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W pierw szym pół ro czu bie żą ce go ro ku
do cho dy bu dże tu gmi ny wy nio sły 24.165.470
zło tych, to jest 48,9% pla no wa nych ca ło rocz -
nych wpły wów. Wy dat ki zre ali zo wa no na po -
zio mie 23.280.268 zło tych, co sta no wi ło
40,2% te go rocz nych wy dat ków. Ni skie wy ko -
na nie wy dat ków do ty czy przede wszyst kim
wy dat ków ma jąt ko wych, bo wiem gmi na za
obec nie re ali zo wa ne in we sty cje za pła ci do -
pie ro po ich wy ko na niu i od bio rze tech nicz -
nym, co w więk szo ści za dań na stą pi w dru -
giej po ło wie ro ku. Na za da nia in we sty cyj ne
za pla no wa no 19.761.386 zło tych, a w pier-
wszej po ło wie ro ku wy da no na ten cel
5.055.405, co sta no wi ło 25% pla nu. Za dłu że -
nie gmi ny Lisz ki na ko niec pierw sze go pół -

ro cza 2014 r. wy no si ło 17.222.575 zło tych, to
jest 34,8% w sto sun ku do pla nu rocz ne go do -
cho dów.

Sa mo dziel ny Pu blicz ny Za kład Opie ki
Zdro wot nej w Lisz kach jest obec nie w do brej
kon dy cji fi nan so wej. Pod sta wą je go dzia ła nia
jest kon trakt z Na ro do wym Fun du szem
Zdro wia na pod sta wie, któ re go są re ali zo wa -
ne świad cze nia dla pa cjen tów zgod nie z ich
po trze ba mi. Za kład w pierw szym pół ro czu
wy pra co wał zysk w kwo cie 66.632 zło tych.
Część z tych środ ków zo sta ła już prze zna czo -
na na ma lo wa nie ga bi ne tów i drzwi.

Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Lisz -
kach funk cjo nu je zgod nie z przy ję tym pla -
nem fi nan so wym. (red)

Ideą Ran kin gu Gmin Ma ło pol ski by ło
wy ło nie nie i pro mo wa nie gmin wy róż nia ją -
cych się pod wzglę dem roz wo ju spo łecz no -
-go spo dar cze go w Ma ło pol sce. Wy ni ki ran -
kin gu opar te są o da ne sta ty sty ki pu blicz nej
za rok 2013 ze bra ne przez Urząd Sta ty stycz -
ny w Kra ko wie. Oce nie pod da ne zo sta ły
wszyst kie gmi ny (179 gmin) Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go z wy łą cze niem miast na pra -
wach po wia tu: Kra ko wa, No we go Są cza i Tar -
no wa. Me to dą oce ny po zio mu roz wo ju gmi -
ny jest syn te tycz ny wskaź nik ran kin go wy
wy li czo ny w opar ciu o 11 wskaź ni ków mie -
rzą cych po ten cjał, ak tyw ność i wy ni ki osią -

ga ne przez gmi nę w sfe rze go spo dar czej
i spo łecz nej. Oce nia ne by ły: 

– do cho dy wła sne na 1 miesz kań ca; 
– wy dat ki ma jąt ko we in we sty cyj ne na

1 miesz kań ca; 
– wy dat ki na ad mi ni stra cję pu blicz ną na

1 miesz kań ca; 
– wy dat ki ma jąt ko we in we sty cyj ne na go -

spo dar kę ko mu nal ną i ochro nę śro do -
wi ska na 1 miesz kań ca; 

– środ ki eu ro pej skie po zy ska ne przez
gmi nę na 1 miesz kań ca;

– ilość pod mio tów go spo dar czych za re je -
stro wa nych w re je strze RE GON na 1 tys.
miesz kań ców; 

– wy ni ki spraw dzia nów w szó stej kla sie
szko ły pod sta wo wej oraz eg za mi nów
gim na zjal nych; 

– udział lud no ści w wie ku pro duk cyj nym
w lud no ści ogó łem;

– sal do mi gra cji na 1 tys. miesz kań ców; 
– licz ba czy tel ni ków bi blio tek pu blicz -

nych na 1 tys. miesz kań ców;
– ilość udzie lo nych noc le gów na 1 tys.

miesz kań ców.

Z po wia tu kra kow skie go, aż sześć gmin
zna la zło się w pierw szej dwu dzie st ce 1. miej -
sce za ję ła gmi na Lisz ki, 2. Wiel ka Wieś, 6. Zie -
lon ki, 15. Za bie rzów, 17. Mo gi la ny, 20. Mi cha -
ło wi ce. (red)

Gmi na Lisz ki naj lep sza w Ma ło pol sce
Gmi na Lisz ki zo sta ła zwy cięz cą ran kin gu Naj lep szych Gmin Ma ło pol ski, któ ry zor -
ga ni zo wał Ma ło pol ski In sty tut Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Ad mi ni stra cji we
współ pra cy z Głów nym Urzę dem Sta ty stycz nym w Kra ko wie. Dru gie miej sce za ję -
ła gmi na Wiel ka Wieś, a trze cie Wie licz ka.

Pod czas jed nej z ostat nich w tej ka den cji se sji Ra dy Gmi ny Lisz ki, rad ni przy ję li in for -
ma cję Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku li o sta nie re ali za cji te go rocz ne go bu dże tu oraz
spra woz da nie z wy ko na nia pla nu fi nan so we go przed sta wio ne przez Sa mo dziel ny Pu -
blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej i Gmin ną Bi blio te kę Pu blicz ną.

Re ali za cja
bu dże tu gmi ny

Wa cław Ku la
– Wójt Gmi ny Lisz ki
Pa weł Li pow czan
– Za stęp ca Wój ta Gmi ny Lisz ki

Ra da Gmi ny Lisz ki
Zbi gniew Ka czor
– Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
(Mo ra wi ca)
Wła dy sław Szew czyk
– Za stęp ca Prze wod ni czą ce go Ra dy
Gmi ny (Lisz ki)
Jó zef Ko wa lik (Lisz ki)
Sta ni sław Rysz ka (Cho le rzyn)
Bog dan Ba ster (Chro sna)
Ta de usz Ma stek (Czu łów)
Da nu ta Ja nas (Je zio rza ny)
Ja nusz Tro jan (Ka szów)
He le na Tro jan (Ka szów)
Cze sław Sad ko (Kry spi nów)
Ire na Kor pak (Mni ków)
Ma rek Le gut ko (Pie ka ry)
Krzysz tof Kru pa (Rącz na)
Piotr Tyr ka (Rącz na)
Mi ro sław Su chan (Ście jo wi ce)

Sa mo rząd
Gmi ny Lisz ki
VI ka den cji
(2010–2014)
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in sty tu cja mi i or ga ni za cja mi. Du żym ob cią -
że niem cza so wym są nie ustan ne ne go cja cje
z miesz kań ca mi pod czas pro jek to wa nia i bu -
do wy sie ci ka na li za cyj nej i wo do cią go wej
oraz rów nież pod czas bu do wy i re mon tów
dróg. Od wiecz ny pro blem to prze bieg gra nic
dzia łek. Obec nie pod czas roz li cze nia środ ków
unij nych oraz bio rąc pod uwa gę wy mie nio ne
czyn ni ki, a tak że urlop ma cie rzyń ski pa ni in -
spek tor od za mó wień pu blicz nych, ma my bar -
dzo du że ob cią że nie. Obec nie jed na do dat ko -
wa oso ba by się przy da ła, ale mó wiąc ję zy -
kiem mło dzie żo wym przy du żym wy sił ku
„da je my ra dę”.

Gmi na koń czy du że in we sty cje ka na li -
za cyj ne, czy te raz ła twiej bę dzie wpro -
wa dzić do gmin ne go bu dże tu mniej sze
in we sty cje?
Oprócz du żych in we sty cji ca ły czas re ali -

zu je my dzie siąt ki mniej szych in we sty cji. Moż -
na prze je chać się po ca łej gmi nie, to po pro stu
wi dać. Nie wąt pli wie du że in we sty cje ka na li za -
cyj ne przy sło ni ły te mniej sze. Cho ciaż mó wiąc
żar tem przy bu do wie ka na li za cji mi lio ny „idą
w zie mię”. Mi lio nów nie wi dać, ale na pew no
bę dzie czuć in ny, lep szy za pach w oko li cy. Po
pro stu zdro we po wie trze i czy sta wo da.

Je śli cho dzi o no we in we sty cje to obec nie
roz bu do wu je my szko łę w Lisz kach, roz po czy -
na my bu do wę chod ni ków wraz z prze bu do wą
dro gi w Mni ko wie od dro gi po wia to wej w kie -
run ku stre fy eko no micz nej, roz po czy na my
pro jek to wać sa lę gim na stycz ną w Kry spi no -
wie. W bie żą cym ro ku roz po czy na my bu do wę
ka na li za cji w Czu ło wie. Ma my obec nie mnó -
stwo roz po czę tych pro jek tów w tym: no wej
szat ni spor to wej w Ka szo wie, mo stu w Ście jo -
wi cach, po łą cze nia wo do cią gów Mni ków
– Mo ra wi ca, ka na li za cji stre fy eko no micz nej
Kry spi nów – Cho le rzyn. 

W przy szłym ro ku ru sza bu do wa szko ły
w Mo ra wi cy. Wy ko na my rów nież kon cep cję
bu do wy ka na li za cji dla po łu dnia gmi ny tzn.
dla Ście jo wic, Rącz nej, Je zio rzan. Chce my za -
pro jek to wać zbior ni ki wod ne dla ujęć w Rącz -
nej i Czu ło wie. Je śli cho dzi o zbior nik w Czu -
ło wie, ma my pro blem z po zy ska niem te re nu
ze względ na na nie ure gu lo wa ny stan praw ny
wła sno ści. Chce my rów nież za si lić w wo dę Ba -
czyn. Obec nie miesz kań cy Ba czy na po sia da ją
wo dę z Gmi ny Krze szo wi ce.

Bę dą na pew no wy ko ny wa ne dzie siąt ki
in nych drob nych in we sty cji. Mam tu w szcze -
gól no ści na my śli in we sty cje dro go we i re mon -
ty w szko łach, któ re za wsze są ko niecz ne oraz
wie le, wie le in nych choć mo gą być nie zbyt du -
że, to zde cy do wa nie po lep szą po ziom i kom -
fort ży cia na szym miesz kań com.

Roz ma wiał An drzej Ta łach

Re dak cja: – Nie któ rzy miesz kań cy
twier dzą po tocz nie, że nie wie le w gmi -
nie Lisz ki dzie je się w in we sty cjach?
Ja nusz Faj to: – Wi dzę, iż pan re dak tor

za da je pro wo ku ją ce py ta nie. W ostat nich czte -
rech la tach gmi na wy ko na ła ogrom ny skok cy -
wi li za cyj ny, ka na li zu jąc czte ry miej sco wo ści:
Ka szów, Mni ków, Mo ra wi cę i Chro snę. Zmo -
der ni zo wa no i roz bu do wa no oczysz czal nię
ście ków w Pie ka rach, do któ rej w przy szło ści
po pły ną ście ki rów nież z Czu ło wa i Ba czy na.
Zmo der ni zo wa no dwie klu czo we pom pow nie
ście ków. Wy da no na ten cel pra wie 50 mi lio -
nów zło tych z do fi nan so wa niem ze środ ków
unij nych w kwo cie oko ło 26 mi lio nów (z Fun -
du szu Spój no ści).

Oprócz ka na li za cji i przy oka zji ka na li -
za cji wy ko na li śmy dzie siąt ki ki lo me trów na -
wierzch ni as fal to wych. Otrzy ma li śmy do fi -
nan so wa nie ze środ ków unij nych rów nież na
bu do wę szat ni spor to wej w Ście jo wi cach, re -
mont bu dyn ku OSP w Pie ka rach wraz z prze -
bu do wą pod da sza na ce le szat ni spor to wej,
mo der ni za cję dro gi wraz z bu do wą chod ni -
ków w Mo ra wi cy, re wi ta li za cję ryn ku w Lisz -
kach. Obec nie koń czy my bu do wę chod ni ków
wraz z na wierzch nią as fal to wą w Ka szo wie
(dro ga Ka szów – Ka szów Wy źrał), na któ rą
po sia da my do fi nan so wa nie ze środ ków Na ro -
do we go Pro gra mu Roz wo ju Dróg Lo kal nych
w wy so ko ści oko ło 600 ty się cy zło tych. 

Gmi na kła dzie rów nież na cisk na roz bu -
do wę sie ci wo do cią go wej, oświe tle nia ulicz ne -
go oraz re mon ty szkół. Gmi na do fi nan so wu je
rów nież in we sty cje na dro gach po wia to wych
i wo je wódz kich. W przed mio to wym okre sie na
te re nie gmi ny by ło re ali zo wa nych dzie siąt ki
du żych i drob nych in we sty cji za „gru be” mi lio -
ny zło tych, więk szość miesz kań ców o tym wie.

My ślę, iż ne ga tyw ne opi nie sta no wią
mniej szość i zwią za ne jest to z bra kiem wie -
dzy, a nie jed no krot nie rów nież z ne ga tyw ny -
mi emo cja mi, któ re szcze gól nie po ja wia ją się
pod czas bu do wy ka na li za cji, wo do cią gów
i dróg, gdzie moż na od czuć wszyst kie kłót nie
i nie sna ski są siedz kie. Nie jed no krot nie prze le -
wa ne są one nie ste ty na bar ki urzęd ni ków. Ale
to na szczę ście jest znacz na mniej szość. Więk -
szość miesz kań ców pod cho dzi do in we sty cji ze
zro zu mie niem i apro ba tą.

Dla cze go jest ta ka dłu ga dro ga od zgło -
sze nia po trzeb in we sty cyj nych do ich
re ali za cji?
Dro ga re ali za cji in we sty cji jest róż na dla

róż nych in we sty cji. Jest to za leż ne od wie lu
czyn ni ków. Wy da wa ło by się, iż naj waż niej -
szym czyn ni kiem jest wiel kość po sia da nych
środ ków fi nan so wych. Co oczy wi ście jest bar -
dzo waż ne, ale na wet w nie zbyt dro gich in we -
sty cjach waż niej sze od środ ków fi nan so wych
jest pra wo wła sno ści. Brak zgo dy wła ści cie li
na przej ście przez dział kę z in we sty cją sie cio -
wą, nie ure gu lo wa ny stan praw ny dział ki oraz
prze pi sy, któ re nie uła twia ją ży cia. Prze wle -
kłość po zwo leń po łą czo ne z opo rem wła ści cie -
la dział ki mo że opóź nić in we sty cje na wet
o kil ka lat. 

Sko ro jest to tak żmud na pro ce du ra
i jed no cze śnie gmi na re ali zu je tak du żo
in we sty cji, to czy obec ne za trud nie nie
w re fe ra cie jest wy star cza ją ce? 
W ra mach Re fe ra tu In we sty cji i In fra -

struk tu ry oprócz wy ko ny wa nia in we sty cji i re -
mon tów zaj mu je my się rów nież ob słu gą
oświe tle nia ulicz ne go, współ pra cą z MPK
w spra wach trans por tu zbio ro we go, kon tro lą
bie żą ce go utrzy ma nia oczysz czal ni ście ków,
ka na li za cji i wo do cią gów, bie żą cym utrzy ma -
niem dróg, a na wet BHP w gmi nie. Przy go to -
wu je my wnio ski o do fi nan so wa nie, prze pro -
wa dza my prze tar gi.

Współ pra cu je my z za rząd cą dróg po wia -
to wych i wo je wódz kich oraz wie lo ma in ny mi

Szcze rze o gmin nych
in we sty cjach

Czte ro let nia ka den cja Sa mo rzą du Gmi ny Lisz ki do bie ga koń ca. Tra dy cyj nie jest to czas
pod su mo wań i ocen do ko ny wa nych przez miesz kań ców. Jed no z waż nych kry te riów sta -
no wi re ali za cja gmin nych in we sty cji. Czy du żo ich zre ali zo wa no, py tam Kie row ni ka Re -
fe ra tu In we sty cji i In fra struk tu ry Urzę du Gmi ny Lisz ki Ja nu sza Faj to.

„Ziemia Lisiecka”
Czasopismo Gminy Liszki
Nakład 2000 egzemplarzy
www.liszki.pl
redakcja@liszki.pl 
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PO DZIĘ KO WA NIE
Do żyn ki to naj pięk niej sza na sza na ro do wa tra dy cja. Na prze strze ni wie ków ob rzę dy do -
żyn ko we, zmie nia ły swój cha rak ter. Jed nak tak daw niej jak i dziś do żyn ki są waż ne dla
wszyst kich, bo przy po mi na ją, że to wła śnie dzię ki cięż kiej pra cy rol ni ka co dzien nie tra fia
na sto ły na szych do mów chleb.
Wy ra żam wdzięcz ność Urzę do wi Gmi ny Lisz ki, za zor ga ni zo wa nie te go rocz nych do ży nek.
Ser decz nie dzię ku ję: rad ne mu Cze sła wo wi Sad ko, Sto wa rzy sze niu „Kry spi nów”, Ra dzie So -
łec kiej, miesz kań com wsi Kry spi nów za ogrom ne za an ga żo wa nie i pra ce w przy go to wa -
niach do żyn ko wych. Je stem wdzięcz na Ochot ni czym Stra żom Po żar nym z Gmi ny Lisz ki za
czu wa nie nad bez pie czeń stwem świę tu ją cych. Spe cjal ne sło wa po dzię ko wa nia kie ru ję do
na szych tak licz nie przy by łych księ ży za ce le bro wa nie mszy świę tej dzięk czyn nej.
Wszyst kim uczest ni kom dzię ku ję za tak licz ne przy by cie i do brą za ba wę.
Z wy ra za mi sza cun ku

Soł tys Kry spi no wa
Jó ze fa Wy żga

Ten po mnik to znak pa mię ci o lu dziach,
o któ rych co raz mniej się mó wi. Po sta no wi li -
śmy stwo rzyć coś, co ko lej nym po ko le niom bę -
dzie przy po mi na ło waż niej sze da ty i oso by
two rzą ce pol skie lot nic two. Po wie lu pro jek -
tach i kon cep cjach po wstał po mnik, któ ry sta -
nął tuż za mo gi łą bo ha ter skie go pi lo ta, ka pi -
ta na Me dwec kie go – pod kre śla ks. pro boszcz
Wła dy sław Pal mow ski.

Na po mni ku wid nie je 500 na zwisk. To
pi lo ci, któ rzy zgi nę li w obro nie Pol ski tak że
we Fran cji, An glii i na wszyst kich fron tach
II woj ny świa to wej. Są rów nież na zwi ska pi -
lo tów po mor do wa nych przez NKWD, pi lo -
tów spor to wych i tych, któ rzy zgi nę li w lot ni -
czych ka ta stro fach w Pol sce po ro ku 1947.

Uro czy sto ści od sło nię cia po mni ka roz -
po czął kon cert pie śni pa trio tycz nej w wy ko -
na niu chó ru szkol no -pa ra fial ne go oraz msza
świę ta w in ten cji „Za Oj czy znę i po le głych”
– z udzia łem mło dzie ży szkol nej i ich ro dzi -
ców oraz za pro szo nych, licz nych go ści. Po tem

od by ło się przej ście na cmen tarz i od sło nię -
cie po mni ka, a tak że apel po le głych, zło że nie
kwia tów, za pa le nie zni czy i oko licz no ścio we
prze mo wy. (red)

Ku chwa le i pa mię ci

Na cmen ta rzu pa ra fial nym w Mo ra wi cy od sło nię to po mnik po świę co ny wszyst kim pol -
skim lot ni kom, któ rzy zgi nę li za Oj czy znę. Po mnik usy tu owa no na cmen ta rzu tuż obok
gro bu, w któ rym spo czy wa ka pi tan Mie czy sław Me dwec ki – pierw szy pol ski pi lot, któ -
ry zgi nął w cza sie II woj ny świa to wej. Po my sło daw cą po mni ka i or ga ni za to rem uro czy -
sto ści był pro boszcz pa ra fii w Mo ra wi cy ks. Wła dy sław Pal mow ski, któ ry zre ali zo wał to
przed się wzię cie przy wspar ciu miesz kań ców i firm ka mie niar skich.
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Materiały niezbędne do ociepleń
i wykończeń

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

i wiele innych



WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2014 / 5(75) 7
W ubie głym ro ku Gmi na Lisz ki przy stą pi ła do Part ner stwa Pod kra kow skie go Ob sza ru
Funk cjo nal ne go „Bli sko Kra ko wa”, któ re go li de rem jest Mia sto i Gmi na Ska wi na. Dla
na szej Gmi ny głów nym ce lem pod ję tej współ pra cy jest moż li wość uzy ska nia do fi nan -
so wa nia na przy go to wa nie stra te gii gmi ny oraz do ku men ta cji wy bra ne go pro jek tu in -
we sty cyj ne go. Po sia da jąc przy go to wa ną, „go to wą” do ku men ta cję gmi na bę dzie mo gła
ubie gać się o do fi nan so wa nie re ali za cji ze środ ków ze wnętrz nych (np. unij nych w la tach
2014 – 2020). Na przy go to wa nie stra te gii i do ku men ta cji pro jek tu Gmi na Lisz ki otrzy -
ma do fi nan so wa nie w kwo cie oko ło 500 ty się cy zło tych.

Ra zem dla po zy ska nia
do fi nan so wa nia

Wy ko naw ca roz bu do wy Ze spo łu Szkół
w Lisz kach roz po czął pra ce bu dow la ne.
Obiekt do koń ca ma ja 2015 ro ku zo sta nie po -
więk szo ny o no we skrzy dło, w któ rym znaj -
dzie się sześć no wych sal lek cyj nych i to a le ty.
W ra mach pro wa dzo nych prac za go spo da ro -
wa ny zo sta nie przy le gły te ren i wy ko na na
no wa bra ma wej ścio wa z chod ni kiem. War -
tość prac wy nie sie 1.165.514 zło tych.



Za koń czo no re mont bu dyn ku re mi zy OSP
w Pie ka rach wraz z ada pta cją po miesz czeń
na dwie szat nie spor to we i po kój sę dziow ski
z za ple czem sa ni tar nym dla miej sco we go
klu bu pił kar skie go. W ra mach prac wy mie -
nio no 25 okien i wy re mon to wa no dach. Pra -
ce kosz to wa ły po nad 180.000 zło tych, a po -
ło wa kwo ty to do fi nan so wa nie ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej.



Prze bu do wa dro gi gmin nej Ka szów – Wy źrał
zo sta ła pra wie za koń czo na. Na od cin ku od
dro gi wo je wódz kiej w Ka szo wie do cmen ta -
rza wy ko na no chod nik z od wod nie niem, a na
ca łej dłu go ści dro gi zo sta ło po pra wio ne od -
wod nie nie. No wa na wierzch nia as fal to wa
pod nie sie bez pie czeń stwo kom fort jaz dy.
Koszt in we sty cji wy no si 1,2 mln zło tych,
a po ło wę środ ków gmi na Lisz ki otrzy ma
z Urzę du Wo je wódz kie go. 



W paź dzier ni ku trwa ły koń co we pra ce przy
bu do wie chod ni ka na od cin ku 600 me trów
bie żą cych wzdłuż dro gi wo je wódz kiej w Ka -
szo wie. Sa mo rząd Gmi ny Lisz ki sfi nan so wał
w po ło wie do ku men ta cję bu dow la ną oraz
kosz ty wy ko naw stwa.



Sa mo rząd Gmi ny Lisz ki zle cił wy ko na nie
kon cep cji nad bu do wy bu dyn ku Gim na zjum

w Mni ko wie oraz przy go to wa nie pro jek tu
bu do wy chod ni ka z ka na li za cją bu rzo wą od
ron da w Kry spi no wie w kie run ku bo iska
spor to we go.



Gmi na Lisz ki do ło ży 100.000 zło tych do no -
wej na kład ki as fal to wej (650me trów bie żą -
cych) na dro dze po wia to wej w Chro snej.



W mie sią cach paź dzier nik i li sto pad od bę -
dzie się od biór azbe stu po cho dzą ce go z wy -
mia ny po kryć da cho wych, z bu dyn ków
miesz kal nych i go spo dar czych. Azbest zo sta -
nie ode bra ny z oko ło 60 nie ru cho mo ści.
Łącz ny koszt to 65.000 zło tych.




Pla nu je się ko lej ne już w tym ro ku sprzą ta-
nie „dzi kich wy sy pisk” zlo ka li zo wa nych na
te re nie na szej gmi ny – prze wi dy wa ny koszt
– 4.000 zło tych. (red)

Re jestr umów

Pro jekt Part ner stwo Pod kra kow skie go
Ob sza ru Funk cjo nal ne go „Bli sko Kra ko wa”
jest jed nym z 15 do fi nan so wa nych pro jek tów
w ca łym kra ju z Me cha ni zmu Fi nan so we go
Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go 2009-
2014 i Nor we skie go Me cha ni zmu Fi nan so -
we go w ra mach Pro gra mu: „Roz wój miast
po przez wzmoc nie nie kom pe ten cji jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go, dia log spo łecz ny
oraz współ pra cę z przed sta wi cie la mi spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go” oraz środ ków kra -
jo wych. 

Cał ko wi ta war tość uzy ska ne go do fi nan -
so wa nia dla wszyst kich part ne rów (be ne fi -
cjen tów) za rów no na pra ce pro jek to we jak
i na pra ce zwią za ne z two rze niem stra te gii
gmin, oraz stra te gii sek to ro wych zwią za nych
z roz wo jem edu ka cji, ryn ku pra cy i par ty cy -
pa cji spo łecz nej, a tak że ochro ny śro do wi ska
i re kre acji wy no si 2,23 mln. zło tych.

Po moc ze wnętrz na, (np. unij na) w naj -
bliż szych la tach ma być kie ro wa na przede
wszyst kim do tych be ne fi cjen tów, któ rzy po -
tra fią sku tecz nie ze so bą współ pra co wać na
róż nych płasz czy znach. Stąd pod ję ta przez
gmi nę Lisz ki współ pra ca z in ny mi sa mo rzą -

da mi w ce lu przy go to wa nia nie zbęd nych
opra co wań i pro jek tów. 

Pro jekt „Bli sko Kra ko wa” re ali zo wa ny
jest w part ner stwie 10 pod mio tów. Li de rem
pro jek tu jest gmi na Ska wi na, a par te ra mi są
gmi ny Czer ni chów, Mo gi la ny, Lisz ki i Świąt -
ni ki Gór ne oraz Po wiat Kra kow ski, Uni wer -
sy tet Rol ni czy w Kra ko wie, Ga li cyj ska Izba
Go spo dar cza, Pod kra kow ska Izba Go spo dar -
cza, a tak że Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Bli sko
Kra ko wa”. 

Głów ne ce le pod ję tej współ pra cy to nie
tyl ko za cie śnie nie współ pra cy po mię dzy
gmi na mi w za kre sie wspól ne go roz wią zy wa -
nia pro ble mów i do sko na le nie me cha ni zmów
współ pra cy po mię dzy gmi na mi, a sek to rem
biz ne so wym, na uko wym i spo łecz nym ale
przede wszyst kim przy go to wa nie do ku men -
tów nie zbęd nych do efek tyw ne go ubie ga nia
się o do fi nan so wa nie ze środ ków UE w ra -
mach bu dże tu 2014 -2020 (stra te gie, do ku -
men ty tech nicz ne).

W ra mach wspól nie re ali zo wa ne go pro -
jek tu pod ję to sze reg dzia łań, w tym wy ko na -
no ba da nia i ana li zę sta nu ak tu al ne go, któ re
po zwo lą przy go to wać stra te gię, w któ rej zo -

sta ną opi sa ne głów ne kie run ki roz wo ju pię -
ciu gmin. 

W wrze śniu przed sta wi cie le gmin
uczest ni czą cych w pro jek cie spo tka li się na
te re nie gmi ny Lisz ki w trze ciej se sji ro bo czej
nad zin te gro wa ną stra te gią ob sza ru funk cjo -
nal ne go „Bli sko Kra ko wa”. W ra mach dys ku sji
pa ne lo wych do pra co wy wa li jej za pi sy w kil ku
ob sza rach. Każ dy z tych ob sza rów jest na -
brzmia ły od pro ble mów i każ dy z osob na jest
trud ny do roz wią za nia. Wi dać ol brzy mie za -
an ga żo wa nie i zna jo mość lo kal nych pro ble -
mów u przed sta wi cie li po szcze gól nych gmin.
Wszy scy ro zu mie ją, że jest to wspól ny in te res
– w obec nym świe cie po je dyn cza gmi na ma
ni kłe szan se na otrzy ma nie środ ków unij nych.
Szan se na pod nie sie nie ja ko ści ży cia miesz -
kań ców moż na zwięk szyć tyl ko po przez skon -
so li do wa ne dzia ła nia – pod kre śla Ja cek
Kwiat kow ski z Ma ło pol skie go In sty tu tu Sa -
mo rzą du Te ry to rial ne go i Ad mi ni stra cji, któ -
ry jest wy ko naw cą opra co wa nia do ku men -
tów pla ni stycz nych o cha rak te rze stra te gicz -
nym i ope ra cyj nym oraz do ku men tów wdro -
że nio wych dla pod kra kow skie go ob sza ru
funk cjo nal ne go „Bli sko Kra ko wa”.

Ko lej ne spo tka nie ro bo cze, pod czas któ -
re go do pra co wa ne zo sta ną osta tecz ne za pi sy
za pla no wa no na te re nie gmi ny Czer ni chów.
Przy ję ta stra te gia ob sza ru funk cjo nal ne go
„Bli sko Kra ko wa” wska że głów ne re ko men -
da cje do przy go to wa nia wła snych stra te gii
przez po szcze gól ne gmi ny, tak by mo gły
uwzględ nić lo kal ne po trze by i uwa run ko wa -
nia. Gmi na Lisz ki pod czas przy go to wy wa nia
swo jej stra te gii za pro si przed sta wi cie li miesz -
kań ców, sa mo rzą dów i dzia ła ją cych or ga ni -
za cji. Gmi ny swo je do ku men ty stra te gicz ne
przy go tu ją do czerw ca 2015 ro ku i wte dy na
jej pod sta wie bę dą mo gły przy go to wy wać
kon kret ne pro jek ty pod do fi nan so wa nie ze
środ ków unij nych. (TAŁ)
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Za po mo cą SMS lub e -ma ila prze sy ła ne
bę dą bez płat ne i tyl ko istot ne in for ma cje od -
po wied nio spro fi lo wa ne w za leż no ści od
miej sca za miesz ka nia. Wy ra że nie zgo dy na
otrzy my wa nie in for ma cji jest do bro wol ne.
Każ dy, kto do ko na re je stra cji bę dzie otrzy my -
wał wia do mo ści do ty czą ce gmi ny. Re je stra-

cja ozna cza tak że peł ną ano ni mo wość. W jej
to ku po da je my tyl ko swo je da ne kon tak to we,
któ re za wsze moż na póź niej po pra wić lub
zmie nić. Re je stra cji moż na do ko nać przez
SMS lub In ter net.

Aby ak ty wo wać usłu gę przez SMS na le -
ży w tre ści SMS wpi sać kod przy pi sa ny Two -

jej miej sco wo ści (Ba czyn – GL1, Bu dzyń
– GL2, Cho le rzyn – GL3, Chro sna – GL4,
Czu łów – GL5, Je zio rza ny – GL6, Ka szów
– GL7, Kry spi nów – GL8, Lisz ki – GL9, Mni -
ków – GL10, Mo ra wi ca – GL11, Pie ka ry
– GL12, Rącz na GL13, Ście jo wi ce – GL14),
a na stęp nie wy słać SMS na nr 664 079 964
(koszt wy sła nia SMS zgod nie z Two im pla -
nem ta ry fo wym). Po pra wi dło wej re je stra cji
otrzy ma my po twier dze nie SMS -em.

W ce lu bez płat nej ak ty wa cji usłu gi
przez In ter net na le ży wejść na stro nę
www.wiem co/gl i wy peł nić krót ki for mu larz.
Po twier dze nie re je stra cji w sys te mie otrzy -
ma my na wy bra ny przez nas ka nał ko mu ni -
ka cji. (red)

W tro sce o miesz kań ców

Ce lem Pro jek tu jest do star cze nie kom -
pu te rów z do stę pem do In ter ne tu dla 60 go -
spo darstw do mo wych za gro żo nych wy klu -
cze niem cy fro wym (czy li ta kich, któ re nie po -
sia da ją do stę pu do In ter ne tu).

Pro jekt skie ro wa ny jest do osób i ro dzin
z te re nu Gmi ny Lisz ki speł nia ją cych kry te -
rium do cho do we upo waż nia ją ce do wspar cia
w ra mach po mo cy spo łecz nej lub świad czeń
ro dzin nych, osób nie peł no spraw nych oraz

dzie ci i mło dzie ży uczą cej się, upraw nio nej
do uzy ska nia sty pen diów so cjal nych, ro dzin
za stęp czych, sa mot nych ro dzi ców, któ rzy
speł nia ją kry te rium do cho do we upo waż nia -
ją ce do ko rzy sta nia ze świad czeń fun du szu
ali men ta cyj ne go.

Do dat ko wo w sprzęt kom pu te ro wy
wraz z do stę pem do In ter ne tu oraz sta no wi -
ska do sto so wa ne dla osób nie peł no spraw -
nych wy po sa żo ne zo sta ną trzy szko ły pro wa -

dzo ne przez gmi nę Lisz ki: Ze spół Szkół
w Lisz kach; – Gim na zjum w Mni ko wie;
Szko ła Pod sta wo wa w Kry spi no wie oraz trzy
ogól no do stęp ne Punk ty Kon sul ta cyj ne w sie -
dzi bach OSP.

Cał ko wi ta war tość pro jek tu wy no si
1.192.524 zło tych i na ca łość gmi na Lisz ki
otrzy ma do fi nan so wa nie (85% środ ki UE,
15% środ ki bu dże tu pań stwa). Pro jekt bę dzie
re ali zo wa ny w la tach 2014-2015. W je go ra -
mach uczest ni cy otrzy ma ją szko le nie z pod -
staw ob słu gi kom pu te ra, kom pu te ry z do stę -
pem do In ter ne tu oraz pa kiet szko leń e -le ar -
nin go wych na Elek tro nicz nej Plat for mie
Edu ka cyj nej. Udział w pro jek cie jest bez płat -
ny.

Za chę ca my do śle dze nia stro ny in ter ne -
to wej gmi ny Lisz ki w ce lu uzy ska nia in for -
ma cji o zbli ża ją cej się re kru ta cji uczest ni ków
pro jek tu!!! (red)

Cy fro wy Ho ry zont, czy li
spotk@jmy się w Sie ci

Dla pod nie sie nia bez pie czeń stwa i wy go dy miesz kań ców, Urząd Gmi ny Lisz ki wpro wa -
dził no wo cze sny sys tem do prze ka zy wa nia waż nych in for ma cji do ty czą cych sy tu acji kry -
zy so wych, zbli ża ją cych się za gro żeń me te oro lo gicz nych, awa rii i pla no wa nych przerw
w do sta wie wo dy oraz in nych waż nych wia do mo ści i wy da rzeń. In for ma cje o zbli ża ją -
cych się za gro że niach da dzą miesz kań com szan sę na od po wied nie przy go to wa nie się,
za bez pie cze nie mie nia oraz ochro nę zdro wia i ży cia.

OSP w Je zio rza nach zło ży ła w czerw -
cu 2014 r. wnio sek do za rzą du Wo je wódz -
twa Ma ło pol skie go o do ta cje na za kup wy -
po sa że nia i mo der ni za cję re mi zy w ra -
mach pro jek tu zgło szo ne go do Lo kal nej
Gru py Dzia ła nia „Ko ro na Pół noc ne go Kra -
ko wa” w Pro gra mie Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2007 – 2013. Wnio sko -
wa na kwo ta do ta cji wy no si ła 16.123,60 zł,
co sta no wi ok. 80% ca łe go pro gra mu. 

W trak cie roz pa try wa nia wnio sku
dwu krot nie straż skła da ła uzu peł nie nia
i wy ja śnie nia do wnio sku, ale oto w dniu
29 wrze śnia 2014 r. w sie dzi bie De par ta -
men tu Fun du szy Eu ro pej skich Urzę du
Mar szał kow skie go pod pi sa no umo wę na

Dy rek to ra De par ta men tu Fun du szy Eu ro -
pej skich, a ze stro ny stra ży – Pre zes Sta ni -
sław Ty ra ła i Skarb nik Ka zi mierz Ka rolus.

Do ta cja w spo sób zna czą cy po mo że
do po sa żyć re mi zę w sprzęt nie zbęd ny do
funk cjo no wa nia, ja ko świe tli cy wiej skiej
i bę dzie słu żył wszyst kim miesz kań com
ko rzy sta ją cym z te go lo ka lu.

STO

Są pie nią dze do po zy ska nia!

Po raz ko lej ny Ochot ni cza Straż Po żar na w Je zio rza nach się gnę ła po unij ne środ ki fi -
nan so we na po lep sze nie wa run ków w re mi zie.

Gmi na Lisz ki pod pi sa ła umo wę na do fi nan so wa nie pro jek tu „Cy fro wy Ho ry zont, czy li
spotk@jmy się w Sie ci” w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka,
Oś Prio ry te to wa 8 Spo łe czeń stwo In for ma cyj ne – zwięk sze nie in no wa cyj no ści go spo -
dar ki, Dzia ła nie 8.3 Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy fro we mu – eInc lu sion.

udzie le nie po mo cy fi nan so wej dla Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej w Je zio rza nach. Umo wę
pod pi sa li ze stro ny Sa mo rzą du Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go – Pa weł Knap czyk, Za stęp ca
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Do dat ko we od dzia ły przed szkol ne funk -
cjo nu ją przy szko łach pod sta wo wych w Lisz -
kach, Czu ło wie, Je zio rza nach, Kry spi no wie,
Cho le rzy nie, Rącz nej. Trwa ją pra ce nad uru -
cho mie niem ko lej ne go od dzia łu przed szkol -
ne go w Mo ra wi cy. 

Wszyst kie od dzia ły przy szko łach są
czyn ne w go dzi nach od 7 do 17 (w za leż no ści
od po trzeb na wet wcze śniej i dłu żej) z bez -
płat ną pię cio go dzin ną opie ką (od 8 do 13),
a od płat ność ro dzi ców za opie kę w po zo sta -
łych go dzi nach wy no si 1 zło ty za każ dą go dzi -
nę po nad pięć go dzin po by tu. Koszt wy ży wie -
nia (ca te ring) po no szą ro dzi ce. Uczęsz cza ją ce
do nich dzie ci mo gą na bie żą co ko rzy stać
rów nież z opie ki pe da go gów i lo go pe dów,
a w ra zie po trze by tak że psy cho lo ga i re ha bi -
li tan ta oraz in nych spe cja li stów. Wszyst kie
szko ły suk ce syw nie uru cha mia ją dla naj -
młod szych za ję cia do dat ko we.

Uru cho mie nie od dzia łów przed szkol -
nych dla dzie ci w wie ku 3-6 lat to wyj ście Wój -
ta Gmi ny Wa cła wa Ku li i Ra dy Gmi ny Lisz ki
na prze ciw ocze ki wa niom miesz kań ców. Dzia -
ła nie to po zwo li le piej wy ko rzy stać ba zę
gmin nych pla có wek oświa to wych i po ten cjał
za trud nio nych na uczy cie li. Je śli po zwo lą na to
wa run ki lo ka lo we, to do 2016 ro ku od dzia ły
przed szkol ne bę dą dzia łać przy wszyst kich
szko łach pod sta wo wych w gmi nie Lisz ki.
(red)

�
W Szko le Pod sta wo wej im. An to nie go

Se wioł ka w Czu ło wie funk cjo nu ją trzy od -
dzia ły przed szkol ne: gru pa „An ton ki” li czy
25 dzie ci trzy i czte ro let nich, w gru pie „Mi -
sie” (czte ro i pię cio lat ki) jest 20 dzie ci,
a gru pa „Ty gry ski” to 13 sze ścio lat ków.
Dzie ci ma ją za pew nio ną opie kę w go dzi -
nach od 6.30 do 16.30.

Oprócz sta łych za jęć dy dak tycz nych
w każ dej gru pie re ali zo wa ne są za ję cia do dat -
ko we: ryt micz no -mu zycz ne, gim na stycz no -
-ru cho we, ję zyk an giel ski oraz „Ma łe la bo ra -
to rium przed szko la ka”, ja ko in no wa cja pe da -
go gicz na. Rok 2014 uzna no Ro kiem Czy tel ni -
ka, dla te go też wszyst kie gru py przy stą pią
w paź dzier ni ku do pro jek tu „Wę drów ki
przed szko la ka z baj ka mi do oko ła świa ta”. 

E. Fryc, A. Ra chwa lik,
M. Pu da, A. Hof man

�
Przed szkol ne „Żab ki” to naj młod sze

przed szko la ki ze Szko ły Pod sta wo wej im.
Kard. Ste fa na Wy szyń skie go w Kry spi no -
wie. Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom
lo kal nej spo łecz no ści z ini cja ty wy Wój ta
Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku li oraz dzię ki sta -
ra niom, mię dzy in ny mi Dy rek to ra Szko ły
Sta ni sła wy Kruk, uda ło się stwo rzyć wspa -
nia łe wa run ki do opie ki oraz wszech stron -
ne go roz wo ju dzie ci.

Na uczy ciel ka mi pra cu ją cy mi w przed -
szko lu są Mi ro sła wa Biał kow ska i Ka ro li na
Dzię cioł, o dzie ci dba rów nież pa ni za trud nio -
na, ja ko po moc. Przed szko le wy po sa żo ne jest
w róż no ra kie po mo ce dy dak tycz ne nie zbęd ne
do re ali za cji pod sta wy pro gra mo wej wy cho -
wa nia przed szkol ne go, za baw ki, le ża ki do wy -
po czyn ku. Na uczy cie le pro wa dzą za ję cia z ryt -
mi ki, dzie ci ma ją moż li wość po zna wa nia słó -
wek w ję zy ku an giel skim, a lo go pe da pra cu je
nad do sko na le niem roz wo ju mo wy dziec ka. 

W na szym przed szko lu wpro wa dzo na
jest in no wa cyj na me to da na uki czy ta nia dla
trzy i czte ro lat ków we dług pro fe sor Ja go dy
Cie szyń skiej. Je śli po go da do pi su je dzie ci du -
żo cza su spę dza ją na świe żym po wie trzu. Po -
nad to na si pod opiecz ni uczą się czyn no ści sa -
mo ob słu go wych ta kich jak hi gie na, sa mo -
dziel ne spo ży wa nie po sił ków, ubie ra nie się,
za cho wa nie po rząd ku, współ ży cie w gru pie
i wie lu in nych umie jęt no ści ży cio wych nie -
zbęd nych do funk cjo no wa nia w spo łecz no ści.

Dzie ci bar dzo szyb ko roz wi ja ją się, uspo -
łecz nia ją i usa mo dziel nia ją. Przed szko le za -
pew nia ca ło dzien ne wy ży wie nie we dług
wska zań ro dzi ców. Wi dząc uśmiech na twa-
rzy dzie ci i za do wo le nie da je nam to ogrom -
ną ra dość i sa tys fak cję z pra cy.

Przed szko le pra cu je pięć dni w ty go dniu
od go dzi ny 7.00 do go dzi ny 17.00. W go dzi -
nach od 8.00 do 13.00 – za ję cia pro wa dzo ne
są w ra mach re ali za cji pod sta wy pro gra mo -
wej bez płat nie. Od go dzi ny 7.00 do go dzi ny
8.00 oraz od 13.00 do 17.00 przed szko le płat -
ne jest 1zł za go dzi nę po by tu dziec ka w przed -
szko lu.

Mi ro sła wa Biał kow ska
�

Wraz z roz po czę ciem ro ku szkol ne go
2014/2015, swo je drzwi dla dzie ci w wie ku

przed szkol nym otwo rzył no wo po wsta ły
Od dział Przed szkol ny przy Szko le Pod sta -
wo wej im. Bł. Mat ki Te re sy z Kal ku ty
w Cho le rzy nie z Fi lią w Mni ko wie.

To wy da rze nie za pi sze się nie tyl ko na
kar tach kro ni ki szkol nej, ale też przej dzie do
hi sto rii ca łej Gmi ny, ca łej na szej spo łecz no ści
lo kal nej. Ma my na dzie ję, że otwar cie no we go
Od dzia łu Przed szkol ne go spo wo du je przede
wszyst kim ra dość dzie ci, ale i za do wo le nie ro -
dzi ców. Od dział Przed szkol ny funk cjo nu je
w zmo der ni zo wa nej, pięk nie wy re mon to wa -
nej czę ści szko ły. Do re ali za cji za dań dy dak -
tycz nych, wy cho waw czych i opie kuń czych po -
sia da my dwie ko lo ro we, sta ran nie wy po sa żo -
ne sa le. Dzie ci ma ją moż li wość ko rzy sta nia
z bar dzo do brze wy po sa żo nej sa li gim na -
stycz nej, bo iska i pla cu za baw. Te ren wo kół
przed szko la do sko na le na da je się na spa ce ry
po naj bliż szej oko li cy. Za pew nia my dzie ciom
moż li wość wspól nej za ba wy i na uki w bez -
piecz nych, przy ja znych i do sto so wa nych do
ich po trzeb wa run kach w go dzi nach od 7: 00-
17: 00. Przed szko le za trud nia wy kwa li fi ko wa -
ną ka drę pe da go gicz ną, po szu ku ją cą in no wa -
cyj nych roz wią zań, do brze przy go to wa ną me -
to dycz nie, cią gle do sko na lą cą swo je umie jęt -
no ści. Do opie ki nad dzieć mi za trud nio ny jest
su mien ny i przy ja zny per so nel ob słu gi.

Aby jak naj le piej roz wi jać na szych ma -
łych wy cho wan ków ofe ru je my nie od płat ne
za ję cia do dat ko we z ję zy ka an giel skie go, ryt -
mi ki, re li gii oraz za baw lo go pe dycz nych. 

Na szym prio ry te tem bę dzie kształ to wa -
nie u dzie ci na wy ków zdro we go sty lu ży cia
oraz bez pie czeń stwa, po nie waż wie rzy my, że
na wy ki te kształ to wa ne wła śnie w wie ku
przed szkol nym ma ją naj bar dziej trwa ły cha -
rak ter. Pla ców ka ofe ru je smacz ne i zdro we po -
sił ki, któ re są z ogrom ną sta ran no ścią przy go -
to wa ne przez ze wnętrz ną fir mę współ pra cu -
ją cą z przed szko lem.

Pra gnie my, aby wy cho wa nek na sze go
przed szko la wy rósł na ak tyw ne go czło wie ka,
uwraż li wio ne go na pięk no ota cza ją ce go go
świa ta, mo gą ce go bez piecz nie po ru szać się po
roz ma itych je go ścież kach.

A. Cza jow ska i M. Kor pak

Przed szko la w szko łach

Wiel kim za in te re so wa niem cie szą się po wsta łe z no wym ro kiem szkol nym do dat ko we
od dzia ły przed szkol ne dla dzie ci w wie ku od 3 do 6 lat. Uczęsz cza do nich po nad 370
dzie ci (wśród nich tak że nie peł no spraw ne). W nie któ rych szko łach już po kil ku dniach
re kru ta cji był kom plet przed szko la ków, a w kil ku są jesz cze wol ne miej sca.

Przez ca ły mie siąc w po nie dział ki,
śro dy i piąt ki od by wa ły się za ję cia dla mło -
dzie ży. Na pierw sze spo tka nie przy szło po -
nad 20 dzie ci. Roz pię tość wie ko wa uczest -
ni ków by ła bar dzo du ża od 8 do 16 lat.
Młod sze dzie ci przy szły z ro dzi ca mi, któ -
rzy zo sta li na za ję ciach w ro li ob ser wa to -
rów. Po czę ści or ga ni za cyj nej prze pro wa -
dzo no za ję cia z roz wi ja nia li nii ga śni czej.
Pra wie wszy scy uczest ni cy za ba wy brali
już udział w po przed nich la tach w na szej

za ba wie – za ję cia te prze bie ga ły, więc szyb -
ko i spraw nie. A, że dzień był upal ny – wo -
da la ła się sze ro ko. 

Spo tka nia od by wa ły się na bo isku
spor to wym przy Szko le Pod sta wo wej w Je -
zio rza nach. By ły to za ję cia spor to wo – ru -
cho we z ele men ta mi szko le nia stra żac kie -
go. Na za koń cze nie za jęć od był się grill oraz
roz da nie upo min ków dla uczest ni ków.

Wspól ne za ba wy dzie ci i stra ża ków
wpi sa ły się na sta łe do ka len da rza dzia łań
dru hów z OSP w Je zio rza nach. Co ro ku la -
tem i w cza sie fe rii zi mo wych or ga ni zo wa -
ne są ta kie przed się wzię cia. Po raz ko lej ny
Gmi na Lisz ki po mo gła w zor ga ni zo wa niu
wa ka cyj nych za jęć i wy go spo da ro wa ła
pew ną pu lę pie nię dzy na po czę stu nek
i upo min ki dla uczest ni ków w ra mach
wspie ra nia or ga ni za cji po za rzą do wych. Do
zo ba cze nia za rok! (STO)

La to w re mi zie

Po raz ko lej ny dru ho wie z Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Je zio rza nach zor ga ni -
zo wa li wa ka cyj ne za ję cia dla dzie ci szkol -
nych w mie sią cu sierp niu w ra mach za ba -
wy „Let nia Spor to wa Szkół ka Stra żac ka”.
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Wy bo ry
sa mo rzą do we 2014
Na te re nie Gmi ny Lisz ki 16 li sto pa da czyn nych bę dzie 12 Ob -

wo do wych Ko mi sji Wy bor czych, w któ rych w go dzi nach od 7.00 do
21.00 moż na gło so wać. Każ dy miesz ka niec otrzy ma kil ka kart do gło -
so wa nia z kan dy da ta mi na: Wój ta Gmi ny Lisz ki, rad nych Ra dy Gmi -
ny Lisz ki, rad nych Ra dy Po wia tu Kra kow skie go i rad nych Sej mi ku
Ma ło pol ski. Na każ dej kar cie do gło so wa nia wy bie ra my tyl ko jed ne go
kan dy da ta sta wia jąc w krat ce obok je go na zwi ska dwie prze ci na ją ce
się li nie (tzw. „krzy żyk”). Po ni żej po da je my kan dy da tów na Wój ta
Gmi ny Lisz ki oraz kan dy da tów do Ra dy Gmi ny Lisz ki, a tak że kan -
dy da tów do Ra dy Po wia tu Kra kow skie go (na pod sta wie htp://wy bo -
ry 2014.pkw.gov.pl)

16 li sto pa da bę dzie my wy bie rać Wój ta Gmi ny Lisz ki, rad nych Ra -
dy Gmi ny Lisz ki, rad nych Ra dy Po wia tu Kra kow skie go oraz rad -
nych Sej mi ku Ma ło pol ski.

Kan dy da ci na Wój ta Gmi ny Lisz ki
Bur mistrz Woj ciech            zam. Chro sna, wiek: 60         KWW Wspól no ta Gmi ny Lisz ki
Czech Bar ba ra                      zam. Pie ka ry, wiek: 58          Ko mi tet Wy bor czy PSL
Ku la Wa cław Ja nusz            zam. Kry spi nów, wiek: 59     KWW PO PIS Lisz ki -2014
Miś Pa weł Sta ni sław           zam. Lisz ki, wiek: 34             KW Pra wo i Spra wie dli wość
Rysz ka Sta ni sław Pa weł    zam. Cho le rzyn, wiek: 55     KWW Lep sza Gmi na Lisz ki

Sie dzi by Ob wo do wych Ko mi sji Wy bor czych

Nr Gra ni ce ob wo du
gło so wa nia

Sie dzi ba Ob wo do wej
Ko mi sji Wy bor czej

1 Lisz ki Szko ła Pod sta wo wa w Lisz kach 
2 Rącz na Szko ła Pod sta wo wa w Rącz nej 
3 Je zio rza ny Szko ła Pod sta wo wa w Je zio rza nach 
4 Ście jo wi ce Re mi za OSP w Ście jo wi cach 
5 Ka szów Szko ła Pod sta wo wa w Ka szo wie 
6 Czu łów Szko ła Pod sta wo wa w Czu ło wie 
7 Mni ków Gim na zjum w Mni ko wie 
8 Chro sna, Ba czyn Dom Lu do wy w Chro snej 
9 Mo ra wi ca Szko ła Pod sta wo wa w Mo ra wi cy 

10 Kry spi nów Szko ła Pod sta wo wa w Kry spi no wie 
11 Cho le rzyn, Bu dzyń Szko ła Pod sta wo wa w Cho le rzy nie 
12 Pie ka ry Szko ła Pod sta wo wa w Pie ka rach 

Lisz ki I
(wschod nia część so łec twa)

Ko mi tet Wy bor czy PSL
Wą sik Jo an na, wiek: 39 

KW Pra wo i Spra wie dli wość 
Pio trow ski Ja cek Ro man, wiek: 33 

KWW PO PIS Lisz ki -2014
Ko wa lik Jó zef Jan, wiek: 66 

KWW Wspól no ta Gmi ny Lisz ki
Wy ro ba Wa cław, wiek: 49 

Lisz ki II
(za chod nia część so łec twa)

Ko mi tet Wy bor czy PSL
Wla zło Ju lian, wiek: 65 

KW Pra wo i Spra wie dli wość 
Fe luś An na Ma ria, wiek: 35 

KWW PO PIS Lisz ki -2014
Bu czek Ma rek Ste fan, wiek: 40 

KWW Lep sza Gmi na Lisz ki
Pra del Ma rek Ry szard, wiek: 38 

Rącz na I
(pół noc na część so łec twa)

Ko mi tet Wy bor czy PSL
Ty ra ła Adam, wiek: 66 

KW Pra wo i Spra wie dli wość 
Ka sprzyc ki Wie sław Jan, wiek: 49 

KWW PO PIS Lisz ki -2014
Kru pa Krzysz tof, wiek: 36 

KWW Lep sza Gmi na Lisz ki
Ro sek Le sław Ka zi mierz, wiek: 69  

Rącz na II
(po łu dnio wa część so łec twa)

KW Pra wo i Spra wie dli wość
So twin -So be sto Do ro ta, wiek: 40 

KWW PO PIS Lisz ki -2014
Tyr ka Piotr, wiek: 38 

KWW Lep sza Gmi na Lisz ki
Ko wal czyk Sta ni sław Ma rek, wiek: 53 

KWW Wspól no ta Gmi ny Lisz ki
Sro ka An drzej Wie sław, wiek: 44 

Je zio rza ny

Ko mi tet Wy bor czy PSL
Ty ra ła Zdzi sław, wiek: 52 

KW Pra wo i Spra wie dli wość
Ka ro lus Ka zi mierz, wiek: 52 

KWW PO PIS Lisz ki -2014
Ja nas Da nu ta, wiek: 50 

Ście jo wi ce

KW Pra wo i Spra wie dli wość
Bąk Jan, wiek: 60 

KWW PO PIS Lisz ki -2014
Su chan Mi ro sław Fran ci szek, wiek: 55 

Ka szów I
(wschod nia część so łec twa)

KW Pra wo i Spra wie dli wość
Ka sprzyc ki Wie sław Grze gorz, wiek: 34 

KWW Lep sza Gmi na Lisz ki
Haj du ga Sła wo mir Krzysz tof, wiek: 30 

KWW Ka szów Ra zem
Tro jan Ja nusz Wła dy sław, wiek: 44 

Kan dy da ci do
Ra dy Gmi ny
Lisz ki
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Ka szów II
(za chod nia część so łec twa)

Ko mi tet Wy bor czy PSL
So cha Jó zef, wiek: 64 

KW Pra wo i Spra wie dli wość
Pi lis Dag ma ra Ja dwi ga, wiek: 46 

KWW Lep sza Gmi na Lisz ki
Krze myk Ma ria, wiek: 53 

KWW Ka szów Ra zem
Tro jan He le na, wiek: 70 

Czu łów

Ko mi tet Wy bor czy PSL
Kwo ka Ja nusz, wiek: 55 

KW Pra wo i Spra wie dli wość
Ma stek Ta de usz, wiek: 56 

KWW Lep sza Gmi na Lisz ki
Ko nik Ire na, wiek: 60 

KWW Wspól no ta Gmi ny Lisz ki
Ma lik Zbi gniew An drzej, wiek: 56 

Mni ków

KW Pra wo i Spra wie dli wość
Ką cik Sła wo mir Sta ni sław, wiek: 27 

KWW PO PIS Lisz ki -2014
Kor pak Ire na, wiek: 58 

KWW Lep sza Gmi na Lisz ki
Czech Ma rek Fran ci szek, wiek: 41 

KWW Wspól no ta Gmi ny Lisz ki
Fran kow ska Ro za lia Ste fa nia, wiek: 37 

Chro sna – Ba czyn

Ko mi tet Wy bor czy PSL
So cha Ta de usz, wiek: 67 

KWW PO PIS Lisz ki -2014
Ba ster Bog dan Sta ni sław, wiek: 52 

KWW Wspól no ta Gmi ny Lisz ki
Bur mistrz Woj ciech, wiek: 60

KWW Lep sza Gmi na Lisz ki
Rze wu ski Ste fan, wiek: 67 

Mo ra wi ca

KW Pra wo i Spra wie dli wość
Ką cik Ma riusz Ma te usz, wiek: 35 

KWW PO PIS Lisz ki -2014
Ka czor Zbi gniew Sta ni sław, wiek: 57 

KWW Lep sza Gmi na Lisz ki
Set ko wicz Krzysz tof Zbi gniew, wiek: 48 

Kry spi nów

Ko mi tet Wy bor czy PSL
Wy żga Jó ze fa Cze sła wa, wiek: 58 

KWW Wspól no ta Sa mo rzą do wa PK
Ró życ ka Mo ni ka Agniesz ka, wiek: 37 

KWW PO PIS Lisz ki -2014
Wierz bic ki Alek san der, wiek: 66 

KWW Wspól no ta Gmi ny Lisz ki
Sad ko Cze sław, wiek: 60 

Cho le rzyn – Bu dzyń

Ko mi tet Wy bor czy PSL
Kor pak Elż bie ta, wiek: 66 

KW Pra wo i Spra wie dli wość
Kruk Sta ni sław Krzysz tof, wiek: 28 

KWW PO PIS Lisz ki -2014
Miar ka Kry sty na, wiek: 56 

KWW Lep sza Gmi na Lisz ki
Rysz ka Kry sty na An na, wiek: 54 

KWW Wspól no ta Gmi ny Lisz ki
Staś kie wicz Ma ciej Pa weł, wiek: 26 

Pie ka ry

Ko mi tet Wy bor czy PSL
Olej ko Ja ni na, wiek: 48 

KW Pra wo i Spra wie dli wość
Ma zur Mar cin Ga li jusz, wiek: 37 

KWW PO PIS Lisz ki -2014
Su chan Sta ni sław, wiek: 62 

KWW Lep sza Gmi na Lisz ki
Stecz ko Mo ni ka Agniesz ka, wiek: 31 

KWW Wspól no ta Gmi ny Lisz ki
Mar czyk Ma rek, wiek: 52

Ko mi tet Wy bor czy PSL 

1. Mą dry Sta ni sław, wiek: 57 

2. Py la Zo fia, wiek: 57 

3. Ro ba kie wicz An drzej, wiek: 45 

4. Fe luś An na Mo ni ka, wiek: 27 

5. Stecz ko Ja nusz, wiek: 55 

6. Mlo stek Bar ba ra, wiek: 23 

KW Plat for ma Oby wa tel ska RP 

1. Gre la Ja ni na Ro za lia, wiek: 66 

2. Haj to Mi ro sław Sta ni sław, wiek: 31 

3. Ry ba Ka zi mie ra, wiek: 54

4. Ko zioł Ma te usz Mi chał, wiek: 29 

5. Ja kó bik Krzysz tof An drzej, wiek: 34 

6. Su cha nik Elż bie ta Be ata, wiek: 45

KW Pra wo i Spra wie dli wość

1. Miś Pa weł Sta ni sław, wiek: 34 

2. Sta ro wicz Ja nusz, wiek: 56 

3. Kuć Aga ta Do ro ta, wiek: 37 

4. Go łąb Zo fia, wiek: 59 

5. Py la Agniesz ka Bar ba ra, wiek: 38 

6. Kruk Woj ciech Łu kasz, wiek: 46 

KW Po ro zu mie nie Pod kra kow skie 

1. Faj to Ja nusz, wiek: 44 

2. An tos Mał go rza ta, wiek: 45 

3. Ko wal Woj ciech Jó zef, wiek: 43 

4. Bu czek Jo an na Zo fia, wiek: 24 

5. Kruk Ra fał Piotr, wiek: 28 

6. Urba niec Jo lan ta, wiek: 52

KWW Wspól no ta Sa mo rzą do wa PK 

1. Ja strzęb ski Pa weł Ar tur, wiek: 45 

2. Wro na Ha li na, wiek: 55 

3. Cy ga nik Ka ta rzy na Jo an na, wiek: 23 

4. So be sto Ire na Ma ria, wiek: 52 

5. Li twic ki Da wid Piotr, wiek: 27 

6. Mi ta na Ja kub Krzysz tof, wiek: 32 

Kan dy da ci do Ra dy Po wia tu Kra kow skie go
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Eg za min ma for mę pi sem ną. Przy stą -
pie nie do eg za mi nu jest wa run kiem ukoń cze -
nia gim na zjum, ale nie okre śla się mi ni mal -
ne go wy ni ku, ja ki zda ją cy po wi nien uzy skać,
to też eg za mi nu nie moż na nie zdać.

Eg za min gim na zjal ny skła da się
z trzech czę ści: hu ma ni stycz nej, ma te ma tycz -
no -przy rod ni czej i czę ści do ty czą cej ję zy ka
ob ce go no wo żyt ne go. Część hu ma ni stycz na
skła da się z od ręb nych ze sta wów za dań z za -
kre su ję zy ka pol skie go oraz hi sto rii i wie dzy
o spo łe czeń stwie. Część ma te ma tycz no -przy -
rod ni cza skła da się z od ręb nych ze sta wów za -
dań z za kre su ma te ma ty ki oraz przed mio tów
przy rod ni czych: bio lo gii, che mii, fi zy ki i geo -
gra fii. W czę ści do ty czą cej ję zy ka ob ce go no -
wo żyt ne go gim na zja li sta do ko nu je wy bo ru
jed ne go z sied miu ję zy ków: an giel skie go,

fran cu skie go, hisz pań skie go, nie miec kie go,
ro syj skie go, ukra iń skie go i wło skie go, z za -
strze że niem, że gim na zja li sta mo że wy brać
tyl ko ten ję zyk, któ re go uczył się w gim na -
zjum ja ko przed mio tu obo wiąz ko we go.
Ucznio wie roz wią zu ją ze sta wy za dań z ję zy -
ka no wo żyt ne go al bo tyl ko na po zio mie pod -
sta wo wym lub na po zio mie pod sta wo wym
i roz sze rzo nym.

Każ dą część eg za mi nu prze pro wa dza się
in ne go dnia. Czę ści hu ma ni stycz na i ma te -
ma tycz no -przy rod ni cza trwa ją po 150 mi nut.
Część eg za mi nu z ję zy ka ob ce go no wo żyt ne -
go trwa 60 mi nut na każ dym z po zio mów:
pod sta wo wym i roz sze rzo nym.

Pra ce eg za mi na cyj ne spraw dza ją wy -
kwa li fi ko wa ni eg za mi na to rzy we dług jed no -
li tych kry te riów. Po spraw dze niu prac usta la

się wy ni ki eg za mi na cyj ne w na stę pu ją cych
sze ściu za kre sach: ję zyk pol ski; hi sto ria i wie -
dza o spo łe czeń stwie; ma te ma ty ka; przed -
mio ty przy rod ni cze; ję zyk ob cy no wo żyt ny
na po zio mie pod sta wo wym; ję zyk ob cy no -
wo żyt ny na po zio mie roz sze rzo nym.

Wy nik po da wa ny jest w pro cen tach.
Wy nik pro cen to wy to od se tek punk tów (za -
okrą glo ny do licz by cał ko wi tej), któ re zda ją cy
zdo był za za da nia mie rzą ce wia do mo ści
i umie jęt no ści z da ne go za kre su. Na przy kład
je śli zda ją cy za za da nia ma te ma tycz ne zdo-
był 23 punk ty spo śród 30 moż li wych do zdo -
by cia, to uzy ska wy nik pro cen to wy rów ny 77.
Wy nik eg za mi nu po da wa ny jest tak że w ska li
sta ni no wej. Ska la sta ni no wa sto so wa na w po -
mia rze dy dak tycz nym od po wia da na py ta nie
ja ką po zy cję zaj mu je wy nik osią gnię ty przez
ucznia, szko łę na tle wy ni ków osią gnię tych
przez ca łą po pu la cję. Ska la sta ni no wa wpro -
wa dza 9 prze dzia łów wy ni ków (1- naj niż szy,
9 – naj wyż szy). Cen tral na Ko mi sja Eg za mi -
na cyj na zbie ra wy ni ki ze wszyst kich szkół
i wy kre śla hi sto gram, dzie li go na 9 czę ści
otrzy mu jąc roz kład sta ni no wy. Dzię ki te mu
otrzy mu je pro gi punk to we po prze kro cze niu,
któ rych uczeń kla sy fi ko wa ny jest do da nej
sta ni ny. Je że li eg za min w da nym ro ku był ła -
twy punk ty w tej ska li bę dą wyż sze. (red)

Eg za min gim na zjal ny prze pro wa dza ny jest w trze ciej kla sie gim na zjum i od by wa się co -
rocz nie w kwiet niu. Pod czas eg za mi nu spraw dza ne są opa no wa nie wia do mo ści i umie -
jęt no ści na by tych pod czas trzy let niej na uki w gim na zjum. Jest on po wszech ny i obo -
wiąz ko wy. 

Wy ni ki eg za mi nu
gim na zjal ne go

Wy nik eg za mi nu oprócz punk tów i pro -
cen tów po da je się rów nież w tzw. ska li sta ni -
no wej dzie wiąt ki. Im wyż szy sta nin tym le -
piej. Naj wyż szy sta nin to „9”. Naj lep sze kra -

kow skie gim na zja to te z wy ni ka mi w sta ni -
nie 9. W Kra ko wie jest ich w bie żą cym ro ku
17. W tym ani jed nej szko ły ogól no do stęp nej.

Wszyst kie, to szko ły pry wat ne, spo łecz ne, ka -
to lic kie. 

Do brze jest uświa do mić so bie, ja cy
ucznio wie tra fia ją do tych gim na zjów.
Otóż pra wie wy łącz nie lau re aci kon kur sów
i ucznio wie ze świa dec twem z czer wo nym
pa skiem. Sło wem naj lep si. I już ma my wła -
ści wą od po wiedź na py ta nie – dla cze go w po -
zo sta łych szko łach wy ni ki są niż sze? No wła -
śnie dla te go, że za bra kło w nich naj lep szych
uczniów. 

Eg za min gim na zjal ny 2014

Eg za min gim na zjal ny za wsze wzbu dzał wie le emo cji wśród uczniów, na uczy cie li oraz
ro dzi ców. Bądź co bądź to od wy ni ku eg za mi nu oraz ocen na świa dec twie za le ży dal sza
ka rie ra mło de go czło wie ka. 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
zakresy:

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZY-
RODNICZA zakresy: JĘZYK ANGIELSKI
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średnie wyniki
w Powiecie Krakowskim 69,9 61,6 50,6 55,0 68,0 44,0

średnie wyniki
w Gminie Liszki 72,0 59,0 44,3 52,5 64,7 41,0

Gimnazjum Liszki 69,2 6 55,3 4 43,7 5 51,8 5 61,5 5 35,6

Gimnazjum Mników 75,3 7 63,4 7 45,1 5 53,2 6 68,8 6 48,6

Wy ni ki eg za mi nu gim na zjal ne go uczniów po szcze gól nych gim na zjów w Gmi nie Lisz ki w 2014 ro ku 
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Te go rocz ne wy ni ki eg za mi nów w Gim -

na zjum w Mni ko wie do bit nie po ka zu ją, że
w tych sa mych wa run kach, przy tych sa mych
na uczy cie lach uczą cych, moż na osią gać róż -
ne wy ni ki. Wśród trzech klas trze cich naj -
wyż szy wy nik osią gnę ła kla sa IIIa. Kla sa ję -
zy ko wa. Tu wy ni ki naj wyż sze (9), bar dzo wy -
so kie (8) i tyl ko je den ob szar wy nik wy so ki
(7). Po zo sta łe kla sy z niż szy mi wy ni ka mi da -
ły śred nią szko ły jak po ni żej w ta be li.

Gdy by do Gim na zjum w Mni ko wie
uczęsz cza li wy łącz nie ucznio wie z kla sy IIIa,
szko ła z wy ni ka mi w sta ni nach 9 i 8 mo gła -
by aspi ro wać do gro na naj lep szych. Do pu -
blicz nej szko ły uczęsz cza ją jed nak ucznio wie
o róż nych moż li wo ściach in te lek tu al nych
i per cep cyj nych. 

W ostat nich la tach zro dził się wśród ro -
dzi ców uczniów klas szó stych trend, po sy ła -
nia dzie ci do szkół kra kow skich. De cy du je
o tym wie le czyn ni ków, nie za wsze ra cjo nal -
nych i uza sad nio nych. Je śli ro dzic wy bie ra dla
swo je go dziec ka szko łę pry wat ną z wy ni ka -
mi w sta ni nie 9 to zro zu mia łe. Je śli jed nak
po sy ła się dziec ko do szko ły, w któ rej wy ni ki
są po rów ny wal ne z wy ni ka mi na szej kla sy
IIIa lub niż sze, to za sta na wiam się, po co na -
ra żać dziec ko na do dat ko wy stres zwią za ny
z do jaz da mi i cał ko wi tą zmia ną śro do wi ska
ró wie śni cze go.

Mo ja wy po wiedź ma na ce lu uka za nie,
że w ogól no do stęp nej szko le moż na osią gać
bar dzo wy so kie wy ni ki. Ucznio wie po nad to
nie są wy ry wa ni cał ko wi cie ze swo je go śro -

do wi ska. Szko ły na wsi są mniej licz ne, co da -
je wyż szy sto pień bez pie czeń stwa, lep szą
opie kę in dy wi du al ną dziec ka. 

Szko ły w na szej gmi nie ma ją po nad to
bar dzo do bre wa run ki ba zo we, a wy po sa że -
nie czę sto prze wyż sza stan dar dy. Nie zro bi my
jed nak wie le, je śli naj lep si ucznio wie szkół
pod sta wo wych szu kać bę dą miej sca w szko -
łach kra kow skich. Bo wiem „z pu ste go i Sa lo -
mon nie na le je”. 

W na szym gim na zjum nie jest źle jak na
wy ni ki w ogól no do stęp nej szko le, do któ rej
uczęsz cza ją ucznio wie o róż nych moż li wo -

ściach in te lek tu al nych i per cep cyj nych. Jed -
nak mo ja wy po wiedź ma na ce lu prze ko na -
nie, że na wet w ta kim gim na zjum jak na sze
moż li we jest osią ga nie przez uczniów naj -
wyż szych wy ni ków i rów na nie do naj lep -
szych. Na przy kła dzie te go rocz nych wy ni ków
z eg za mi nu gim na zjal ne go w Gim na zjum
w Mni ko wie jest to do sko na le wi docz ne. 

Ja ni na Gre la
Dy rek tor Gim na zjum

im. Księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go
w Mni ko wie

Warsz ta ty fo to gra ficz ne skie ro wa ne są
przede wszyst kim dla mło dzie ży gim na zjal -
nej i uczniów kla sy szó stej szko ły pod sta wo -
wej. Do tej po ry za ję cia cie szy ły się ogrom ną
po pu lar no ścią wśród na szych uczniów głów -
nie, ze wzglę du na nie zwy kle atrak cyj ną for -
mę i bar dzo cie ka wą te ma ty kę. Po nad to na -
uka ro bie nia, co naj mniej po praw nych tech -
nicz nie zdjęć, dla mło dych lu dzi ży ją cych
w do bie ko mu ni ka cji me dial nej i kul tu ry in -
ter ne to wej wy da je się wprost nie zbęd na do
po zy tyw ne go za ist nie nia w spo łe czeń stwie. 

Na sza szko ła za pew nia bar dzo do bre
wa run ki do re ali zo wa nia am bit nych przed -
się wzięć zwią za nych z fo to gra fią. Dys po nu -
je my wła snym stu diem fo to gra ficz nym wy -
po sa żo nym w pro fe sjo nal ne stu dyj ne lam py
bły sko we, lam py świa tła cią głe go, tła fo to gra -
ficz ne, re kwi zy ty, sta ty wy i blen dy. Ma my
oczy wi ście wła sne apa ra ty fo to gra ficz ne, pro -
jek to ry i kom pu te ry. 

To wszyst ko spra wia, że mo że my wspa -
nia le wy ko rzy sty wać po ten cjał ar ty stycz ny
mło dzie ży, po bu dzać ich kre atyw ność, roz wi -
jać pa sje twór cze oraz uwraż li wiać na pięk no
ob ra zu ma lo wa ne go świa tłem. Aby w peł ni
wy ko rzy stać za ple cze tech nicz ne i ta lent na -
szej mło dzie ży, ko niecz nym ele men tem
warsz ta tów są oczy wi ście za ję cia teo re tycz ne
z za kre su pod staw opty ki, bu do wy apa ra tów
fo to gra ficz nych i obiek ty wów, kom po zy cji,
eks po zy cji, ope ro wa nia świa tłem za sta nym
i świa tłem sztucz nym. 

Po zna je my tak że hi sto rię fo to gra fii
ucząc się od naj więk szych mi strzów w dzie -
jach (Adams, Lar ti gue, Car tier -Bres son,

Evans, Stie glitz, We ston, Ker tesz i wie lu in -
nych). Po ta kim przy go to wa niu teo re tycz nym
roz po czy na ją się za ję cia prak tycz ne, któ re
prze pro wa dza my w na szym stu dio fo to gra -
ficz nym lub pod czas ple ne rów or ga ni zo wa -
nych w uro czych za kąt kach ma gicz ne go Kra -
ko wa. 

Nie bra ku je tak że wy jaz dów do Mu -
zeum Hi sto rii Fo to gra fii i na wy sta wy fo to -
gra ficz ne. Re zul ta tem tych za jęć jest naj czę -
ściej wy sta wa fo to gra ficz na prac na szej mło -
dzie ży, a w naj bliż szych pla nach ma my tak że
zor ga ni zo wa nie gmin ne go kon kur su fo to gra -
ficz ne go.

Ro bie nie (pstry ka nie) zdjęć jest bar dzo
po pu lar ne i nie wy ma ga żad nej wie dzy
i wraż li wo ści ar ty stycz nej. Jed nak że wy ko na -
nie zdję cia, któ re bę dzie pięk ne, cie ka we, nie -
po wta rzal ne i nie ba nal ne, któ re nas za chwy ci
i bę dzie dla nas po wo dem do du my jest wiel -
ką sztu ką i wy ma ga so lid nej por cji wie dzy
i zdol no ści. Wy ma ga uświa do mie nia so bie, że
to nie apa rat (na wet naj droż szy i naj lep szy)
ro bi zdję cie. Zdję cie za wsze wy ko nu je fo to -
graf. Jest to na szą de wi zą w gro nie szkol nych
pa sjo na tów fo to gra fii.

Da riusz Jach

W Ze spo le Szkół im. św. Ja na Kan te go w Lisz kach już od kil ku lat pro wa dzo ne są re gu -
lar nie warsz ta ty fo to gra ficz ne. Do tej po ry mia ły one cha rak ter obo wiąz ko wych za jęć
ar ty stycz nych dla uczniów, któ rzy wy bra li ta ki ro dzaj mo du łu. Na to miast w obec nym
ro ku szkol nym za ję cia fo to gra ficz ne bę dą pro wa dzo ne w for mie za jęć do dat ko wych roz -
wi ja ją cych in dy wi du al ne za in te re so wa nia uczniów. 

Warsz ta ty
fo to gra ficz ne 
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Przy szły po wsta niec uro dził się 16 paź -
dzier ni ka 1826 ro ku w Tar no wie, w nie za -
moż nej ro dzi nie szla chec kiej pie czę tu ją cej się
her bem Ro ga la. Na chrzcie otrzy mał imio na:
Jan Ne po mu cen Sta ni sław. Mło de la ta spę dził
w ro dzin nym mie ście. Tu uczęsz czał do gim -
na zjum. Był go rą cym pa trio tą. Czy brał
udział w dzia łal no ści taj nych or ga ni za cji nie -
pod le gło ścio wych, czy też po li cja zwró ci ła na
nie go uwa gę z in ne go po wo du, trud no oce-
nić. Jed no jest pew ne, w go rą cym po li tycz nie
1846 ro ku zo stał przez Au stria ków uzna ny za
nie bez piecz ne go dla po rząd ku po li tycz ne go
w Ga li cji i na pod sta wie za rzą dze nia sta ro sty
tar now skie go Jó ze fa Bre in la (te go, któ ry pod -
ju dził chło pów do mor do wa nia po wstań ców
i szlach ty), wraz z in ny mi na sta wio ny mi pa -
trio tycz nie mło dy mi Po la ka mi, wcie lo no go
do ar mii ce sar skiej. Do stał przy dział do dru -
gie go puł ku ar ty le rii. 

Po cząt ko wy okres służ by w woj sku był
dla nie go bar dzo cięż ki. Oko licz no ści po bo ru
spra wi ły, że nie szczę dzo no mu szy kan. Dwa
la ta póź niej, pod czas tzw. Wio sny Lu dów, Ka -
łu ski wziął udział w zwy cię skiej dla Au stria -
ków kam pa nii wło skiej. Mę stwo ja kim się
wów czas wy ka zał, zo sta ło za uwa żo ne i na gro -
dzo ne srebr nym me da lem za od wa gę. W tym
cza sie na je go pier si za wi sło tak że od zna cze -
nie pa pie skie. Ar mia au striac ka uczest ni czy ła
bo wiem w tłu mie niu re be lii w Pań stwie Ko -
ściel nym, a bło go sła wio ny Pius IX bar dzo so -
bie ce nił po świę ce nie żoł nier skie.

Ka rie ry w woj sku au striac kim Ka łu ski
jed nak nie zro bił. Za uwa ża no wpraw dzie je -
go zdol no ści, o czym świad czy fakt, iż w la -
tach 1857-58 uczył ję zy ka wło skie go ka de tów
w szko le ofi cer skiej, jed nak dłu go cią ży ła na
nim opi nia czło wie ka nie pew ne go po li tycz -
nie. Sze reg lat no sił dys tynk cje ka pra la. We -
dług dzien ni ka „No wa Re for ma” awan su na
pierw szy sto pień ofi cer ski do cze kał się do pie -

ro po bi twie pod Sol fe ri no, w cza sie woj ny au -
striac ko -wło skiej 1859 ro ku. Ja kiś czas póź -
niej zo stał mia no wa ny nad po rucz ni kiem.
Wkrót ce jed nak po że gnał się z mun du rem
i wró cił do kra ju. Ob jął po sa dę gu wer ne ra
w ro dzi nie hra biów Ko zie brodz kich. 

Gdy nad szedł rok 1863, Jan Ka łu ski od -
po wie dział na we zwa nie Oj czy zny za cią ga jąc
się w sze re gi po wstań cze. Ja ko do świad czo ny
ofi cer ob jął do wódz two nad od dzia łem ka -
wa le rii i na je go cze le wal czył z Mo ska la mi.
Nie ste ty, w koń cu opu ści ło go żoł nier skie
szczę ście i ran ny tra fił do nie wo li. Cięż kie wa -
run ki by to wa nia oraz tor tu ry ja kim zo stał
pod da ny w car skim wię zie niu w Kiel cach,
nad wą tli ły je go zdro wie.

Po wyj ściu na wol ność po wró cił do ma -
ło pol ski. Za trzy mał się w Lisz kach u Ja na
Skir liń skie go, z któ rym się za przy jaź nił. Gdy
od zy skał si ły, pra co wał ja ko rząd ca w fol war -
ku kry spi now skim. Był tak że pi sa rzem w ma -
jąt ku Rącz na – jak twier dzi au tor za pi sku
w„Kro ni ce Szko ły Lu do wej w Rącz ny”, lub pi -
sa rzem tam tej szej gmi ny – jak utrzy mu ją
J. Ma tys i W. Ty ra ła, au to rzy książ ki „Dzie je
klasz tor nej wsi Rącz na”. Na sta łe, za na mo wą
Skir liń skie go, po sta no wił jed nak zwią zać się
z za wo dem na uczy ciel skim. 

Otwo rzył więc w Rącz nej coś w ro dza ju
pry wat nej szkół ki. Wieś po sia da ła wpraw dzie
dość dłu gie, bo się ga ją ce 1810 ro ku, tra dy cje
szkol ne, jed nak wznie sio ny w cza sach Wol -
ne go Mia sta Kra ko wa bu dy nek szkol ny spło -
nął, tak że w po ło wie lat 60., miej sco we dzie -
ci po zba wio ne by ły moż li wo ści na uki.
W 1868 ro ku Ka łu ski zdał eg za min kwa li fi -
ka cyj ny upraw nia ją cy do wy ko ny wa nia za -
wo du na uczy cie la szko ły lu do wej, sta jąc się
tym sa mym pierw szym w hi sto rii Rącz nej
pe da go giem z dy plo mem. Z tym fak tem
zwią za ne jest po now ne uru cho mie nie szko -
ły w Rącz nej ja ko pla ców ki pu blicz nej. 

O ile po cząt ko wo Ka łu ski udzie lał lek-
cji w wy na ję tym po miesz cze niu w do mu
Woj cie cha Gru cy, już oko ło 1870 ro ku wieś
wy bu do wa ła no wy, par te ro wy bu dy nek
szkol ny. Du ży udział miał w tym za pew ne
nasz bo ha ter. Część lek cyj na są sia do wa ła
z miesz ka niem na uczy cie la (obej mu ją cym
po kój z kuch nią) oraz staj nią, w któ rej Jan
Ne po mu cen ho do wał by dło.

Przez krót ki czas Jan Ka łu ski uczył tak -
że dzie ci w Lisz kach. Dzia ło się to w 1877 ro -
ku, po uto nię ciu w Wi śle miej sco we go na -
uczy cie la, Ja na Or czy kow skie go. Pra cę pe da -
go gicz ną trak to wał se rio. Sta rał się po głę biać
swo ją wie dzę na ten te mat. Na le żał do Kół ka
Na uczy ciel skie go Li siec kie go, któ re go człon -
ko wie dba li o pod no sze nie swo ich kwa li fi ka -
cji za wo do wych. Ce chy cha rak te ru spra wi ły,
że był bar dzo lu bia ny przez dzie ci, oko licz ną
in te li gen cję oraz miesz kań ców Rącz nej.

Nie ste ty, ob fi tu ją ce w dra ma tycz ne sy -
tu acje ży cie od ci snę ło ne ga tyw ne pięt no na
je go zdro wiu. Na po cząt ku lat 80. cier piał na
do le gli wo ści ser ca. Le ka rze za le ca li mu wy -
co fa nie się na kil ka mie się cy z pra cy za wo do -
wej, na co Ka łu ski nie chciał się jed nak zgo -
dzić. Miał na utrzy ma niu żo nę i sze ścio ro
dzie ci.

Nad szedł 2 paź dzier ni ka 1884 ro ku.
W tym dniu Jan Ka łu ski czuł się do brze, udał
się więc pie szo do dwo ru w Śmier dzą cej, by
z peł nią cym wów czas funk cję prze wod ni czą -
ce go Ra dy Szkol nej Miej sco wej Ja nem Skir -
liń skim, za ła twić spra wy pod le głej so bie pla -
ców ki. Tam, gdy z pió rem w rę ce po chy lał się
nad do ku men ta mi roz ło żo ny mi na biur ku,
do stał nie ocze ki wa nie ata ku ser ca i zmarł. 

Po grzeb lu bia ne go po wszech nie czło -
wie ka zgro ma dził wie le osób, za rów no
z Rącz nej, jak i oko licz nych miej sco wo ści.
Licz nie wzię ło w nim udział gro no pe da go -
gicz ne z po bli skich szkół. Mo wę po że gnal ną
wy gło sił na uczy ciel ze Zwie rzyń ca, wów czas
jesz cze sa mo dziel nej wsi.

Grób Ja na Ka łu skie go ist nie je na cmen -
ta rzu li siec kim do dzi siaj. Znaj du je się w po -
bli żu gro bow ca bpa Sta ni sła wa Ro spon da.
Skrom ny ka mien ny obe lisk urze ka swą pro -
sto tą. Jak gło si wy ry ty na nim na pis, ufun do -
wa li go „ko le dzy i przy ja cie le” zmar łe go. Nie -
ste ty, wid nie je na nim błęd na da ta śmier ci.

Wdo wa po Ja nie Ka łu skim – Ró ża
z Ostro gor skich, prze pro wa dzi ła się wraz
z dzieć mi do Ście jo wic, gdzie za miesz ka ła.

Adam Ko wa lik

Jan Ka łu ski
– po wsta niec i pe da gog

Na po cząt ku ma ja fe re tron zo stał
przy wie zio ny do soł tys Kry spi no wa, gdzie
po oglę dzi nach pod ję to de cy zję o re no wa -
cji ca ło ści. W pierw szej ko lej no ści do ko na -
no wzmoc nie nia kon struk cji, pod kle je nia
i do ro bie nia bra ku ją cych ele men tów. Pra -
ce sto lar skie wy ko nał Krzysz tof Gó ral czyk.

Gdy kon struk cja by ła już sta bil na roz -
po czę to pra ce nad zdo bie nia mi i ob ra za mi
we wnątrz. Wy czysz czo no ca łość, uzu peł -
nio no ubyt ki, po now nie oczysz czo no i po -

kry to far bą pod kła do wą, na stęp nie wy ko na -
no zło ce nie. Ob ra zy wy czysz czo no i za bez -
pie czo no, co nada ło im bla sku. Po za koń cze -
niu prac trwa ją cych po nad mie siąc, za bez pie -
czo no wy so kiej kla sy la kie rem me ta licz ną
po wierzch nię i po ma lo wa no po zo sta łe frag -

men ty. Ca łość prac kon ser wa tor skich wy -
ko na ła Mał go rza ta Mo lik -Chy la. 

Odo wio ny fe re tron, po wie lo let niej
prze rwie jest no szo ny przez pa nie z Kry -
spi no wa pod czas pro ce sji.(red)

Od no wio ny fe re tron

Z ini cja ty wy soł tys Kry spi no wa Jó ze fy Wy żgi zo stał od no wio ny fe re tron z ko ścio ła pa -
ra fial ne go w Lisz kach. Je go stan unie moż li wiał no sze nie go w pro ce sjach.

W ar ty ku le opu bli ko wa nym w nu me rze 2/2013 „Zie mi Li siec kiej” wspo mi na łem o uro -
czy sto ści urzą dzo nej 23 mar ca 1913 ro ku w Lisz kach, z oka zji 50. rocz ni cy wy bu chu po -
wsta nia stycz nio we go. Waż nym jej punk tem by ło zło że nie wień ców na gro bach dwóch
uczest ni ków te go nie pod le gło ścio we go zry wu: szew ca Alek san dra Stan kie wi cza i na -
uczy cie la Ja na Ka łu skie go. Tak się skła da, że wła śnie mi ja 130 rocz ni ca śmier ci te go dru -
gie go. Z tej oka zji przy wo łaj my kil ka fak tów z ży cia Ja na Ka łu skie go, by uczcić pa mięć
o tym szla chet nym czło wie ku, od no wi cie lu szko ły w Rącz nej.
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W dwu ko lej nych la tach or ga ni zo wa li -
śmy wy jaz dy do Lwo wa oraz szla kiem Try lo -
gii H. Sien kie wi cza, a w bie żą cym ro ku za pla -
no wa li śmy wy pra wę na Li twę. Wo bec przy -
zna nej przez Gmi nę Lisz ki na rok 2014 kwo -
ty 3000 zł po cząt ko wo wy da wa ło się to sza -
leń stwem. Ze bra ła się jed nak gru pa lu dzi,
któ rym le ży na ser cu pro blem wy cho wa nia
no wych po ko leń pa trio tów i mi mo dość wy -
so kich kosz tów po nad 4-dnio wej wy ciecz ki,
jej uczest ni cy mie li oka zję po dzi wiać pięk no
li tew skiej zie mi, prze ży wać nie za po mnia ne
chwi le wzru szeń i pro sić Ostro bram ską Mat -
kę o opie kę.

Lo sy Pol ski i Li twy od wie ków by ły z so -
bą ści śle zwią za ne. Pierw sze kro ki do utwo -
rze nia wspól ne go pań stwa zo sta ły po sta wio -
ne pod czas Unii w Kre wie w 1385 r. W 1410
woj ska pol sko -li tew skie do wo dzo ne przez
Kró la Wła dy sła wa Ja gieł łę i Księ cia Li tew -
skie go Wi tol da po ło ży ły kres po tę dze krzy -
żac kiej. Aż do dru giej po ło wy XVI w. Unia
prze cho dzi ła róż ne ko le je, ale brak po tom -
stwa dy na stii Ja giel lo nów spo wo do wał, że
w 1569 r. za war to w Lu bli nie Unię w wy ni ku,
któ rej po wsta ła Rzecz po spo li ta Oboj ga Na ro -
dów. Opie ra ła się ona wie lu za wie ru chom
wo jen nym: ze Szwe cją, Ro sją, Im pe rium Oto -
mań skim. Jed nak po zy cja jej ma la ła w cza -
sach ko lej nych roz bio rów, a w koń cu Rzecz -
po spo li ta znik nę ła z ma py Eu ro py w 1795 r.
Coś jed nak z niej po zo sta ło, bo Oj czy zna to
gro by i lu dzie. I od ro dzi ła się po now nie
w 1918 r., a osta tecz nie w wy ni ku klę ski bol -
sze wic kiej 1920 r., by zno wu w 1939 r. po paść
w nie wo lę nie miec ką i so wiec ką. Cóż, hi sto-
ria ko łem się to czy. Waż ne by pa mię tać
o swo ich ko rze niach, a te wro sły tak że w li -
tew ską zie mię.

Tra sa wy ciecz ki bie gła na pół noc, a więc
po dro dze wstą pi li śmy do So kół ki, mia sta
pię ciu wy znań: ka to li ków, ży dów, ma ho me -
tan, ewan ge li ków i pra wo sław nych, któ re
otrzy ma ło pra wa miej skie za kró la Zyg mun -
ta III Wa zy w 1609 r. Król Jan III So bie ski
osie dlił tu Ta ta rów. Po III roz bio rze Pol ski
mia sto prze szło pod za bór pru ski, a po po ko -
ju w Tyl ży we szło w skład Im pe rium Ro syj -
skie go. W 1920 r. mia ła tu miej sce bi twa Nie -
meń ska, ro ze gra na przy udzia le Strzel ców
Pod ha lań skich, któ ra m.in. za de cy do wa ła
o lo sach Pol ski i Eu ro py. Mu ro wa ny ko ściół
w So kół ce zo stał kon se kro wa ny w 1850 r.
W Ko le gia cie św. An to nie go usły sze li śmy re -
la cję z cu du eu cha ry stycz ne go, ja ki miał

miej sce w 2008 r. Uczest ni czy li śmy we Mszy
świę tej i obej rze li śmy film do ty czą cy ba dań
hi sto lo gicz nych tka nek ser ca po twier dza ją -
cych ich au ten tycz ność.

W dru gim dniu prze kro czy li śmy gra ni -
cę pol sko -li tew ską i do tar li śmy do Kow na.
W XIII w. u zbie gu rzek Nie mna i Wi lii po -
wstał mu ro wa ny za mek chro nią cy Li twi nów
przed na jaz da mi Krzy ża ków, a mia sto po -
wsta ło na prze ło mie XIV i XV w. W 1408 r.
Wiel ki Ksią żę Li tew ski Wi told nadał mia stu
pra wa mag de bur skie. Już od XIV Kow no by -
ło zna czą cym ośrod kiem han dlo wym i mia -
stem por to wym. W po ło wie XV w. spło nę ło,
ale szyb ko od bu do wa ło się i w XVI w. przy -
pa dło Kró lo wej Bo nie, któ ra opo dat ko wa ła
w nim wszyst kie pla ce. Od tąd roz po czął się
je go dy na micz ny roz wój, za bu do wa w kształ -
cie czwo ro bo ku z ra tu szem, ryn kiem w środ -
ku i roz cho dzą cy mi się od nie go uli ca mi.
Sym bo lem mia sta jest Ra tusz pier wot nie go -
tyc ki, po tem prze bu do wa ny w sty lu przej -
ścio wym od ba ro ku do wcze sne go kla sy cy -
zmu. Naj star szy mi ko ścio ła mi po cho dzą cy -
mi z XV w. są ko ścio ły św. Mi ko ła ja oraz św.
Ger tru dy. Z po cząt ku XV w po cho dzi go tyc ka
ar chi ka te dra, gdzie w 1993 r. w cza sie po by tu
na Li twie, od pra wiał mszę św. Jan Pa weł II.
W XVI w zbu do wa ny był go tyc ki ko ściół św.
Je rze go, ko ściół Trój cy Świę tej, (za mie nio ne
przez wła dze so wiec kie na ma ga zy ny, cze go
skut ki oglą da li śmy na znisz czo nych ścia -
nach) oraz klasz tor Be ne dyk ty nek. W XVII -
-XVIII w. wy bu do wa no Ko ściół Je zu itów pod
we zwa niem św. Fran cisz ka Ksa we re go.

W cza sie prze mar szu wojsk Na po le ona
na Mo skwę ko ściół zo stał znisz czo ny, po tem
prze ro bio ny na cer kiew, a do za ko nu Je zu itów
po wró cił w 1992 r. Per łą li tew skie go go ty ku
po cho dzą cą z XV -XVI w. jest Dom Per ku na sa
(naj więk sze go li tew skie go, po gań skie go bo -
ga), ja ko dom fak to rii Han zy. Nad brze giem

Nie mna stoi ko ściół p. w.Wnie bo wzię cia Naj -
święt szej Ma rii Pan ny, tzw. Ko ściół Wi tol da
– naj star sza świą ty nia ka to lic ka w Kow nie.
Ko ściół był wie lo krot nie nisz czo ny i od bu do -
wy wa ny. W cza sie I woj ny świa to wej Niem cy
zro bi li w nim skład ziem nia ków, a do pie ro
w 1919 r. zwró co ny zo stał wier nym ko ścio ła
ka to lic kie go. Sta rów kę ko wień ską zdo bią go -
tyc kie i re ne san so we ka mie nicz ki.Za Nie men, za Nie men…

Wo bec nie po ko ją cych pro po zy cji róż ne go ro dza ju nie uków i igno ran tów na wy co fy wa -
nie z li sty obo wią zu ją cych lek tur szkol nych naj cen niej szych po zy cji li te ra tu ry pol skiej,
jak „Pa na Ta de usza” A. Mic kie wi cza czy „Try lo gii” H. Sien kie wi cza lub pod wa ża nie ro li
wiel kich Po la ków w hi sto rii i od zy ska niu przez Pol skę nie pod le gło ści, Sto wa rzy sze nie
„Na Rzecz Roz wo ju Wsi Czu łów” po sta no wi ło przy bli żyć czu łow skiej spo łecz no ści miej -
sca i po sta ci zwią za ne z Oj czy zną. 

Dal szy nasz szlak pro wa dził do Wil na.
Mia sto po wsta ło na wzgó rzu u zbie gu rzek
Wi lii i Wi len ki. W cza sie pa no wa nia Księ cia
Ge dy mi na, któ ry prze niósł do nie go sto li cę
z Trok. Za mek zło żo ny był z dwóch czę ści:
gór nej peł nią cej ro lę ar se na łu i dol nej re zy -
den cji wiel kok sią żę cej i kró lew skiej. Na miej -
scu przed hi sto rycz ne go gro dzi ska spa lo ne go
w cza sie wo jen z Krzy ża ka mi, zbu do wa ny zo -
stał mu ro wa ny za mek, ukoń czo ny w 1419 r.
za pa no wa nia Wiel kie go Księ cia Wi tol da. Ka -
zi mierz Ja giel loń czyk prze bu do wał za mek
dol ny. Po zdo by ciu Wil na przez woj ska mo -
skiew skie zo stał on do szczęt nie spa lo ny. Do -
pie ro po wie lu wie kach de cy zją rzą du Nie -
pod le głej Re pu bli ki Li tew skiej roz po czę to
od bu do wę daw nej re zy den cji kró lów i ksią -
żąt. Wo bec za gro żeń ze stro ny Ta ta rów i Mo -
skwy, Wiel ki Ksią żę Alek san der roz po czął bu -
do wę opa su ją cych mia sto mu rów obron nych,
któ ra zo sta ła za koń czo na za pa no wa nia kró -
la Zyg mun ta Sta re go. Do mia sta pro wa dzi ło
5 bram. Po III roz bio rze Rzecz po spo li tej car
Pa weł I ka zał mu ry zbu rzyć. Po zo sta ła z nich
tyl ko Ostra Bra ma, je den z naj cen niej szych
za byt ków ar chi tek tu ry XVI w.

U pod nó ża Gó ry Zam ko wej praw do po -
dob nie już w XII w. za kró la Men do ga, wy bu -
do wa no tu taj drew nia ny ko ściół ka to lic ki,
któ ry spło nął. Za Księ cia Wi tol da od bu do wa -
no go, ja ko Ka te drę p. w. św. Sta ni sła wa, ale
świą ty nia jesz cze wie lo krot nie pło nę ła i osta -
tecz nie za pro jek to wa na zo sta ła przez Waw -
rzyń ca Gu ce wi cza w XVIII w. Bu dow la
w kształ cie pro sto ką ta opie ra się na ośmiu
pa rach fi la rów. W ni szach po obu stro nach
por ty ku znaj du ją się po są gi Moj że sza i Abra -
ha ma. Na szczy cie umiesz czo ne są fi gu ry św.
Ka zi mie rza, św. Sta ni sła wa i św. He le ny
z krzy żem. 

prof. Mał go rza ta Po nie dzia łek
(c.d. w na stęp nym wy da niu Zie mi Li siec kiej)
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Już po raz ko lej ny z po mo cą na uczy cie -

lek ro dzi ce przy go to wa li dla swo ich dzie ci
nie spo dzian kę i wcie li li się w ro le baj ko wych
po sta ci. Przed szko la ki mia ły moż li wość obej -
rzeć przed sta wie nia pt. „Rzep ka”, „Ko tek”,
„Ża ba u dok to ra”, „Bam bo”, „Dwa Mi cha ły”.
At mos fe ra pa no wa ła nie co dzien na, a do bry
na strój ni ko go nie opusz czał, gdyż ro dzi ce
uczest ni czy li tak że w kon kur sie „Czar par”
oraz tań cach i za ba wach, do star cza jąc przy
tym wie le emo cji i śmie chu. Dzię ku je my za
za an ga żo wa nie i świet ną za ba wę! 

Wszy scy do brze wie my, jak waż ną ro lę
w ży ciu ma łych dzie ci peł ni edu ka cja zdro -
wot na. Dla te go też na sze przed szko le po sta -
no wi ło wziąć udział w bie gu przed szko la ka
w ra mach PRO TO UCH CRA CO VIA „In ter -
run 2014” or ga ni zo wa nym przez fir mę In ter -
sport. 

Naj waż niej szym ce lem oprócz daw ki
zdro wia by ła rów nież świet na za ba wa. I oczy -

wi ście uda ło się ten cel osią gnąć! Na star cie
sta nę ło 500 naj młod szych za wod ni ków, któ -
rych za da niem by ło po ko nać tra sę 100 me -
trów. „Smer fu sie” by ły bar dzo wy trwa łe i po
bie gu otrzy ma ły pa miąt ko we me da le oraz
sło dy cze. Ol brzy mie emo cje i wspa nia ła za -
ba wa udzie li ła się tak że ro dzi com. Dla dzie ci
by ła to praw dzi wa przy go da oraz wstęp do
dal sze go bie ga nia. 

Do ro ta Kru pa

„Ze rów ko wi cze” spę dzi li w go spo dar -
stwie pa na Sta ni sła wa kil ka bar dzo cie ka -
wych i owoc nych go dzin. Go spo darz po -
dzie lił się z dzie cia ka mi swo im za mi ło wa -
niem do pra cy garn ca rza. Naj pierw po ka -
zał swój warsz tat i uczył jak pra co wać z ko -
łem garn car skim i gli ną. Póź niej pod je go
bacz nym okiem każ de dziec ko mo gło do
woli two rzyć swo je garn ki, mi ski, wa zo ni ki,
itp., któ re każ dy mógł za brać do do mu. Żo -
na pa na Sta ni sła wa, to prze mi ła star sza pa -
ni. Spra wi ła wszyst kim wiel ką fraj dę. Roz -
pa li ła ogni sko i każ de dziec ko mo gło
usma żyć so bie na nim kieł ba ski. 

Dzie ci mo gły też na pić się prze pysz nej
cie płej her ba ty z cy try ną, któ rą czę sto wa ła
go spo dy ni. Wiel ką atrak cją by ło rów nież mie -
le nie zbo ża na żar nach, Każ de dziec ko mo gło
spró bo wać, ja ka to cięż ka pra ca. Na ko niec
pan Sta ni sław po da ro wał szko le wy ko na ne
przez sie bie wa zon i świecz nik.

Od dział przed szkol ny w Pie ka rach, to
ład ne miej sce w na szej szko le. Dzie ci mo gą
ko rzy stać z dwóch prze stron nych sal. W jed -
nej sa li znaj du ją się no wo cze sne me bel ki: ko -
lo ro we sto licz ki, krze sła i szaf ki, za ku pio ne
dzię ki gmin nym fun du szom. W dru giej
przed szko la ki ma ją swo je miej sce za baw.

Nie świę ci garn ki le pią

Atrak cje dla dzie ci
i ro dzi ców

W tym ro ku sa la za baw zo sta ła wzbo ga co -
na w ca łe mnó stwo za ba wek. Z pie nię dzy
otrzy ma nych od Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa -
cła wa Ku li na sze po cie chy do sta ły mię dzy
in ny mi: tor z ga ra ża mi, do mek – na miot,
sa mo cho dy, lal ki i wie le in nych za ba wek. 

W cza sie wa ka cji sa la sto li ko wa zo sta -
ła cał ko wi cie wy re mon to wa na. Ścia ny po -
ma lo wa ne na cie pły pi sta cjo wo – zie lo ny
ko lor, od no wio ne wie szacz ki i na pra wio na
pod ło ga, spra wi ły, że jest to miej sce, w któ -
rym dzie ci bar dzo chęt nie prze by wa ją. Pie -
nią dze na tą in we sty cje uzy ska li śmy or ga -
ni zu jąc Fe styn Szkol ny. Prze pro wa dze nie
fe sty nu by ło moż li we dzię ki współ pra cy
Ra dy Ro dzi ców, dy rek to ra, na uczy cie li
i wszyst kich pra cow ni ków szko ły. 

W tym ro ku do od dzia łu przed szkol -
ne go uczęsz cza 20 dzie ci. Kre atyw ne za ję -
cia po zwa la ją dzie ciom na wszech stron ny
roz wój: spo łecz ny in te lek tu al ny, ar ty stycz -
ny i fi zycz ny.  (Ewa Dol na)

Dzie ci z Od dzia łu Przed szkol ne go i kla sa II Szko ły Pod sta wo wej w Pie ka rach by ły
na fan ta stycz nych za ję ciach warsz ta to wych w Ryb nej. Sta ni sław Ma tja sik – garn -
carz, to czło wiek z pa sją.

Za koń cze nie ro ku przed szkol ne go to nie tyl ko pod su mo wa nie ca ło rocz nej pra cy, ale
rów nież oka zja do wspa nia łej za ba wy. Prze ko na ły się o tym dzie ci z przed szko la,, Smer -
fu sie”, któ re nie tyl ko sa me pu blicz nie wy stę po wa ły, ale mia ły rów nież oka zję zo ba czyć,
jak ich ro dzi ce sta ją się ak to ra mi, od sła nia jąc ka wa łek swo je go dzie ciń stwa. 

W tur nie ju uczest ni czy ło sześć dru żyn: „Świt” Krze szo wi ce, „Lot -
nik” Kry spi nów, „Basz ta” Kra ków, „San ko via” San ka, „Al ber tus” Kra -
ków oraz „Lisz czan ka” Lisz ki w skła dzie: Kra mar czyk Prze my sław,
Żu rek Ka mil, Sta chow ski Ja kub, Such Mi łosz, Gron dal ski Pa tryk, Ko -
wa lik Szy mon, Zgu da Pa tryk, Wy ro ba Ra do sław, Ne ska Pa tryk, Stecz -
ko Se ba stian, Wró bel Se ba stian, Ję dras Kor ne liusz, Ra ko czy Ra fał. Tre -
ne rem dru ży ny jest Ju lian Ło pa ta.

W imie niu za wod ni ków oraz Za rzą du Klu bu pra gnę po dzię ko -
wać soł ty so wi Li szek Jó ze fo wi Ko wa li ko wi oraz Ra dzie So łec kiej so -

Or li ki z Li szek

W Krze szo wi cach od był się I Tur niej w ra mach roz gry wek MZPN.
W tur nie ju uczest ni czy li Or li ki z „Lisz czan ki” Lisz ki, któ rzy mi -
mo te go, że gra li z ry wa la mi o rok star szy mi za ję li w tur nie ju wy -
so kie III miej sce ustę pu jąc mi ni mal nie dru ży nom „Świ tu” i „Lot -
ni ka”. Wszy scy za wod ni cy zo sta li ude ko ro wa ni pa miąt ko wy mi
me da la mi.

łec twa Lisz ki za za kup stro jów spor to wych dla mło dych pił ka rzy. Za -
pra sza my na tre nin gi chłop ców uro dzo nych w la tach 2005-2006 do
na sze go klu bu. W se zo nie zi mo wym tre nin gi pro wa dzo ne bę dą na ha li
spor to wo – wi do wi sko wej w Lisz kach – mó wi Wa cław Wy ro ba. W dru -
gim tur nie ju, któ ry od był się w Kry spino wie Or li ki „Lisz czan ki” za ję li
dru gie miej sce. (red)
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Po li cjan ci z Ko mi sa ria tu Po li cji w Za -

bie rzo wie za trzy ma li w Za bie rzo wie 19-let -
nie go miesz kań ca gmi ny Za bie rzów, ja ko po -
dej rza ne go o do ko na nie roz bo ju na miesz -
kań cu gmi ny Za bie rzów. Spraw ca zo stał do -
pro wa dzo ny do Są du, któ ry przy chy lił się do
wnio sku po li cji i wo bec za trzy ma ne go za sto -
so wał tym cza so wy areszt na okres trzech
mie się cy.

W Ze lko wie za trzy ma no 46-let nie go
miesz kań ca gmi ny Za bie rzów, ja ko po dej rza -
ne go o kra dzież pie nię dzy. Za trzy ma ne mu
przed sta wio no za rzut kra dzie ży mie nia.

W Ba li cach po li cjan ci za trzy ma li 25-let -
nią miesz kan kę gmi ny Za bie rzów po szu ki -
wa ną do od by cia ka ry w Za kła dzie Kar nym
za oszu stwa in ter ne to we. Za trzy ma na do ko -
na ła kil ku dzie się ciu oszustw in ter ne to wych
po le ga ją cych na ofe ro wa niu do sprze da ży te -
le fo nów ko mór ko wych, któ rych ni gdy nie po -
sia da ła. Kil ku let ni wy rok jest efek tem za koń -
cze nia tyl ko czę ści ze wspo mnia nych wy żej
spraw i za pew ne zo sta nie wy dłu żo ny.

Po li cjan ci z Ko mi sa ria tu Po li cji w Za -
bie rzo wie w Rącz nej za trzy ma li 31-let nie go
miesz kań ca gmi ny Lisz ki, ja ko po dej rza ne go
o kie ro wa nie gróźb ka ral nych wo bec miesz -
kań ca gmi ny Lisz ki. Spraw ca zo stał do pro wa -
dzo ny do Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Kra ko -
wie, gdzie usły szał za rzu ty kie ro wa nia gróźb
ka ral nych.

W Klesz czo wie za trzy ma no 23-let nie go
miesz kań ca gmi ny Za bie rzów, ja ko po dej rza -
ne go o kra dzież port fe la z do ku men ta mi
i pie niędz mi. Spraw ca usły szał za rzut kra -
dzie ży mie nia.

Z po li cyj nych
sta ty styk

Od był się tak że kon kurs na naj pysz niej sze
cia sto, któ re mógł przy go to wać każ dy chęt ny.
Wie czo rem do ro śli bra li udział w za ba wie ta -
necz nej. Pod czas fe sty nu sprze da wa no ce gieł -
ki na rzecz Sto wa rzy sze nia „Przy ja zne Pie ka -
ry”, za któ re zo sta nie zor ga ni zo wa ne spo tka -
nie mi ko ła jo we dla dzie ci. Uda ną im pre zę
ple ne ro wą uda ło się zor ga ni zo wać dzię ki
wspar ciu Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku li
oraz wie lu spon so rom (m. in.: „PRO ME ROL”,
Karcz ma „Ro ha ty na”, Cu kier nia „Kacz mar -
czyk”). Wspar cia or ga ni za cyj ne go udzie li li
stra ża cy z OSP Pie ka ry i spor tow cy z „Tę czy”
Pie ka ry. (TAŁ)

Dnia mi Pie kar naj pierw za wład nę li naj -
młod si. Na sce nie wy stą pi li ucznio wie ze
Szko ły Pod sta wo wej w Pie ka rach śpie wa jąc
pio sen ki wa ka cyj ne i o te ma ty ce ro dzin nej.
Po kaz umie jęt no ści ta necz nych za pre zen to -
wa ły ze spo ły: „Cho chli ki” (dzia ła ją cy przy
Fun da cji im. Ks. Sie masz ki w Pie ka rach)
i „ESCA PE” (tań czą w nim ucznio wie Ze spo -
łu Szkół w Lisz kach).

Or ga ni za to rzy fe sty nu zor ga ni zo wa li
dla dzie ci i ich ro dzin grę o hi sto rii Pie kar. At-
rak cją dla naj młod szych był praw dzi wy TIR.

Dni Pie kar

Już po raz czwar ty Sto wa rzy sze nie „Przy ja zne Pie ka ry” zor ga ni zo wa ło Dni Pie kar peł -
ne atrak cji dla dzie ci i do ro słych. Nie za bra kło tak że róż nych sma ko ły ków, któ re mo gli
kosz to wać uczest ni cy im pre zy ple ne ro wej.

„Cho chli ki” wraz z ze spo ła mi z Ru -
mu nii, Chor wa cji, Tur cji, Li twy, Gre cji oraz
Pol ski wzię ły udział we wspa nia łym świę -
cie tań ca. Dwa wie czo ry pod rząd dzie ci
pa ra do wa ły uli ca mi mia sta Stru ga
i Ochryd pro mu jąc nasz re gion i pol ski
folk lor po przez ta niec, śpiew oraz pre zen -
ta cję na szych pol skich stro jów lu do wych.
Dzie ci by ły przyj mo wa ne przez pu blicz -
ność bar dzo cie pło, a ich wy stę py na gra -
dza ne by ły wiel ki mi bra wa mi.

By ło to dla mło dych tan ce rzy i tan ce -
rek nie sa mo wi te prze ży cie. Nie któ rzy
z nich mo gli po czuć się nie mal że jak
gwiaz dy fil mo we, gdyż prze chod nie pro sili
dzie ci o wspól ne zdję cia. „Cho chli ki” by ły
naj młod szy mi uczest ni ka mi fe sti wa lu, któ -
rym wiek nie prze szka dzał w na wią zy wa -
niu kon tak tów z tan ce rza mi z in nych kra -
jów. Uj mo wa ły one wszyst kich swo im uro -
kiem i ra do ścią.

Pod czas sze ścio dnio we go po by tu
w Ma ce do nii oprócz wy stę pów, dzie ci mia -

ły oka zję po pły wać w naj star szym w ca łej Eu -
ro pie i naj głęb szym na Bał ka nach je zio rze
Ochrydz kim oraz zwie dzić naj waż niej sze za -
byt ki ma low ni czo po ło żo ne go mia sta Ochryd
m. in.: twier dzę ca ra Sa mu ela z X -XI wie ku,
sta ro żyt ny te atr, cer kiew św. Ja na z Ka neo,
cer kiew św. Pan te lej mo na po ło żo ną na wzgó -
rzu Pla ośnik zwa ną cer kwią św. Kli men ta
oraz za byt ko we cen trum mia sta w Ochry dzie.
Od by ły też wy ciecz kę pro mem po je zio rze

Z Pie kar do Ma ce do nii

Ochrydz kim do mia stecz ka św. Na uma,
gdzie zwie dzi ły usy tu owa ny na ta ra sie
skal nym mo na styr św. Na uma. By ła to dla
wszyst kich dzie ci nie sa mo wi ta i nie za po -
mnia na przy go da. 

Człon ko wie Ze spo łu Ta necz ne go
„Cho chli ki” skła da ją ser decz ne po dzię ko -
wa nia Za rzą do wi Fun da cji im. Ks. Sie -
masz ki, Wój to wi Gmi ny Lisz ki Wa cła wo wi
Ku li, Sta ro ście Po wia tu Kra kow skie go Jó -
ze fo wi Krzy wo rze ce za ob ję cie wy jaz du ho -
no ro wym pa tro na tem i wspar cie fi nan so -
we. Dzie ci kie ru ją tak że po dzię ko wa nia do
wszyst kich spon so rów, bez któ rych wspar -
cia nie był by moż li wy wy jazd na fe sti wal
do Ma ce do nii. 

An na Kru czek

W sierp niu Ze spół Ta necz ny „Cho chli ki” dzia ła ją cy przy Fun da cji im. Ks. Sie masz ki
w Pie ka rach prze by wał w Ma ce do nii na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Folk lo ry stycz -
nym „Zdra vko Ba nar” – Ochryd, Stru ga 2014.






