedialnym, nowy plac zabaw, zespół boisk sportowych oraz ogród szkolny pełen zieleni i kwiatów.
Pracujący rodzice mogą zostawić dzieci pod opieką w świetlicy
szkolnej od godz. 7: 00 do 17: 00.
Szkoła osiąga wysokie wyniki dydaktyczne potwierdzone
sprawdzianem OKE i innymi sprawdzianami zewnętrznymi. Dobra praca nauczycieli przekłada się na sukcesy uczniów w różnych
dziedzinach: konkursach wiedzy, artystycznych czy sportowych,
w których zajmują czołowe miejsca. Jasno sprecyzowane wymagania i obowiązki sprawiają, że uczniowie wiedzą, czego się od nich
wymaga i dlatego nie sprawiają poważniejszych problemów wychowawczych.
W naszej szkole wszyscy się znają, co tworzy bezpieczne,
zdrowe środowisko, w którym dziecko może się właściwie rozwijać. Od wielu lat organizujemy duże imprezy dla środowiska
– Święto Babci i Dziadka, Festyny Rodzinne, Święto Wikliny, w których bierze udział wielu mieszkańców Rącznej i okolicznych wiosek. Uczniowie często wyjeżdżają na wycieczki, wystawy i spekta-

Szkoła Podstawowa w Piekarach
Szkoła Podstawowa w Piekarach wyjątkowość i niepowtarzalność czerpie niewątpliwie ze swojego położenia.
Uczniowie zmierzając w mury szkolne, patrzą na najpiękniejszy widok w okolicy – Opactwo Benedyktynów w Tyńcu.
Piękny krajobraz, pełno zieleni – taka atmosfera sprzyja
zdobywaniu wiedzy.
Budynek szkolny wyposażony jest w salę widowiskowo-sportową, salę komputerową, szatnię, sale lekcyjne, w których
każdy uczeń może czuć się komfortowo. W naszej szkole każdy
uczeń jest traktowany w sposób indywidualny i wyjątkowy. Wysoko wykwaliﬁkowana kadra pedagogiczna wciąż poszerza swoje umiejętności, by jak najlepiej poprowadzić dzieci przez trudne nieraz meandry wiedzy.
Nasi uczniowie mogą korzystać z wielu dodatkowych zajęć,
kół zainteresowania, nauki pływania na basenie, korepetycji prowadzonych przez wolontariuszy z CERN. Możemy pochwalić się
sukcesami w różnych konkursach na szczeblach gminnym, wo-
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Mimo, iż szkoła mieści się w trzech budynkach, dzieci mają zapewnione odpowiednie warunki nauczania. Wielkim atutem jest przebywanie sześciolatków i uczniów klasy I w osobnym budynku, gdzie posiadają komfort pracy i zabawy. Duży
teren ze starannie utrzymaną zielenią, trzema boiskami sportowymi jest bezpieczny dla uczniów, którzy chętnie tu przebywają, również po lekcjach.
(SP Morawica)

kle do muzeów, teatrów, opery i kina. Dzięki „zielonym szkołom”
poznają ciekawe miejsca w kraju, ostatnio byliśmy w Zakopanem,
Górach Świętokrzyskich, w Kołobrzegu.
Realizujemy wiele akcji: „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”,
projekty naukowe i ekologiczne, akcje charytatywne – „Pole Nadziei”, zbiórki nakrętek. Cieszymy się, że możemy rozwijać talenty dzieci – w szkole działa duży chór szkolny, szkółka języka angielskiego, tańca nowoczesnego i towarzyskiego, sekcja sportowa i inne.
Nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
z trudnościami i dla uczniów uzdolnionych. Starają się jak najlepiej przygotować ich do kolejnego etapu nauki w gimnazjum. Warto zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej w Rącznej, bo takiej
opieki, życzliwości i atmosfery mogą pozazdrościć duże miejskie
szkoły, w których uczeń staje się anonimowy, a o indywidualnym
podejściu można jedynie pomarzyć. Zachęcamy rodziców, którzy
wahają się gdzie zapisać dziecko, do rozważenia naszych propozycji. (SP Rączna)

jewódzkim, ogólnopolskim. Jeden z uczniów został laureatem
plebiscytu „Perła Gminy Liszki”. Nasi wychowankowie godnie
reprezentują szkołę i potwierdzają jakość tej placówki. Staramy
się w każdym dziecku dostrzec talent i go rozwijać, a potwier-
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dzeniem tej zasady niech będzie uzyskany przez nas certyﬁkat
„Szkoły łowców talentów”.
Staramy się, aby każdy uczeń nawet najsłabszy w nauce,
mógł odnaleźć swoje pasje i je realizować. Opieka pedagoga
szkolnego, liczne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze pomagają
osiągać ten cel. Dzieci uczące się w naszej szkole mają prawo zadawać pytania, szukać własnych dróg rozwiązania, mają prawo
mieć także gorszy dzień. Są przede wszystkim traktowane podmiotowo. Mamy na bieżąco kontakt z Rodzicami, w każdej chwili jesteśmy otwarci na wszelkie ich sugestie, nie zapominając jednak o naszej nadrzędnej dewizie: szkoła musi być bezpieczna
i służyć dzieciom w rozwoju pod każdym względem.
W zeszłym roku założono w naszej szkole monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Nasi uczniowie biorą udział w akcjach
charytatywnych: pomoc dla zwierzaka, Szlachetna Paczka.
W szkole odbywają się cykliczne konkursy np.: konkurs recytatorski. Zapraszamy do naszej szkoły poetów, podróżników, zabieramy dzieci do teatrów, muzeów. Wszystko po to, by wychowywać i wzbogacać w nowe doświadczenia.
Pamiętając o zasadzie, że podróże kształcą, co roku wyjeżdżamy na kilkudniowe wycieczki. Byliśmy już min.: w Pradze,

Warszawie, a w tym roku zwiedzimy Mazury. W naszej szkole
nie można się nudzić, lekcje prowadzone są różnymi metodami
z wykorzystaniem projektora, multibooków. W czasie ewaluacji
całościowej uzyskaliśmy wysokie stopnie.
Dzieci mogą korzystać z opieki świetlicowej, z cateringu,
w okresie wiosenno-jesiennym każdą przerwę spędzamy na
świeżym powietrzu, czerpiąc radość z placu zabaw i boiska. Dyrektor Grażyna Wrona-Drobczyk współpracuje m. in.: z Radą
Rodziców, Stowarzyszeniem Przyjazne Piekary i Sołtys Piekar.
Dzięki pomocy rodziców naszych dzieci, co roku organizujemy
piknik rodzinny, na którym nie tylko wspaniale się bawimy, ale
pozyskujemy dodatkowe ﬁnanse. Integrujemy środowisko lokalne w czasie Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy.
Działania nauczycieli, rodziców i uczniów pozwalają na
osiąganie wysokich wyników na sprawdzianie szóstoklasisty
oraz pozwalają naszym absolwentom kształcić się w wybranych
przez siebie gimnazjach. Zapraszamy do naszej szkoły, bo tutaj
w cieniu Opactwa Benedyktyńskiego można w sposób pełny
rozwinąć swoje talenty.
(SP Piekary)

Gimnazjum w Mnikowie
W ubiegłym roku prezentowaliśmy Gimnazjum w Mnikowie im. Księcia Józefa Poniatowskiego, widziane okiem dyrekcji i nauczycieli. Tym razem oddajemy głos uczniom, bo to oni
są najlepszymi obserwatorami.
Magdalena Meus – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: W naszej szkole zawsze dzieje się coś ciekawego. Zapraszamy wielu niezwykłych gości. Odwiedzili nas m. in.: aktor Lech Dyblik, Pani Sędzia A. M. Wesołowska, sławni muzycy i sportowcy.
Wszystkie te spotkania są dla nas ważnymi lekcjami życiowymi,
dzięki którym uczymy się, jakimi ludźmi warto być. Trzykrotnie wygraliśmy konkurs: Sejm Dzieci i Młodzieży. Sama brałam w nim
udział, a w nagrodę uczestniczyłam w młodzieżowych obradach
sejmu w Warszawie. Niesamowite przeżycie! Dużą rolę w życiu naszej szkoły odgrywa Samorząd Uczniowski. Staramy się, aby wszyscy czuli się prawdziwymi gospodarzami szkoły.
Paulina Tekieli: Nasze Gimnazjum z dumą nosi imię Ks. Józefa Poniatowskiego. Przez wiele lat wypracowaliśmy różne formy
pracy, by przybliżyć wszystkim uczniom postać naszego patrona.
Odznaczamy się aktywnością, dzięki której nasze gimnazjum zostało już po raz trzeci wyróżnione zaproszeniem do Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie, na uroczystości rocznicowe urodzin
i śmierci patrona oraz na koncert. Do dziś mam w pamięci tort urodzinowy. Był wyśmienity!
Justyna Ryszka: Gimnazjum w Mnikowie stwarza nam wiele okazji, by osobiście doświadczyć, że pomoc bliźnim jest źródłem
satysfakcji i wielkiej radości. Już od wielu lat angażujemy się w akcje charytatywne. Jedną z nich jest WOŚP. Mnóstwo osób chce pomagać w tym szlachetnym przedsięwzięciu, w tym roku kwotę 25 tysięcy złotych uzbierało, aż 50 wolontariuszy! Jesteśmy również zaangażowani w pomoc dziewczynkom z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie!
Natalia Różycka: Chce się nam robić więcej. Uczestniczymy
w takich projektach jak Praca badawcza gimnazjalisty. W ten sposób wzbogacamy wiedzę z biologii i chemii. Wkrótce w Gimnazjum
nastąpi otwarcie laboratorium chemicznego, w którym będziemy
pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności.
Ala Tarnowska: W 2013 r. rozpoczęłam naukę w Gimnazjum
w Mnikowie. Pierwsze wrażenie było piorunujące! Świetnie wyposażona szkoła, super nauczyciele, wiele zajęć pozalekcyjnych i innych atrakcji. Już na starcie uczestniczyliśmy w warsztatach języko-
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wych Deutsch Wagen Tour. Było to świetne wydarzenie, a jego kontynuacją jest całoroczny projekt językowy. Poznajemy sztukę i kulturę krajów anglo i niemieckojęzycznych. Szkoła jest dobrze wyposażona, mamy nawet laboratorium językowe! Interesującą inicjatywą w gimnazjum są Puchary Dyrektora, konkursy językowe,
a w tym roku również konkurs „Bądź dobry, bądź sobą”. Jestem
dumna, że uczęszczam do szkoły, gdzie panuje miła i przyjazna atmosfera, gdzie na każdego można liczyć i z każdym porozmawiać.
Ewelina Kofin: Od ponad dwóch lat Gimnazjum odwiedzają
muzycy Filharmonii Krakowskiej. Dzięki tym wizytom mamy okazję obcować z mało nam do tej pory znaną kulturą. Rozwijamy
w ten sposób swoją wyobraźnię, pozwala nam to szerzej otworzyć
oczy na otaczający nas świat, wywołuje emocje i pozwala się zrelaksować.
Zuza Lorek: W naszym Gimnazjum możemy brać udział
w różnych konkursach polonistycznych, w tym wielu recytatorskich.
Do pracy mobilizują nas polonistki i zawsze pomagają nam solidnie się przygotować.
Madzia Dziedzic: Mamy prężnie rozwiniętą dziedzinę sportu, a to dzięki wspaniałym nauczycielom wychowania ﬁzycznego.
Uczymy się zasad „fair play”, poznajemy smak zwycięstwa, lecz także gorycz porażki. Wiemy, że sport to nie tylko wysiłek, ale i doskonały sposób na rozładowanie energii i dobrą zabawę. Cieszą nas
również feryjne wyjazdy na narty i wakacje nad morzem z naszymi nauczycielami. Jeździmy po to, by wspólnie spędzić czas i nauczyć się czegoś nowego. Sport to zdrowie! I tego się trzymajmy.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zerknięcia na
stronę internetową szkoły, gdzie w zakładce aktualności znajdziecie Państwo opisane przez uczennice inicjatywy.
(Gimnazjum w Mnikowie)
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Zespół Szkół w Liszkach
W ramach Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Liszkach
funkcjonują dwie szkoły: Podstawowa z dwoma oddziałami
przedszkolnymi i Gimnazjum. Zespół jest największą szkołą
w Gminie Liszki. Uczy się tutaj około 360 uczniów i pracuje 35
nauczycieli.
Nasze szkolne życie rozbite jest na dwa budynki: w centrum
Liszek znajduje się Szkoła Podstawowa, w której uczą się dzieci
z klas I-III oraz z oddziałów przedszkolnych. Starsze dzieci i młodzież gimnazjalna uczy się w nowym i komfortowym budynku położonym z daleka od hałasu i zgiełku panującego w centrum.
Rada Gminy podjęła decyzję o dobudowie nowego skrzydła
do budynku Gimnazjum, co w perspektywie kilkunastu miesięcy
umożliwi naukę pod jednym dachem wszystkim dzieciom w nowych, komfortowych i bezpiecznych warunkach. W imieniu wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i dzieci wyrażam ogromną
wdzięczność i składam podziękowanie wszystkim radnym, którzy
wsparli rozbudowę szkoły w Liszkach.
Nasz Zespół Szkół gwarantuje dobre warunki do nauki i możliwość rozwijania swoich zdolności oraz zainteresowań. Nieustannie się unowocześniamy nie szczędząc wysiłków, aby nasza praca
przynosiła jak najlepsze wyniki. Od początku obecnego roku szkolnego ogromnym udogodnieniem dla rodziców, nauczycieli
i uczniów jest korzystanie z dziennika elektronicznego, co ułatwia
i przyśpiesza komunikację całej szkolnej społeczności. W każdej
klasie znajduje się komputer z dostępem do Internetu, a od lutego
w każdej sali lekcyjnej będzie zamontowany także projektor multimedialny. Te zmiany wpłyną w znaczący sposób, na jakość i skuteczność procesu dydaktycznego. Systematycznie wzbogacamy
także szkolną bazę pomocy dydaktycznych, kładąc nacisk na rozbudowę szkolnej biblioteki. W niedalekiej przyszłości, korzystając
ze wsparcia środowiska lokalnego, mamy zamiar stworzyć także
regionalną izbę pamięci, która unaoczni najmłodszym pokoleniom
bogactwo naszego dziedzictwa materialnego i być może zachęci
wielu do poznawania lokalnej przeszłości i tradycji.
Ogromnym atutem szkoły jest jej zaplecze sportowe. Dysponujemy nowoczesną, pełnowymiarową halą widowiskowosportową, posiadającą pełne zaplecze sportowe (szatnie, prysznice). Świetna akustyka hali i wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający
pozwalają na organizowanie różnorakich uroczystości, występów,
akademii, balów. Oprócz hali mamy także pięknie utrzymane boiska sportowe przeznaczone do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową.
Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym: posiada całodobowy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, który jest wielkim wsparciem dla wszystkich pracowników dbających z wielką troską
o bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci. Bezpieczeństwo
zwiększa dodatkowo ustronne położenie szkoły i jej stosunkowo
niewielki rozmiar, który umożliwia dobre poznanie wszystkich
uczniów, co jest gwarancją prawidłowych relacji.
Warunki lokalowe, zaplecze sportowe, bezpieczeństwo nie są
oczywiście jedynymi atutami naszej szkoły. Są nimi przede wszystkim nauczyciele potraﬁący stworzyć dobrą atmosferę sprzyjającą
rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu naszych uczniów. Zaletami kadry nauczycielskiej jest zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność, serdeczność, otwartość, energia
i stanowczość w dążeniu do celu, którym jest rozwój dziecka.
W szkole zapewniamy młodzieży i jej rodzicom profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pod tym względem jesteśmy
wyjątkową placówką, zatrudniającą psychologa, pedagoga, logopedę, a także rehabilitanta.
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Nowoczesna i dobra szkoła nie może ograniczać się jedynie
do zapewniania obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Organizujemy
wiele różnorakich zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych dla wszystkich chętnych uczniów. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy –„UKS 2010 Liszki”. Profesjonalna opieka trenerska przekłada się na sportowe osiągnięcia naszych uczniów, którzy bardzo
licznie i bardzo chętnie uczestniczą w popołudniowych ćwiczeniach. O sukcesach sportowych przypomina bogata kolekcja pucharów, medali i dyplomów. Naszą dumą jest także zespół taneczny „ESCAPE”, który odnosi coraz większe sukcesy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, a ostatnio także na arenie ogólnopolskiej.
Rok temu wznowił swoją działalność szkolny chór, prowadzony przez wspaniałego muzyka Jana Kowalczyka, który ma
ogromne zasługi dla popularyzacji muzyki na terenie Gminy Liszki. Zajęcia chóru cieszą się wielką popularnością wśród uczniów.
Dużym zainteresowaniem cieszą się także zajęcia z fotograﬁi, które odbywają się w naszym własnym studiu fotograﬁcznym.
Wiele ciekawych pomysłów realizowanych jest w szkolnej bibliotece, która przestała być tylko miejscem wypożyczania książek, a stała się kuźnią ciekawych pomysłów. Między innymi zawiązało się niedawno kółko szachowe. Kolejną propozycją skierowaną do uczniów szkoły podstawowej są cotygodniowe wyjazdy
na basen do CE „Radosna Nowina 2000”, z których mali uczniowie
bardzo chętnie korzystają.
Nasi wychowankowie aktywnie działają w ramach szkolnego
wolontariatu. Nie liczą swojego czasu, biorąc udział lub organizując różnorakie akcje charytatywne. Przynosi im to niemałą satysfakcję i uwrażliwia na los drugiego człowieka. Staramy się kłaść
duży nacisk na rozwój uczniów poprzez ciekawą ofertę wycieczek
wielodniowych i jednodniowych. Do tej pory zwiedziliśmy niemal
wszystkie regiony Polski oraz odbyliśmy dwa wyjazdy zagraniczne do Francji i Włoch. W ostatnim miesiącu byliśmy w Warszawie,
gdzie zwiedzaliśmy budynek polskiego Sejmu oraz Stadion Narodowy.
Chcemy propagować także turystykę górską, dlatego od wiosny ruszy w szkole koło turystyczne. Mamy zamiar w każdym miesiącu organizować wyjazdy górskie. Dla młodzieży realizujemy
także bardzo ciekawe i atrakcyjne zielone szkoły.
Pielęgnujemy tradycje organizowania stałych uroczystości
i imprez szkolnych: Wigilia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Festyn
Rodzinny, Bal Karnawałowy, Święto Patrona i Ślubowanie Pierwszoklasistów, Dzień Nauk Ścisłych, Dzień Języków Obcych, Dzień
Otwarty dla Szóstoklasistów. Organizujemy także wieczorne koncerty naszego chóru, przeznaczone dla lokalnej społeczności.
Dariusz Jach
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Przedszkole oferuje codzienne zajęcia z języka angielskiego
oraz zajęcia z języka hiszpańskiego. Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia muzyczne, chętni mogą brać udział w indywidualnych zajęciach gry na pianinie. Zajęcia plastyczne, zajęcia gimnaJeszcze dziesięć lat temu mieszkańcy Gminy Liszki mieli styczne.
poważne problemy ze znalezieniem dla swoich dzieci miejsca Niepubliczne Przedszkole „Mały Oksford”
w przedszkolu. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje, aż dzieLiszki 517, tel. 12 346 12 80,
więć przedszkoli.
email: przedszkole@malyoksford.pl
Na każde uczęszczające do przedszkola dziecko Gmina Liszgodziny pracy: 6.30 do 18.00
ki udziela dotacji podmiotowi prowadzącemu, których wysokość
wiek dzieci: 3 -6 lat
reguluje ustawa o systemie oświaty. Miesięczna dotacja na dziecwoj. małopolskie
ko w 2013 r. w okresie IX – XII wynosiła: dla przedszkola publiczDzieci są pod stałą opieką psychologiczną, pedagogiczną i lonego – 575,96 złotych, dla przedszkola niepublicznego – 431,97 gopedyczną. W Przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach dodatzłotych. Średnio w każdym miesiącu do przedszkoli niepublicz- kowych: język angielski, rytmika, ceramika, małe formy teatralne,
nych uczęszczało 330 dzieci. W 2013 r. Gmina Liszki udzieliła do- taniec towarzyski oraz gimnastyka korekcyjna.
tacji dla przedszkola publicznego w kwocie 330.255 złotych oraz
dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 1.542.541 złotych. Niepubliczne Przedszkole „Iskierka”
Kaszów 614 (budynek OSP) tel. 725 209 000
Podajemy wykaz przedszkoli działających na terenie naszej gmigodziny pracy: 7.00 do 17.00
ny oraz ich krótką charakterystykę.
wiek dzieci: od 2 do 5 lat
Niepubliczne Przedszkole „Antonki”
Nie
pu
bliczne Przedszkole Artystyczne „Świat Dziecka”
Czułów 188, tel. 500 171 626
Lisz
ki 540, tel. 606 240 296
godziny pracy: 7: 00-17: 00
ema
il: przedszkole@swiatdziecka.edu.pl
wiek dzieci: 2,5 – 5 lat, rekrutacja trwa cały rok
godziny pracy: 6.30 do 18.00
Prywatne Niepubliczne Przedszkole „Smerfusie”
wiek dzieci: od 2 lat
Budzyń 1, tel. 694 927 258
Oferuje szeroki wachlarz zajęć artystycznych.
godziny pracy: 6.45-17.00
Przedszkole Publiczne w Liszkach
wiek dzieci: 2,5 -5 lat
Liszki, tel. 12 280 60 46,
Realizuje podstawę programową wzbogaconą o zajęcia doe-mail: przedszkolewliszkach@interia.pl
datkowe, takie jak: język angielski, taniec, teatrzyk, ceramika oraz
godziny pracy: 6.30 do 16.30
kółka zainteresowań (plastyczne, przyrodnicze, taneczne, kulinarwiek dzieci: od 3 do 6 lat
ne). Organizuje wycieczki, uroczystości, imprezy, wspólne warszPrzedszkole uczestniczy w realizacji następujących progrataty z Rodzicami, spotkania z ciekawymi osobami.
mów: Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Cała Polska Czyta DziePrzedszkole „Kubusiowy Świat”
ciom, Mamo, Tato wolę wodę!, Kubusiowi Przyjaciele Natury, ĆwiMorawica 182, tel. 507 631 425,
czyć każdy może.
email: kubusiowy.swiat@wp.pl
Niepubliczne Przedszkole „Leśna Polana”
wiek dzieci: 2,5 -5 lat
Rączna 581, tel: 510 164 156,
Placówka oprócz zajęć programowych oferuje zajęcia dodatgodziny pracy: 6.45 do 17.00
kowe tj. rytmika, zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna i zajęwiek dzieci: od 2,5 do 6 lat
cia z języka angielskiego.
Zapewnia indywidualną i grupową opiekę specjalistyczną:
psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego oraz rehabilitanta. OrMała Akademia – Przedszkole Językowao – Artystyczne
ganizuje zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmikę, gimnastykę koLiszki 118, tel. 784 064 122
rekcyjną, katechezę, ceramikę, basen, taniec towarzyski, grę na ingodziny pracy: 6.30 do 18.00
strumencie klawiszowym.
wiek dzieci: od 2,5 lat

Duży wybór przedszkoli

Anegdoty o kardynale
Kontynuujemy publikacje prawdziwych, w większości wesołych
zdarzeń, wktórych bohaterem jest błogosławiony Jan PawełII. Składam
podziękowanie siostrze Marii Goretti Nowak ze Zgromadzenia Córek
Bożej Miłości za udostępnienie największej ilości opowiadań. Składam
podziękowania księżom: Eugeniuszowi Łudzikowi, emerytowanemu
proboszczowi w Brzeźnicy i Stanisławowi Święciakowi proboszczowi
wMnikowie.

Zebrał ks. Stanisław Mól
Gęś zjadła komunię
W Andrychowie koło Wadowic odbywają się rekolekcje.
W dniu jarmarku jest spowiedź. Przyszła kobieta załatwić dwie
sprawy: sprzedać gęś i przed świętami się wyspowiadać. Z gęsią
w koszyku weszła do kościoła. Zaliczyła spowiedź i podeszła do
balustrady, by przyjąć komunię świętą. Gęś związaną ma przy
sobie. Nie ucieknie, ale głowę ma na luzie. Gdy ks. Jan Sikora
rozdawał wiernym komunię świętą, podeszła i ta paraﬁanka
z gęsią. Zanim proboszcz zdążył podać komunię paraﬁance,
wcześniej gęś wyrwała mu komunię z ręki. I zjadła.

Ziemia Lisiecka • styczeń/luty 2014 (1/71)

Konsternacja. Profanacja, świętokradztwo, kary kościelne,
nabożeństwa przebłagalne, rozmowa w kurii. Te wszystkie pojęcia zawirowały w głowie proboszcza. A co myślała paraﬁanka
– to sami się domyślamy. Umówili się proboszcz z paraﬁanką,
że jutro muszą być w kurii.
Spotkali się rano dnia następnego na Franciszkańskiej. Notariusz niechciał w ogóle rozmawiać. Odesłał do kanclerza. Ten
też nie czytał nigdzie w prawie kanonicznym o gęsi, która komunię świętą zjadła. Odesłano sprawę do ks. biskupa Stanisława Smoleńskiego.
Pobladł i pokazał palcem na suﬁt, co oznaczało, że ze sprawą trzeba iść do ks. kardynała Karola Wojtyły. Wysłuchał cierpliwie proboszcza i paraﬁankę i zapytał, czy gęś żyje. Oboje oświadczyli, że gęś żyje. Proszę wrócić do domu – powiedział kardynał
– gęś nakarmić, jutro rano też nakarmić i jutro rano pani przyniesie tę gęś do kurii – tu do kurii i przekaże gęś do kuchni. Księża gęś zjedzą. To taka kara kościelna na paraﬁankę. Ale księdzu
proboszczowi, też należy się kara. A no taka kara, żeby nigdy
w dniu jarmarku nie urządzał spowiedzi.
(opowiadał ks. Stanisław Święciak, proboszcz w Mnikowie)
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Wady wymowy
Dziecko mające wadę wymowy może mieć problemy nie
tylko z przebiegiem komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi, ale także trudności edukacyjne, a w konsekwencji problemy z realizowaniem w życiu swoich planów zawodowych.
Wadę wymowy stwierdzamy wówczas, gdy dziecko lub osoba dorosła nieprawidłowo realizuje głoski języka polskiego,
to znaczy deformuje je zastępując dźwiękami spoza systemu
naszego języka.
Głównymi przyczynami wad wymowy są: niedomykanie
warg, oddychanie przez usta, ssanie smoczka powyżej 2 roku życia, ssanie palca, zasypianie z butelką, przedwczesna utrata zębów mlecznych, zgrzytanie zębami, wady zgryzu oraz obniżenie napięcia mięśniowego.
Deformacje głosek występujące u dzieci spowodowane są
najczęściej: zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych
w lewej półkuli mózgu, przetwarzaniem dźwięków języka według programu prawej półkuli mózgu, wadliwym ułożeniem języka w jamie ustnej, brakiem uniesienia czubka języka do wałka dziąsłowego, nieprawidłową pracą podniebienia miękkiego
i języczka.
Do najczęściej spotykanych wad wymowy należą:
– seplenienie międzyzębowe – Podczas mówienia widać czubek języka wsunięty między zęby górne i dolne.
– seplenienie boczne – Między bokami języka, a górnymi
dziąsłami tworzy się szczelina przez, którą „ucieka” powietrze i słychać boczny poszum.
– seplenienie boczne miękkie – Odchylenie boków języka (tak
jak przy seplenieniu bocznym) z jednoczesnym uniesieniem jego trzonu do podniebienia twardego dający w efekcie nieprzyjemny zmiękczony poświst.
– funkcjonalne nosowanie otwarte – Podczas wymowy głosek ustnych podniebienie miękkie nie przylega do tylnej

Możesz pomóc!
Po raz kolejny chciałbym prosić Państwa o dokonanie
wpłaty 1% podatku na rzecz jednostki OSP ze swojej miejscowości, czy Gminy Liszki. Każda złotówka wpłacona z podatku
powoduje zwiększenie własnych środków strażackich, a tym
samym może spowodować mniejsze potrzeby zgłaszane do
Urzędu Gminy, a więc możliwość przeznaczenia gminnych
środków finansowych na inne, równie pilne potrzeby.
Przekazanie 1% podatku w żaden sposób nie zabiera Waszych
pieniędzy. Te pieniądze i tak należy przekazać do Skarbu Państwa,
od Was zależy czy chociaż część Waszego podatku zostanie spożytkowana na naszym terenie, czy też nie. A obserwując to, co się
dzieje na „górze” lepiej, jak te pieniądze zostaną spożytkowane na
terenie, na którym Państwo zamieszkują. Aby przekazać 1 % podatku, należy złożyć roczne zeznanie podatkowe w terminie określonym dla jego złożenia albo korektę zeznania, która zostanie dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia
zeznania podatkowego. Warunkiem skutecznego przekazania 1%
podatku jest złożenie zeznania w terminie.
Jak obliczyć 1% podatku dla strażaków? W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy wyliczyć kwotę ulgi, która
nie może przekroczyć 1% podatku należnego po zaokrągleniu do

18

ściany gardła, część powietrza przedostaje się do jamy nosowej i wibrując tam nadaje charakterystyczne, nosowe
brzmienie głoskom ustnym.
– funkcjonalne nosowanie zamknięte – Przejście powietrza
przez jamę nosową jest zablokowane, wówczas głoski nosowe brzmią jak ustne. Występuje ono wtedy, gdy dziecko
przyzwyczaiło się do zamknięcia jamy nosowej, np. w przypadku chronicznego kataru, czy alergii. Przy długotrwałych nieżytach nosa utrwala się sposób wypowiadania jedynie głosek ustnych. Wtedy nawet, gdy dziecko nie ma kataru, podniebienie miękkie nie odchyla się na tyle mocno
od tylnej ściany jamy gardła, aby powietrze mogło swobodnie przejść przez jamę nosową.
– wymowa bezdźwięczna – Polega na zastępowaniu głosek
dźwięcznych bezdźwięcznymi. Dziecko mówi zamiast np.:
domek – tomek, bułka – pułka, woda – fota, gazeta – kaseta, żaba – szapa. Bezdźwięczności zwykle towarzyszą kłopoty z prawidłową artykulacją innych głosek.
– pozanormatywne artykulacje głoski r – Przy prawidłowym
wymawianiu głoski r język wibruje przy wałku dziąsłowym. Część osób wymawia ją jednak za pomocą wibracji
języczka będącego zakończeniem podniebienia miękkiego
(tzw. r francuskie) – co obecnie uznawane jest za normatywne. Jeśli dziecko oprócz tych dwóch sposobów wymawiania głoski r szuka innych np. poprzez zwarcie krtaniowe lub tylnojęzykową szczelinę, wibrację warg lub policzka, stwierdza się wadę wymowy.
Pamiętajmy, że wadę wymowy trzeba usunąć jak najwcześniej. Im dłużej dziecko mówi deformując głoski, tym bardziej
ją utrwala. Utrwalona wada jest trudniejsza do usunięcia i wymaga dłuższej terapii. Dzieci wcześnie i prawidłowo mówiące
zawsze oceniane są przez dorosłych, jako bystre i inteligentniejsze od gorzej mówiących rówieśników, dlatego dla wizerunku
dziecka, a także osoby dorosłej, prawidłowa artykulacja ma duże znaczenie.
Maria Tabaka
logopeda

pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać w polu: PIT-36 poz. 311,
PIT-36L poz. 96, PIT-37 poz. 132, PIT-38 poz. 59, PIT-39 poz. 52.
W zeznaniu rocznym należy wskazać nazwę i numer wpisu
do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Nie można pomylić się
w nazwie, czy numerze KRS. Należy dokładnie przepisać ją z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
W przypadku Związku OSP RP w poszczególnych formularzach
pola wniosku należy wpisać numer KRS: 0000116212.
Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym
może podać informacje uzupełniające, które będą miały wpływ na
podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (np. na cel szczegółowy tj.
poprzez dookreślenie OSP, której wpłata dotyczy), wypełniając „Informacje uzupełniające”. Cel szczegółowy 1% – nazwa jednostki
(OSP, oddział gminny, oddział powiatowy, oddział wojewódzki),
adres jednostki w tym dokładny kod pocztowy. Wskazówki, jak
przekazać 1% są również zawarte na stronie: www.zosprp.malopolska.pl. Powyższe zasady obowiązują przy przekazaniu 1% również na inne organizacje pożytku publicznego.
Z góry dziękując za wsparcie wszystkich OPP, w tym naszej
działalności i przekazanie 1% podatku – pragnę poinformować, iż
za rok 2013 niektóre jednostki z terenu gminy otrzymały znaczną
kwotę pieniędzy, która wydatnie przyczyniła się do poprawy wyposażenia jednostek.
STO
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Jasełka w Jeziorzanach
Co roku po świętach Bożego Narodzenia młodzież i dzieci z Ruchu Światło-Życie przy parafii Bożego Miłosierdzia w Jeziorzanach przygotowują jasełka, wcielając się w role tych postaci.
Scenariusz „Błogosławiona noc” został napisany przez Marcina Kobierskiego, aktora Teatru Bagatela. Tegoroczne przedstawienie miało troszkę inny charakter niż w poprzednich latach.
Przed wystawieniem Misterium obejrzeliśmy wspólnie zwiastun
przygotowany przez jednego z naszych animatorów, który zachęcał internautów do wzięcia udziału w przedstawieniu
http://www.youtube.com/watch?v=FM5Qs5yvEcw.
Naszych 24 aktorów w strojach przygotowywanych przez siebie samych odgrywało swoje role przy podkładach muzycznych.
One właśnie w niezwykły sposób wzbogaciły to przedstawienie.
Całości dopełniła piękna dekoracja przygotowana przez nas samych. Dzięki wielkiej uprzejmości i otwartości naszych strażaków
mogliśmy wystawić je na scenie w Strażnicy w Jeziorzanach. Na
sam koniec, jak co roku przygotowaliśmy dla naszych gości mały
poczęstunek.
W przedstawieniu oprócz tradycyjnych postaci występowały także zwierzęta, które nadały przedstawieniu nutkę humoru, ale
ukazały również ważność tego wydarzenia. (JW)

Dla Babć i Dziadków

Wielka orkiestra
wielkich serc
Od tak dawna, jak istnieje Gimnazjum w Mnikowie, szkoła wraz z uczniami, nauczycielami, mieszkańcami Mnikowa
i okolic czynnie wspiera Świąteczną Orkiestrę Owsiaka.
To już tradycja, a w tym roku przypadł dla nas XV ﬁnał tego
wielkiego przedsięwzięcia. Koordynacją szkolnej imprezy zajmuje się od samego początku Anna Matwijko. Ona też skutecznie werbuje coraz to nowych wolontariuszy, którzy tworzą już prawdziwą
armię kwestujących. Sumy zebrane każdego roku są imponujące
– w dziesiątkach tysięcy, a kwota uzbierana już za te 15 lat przekroczyła kilka setek tysięcy złotych. Szczycimy się jednak nie tylko
sumą, ale niesłabnącym zainteresowaniem i radością wypływającą z faktu, że robi się coś dobrego. Łączny tegoroczny dochód z imprezy w szkole i kwesty wolontariuszy to 25.000 złotych.
Gimnazjum w Mnikowie

Bardzo przepraszamy mieszkańców Gminy Liszki za zniszczenie
mienia publicznego na terenie
gminy.
Rafał Suwaj
Adrian Piątkiewicz

W Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Jeziorzanach po raz kolejny uroczyście obchodzili swoje święto babcie i dziadkowie. W tym roku motywem przewodnim programu artystycznego była podróż z babcią
i dziadkiem po Polsce.
Uczniowie oddziału przedszkolnego i poszczególnych
klas wraz ze swoimi wychowawcami przygotowali występy
artystyczne, piosenki i tańce, charakterystyczne dla różnych
regionów naszego kraju. Byli więc: warszawiacy – andrusy,
pomorzanie – marynarze, słowianie, wielkopolanie – wojowie Mieszka, górale i krakowiacy. Wdzięczni wnukowie przekazali swoim dziadkom życzenia przepełnione wdzięcznością
i miłością.
Prezentację multimedialną i uroczystość poprowadziła
Marzena Hoły. Swój występ zaprezentowała również grupa
kolędnicza przygotowana przez Martę Surówkę, która reprezentowała naszą szkołę na III Gminnym Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek w Rącznej.
Oprócz seniorów na uroczystość przybyli również zaproszeni goście, Zastępca Wójta Gminy Liszki Paweł Lipowczan
i przedstawiciele władz lokalnych z Jeziorzan i Ściejowic
– radna Rady Gminy Liszki i zarazem sołtys Danuta Janas
oraz sołtys Małgorzata Antos, a także rodzice naszych
uczniów. Dyrektor Szkoły Podstawowej wszystkich serdecznie powitała, dziękując za tak liczne przybycie i wyraziła radość z faktu, że uroczystość ta już na stałe zapisała się w tradycję naszej szkoły. Dziadkowie bardzo przyjemnie spędzili
swoje święto przy ładnie zastawionych stołach podziwiając
talenty artystyczne swoich wnucząt. Do oglądnięcia ﬁlmu
i zdjęć z całej uroczystości zachęcamy na naszej stronie Internetowej www.spjeziorzany.edupage.org (SP Jeziorzany)
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Kaszów 610
694 468 469
www.mariatabaka.pl
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Opłatkowe spotkanie
Rada Sołecka Cholerzyna, Stowarzyszenie „Nasz Cholerzyn” oraz Szkoła Podstawowa w Cholerzynie z Filią w Mnikowie zorganizowali wspólnie Opłatek Wiejski. Centrum uroczystości stanowiła Msza Święta sprawowana przez ks. Władysława Palmowskiego Proboszcza morawickiej parafii, poprzedzona teatralną refleksją dzieci nad Tajemnicą Narodzin Syna Bożego. Progi szkoły zaszczycili swoją obecnością Mieszkańcy
Cholerzyna, Budzynia, a także goście z Mnikowa.
Młodzi aktorzy i chórzyści z klas IV-VI zaprezentowali spektakl oparty o ewangeliczny przekaz wydarzeń betlejemskich, zainspirowany utworem „Uciekali” z musicalu „Metro” Teatru Studio
Buffo. Odczytanie Słowa Bożego poprzedził Hejnał Mariacki oraz
kolęda Skaldów „Złota Jerozolima i biedne Betlejem”. Ku pokrzepieniu serc, u stóp Bożej Dzieciny nie zabrakło pastuszków – górali
śpiewających pastorałkę „Na Kondrackiej Holi” z repertuaru zespołu Trebunie Tutki. Jasełkowe przedstawienie zamykały: „Modlitwa”
Bułata Okudżawy w wykonaniu solistek z Chóru szkolnego, a także słowa bł. Matki Teresy objaśniające istotę przeżywanych świąt.
Scenariusz został napisany przez szkolną Komisję do Spraw Wychowania i doskonale zinterpretowany przez uczniów, którzy oﬁarowali swoje pomysły, serca, trud przygotowań i dojazdów po lekcjach, a także tchnęli życie w słowa i muzykę nadając im sens.
Podczas uroczystej Eucharystii na znak pokoju przełamaliśmy biały opłatek, by z czystym, wolnym od nienawiści sercem,

Dla dzieci i seniorów

przystąpić do Stołu Pańskiego. Szkolna sala gimnastyczna stała się
na ten czas kaplicą, a obok żłóbka na scenie stanął ołtarz, gdzie przyszedł prawdziwy Bóg mocą sprawowanego sakramentu. Zebraną
podczas Mszy Świętej oﬁarę pieniężną ks. Proboszcz przekazał na
potrzeby szkoły, podkreślając tym gestem znaczenie wspólnoty.
Uwieńczeniem wieczoru, była biesiada przy wspólnym stole
oraz kolędowanie z zaproszonym zespołem „Ale Babki” z Igołomii, przy radosnych dźwiękach akordeonu. Organizatorzy zadbali
zarówno o gości, jak i mieszkańców. Każdy mógł znaleźć coś
smacznego dla ciała i coś pociesznego dla ducha, nadszedł czas na
żarty i długie rozmowy. Serdecznie dziękujemy Wszystkim Ludziom Dobrej Woli, którzy zadali sobie wiele trudu, byśmy mogli
się spotkać i być razem jak wielka Rodzina.
Jolanta Majka
Świąteczne niespodzianki zostały przygotowane ze środków własnych Stowarzyszenia i dzięki wsparciu sponsorów –
Galerii „Skawina” oraz Pawła Misia. (TAŁ)

Stowarzyszenie „Przyjazne Piekary” po raz czwarty
zorganizowało spotkanie ze Świętym Mikołajem dla najmłodszych mieszkańców Piekar. Wyjątkowe atrakcje sprawiły, że świetlica w Szkole Podstawowej była pełna gości.
Członkowie Stowarzyszenia „Przyjazne Piekary” włożyli
wiele pracy w organizację spotkania przygotowując dla dzieci
150 paczek z prezentami. Wielkim zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców Piekar cieszyło się przedstawienie teatralne
„Żółw i zając” zaprezentowane przez zawodowych aktorów, którzy zapraszali dzieci na scenę do wspólnej zabawy. Tuż po spektaklu na scenę wkroczył Święty Mikołaj rozdając tak bardzo
oczekiwane przez najmłodszych prezenty.
Tradycyjnie w okresie przedświątecznym członkowie Stowarzyszenia nie zapomnieli o osobach samotnych i starszych
odwiedzając je w domach i wręczając im świąteczne paczki (dla
ponad 60 osób).

Materiały niezbędne do ociepleń
i wykończeń
– płyty gipsowe
– wełna UniMata
– płyty OSB Kronopol
– klej elastyczny BolixE
i wiele innych
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Biblioteka tętni życiem
Dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Smerfusie” z Kryspinowa gościły w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Liszkach. Zapoznały się z biblioteką,
księgozbiorem literatury dziecięcej,
a na koniec same wybrały książki
z przygodami swoich ulubionych bohaterów.
Przedszkolaki wysłuchały bajek, które specjalnie dla nich przygotowała i przeczytała pani bibliotekarka. Spotkanie zakończono miłym akcentem – dzieci otrzymały zakładki z godzinami pracy biblioteki oraz wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami, do których chętnie pozowały. Obiecały również dołączyć
do grona najmłodszych czytelników.

W celu przybliżenia tradycji Świąt Bożego Narodzenia
młodsi czytelnicy biblioteki wzięli udział w spotkaniu pt.
„W oczekiwaniu na Święta”. Dzieci odbyły magiczną podróż
w czasie, poznały dawne zwyczaje i tradycje związane z tymi najpiękniejszymi
w roku świętami. Każdy uczestnik spotkania wykonał ozdoby z papieru i bibuły.
Powstały bombki, łańcuchy, aniołki, które
zawisły na papierowej choince w naszej
bibliotece.
Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach zaprasza do oglądania wystawy fotograﬁi Romana Korzeniaka pt. „Ziemia Lisiecka w obiektywie”.
Zdjęcia przedstawiają piękno przyrody, krajobrazu i zabytkowe
kapliczki naszej gminy. Wystawę można oglądać do końca lutego w godzinach pracy biblioteki od godz. 8.00 – 18.00.
Maria Starek

Radosne śpiewanie w Liszkach
Hala sportowo – widowiskowa przy Zespole Szkół w Liszkach była miejscem Gminnego Spotkania Oddziałów Przedszkolnych pod hasłem „Radosne Śpiewanie”. W imprezie wzięło udział 14 grup z dziesięciu szkół. Ponad 260 dzieci z wychowawczyniami i opiekunami przyjechało, by już tradycyjnie
obejrzeć świąteczno- noworoczne przedstawienie w wykonaniu gospodarzy spotkania i wspólnie zaśpiewać kolędy, pastorałki i zimowe piosenki.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Liszkach, jako organizatorzy tegorocznego spotkania, zaprezentowały wiersze i piosenki związane z podkrakowską tradycją odwiedzania domów przez
grupy kolędnicze. W pięknych strojach przygotowanych przez rodziców, dzieci witały małego Jezuska w tradycyjnych dla szopki
postaciach – pasterzy, królów, aniołków, ale także w nietypowych

Ferie w remizie
Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach
zorganizowali w okresie ferii zimowych codzienne zajęcia
dla dzieci szkolnych w ramach III edycji zabawy „Nie siedź
w domu – idź do remizy”. Przez kilka godzin dziennie udostępniana była remiza dla dzieci, a osoby dyżurujące, czuwały nad ich bezpieczeństwem.
Dzieci korzystające z proponowanych zajęć mogły zagrać
w tenisa stołowego, piłkarzyki, mini bilard, rzutki do tarczy. Nie
zabrakło też gier planszowych, puzzli, gier towarzyskich, zabaw
świetlicowych i zajęć plastycznych. Dzieci mogły liczyć na ciepłą
herbatę oraz słodycze ufundowane przez OSP. Zorganizowano
konkursy, w których młodzież mogła zdobyć okolicznościowe
trofea. Sponsorem tych nagród był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, który po raz pierwszy włączył się do
wspólnej zabawy.

„Ziemia Lisiecka”
Czasopismo Gminy Liszki

Nakład 2000 egzemplarzy
www.liszki.pl
redakcja@liszki.pl
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rolach – wójta, murarza, nauczyciela, taksówkarza, lekarza. Następnie każda z grup wykonała przygotowany program słownomuzyczny. Wszystkie dzieci prezentowały się niezwykle barwnie
i kolorowo. W trakcie spotkania był także czas na wspólne zabawy
ruchowo- muzyczne zorganizowane przez koordynatora spotkania, Beatę Sobesto.
Wszystkie dzieci i zaproszeni goście otrzymali poczęstunek,
a każda z grup otrzymała pamiątkowe dyplomy i upominki. Spotkanie po raz kolejny udowodniło, że dzieci z całej gminy bardzo
szybko się integrują i świetnie ze sobą bawią.
Organizacja imprezy została doceniona przez gości, którzy
z zadowoleniem wracali do swoich szkół. Wielkie uznanie i podziękowania należą się uczniom Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół i przede zaangażowanym rodzicom, dzięki którym to
spotkanie tak świetnie się udało. Wszystkim, którzy w tym spotkaniu brali udział, a także tym, którzy bardzo mi pomogli w jego
organizacji – bardzo dziękuję.
Beata Sobesto
W ostatnim dniu ferii odbyła się seria gier i zabaw, a przede
wszystkim rozstrzygnięto kilkudniowe konkursy i turniej tenisa stołowego. Wzorem lat ubiegłych na spotkania codziennie
przychodziło ponad dwadzieścia dzieci zainteresowanych spotkaniem się w remizie, grami oraz zabawami. Zorganizowanie
tej akcji było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy OSP, a dyrekcją szkoły w Jeziorzanach, przychylnym okiem
patrzącej na działania strażaków, które stanowiły jednocześnie
uzupełniającą ofertę dla zajęć organizowanych w tym okresie
w szkole.
Ferie w remizie były także alternatywą dla oferty przedstawionej przez LKS Wisła Jeziorzany adresowanej do młodych
sportowców i w żaden sposób nie kolidowały ze sobą. Po raz kolejny widać, że remizy mogą żyć swym życiem nawet zimą i stanowić bazę do zabawy dla dzieci.
Po feriach odbędą się w zainteresowanych szkołach eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Laureaci tego szczebla wezmą udział w gminnych eliminacjach
OTWP. (STO)
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