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Ze wzglę du na zbli ża ją ce się wy bo ry sa mo rzą do we, bie żą cy rok
bę dzie oka zją do wie lu go rą cych dys ku sji i pod su mo wań.
O oce nę na sze go gmin ne go sa mo rzą du zwra cam się do Prze-
wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny Lisz ki Zbi gnie wa Ka czo ra, któ ry
przez ostat nie dwie ka den cje kie ro wał jej pra ca mi.

Re dak cja: – Jak z per spek ty wy ośmiu ostat nich lat po strze ga
Pan Gmi nę Lisz ki?

Z. K: – Na sza Gmi na zde cy do wa nie wy pięk nia ła i to nie tyl -
ko przez zre ali zo wa ne in we sty cje dro go we, chod ni ki, re mon ty szkół
i bu do wę ha li spor to wo – wi do wi sko wej, bu do wę ka na li za cji sa ni-
tar nej wraz z roz bu do wą oczysz czal ni ście ków, ale tak że dzię ki róż-
nym ini cja ty wom miesz kań ców, klu bów spor to wych, stra ża ków
i sto wa rzy szeń. Wspól ne dzia ła nia mia ły na ce lu po pra wę ja ko ści
ży cia miesz kań ców i każ dy przy zna, że przy nio sły wi docz ny efekt.
Na sze klu by spor to we mo gą po chwa lić się no wy mi szat nia mi spor-
to wy mi i za dba ny mi bo iska mi spor to wy mi. Wy pięk nia ły tak że na -
sze re mi zy OSP. Wy ma ga ło to wie le wy sił ku or ga ni za cyj ne go, ale
z każ dym ro kiem in we sty cje te re ali zu je my spraw niej i szyb ciej, jak
na przy kład bu do wę szat ni spor to wej w Ście jo wi cach. W każ dej
miej sco wo ści ro śnie za an ga żo wa nie miesz kań ców w roz wój swo je -
go so łec twa. Jesz cze kil ka lat te mu trud no by ło zna leźć garst kę chęt-
nych do or ga ni za cji fe sty nu. Dzi siaj dzia ła ją pręż ne gru py miesz-
kań ców, któ re nie tyl ko sku tecz nie wy wie ra ją pre sję, ale i efek tyw-
nie współ pra cu ją z gmin nym sa mo rzą dem. W dzia ła nia te jest za-
an ga żo wa nych wie lu mło dych lu dzi, któ rym nie jest obo jęt ne, jak
wy glą da ich miej sco wość i gmi na. W związ ku z co raz więk szym za-
an ga żo wa niem miesz kań ców, bę dzie ro sła pre sja na de cy zje po dej-
mo wa ne przez Ra dę Gmi ny, co z pew no ścią do brze się przy słu ży dla
roz wo ju ca łej gmi ny. 

Z per spek ty wy mi nio nych lat po zy tyw nie na le ży oce nić współ-
pra cę z rad ny mi, Wój tem Gmi ny Lisz ki Wa cła wem Ku lą i pra cow-
ni ka mi sa mo rzą do wy mi. Za do brą pra cę i za an ga żo wa nie na le żą
się wszyst kim szcze re po dzię ko wa nia. Tym, któ rzy bę dą kan dy do-
wać w li sto pa do wych wy bo rach, ży czę po now ne go wy bo ru.

Re dak cja: – Ja kie zmia ny do strze ga Pan w swo jej ro dzin nej
Mo ra wi cy?

Z. K: – Tak jak ca ła Gmi na Lisz ki, rów nież Mo ra wi ca zmie nia
się na lep sze. Zre ali zo wa no tu taj wie le in we sty cji. Wspo mnę tyl ko
o naj waż niej szych z nich, to bar dzo po trzeb ny wo do ciąg i no wy bu-
dy nek ośrod ka zdro wia. Po nad to zbu do wa no od pod staw dwa no -
we mo sty, któ re uspraw ni ły ko mu ni ka cję Mo ra wi cy ze świa tem.
Grun tow nie prze bu do wa no po nad czte ry ki lo me try na wierzch ni
dróg po wia to wych i gmin nych. Wy re mon to wa no tak że wszyst kie
dro gi lo kal ne. W so łec twie po wstał po nad dwu ki lo me tro wy chod nik.
Obec nie bu do wa na jest sieć ka na li za cji sa ni tar nej, któ ra zo sta nie
ukoń czo na do koń ca bie żą ce go ro ku. 

Wie le wa gi przy wią zy wa li śmy do po pra wy wa run ków na uki
uczniów. Grun tow nie zo sta ły wy re mon to wa ne trzy bu dyn ki szkol -
ne. Przy go to wa no pro jekt bu do wy no wej szko ły oraz za ku pio no te -
ren, na któ rym po wsta nie. Mam na dzie ję, że to za da nie zo sta nie
szyb ko zre ali zo wa ne zwłasz cza, że na ten cel miesz kań cy Mo ra wi -
cy prze zna czy li kwo tę trzech mi lio nów zło tych ze sprze da ży mie nia
wiej skie go w Mo ra wi cy. Kwo ta ze sprze da ży, ja ko środ ki wła sne wsi
Mo ra wi ca, sta no wi część bu dże tu Gmi ny Lisz ki i czas naj wyż szy
uru cho mić te środ ki zgod nie z ich prze zna cze niem. Przy po mnę
w tym miej scu, że miesz kań cy na sze go so łec twa prze zna czy li 5,3
mi lio na zło tych ze sprze da ży mie nia wiej skie go na sfi nan so wa nie
in we sty cji w Mo ra wi cy – kwo tę 3 mi lio ny zło tych za re zer wo wa no
na bu do wę no wej szko ły, 1 mi lion zło tych do ło żo no do bu do wy ka-
na li za cji sa ni tar nej, a 1,3 mi lio na zło tych prze zna czo no na bu do -

wę chod ni ków, as fal to wa nie dróg, pro jek ty, od wod nie nie dro gi
gmin nej, bu do wę kła dek na rze ce Brzo skwin ka. Do każ dej  in we sty -
cji re ali zo wa nej na te re nie Mo ra wi cy, miesz kań cy do kła da ją  śred -
nio 20% jej war to ści. Środ ki te po ma ga ją zna czą co przy spie szyć  re -
ali za cję in we sty cji.

Cie szę się z wiel kie go za an ga żo wa nia miesz kań ców Mo ra wi -
cy. Dzię ki ich ini cja ty wie dzia ła ją trzy pręż ne or ga ni za cje – klub
spor to wy, OSP i Sto wa rzy sze nie „Mo ra wi ca”. Efek ty ich pra cy są wi-
docz ne. Zo sta ło urzą dzo ne bo isko spor to we, a stra ża cy do ko nali
rze czy wy da wa ło by się nie moż li wej. W krót kim okre sie cza su od
pod staw do pro wa dzi li do wy po sa że nia w nie zbęd ny sprzęt stra żac -
ki swo jej jed nost ki. Na to miast Sto wa rzy sze nie już na trwa łe za pi sa -
ło się w świa do mo ści miesz kań ców swo ją dzia łal no ścią spo łecz no-
kul tu ral ną. W tym wszyst kim wi dać ol brzy mie za an ga żo wa nie soł-
tys Ma rii Fran kow skiej, któ ra nie szczę dzi sił i środ ków, by po ma gać
i „za ra żać” wszyst kich no wy mi po my sła mi. Przed na mi trud ne za-
da nie. Mu si my po zy skać środ ki na za kup no we go po jaz du dla stra-
ża ków i urzą dze nie pla cu wy po czyn ko we go dla dzie ci i do ro słych
w cen trum so łec twa. Mam na dzie ję, że dzię ki tak do brej współ pra -
cy uda nam się te po my sły szyb ko i spraw nie zre ali zo wać.

Re dak cja: – Nie ubła ga nie zbli ża ją się ko lej ne wy bo ry sa mo-
rzą do we. Jak Pa na zda niem bę dą one prze bie gać?

Z. K: – Z pew no ścią po ja wi się wie lu kan dy da tów, któ rzy bę -
dą obie cy wać miesz kań com, że zro bią „wszyst ko” i to na tych miast.
Wia do mo, że jak zwy kle w kam pa nii wy bor czej, wie le obiet nic bę-
dzie skła da ne na wy rost i z pre me dy ta cją w ce lu po zy ska nia gło sów
wy bor ców. Jak zwy kle po wy bo rach oka że się, że wie le z obiet nic wy-
bor czych bę dzie nie moż li wa do re ali za cji. Jak zwy kle za brak nie pie-
nię dzy na speł nie nie skła da nych obiet nic, a każ da in we sty cja na -
wet ta naj drob niej sza, wy ma ga przy go to wa nia do ku men ta cji za-
wie ra ją cej wie le uzgod nień i po zwo leń od in sty tu cji ze wnętrz nych.
Dro ga do otrzy ma nia po zwo le nia na bu do wę jest dłu ga i krę ta
i jesz cze do dat ko wo trze ba za pew nić nie zbęd ne środ ki fi nan so we.
Na przy kład re wi ta li za cja cen trum Li szek wy ma ga ła ob szer nej do-
ku men ta cji na pod sta wie, któ rej mo gli śmy się ubie gać o unij ne do-
fi nan so wa nie. Od pod ję cia pierw szych kro ków do za koń cze nia in-
we sty cji mi nę ły trzy la ta. Nie ste ty nie jest moż li we otrzy ma nie po-
zwo le nia i zre ali zo wa nie in we sty cji w kil ka mie się cy.

Naj wię cej bę dą obie cy wać ci, któ rzy jesz cze nie dzia ła li na
rzecz so łectw i Gmi ny Lisz ki. Ta cy kan dy da ci, bez prak ty ki i do-
świad cze nia, czę sto nie zna ją prze pi sów sa mo rzą do wych i pro ce-
dur praw nych, któ re sto ją na stra ży pra wi dło we go za rzą dza nia do -
brem Gmi ny. Mo gę tyl ko za ape lo wać do miesz kań ców, by wy bie rali
tych kan dy da tów, do któ rych ma ją peł ne za ufa nie i swo ją po sta wą
da ją gwa ran cję sys te ma tycz nej pra cy dla do bra gmi ny, któ rzy z de-
ter mi na cją bę dą re ali zo wać wnio ski miesz kań ców.

Zro bi li śmy wie le

cd str. 4 >
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Zrobiliśmy wiele – cd. ze str. 1

Re dak cja: – Na czym po wi nien się sku pić no wy Sa mo rząd
Gmi ny Lisz ki?

Z. K: – No wa Ra da Gmi ny Lisz ki po win na się sku pić na trzech
pod sta wo wych te ma tach – kon ty nu acji bu do wy ka na li za cji sa ni-
tar nej, roz bu do wie sie ci wo do cią go wej i po pra wie ba zy dy dak tycz-
nej w szko łach. Do koń ca ro ku za koń czy my bu do wę ka na li za cji sa-
ni tar nej w Ka szo wie, Mni ko wie, Mo ra wi cy i Chro snej. Przed na mi
roz po czę cie prac w Czu ło wie i Ba czy nie, a tak że opra co wa nie kon-
cep cji wraz z pro jek ta mi wy ko naw czy mi dla Rą czej, Ście jo wic i Je-
zio rzan.

Zle ci li śmy już przy go to wa nie pro jek tów zbior ni ków wy rów-
naw czych na gmin nym wo do cią gu. Mu si my jesz cze po łą czyć
wszyst kie od cin ki w jed ną sieć i roz bu do wać uję cia wła sne wo dy
pit nej, co zde cy do wa nie po pra wi ja kość za opa trze nia.

W oświa cie cze ka nas bu do wa szko ły pod sta wo wej w Mo ra wi -
cy. Ko niecz na jest roz bu do wa Gim na zjum w Mni ko wie oraz bu do -
wa sa li spor to wej w Kry spi no wie. Prze zna czo ne zo sta ły już środ ki

Pod czas ostat niej se sji Ra dy Gmi ny Lisz ki, Wójt Gmi ny
Lisz ki Wa cław Ku la wspól nie z Prze wod ni czą cym Ra dy Gmi -
ny Zbi gnie wem Ka czo rem wrę czy li sty pen dia i na gro dy dla
uczniów i stu den tów od no szą cych wy bit ne wy ni ki w dzie dzi -
nie spor tu, kul tu ry i na uki. 

Te go rocz ne sty pen dia i na gro dy od Wój ta Gmi ny Lisz ki
Wa cła wa Ku li otrzy ma li: An na Za pa ła (lat 17) – pił kar ka, Mi s-
trzy ni Eu ro py ko biet do 17 lat, re pre zen tant ka Pol ski do lat 19;
Grze gorz Bie ża ło (lat 20) – ka ja karz, re pre zen tant Pol ski, Me da l-
i sta Mi strzostw Pol ski w ka ja kar stwie, fi na li sta za wo dów mię -
dzy na ro do wych; Ka ta rzy na Szew czyk (lat 17) – ka ja kar ka, zdo -
byw czy ni brą zo we go me da lu K2 na 10.000 MP Se nio rów, fi na l-
ist ka Ogól no pol skiej Olim pia dy Mło dzie ży; Klau dia Szew czyk
(lat 20) – ka ja kar ka, Re pre zen tant ka Pol ski, wy wal czy ła zło ty
me dal MP 4xK1 na 200 m oraz zło ty me dal MP se nio rów szta -
fe ta K4; Anie la Wie cheć (la t16) – upra wia ka ja kar stwo gór skie,
zdo by ła me da lo we miej sca na MP se nio rów i Olim pia dzie Mło -
dzie ży oraz pod czas Pu cha ru Eu ro py Ju nio rów, a tak że pod czas
MP se nio rów w zjeź dzie; Syl wia Ja skow ska (lat 14) – te ni sist ka,
uzy ska ła me da lo we miej sca w tur nie jach wo je wódz kich i w tur -

nie ju o Pu char II. Kor pu su Zme cha ni zo wa ne go oraz pod czas
Ha lo wych Mi strzostw Ma ło pol ski Mło dzi czek; Bar tło miej Dziu -
rzyń ski (lat 13) – lau re at ogól no pol skie go kon kur su li te rac kie -
go Pol skie go Sto wa rzy sze nia Ani ma to rów Pe da go gi ki C. Fre ine -
ta.

Obec ny pod czas uro czy sto ści przed sta wi ciel Ma ło pol skie -
go Okrę go we go Związ ku Ka ja ko we go Krzysz tof Ra cuch, wrę czył
Wój to wi Gmi ny Wa cła wo wi Ku li me dal za wspie ra nie spor tow -
ców. Dzię ki ta kim lu dziom, jak Wójt Wa cław Ku la ka ja kar stwo
na le ży do moc nych dys cy plin spor tu. Dzię ku ję za wie lo let nie
wspie ra nie mło dych, uzdol nio nych miesz kań ców Gmi ny Lisz ki,
któ rzy osią ga ją już mię dzy na ro do we suk ce sy – pod kre ślił Krzysz -
tof Ra cuch.

W po nad dzie się cio let niej hi sto rii przy zna wa nia tych wy -
róż nień, sty pen dy sta mi zo sta wa li mu zy cy, spor tow cy, lau re aci
olim piad na uko wych. Do szcze gól nie zna nych lau re atów na le żą:
Da riusz Kuć – lek ko atle ta – dwu krot ny olim pij czyk; Alek san-
dra Le lek – mu zyk wio lon cze list ka; Ka mil Ja siń ski – gim na styk,
mistrz Pol ski, by ły czło nek Ka dry Pol ski; Pa weł Sto lar ski – pił -
karz Wi sły Kra ków czło nek Ka dry Pol ski U -17; An na Sit – nie -
gdyś czo ło wa wio ślar ka, obec nie mo del ka.

(TAŁ)

Sty pen dia i na gro dy dla
uzdol nio nej mło dzie ży

fi nan so we na przy go to wa nie do ku men ta cji tech nicz nej sa li w Kry -
spi no wie, po zo sta je tyl ko po zy skać środ ki na jej bu do wę.

Oprócz tych trzech naj waż niej szych za dań, w po szcze gól nych
so łec twach mu szą być na bie żą co re ali zo wa ne drob niej sze za da nia
zgła sza ne przez miesz kań ców. Mi mo wie lu kosz tow nych in we sty cji
re ali zo wa nych w ostat nich ka den cjach w na szej gmi nie, uda ło nam
się po zy skać po tęż ne do fi nan so wa nie na bu do wę ka na li za cji sa ni-
tar nej i in we sty cje dro go we, co zde cy do wa nie przy śpie szy ło ich re -
ali za cję. Sy tu acja fi nan so wa Gmi ny Lisz ki jest bar dzo do bra na tle
in nych sa mo rzą dów, po zwo li to no wej Ra dzie spraw nie dzia łać.

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

wszyst kim miesz kań com Gmi ny Lisz ki du żo zdro wia, ra do ści w ży -
ciu oso bi stym, suk ce sów i po myśl no ści. Ży czę tak że do brych „wy bo-
rów” pod czas li sto pa do wych wy bo rów sa mo rzą do wych, tak by Gmi -
na Lisz ki roz wi ja ła się we dług wi zji miesz kań ców i by ży cie w niej
by ło przy jem ne i przy ja zne.

Roz ma wiał: An drzej Ta łach
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…a prze ko na ły się o tym przed szko la ki z przed szko la
„Smer fu sie”, bę dąc na wy ciecz ce w Urzę dzie Gmi ny Lisz ki.
W chwi li, gdy dzie ci z wiel kim za cie ka wie niem wcho dzi ły
w pro gi in sty tu cji, cze ka ła już na nie słod ka nie spo dzian ka.
To też nic dziw ne go, że na py ta nie co naj bar dziej po do ba ło
im się w Urzę dzie, jed no gło śnie od po wie dzia ły:,, Cu kier ki
od pa ni Ka si!”

Nie ta ka Gmi na strasz na, jak ją ma lu ją…

Sa mo rzą do wy Pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej w Lisz kach skła da po dzię -
ko wa nia Wój to wi Gmi ny Lisz ki Wa cła wo wi Ku li oraz Ra dzie Gmi ny Lisz ki za sfi nan so wa nie za ku pu
no we go apa ra tu USG, któ ry zo stał do star czo ny do ośrod ka z koń cem grud nia.

Ce lem za ku pu apa ra tu du żo wyż szej kla sy by ła nie tyl ko po pra wa ja ko ści już świad czo nych
usług, czy dia gno zo wa nia na wyż szym po zio mie w ra mach ba dań re fun do wa nych przez NFZ, ale
przede wszyst kim zwięk sze nie za kre su do stęp nych świad czeń po nad stan dar do wych ta kich, jak USG
na czy nio we, tar czy cy itp., któ re moż na bę dzie wy ko nać na miej scu w ośrod ku.

Ku pio ny przez nas apa rat po sia da wy so ką roz dziel czość ob ra zu, głę bo kość pe ne tra cji fal USG,
ob ra zo wa nie przy po mo cy ba da nia dop ple row skie go, czy li pa ra me try tech nicz ne po zwa la ją ce na wy -
żej wy mie nio ne ba da nia, na któ re jest ogrom ne za po trze bo wa nie wśród pa cjen tów. Po nad to bę dzie
moż na, w ra mach ba dań z NFZ, wy ko ny wać USG pier si oraz ja my brzusz nej dzie ci od trzech lat. Rok
2013 SP ZOZ w Lisz kach koń czy zno wu bez strat fi nan so wych z no wym sprzę tem w po sta ci: uni tu sto -
ma to lo gicz ne go, cy fro we go apa ra tu EKG oraz przede wszyst kim no we go USG.

Skła da ją so bie ży cze nia
Już po raz dzie sią ty miesz kań cy Czu ło wa przed świę ta mi

Bo że go Na ro dze nia zło ży li so bie i go ściom świą tecz no – no -
wo rocz ne ży cze nia. Go ści po wi tał rad ny Gmi ny Lisz ki i za ra -
zem soł tys Czu ło wa Ta de usz Ma stek wspól nie z pre ze sem Sto-
wa rzy sze nia Na Rzecz Roz wo ju Wsi Czu łów prof. Mał go rza tą
Po nie dzia łek.

Du ża sa la na pod da szu re mi zy OSP to ka me ral ne miej sce na
te go ty pu spo tkania. Frag ment ewan ge lii od czy tał ksiądz Krzysz tof
Ce bu la w asy ście księ dza Mi ro sła wa Lip ki. Po bo żym bło go sła wień -
stwie nad szedł mo ment ła ma nia się opłat kiem i skła da nia so bie ży -
czeń. Miesz kań com Czu ło wa ży cze nia zło ży li tak że wy jąt ko wi go -
ście – eu ro po seł Ry szard Le gut ko, Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Lisz ki Zbi gniew Ka czor, Za stęp ca Wój ta Gmi ny Lisz ki Pa weł Li -
pow czan, Ko men dant Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie rzo wie nad ko -
mi sarz An drzej Ko wal ski wraz z dziel ni co wy mi oraz rad ni Po wia -
tu Kra kow skie go – Ja ni na Gre la, Woj ciech Kruk i Ja nusz Faj to.

Wspól ne ko lę do wa nie po prze dził wy stęp uczniów ze Szko ły
Pod sta wo wej w Czu ło wie oraz gru py ko lęd ni czej z San ki. Tra dy cyj -
nie pod czas spo tka nia opłat ko we go, nie za bra kło świą tecz ne go po -

czę stun ku przy go to wa ne go przez pa nie ze Sto wa rzy sze nia Na
Rzecz Roz wo ju Wsi Czu łów. By ły sma ko wi te cia sta przy go to wa ne
przez czu łow skie go spo dy nie i barsz czyk z ka pu śnia kiem. Współ -
or ga ni za to rami spo tka nia by li czu łow scy stra ża cy. (TAŁ)

Ale oprócz te go mi łe go ge stu słodkiego powitania, przed -
szko la ki spo tka ły się rów nież z Za stęp cą Wój ta Gmi ny Lisz ki
Paw łem Li pow cza nem, któ ry opo wie dział, czym jest in sty tu cja,
w któ rej się znaj du je my oraz ja kie obo wiąz ki na le żą do wój ta
i po zo sta łych urzęd ni ków. Te raz już wie my, jak od po wie dzial na
jest ta pra ca.

	
W ra mach mię dzy na ro do we go pro jek tu, do któ re go przy -

stą pi li śmy w czerw cu, już po raz trze ci go ści li śmy u sie bie stu -
den tów z od le głych krań ców Zie mi. Tym ra zem mo gli śmy się
za chwy cać nie co dzien ną uro dą i kul tu rą miesz ka nek Ar me nii
i Chin. W paź dzier ni ku swo ją oso bą za szczy ci ła nas Or mian ka
– Ar mi nee Gri go ry an, na to miast w grud niu do przed szko la
przy by ła Li tong Li po cho dzą ca z Chin, stu diu ją ca w Shan ghai.

Dzię ki ich wi zy tom dzie ci mia ły zor ga ni zo wa ne dni kul tu -
ry ar meń skiej oraz chiń skiej. Przez dwa ty go dnie po zna wa ły tra -
dy cje i oby cza je, łącz nie z re gio nal ną kuch nią i stro ja mi tych od -
le głych państw. Gosz czą ce u nas stu dent ki ca łość za jęć pro wa -
dzi ły w ję zy ku an giel skim. Po nad to ko rzy sta jąc z oka zji na si
pod opiecz ni na uczy li się kil ku zwro tów w ich ję zy kach oj czy -
stych. Mi ło wspo mi na my te wi zy ty i ma my na dzie ję na przy by-
cie ko lej nych osób, by da lej wspól nie z ni mi od kry wać świat.

Do ro ta Kru pa
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Już po raz trze ci Szko ła Pod sta wo wa w Rącz nej by ła go -
spo da rzem i or ga ni za to rem Gmin ne go Prze glą du Ko lęd i Pa -
sto ra łek „Za śpie waj my ko lę dę Je zu so wi dziś!”. Pa tro nat nad
uro czy sto ścią ob jął Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la. 

Mu ry szko ły w Rącz nej go ści ły w tym dniu re pre zen ta cje
z ośmiu szkół Gmi ny Lisz ki – łącz nie 195 uczniów. Swój re per-
tu ar przed sta wi ły chó ry: SP w Czu ło wie pod kie run kiem An ny
Husz czo, SP w Ka szo wie nr 1 pod opie ką Te re sy Cią gło i Ur szuli
Sko ły szew skiej, SP w Ka szo wie nr 2 pod kie run kiem Ro ber ta
Pa ze ry. Chór ze SP w Cho le rzy nie
z fi lią w Mni ko wie przy go to wa ła Jo-
lan ta Maj ka, chór SP w Kry spi no wie
– Ju sty na Ku ciel, zaś chór SP z Je zio-
rzan – Mar ta Su rów ka. Wy stą pili
rów nież chó rzy ści Ze spo łu Szkół
w Lisz kach pod kie run kiem Ja na Ko-
wal czy ka przy akom pa nia men cie
Zie mo wi ta Paw li sza, a na koń cu za-
pre zen to wa li się go spo da rze, czy li
chór SP w Rącz nej pro wa dzo ny
przez Do ro tę Ka miń ską. War to do -
dać, iż wraz z chó rem z Rącz nej na sce nę wszedł ro dak i przy ja-
ciel szko ły ks. Sta ni sław Mól. Swo ją obec no ścią chciał do dać si -
ły wy ko naw com i pod kre ślić fakt, iż za wsze utoż sa mia się ze
swo ją ro dzin ną zie mią. Dzie ci i or ga ni za to rzy przy ję li tą obec-
ność z wiel kim wzru sze niem i wdzięcz no ścią. 

Wszyst kie ze spo ły i gru py wo kal ne za pre zen to wa ły nie-
zwy kle cie ka wy re per tu ar. Za brzmia ły tra dy cyj ne, naj pięk niej sze
i naj bar dziej lu bia ne pol skie ko lę dy i pa sto rał ki. Nie bra kło rów-
nież ko lęd współ cze snych, za rów no tych ci chych, sub tel nych, jak
rów nież peł nych ży wio łu! Na py ta nie: „Dla cze go w Pol sce śpie-

Gmin ny prze gląd ko lęd i pa sto ra łek

Przystań Rowerowa w Cholerzynie
Stowarzyszenie „Nasz Cholerzyn” przy współfinansowaniu przez Urząd Mar-

szałkowski Województwa Małopolskiego wybudowało przystań rowerową, która
pełni także rolę punktu informacji turystycznej. 

Celem tego zadania jest nie tylko promocja turystyki rowerowej, ale także Chole-
rzyna i jego okolic. Warto podkreślić, że Stowarzyszenie „Nasz Cholerzyn” już po raz drugi
sięgnęło po środki unijne. Pierwszym projektem zrealizowanym przy współfinansowa-
niu ze środków unijnych jest skwer rekreacyjno-sportowy w Cholerzynie. (red)

wa my ko lę dy?”, dzie ci bez dłu gie go na my słu od po wie dzia ły: „Bo
to na sza tra dy cja!” Pie lę gno wa nie tej że tra dy cji jest głów nym ce -
lem prze glą du, któ ry na sta łe wrósł w ka len darz szko ły i gmi ny. 

Wiel kim prze ży ciem by ła rów nież dru ga część uro czy sto-
ści, w któ rej wszyst kie dzie ci wraz z opie ku na mi, na uczy cie la mi
i za pro szo ny mi go ść mi po łą czy ły swo je gło sy two rząc je den, po-
tęż ny, po nad dwu stu oso bo wy chór! Przez uchy lo ne okna, po-
pły nę ły na ca łą Rącz ną nu ty: „Wśród noc nej ci szy”, „Przy bie żeli
do Be tle jem”, „W żło bie le ży” i wie lu, wie lu in nych pol skich ko -
lęd, by w koń cu uśpić Dzie ciąt ko Je zus pie śnią „Lu laj że Je zu niu”.
Swo ją obec no ścią za szczy ci li nas: wła dze Gmi ny z Wój tem Wa -
cła wem Ku lą na cze le, przed sta wi cie le GZE AS Lisz ki, rad ni i soł-

tys wsi Rącz na, wspo mnia ny już Ho-
no ro wy Oby wa tel Gmi ny Lisz ki ks.
Sta ni sław Mól, ks. pro boszcz Ja cek
Strze lec ki oraz dy rek to rzy szkół. 

Dzię ku jąc wszyst kim za obec-
ność, życz li wość i tro skę o kul ty wo-
wa nie ro dzi mych tra dy cji zwią za-
nych z prze ży wa niem świąt Bo że go
Na ro dze nia, już dziś za pra sza my za
rok. Ocze ki wa nie na ko lej ne, wspól -
ne spo tka nie moż na wy ra zić sło wa -
mi bł. Ja na Paw ła II, któ re za brzmia -

ły z okna pa pie skie go w Kra ko wie: „Przyj dą zaś!”
Szko ła Pod sta wo wa w Rącz nej skła da ser decz ne po dzię ko-

wa nia wszyst kim, któ rzy swo ją po mo cą i wspar ciem fi nan so-
wym umoż li wi li or ga ni za cję prze glą du, a na le żą do nich: Sa mo-
rząd Gmi ny Lisz ki; rad ni Piotr Tyr ka i Krzysz tof Kru pa; Mo ni -
ka i Sła wo mir Ro sek; Aga ta i Krzysz tof Ma tys; Ka ta rzy na i Mi-
ro sław Łu ka sik; Ewa Ko wa lik i Bo gu sła wa Sto pa; Fir ma RO SPOL
– Se ba stian i Le opold Ro sek; OSP Rącz na.

Dy rek tor szko ły – Bar ba ra Le lek
Or ga ni za to rzy: Do ro ta Ka miń ska i Agniesz ka Kli mek

Li siec cy Przed się bior cy, jak co ro ku za po śred nic twem
Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Lisz kach prze ka-
za li sło dy cze na pacz ki z oka zji Dnia Św. Mi ko ła ja. W tym
ro ku ob da ro wa li śmy pre zen ta mi 179 dzie ci.

Ta wspa nia ła ak cja mo gła mieć miej sce tyl ko i wy łącz nie
dzię ki hoj no ści spon so rów, któ rzy z za an ga żo wa niem po raz ko-
lej ny przy łą czy li się do te go sym pa tycz ne go przed się wzię cia. Na-
le żą do nich wła ści cie le firm: „STE BAR” – Pa ni Bar ba ra Stecz ko -
-Przy byl ska, „PRO ME ROL” – Pan Jan Py la, Pie kar nia „Ły sa Gó -
ra” – Pan Ja nusz Tro jan, „Spół ka nad Za le wem” – Pan Szy mon
Jaś ko wiak, „Spe cja ły Li siec kie” – Pan Ja nusz Krom ka, Mar ket
Spo żyw czy – Pa ni Agniesz ka i Sta ni sław Sku ciń scy, „Ro man ti ca”

– Pan Ste fan Ba dy da, Fir ma „AMC” z Mni ko wa – Pan An drzej
Ci szew ski, Cen trum Me dycz ne Lisz ki. 

Ra dość dzie ci i wdzięcz ność ro dzi ców, z ja ką spo ty ka my
się w tych dniach, jest nie zwy kle bu du ją ca i świad czy o po trze-
bie nie sie nia po mo cy i po dej mo wa nia te go ty pu ak cji. Ma my
na dzie ję, że tra dy cja pa czek Mi ko ła jo wych bę dzie nie ustan nie
kon ty nu owa na w na szej Gmi nie z rów nym za an ga żo wa niem. 

Pra gnie my wszyst kim Pań stwu, któ rzy nie po zo sta je cie
obo jęt ni na po trze by naj młod szych miesz kań ców Gmi ny, zło-
żyć naj ser decz niej sze ży cze nia wszel kiej po myśl no ści w No -
wym Ro ku. By do broć i życz li wość, ja ki mi ob da ro wu je cie in-
nych, wró ci ły do Pań stwa zwie lo krot nio ne, ja ko świa dec two
Wa szej szla chet no ści. 

Z wy ra za mi sza cun ku i wdzięcz no ści w imie niu GOPS Lisz ki
Kie row nik – Iza be la Ma cał ka.

Wspie ra ją ak cję św. Mi ko ła ja
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Na sprzą ta nie dzi kich wy sy pisk śmie ci zlo ka li zo wa nych
na te re nie na szej Gmi ny w ro ku 2013 wy da no łącz nie: 26.352
zło tych. Jesz cze w grud niu zle co no sprzą ta nie wy sy pisk w sta -
rym ka mie nio ło mie w Kry spi no wie (koszt 14.452 zło te) oraz
w Rącz nej, Cho le rzy nie, Mo ra wi cy, Ka szo wie i Ście jo wi cach
(6.000 zło tych).

Na nic zda ją się ape le do miesz kań ców o nie za śmie ca nie na -
szej gmi ny. Te raz gmi na od bie ra każ dą ilość śmie ci więc ja ki in ny
cel przy świe ca wy rzu ce niu śmie ci do przy sło wio we go la su? Po co
no sić lub wy wo zić śmie ci do la su sko ro od bio rą je spod do mu? Kto
z czy tel ni ków po tra fi od po wie dzieć na te py ta nia?

Dla cze go nie dba my wspól nie za rów no o śro do wi sko, jak
i o wy gląd es te tycz ny oto cze nia, w któ rym ży je my? Prze cież nie
tam jest czy sto, gdzie się du żo sprzą ta, lecz tam gdzie się nie śmie -
ci. Środ ki, któ re prze zna cza my na sprzą ta nie dzi kich wy sy pisk

Gmi na mo gła by wy ko rzy stać np. na urzą dze nie nie jed ne go so lid-
ne go pla cu za baw dla dzie ci! Ta kie miej sce spra wi ło by wie le ra do -
ści naj młod szym, ale dzię ki gru pie upar tych miesz kań ców z nie -
zro zu mia ły mi na wy ka mi pod rzu ca nia śmie ci mo że my tyl ko od -
kry wać co raz to no we dzi kie miej sca skła do wa nia od pa dów.

Przy po mi na my że wszel kie in for ma cje do ty czą ce za sad go -
spo da ro wa nia od pa da mi na te re nie na szej gmi ny są za miesz czo -
ne na stro nie in ter ne to wej Gmi ny Lisz ki, moż na je rów nież uzy -
skać sie dzi bie Urzę du Gmi ny, pok. nr 16 lub pod nr te le fo nu 12
280 62 34 wew. 45.

W kwiet niu od bę dzie się zbiór ka od pa dów wiel ko ga ba ry to -
wych, szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce zbiór ki oraz jej har mo no -
gram zo sta ną po da ne w póź niej szym ter mi nie.

Jed no cze śnie in for mu je my, że wpro wa dzo no zmia nę ter mi -
nów uisz cza nia opłat za od biór od pa dów. No we ter mi ny obo wią -
zu ją od 1 stycz nia 2014 r.:

– do 30 mar ca za I kwar tał,
– do 30 czerw ca za II kwar tał,
– do 30 wrze śnia za III kwar tał,
– do 30 grud nia za IV kwar tał. (red)

Kosz tow ne śmie ci

Mło dzież gim na zjal na z Ze spo łu Szkół im. św. Ja na Kan-
te go w Lisz kach wraz z trze ma opie ku na mi: Da riu szem Ja -
chem, Krzysz to fem Mi ca łem i ks. Ar tu rem No wo ry tą wzię ła
udział w wy ciecz ce do War sza wy, któ rej ce lem by ła wi zy ta
w Sejmie i zwie dze nie Sta dio nu Na ro do we go.

Wi zy ta w pol skim par la men cie zo sta ła zor ga ni zo wa na przez
po sła Ta de usza Ar ki ta, któ ry oso bi ście opro wa dzał nas po bu dyn -
kach Sej mu i Se na tu, i opo wia dał o co dzien nym funk cjo no wa niu
par la men tu. Mie li śmy wy jąt ko we szczę ście, że w cza sie na szej wi -
zy ty ca ły czas to wa rzy szy ło nam, aż trzech par la men ta rzy stów: po -
seł Ta de usz Ar kit, po słan ka Mał go rza ta Pę pek i se na tor An drzej
Pa jąk. Dzię ki ta kiej opie ce mo gli śmy przez dłuż szą chwi lę przy -
słu chi wać się ob ra dom Sej mu z ga le rii dla za pro szo nych go ści i zo -
ba czyć na ży wo, jak wy glą da zwy kły dzień pra cy par la men tu
w cza sie po sie dze nia Sej mu. 

Od by li śmy dłu gi spa cer po ko ry ta rzach i ho lu sej mo wym,
zna nym wszyst kim z te le wi zji, bo wiem tam wła śnie prze pro wa -
dza ne są wy wia dy i roz mo wy z po sła mi. Oglą da li śmy prze pięk ną
Sa lę Ko lum no wą i sie dzi bę Se na tu. Te mu wszyst kie mu to wa rzy -
szy ły cie ka we opo wie ści na szych go spo da rzy. Wiel kie wra że nie ro -
bi ło tak że ob ser wo wa nie pra cy dzien ni ka rzy, or ga ni zo wa nie wy -
wia dów, pra ca ka me rzy stów i fo to re por te rów. Wy da wa ło się, że

wszę dzie pa nu je wiel kie za mie sza nie i ner wo wa at mos fe ra pra cy
dzien ni kar skiej, ale w opi nii po słów był to i tak je den ze spo koj -
niej szych dni w Sej mie. 

Po nie zwy kle cie ka wej wi zy cie w sie dzi bie pol skie go par la -
men tu po je cha li śmy zwie dzać Sta dion Na ro do wy. Jest to obiekt,
któ ry ro bi wielkie wra że nie swo im ogro mem, no wo cze sno ścią
i uro dą. Wraz z prze wod ni kiem zwie dzi li śmy sta dion od naj niż -
sze go po zio mu piw nic, po naj wyż sze rzę dy try bun się ga ją ce nie mal
pod sam dach sta dio nu. By li śmy w szat niach dla za wod ni ków, na
try bu nach, kil ku róż nych lo żach prze zna czo nych dla vi pów, ka p -
li cy sta dio no wej, na sta no wi skach ko men ta to rów spor to wych
i pły cie sta dio nu (bez mu ra wy, ale z lo do wi skiem). (Da riusz Jach)

W Sej mie i na Sta dio nie Na ro do wym 

De ba ta spo łecz na z Po li cją
nad ko mi sarz An drzej Ko wal ski i dziel ni co wy miej sco wo ści Czu -
łów sier żant szta bo wy Łu kasz Twar dow ski.

Po za koń cze niu dys ku sji, do ko na no pod su mo wa nia i zde -
fi nio wa no trzy pro ble my przed sta wio ne przez spo łecz ność lo -
kal ną, tj.: kra dzie że ogro do we do ko ny wa ne w po rze owo co wa-
nia krze wów i drzew owo co wych, nie pra wi dło we ozna ko wa nie
dro gi bie gną cej przez Czu łów, brak przejść dla pie szych oraz
nad mier ną pręd kość kie ru ją cych prze jeż dża ją cych przez miej -
sco wość Czu łów wy re mon to wa nym od cin kiem dro gi. Uczest ni -
kom roz da no an kie tę (wy stan da ry zo wa na an kie ta de ba ty spo -
łecz nej), po da jąc jej cel i za ło że nia. Na za koń cze nie prze ka za no
in for ma cję, że pod czas ko lej nej de ba ty zo sta ną prze ka za ne wy -
ni ki an kie to we, któ re za miesz czo ne zo sta ną tak że w lo kal nej
pra sie.

Pod czas ko lej nej de ba ty spo łecz nej, któ ra pla no wa na jest
w mie sią cu czerw cu 2014 ro ku zo sta nie prze ka za na in for ma cja
o wy ni kach pod ję tych dzia łań przez Po li cję, w ce lu roz wią za nia
zgło szo nych przez miesz kań ców pro ble mów. (red)

W re mi zie Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Czu ło wie od -
by ła się de ba ta spo łecz na pod na zwą „Bez pie czeń stwo na te -
re nie miej sco wo ści Czu łów” zor ga ni zo wa na przez Ko men-
dan ta Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie rzo wie.

W de ba cie wzię li udział: soł tys miej sco wo ści Czu łów i za -
ra zem rad ny Ra dy Gmi ny Lisz ki Ta de usz Ma stek, Ko men dant
Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie rzo wie nad ko mi sarz An drzej Ko -
wal ski, a tak że ksiądz pro boszcz, lo kal ni przed się bior cy i miesz -
kań cy Czu ło wa oraz dziel ni co wy miej sco wo ści Czu łów, sier żant
szta bo wy Łu kasz Twar dow ski. Mo de ra to rem de ba ty był star szy
aspi rant Ar ka diusz Łu czyń ski.

Ko men dant Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie rzo wie An drzej
Ko wal ski przed sta wił „Oce nę sta nu bez pie czeń stwa w miej sco -
wo ści Czu łów” na prze strze ni od 2010 do 2013 ro ku, po któ rej
roz po czę ła się dys ku sja. Na py ta nia w więk szo ści od po wia dał
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Wspo móż Fun da cję „Zdol ny Uczeń”
im. Ada ma Go łą ba

Jak prze ka zać 1% na rzecz Fun da cji? Wy peł nij od po wied -
nią ru bry kę w PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39. Pa mię taj o ru bry ce do -
dat ko wej „Cel szcze gó ło wy”. Tam wpisz kon kret ny cel, czy li dla
ko go kie ru jesz swój 1%. Do dat ko wo mo żesz prze ka zać swo je da -
ne oso bo we, ale nie jest to nie zbęd ne. 

Na tej stro nie www.spsm.edu.pl znaj dziesz dar mo wy pro-
gram do roz li cze nia rocz ne go PIT za 2013 rok i moż li wość prze -
ka za nia 1% po dat ku na rzecz Fun da cji „Zdol ny Uczeń” im. Ada -
ma Go łą ba z do pi skiem – dla Fun da cji „Zdol ny Uczeń” im. Ada -
ma Go łą ba z sie dzi bą w Mni ko wie (KRS 0000052078).

Za rząd Fun da cji

Już 85 uczniów szkół pod sta wo wych, li ce ów i stu den-
tów z Gmi ny Lisz ki otrzy ma ło sty pen dia. Prze każ 1% swo-
je go po dat ku do cho do we go – wszyst kie środ ki prze ka za ne
w ra mach 1 % tra fią do naj zdol niej szych!

Za rząd Fun da cji dzia ła cał ko wi cie spo łecz nie. Środ ki na
sty pen dia po cho dzą z od se tek od ka pi ta łu dar czyń cy – śp. Ada -
ma Go łą ba. 

Prze każ 1% Sto wa rzy sze niu Po mo cy Szko le Ma ło pol ska ze
wska za niem Fun da cji „Zdol ny Uczeń” im. Ada ma Go łą ba z sie -
dzi bą w Mni ko wie.

Bu dżet Gmi ny Lisz ki
na 2014 rok

Ra da Gmi ny Lisz ki uchwa li ła bu dżet Gmi ny Lisz ki na
2014 rok. Do cho dy bu dże tu gmi ny wy nio są 45.816.030 zło tych,
a wy dat ki 50.333.759 zło tych. Róż ni ca mię dzy do cho da mi
i wydat ka mi sta no wi pla no wa ny de fi cyt bu dże tu w kwo cie
4.517.729 zło tych, któ ry po kry ty zo sta nie z za cią gnię te go kre -
dy tu. W bie żą cym ro ku za pla no wa no spła tę 5.090.000 zło tych
za cią gnię tych w ubie głych la tach kre dy tów i po życz ki. Wy dat -
ki ma jąt ko we na te go rocz ne in we sty cje wy nio są 13.253.900 zł.

Naj waż niej sze źró dła te go rocz nych do cho dów bu dże tu gmi -
ny to m.in. sub wen cja oświa to wa w kwo cie 12.365.599 zło tych oraz
sub wen cja wy rów naw cza w wy so ko ści 2.858.311 zło tych. 

Wpły wy z róż nych po dat ków wy nio są: udzia ły w po dat ku do-
cho do wym od osób fi zycz nych – 10.145.220 zło tych; po da tek od
nie ru cho mo ści od osób praw nych – 3.600.000 zło tych; po da tek od
nie ru cho mo ści od osób fi zycz nych – 1.000.000 zło tych; po da tek
rol ny – 1.030.000 zło tych; po da tek od środ ków trans por to wych
– 260.000 zło tych; wpły wy z opła ty tar go wej w Lisz kach – 110.000
zło tych; po da tek od czyn no ści cy wil no – praw nych – 630.000 zło -
tych. Wpły wy z ty tu łu czyn szów za dzier ża wę grun tów i lo ka li za-
pla no wa no na po zio mie 1.500.000 zło tych.

W 2014 ro ku do ta cja ce lo wa otrzy ma na z bu dże tu pań stwa
na za da nia zle co ne do ty czą ce świad czeń ro dzin nych, wy nie sie
2.869.483 zło tych, a na za da nia z za kre su opie ki spo łecz nej
– 2.873.400 zło tych.

W bie żą cym ro ku Gmi na Lisz ki otrzy ma wspar cie fi nan so -
we ze środ ków Unii Eu ro pej skiej na: „Za pew nie nie pra wi dło wej

go spo dar ki ście ko wej na ob sza rze do rze cza San ki w gmi nie Lisz -
ki” w kwo cie 4.000.000 zło tych, na bu do wę szat ni spor to wej
w Ście jo wi cach – 150.000 zło tych oraz w Pie ka rach – 144.000 zło -
tych.

Jedną z naj więk szych po zy cji po stro nie te go rocz nych wy dat -
ków bu dże to wych Gmi ny Lisz ki bę dzie re ali za cja za dań in we sty -
cyj nych – 13.253.900 zło tych. 

Pro wa dze nie za dań z za kre su oświa ty i wy cho wa nia kosz to -
wać bę dzie 19.617.900 zło tych. Kosz ty utrzy ma nia szkół pod sta wo -
wych wy nio są 10.503.100 zło tych, gim na zjów – 4.896.900 zło tych,
od dzia łów przed szkol nych w szko łach – 1.114.600 zło tych, kosz -
ty do wo że nia uczniów do róż nych szkół – 392.000 zło tych. Na do -
ta cje do przed szko li pu blicz nych i nie pu blicz nych za re zer wo wa -
no 1.672.500 zło tych, a na do ta cję na utrzy ma nie po rad ni psy cho-
lo gicz no -pe da go gicz nej w Za bie rzo wie 54.000 zło tych.

Na za da nia z za kre su opie ki spo łecz nej Gmi na Lisz ki wy da
4.341.757 zło tych, a na gmin ną ad mi ni stra cję – 4.921.602 zło tych.
Oświe tle nie ulic, pla ców i dróg w 2014 ro ku kosz to wać ma
1.160.000 zło tych (w tym za kup ener gii elek trycz nej – 870.000 zło -
tych). Te go rocz na do ta cja do usług prze wo zo wych MPK wy nie sie
1.60.000 zło tych. Ca ło rocz na dzia łal ność Gmin nej Bi blio te ki pu -
blicz nej kosz to wać bę dzie 165.500 zło tych, a na ca ło rocz ne wspar -
cie dzia łal no ści OSP na te re nie Gmi ny za pla no wa no 544.000 zło -
tych. Kosz ty go spo dar ki od pa da mi (od biór śmie ci) wy nio są
1.383.400 zło tych.

In ne waż ne te go rocz ne wy dat ki bu dże to we to m. in.: zi mo we
utrzy ma nie dróg gmin nych – 150.000 zło tych; re mont na wierzch -
ni as fal to wych – 120.000 zło tych; re zer wa ce lo wa do dys po zy cji
so łectw – 497.800 zło tych; do ta cje ce lo we na za da nia prze ciw dzia -
ła nia uza leż nie niom i pa to lo giom – 220.000 zło tych; do ta cja dla
sto wa rzy szeń na or ga ni za cję im prez kul tu ral nych – 80.000 zło -
tych. (TAŁ)

Czap ki św. Mi ko ła ja roz da ne
W Cen trum Edu ka cyj nym „Ra do sna No wi na 2000” w Pie -

ka rach od był się III Wo je wódz ki Tur niej Tań ców Pol skich
w for mie to wa rzy skiej „O czap kę św. Mi ko ła ja”. Głów nym or ga -
ni za to rem tur nie ju by ła Fun da cja im. ks. Sie masz ki oraz Klub
Tań ców Pol skich dzia ła ją cy przy fun da cji. Or ga ni za cję tur nie -
ju wspar ło „Sto wa rzy sze nie na rzecz Zie mi Li siec kiej”. Ho no -
ro wy Pa tro nat nad tur nie jem ob ję li wspie ra jąc je go or ga ni za -
cję fi nan so wo: Sta ro sta Po wia tu Kra kow skie go Jó zef Krzy wo -
rze ka oraz Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la.

W tym ro ku w ry wa li za cji ta necz nej wzię ły udział 33 pa ry
z wo je wódz twa ma ło pol skie go oraz go ścin nie 5 par z Ło dzi, Ozor -
ko wa i Nie wia do wa. Naj młod sze pa ry star tu ją ce w tur nie ju mia ły
po 6 lat, a naj star sze by ły po 40 ro ku ży cia. Na par kie cie kró lo wał
kra ko wiak, obe rek, ku ja wiak, ma zur, a w naj młod szych ka te go -

riach wie ko wych rów nież cze ska po lka. Pod czas tur nie ju wy stą pił
Dzie cię cy Ze spół Ta necz ny „Cho chli ki”, któ ry w tym ro ku szkol -
nym bę dzie ob cho dził swo je 10-le cie. Wraz z dzieć mi wy stą pi ły
ich ma my wspie ra jąc je śpie wem, co wzbu dzi ło ogrom ny po dziw
osób sie dzą cych na wi dow ni. (An na Kru czek)
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W te go rocz nym bu dże cie Gmi ny Lisz ki gmin ny sa mo rząd
prze zna czył po nad 13 mi lio nów zło tych na re ali za cje za dań in -
we sty cyj nych. W bie żą cym ro ku Gmi na Lisz ki otrzy ma wspar -
cie fi nan so we ze środ ków Unii Eu ro pej skiej na: „Za pew nie nie
pra wi dło wej go spo dar ki ście ko wej na ob sza rze do rze cza San -
ki w gmi nie Lisz ki” w kwo cie 4.000.000 zło tych, na bu do wę
szat ni spor to wej w Ście jo wi cach – 150.000 zło tych oraz w Pie -
ka rach – 144.000 zło tych.

Pla no wa ne wy dat ki w zło tych na in we sty cje w 2014 ro ku:

Ponad 13 mln zł na inwestycje!

roz wój sie ci wo do cią go wej i ka na li za cyj nej w gmi nie 132.000
po łą cze nie wo do cią gu Mni ków -Czu łów 50.000
bu do wa zbior ni ków wod nych w Czu ło wie i Rącz nej 300.000
bu do wa su che go zbior ni ka w Pie ka rach 7.700
pro jekt po łą cze nia wo do cią gu Mni ków -Mo ra wi ca 11.100
pro jekt bu do wy wo do cią gu i ka na li za cji w Lisz kach
(środ ki wsi) 6.500

pro jekt wo do cią gu Czu łów -Ba czyn 24.000
re mon ty pe ro nów przy stan ko wych 10.000
wia ta przy stan ko wa w Ba czy nie 5.000
wia ta przy stan ko wa Je zio rza ny 6.000
re mont pe ro nów przy stan ko wych w Bu dzy niu
(środ ki wsi) 8.500

Dro gi pu blicz ne wo je wódz kie:
do ta cja na bu do wę ron da w Kry spi no wie 80.000
do ta cja na bu do wę chod ni ków przy dro dze wo je-
wódz kiej 780 w Ka szo wie i Kry spi no wie 450.000

do ta cja na bu do wę chod ni ków przy dro dze wo je-
wódz kiej 780 w Ka szo wie (środ ki wsi) 54.000

pro jekt chod ni ka w Kry spi no wie dro ga wo je wódz ka
780 (środ ki wsi 9.300) 14.600

pro jekt chod ni ka Kry spi nów -Bu dzyń dro ga wo je-
wódz ka 780 (środ ki wsi) 20.000

pro jekt chod ni ka w Ka szo wie dro ga wo je wódz ka 780
(środ ki wsi) 16.000

Dro gi pu blicz ne po wia to we:
do ta cja na re mont dro gi po wia to wej Pie ka ry -Lisz ki 250.000
do ta cja na re mont dro gi po wia to wej w Ba czy nie 50.000
pro jekt chod ni ka przy dro dze po wia to wej w Mo ra wi cy 25.000
pro jekt wjaz du z dro gi gmin nej na po wia to wą
w Ka szo wie 3.500

pro jekt chod ni ka przy dro dze po wia to wej w Mo ra wi -
cy (środ ki wsi) 20.000

pro jekt mo stu przy dro dze po wia to wej w Pie ka rach 65.000
pro jekt chod ni ka przy dro dze po wia to wej w Chro snej
(środ ki wsi) 62.100

bu do wa chod ni ka przy dro dze po wia to wej w Ka szo-
wie (środ ki wsi) 50.000

bu do wa dro gi po wia to wej w Rącz nej (środ ki wsi) 30.000
pro jekt chod ni ka przy dro dze po wia to wej w Chro snej 19.400
re mont dro gi po wia to wej w Chro snej 100.000
Dro gi pu blicz ne gmin ne:
as fal to wa nie dróg gmin nych 300.000
od wod nie nie dro gi w Mo ra wi cy (środ ki wsi) 140.000
od wod nie nie dro gi w Kry spi no wie 80.000

bu do wa chod ni ka wraz z od wod nie niem i na wierzch-
nią as fal to wą w Mni ko wie 300.000

pro jekt od wod nie nia dro gi gmin nej w Kry spi no wie 8.700
pro jekt od wod nie nia dro gi w Kry spi no wie (środ ki wsi) 11.000
pro jekt zjaz du w Bu dzy niu 3.500
pro jekt prze bu do wy mo stu i prze pu stu w Ście jo wi cach 50.000
od wod nie nie dro gi w Mo ra wi cy (środ ki wsi) 30.000
bu do wa dro gi w Bu dzy niu (środ ki wsi) 50.000
bu do wa dro gi w Bu dzy niu (środ ki wsi) 8.000
bu do wa dro gi w Cho le rzy nie (środ ki wsi) 35.000
re mont dro gi w Mo ra wi cy 30.000
re mont dro gi gmin nej w Mo ra wi cy 60.000
as fal to wa nie dróg w Rącz nej 100.000
wy kup grun tów pod in we sty cje 50.000
re mont bu dyn ku ad mi ni stra cyj ne go nr 94 90.000
re mont bu dyn ku ad mi ni stra cyj ne go nr 230 120.000
re mont bu dyn ku nr Lisz ki 206 20.000
za kup sprzę tu kom pu te ro we go i ser we ra 53.200
do ta cja na za kup sa mo cho du dla po li cji 16.500
re mont OSP Pie ka ry wraz z prze bu do wą pod da sza na
ce le szat ni spor to wej 234.000

za kup sa mo cho du po żar ni cze go dla OSP Ka szów
(środ ki wsi) 40.000

bu do wa ogro dze nia Szko ła Pod sta wo wa w Rącz nej 25.000
re mont Szko ły Pod sta wo wej w Mo ra wi cy Pa łac – ko t-
łow nia 60.000

pro jekt sa li gim na stycz nej przy Szko le Pod sta wo wej
w Kry spi no wie 80.000

od wod nie nie Szko ła Pod sta wo wa Czu łów 50.000
roz bu do wa Ze spo łu Szkół w Lisz kach 546.900
re mont Gim na zjum w Mni ko wie 75.000
bu do wa ka na li za cji Ka szów 3.100.000
bu do wa ka na li za cji Mni ków 1.900.000
bu do wa ka na li za cji Mo ra wi ca -Chro sna 2.505.000
nad zór nad ro bo ta mi ka na li za cyj ny mi i przy bu do wie
oczysz czal ni 145.100

jed nost ka Re ali zu ją ca Pro jekt – JRP 174.100
pro mo cja 18.600
bu do wa ka na li za cji w Czu ło wie 200.000
kon cep cja bu do wy ka na li za cji wsi Ście jo wi ce, Rącz na,
Je zio rza ny 200.000

bu do wa oświe tle nia ulicz ne go w Rącz nej 26.100
bu do wa oświe tle nia ulicz ne go w Mo ra wi cy 7.100
bu do wa oświe tle nia ulicz ne go w Ba czy nie 33.800
bu do wa oświe tle nia ulicz ne go w Je zio rza nach 5.200
bu do wa oświe tle nia ulicz ne go w Bu dzy niu 161.100
bu do wa oświe tle nia ulicz ne go w Ka szo wie 3.200
bu do wa oświe tle nia ulicz ne go w Ście jo wi cach 26.900
bu do wa oświe tle nia ulicz ne go w Czu ło wie 9.800
bu do wa oświe tle nia ulicz ne go w Kry spi no wie 2.900
bu do wa oświe tle nia ulicz ne go w Chro snej 1.300
bu do wa oświe tle nia ulicz ne go w Mni ko wie 12.600
re mont Do mu Lu do we go w Bu dzy niu (środ ki wsi) 22.400
bu do wa szat ni spor to wej w Ka szo wie (środ ki wsi) 19.500
bu do wa szat ni spor to wej w Ka szo wie (środ ki wsi) 77.000



Szko ła Pod sta wo wa w Cho le rzy nie
z Fi lią w Mni ko wie

Szko ła Pod sta wo wa im. bł. Mat ki Te re sy z Kal ku ty
w Cho le rzy nie z Fi lią w Mni ko wie ma wie lo let nią tra dy cję.
Po ło żo na jest w nie wiel kim od da le niu od głów nej dro gi,
wśród zie le ni. Wszyst kie sa le lek cyj ne z do stę pem do In ter -
ne tu za opa trzo ne są w pro jek to ry. Ich wy ko rzy sta nie wzbo -
ga ca pro wa dzo ne za ję cia. 

Ucznio wie mo gą ko rzy stać z do brze wy po sa żo nej pra cow -
ni kom pu te ro wej i bi blio te ki z cen trum mul ti me dial nym. Chęt -
nie ćwi czą na du żej sa li gim na stycz nej. W kla sach, w któ rych
uczą się młod sze dzie ci, wy dzie lo no część edu ka cyj ną i za ba wo -
wo -re kre acyj ną. Każ dy uczeń po sia da oso bi stą szaf kę na odzież
i książ ki. Obok bu dyn ku szko ły znaj du je się bo isko spor to we.
Z ini cja ty wy Sto wa rzy szeń dzia ła ją cych w Cho le rzy nie i Mni -
ko wie po wsta ły pla ce za baw dla naj młod szych. Sto wa rzy sze nia
wspie ra ją rów nież or ga ni za cję do dat ko wych za jęć po za lek cyj -
nych.

O wy kształ ce nie i wy cho wa nie dzie ci dba wy kwa li fi ko wa -
na ka dra na uczy cie li, któ ra usta wicz nie pod no si swo je umie jęt -
no ści, obec nie w pro jek cie unij nym „Tech ni ki ucze nia i me to dy
mo ty wu ją ce do na uki”. Nie zbyt licz ne kla sy po zwa la ją na wyż szy
kom fort na ucza nia i in dy wi du ali za cję pra cy. Naj zdol niej si
ucznio wie bio rą udział w kon kur sach i olim pia dach przed mio -
to wych oraz za wo dach spor to wych, uzy sku jąc wy so kie lo ka ty
na wet na szcze blach wo je wódz kich i ogól no pol skich.

Na uczy cie le za pew nia ją wspar cie dzie ciom o spe cjal nych
po trze bach edu ka cyj nych. Ucznio wie są ob ję ci opie ką pe da go -
ga szkol ne go. Pro wa dzo ne są za ję cia wy rów naw cze, re wa li da-
cyj ne, lo go pe dycz ne. W za leż no ści od za in te re so wań uczniów
or ga ni zo wa ne są za ję cia roz wi ja ją ce. Dzie ci mo gą do sko na lić
swo je umie jęt no ści wo kal ne, dzien ni kar skie, ję zy ko we, pły wac -
kie, a tak że pił kar skie. Uczest ni czą rów nież w za ję ciach sza cho -
wych, ta necz nych, pla stycz nych i z ro bo ty ki. Or ga ni zu je my wy -
jaz dy na zie lo ne szko ły, wy ciecz ki kul tu ral ne i re kre acyj ne. Bar -
dzo ak tyw nie i twór czo dzia ła Sa mo rząd Uczniow ski. Sta ra my

się po móc każ de mu ucznio wi, aby w szko le czuł się do brze, bez -
piecz nie i osią gał suk cesy.

Dzie ci ma ją za pew nio ną opie kę świe tli co wą w go dzi nach
od 7.00 do 16.00 z moż li wo ścią wy dłu że nia cza su prze by wa nia
w szkol nej świe tli cy. Ucznio wie mo gą zjeść cie pły obiad, otrzy -
mu ją her ba tę, mle ko i owo ce. Dba my o bez pie czeń stwo. Ucznio -
wie klas IV -VI do jeż dża ją cy z Mni ko wa są od pro wa dza ni przez
na uczy cie li na przy sta nek MPK. Szko ła po sia da mo ni to ring. Bie -
rze my udział w pro gra mie me dycz nym Fun da cji Wiel kiej Or -
kie stry Świą tecz nej Po mo cy „Ra tu je my i uczy my ra to wać”. Zdo -
by li śmy cer ty fi kat „Bez piecz na Szko ła”.

Pie lę gnu je my szkol ne tra dy cje, or ga ni zu jąc: Dzień Bab ci
i Dziad ka, Ja seł ka po łą czo ne z Opłat kiem Wiej skim, Dzień Pa-
tro na na Wa we lu, fe sty ny. Ich re ali za cję ak tyw nie wspie ra ją ro -
dzi ce na szych uczniów. Wzo rem pa tron ki, bł. Mat ki Te re sy z Kal -
ku ty, włą cza my się w ak cje cha ry ta tyw ne, np. świą tecz ne kier-
ma sze do bro czyn ne, Szla chet na Pacz ka itp.

W szko le pa nu je ro dzin na at mos fe ra, ucznio wie po sze rza -
jąc wie dzę uczą się re la cji spo łecz nych, umie jęt no ści pra cy
w gru pie, roz wi ja ją war to ści re pre zen to wa ne przez pa tron kę
szko ły: uczci wość, pra co wi tość, sza cu nek, życz li wość dla dru -
gie go czło wie ka. Na stro nie in ter ne to wej http://www.spcho le -
rzyn.su per sz kol na.pl moż na na bie żą co śle dzić naj waż niej sze
wy da rze nia z ży cia na szej szko ły. (SP Cho le rzyn)
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Już po raz trze ci na ła mach „Zie mi Li siec kiej” przed sta -
wia my ofer tę dy dak tycz no - wy cho waw czą szkół pro wa dzo nych
przez Gmi nę Lisz ki. Chce my w ten spo sób przy bli żyć obec ną
sy tu ację w gmin nych pla ców kach oświa to wych, by de cy zje, do
któ rej szko ły za pi sać dziec ko, ro dzi ce po dej mo wa li zna jąc peł -
ną ofer tę na szych szkół, któ re ma ją na praw dę wie le do za ofe r-
o wa nia swo im uczniom. War to za uwa żyć, że wa run ki lo ka lo we
w na szych szko łach ni czym nie ustę pu ją tak czę sto za chwa la -
nym szko łom kra kow skim, a czę sto na wet je prze wyż sza ją! Czy
war to po sy łać dzie ci do na szych szkół, mo że cie to Pań stwo
spraw dzić oso bi ście je od wie dza jąc!

Nikt w na szej Gmi nie (Wójt Gmi ny i Ra da Gmi ny) nie my śli
o za my ka niu szkół i każ dy ro dzic mo że być pe wien, że je go dziec -
ko bę dzie mo gło ukoń czyć na ukę bez zmia ny wy bra nej szko ły. Ko -
lej ny plus na szych szkół to ma łe li czeb nie kla sy po zwa la ją ce na
lep szy kom fort na uki. Mniej sze szko ły, to rów nież szko ły bez prze-
mo cy i wol ne od nar ko ty ków, a za in sta lo wa ny w nich sys tem mo -
ni to rin gu po zwa la dzie ciom czuć się bez piecz niej.

Ucznio wie w na szych szko łach zdo by wa ją wie dzę pod opie -
ką do świad czo nych na uczy cie li, o czym świad czą osią ga ne przez
nich wy ni ki eg za mi nów kom pe ten cyj nych. Szko ły pod sta wo we

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

Szko ły po sia da ją tak że bo ga tą ofer tę za jęć po za lek cyj nych
(edu ka cyj ne, wy rów naw cze, spor to we, kul tu ral ne, pla stycz ne, kra -
jo znaw cze, te atral ne, ję zy ko we, kom pu te ro we, fo to gra ficz ne i wie -
le in nych), pod czas któ rych każ dy uczeń mo że roz wi jać swo je za -
in te re so wa nia. 

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

Po zna je my na sze szko ły
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Szko ła Pod sta wo wa w Je zio rza nach
Wy mło dzi je ste ście przy szło ścią i na dzie ją świa ta …

Jan Pa weł II
W ja ki spo sób uczy się dziec ko? Ile i jak za pa mię tu je? Co

po tra fi z przy swo jo ną wie dzą zro bić? Ba da nia i opra co wa nia na
ten te mat po twier dza ją, że dzie ci za pa mię tu ją:

– tyl ko 10% z te go, co prze czy ta ją,
– je dy nie 20% z te go, co usły szą,
– 50% z te go, co zo ba czą i usły szą,
– aż 80% z te go, co sa mo dziel nie zro bią.

Dla te go w Szko le Pod sta wo wej im. Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II w Je zio rza nach sta ra my się za pew nić swo im uczniom
moż li wo ści sa mo dziel ne go dzia ła nia po przez sto so wa nie me -
tod ak ty wi zu ją cych. Pro wa dząc du żą część lek cji ty mi me to da -
mi peł ni my ro lę prze wod ni ka or ga ni zu ją ce go sy tu acje dy dak-
tycz ne oraz po ma ga my uczniom w zdo by wa niu wie dzy.

Na sza szko ła kła dzie ogrom ny na cisk na sfe rę wy cho waw -
czą wspie ra jąc, w tym trud nym za da niu ro dzi ców. Ce lem nad -
rzęd nym na szych dzia łań jest wy cho wać czło wie ka, któ ry bę -
dzie sza no wał sie bie, in nych oraz dbał o ota cza ją cy go świat.

Uczniów wy cho wu je my po przez:
– przy kład pa tro na szko ły Ja na Paw ła II, któ ry na uczał że by

wy ma gać od sie bie choć by in ni od nas nie wy ma ga li,
– przy na leż ność do Ro dzi ny Szkół im. Ja na Paw ła II, ak tyw -

ne uczest nic two i współ two rze nie szczyt nych za dań, któ re
ta wspól no ta szkół re ali zu je,

– udział w ak cjach cha ry ta tyw nych, co uczy na szych uczniów
em pa tii i wraż li wo ści,

– przy go to wy wa nie uro czy sto ści i spek ta kli szkol nych, któ re
roz wi ja ją ta len ty, uczą współ pra cy, od po wie dzial no ści

i otwar to ści, a tak że sta no wią oka zję do po ko ny wa nia nie -
śmia ło ści po przez udział w wy stę pach,

– uczest nic two i or ga ni za cję za wo dów spor to wych roz bu -
dza ją cych spor to we pa sje i za mi ło wa nie do ak tyw no ści fi -
zycz nej,

– uczest nic two w kon kur sach przed mio to wych, od no sząc
w nich suk ce sy, dzie ci bu du ją po czu cie wła snej war to ści,

– pro mo cję zdro we go sty lu ży cia, or ga ni zu jąc cy klicz ne wy-
jaz dy tu ry stycz ne,

– or ga ni za cję i udział w wie lu in nych przed się wzię ciach, bo -
wiem na ucza nie i wy cho wa nie, to co dzien ny i cią gły pro -
ces.
Szko ła Pod sta wo wa w Je zio rza nach jest prze stron na, bez-

piecz na, bar dzo do brze wy po sa żo na. Z my ślą o młod szych dzie -
ciach w sa lach lek cyj nych zor ga ni zo wa ne zo sta ły ką ci ki re kre a-
cyj no -za ba wo we. Dzie ci ma ją do dys po zy cji no wy plac za baw
oraz do brze wy po sa żo ną świe tli cę szkol ną. Uwa ża my, że je ste -
śmy no wo cze sną, do brze za rzą dza ną i spraw nie funk cjo nu ją cą
szko łą. Za pra sza my do Nas.

Dy rek cja, na uczy cie le i ucznio wie.

Obec nie do Szko ły Pod sta wo wej im. An to nie go Se wioł ka
w Czu ło wie uczęsz cza 122 uczniów z klas 0 – VI. Za trud nio -
nych jest w niej osiem na stu na uczy cie li. Szko ła po sia da bar -
dzo bo ga tą ofer tę za jęć po za lek cyj nych, ukie run ko wa nych na
zdol no ści i za in te re so wa nia uczniów. Na si na uczy cie le pro wa -
dzą ko ła przed mio to we, za ję cia ar ty stycz ne,
kom pu te ro we, spor to we, roz wi ja ją ce twór -
cze my śle nie, a in struk to rzy spo za szko ły
– tań ce, ka ra te oraz za ję cia na pły wal ni.

Świe tli ca w na szej pla ców ce jest czyn na do
go dzi ny 17.00. Nie któ rzy ucznio wie po zo sta ją
w szko le do póź ne go po po łu dnia, dla te go z my -
ślą o nich stwo rzy li śmy sa lę re lak sa cyj ną, w któ -
rej na spe cjal nych ma te ra cach i po dusz kach,
przy mu zy ce re lak sa cyj nej dzie ci mo gą wy po -
cząć i zre ge ne ro wać si ły. 

Jed ną z klu czo wych kwe stii dla na szej
szko ły jest dba łość o za pew nie nie bez pie czeń -
stwa uczniom. Aby sta li się oni świa do my mi
uczest ni ka mi ru chu dro go we go, pod ję li śmy
dzia ła nia w ra mach ak cji „Od bla sko wa Szko ła”.
W chwi li obec nej je ste śmy pierw szą szko łą
w Gmi nie Lisz ki, w któ rej ucznio wie no szą ka -
mi zel ki od bla sko we w dro dze do i ze szko ły. 

W mi nio nym ro ku osią gnę li śmy wie le suk ce sów. Zdo by li śmy
ty tuł „Szko ły Uczą cej Się”. W bie żą cym ro ku szkol nym mo że my
rów nież po chwa lić się osią gnię cia mi na szych uczniów:

– I miej sce uczen ni cy Ga brie li Lach oraz wy róż nie nie Ga brieli
Rze wu skiej w Ogól no pol skim Kon kur sie Pla stycz nym:

„Ilustra cja do wier szy Ju lia na Tu wi ma”;
– Wy róż nie nia uczen nic Ju lii Fiu tow skiej i Ga brie li Rze wu skiej

w Ogól no pol skim Kon kur sie Pla stycz nym: „Lu bi my mo kra dła”; 
– Pię ciu uczniów prze szło do eta pu re jo no we go Ma ło pol skie -

go Kon kur su Te ma tycz ne go dla klas IV -VI pod ha słem
„Wiel cy Po la cy – za słu że ni dla nie pod le gło ści”.
Szko ła Pod sta wo wa w Czu ło wie trosz czy się tak że o śro do -

wi sko na tu ral ne. Se gre gu je my śmie ci, zbie ra my ma ku la tu rę i zu -
ży te ba te rie. Mo że my po szczy cić się za ję ciem I miej sca w gmin -

nym kon kur sie zbiór ki zu ży tych ba te rii. Otrzy -
ma ną na gro dę pie nięż ną prze zna czy li śmy na
za kup no wych stro jów spor to wych dla re pre -
zen ta cji szko ły oraz do po sa że nie sa li re lak sa -
cyj nej.

Ca ła spo łecz ność szkol na or ga ni zu je sze -
reg dzia łań cha ry ta tyw nych. Po ma ga my za -
przy jaź nio nej szko le z bar dzo ubo giej dziel ni -
cy w Na iro bi. Dzię ki za an ga żo wa niu i po my sło -
wo ści uczniów za ku pi li śmy dla nich pod ręcz ni -
ki, sprzęt spor to wy, a trzy dzie stu sze ściu
uczniów na szej szko ły ko re spon du je z dzieć mi
w Ke nii.

Na sza szko ła sta wia na wszech stron ny
roz wój uczniów. Pra gnie my, aby na si pod -
opiecz ni dba li o wła sne zdro wie i pro wa dzili
styl ży cia opar ty na ak tyw no ści fi zycz nej. Aby
we wszyst kich uczniach za szcze pić tę de wi zę,

bie rze my udział w pi lo ta żo wej edy cji pro gra mu „WF z kla są”, or-
ga ni zo wa ne go przez Cen trum Edu ka cji Oby wa tel skiej. Po nad to,
uczest ni czy my w wie lu pro gra mach pro mu ją cych zdro wie, cze go
po twier dze niem jest Cer ty fi kat Przy na leż no ści do Ma ło pol skiej
Sie ci Szkół Pro mu ją cych Zdro wie. Za pra sza my do od wie dze nia
na szej stro ny in ter ne to wej: http://szko la czu low.pl/ (SP Czu łów)

Szko ła Pod sta wo wa w Czu ło wie
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Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 w Ka szo wie
Co po sia da my?

– sa le lek cyj ne wy po sa żo ne w ta bli ce in te rak tyw ne i pro jek-
to ry mul ti me dial ne,

– no wo cze sne po mo ce dy dak tycz ne,
– pra cow nię kom pu te ro wą,
– bi blio te kę i cen trum mul ti me dial ne,
– plac za baw i bo isko szkol ne do ko szy ków ki i siat ków ki,
– wy kwa li fi ko wa ną ka drę pe da go gicz ną.

Co nas wy róż nia?
– dłu ga hi sto ria szko ły i kul ty wo wa nie jej tra dy cji, 
– przy ja zna i ser decz na at mos fe ra oraz otwar tość na no wa -

tor skie po my sły,
– bar dzo do bra współ pra ca z ro dzi ca mi i śro do wi skiem lo -

kal nym,
– na ucza nie no wo cze sny mi me to da mi,
– licz ne suk ce sy uczniów w kon kur sach po zasz kol nych oraz

wy so kie wy ni ki ze spraw dzia nu szó sto kla si sty,
– za pew nie nie opie ki lo go pe dy, te ra peu ty, pe da go ga i oli go -

fre no pe da go ga,
– do łą cze nie do gro na Czy ta ją cych Szkół i Szkół Pro mu ją -

cych Zdro wie,
– przy stą pie nie do ak cji „Ćwi czyć każ dy mo że”, or ga ni zo wa -

nej w ra mach Ro ku Szko ły w Ru chu,
– re ali zo wa nie wie lu cie ka wych pro gra mów i pro jek tów,
– re da go wa nie ga zet ki szkol nej „Echo”.

Co or ga ni zu je my?
– uro czy sto ści szkol ne – ape le, aka de mie oko licz no ścio we,

wie czor ni ce pa trio tycz ne,

– im pre zy śro do wi sko we – Wspól ne Ko lę do wa nie, Dzień
Bab ci i Dziad ka, Fe sty ny Ro dzin ne,

– za ję cia na ba se nie z na uką pły wa nia,
– kurs tań ca to wa rzy skie go,
– wy ciecz ki do ope ry, kin, te atrów, mu ze ów,
– wy ciecz ki tu ry stycz no – kra jo znaw cze,
– opie kę świe tli co wą i ca te ring,
– Gmin ną Cor ri dę Or to gra ficz ną.

Ja kie ofe ru je my za ję cia po za lek cyj ne?
– ko ło ję zy ka an giel skie go,
– ko ła ma te ma tycz no – in for ma tycz ne dla młod szych i star -

szych uczniów,
– ko ło mu zycz no - ta necz ne,
– ko ło te atral ne,
– ko ło bi blij ne,
– chór szkol ny,
– za ję cia ko rek cyj no – kom pen sa cyj ne,
– za ję cia dy dak tycz no – wy rów naw cze,
– za ję cia re wa li da cyj ne,
– za ję cia przy go to wu ją ce do spraw dzia nu szó sto kla si sty.

(SP nr1 w Ka szo wie)

Szko ła Pod sta wo wa nr 2 im. Św. Ja dwi gi Kró lo wej w  Ka -
szo wie to no wo cze sna pla ców ka gwa ran tu ją ca do bre przy go-
to wa nie uczniów do dal szej na uki. Po ło żo na w ma low ni czym,
peł nym zie le ni i z da la od ru chli wej uli cy miej scu, za pew nia
spo kój i po czu cie bez pie czeń stwa. Pro mo wa nie war to ści chrze -
ści jań skich, za sad to le ran cji oraz du my z by cia Po la ka mi, to
kie run ki wio dą ce w pra cy wy cho waw czej szko ły.

Wy so ko wy kwa li fi ko wa na i życz li wa uczniom ka dra na uczy-
ciel ska dba o har mo nij ny i wszech stron ny roz wój każ de go ucznia,
wspie ra jąc za rów no dzie ci uzdol nio ne, jak i te o spe cy ficz nych po -
trze bach edu ka cyj nych. Dla nich pro wa dzo ne są ko ła za in te re so -
wań, ko ła przed mio to we oraz za ję cia wspo ma ga ją ce. Szko ła za -
pew nia uczniom do stęp do no wych tech no lo gii. Do brze wy po sa -
żo ny plac za baw oraz wie lo funk cyj ne bo isko spor to we umoż li wia -
ją wdra ża nie po zy tyw nych wzor ców dba nia o spraw ność fi zycz ną
wy cho wan ków i pro mo wa nie zdro we go sty lu ży cia. Te mu słu ży
tak że udział w ak cjach: „Mle ko w szko le”, „Owo ce w szko le” oraz re-
ali za cja pro jek tu „Edu ka cja zdro wot na”.

Szko ła chęt nie uczest ni czy we wsze la kich kon kur sach, prze -
glą dach, tur nie jach spor to wych od no sząc suk ce sy, cze go po twier -
dze niem są licz ne dy plo my i pu cha ry. Sa ma też jest or ga ni za to rem
Gmin ne go Kon kur su Ma te ma tycz ne go oraz Gmin ne go Kon kur su
Wie dzy o Pol sce „Ko cham Pol skę”.

Ucznio wie ma ją moż li wość uczest nic twa w na uce pły wa nia,
lek cjach tań ca to wa rzy skie go, a tak że w za ję ciach z ro bo ty ki i tre -
nin gach pił ki noż nej. Szko ła od lat współ pra cu je z „Pro jek to rem”
w ra mach, któ re go stu den ci re ali zu ją cie ka we za ję cia dla uczniów,

a od ze szłe go ro ku rów nież z mię dzy na ro do wą or ga ni za cją AIE -
SEC w ra mach pro jek tu „En joy my ori gin”. Dzię ki warsz ta tom  orga -
ni zo wa nym przez stu den tów z róż nych kra jów i kon ty nen tów,
ucznio wie ma ją moż li wość do sko na le nia kom pe ten cji ję zy ko wych,
ko mu ni ka cji in ter per so nal nej, a tak że wraż li wo ści kul tu ro wej.

Na si ucznio wie bio rą udział w wie lu wy da rze niach kul tu ral -
nych – jeż dżą do te atru, ope ry, fil har mo nii, po zna ją naj bliż szą oko -
li cę uczest ni cząc w wy ciecz kach przy rod ni czych, a tak że wy jeż -
dża ją na „zie lo ne szko ły”. 

Szko ła po sia da cer ty fi kat „Bez piecz na Szko ła”, któ ry jest owo -
cem za an ga żo wa nia i bar dzo do brej współ pra cy uczniów, ro dzi -
ców i na uczy cie li. Na te re nie szko ły funk cjo nu je świe tli ca za pew -
nia ją ca pro fe sjo nal ną opie kę dla uczniów po lek cjach, a tak że sto -
łów ka, w któ rej ucznio wie mo gą spo żyć dru gie śnia da nie i na pić
się go rą cej her ba ty pod czas prze rwy, jak rów nież zjeść obiad z ca -
te rin gu. Wię cej in for ma cji o na szej ofer cie moż na uzy skać na stro -
nie in ter ne to wej szko ły: www.spka szo w2.va 1c.com

(SP nr2 w Ka szo wie)

Szko ła Pod sta wo wa Nr 2 w Ka szo wie
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Szko ła Pod sta wo wa w Mora wicy
Szko ła Pod sta wo wa im. kpt. pil. Mie czy sła wa Me dwec -

kie go w Mo ra wi cy jest no wo cze sną pla ców ką z pra wie 200-
let nią tra dy cją. Po wsta ła w 1815 r. z ini cja ty wy księż nej Iza -
be li z Czar to ry skich Lu bo mir skiej. W dniu 10 paź dzier ni ka
1980 r. nada no szko le imię ka pi ta na Mie czy sła wa Me dwec k-
ie go – pierw sze go pi lo ta, któ ry zgi nął pod czas II woj ny świa -
to wej.

Każ de go ro ku, w paź dzier ni ku ob cho dzo ne jest Świę to
Szko ły i Pa tro na. Wszyst kie te dzia ła nia przy czy ni ły się do przy -
zna nia szko le Zło te go Me da lu Opie ku na Miejsc Pa mię ci Na ro -
do wej przez Ra dę Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa. Me dal
pod pi sał Prze wod ni czą cy Ra dy Wła dy sław Bar to szew ski.

Na sza szko ła za pew nia uczniom do stęp do no wo cze snych
tech no lo gii. Po sia da od po wied nią ba zę dy dak tycz ną – dwie pra-
cow nie kom pu te ro we, sa lę mul ti me dial ną z ta bli cą in te rak tyw -
ną, ta bli cę mo bil ną, pro jek to ry z ekra na mi, bo ga to wy po sa żo ną
bi blio te kę po łą czo ną z ICIM -em. Wszyst ko to po zwa la na wdra -
ża nie wy so kich stan dar dów na ucza nia i roz wój kre atyw no ści.
Naj młod si ucznio wie – z klas I -III, uczest ni czą w za ję ciach na -
uki i do sko na le nia pły wa nia po przez co ty go dnio we za ję cia na
ba se nie w Pie ka rach.

W szko le re ali zo wa ne są atrak cyj ne pro jek ty, rów nież uni-
j ne, któ rych ce lem jest wzbo ga ce nie wie dzy uczniów o ota cza ją -
cym świe cie oraz pro pa go wa nie zdro we go sty lu ży cia. Re ali zu-
je my pro gram,, Pro jek tor – wo lon ta riat stu denc ki”, któ ry ob ję -
ty jest pa tro na tem MEN. 

Po sia da my bo ga tą ofer tę za jęć po za lek cyj nych. Na szą du -
mą jest chór, osią ga ją cy suk ce sy rów nież na fo rum na sze go re-

gio nu. Roz wój za in te re so wań kul tu ral nych moż li wy jest dzię ki
wy jaz dom do te atru, ki na czy mu zeum. Uroz ma ice niem lek cji
hi sto rii jest moż li wość jej po zna nia przez ścież kę edu ka cyj ną na
po bli skiej Gó rze Prze mie nie nia. 

Efek tem dzia łań edu ka cyj nych są co rocz ne bar dzo do bre
wy ni ki spraw dzia nu po kla sie szó stej. Na si ucznio wie wy ka zu ją
się roz le głą wie dzą i osią ga ją suk ce sy tak że w licz nych kon kur-
sach szkol nych, re jo no wych i ku ra to ryj nych.

Dzię ki pro gra mo wi „Ra do sna Szko ła” po sia da my do brze
wy po sa żo ną świe tli cę, któ ra jest miej scem na uki, za ba wy i wy -
po czyn ku uczniów. W sto łów ce ucznio wie mo gą zjeść obiad,
a pod czas prze rwy od po cząć w sa li re kre acyj nej.

Waż nym za da niem na szej szko ły jest ak tyw ne uczest nic -
two uczniów w licz nych ak cjach i pro gra mach zwią za nych

Moż na by dłu go pi sać o bo ga tej ofer cie edu ka cyj nej Szko -
ły Pod sta wo wej im. kard. Ste fa na Wy szyń skie go w Kry spi no -
wie, o licz nych pro po zy cjach za jęć do dat ko wych – ba sen, ko ła
za in te re so wań, moż li wość uczest ni cze nia w do dat ko wych lek -
cjach z ję zy ka an giel skie go czy za ję ciach ta necz nych – zna ko -
mi tym wy po sa że niu, wy so kiej, ja ko ści kształ ce nia, cie płej, mi -
łej at mos fe rze. Naj le piej jed nak bę dzie, je śli wy po wie dzą się
o niej jej ucznio wie, któ rym ona słu ży, dla któ rych jest stwo -
rzo na. Oto, co mó wią o swo im dru gim do mu:

Pau li na: Mo ja szko ła jest wiel ka i wspa nia ła. Na do le w szat -
ni znaj du ją się prze pięk ne ry sun ki sze ścio i pię cio lat ków. Na gó rze
w ho lu znaj du je się stół do ping -pon ga, ba se nik dla żół wi, dy plo my
zdol nych uczniów. Po pra wej stro nie ho lu mie ści się ga le ria prac
dzie ci, sto łów ka i świe tli ca, a w ko ry ta rzu – ta bli ca z in for ma cja mi
o obo wiąz kach i pra wach dziec ka. 

Li dia: Du ży szkol ny hol jest im po nu ją cy! Dy plo my i pu cha ry
wi szą ce tam na ścia nach przed sta wia ją osią gnię cia uczniów. Zdję -
cia po wie szo ne na ta bli cy ogło szeń przed sta wia ją naj waż niej sze
wy da rze nia z ży cia szko ły. W pra wym skrzy dle znaj du je się sa la za -
baw, kla sy i to a le ty. Sa le lek cyj ne są czy ste i prze stron ne. Są w nich
umy wal ki i ko sze. W pra wym skrzy dle jest ja dal nia oraz świe tli ca.
Na sto łów ce moż na ku pić świe że buł ki, wo dę. Tam też nie któ rzy je -
dzą obia dy. Na pierw szym pię trze szko ły znaj du je się szkol na bi -
blio te ka. Jest też sa la kom pu te ro wa z In ter ne tem, kla sa z pro jek to -
rem i ta bli cą in te rak tyw ną oraz sa la gim na stycz na. Mo ja szko ła
jest prze stron na, ja sna i ład na. Lu bię do niej cho dzić. 

Ola: Szat nia w na szej szko le jest du ża. W na szej szat ni jest
skrzyn ka, do któ rej moż na wrzu cać opi nie o szko le. W szat ni  za -
wie szo no pra ce dzie ci z od dzia łów przed szkol nych, a tak że ma py

świa ta. Dla bez pie czeń stwa za in sta lo wa no tam mo ni to ring. Wszys-
t kie sa le lek cyj ne wy po sa żo ne są w ko lo ro we ław ki lub sto licz ki.
Uczą się tam sa me uśmiech nię te dzie ci.

Emil ka: W świe tli cy są no we me bel ki i za baw ki. Gdy ktoś za -
po mni pi cia z do mu, mo że na pić się her bat ki, któ rą ro bi pa ni Ag-
niesz ka. Ta blicz ki z in struk cją my cia rąk uczą ma łe dzie ci, jak myć
po praw nie dło nie. Za baw ki są sza no wa ne i uży wa ne. Dzie ci zbie ra -
ją ma ku la tu rę i se gre gu ją od pa dy. Zbie ra ją tak że za kręt ki dla cho -
rych ró wie śni ków, któ rzy nie ma ją pie nię dzy, aby się le czyć. Ucznio -
wie upra wia ją ro śli ny i sa me o nie dba ją. W star szych kla sach ho -
du ją cho mi ki i świn kę mor ską. W każ dej kla sie są kom pu te ry i pro-
jek to ry mul ti me dial ne, któ rych uży wa my np. do oglą da nia fil mi -
ków przy rod ni czych.

Ali cja: Na szej szko le da ła bym 5. Ogól nie jest tu faj nie. Wy -
ciecz ki szkol ne są bar dzo mi łe. Na dys ko te ce do sta je my pą czu sie al -
bo za ma wia my piz zę. Ma my faj nych na uczy cie li. Kie dyś bar dzo cie -
ka wa by ła lek cja przy ro dy, wy szli śmy w te ren i spraw dza li śmy usta -
wie nie słoń ca.

Ma te usz: Ma my jed ne z lep szych wy ni ków z ca łej Pol ski.
(SP Kry spi nów)

Szko ła Pod sta wo wa w Kry spino wie
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Szko ła Pod sta wo wa w Piekarach

Szko ła Pod sta wo wa w Rącz nej (www. spracz na1. edu pa ge.
org) świet nie łą czy ze so bą tra dy cję z no wo cze sno ścią. Mie ści
się w hi sto rycz nym, pięk nie wy re mon to wa nym 120 let nim bu -
dyn ku, któ ry pa mię ta ją licz ne po ko le nia miesz kań ców Rącz -
nej, Ście jo wic, a na wet Je zio rzan.

W tym ro ku z oka zji 120 lat po świę ce nia bu dyn ku uka za ła
się ksią żecz ka „Hi sto ria szko ły w Rącz nej 1892- 2012”, za wie ra ją -
ca wspo mnie nia ab sol wen tów. Obec nie szko ła ma sześć od dzia -
łów kla so wych i je den od dział przed szkol ny dla dzie ci pię cio i sze -
ścio let nich. Pra cu je w niej 12 na uczy cie li z wy so ki mi kwa li fi ka -
cja mi i du żym do świad cze niem. 

Pla ców ka po sia da sa lę gim na stycz ną, pra cow nię kom pu te ro -
wą, bi blio te kę z Cen trum Mul ti me dial nym, no wy plac za baw, ze -
spół bo isk spor to wych oraz ogród szkol ny pe łen zie le ni i kwia tów.
Pra cu ją cy ro dzi ce mo gą zo sta wić dzie ci pod opie ką w świe tli cy
szkol nej od godz. 7: 00 do 17: 00. 

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

W na szej szko le wszy scy się zna ją, co two rzy bez piecz ne,
zdro we śro do wi sko, w któ rym dziec ko mo że się wła ści wie roz wi -
jać. Od wie lu lat or ga ni zu je my du że im pre zy dla śro do wi ska
– Świę to Bab ci i Dziad ka, Fe sty ny Ro dzin ne, Świę to Wi kli ny, w któ -
rych bie rze udział wie lu miesz kań ców Rącz nej i oko licz nych wio -
sek. Ucznio wie czę sto wy jeż dża ją na wy ciecz ki, wy sta wy i spek ta -

kle do mu ze ów, te atrów, ope ry i ki na. Dzię ki „zie lo nym szko łom”
po zna ją cie ka we miej sca w kra ju, ostat nio by li śmy w Za ko pa nem,
Gó rach Świę to krzy skich, w Ko ło brze gu.

Re ali zu je my wie le ak cji: „Mle ko w szko le”, „Owo ce w szko le”,
pro jek ty na uko we i eko lo gicz ne, ak cje cha ry ta tyw ne – „Po le Na -
dziei”, zbiór ki na krę tek. Cie szy my się, że mo że my roz wi jać ta len -
ty dzie ci – w szko le dzia ła du ży chór szkol ny, szkół ka ję zy ka an giel -
skie go, tań ca no wo cze sne go i to wa rzy skie go, sek cja spor to wa i in -
ne.

Na uczy cie le pro wa dzą za ję cia po za lek cyj ne dla uczniów
z trud no ścia mi i dla uczniów uzdol nio nych. Sta ra ją się jak naj le -
piej przy go to wać ich do ko lej ne go eta pu na uki w gim na zjum. War -
to za pi sać dziec ko do Szko ły Pod sta wo wej w Rącz nej, bo ta kiej
opie ki, życz li wo ści i at mos fe ry mo gą po zaz dro ścić du że miej skie
szko ły, w któ rych uczeń sta je się ano ni mo wy, a o in dy wi du al nym
po dej ściu moż na je dy nie po ma rzyć. Za chę ca my ro dzi ców, któ rzy
wa ha ją się gdzie za pi sać dziec ko, do roz wa że nia na szych pro po zy -
cji. (SP Rącz na)

Szko ła Pod sta wo wa w Pie ka rach wy jąt ko wość i nie po -
wta rzal ność czer pie nie wąt pli wie ze swo je go po ło że nia.
Ucznio wie zmie rza jąc w mu ry szkol ne, pa trzą na naj pięk -
niej szy wi dok w oko li cy – Opac two Be ne dyk ty nów w Tyń cu.
Pięk ny kra jo braz, peł no zie le ni – ta ka at mos fe ra sprzy ja
zdo by wa niu wie dzy.

Bu dy nek szkol ny wy po sa żo ny jest w sa lę wi do wi sko wo -
-spor to wą, sa lę kom pu te ro wą, szat nię, sa le lek cyj ne, w któ rych
każ dy uczeń mo że czuć się kom for to wo. W na szej szko le każ dy
uczeń jest trak to wa ny w spo sób in dy wi du al ny i wy jąt ko wy. Wy -
so ko wy kwa li fi ko wa na ka dra pe da go gicz na wciąż po sze rza swo -
je umie jęt no ści, by jak naj le piej po pro wa dzić dzie ci przez trud -
ne nie raz me an dry wie dzy. 

Na si ucznio wie mo gą ko rzy stać z wie lu do dat ko wych za jęć,
kół za in te re so wa nia, na uki pły wa nia na ba se nie, ko re pe ty cji pro -
wa dzo nych przez wo lon ta riu szy z CERN. Mo że my po chwa lić się
suk ce sa mi w róż nych kon kur sach na szcze blach gmin nym, wo-

je wódz kim, ogól no pol skim. Je den z uczniów zo stał lau re atem
ple bi scy tu „Per ła Gmi ny Lisz ki”. Na si wy cho wan ko wie god nie
re pre zen tu ją szko łę i po twier dza ją ja kość tej pla ców ki. Sta ra my
się w każ dym dziec ku do strzec ta lent i go roz wi jać, a po twier -

Szko ła Pod sta wo wa w Rącz nej

z ochro ną śro do wi ska. Wy da jąc biu le tyn szkol ny chce my zmie -
niać po sta wy uczniów i do ro słych.

Współ pra cu je my z wie lo ma in sty tu cja mi. Naj waż niej szym
part ne rem jest Kra ków Air port, któ ry ob jął nas pa tro na tem.
W ra mach in te gra cji z lo kal nym śro do wi skiem or ga ni zo wa ne
są im pre zy i uro czy sto ści szkol ne. So li dar ne dzia ła nia or ga ni za -
to rów i współ pra ca śro do wi ska przy czy nia ją się do sys te ma tycz -
nej po pra wy wa run ków pra cy oraz bu du ją mi łą i życz li wą
 atmos fe rę. 

Mi mo, iż szko ła mie ści się w trzech bu dyn kach, dzie ci ma -
ją za pew nio ne od po wied nie wa run ki na ucza nia. Wiel kim atu -
tem jest prze by wa nie sze ścio lat ków i uczniów kla sy I w  osob-
nym bu dyn ku, gdzie po sia da ją kom fort pra cy i za ba wy. Du ży
teren ze sta ran nie utrzy ma ną zie le nią, trze ma bo iska mi spor to -
wy mi jest bez piecz ny dla uczniów, któ rzy chęt nie tu prze by wa -
ją, rów nież po lek cjach.

(SP Mo ra wi ca)



W ubie głym ro ku pre zen to wa li śmy Gim na zjum w Mni ko -
wie im. Księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go, wi dzia ne okiem dy rek -
cji i na uczy cie li. Tym ra zem od da je my głos uczniom, bo to oni
są naj lep szy mi ob ser wa to ra mi.

Mag da le na Meus – prze wod ni czą ca Sa mo rzą du Uczniow -
skie go: W na szej szko le za wsze dzie je się coś cie ka we go. Za pra sza -
my wie lu nie zwy kłych go ści. Od wie dzi li nas m. in.: ak tor Lech Dy -
blik, Pa ni Sę dzia A. M. We so łow ska, sław ni mu zy cy i spor tow cy.
Wszyst kie te spo tka nia są dla nas waż ny mi lek cja mi ży cio wy mi,
dzię ki któ rym uczy my się, ja ki mi ludź mi war to być. Trzy krot nie wy -
gra li śmy kon kurs: Sejm Dzie ci i Mło dzie ży. Sa ma bra łam w nim
udział, a w na gro dę uczest ni czy łam w mło dzie żo wych ob ra dach
sej mu w War sza wie. Nie sa mo wi te prze ży cie! Du żą ro lę w ży ciu na -
szej szko ły od gry wa Sa mo rząd Uczniow ski. Sta ra my się, aby wszy -
scy czu li się praw dzi wy mi go spo da rza mi szko ły. 

Pau li na Te kie li: Na sze Gim na zjum z du mą no si imię Ks. Jó -
ze fa Po nia tow skie go. Przez wie le lat wy pra co wa li śmy róż ne for my
pra cy, by przy bli żyć wszyst kim uczniom po stać na sze go pa tro na.
Od zna cza my się ak tyw no ścią, dzię ki któ rej na sze gim na zjum zo -
sta ło już po raz trze ci wy róż nio ne za pro sze niem do Kan ce la rii Pre -
zy den ta RP w War sza wie, na uro czy sto ści rocz ni co we uro dzin
i śmier ci pa tro na oraz na kon cert. Do dziś mam w pa mię ci tort uro -
dzi no wy. Był wy śmie ni ty! 

Ju sty na Rysz ka: Gim na zjum w Mni ko wie stwa rza nam wie -
le oka zji, by oso bi ście do świad czyć, że po moc bliź nim jest źró dłem
sa tys fak cji i wiel kiej ra do ści. Już od wie lu lat an ga żu je my się w ak -
cje cha ry ta tyw ne. Jed ną z nich jest WOŚP. Mnó stwo osób chce po ma -
gać w tym szla chet nym przed się wzię ciu, w tym ro ku kwo tę 25 ty się -
cy zło tych uzbie ra ło, aż 50 wo lon ta riu szy! Je ste śmy rów nież za an -
ga żo wa ni w po moc dziew czyn kom z Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw-
cze go w Kra ko wie, z któ ry mi je ste śmy w sta łym kon tak cie! 

Na ta lia Ró życ ka: Chce się nam ro bić wię cej. Uczest ni czy my
w ta kich pro jek tach jak Pra ca ba daw cza gim na zja li sty. W ten spo -
sób wzbo ga ca my wie dzę z bio lo gii i che mii. Wkrót ce w Gim na zjum
na stą pi otwar cie la bo ra to rium che micz ne go, w któ rym bę dzie my
po głę biać swo ją wie dzę i zdo by wać no we umie jęt no ści. 

Ala Tar now ska: W 2013 r. roz po czę łam na ukę w Gim na zjum
w Mni ko wie. Pierw sze wra że nie by ło pio ru nu ją ce! Świet nie wy po -
sa żo na szko ła, su per na uczy cie le, wie le za jęć po za lek cyj nych i in -
nych atrak cji. Już na star cie uczest ni czy li śmy w warsz ta tach ję zy ko -

wych Deutsch Wa gen To ur. By ło to świet ne wy da rze nie, a je go kon -
ty nu acją jest ca ło rocz ny pro jekt ję zy ko wy. Po zna je my sztu kę i kul -
tu rę kra jów an glo i nie miec ko ję zycz nych. Szko ła jest do brze wy po -
sa żo na, ma my na wet la bo ra to rium ję zy ko we! In te re su ją cą ini cja -
ty wą w gim na zjum są Pu cha ry Dy rek to ra, kon kur sy ję zy ko we,
a w tym ro ku rów nież kon kurs „Bądź do bry, bądź so bą”. Je stem
dum na, że uczęsz czam do szko ły, gdzie pa nu je mi ła i przy ja zna at -
mos fe ra, gdzie na każ de go moż na li czyć i z każ dym po roz ma wiać. 

Ewe li na Ko fin: Od po nad dwóch lat Gim na zjum od wie dza ją
mu zy cy Fil har mo nii Kra kow skiej. Dzię ki tym wi zy tom ma my oka -
zję ob co wać z ma ło nam do tej po ry zna ną kul tu rą. Roz wi ja my
w ten spo sób swo ją wy obraź nię, po zwa la nam to sze rzej otwo rzyć
oczy na ota cza ją cy nas świat, wy wo łu je emo cje i po zwa la się zre lak -
so wać.

Zu za Lo rek: W na szym Gim na zjum mo że my brać udział
w róż nych kon kur sach po lo ni stycz nych, w tym wie lu re cy ta tor skich.
Do pra cy mo bi li zu ją nas po lo nist ki i za wsze po ma ga ją nam so lid -
nie się przy go to wać.

Ma dzia Dzie dzic: Ma my pręż nie roz wi nię tą dzie dzi nę spor -
tu, a to dzię ki wspa nia łym na uczy cie lom wy cho wa nia fi zycz ne go.
Uczy my się za sad „fa ir play”, po zna je my smak zwy cię stwa, lecz tak -
że go rycz po raż ki. Wie my, że sport to nie tyl ko wy si łek, ale i do sko -
na ły spo sób na roz ła do wa nie ener gii i do brą za ba wę. Cie szą nas
rów nież fe ryj ne wy jaz dy na nar ty i wa ka cje nad mo rzem z na szy -
mi na uczy cie la mi. Jeź dzi my po to, by wspól nie spę dzić czas i na -
uczyć się cze goś no we go. Sport to zdro wie! I te go się trzy maj my. 

Wszyst kich za in te re so wa nych za chę ca my do zer k nię cia na
stro nę in ter ne to wą szko ły, gdzie w za kład ce ak tu al no ści znaj dzie -
cie Pań stwo opi sa ne przez uczen ni ce ini cja ty wy.

(Gim na zjum w Mni ko wie)

Gim na zjum w Mni ko wie

dze niem tej za sa dy niech bę dzie uzy ska ny przez nas cer ty fi kat
„Szko ły łow ców ta len tów”. 

Sta ra my się, aby każ dy uczeń na wet naj słab szy w na uce,
mógł od na leźć swo je pa sje i je re ali zo wać. Opie ka pe da go ga
szkol ne go, licz ne za ję cia dy dak tycz no -wy rów naw cze po ma ga ją
osią gać ten cel. Dzie ci uczą ce się w na szej szko le ma ją pra wo za -
da wać py ta nia, szu kać wła snych dróg roz wią za nia, ma ją pra wo
mieć tak że gor szy dzień. Są przede wszyst kim trak to wa ne pod -
mio to wo. Ma my na bie żą co kon takt z Ro dzi ca mi, w każ dej chwi -
li je ste śmy otwar ci na wszel kie ich su ge stie, nie za po mi na jąc jed -
nak o na szej nad rzęd nej de wi zie: szko ła mu si być bez piecz na
i słu żyć dzie ciom w roz wo ju pod każ dym wzglę dem. 

W ze szłym ro ku za ło żo no w na szej szko le mo ni to ring ze -
wnętrz ny i we wnętrz ny. Na si ucznio wie bio rą udział w ak cjach
cha ry ta tyw nych: po moc dla zwie rza ka, Szla chet na Pacz ka.
W szko le od by wa ją się cy klicz ne kon kur sy np.: kon kurs re cy ta-
tor ski. Za pra sza my do na szej szko ły po etów, po dróż ni ków, za-
bie ra my dzie ci do te atrów, mu ze ów. Wszyst ko po to, by wy cho -
wy wać i wzbo ga cać w no we do świad cze nia.

Pa mię ta jąc o za sa dzie, że po dró że kształ cą, co ro ku wy jeż -
dża my na kil ku dnio we wy ciecz ki. By li śmy już min.: w Pra dze,

War sza wie, a w tym ro ku zwie dzi my Ma zu ry. W na szej szko le
nie moż na się nu dzić, lek cje pro wa dzo ne są róż ny mi me to da mi
z wy ko rzy sta niem pro jek to ra, mul ti bo oków. W cza sie ewa lu acji
ca ło ścio wej uzy ska li śmy wy so kie stop nie. 

Dzie ci mo gą ko rzy stać z opie ki świe tli co wej, z ca te rin gu,
w okre sie wio sen no -je sien nym każ dą prze rwę spę dza my na
świe żym po wie trzu, czer piąc ra dość z pla cu za baw i bo iska. Dy -
rek tor Gra ży na Wro na -Drob czyk współ pra cu je m. in.: z Ra dą
Ro dzi ców, Sto wa rzy sze niem Przy ja zne Pie ka ry i Soł tys Pie kar.
Dzię ki po mo cy ro dzi ców na szych dzie ci, co ro ku or ga ni zu je my
pik nik ro dzin ny, na któ rym nie tyl ko wspa nia le się ba wi my, ale
po zy sku je my do dat ko we fi nan se. In te gru je my śro do wi sko lo -
kal ne w cza sie Dnia Bab ci i Dziad ka, Dnia Ma my.

Dzia ła nia na uczy cie li, ro dzi ców i uczniów po zwa la ją na
osią ga nie wy so kich wy ni ków na spraw dzia nie szó sto kla si sty
oraz po zwa la ją na szym ab sol wen tom kształ cić się w wy bra nych
przez sie bie gim na zjach. Za pra sza my do na szej szko ły, bo tu taj
w cie niu Opac twa Be ne dyk tyń skie go moż na w spo sób peł ny
roz wi nąć swo je ta len ty. 

(SP Pie ka ry)

Ziemia Lisiecka • styczeń/luty 2014 (1/71) 15



Ziemia Lisiecka • styczeń/luty 2014 (1/71)16

W ra mach Ze spo łu Szkół im. św. Ja na Kan te go w Lisz kach
funk cjo nu ją dwie szko ły: Pod sta wo wa z dwo ma od dzia ła mi
przed szkol ny mi i Gim na zjum. Ze spół jest naj więk szą szko łą
w Gmi nie Lisz ki. Uczy się tu taj oko ło 360 uczniów i pra cu je 35
na uczy cie li. 

Na sze szkol ne ży cie roz bi te jest na dwa bu dyn ki: w cen trum
Li szek znaj du je się Szko ła Pod sta wo wa, w któ rej uczą się dzie ci
z klas I -III oraz z od dzia łów przed szkol nych. Star sze dzie ci i mło -
dzież gim na zjal na uczy się w no wym i kom for to wym bu dyn ku po -
ło żo nym z da le ka od ha ła su i zgieł ku pa nu ją ce go w cen trum. 

Ra da Gmi ny pod ję ła de cy zję o do bu do wie no we go skrzy dła
do bu dyn ku Gim na zjum, co w per spek ty wie kil ku na stu mie się cy
umoż li wi na ukę pod jed nym da chem wszyst kim dzie ciom w no -
wych, kom for to wych i bez piecz nych wa run kach. W imie niu wszys-
t kich na uczy cie li, pra cow ni ków szko ły i dzie ci wy ra żam ogrom ną
wdzięcz ność i skła dam po dzię ko wa nie wszyst kim rad nym, któ rzy
wspar li roz bu do wę szko ły w Lisz kach. 

Nasz Ze spół Szkół gwa ran tu je do bre wa run ki do na uki i moż -
li wość roz wi ja nia swo ich zdol no ści oraz za in te re so wań. Nie ustan -
nie się uno wo cze śnia my nie szczę dząc wy sił ków, aby na sza pra ca
przy no si ła jak naj lep sze wy ni ki. Od po cząt ku obec ne go ro ku szkol-
ne go ogrom nym udo god nie niem dla ro dzi ców, na uczy cie li
i uczniów jest ko rzy sta nie z dzien ni ka elek tro nicz ne go, co uła twia
i przy śpie sza ko mu ni ka cję ca łej szkol nej spo łecz no ści. W każ dej
kla sie znaj du je się kom pu ter z do stę pem do In ter ne tu, a od lu te go
w każ dej sa li lek cyj nej bę dzie za mon to wa ny tak że pro jek tor mul -
ti me dial ny. Te zmia ny wpły ną w zna czą cy spo sób, na ja kość i sku -
tecz ność pro ce su dy dak tycz ne go. Sys te ma tycz nie wzbo ga ca my
tak że szkol ną ba zę po mo cy dy dak tycz nych, kła dąc na cisk na roz -
bu do wę szkol nej bi blio te ki. W nie da le kiej przy szło ści, ko rzy sta jąc
ze wspar cia śro do wi ska lo kal ne go, ma my za miar stwo rzyć tak że
re gio nal ną izbę pa mię ci, któ ra una ocz ni naj młod szym po ko le niom
bo gac two na sze go dzie dzic twa ma te rial ne go i być mo że za chę ci
wie lu do po zna wa nia lo kal nej prze szło ści i tra dy cji.

Ogrom nym atu tem szko ły jest jej za ple cze spor to we. Dys -
ponu je my no wo cze sną, peł no wy mia ro wą ha lą wi do wi sko wo-
sporto wą, po sia da ją cą peł ne za ple cze spor to we (szat nie, prysz ni -
ce). Świet na aku sty ka ha li i wy so kiej kla sy sprzęt na gła śnia ją cy
po zwa la ją na or ga ni zo wa nie róż no ra kich uro czy sto ści, wy stę pów,
aka de mii, ba lów. Oprócz ha li ma my tak że pięk nie utrzy ma ne bo -
iska spor to we prze zna czo ne do gry w pił kę noż ną, siat ko wą i ko -
szy ko wą.

Na sza szko ła jest miej scem bez piecz nym: po sia da ca ło do bo -
wy mo ni to ring we wnętrz ny i ze wnętrz ny, któ ry jest wiel kim ws-
par ciem dla wszyst kich pra cow ni ków dba ją cych z wiel ką tro ską
o bez pie czeń stwo po wie rzo nych nam dzie ci. Bez pie czeń stwo
zwięk sza do dat ko wo ustron ne po ło że nie szko ły i jej sto sun ko wo
nie wiel ki roz miar, któ ry umoż li wia do bre po zna nie wszyst kich
uczniów, co jest gwa ran cją pra wi dło wych re la cji. 

Wa run ki lo ka lo we, za ple cze spor to we, bez pie czeń stwo nie są
oczy wi ście je dy ny mi atu ta mi na szej szko ły. Są ni mi przede wszys-
t kim na uczy cie le po tra fią cy stwo rzyć do brą at mos fe rę sprzy ja ją cą
roz wo jo wi in te lek tu al ne mu, emo cjo nal ne mu i spo łecz ne mu na -
szych uczniów. Za le ta mi ka dry na uczy ciel skiej jest za an ga żo wa -
nie w pra cę, od po wie dzial ność, ser decz ność, otwar tość, ener gia
i sta now czość w dą że niu do ce lu, któ rym jest roz wój dziec ka.
W szko le za pew nia my mło dzie ży i jej ro dzi com pro fe sjo nal ną po -
moc psy cho lo gicz no -pe da go gicz ną. Pod tym wzglę dem je ste śmy
wy jąt ko wą pla ców ką, za trud nia ją cą psy cho lo ga, pe da go ga, lo go -
pe dę, a tak że re ha bi li tan ta. 

No wo cze sna i do bra szko ła nie mo że ogra ni czać się je dy nie
do za pew nia nia obo wiąz ko wych za jęć lek cyj nych. Or ga ni zu je my
wie le róż no ra kich za jęć po za lek cyj nych i do dat ko wych dla wszyst -
kich chęt nych uczniów. Przy szko le dzia ła Uczniow ski Klub Spor -
to wy –„UKS 2010 Lisz ki”. Pro fe sjo nal na opie ka tre ner ska prze kła -
da się na spor to we osią gnię cia na szych uczniów, któ rzy bar dzo
licz nie i bar dzo chęt nie uczest ni czą w po po łu dnio wych ćwi cze -
niach. O suk ce sach spor to wych przy po mi na bo ga ta ko lek cja pu -
cha rów, me da li i dy plo mów. Na szą du mą jest tak że ze spół ta necz -
ny „ESCA PE”, któ ry od no si co raz więk sze suk ce sy na szcze blu po -
wia to wym i wo je wódz kim, a ostat nio tak że na are nie ogól no pol -
skiej. 

Rok te mu wzno wił swo ją dzia łal ność szkol ny chór, pro wa -
dzo ny przez wspa nia łe go mu zy ka Ja na Ko wal czy ka, któ ry ma
ogrom ne za słu gi dla po pu la ry za cji mu zy ki na te re nie Gmi ny Lisz -
ki. Za ję cia chó ru cie szą się wiel ką po pu lar no ścią wśród uczniów.
Du żym za in te re so wa niem cie szą się tak że za ję cia z fo to gra fii, któ -
re od by wa ją się w na szym wła snym stu diu fo to gra ficz nym. 

Wie le cie ka wych po my słów re ali zo wa nych jest w szkol nej bi -
blio te ce, któ ra prze sta ła być tyl ko miej scem wy po ży cza nia ksią -
żek, a sta ła się kuź nią cie ka wych po my słów. Mię dzy in ny mi za -
wią za ło się nie daw no kół ko sza cho we. Ko lej ną pro po zy cją skie ro -
wa ną do uczniów szko ły pod sta wo wej są co ty go dnio we wy jaz dy
na ba sen do CE „Ra do sna No wi na 2000”, z któ rych ma li ucznio wie
bar dzo chęt nie ko rzy sta ją.

Na si wy cho wan ko wie ak tyw nie dzia ła ją w ra mach szkol ne go
wo lon ta ria tu. Nie li czą swo je go cza su, bio rąc udział lub or ga ni zu -
jąc róż no ra kie ak cje cha ry ta tyw ne. Przy no si im to nie ma łą sa tys -
fak cję i uwraż li wia na los dru gie go czło wie ka. Sta ra my się kłaść
du ży na cisk na roz wój uczniów po przez cie ka wą ofer tę wy cie czek
wie lo dnio wych i jed no dnio wych. Do tej po ry zwie dzi li śmy nie mal
wszyst kie re gio ny Pol ski oraz od by li śmy dwa wy jaz dy za gra nicz -
ne do Fran cji i Włoch. W ostat nim mie sią cu by li śmy w War sza wie,
gdzie zwie dza li śmy bu dy nek pol skie go Sej mu oraz Sta dion Na ro -
do wy.

Chce my pro pa go wać tak że tu ry sty kę gór ską, dla te go od wio -
sny ru szy w szko le ko ło tu ry stycz ne. Ma my za miar w każ dym mie -
sią cu or ga ni zo wać wy jaz dy gór skie. Dla mło dzie ży re ali zu je my
tak że bar dzo cie ka we i atrak cyj ne zie lo ne szko ły.

Pie lę gnu je my tra dy cje or ga ni zo wa nia sta łych uro czy sto ści
i im prez szkol nych: Wi gi lia, Ja seł ka, Dzień Bab ci i Dziad ka, Fe styn
Ro dzin ny, Bal Kar na wa ło wy, Świę to Pa tro na i Ślu bo wa nie Pierw -
szo kla si stów, Dzień Na uk Ści słych, Dzień Ję zy ków Ob cych, Dzień
Otwar ty dla Szó sto kla si stów. Or ga ni zu je my tak że wie czor ne kon-
cer ty na sze go chó ru, prze zna czo ne dla lo kal nej spo łecz no ści.

Da riusz Jach

Ze spół Szkół w Lisz kach 
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Jesz cze dzie sięć lat te mu miesz kań cy Gmi ny Lisz ki mie li
po waż ne pro ble my ze zna le zie niem dla swo ich dzie ci miej sca
w przed szko lu. Obec nie na te re nie gmi ny funk cjo nu je, aż dzie -
więć przed szko li. 

Na każ de uczęsz cza ją ce do przed szko la dziec ko Gmi na Lisz -
ki udzie la do ta cji pod mio to wi pro wa dzą ce mu, któ rych wy so kość
re gu lu je usta wa o sys te mie oświa ty. Mie sięcz na do ta cja na dziec -
ko w 2013 r. w okre sie IX – XII wy no si ła: dla przed szko la pu blicz -
ne go – 575,96 zło tych, dla przed szko la nie pu blicz ne go – 431,97
zło tych. Śred nio w każ dym mie sią cu do przed szko li nie pu blicz -
nych uczęsz cza ło 330 dzie ci. W 2013 r. Gmi na Lisz ki udzie li ła do -
ta cji dla przed szko la pu blicz ne go w kwo cie 330.255 zło tych oraz
dla przed szko li nie pu blicz nych w kwo cie 1.542.541 zło tych.
Po da je my wy kaz przed szko li dzia ła ją cych na te re nie na szej gmi -
ny oraz ich krót ką cha rak te ry sty kę.
Nie pu blicz ne Przed szko le „An ton ki”

Czu łów 188, tel. 500 171 626
go dzi ny pra cy: 7: 00-17: 00
wiek dzie ci: 2,5 – 5 lat, re kru ta cja trwa ca ły rok

Pry wat ne Nie pu blicz ne Przed szko le „Smer fu sie”
Bu dzyń 1, tel. 694 927 258
go dzi ny pra cy: 6.45-17.00
wiek dzie ci: 2,5 -5 lat
Re ali zu je pod sta wę pro gra mo wą wzbo ga co ną o za ję cia do -

dat ko we, ta kie jak: ję zyk an giel ski, ta niec, te atrzyk, ce ra mi ka oraz
kół ka za in te re so wań (pla stycz ne, przy rod ni cze, ta necz ne, ku li nar -
ne). Or ga ni zu je wy ciecz ki, uro czy sto ści, im pre zy, wspól ne warsz-
ta ty z Ro dzi ca mi, spo tka nia z cie ka wy mi oso ba mi.
Przed szko le „Ku bu sio wy Świat” 

Mo ra wi ca 182, tel. 507 631 425,
ema il: ku bu sio wy.swiat@wp.pl
wiek dzie ci: 2,5 -5 lat
Pla ców ka oprócz za jęć pro gra mo wych ofe ru je za ję cia do dat -

ko we tj. ryt mi ka, za ję cia ta necz ne, gim na sty ka ko rek cyj na i za ję -
cia z ję zy ka an giel skie go.
Ma ła Aka de mia – Przed szko le Ję zy ko wao – Ar ty stycz ne

Lisz ki 118, tel. 784 064 122
go dzi ny pra cy: 6.30 do 18.00
wiek dzie ci: od 2,5 lat

Przed szko le ofe ru je co dzien ne za ję cia z ję zy ka an giel skie go
oraz za ję cia z ję zy ka hisz pań skie go. Dwa ra zy w ty go dniu od by -
wa ją się za ję cia mu zycz ne, chęt ni mo gą brać udział w in dy wi du al -
nych za ję ciach gry na pia ni nie. Za ję cia pla stycz ne, za ję cia gim na -
stycz ne. 
Nie pu blicz ne Przed szko le „Ma ły Oks ford”

Lisz ki 517, tel. 12 346 12 80,
ema il: przed szko le@ma lyoks ford.pl
go dzi ny pra cy: 6.30 do 18.00
wiek dzie ci: 3 -6 lat
woj. ma ło pol skie
Dzie ci są pod sta łą opie ką psy cho lo gicz ną, pe da go gicz ną i lo -

go pe dycz ną. W Przed szko lu dzie ci uczest ni czą w za ję ciach do dat -
ko wych: ję zyk an giel ski, ryt mi ka, ce ra mi ka, ma łe for my te atral ne,
ta niec to wa rzy ski oraz gim na sty ka ko rek cyj na. 
Nie pu blicz ne Przed szko le „Iskier ka” 

Ka szów 614 (bu dy nek OSP) tel. 725 209 000
go dzi ny pra cy: 7.00 do 17.00
wiek dzie ci: od 2 do 5 lat

Nie pu blicz ne Przed szko le Ar ty stycz ne „Świat Dziec ka”
Lisz ki 540, tel. 606 240 296
ema il: przed szko le@swiat dziec ka.edu.pl
go dzi ny pra cy: 6.30 do 18.00
wiek dzie ci: od 2 lat
Ofe ru je sze ro ki wa chlarz za jęć ar ty stycz nych.

Przed szko le Pu blicz ne w Lisz kach
Lisz ki, tel. 12 280 60 46,
e -ma il: przed szko lew lisz kach@in te ria.pl
go dzi ny pra cy: 6.30 do 16.30
wiek dzie ci: od 3 do 6 lat
Przed szko le uczest ni czy w re ali za cji na stę pu ją cych pro gra -

mów: Aka de mia Zdro we go Przed szko la ka, Ca ła Pol ska Czy ta Dzie -
ciom, Ma mo, Ta to wo lę wo dę!, Ku bu sio wi Przy ja cie le Na tu ry, Ćwi -
czyć każ dy mo że.
Nie pu blicz ne Przed szko le „Le śna Po la na”

Rącz na 581, tel: 510 164 156, 
go dzi ny pra cy: 6.45 do 17.00
wiek dzie ci: od 2,5 do 6 lat
Za pew nia in dy wi du al ną i gru po wą opie kę spe cja li stycz ną:

psy cho lo ga, lo go pe dy, pe da go ga spe cjal ne go oraz re ha bi li tan ta. Or -
ga ni zu je za ję cia do dat ko we: j. an giel ski, ryt mi kę, gim na sty kę ko -
rek cyj ną, ka te che zę, ce ra mi kę, ba sen, ta niec to wa rzy ski, grę na in-
stru men cie kla wi szo wym. 

Du ży wy bór przed szko li

Aneg do ty o kar dy na le Kon ster na cja. Pro fa na cja, świę to kradz two, ka ry ko ściel ne,
na bo żeń stwa prze bła gal ne, roz mo wa w ku rii. Te wszyst kie po ję -
cia za wi ro wa ły w gło wie pro bosz cza. A co my śla ła pa ra fian ka
– to sa mi się do my śla my. Umó wi li się pro boszcz z pa ra fian ką,
że ju tro mu szą być w ku rii.

Spo tka li się ra no dnia na stęp ne go na Fran cisz kań skiej. No -
ta riusz nie chciał w ogó le roz ma wiać. Ode słał do kanc le rza. Ten
też nie czy tał ni gdzie w pra wie ka no nicz nym o gę si, któ ra ko -
mu nię świę tą zja dła. Ode sła no spra wę do ks. bi sku pa Sta ni sła -
wa Smo leń skie go.

Po bladł i po ka zał pal cem na su fit, co ozna cza ło, że ze spra -
wą trze ba iść do ks. kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły. Wy słu chał cier pli-
wie pro bosz cza i pa ra fian kę i za py tał, czy gęś ży je. Obo je oświad -
czy li, że gęś ży je. Pro szę wró cić do do mu – po wie dział kar dy nał
– gęś na kar mić, ju tro ra no też na kar mić i ju tro ra no pa ni przy -
nie sie tę gęś do ku rii – tu do ku rii i prze ka że gęś do kuch ni. Księ -
ża gęś zje dzą. To ta ka ka ra ko ściel na na pa ra fian kę. Ale księ dzu
pro bosz czo wi, też na le ży się ka ra. A no ta ka ka ra, że by ni gdy
w dniu jar mar ku nie urzą dzał spo wie dzi.

(opo wia dał ks. Sta ni sław Świę ciak, pro boszcz w Mni ko wie)

Kon ty nu uje my pu bli ka cje praw dzi wych, w więk szo ści we so łych
zda rzeń, wktó rych bo ha te rem jest bło go sła wio ny Jan Pa wełII. Skła dam
po dzię ko wa nie sio strze Ma rii Go ret ti No wak ze Zgro ma dze nia Có rek
Bo żej Mi ło ści za udo stęp nie nie naj więk szej ilo ści opo wia dań. Skła dam
po dzię ko wa nia księ żom: Eu ge niu szo wi Łu dzi ko wi, eme ry to wa ne mu
pro bosz czo wi w Brzeź ni cy i Sta ni sła wo wi Świę cia ko wi pro bosz czo wi
wMni ko wie.

Ze brał ks. Sta ni sław Mól
Gęś zja dła ko mu nię

W An dry cho wie ko ło Wa do wic od by wa ją się re ko lek cje.
W dniu jar mar ku jest spo wiedź. Przy szła ko bie ta za ła twić dwie
spra wy: sprze dać gęś i przed świę ta mi się wy spo wia dać. Z gę sią
w ko szy ku we szła do ko ścio ła. Za li czy ła spo wiedź i po de szła do
ba lu stra dy, by przy jąć ko mu nię świę tą. Gęś zwią za ną ma przy
so bie. Nie uciek nie, ale gło wę ma na lu zie. Gdy ks. Jan Si ko ra
roz da wał wier nym ko mu nię świę tą, po de szła i ta pa ra fian ka
z gę sią. Za nim pro boszcz zdą żył po dać ko mu nię pa ra fian ce,
wcze śniej gęś wy rwa ła mu ko mu nię z rę ki. I zja dła.
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Dziec ko ma ją ce wa dę wy mo wy mo że mieć pro ble my nie
tyl ko z prze bie giem ko mu ni ka cji z ró wie śni ka mi i do ro sły -
mi, ale tak że trud no ści edu ka cyj ne, a w kon se kwen cji pro -
ble my z re ali zo wa niem w ży ciu swo ich pla nów za wo do wych.
Wa dę wy mo wy stwier dza my wów czas, gdy dziec ko lub oso -
ba do ro sła nie pra wi dło wo re ali zu je gło ski ję zy ka pol skie go,
to zna czy de for mu je je za stę pu jąc dźwię ka mi spo za sys te mu
na sze go ję zy ka. 

Głów ny mi przy czy na mi wad wy mo wy są: nie do my ka nie
warg, od dy cha nie przez usta, ssa nie smocz ka po wy żej 2 ro ku ży -
cia, ssa nie pal ca, za sy pia nie z bu tel ką, przed wcze sna utra ta zę -
bów mlecz nych, zgrzy ta nie zę ba mi, wa dy zgry zu oraz ob ni że -
nie na pię cia mię śnio we go.

De for ma cje gło sek wy stę pu ją ce u dzie ci spo wo do wa ne są
naj czę ściej: za bu rze nia mi prze twa rza nia bodź ców słu cho wych
w le wej pół ku li mó zgu, prze twa rza niem dźwię ków ję zy ka we -
dług pro gra mu pra wej pół ku li mó zgu, wa dli wym uło że niem ję -
zy ka w ja mie ust nej, bra kiem unie sie nia czub ka ję zy ka do wał -
ka dzią sło we go, nie pra wi dło wą pra cą pod nie bie nia mięk kie go
i ję zycz ka.

Do naj czę ściej spo ty ka nych wad wy mo wy na le żą:
– se ple nie nie mię dzy zę bo we – Pod czas mó wie nia wi dać czu -

bek ję zy ka wsu nię ty mię dzy zę by gór ne i dol ne.
– se ple nie nie bocz ne – Mię dzy bo ka mi ję zy ka, a gór ny mi

dzią sła mi two rzy się szcze li na przez, któ rą „ucie ka” po wie -
trze i sły chać bocz ny po szum.

– se ple nie nie bocz ne mięk kie – Od chy le nie bo ków ję zy ka (tak
jak przy se ple nie niu bocz nym) z jed no cze snym unie sie-
niem je go trzo nu do pod nie bie nia twar de go da ją cy w efek -
cie nie przy jem ny zmięk czo ny po świst.

– funk cjo nal ne no so wa nie otwar te – Pod czas wy mo wy gło -
sek ust nych pod nie bie nie mięk kie nie przy le ga do tyl nej

ścia ny gar dła, część po wie trza prze do sta je się do ja my no -
so wej i wi bru jąc tam na da je cha rak te ry stycz ne, no so we
brzmie nie gło skom ust nym. 

– funk cjo nal ne no so wa nie za mknię te – Przej ście po wie trza
przez ja mę no so wą jest za blo ko wa ne, wów czas gło ski no -
so we brzmią jak ust ne. Wy stę pu je ono wte dy, gdy dziec ko
przy zwy cza iło się do za mknię cia ja my no so wej, np. w przy-
pad ku chro nicz ne go ka ta ru, czy aler gii. Przy dłu go trwa -
łych nie ży tach no sa utrwa la się spo sób wy po wia da nia je -
dy nie gło sek ust nych. Wte dy na wet, gdy dziec ko nie ma ka -
ta ru, pod nie bie nie mięk kie nie od chy la się na ty le moc no
od tyl nej ścia ny ja my gar dła, aby po wie trze mo gło swo bod -
nie przejść przez ja mę no so wą. 

– wy mo wa bez dź więcz na – Po le ga na za stę po wa niu gło sek
dźwięcz nych bez dź więcz ny mi. Dziec ko mó wi za miast np.:
do mek – to mek, buł ka – puł ka, wo da – fo ta, ga ze ta – ka se -
ta, ża ba – sza pa. Bez dź więcz no ści zwy kle to wa rzy szą kło -
po ty z pra wi dło wą ar ty ku la cją in nych gło sek.

– po za nor ma tyw ne ar ty ku la cje gło ski r – Przy pra wi dło wym
wy ma wia niu gło ski r ję zyk wi bru je przy wał ku dzią sło -
wym. Część osób wy ma wia ją jed nak za po mo cą wi bra cji
ję zycz ka bę dą ce go za koń cze niem pod nie bie nia mięk kie go
(tzw. r fran cu skie) – co obec nie uzna wa ne jest za nor ma -
tyw ne. Je śli dziec ko oprócz tych dwóch spo so bów wy ma -
wia nia gło ski r szu ka in nych np. po przez zwar cie krta nio -
we lub tyl no ję zy ko wą szcze li nę, wi bra cję warg lub po licz -
ka, stwier dza się wa dę wy mo wy.
Pa mię taj my, że wa dę wy mo wy trze ba usu nąć jak naj wcze -

śniej. Im dłu żej dziec ko mó wi de for mu jąc gło ski, tym bar dziej
ją utrwa la. Utrwa lo na wa da jest trud niej sza do usu nię cia i wy -
ma ga dłuż szej te ra pii. Dzie ci wcze śnie i pra wi dło wo mó wią ce
za wsze oce nia ne są przez do ro słych, ja ko by stre i in te li gent niej -
sze od go rzej mó wią cych ró wie śni ków, dla te go dla wi ze run ku
dziec ka, a tak że oso by do ro słej, pra wi dło wa ar ty ku la cja ma du -
że zna cze nie.

Ma ria Ta ba ka
lo go pe da

Wady wymowy

Po raz ko lej ny chciał bym pro sić Pań stwa o do ko na nie
wpła ty 1% po dat ku na rzecz jed nost ki OSP ze swo jej miej sco -
wo ści, czy Gmi ny Lisz ki. Każ da zło tów ka wpła co na z po dat ku
po wo du je zwięk sze nie wła snych środ ków stra żac kich, a tym
sa mym mo że spo wo do wać mniej sze po trze by zgła sza ne do
Urzę du Gmi ny, a więc moż li wość prze zna cze nia gmin nych
środ ków fi nan so wych na in ne, rów nie pil ne po trze by. 

Prze ka za nie 1% po dat ku w ża den spo sób nie za bie ra Wa szych
pie nię dzy. Te pie nią dze i tak na le ży prze ka zać do Skar bu Pań stwa,
od Was za le ży czy cho ciaż część Wa sze go po dat ku zo sta nie spo -
żyt ko wa na na na szym te re nie, czy też nie. A ob ser wu jąc to, co się
dzie je na „gó rze” le piej, jak te pie nią dze zo sta ną spo żyt ko wa ne na
te re nie, na któ rym Pań stwo za miesz ku ją. Aby prze ka zać 1 % po -
dat ku, na le ży zło żyć rocz ne ze zna nie po dat ko we w ter mi nie okre -
ślo nym dla je go zło że nia al bo ko rek tę ze zna nia, któ ra zo sta nie do -
ko na na w cią gu dwóch mie się cy od upły wu ter mi nu dla zło że nia
ze zna nia po dat ko we go. Wa run kiem sku tecz ne go prze ka za nia 1%
po dat ku jest zło że nie ze zna nia w ter mi nie.

Jak ob li czyć 1% po dat ku dla stra ża ków? W ze zna niu po dat -
ko wym al bo ko rek cie ze zna nia na le ży wy li czyć kwo tę ulgi, któ ra
nie mo że prze kro czyć 1% po dat ku na leż ne go po za okrą gle niu do

peł nych dzie sią tek gro szy w dół i wpi sać w po lu: PIT -36 poz. 311,
PIT -36L poz. 96, PIT -37 poz. 132, PIT -38 poz. 59, PIT -39 poz. 52.

W ze zna niu rocz nym na le ży wska zać na zwę i nu mer wpi su
do KRS (Kra jo we go Re je stru Są do we go). Nie moż na po my lić się
w na zwie, czy nu me rze KRS. Na le ży do kład nie prze pi sać ją z mi -
ni ste rial ne go wy ka zu. Po mył ka ozna cza nie zło że nie wnio sku.
W przy pad ku Związ ku OSP RP w po szcze gól nych for mu la rzach
po la wnio sku na le ży wpi sać nu mer KRS: 0000116212.

Po dat nik w skła da nym przez sie bie ze zna niu po dat ko wym
mo że po dać in for ma cje uzu peł nia ją ce, któ re bę dą mia ły wpływ na
po dział środ ków gro ma dzo nych przez Zwią zek Ochot ni czych Stra -
ży Po żar nych Rze czy po spo li tej Pol skiej (np. na cel szcze gó ło wy tj.
po przez do okre śle nie OSP, któ rej wpła ta do ty czy), wy peł nia jąc „In -
for ma cje uzu peł nia ją ce”. Cel szcze gó ło wy 1% – na zwa jed nost ki
(OSP, od dział gmin ny, od dział po wia to wy, od dział wo je wódz ki),
ad res jed nost ki w tym do kład ny kod pocz to wy. Wska zów ki, jak
prze ka zać 1% są rów nież za war te na stro nie: www.zo sprp.ma lo -
pol ska.pl. Po wyż sze za sa dy obo wią zu ją przy prze ka za niu 1% rów -
nież na in ne or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go. 

Z gó ry dzię ku jąc za wspar cie wszyst kich OPP, w tym na szej
dzia łal no ści i prze ka za nie 1% po dat ku – pra gnę po in for mo wać, iż
za rok 2013 nie któ re jed nost ki z te re nu gmi ny otrzy ma ły znacz ną
kwo tę pie nię dzy, któ ra wy dat nie przy czy ni ła się do po pra wy wy -
po sa że nia jed no stek.

STO

Mo żesz po móc!
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Od tak daw na, jak ist nie je Gim na zjum w Mni ko wie, szko -
ła wraz z ucznia mi, na uczy cie la mi, miesz kań ca mi Mni ko wa
i oko lic czyn nie wspie ra Świą tecz ną Or kie strę Owsia ka. 

To już tra dy cja, a w tym ro ku przy padł dla nas XV fi nał te go
wiel kie go przed się wzię cia. Ko or dy na cją szkol nej im pre zy zaj mu -
je się od sa me go po cząt ku An na Ma twij ko. Ona też sku tecz nie wer-
bu je co raz to no wych wo lon ta riu szy, któ rzy two rzą już praw dzi wą
ar mię kwe stu ją cych. Su my ze bra ne każ de go ro ku są im po nu ją ce
– w dzie siąt kach ty się cy, a kwo ta uzbie ra na już za te 15 lat prze kro -
czy ła kil ka se tek ty się cy zło tych. Szczy ci my się jed nak nie tyl ko
su mą, ale nie słab ną cym za in te re so wa niem i ra do ścią wy pły wa ją -
cą z fak tu, że ro bi się coś do bre go. Łącz ny te go rocz ny do chód z im-
pre zy w szko le i kwe sty wo lon ta riu szy to 25.000 złotych. 

Gim na zjum w Mni ko wie

Co ro ku po świę tach Bo że go Na ro dze nia mło dzież i dzie -
ci z Ru chu Świa tło -Ży cie przy pa ra fii Bo że go Mi ło sier dzia w Je -
zio rza nach przy go to wu ją ja seł ka, wcie la jąc się w ro le tych po -
sta ci. 

Sce na riusz „Bło go sła wio na noc” zo stał na pi sa ny przez Mar -
ci na Ko bier skie go, ak to ra Te atru Ba ga te la. Te go rocz ne przed sta -
wie nie mia ło trosz kę in ny cha rak ter niż w po przed nich la tach.
Przed wy sta wie niem Mi ste rium obej rze li śmy wspól nie zwia stun
przy go to wa ny przez jed ne go z na szych ani ma to rów, któ ry za chę -
cał in ter nau tów do wzię cia udzia łu w przed sta wie niu
http://www.youtu be.com/watch?v=FM5Qs5y vEcw.

Na szych 24 ak to rów w stro jach przy go to wy wa nych przez sie -
bie sa mych od gry wa ło swo je ro le przy pod kła dach mu zycz nych.
One wła śnie w nie zwy kły spo sób wzbo ga ci ły to przed sta wie nie.
Ca ło ści do peł ni ła pięk na de ko ra cja przy go to wa na przez nas sa -
mych. Dzię ki wiel kiej uprzej mo ści i otwar to ści na szych stra ża ków
mo gli śmy wy sta wić je na sce nie w Straż ni cy w Je zio rza nach. Na
sam ko niec, jak co ro ku przy go to wa li śmy dla na szych go ści ma ły
po czę stu nek. 

W przed sta wie niu oprócz tra dy cyj nych po sta ci wy stę po wa -
ły tak że zwie rzę ta, któ re nada ły przed sta wie niu nut kę hu mo ru, ale
uka za ły rów nież waż ność te go wy da rze nia. (JW)

Ja seł ka w Je zio rza nach Wiel ka or kie stra
wiel kich serc

Dla Babć i Dziad ków
W Szko le Pod sta wo wej im. Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II

w Je zio rza nach po raz ko lej ny uro czy ście ob cho dzi li swo -
je świę to bab cie i dziad ko wie. W tym ro ku mo ty wem prze-
wod nim pro gra mu ar ty stycz ne go by ła po dróż z bab cią
i dziad kiem po Pol sce. 

Ucznio wie od dzia łu przed szkol ne go i po szcze gól nych
klas wraz ze swo imi wy cho waw ca mi przy go to wa li wy stę py
ar ty stycz ne, pio sen ki i tań ce, cha rak te ry stycz ne dla róż nych
re gio nów na sze go kra ju. By li więc: war sza wia cy – an dru sy,
po mo rza nie – ma ry na rze, sło wia nie, wiel ko po la nie – wo jo -
wie Miesz ka, gó ra le i kra ko wia cy. Wdzięcz ni wnu ko wie prze -
ka za li swo im dziad kom ży cze nia prze peł nio ne wdzięcz no ścią
i mi ło ścią. 

Pre zen ta cję mul ti me dial ną i uro czy stość po pro wa dzi ła
Ma rze na Ho ły. Swój wy stęp za pre zen to wa ła rów nież gru pa
ko lęd ni cza przy go to wa na przez Mar tę Su rów kę, któ ra re pre -
zen to wa ła na szą szko łę na III Gmin nym Prze glą dzie Ko lęd
i Pa sto ra łek w Rącz nej. 

Oprócz se nio rów na uro czy stość przy by li rów nież za pro -
sze ni go ście, Za stęp ca Wój ta Gmi ny Lisz ki Pa weł Li pow czan
i przed sta wi cie le władz lo kal nych z Je zio rzan i Ście jo wic
– rad na Ra dy Gmi ny Lisz ki i za ra zem soł tys Da nu ta Ja nas
oraz soł tys Mał go rza ta An tos, a tak że ro dzi ce na szych
uczniów. Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej wszyst kich ser decz -
nie po wi ta ła, dzię ku jąc za tak licz ne przy by cie i wy ra zi ła ra -
dość z fak tu, że uro czy stość ta już na sta łe za pi sa ła się w tra -
dy cję na szej szko ły. Dziad ko wie bar dzo przy jem nie spę dzi li
swo je świę to przy ład nie za sta wio nych sto łach po dzi wia jąc
ta len ty ar ty stycz ne swo ich wnu cząt. Do ogląd nię cia fil mu
i zdjęć z ca łej uro czy sto ści za chę ca my na na szej stro nie In ter-
ne to wej www.spje zio rza ny.edu pa ge.org (SP Je zio rza ny)

Bardzo przepraszamy mieszkań-
ców Gminy Liszki za zniszczenie
mienia publicznego na terenie
gminy. 

Rafał Suwaj
Adrian Piątkiewicz
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Dla dzieci i seniorów
Stowarzyszenie „Przyjazne Piekary” po raz czwarty

zorganizowało spotkanie ze Świętym Mikołajem dla naj-
młodszych mieszkańców Piekar. Wyjątkowe atrakcje spra-
wiły, 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 najmłod-
szych mieszkańców Piekar cieszyło się przedstawienie teatralne
„Żółw i zając” zaprezentowane przez zawodowych aktorów, któ-
rzy zapraszali dzieci na scenę do wspólnej zabawy. Tuż po spek-
taklu na scenę wkroczył Święty Mikołaj rozdając tak bardzo
oczekiwane przez najmłodszych prezenty.

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym członkowie Sto-
warzyszenia 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

Ra da So łec ka Cho le rzy na, Sto wa rzy sze nie „Nasz Cho le -
rzyn” oraz Szko ła Pod sta wo wa w Cho le rzy nie z Fi lią w Mni ko -
wie zor ga ni zo wa li wspól nie Opła tek Wiej ski. Cen trum uro czy -
sto ści sta no wi ła Msza Świę ta spra wo wa na przez ks. Wła dy sła -
wa Pal mow skie go Pro bosz cza mo ra wic kiej pa ra fii, po prze dzo -
na te atral ną re flek sją dzie ci nad Ta jem ni cą Na ro dzin Sy na Bo -
że go. Pro gi szko ły za szczy ci li swo ją obec no ścią Miesz kań cy
Cho le rzy na, Bu dzy nia, a tak że go ście z Mni ko wa.

Mło dzi ak to rzy i chó rzy ści z klas IV -VI za pre zen to wa li spek-
takl opar ty o ewan ge licz ny prze kaz wy da rzeń be tle jem skich, za in-
spi ro wa ny utwo rem „Ucie ka li” z mu si ca lu „Me tro” Te atru Stu dio
Buf fo. Od czy ta nie Sło wa Bo że go po prze dził Hej nał Ma riac ki oraz
ko lę da Skal dów „Zło ta Je ro zo li ma i bied ne Be tle jem”. Ku po krze pie -
niu serc, u stóp Bo żej Dzie ci ny nie za bra kło pa stusz ków – gó rali
śpie wa ją cych pa sto rał kę „Na Kon drac kiej Ho li” z re per tu aru ze spo -
łu Tre bu nie Tut ki. Ja seł ko we przed sta wie nie za my ka ły: „Mo dli twa”
Bu ła ta Oku dża wy w wy ko na niu so li stek z Chó ru szkol ne go, a tak -
że sło wa bł. Mat ki Te re sy ob ja śnia ją ce isto tę prze ży wa nych świąt.
Sce na riusz zo stał na pi sa ny przez szkol ną Ko mi sję do Spraw Wy -
cho wa nia i do sko na le zin ter pre to wa ny przez uczniów, któ rzy ofia -
ro wa li swo je po my sły, ser ca, trud przy go to wań i do jaz dów po lek -
cjach, a tak że tchnę li ży cie w sło wa i mu zy kę na da jąc im sens. 

Pod czas uro czy stej Eu cha ry stii na znak po ko ju prze ła ma li -
śmy bia ły opła tek, by z czy stym, wol nym od nie na wi ści ser cem,

Opłat ko we spo tka nie

przy stą pić do Sto łu Pań skie go. Szkol na sa la gim na stycz na sta ła się
na ten czas ka pli cą, a obok żłób ka na sce nie sta nął oł tarz, gdzie przy -
szedł praw dzi wy Bóg mo cą spra wo wa ne go sa kra men tu. Ze bra ną
pod czas Mszy Świę tej ofia rę pie nięż ną ks. Pro boszcz prze ka zał na
po trze by szko ły, pod kre śla jąc tym ge stem zna cze nie wspól no ty.

Uwień cze niem wie czo ru, by ła bie sia da przy wspól nym sto le
oraz ko lę do wa nie z za pro szo nym ze spo łem „Ale Bab ki” z Igo ło -
mii, przy ra do snych dźwię kach akor de onu. Or ga ni za to rzy za dba li
za rów no o go ści, jak i miesz kań ców. Każ dy mógł zna leźć coś
smacz ne go dla cia ła i coś po ciesz ne go dla du cha, nad szedł czas na
żar ty i dłu gie roz mo wy. Ser decz nie dzię ku je my Wszyst kim Lu -
dziom Do brej Wo li, któ rzy za da li so bie wie le tru du, by śmy mo gli
się spo tkać i być ra zem jak wiel ka Ro dzi na. 

Jo lan ta Maj ka

Świąteczne niespodzianki zostały przygotowane ze środ-
ków własnych Stowarzyszenia i dzięki wsparciu sponsorów –
Galerii „Skawina” oraz Pawła Misia. (TAŁ)
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Ha la spor to wo – wi do wi sko wa przy Ze spo le Szkół w Lisz -
kach by ła miej scem Gmin ne go Spo tka nia Od dzia łów Przed -
szkol nych pod ha słem „Ra do sne Śpie wa nie”. W im pre zie wzię -
ło udział 14 grup z dzie się ciu szkół. Po nad 260 dzie ci z wy cho -
waw czy nia mi i opie ku na mi przy je cha ło, by już tra dy cyj nie
obej rzeć świą tecz no - no wo rocz ne przed sta wie nie w wy ko na-
niu go spo da rzy spo tka nia i wspól nie za śpie wać ko lę dy, pa sto -
rał ki i zi mo we pio sen ki.

Dzie ci z od dzia łów przed szkol nych w Lisz kach, ja ko or ga ni-
za to rzy te go rocz ne go spo tka nia, za pre zen to wa ły wier sze i pio sen -
ki zwią za ne z pod kra kow ską tra dy cją od wie dza nia do mów przez
gru py ko lęd ni cze. W pięk nych stro jach przy go to wa nych przez ro -
dzi ców, dzie ci wi ta ły ma łe go Je zu ska w tra dy cyj nych dla szop ki
po sta ciach – pa ste rzy, kró lów, anioł ków, ale tak że w nie ty po wych

ro lach – wój ta, mu ra rza, na uczy cie la, tak sów ka rza, le ka rza. Na -
stęp nie każ da z grup wy ko na ła przy go to wa ny pro gram słow no -
mu zycz ny. Wszyst kie dzie ci pre zen to wa ły się nie zwy kle barw nie
i ko lo ro wo. W trak cie spo tka nia był tak że czas na wspól ne za ba wy
ru cho wo - mu zycz ne zor ga ni zo wa ne przez ko or dy na to ra spo tka -
nia, Be atę So be sto. 

Wszyst kie dzie ci i za pro sze ni go ście otrzy ma li po czę stu nek,
a każ da z grup otrzy ma ła pa miąt ko we dy plo my i upo min ki. Spo -
tka nie po raz ko lej ny udo wod ni ło, że dzie ci z ca łej gmi ny bar dzo
szyb ko się in te gru ją i świet nie ze so bą ba wią. 

Or ga ni za cja im pre zy zo sta ła do ce nio na przez go ści, któ rzy
z za do wo le niem wra ca li do swo ich szkół. Wiel kie uzna nie i po -
dzię ko wa nia na le żą się uczniom Sa mo rzą du Uczniow skie go Ze -
spo łu Szkół i przede za an ga żo wa nym ro dzi com, dzię ki któ rym to
spo tka nie tak świet nie się uda ło. Wszyst kim, któ rzy w tym spo -
tka niu bra li udział, a tak że tym, któ rzy bar dzo mi po mo gli w je go
or ga ni za cji – bar dzo dzię ku ję.

Be ata So be sto

Ra do sne śpie wa nie w Lisz kach

Bi blio te ka tęt ni ży ciem
Dzie ci z Nie pu blicz ne go Przed-

szko la „Smer fu sie” z Kry spi no wa go ści -
ły w Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej
w Lisz kach. Za po zna ły się z bi blio te ką,
księ go zbio rem li te ra tu ry dzie cię cej,
a na ko niec sa me wy bra ły książ ki
z przy go da mi swo ich ulu bio nych bo ha -
te rów.

Przed szko la ki wy słu cha ły ba jek, któ -
re spe cjal nie dla nich przy go to wa ła i prze -
czy ta ła pa ni bi blio te kar ka. Spo tka nie za -
koń czo no mi łym ak cen tem – dzie ci otrzy ma ły za kład ki z go -
dzi na mi pra cy bi blio te ki oraz wspól ny mi pa miąt ko wy mi zdję -
cia mi, do któ rych chęt nie po zo wa ły. Obie ca ły rów nież do łą czyć
do gro na naj młod szych czy tel ni ków. 

	

W ce lu przy bli że nia tra dy cji Świąt Bo że go Na ro dze nia
młod si czy tel ni cy bi blio te ki wzię li udział w spo tka niu pt.
„W ocze ki wa niu na Świę ta”. Dzie ci od by ły ma gicz ną po dróż

w cza sie, po zna ły daw ne zwy cza je i tra dy -
cje zwią za ne z ty mi naj pięk niej szy mi
w ro ku świę ta mi. Każ dy uczest nik spo tka -
nia wy ko nał ozdo by z pa pie ru i bi bu ły.
Powsta ły bomb ki, łań cu chy, anioł ki, któ re
za wi sły na pa pie ro wej cho in ce w na szej
bi blio tece.

	
Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Lisz -

kach za pra sza do oglą da nia wy sta wy fo to -
gra fii Ro ma na Ko rze nia ka pt. „Zie mia Li siec ka w obiek ty wie”.
Zdję cia przed sta wia ją pięk no przy ro dy, kra jo bra zu i za byt ko we
ka plicz ki na szej gmi ny. Wy sta wę moż na oglą dać do koń ca lu te -
go w go dzi nach pra cy bi blio te ki od godz. 8.00 – 18.00.

Ma ria Sta rek

Fe rie w re mi zie
Dru ho wie Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Je zio rza nach

zor ga ni zo wa li w okre sie fe rii zi mo wych co dzien ne za ję cia
dla dzie ci szkol nych w ra mach III edy cji za ba wy „Nie siedź
w do mu – idź do re mi zy”. Przez kil ka go dzin dzien nie udo -
stęp nia na by ła re mi za dla dzie ci, a oso by dy żu ru ją ce, czu -
wa ły nad ich bez pie czeń stwem. 

Dzie ci ko rzy sta ją ce z pro po no wa nych za jęć mo gły za grać
w te ni sa sto ło we go, pił ka rzy ki, mi ni bi lard, rzut ki do tar czy. Nie
za bra kło też gier plan szo wych, puz zli, gier to wa rzy skich, za baw
świe tli co wych i za jęć pla stycz nych. Dzie ci mo gły li czyć na cie płą
her ba tę oraz sło dy cze ufun do wa ne przez OSP. Zor ga ni zo wa no
kon kur sy, w któ rych mło dzież mo gła zdo być oko licz no ścio we
tro fea. Spon so rem tych na gród był Za rząd Od dzia łu Wo je wódz -
kie go ZOSP RP w Kra ko wie, któ ry po raz pierw szy włą czył się do
wspól nej za ba wy. 

W ostat nim dniu fe rii od by ła się se ria gier i za baw, a przede
wszyst kim roz strzy gnię to kil ku dnio we kon kur sy i tur niej te ni -
sa sto ło we go. Wzo rem lat ubie głych na spo tka nia co dzien nie
przy cho dzi ło po nad dwa dzie ścia dzie ci za in te re so wa nych spo -
tka niem się w re mi zie, gra mi oraz za ba wa mi. Zor ga ni zo wa nie
tej ak cji by ło moż li we dzię ki bar dzo do brej współ pra cy po mię -
dzy OSP, a dy rek cją szko ły w Je zio rza nach, przy chyl nym okiem
pa trzą cej na dzia ła nia stra ża ków, któ re sta no wi ły jed no cze śnie
uzu peł nia ją cą ofer tę dla za jęć or ga ni zo wa nych w tym okre sie
w szko le.

Fe rie w re mi zie by ły tak że al ter na ty wą dla ofer ty przed sta -
wio nej przez LKS Wi sła Je zio rza ny ad re so wa nej do mło dych
spor tow ców i w ża den spo sób nie ko li do wa ły ze so bą. Po raz ko -
lej ny wi dać, że re mi zy mo gą żyć swym ży ciem na wet zi mą i sta -
no wić ba zę do za ba wy dla dzie ci. 

Po fe riach od bę dą się w za in te re so wa nych szko łach eli mi-
na cje szkol ne Ogól no pol skie go Tur nie ju Wie dzy Po żar ni czej.
Lau re aci te go szcze bla we zmą udział w gmin nych eli mi na cjach
OTWP. (STO)
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