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Samorząd
Gminy Liszki
VI kadencji
(2010–2014)
Wacław Kula
– Wójt Gminy Liszki

Paweł Lipowczan

Realizacja
budżetu gminy
Podczas jednej z ostatnich w tej kadencji sesji Rady Gminy Liszki, radni przyjęli informację Wójta Gminy Liszki Wacława Kuli o stanie realizacji tegorocznego budżetu oraz
sprawozdanie z wykonania planu finansowego przedstawione przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Gminną Bibliotekę Publiczną.
W pierwszym półroczu bieżącego roku
dochody budżetu gminy wyniosły 24.165.470
złotych, to jest 48,9% planowanych całorocznych wpływów. Wydatki zrealizowano na poziomie 23.280.268 złotych, co stanowiło
40,2% tegorocznych wydatków. Niskie wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim
wydatków majątkowych, bowiem gmina za
obecnie realizowane inwestycje zapłaci dopiero po ich wykonaniu i odbiorze technicznym, co w większości zadań nastąpi w drugiej połowie roku. Na zadania inwestycyjne
zaplanowano 19.761.386 złotych, a w pierwszej połowie roku wydano na ten cel
5.055.405, co stanowiło 25% planu. Zadłużenie gminy Liszki na koniec pierwszego pół-

rocza 2014 r. wynosiło 17.222.575 złotych, to
jest 34,8% w stosunku do planu rocznego dochodów.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Liszkach jest obecnie w dobrej
kondycji finansowej. Podstawą jego działania
jest kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia na podstawie, którego są realizowane świadczenia dla pacjentów zgodnie z ich
potrzebami. Zakład w pierwszym półroczu
wypracował zysk w kwocie 66.632 złotych.
Część z tych środków została już przeznaczona na malowanie gabinetów i drzwi.
Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach funkcjonuje zgodnie z przyjętym planem finansowym. (red)

– Zastępca Wójta Gminy Liszki

Rada Gminy Liszki
Zbigniew Kaczor
– Przewodniczący Rady Gminy
(Morawica)
Władysław Szewczyk
– Zastępca Przewodniczącego Rady
Gminy (Liszki)
Józef Kowalik (Liszki)
Stanisław Ryszka (Cholerzyn)
Bogdan Baster (Chrosna)
Tadeusz Mastek (Czułów)
Danuta Janas (Jeziorzany)
Janusz Trojan (Kaszów)
Helena Trojan (Kaszów)
Czesław Sadko (Kryspinów)
Irena Korpak (Mników)
Marek Legutko (Piekary)
Krzysztof Krupa (Rączna)
Piotr Tyrka (Rączna)
Mirosław Suchan (Ściejowice)

Gmina Liszki najlepsza w Małopolsce
Gmina Liszki została zwycięzcą rankingu Najlepszych Gmin Małopolski, który zorganizował Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we
współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w Krakowie. Drugie miejsce zajęła gmina Wielka Wieś, a trzecie Wieliczka.
Ideą Rankingu Gmin Małopolski było
wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Wyniki rankingu oparte są o dane statystyki publicznej
za rok 2013 zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddane zostały
wszystkie gminy (179 gmin) Województwa
Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy
wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osią-

gane przez gminę w sferze gospodarczej
i społecznej. Oceniane były:
– dochody własne na 1 mieszkańca;
– wydatki majątkowe inwestycyjne na
1 mieszkańca;
– wydatki na administrację publiczną na
1 mieszkańca;
– wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca;
– środki europejskie pozyskane przez
gminę na 1 mieszkańca;

– ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 tys.
mieszkańców;
– wyniki sprawdzianów w szóstej klasie
szkoły podstawowej oraz egzaminów
gimnazjalnych;
– udział ludności w wieku produkcyjnym
w ludności ogółem;
– saldo migracji na 1 tys. mieszkańców;
– liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców;
– ilość udzielonych noclegów na 1 tys.
mieszkańców.
Z powiatu krakowskiego, aż sześć gmin
znalazło się w pierwszej dwudziestce 1. miejsce zajęła gmina Liszki, 2. Wielka Wieś, 6. Zielonki, 15. Zabierzów, 17. Mogilany, 20. Michałowice. (red)
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Czteroletnia kadencja Samorządu Gminy Liszki dobiega końca. Tradycyjnie jest to czas
podsumowań i ocen dokonywanych przez mieszkańców. Jedno z ważnych kryteriów stanowi realizacja gminnych inwestycji. Czy dużo ich zrealizowano, pytam Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy Liszki Janusza Fajto.

Szczerze o gminnych
inwestycjach
Redakcja: – Niektórzy mieszkańcy
twierdzą potocznie, że niewiele w gminie Liszki dzieje się w inwestycjach?
Janusz Fajto: – Widzę, iż pan redaktor
zadaje prowokujące pytanie. W ostatnich czterech latach gmina wykonała ogromny skok cywilizacyjny, kanalizując cztery miejscowości:
Kaszów, Mników, Morawicę i Chrosnę. Zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnię
ścieków w Piekarach, do której w przyszłości
popłyną ścieki również z Czułowa i Baczyna.
Zmodernizowano dwie kluczowe pompownie
ścieków. Wydano na ten cel prawie 50 milionów złotych z dofinansowaniem ze środków
unijnych w kwocie około 26 milionów (z Funduszu Spójności).
Oprócz kanalizacji i przy okazji kanalizacji wykonaliśmy dziesiątki kilometrów nawierzchni asfaltowych. Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych również na
budowę szatni sportowej w Ściejowicach, remont budynku OSP w Piekarach wraz z przebudową poddasza na cele szatni sportowej,
modernizację drogi wraz z budową chodników w Morawicy, rewitalizację rynku w Liszkach. Obecnie kończymy budowę chodników
wraz z nawierzchnią asfaltową w Kaszowie
(droga Kaszów – Kaszów Wyźrał), na którą
posiadamy dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych
w wysokości około 600 tysięcy złotych.
Gmina kładzie również nacisk na rozbudowę sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz remonty szkół. Gmina dofinansowuje
również inwestycje na drogach powiatowych
i wojewódzkich. W przedmiotowym okresie na
terenie gminy było realizowanych dziesiątki
dużych i drobnych inwestycji za „grube” miliony złotych, większość mieszkańców o tym wie.
Myślę, iż negatywne opinie stanowią
mniejszość i związane jest to z brakiem wiedzy, a niejednokrotnie również z negatywnymi emocjami, które szczególnie pojawiają się
podczas budowy kanalizacji, wodociągów
i dróg, gdzie można odczuć wszystkie kłótnie
i niesnaski sąsiedzkie. Niejednokrotnie przelewane są one niestety na barki urzędników. Ale
to na szczęście jest znaczna mniejszość. Większość mieszkańców podchodzi do inwestycji ze
zrozumieniem i aprobatą.

„Ziemia Lisiecka”
Czasopismo Gminy Liszki

Nakład 2000 egzemplarzy
www.liszki.pl
redakcja@liszki.pl

instytucjami i organizacjami. Dużym obciążeniem czasowym są nieustanne negocjacje
z mieszkańcami podczas projektowania i budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
oraz również podczas budowy i remontów
dróg. Odwieczny problem to przebieg granic
działek. Obecnie podczas rozliczenia środków
unijnych oraz biorąc pod uwagę wymienione
czynniki, a także urlop macierzyński pani inspektor od zamówień publicznych, mamy bardzo duże obciążenie. Obecnie jedna dodatkowa osoba by się przydała, ale mówiąc językiem młodzieżowym przy dużym wysiłku
„dajemy radę”.

Gmina kończy duże inwestycje kanalizacyjne, czy teraz łatwiej będzie wprowadzić do gminnego budżetu mniejsze
inwestycje?
Oprócz dużych inwestycji cały czas realizujemy dziesiątki mniejszych inwestycji. Można przejechać się po całej gminie, to po prostu
widać. Niewątpliwie duże inwestycje kanalizacyjne przysłoniły te mniejsze. Chociaż mówiąc
żartem przy budowie kanalizacji miliony „idą
w ziemię”. Milionów nie widać, ale na pewno
Dlaczego jest taka długa droga od zgło- będzie czuć inny, lepszy zapach w okolicy. Po
szenia potrzeb inwestycyjnych do ich prostu zdrowe powietrze i czysta woda.
Jeśli chodzi o nowe inwestycje to obecnie
realizacji?
roz
bu
dowujemy szkołę w Liszkach, rozpoczyDroga realizacji inwestycji jest różna dla
na
my
budowę chodników wraz z przebudową
różnych inwestycji. Jest to zależne od wielu
dro
gi
w
Mnikowie od drogi powiatowej w kieczynników. Wydawałoby się, iż najważniejszym czynnikiem jest wielkość posiadanych runku strefy ekonomicznej, rozpoczynamy
środków finansowych. Co oczywiście jest bar- projektować salę gimnastyczną w Kryspinodzo ważne, ale nawet w niezbyt drogich inwe- wie. W bieżącym roku rozpoczynamy budowę
stycjach ważniejsze od środków finansowych kanalizacji w Czułowie. Mamy obecnie mnójest prawo własności. Brak zgody właścicieli stwo rozpoczętych projektów w tym: nowej
na przejście przez działkę z inwestycją siecio- szatni sportowej w Kaszowie, mostu w Ściejową, nieuregulowany stan prawny działki oraz wicach, połączenia wodociągów Mników
przepisy, które nie ułatwiają życia. Przewle- – Morawica, kanalizacji strefy ekonomicznej
kłość pozwoleń połączone z oporem właścicie- Kryspinów – Cholerzyn.
W przyszłym roku rusza budowa szkoły
la działki może opóźnić inwestycje nawet
w
Mo
rawicy. Wykonamy również koncepcję
o kilka lat.
budowy kanalizacji dla południa gminy tzn.
Skoro jest to tak żmudna procedura dla Ściejowic, Rącznej, Jeziorzan. Chcemy zai jednocześnie gmina realizuje tak dużo projektować zbiorniki wodne dla ujęć w Rączinwestycji, to czy obecne zatrudnienie nej i Czułowie. Jeśli chodzi o zbiornik w Czułowie, mamy problem z pozyskaniem terenu
w referacie jest wystarczające?
W ramach Referatu Inwestycji i Infra- ze względna na nieuregulowany stan prawny
struktury oprócz wykonywania inwestycji i re- własności. Chcemy również zasilić w wodę Bamontów zajmujemy się również obsługą czyn. Obecnie mieszkańcy Baczyna posiadają
oświetlenia ulicznego, współpracą z MPK wodę z Gminy Krzeszowice.
Będą na pewno wykonywane dziesiątki
w sprawach transportu zbiorowego, kontrolą
innych drobnych inwestycji. Mam tu w szczebieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków,
gólności na myśli inwestycje drogowe i remonkanalizacji i wodociągów, bieżącym utrzymaty w szkołach, które zawsze są konieczne oraz
niem dróg, a nawet BHP w gminie. Przygotowiele, wiele innych choć mogą być niezbyt duwujemy wnioski o dofinansowanie, przeproże, to zdecydowanie polepszą poziom i komwadzamy przetargi.
fort życia naszym mieszkańcom.
Współpracujemy z zarządcą dróg powiatowych i wojewódzkich oraz wieloma innymi
Rozmawiał Andrzej Tałach
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Na cmentarzu parafialnym w Morawicy odsłonięto pomnik poświęcony wszystkim polskim lotnikom, którzy zginęli za Ojczyznę. Pomnik usytuowano na cmentarzu tuż obok
grobu, w którym spoczywa kapitan Mieczysław Medwecki – pierwszy polski pilot, który zginął w czasie II wojny światowej. Pomysłodawcą pomnika i organizatorem uroczystości był proboszcz parafii w Morawicy ks. Władysław Palmowski, który zrealizował to
przedsięwzięcie przy wsparciu mieszkańców i firm kamieniarskich.

Ku chwale i pamięci
Ten pomnik to znak pamięci o ludziach,
o których coraz mniej się mówi. Postanowiliśmy stworzyć coś, co kolejnym pokoleniom będzie przypominało ważniejsze daty i osoby
tworzące polskie lotnictwo. Po wielu projektach i koncepcjach powstał pomnik, który stanął tuż za mogiłą bohaterskiego pilota, kapitana Medweckiego – podkreśla ks. proboszcz
Władysław Palmowski.
Na pomniku widnieje 500 nazwisk. To
piloci, którzy zginęli w obronie Polski także
we Francji, Anglii i na wszystkich frontach
II wojny światowej. Są również nazwiska pilotów pomordowanych przez NKWD, pilotów sportowych i tych, którzy zginęli w lotniczych katastrofach w Polsce po roku 1947.
Uroczystości odsłonięcia pomnika rozpoczął koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu chóru szkolno-parafialnego oraz msza
święta w intencji „Za Ojczyznę i poległych”
– z udziałem młodzieży szkolnej i ich rodziców oraz zaproszonych, licznych gości. Potem

odbyło się przejście na cmentarz i odsłonięcie pomnika, a także apel poległych, złożenie
kwiatów, zapalenie zniczy i okolicznościowe
przemowy. (red)

PODZIĘKOWANIE
Dożynki to najpiękniejsza nasza narodowa tradycja. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe, zmieniały swój charakter. Jednak tak dawniej jak i dziś dożynki są ważne dla
wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia
na stoły naszych domów chleb.
Wyrażam wdzięczność Urzędowi Gminy Liszki, za zorganizowanie tegorocznych dożynek.
Serdecznie dziękuję: radnemu Czesławowi Sadko, Stowarzyszeniu „Kryspinów”, Radzie Sołeckiej, mieszkańcom wsi Kryspinów za ogromne zaangażowanie i prace w przygotowaniach dożynkowych. Jestem wdzięczna Ochotniczym Strażom Pożarnym z Gminy Liszki za
czuwanie nad bezpieczeństwem świętujących. Specjalne słowa podziękowania kieruję do
naszych tak licznie przybyłych księży za celebrowanie mszy świętej dziękczynnej.
Wszystkim uczestnikom dziękuję za tak liczne przybycie i dobrą zabawę.
Z wyrazami szacunku
Sołtys Kryspinowa

Józefa Wyżga
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Materiały niezbędne do ociepleń
i wykończeń
– płyty gipsowe
– wełna UniMata
– płyty OSB Kronopol
– klej elastyczny BolixE
i wiele innych
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W ubiegłym roku Gmina Liszki przystąpiła do Partnerstwa Podkrakowskiego Obszaru
Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”, którego liderem jest Miasto i Gmina Skawina. Dla
naszej Gminy głównym celem podjętej współpracy jest możliwość uzyskania dofinansowania na przygotowanie strategii gminy oraz dokumentacji wybranego projektu inwestycyjnego. Posiadając przygotowaną, „gotową” dokumentację gmina będzie mogła
ubiegać się o dofinansowanie realizacji ze środków zewnętrznych (np. unijnych w latach
2014 – 2020). Na przygotowanie strategii i dokumentacji projektu Gmina Liszki otrzyma dofinansowanie w kwocie około 500 tysięcy złotych.

Razem dla pozyskania
dofinansowania
Projekt Partnerstwo Podkrakowskiego
Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”
jest jednym z 15 dofinansowanych projektów
w całym kraju z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 20092014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu: „Rozwój miast
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorządu terytorialnego, dialog społeczny
oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” oraz środków krajowych.
Całkowita wartość uzyskanego dofinansowania dla wszystkich partnerów (beneficjentów) zarówno na prace projektowe jak
i na prace związane z tworzeniem strategii
gmin, oraz strategii sektorowych związanych
z rozwojem edukacji, rynku pracy i partycypacji społecznej, a także ochrony środowiska
i rekreacji wynosi 2,23 mln. złotych.
Pomoc zewnętrzna, (np. unijna) w najbliższych latach ma być kierowana przede
wszystkim do tych beneficjentów, którzy potrafią skutecznie ze sobą współpracować na
różnych płaszczyznach. Stąd podjęta przez
gminę Liszki współpraca z innymi samorzą-

Rejestr umów
Wykonawca rozbudowy Zespołu Szkół
w Liszkach rozpoczął prace budowlane.
Obiekt do końca maja 2015 roku zostanie powiększony o nowe skrzydło, w którym znajdzie się sześć nowych sal lekcyjnych i toalety.
W ramach prowadzonych prac zagospodarowany zostanie przyległy teren i wykonana
nowa brama wejściowa z chodnikiem. Wartość prac wyniesie 1.165.514 złotych.

Zakończono remont budynku remizy OSP
w Piekarach wraz z adaptacją pomieszczeń
na dwie szatnie sportowe i pokój sędziowski
z zapleczem sanitarnym dla miejscowego
klubu piłkarskiego. W ramach prac wymieniono 25 okien i wyremontowano dach. Prace kosztowały ponad 180.000 złotych, a połowa kwoty to dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej.

dami w celu przygotowania niezbędnych
opracowań i projektów.
Projekt „Blisko Krakowa” realizowany
jest w partnerstwie 10 podmiotów. Liderem
projektu jest gmina Skawina, a parterami są
gminy Czernichów, Mogilany, Liszki i Świątniki Górne oraz Powiat Krakowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Galicyjska Izba
Gospodarcza, Podkrakowska Izba Gospodarcza, a także Lokalna Grupa Działania „Blisko
Krakowa”.
Główne cele podjętej współpracy to nie
tylko zacieśnienie współpracy pomiędzy
gminami w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów i doskonalenie mechanizmów
współpracy pomiędzy gminami, a sektorem
biznesowym, naukowym i społecznym ale
przede wszystkim przygotowanie dokumentów niezbędnych do efektywnego ubiegania
się o dofinansowanie ze środków UE w ramach budżetu 2014 -2020 (strategie, dokumenty techniczne).
W ramach wspólnie realizowanego projektu podjęto szereg działań, w tym wykonano badania i analizę stanu aktualnego, które
pozwolą przygotować strategię, w której zo-

Przebudowa drogi gminnej Kaszów – Wyźrał
została prawie zakończona. Na odcinku od
drogi wojewódzkiej w Kaszowie do cmentarza wykonano chodnik z odwodnieniem, a na
całej długości drogi zostało poprawione odwodnienie. Nowa nawierzchnia asfaltowa
podniesie bezpieczeństwo komfort jazdy.
Koszt inwestycji wynosi 1,2 mln złotych,
a połowę środków gmina Liszki otrzyma
z Urzędu Wojewódzkiego.
W październiku trwały końcowe prace przy
budowie chodnika na odcinku 600 metrów
bieżących wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kaszowie. Samorząd Gminy Liszki sfinansował
w połowie dokumentację budowlaną oraz
koszty wykonawstwa.
Samorząd Gminy Liszki zlecił wykonanie
koncepcji nadbudowy budynku Gimnazjum
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staną opisane główne kierunki rozwoju pięciu gmin.
W wrześniu przedstawiciele gmin
uczestniczących w projekcie spotkali się na
terenie gminy Liszki w trzeciej sesji roboczej
nad zintegrowaną strategią obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”. W ramach dyskusji
panelowych dopracowywali jej zapisy w kilku
obszarach. Każdy z tych obszarów jest nabrzmiały od problemów i każdy z osobna jest
trudny do rozwiązania. Widać olbrzymie zaangażowanie i znajomość lokalnych problemów u przedstawicieli poszczególnych gmin.
Wszyscy rozumieją, że jest to wspólny interes
– w obecnym świecie pojedyncza gmina ma
nikłe szanse na otrzymanie środków unijnych.
Szanse na podniesienie jakości życia mieszkańców można zwiększyć tylko poprzez skonsolidowane działania – podkreśla Jacek
Kwiatkowski z Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, który jest wykonawcą opracowania dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych dla podkrakowskiego obszaru
funkcjonalnego „Blisko Krakowa”.
Kolejne spotkanie robocze, podczas którego dopracowane zostaną ostateczne zapisy
zaplanowano na terenie gminy Czernichów.
Przyjęta strategia obszaru funkcjonalnego
„Blisko Krakowa” wskaże główne rekomendacje do przygotowania własnych strategii
przez poszczególne gminy, tak by mogły
uwzględnić lokalne potrzeby i uwarunkowania. Gmina Liszki podczas przygotowywania
swojej strategii zaprosi przedstawicieli mieszkańców, samorządów i działających organizacji. Gminy swoje dokumenty strategiczne
przygotują do czerwca 2015 roku i wtedy na
jej podstawie będą mogły przygotowywać
konkretne projekty pod dofinansowanie ze
środków unijnych. (TAŁ)

w Mnikowie oraz przygotowanie projektu
budowy chodnika z kanalizacją burzową od
ronda w Kryspinowie w kierunku boiska
sportowego.
Gmina Liszki dołoży 100.000 złotych do nowej nakładki asfaltowej (650metrów bieżących) na drodze powiatowej w Chrosnej.
W miesiącach październik i listopad odbędzie się odbiór azbestu pochodzącego z wymiany pokryć dachowych, z budynków
mieszkalnych i gospodarczych. Azbest zostanie odebrany z około 60 nieruchomości.
Łączny koszt to 65.000 złotych.

Planuje się kolejne już w tym roku sprzątanie „dzikich wysypisk” zlokalizowanych na
terenie naszej gminy – przewidywany koszt
– 4.000 złotych. (red)
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Gmina Liszki podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Cyfrowy Horyzont, czyli
spotk@jmy się w Sieci” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Cyfrowy Horyzont, czyli
spotk@jmy się w Sieci
Celem Projektu jest dostarczenie komputerów z dostępem do Internetu dla 60 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (czyli takich, które nie posiadają dostępu do Internetu).
Projekt skierowany jest do osób i rodzin
z terenu Gminy Liszki spełniających kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia
w ramach pomocy społecznej lub świadczeń
rodzinnych, osób niepełnosprawnych oraz

dzieci i młodzieży uczącej się, uprawnionej
do uzyskania stypendiów socjalnych, rodzin
zastępczych, samotnych rodziców, którzy
spełniają kryterium dochodowe upoważniające do korzystania ze świadczeń funduszu
alimentacyjnego.
Dodatkowo w sprzęt komputerowy
wraz z dostępem do Internetu oraz stanowiska dostosowane dla osób niepełnosprawnych wyposażone zostaną trzy szkoły prowa-

Po raz kolejny Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorzanach sięgnęła po unijne środki finansowe na polepszenie warunków w remizie.

Są pieniądze do pozyskania!
OSP w Jeziorzanach złożyła w czerwcu 2014 r. wniosek do zarządu Województwa Małopolskiego o dotacje na zakup wyposażenia i modernizację remizy w ramach projektu zgłoszonego do Lokalnej
Grupy Działania „Korona Północnego Krakowa” w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wnioskowana kwota dotacji wynosiła 16.123,60 zł,
co stanowi ok. 80% całego programu.
W trakcie rozpatrywania wniosku
dwukrotnie straż składała uzupełnienia
i wyjaśnienia do wniosku, ale oto w dniu
29 września 2014 r. w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu
Marszałkowskiego podpisano umowę na

udzielenie pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach. Umowę
podpisali ze strony Samorządu Województwa
Małopolskiego – Paweł Knapczyk, Zastępca

Dla podniesienia bezpieczeństwa i wygody mieszkańców, Urząd Gminy Liszki wprowadził nowoczesny system do przekazywania ważnych informacji dotyczących sytuacji kryzysowych, zbliżających się zagrożeń meteorologicznych, awarii i planowanych przerw
w dostawie wody oraz innych ważnych wiadomości i wydarzeń. Informacje o zbliżających się zagrożeniach dadzą mieszkańcom szansę na odpowiednie przygotowanie się,
zabezpieczenie mienia oraz ochronę zdrowia i życia.

W trosce o mieszkańców
Za pomocą SMS lub e-maila przesyłane
będą bezpłatne i tylko istotne informacje odpowiednio sprofilowane w zależności od
miejsca zamieszkania. Wyrażenie zgody na
otrzymywanie informacji jest dobrowolne.
Każdy, kto dokona rejestracji będzie otrzymywał wiadomości dotyczące gminy. Rejestra-

cja oznacza także pełną anonimowość. W jej
toku podajemy tylko swoje dane kontaktowe,
które zawsze można później poprawić lub
zmienić. Rejestracji można dokonać przez
SMS lub Internet.
Aby aktywować usługę przez SMS należy w treści SMS wpisać kod przypisany Two-

dzoneprzez gminę Liszki: Zespół Szkół
w Liszkach; – Gimnazjum w Mnikowie;
Szkoła Podstawowa w Kryspinowie oraz trzy
ogólnodostępne Punkty Konsultacyjne w siedzibach OSP.
Całkowita wartość projektu wynosi
1.192.524 złotych i na całość gmina Liszki
otrzyma dofinansowanie (85% środki UE,
15% środki budżetu państwa). Projekt będzie
realizowany w latach 2014-2015. W jego ramach uczestnicy otrzymają szkolenie z podstaw obsługi komputera, komputery z dostępem do Internetu oraz pakiet szkoleń e-learningowych na Elektronicznej Platformie
Edukacyjnej. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej gminy Liszki w celu uzyskania informacji o zbliżającej się rekrutacji uczestników
projektu!!! (red)

Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, a ze strony straży – Prezes Stanisław Tyrała i Skarbnik Kazimierz Karolus.
Dotacja w sposób znaczący pomoże
doposażyć remizę w sprzęt niezbędny do
funkcjonowania, jako świetlicy wiejskiej
i będzie służył wszystkim mieszkańcom
korzystającym z tego lokalu.
STO

jej miejscowości (Baczyn – GL1, Budzyń
– GL2, Cholerzyn – GL3, Chrosna – GL4,
Czułów – GL5, Jeziorzany – GL6, Kaszów
– GL7, Kryspinów – GL8, Liszki – GL9, Mników – GL10, Morawica – GL11, Piekary
– GL12, Rączna GL13, Ściejowice – GL14),
a następnie wysłać SMS na nr 664 079 964
(koszt wysłania SMS zgodnie z Twoim planem taryfowym). Po prawidłowej rejestracji
otrzymamy potwierdzenie SMS-em.
W celu bezpłatnej aktywacji usługi
przez Internet należy wejść na stronę
www.wiemco/gl i wypełnić krótki formularz.
Potwierdzenie rejestracji w systemie otrzymamy na wybrany przez nas kanał komunikacji. (red)
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Wielkim zainteresowaniem cieszą się powstałe z nowym rokiem szkolnym dodatkowe
oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Uczęszcza do nich ponad 370
dzieci (wśród nich także niepełnosprawne). W niektórych szkołach już po kilku dniach
rekrutacji był komplet przedszkolaków, a w kilku są jeszcze wolne miejsca.

Przedszkola w szkołach
Dodatkowe oddziały przedszkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych w Liszkach, Czułowie, Jeziorzanach, Kryspinowie,
Cholerzynie, Rącznej. Trwają prace nad uruchomieniem kolejnego oddziału przedszkolnego w Morawicy.
Wszystkie oddziały przy szkołach są
czynne w godzinach od 7 do 17 (w zależności
od potrzeb nawet wcześniej i dłużej) z bezpłatną pięciogodzinną opieką (od 8 do 13),
a odpłatność rodziców za opiekę w pozostałych godzinach wynosi 1 złoty za każdą godzinę ponad pięć godzin pobytu. Koszt wyżywienia (catering) ponoszą rodzice. Uczęszczające
do nich dzieci mogą na bieżąco korzystać
również z opieki pedagogów i logopedów,
a w razie potrzeby także psychologa i rehabilitanta oraz innych specjalistów. Wszystkie
szkoły sukcesywnie uruchamiają dla najmłodszych zajęcia dodatkowe.
Uruchomienie oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat to wyjście Wójta Gminy Wacława Kuli i Rady Gminy Liszki
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Działanie to pozwoli lepiej wykorzystać bazę
gminnych placówek oświatowych i potencjał
zatrudnionych nauczycieli. Jeśli pozwolą na to
warunki lokalowe, to do 2016 roku oddziały
przedszkolne będą działać przy wszystkich
szkołach podstawowych w gminie Liszki.
(red)
W Szkole Podstawowej im. Antoniego
Sewiołka w Czułowie funkcjonują trzy oddziały przedszkolne: grupa „Antonki” liczy
25 dzieci trzy i czteroletnich, w grupie „Misie” (cztero i pięciolatki) jest 20 dzieci,
a grupa „Tygryski” to 13 sześciolatków.
Dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach od 6.30 do 16.30.
Oprócz stałych zajęć dydaktycznych
w każdej grupie realizowane są zajęcia dodatkowe: rytmiczno-muzyczne, gimnastyczno-ruchowe, język angielski oraz „Małe laboratorium przedszkolaka”, jako innowacja pedagogiczna. Rok 2014 uznano Rokiem Czytelnika, dlatego też wszystkie grupy przystąpią
w październiku do projektu „Wędrówki
przedszkolaka z bajkami dookoła świata”.
E. Fryc, A. Rachwalik,
M. Puda, A. Hofman
Przedszkolne „Żabki” to najmłodsze
przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im.
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
lokalnej społeczności z inicjatywy Wójta
Gminy Liszki Wacława Kuli oraz dzięki staraniom, między innymi Dyrektora Szkoły
Stanisławy Kruk, udało się stworzyć wspaniałe warunki do opieki oraz wszechstronnego rozwoju dzieci.

Nauczycielkami pracującymi w przedszkolu są Mirosława Białkowska i Karolina
Dzięcioł, o dzieci dba również pani zatrudniona, jako pomoc. Przedszkole wyposażone jest
w różnorakie pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zabawki, leżaki do wypoczynku. Nauczyciele prowadzą zajęcia z rytmiki, dzieci mają możliwość poznawania słówek w języku angielskim, a logopeda pracuje
nad doskonaleniem rozwoju mowy dziecka.
W naszym przedszkolu wprowadzona
jest innowacyjna metoda nauki czytania dla
trzy i czterolatków według profesor Jagody
Cieszyńskiej. Jeśli pogoda dopisuje dzieci dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu. Ponadto nasi podopieczni uczą się czynności samoobsługowych takich jak higiena, samodzielne spożywanie posiłków, ubieranie się,
zachowanie porządku, współżycie w grupie
i wielu innych umiejętności życiowych niezbędnych do funkcjonowania w społeczności.
Dzieci bardzo szybko rozwijają się, uspołeczniają i usamodzielniają. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie według
wskazań rodziców. Widząc uśmiech na twarzy dzieci i zadowolenie daje nam to ogromną radość i satysfakcję z pracy.
Przedszkole pracuje pięć dni w tygodniu
od godziny 7.00 do godziny 17.00. W godzinach od 8.00 do 13.00 – zajęcia prowadzone
są w ramach realizacji podstawy programowej bezpłatnie. Od godziny 7.00 do godziny
8.00 oraz od 13.00 do 17.00 przedszkole płatne jest 1zł za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
Mirosława Białkowska
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego
2014/2015, swoje drzwi dla dzieci w wieku
Po raz kolejny druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jeziorzanach zorganizowali wakacyjne zajęcia dla dzieci szkolnych w miesiącu sierpniu w ramach zabawy „Letnia Sportowa Szkółka Strażacka”.

Lato w remizie
Przez cały miesiąc w poniedziałki,
środy i piątki odbywały się zajęcia dla młodzieży. Na pierwsze spotkanie przyszło ponad 20 dzieci. Rozpiętość wiekowa uczestników była bardzo duża od 8 do 16 lat.
Młodsze dzieci przyszły z rodzicami, którzy zostali na zajęciach w roli obserwatorów. Po części organizacyjnej przeprowadzono zajęcia z rozwijania linii gaśniczej.
Prawie wszyscy uczestnicy zabawy brali
już udział w poprzednich latach w naszej
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przedszkolnym otworzył nowo powstały
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
w Cholerzynie z Filią w Mnikowie.
To wydarzenie zapisze się nie tylko na
kartach kroniki szkolnej, ale też przejdzie do
historii całej Gminy, całej naszej społeczności
lokalnej. Mamy nadzieję, że otwarcie nowego
Oddziału Przedszkolnego spowoduje przede
wszystkim radość dzieci, ale i zadowolenie rodziców. Oddział Przedszkolny funkcjonuje
w zmodernizowanej, pięknie wyremontowanej części szkoły. Do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych posiadamy dwie kolorowe, starannie wyposażone sale. Dzieci mają możliwość korzystania
z bardzo dobrze wyposażonej sali gimnastycznej, boiska i placu zabaw. Teren wokół
przedszkola doskonale nadaje się na spacery
po najbliższej okolicy. Zapewniamy dzieciom
możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do
ich potrzeb warunkach w godzinach od 7: 0017: 00. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, poszukującą innowacyjnych rozwiązań, dobrze przygotowaną metodycznie, ciągle doskonalącą swoje umiejętności. Do opieki nad dziećmi zatrudniony jest
sumienny i przyjazny personel obsługi.
Aby jak najlepiej rozwijać naszych małych wychowanków oferujemy nieodpłatne
zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki, religii oraz zabaw logopedycznych.
Naszym priorytetem będzie kształtowanie u dzieci nawyków zdrowego stylu życia
oraz bezpieczeństwa, ponieważ wierzymy, że
nawyki te kształtowane właśnie w wieku
przedszkolnym mają najbardziej trwały charakter. Placówka oferuje smaczne i zdrowe posiłki, które są z ogromną starannością przygotowane przez zewnętrzną firmę współpracującą z przedszkolem.
Pragniemy, aby wychowanek naszego
przedszkola wyrósł na aktywnego człowieka,
uwrażliwionego na piękno otaczającego go
świata, mogącego bezpiecznie poruszać się po
rozmaitych jego ścieżkach.
A. Czajowska i M. Korpak
zabawie – zajęcia te przebiegały, więc szybko i sprawnie. A, że dzień był upalny – woda lała się szeroko.
Spotkania odbywały się na boisku
sportowym przy Szkole Podstawowej w Jeziorzanach. Były to zajęcia sportowo – ruchowe z elementami szkolenia strażackiego. Na zakończenie zajęć odbył się grill oraz
rozdanie upominków dla uczestników.
Wspólne zabawy dzieci i strażaków
wpisały się na stałe do kalendarza działań
druhów z OSP w Jeziorzanach. Co roku latem i w czasie ferii zimowych organizowane są takie przedsięwzięcia. Po raz kolejny
Gmina Liszki pomogła w zorganizowaniu
wakacyjnych zajęć i wygospodarowała
pewną pulę pieniędzy na poczęstunek
i upominki dla uczestników w ramach
wspierania organizacji pozarządowych. Do
zobaczenia za rok! (STO)
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16 listopada będziemy wybierać Wójta Gminy Liszki, radnych Rady Gminy Liszki, radnych Rady Powiatu Krakowskiego oraz radnych Sejmiku Małopolski.

Wybory
samorządowe 2014
Na terenie Gminy Liszki 16 listopada czynnych będzie 12 Obwodowych Komisji Wyborczych, w których w godzinach od 7.00 do
21.00 można głosować. Każdy mieszkaniec otrzyma kilka kart do głosowania z kandydatami na: Wójta Gminy Liszki, radnych Rady Gminy Liszki, radnych Rady Powiatu Krakowskiego i radnych Sejmiku
Małopolski. Na każdej karcie do głosowania wybieramy tylko jednego
kandydata stawiając w kratce obok jego nazwiska dwie przecinające
się linie (tzw. „krzyżyk”). Poniżej podajemy kandydatów na Wójta
Gminy Liszki oraz kandydatów do Rady Gminy Liszki, a także kandydatów do Rady Powiatu Krakowskiego (na podstawie htp://wybory2014.pkw.gov.pl)

Kandydaci do
Rady Gminy
Liszki
Liszki I
(wschodnia część sołectwa)

Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych
Nr

Granice obwodu
głosowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Liszki

Szkoła Podstawowa w Liszkach

2

Rączna

Szkoła Podstawowa w Rącznej

3

Jeziorzany

Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach

4

Ściejowice

Remiza OSP w Ściejowicach

5

Kaszów

Szkoła Podstawowa w Kaszowie

6

Czułów

Szkoła Podstawowa w Czułowie

7

Mników

Gimnazjum w Mnikowie

8

Chrosna, Baczyn

Dom Ludowy w Chrosnej

9

Morawica

Szkoła Podstawowa w Morawicy

10

Kryspinów

Szkoła Podstawowa w Kryspinowie

11

Cholerzyn, Budzyń

Szkoła Podstawowa w Cholerzynie

12

Piekary

Szkoła Podstawowa w Piekarach

Kandydaci na Wójta Gminy Liszki
Burmistrz Wojciech
Czech Barbara
Kula Wacław Janusz
Miś Paweł Stanisław
Ryszka Stanisław Paweł

zam. Chrosna, wiek: 60
zam. Piekary, wiek: 58
zam. Kryspinów, wiek: 59
zam. Liszki, wiek: 34
zam. Cholerzyn, wiek: 55

Rączna I
(północna część sołectwa)

Komitet Wyborczy PSL
Wąsik Joanna, wiek: 39

Komitet Wyborczy PSL
Tyrała Adam, wiek: 66

KW Prawo i Sprawiedliwość
Piotrowski Jacek Roman, wiek: 33

KW Prawo i Sprawiedliwość
Kasprzycki Wiesław Jan, wiek: 49

KWW POPIS Liszki-2014
Kowalik Józef Jan, wiek: 66

KWW POPIS Liszki-2014
Krupa Krzysztof, wiek: 36

KWW Wspólnota Gminy Liszki
Wyroba Wacław, wiek: 49

KWW Lepsza Gmina Liszki
Rosek Lesław Kazimierz, wiek: 69

Liszki II

Rączna II

(zachodnia część sołectwa)

(południowa część sołectwa)

KWW Wspólnota Gminy Liszki
Komitet Wyborczy PSL
KWW POPIS Liszki-2014
KW Prawo i Sprawiedliwość
KWW Lepsza Gmina Liszki

Jeziorzany
Komitet Wyborczy PSL
Tyrała Zdzisław, wiek: 52
KW Prawo i Sprawiedliwość
Karolus Kazimierz, wiek: 52
KWW POPIS Liszki-2014
Janas Danuta, wiek: 50

Ściejowice
KW Prawo i Sprawiedliwość
Bąk Jan, wiek: 60
KWW POPIS Liszki-2014
Suchan Mirosław Franciszek, wiek: 55

Komitet Wyborczy PSL
Wlazło Julian, wiek: 65

KW Prawo i Sprawiedliwość
Sotwin-Sobesto Dorota, wiek: 40

KW Prawo i Sprawiedliwość
Feluś Anna Maria, wiek: 35

KWW POPIS Liszki-2014
Tyrka Piotr, wiek: 38

KW Prawo i Sprawiedliwość
Kasprzycki Wiesław Grzegorz, wiek: 34

KWW POPIS Liszki-2014
Buczek Marek Stefan, wiek: 40

KWW Lepsza Gmina Liszki
Kowalczyk Stanisław Marek, wiek: 53

KWW Lepsza Gmina Liszki
Hajduga Sławomir Krzysztof, wiek: 30

KWW Lepsza Gmina Liszki
Pradel Marek Ryszard, wiek: 38

KWW Wspólnota Gminy Liszki
Sroka Andrzej Wiesław, wiek: 44

KWW Kaszów Razem
Trojan Janusz Władysław, wiek: 44

Kaszów I
(wschodnia część sołectwa)
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Kaszów II
(zachodnia część sołectwa)
Komitet Wyborczy PSL
Socha Józef, wiek: 64

KWW Wspólnota Gminy Liszki
Frankowska Rozalia Stefania, wiek: 37

Chrosna – Baczyn

KW Prawo i Sprawiedliwość
Pilis Dagmara Jadwiga, wiek: 46

Komitet Wyborczy PSL
Socha Tadeusz, wiek: 67

KWW Lepsza Gmina Liszki
Krzemyk Maria, wiek: 53

KWW POPIS Liszki-2014
Baster Bogdan Stanisław, wiek: 52

KWW Kaszów Razem
Trojan Helena, wiek: 70

KWW Wspólnota Gminy Liszki
Burmistrz Wojciech, wiek: 60

Czułów
Komitet Wyborczy PSL
Kwoka Janusz, wiek: 55

KWW Lepsza Gmina Liszki
Rzewuski Stefan, wiek: 67

Morawica

KW Prawo i Sprawiedliwość
Mastek Tadeusz, wiek: 56

KW Prawo i Sprawiedliwość
Kącik Mariusz Mateusz, wiek: 35

KWW Lepsza Gmina Liszki
Konik Irena, wiek: 60

KWW POPIS Liszki-2014
Kaczor Zbigniew Stanisław, wiek: 57

KWW Wspólnota Gminy Liszki
Malik Zbigniew Andrzej, wiek: 56

KWW Lepsza Gmina Liszki
Setkowicz Krzysztof Zbigniew, wiek: 48

Mników

Kryspinów
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KWW Wspólnota Gminy Liszki
Sadko Czesław, wiek: 60

Cholerzyn – Budzyń
Komitet Wyborczy PSL
Korpak Elżbieta, wiek: 66
KW Prawo i Sprawiedliwość
Kruk Stanisław Krzysztof, wiek: 28
KWW POPIS Liszki-2014
Miarka Krystyna, wiek: 56
KWW Lepsza Gmina Liszki
Ryszka Krystyna Anna, wiek: 54
KWW Wspólnota Gminy Liszki
Staśkiewicz Maciej Paweł, wiek: 26

Piekary
Komitet Wyborczy PSL
Olejko Janina, wiek: 48
KW Prawo i Sprawiedliwość
Mazur Marcin Galijusz, wiek: 37
KWW POPIS Liszki-2014
Suchan Stanisław, wiek: 62

KW Prawo i Sprawiedliwość
Kącik Sławomir Stanisław, wiek: 27

Komitet Wyborczy PSL
Wyżga Józefa Czesława, wiek: 58

KWW POPIS Liszki-2014
Korpak Irena, wiek: 58

KWW Wspólnota Samorządowa PK
Różycka Monika Agnieszka, wiek: 37

KWW Lepsza Gmina Liszki
Steczko Monika Agnieszka, wiek: 31

KWW Lepsza Gmina Liszki
Czech Marek Franciszek, wiek: 41

KWW POPIS Liszki-2014
Wierzbicki Aleksander, wiek: 66

KWW Wspólnota Gminy Liszki
Marczyk Marek, wiek: 52

Kandydaci do Rady Powiatu Krakowskiego
Komitet Wyborczy PSL
1. Mądry Stanisław, wiek: 57

5. Jakóbik Krzysztof Andrzej, wiek: 34

2. Antos Małgorzata, wiek: 45

6. Suchanik Elżbieta Beata, wiek: 45

3. Kowal Wojciech Józef, wiek: 43
4. Buczek Joanna Zofia, wiek: 24

2. Pyla Zofia, wiek: 57
3. Robakiewicz Andrzej, wiek: 45

KW Prawo i Sprawiedliwość

4. Feluś Anna Monika, wiek: 27

1. Miś Paweł Stanisław, wiek: 34

5. Steczko Janusz, wiek: 55

2. Starowicz Janusz, wiek: 56

6. Mlostek Barbara, wiek: 23

3. Kuć Agata Dorota, wiek: 37

KW Platforma Obywatelska RP
1. Grela Janina Rozalia, wiek: 66

4. Kozioł Mateusz Michał, wiek: 29

6. Urbaniec Jolanta, wiek: 52
KWW Wspólnota Samorządowa PK

4. Gołąb Zofia, wiek: 59

1. Jastrzębski Paweł Artur, wiek: 45

5. Pyla Agnieszka Barbara, wiek: 38

2. Wrona Halina, wiek: 55

6. Kruk Wojciech Łukasz, wiek: 46

3. Cyganik Katarzyna Joanna, wiek: 23
4. Sobesto Irena Maria, wiek: 52

2. Hajto Mirosław Stanisław, wiek: 31
3. Ryba Kazimiera, wiek: 54

5. Kruk Rafał Piotr, wiek: 28

KW Porozumienie Podkrakowskie
1. Fajto Janusz, wiek: 44

5. Litwicki Dawid Piotr, wiek: 27
6. Mitana Jakub Krzysztof, wiek: 32

ZIEMIA LISIECKA
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Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum i odbywa się corocznie w kwietniu. Podczas egzaminu sprawdzane są opanowanie wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy.

Wyniki egzaminu
gimnazjalnego
Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać,
toteż egzaminu nie można nie zdać.
Egzamin gimnazjalny składa się
z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka
obcego nowożytnego. Część humanistyczna
składa się z odrębnych zestawów zadań z zakresu języka polskiego oraz historii i wiedzy
o społeczeństwie. Część matematyczno-przyrodnicza składa się z odrębnych zestawów zadań z zakresu matematyki oraz przedmiotów
przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru
jednego z siedmiu języków: angielskiego,

francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego,
rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać
tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.
Uczniowie rozwiązują zestawy zadań z języka nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym
i rozszerzonym.
Każdą część egzaminu przeprowadza się
innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut.
Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów:
podstawowym i rozszerzonym.
Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala

się wyniki egzaminacyjne w następujących
sześciu zakresach: język polski; historia i wiedza o społeczeństwie; matematyka; przedmioty przyrodnicze; język obcy nowożytny
na poziomie podstawowym; język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.
Wynik podawany jest w procentach.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający
zdobył za zadania mierzące wiadomości
i umiejętności z danego zakresu. Na przykład
jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.
Wynik egzaminu podawany jest także w skali
staninowej. Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie
jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez
ucznia, szkołę na tle wyników osiągniętych
przez całą populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników (1- najniższy,
9 – najwyższy). Centralna Komisja Egzaminacyjna zbiera wyniki ze wszystkich szkół
i wykreśla histogram, dzieli go na 9 części
otrzymując rozkład staninowy. Dzięki temu
otrzymuje progi punktowe po przekroczeniu,
których uczeń klasyfikowany jest do danej
staniny. Jeżeli egzamin w danym roku był łatwy punkty w tej skali będą wyższe. (red)

Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów poszczególnych gimnazjów w Gminie Liszki w 2014 roku

POZIOM
ROZSZERZONY
(%)

STANIN

JĘZYK ANGIELSKI
POZIOM
PODSTAWOWY
(%)

PRZEDMIOTY
PRZYRODNICZE
(stanin)

PRZEDMIOTY
PRZYRODNICZE
(%)

MATEMATYKA
(stanin)

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA zakresy:
MATEMATYKA
(%)

HISTORIA–WOS
(stanin)

HISTORIA–WOS
(%)

J. POLSKI
(stanin)

J.POLSKI
(%)

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
zakresy:

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

Egzamin gimnazjalny zawsze wzbudzał wiele emocji wśród uczniów, nauczycieli oraz
rodziców. Bądź co bądź to od wyniku egzaminu oraz ocen na świadectwie zależy dalsza
kariera młodego człowieka.

Egzamin gimnazjalny 2014
Wynik egzaminu oprócz punktów i procentów podaje się również w tzw. skali staninowej dziewiątki. Im wyższy stanin tym lepiej. Najwyższy stanin to „9”. Najlepsze kra-

kowskie gimnazja to te z wynikami w staninie 9. W Krakowie jest ich w bieżącym roku
17. W tym ani jednej szkoły ogólnodostępnej.

Wszystkie, to szkoły prywatne, społeczne, katolickie.
Dobrze jest uświadomić sobie, jacy
uczniowie trafiają do tych gimnazjów.
Otóż prawie wyłącznie laureaci konkursów
i uczniowie ze świadectwem z czerwonym
paskiem. Słowem najlepsi. I już mamy właściwą odpowiedź na pytanie – dlaczego w pozostałych szkołach wyniki są niższe? No właśnie dlatego, że zabrakło w nich najlepszych
uczniów.
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IIIa

IIIa

szkoła

IIIa

9- najwyższy
8- bardzo wysoki
7- wysoki
6- wyżej średni
5- średni
4- niżej średni
3- niski
2- bardzo niski
1- najniższy
język
polski

historia/
wos

W Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Liszkach już od kilku lat prowadzone są regularnie warsztaty fotograficzne. Do tej pory miały one charakter obowiązkowych zajęć
artystycznych dla uczniów, którzy wybrali taki rodzaj modułu. Natomiast w obecnym
roku szkolnym zajęcia fotograficzne będą prowadzone w formie zajęć dodatkowych rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów.
Warsztaty fotograficzne skierowane są
przede wszystkim dla młodzieży gimnazjalnej i uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej. Do tej pory zajęcia cieszyły się ogromną
popularnością wśród naszych uczniów głównie, ze względu na niezwykle atrakcyjną formę i bardzo ciekawą tematykę. Ponadto nauka robienia, co najmniej poprawnych technicznie zdjęć, dla młodych ludzi żyjących
w dobie komunikacji medialnej i kultury internetowej wydaje się wprost niezbędna do
pozytywnego zaistnienia w społeczeństwie.
Nasza szkoła zapewnia bardzo dobre
warunki do realizowania ambitnych przedsięwzięć związanych z fotografią. Dysponujemy własnym studiem fotograficznym wyposażonym w profesjonalne studyjne lampy
błyskowe, lampy światła ciągłego, tła fotograficzne, rekwizyty, statywy i blendy. Mamy
oczywiście własne aparaty fotograficzne, projektory i komputery.

IIIa

szkoła

IIIa

Janina Grela
Dyrektor Gimnazjum
im. Księcia Józefa Poniatowskiego
w Mnikowie

szkoła

IIIa

ściach intelektualnych i percepcyjnych. Jednak moja wypowiedź ma na celu przekonanie, że nawet w takim gimnazjum jak nasze
możliwe jest osiąganie przez uczniów najwyższych wyników i równanie do najlepszych. Na przykładzie tegorocznych wyników
z egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum
w Mnikowie jest to doskonale widoczne.

szkoła

Stanin

szkoła

dowiska. Szkoły na wsi są mniej liczne, co daje wyższy stopień bezpieczeństwa, lepszą
opiekę indywidualną dziecka.
Szkoły w naszej gminie mają ponadto
bardzo dobre warunki bazowe, a wyposażenie często przewyższa standardy. Nie zrobimy
jednak wiele, jeśli najlepsi uczniowie szkół
podstawowych szukać będą miejsca w szkołach krakowskich. Bowiem „z pustego i Salomon nie naleje”.
W naszym gimnazjum nie jest źle jak na
wyniki w ogólnodostępnej szkole, do której
uczęszczają uczniowie o różnych możliwoszkoła

Tegoroczne wyniki egzaminów w Gimnazjum w Mnikowie dobitnie pokazują, że
w tych samych warunkach, przy tych samych
nauczycielach uczących, można osiągać różne wyniki. Wśród trzech klas trzecich najwyższy wynik osiągnęła klasa IIIa. Klasa językowa. Tu wyniki najwyższe (9), bardzo wysokie (8) i tylko jeden obszar wynik wysoki
(7). Pozostałe klasy z niższymi wynikami dały średnią szkoły jak poniżej w tabeli.
Gdyby do Gimnazjum w Mnikowie
uczęszczali wyłącznie uczniowie z klasy IIIa,
szkoła z wynikami w staninach 9 i 8 mogłaby aspirować do grona najlepszych. Do publicznej szkoły uczęszczają jednak uczniowie
o różnych możliwościach intelektualnych
i percepcyjnych.
W ostatnich latach zrodził się wśród rodziców uczniów klas szóstych trend, posyłania dzieci do szkół krakowskich. Decyduje
o tym wiele czynników, nie zawsze racjonalnych i uzasadnionych. Jeśli rodzic wybiera dla
swojego dziecka szkołę prywatną z wynikami w staninie 9 to zrozumiałe. Jeśli jednak
posyła się dziecko do szkoły, w której wyniki
są porównywalne z wynikami naszej klasy
IIIa lub niższe, to zastanawiam się, po co narażać dziecko na dodatkowy stres związany
z dojazdami i całkowitą zmianą środowiska
rówieśniczego.
Moja wypowiedź ma na celu ukazanie,
że w ogólnodostępnej szkole można osiągać
bardzo wysokie wyniki. Uczniowie ponadto
nie są wyrywani całkowicie ze swojego śro-

13

Warsztaty
fotograficzne
To wszystko sprawia, że możemy wspaniale wykorzystywać potencjał artystyczny
młodzieży, pobudzać ich kreatywność, rozwijać pasje twórcze oraz uwrażliwiać na piękno
obrazu malowanego światłem. Aby w pełni
wykorzystać zaplecze techniczne i talent naszej młodzieży, koniecznym elementem
warsztatów są oczywiście zajęcia teoretyczne
z zakresu podstaw optyki, budowy aparatów
fotograficznych i obiektywów, kompozycji,
ekspozycji, operowania światłem zastanym
i światłem sztucznym.
Poznajemy także historię fotografii
ucząc się od największych mistrzów w dziejach (Adams, Lartigue, Cartier-Bresson,

matematyka

przyroda

język
angielski

język
niemiecki

Evans, Stieglitz, Weston, Kertesz i wielu innych). Po takim przygotowaniu teoretycznym
rozpoczynają się zajęcia praktyczne, które
przeprowadzamy w naszym studio fotograficznym lub podczas plenerów organizowanych w uroczych zakątkach magicznego Krakowa.
Nie brakuje także wyjazdów do Muzeum Historii Fotografii i na wystawy fotograficzne. Rezultatem tych zajęć jest najczęściej wystawa fotograficzna prac naszej młodzieży, a w najbliższych planach mamy także
zorganizowanie gminnego konkursu fotograficznego.
Robienie (pstrykanie) zdjęć jest bardzo
popularne i nie wymaga żadnej wiedzy
i wrażliwości artystycznej. Jednakże wykonanie zdjęcia, które będzie piękne, ciekawe, niepowtarzalne i niebanalne, które nas zachwyci
i będzie dla nas powodem do dumy jest wielką sztuką i wymaga solidnej porcji wiedzy
i zdolności. Wymaga uświadomienia sobie, że
to nie aparat (nawet najdroższy i najlepszy)
robi zdjęcie. Zdjęcie zawsze wykonuje fotograf. Jest to naszą dewizą w gronie szkolnych
pasjonatów fotografii.
Dariusz Jach
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W artykule opublikowanym w numerze 2/2013 „Ziemi Lisieckiej” wspominałem o uroczystości urządzonej 23 marca 1913 roku w Liszkach, z okazji 50. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Ważnym jej punktem było złożenie wieńców na grobach dwóch
uczestników tego niepodległościowego zrywu: szewca Aleksandra Stankiewicza i nauczyciela Jana Kałuskiego. Tak się składa, że właśnie mija 130 rocznica śmierci tego drugiego. Z tej okazji przywołajmy kilka faktów z życia Jana Kałuskiego, by uczcić pamięć
o tym szlachetnym człowieku, odnowicielu szkoły w Rącznej.

Jan Kałuski

– powstaniec i pedagog
Przyszły powstaniec urodził się 16 października 1826 roku w Tarnowie, w niezamożnej rodzinie szlacheckiej pieczętującej się
herbem Rogala. Na chrzcie otrzymał imiona:
Jan Nepomucen Stanisław. Młode lata spędził
w rodzinnym mieście. Tu uczęszczał do gimnazjum. Był gorącym patriotą. Czy brał
udział w działalności tajnych organizacji niepodległościowych, czy też policja zwróciła na
niego uwagę z innego powodu, trudno ocenić. Jedno jest pewne, w gorącym politycznie
1846 roku został przez Austriaków uznany za
niebezpiecznego dla porządku politycznego
w Galicji i na podstawie zarządzenia starosty
tarnowskiego Józefa Breinla (tego, który podjudził chłopów do mordowania powstańców
i szlachty), wraz z innymi nastawionymi patriotycznie młodymi Polakami, wcielono go
do armii cesarskiej. Dostał przydział do drugiego pułku artylerii.
Początkowy okres służby w wojsku był
dla niego bardzo ciężki. Okoliczności poboru
sprawiły, że nie szczędzono mu szykan. Dwa
lata później, podczas tzw. Wiosny Ludów, Kałuski wziął udział w zwycięskiej dla Austriaków kampanii włoskiej. Męstwo jakim się
wówczas wykazał, zostało zauważone i nagrodzone srebrnym medalem za odwagę. W tym
czasie na jego piersi zawisło także odznaczenie papieskie. Armia austriacka uczestniczyła
bowiem w tłumieniu rebelii w Państwie Kościelnym, a błogosławiony Pius IX bardzo sobie cenił poświęcenie żołnierskie.
Kariery w wojsku austriackim Kałuski
jednak nie zrobił. Zauważano wprawdzie jego zdolności, o czym świadczy fakt, iż w latach 1857-58 uczył języka włoskiego kadetów
w szkole oficerskiej, jednak długo ciążyła na
nim opinia człowieka niepewnego politycznie. Szereg lat nosił dystynkcje kaprala. Według dziennika „Nowa Reforma” awansu na
pierwszy stopień oficerski doczekał się dopieNa początku maja feretron został
przywieziony do sołtys Kryspinowa, gdzie
po oględzinach podjęto decyzję o renowacji całości. W pierwszej kolejności dokonano wzmocnienia konstrukcji, podklejenia
i dorobienia brakujących elementów. Prace stolarskie wykonał Krzysztof Góralczyk.
Gdy konstrukcja była już stabilna rozpoczęto prace nad zdobieniami i obrazami
wewnątrz. Wyczyszczono całość, uzupełniono ubytki, ponownie oczyszczono i po-

ro po bitwie pod Solferino, w czasie wojny austriacko-włoskiej 1859 roku. Jakiś czas później został mianowany nadporucznikiem.
Wkrótce jednak pożegnał się z mundurem
i wrócił do kraju. Objął posadę guwernera
w rodzinie hrabiów Koziebrodzkich.
Gdy nadszedł rok 1863, Jan Kałuski odpowiedział na wezwanie Ojczyzny zaciągając
się w szeregi powstańcze. Jako doświadczony
oficer objął dowództwo nad oddziałem kawalerii i na jego czele walczył z Moskalami.
Niestety, w końcu opuściło go żołnierskie
szczęście i ranny trafił do niewoli. Ciężkie warunki bytowania oraz tortury jakim został
poddany w carskim więzieniu w Kielcach,
nadwątliły jego zdrowie.
Po wyjściu na wolność powrócił do małopolski. Zatrzymał się w Liszkach u Jana
Skirlińskiego, z którym się zaprzyjaźnił. Gdy
odzyskał siły, pracował jako rządca w folwarku kryspinowskim. Był także pisarzem w majątku Rączna – jak twierdzi autor zapisku
w„Kronice Szkoły Ludowej w Rączny”, lub pisarzem tamtejszej gminy – jak utrzymują
J. Matys i W. Tyrała, autorzy książki „Dzieje
klasztornej wsi Rączna”. Na stałe, za namową
Skirlińskiego, postanowił jednak związać się
z zawodem nauczycielskim.
Otworzył więc w Rącznej coś w rodzaju
prywatnej szkółki. Wieś posiadała wprawdzie
dość długie, bo sięgające 1810 roku, tradycje
szkolne, jednak wzniesiony w czasach Wolnego Miasta Krakowa budynek szkolny spłonął, tak że w połowie lat 60., miejscowe dzieci pozbawione były możliwości nauki.
W 1868 roku Kałuski zdał egzamin kwalifikacyjny uprawniający do wykonywania zawodu nauczyciela szkoły ludowej, stając się
tym samym pierwszym w historii Rącznej
pedagogiem z dyplomem. Z tym faktem
związane jest ponowne uruchomienie szkoły w Rącznej jako placówki publicznej.

O ile początkowo Kałuski udzielał lekcji w wynajętym pomieszczeniu w domu
Wojciecha Grucy, już około 1870 roku wieś
wybudowała nowy, parterowy budynek
szkolny. Duży udział miał w tym zapewne
nasz bohater. Część lekcyjna sąsiadowała
z mieszkaniem nauczyciela (obejmującym
pokój z kuchnią) oraz stajnią, w której Jan
Nepomucen hodował bydło.
Przez krótki czas Jan Kałuski uczył także dzieci w Liszkach. Działo się to w 1877 roku, po utonięciu w Wiśle miejscowego nauczyciela, Jana Orczykowskiego. Pracę pedagogiczną traktował serio. Starał się pogłębiać
swoją wiedzę na ten temat. Należał do Kółka
Nauczycielskiego Lisieckiego, którego członkowie dbali o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Cechy charakteru sprawiły,
że był bardzo lubiany przez dzieci, okoliczną
inteligencję oraz mieszkańców Rącznej.
Niestety, obfitujące w dramatyczne sytuacje życie odcisnęło negatywne piętno na
jego zdrowiu. Na początku lat 80. cierpiał na
dolegliwości serca. Lekarze zalecali mu wycofanie się na kilka miesięcy z pracy zawodowej, na co Kałuski nie chciał się jednak zgodzić. Miał na utrzymaniu żonę i sześcioro
dzieci.
Nadszedł 2 października 1884 roku.
W tym dniu Jan Kałuski czuł się dobrze, udał
się więc pieszo do dworu w Śmierdzącej, by
z pełniącym wówczas funkcję przewodniczącego Rady Szkolnej Miejscowej Janem Skirlińskim, załatwić sprawy podległej sobie placówki. Tam, gdy z piórem w ręce pochylał się
nad dokumentami rozłożonymi na biurku,
dostał nieoczekiwanie ataku serca i zmarł.
Pogrzeb lubianego powszechnie człowieka zgromadził wiele osób, zarówno
z Rącznej, jak i okolicznych miejscowości.
Licznie wzięło w nim udział grono pedagogiczne z pobliskich szkół. Mowę pożegnalną
wygłosił nauczyciel ze Zwierzyńca, wówczas
jeszcze samodzielnej wsi.
Grób Jana Kałuskiego istnieje na cmentarzu lisieckim do dzisiaj. Znajduje się w pobliżu grobowca bpa Stanisława Rosponda.
Skromny kamienny obelisk urzeka swą prostotą. Jak głosi wyryty na nim napis, ufundowali go „koledzy i przyjaciele” zmarłego. Niestety, widnieje na nim błędna data śmierci.
Wdowa po Janie Kałuskim – Róża
z Ostrogorskich, przeprowadziła się wraz
z dziećmi do Ściejowic, gdzie zamieszkała.
Adam Kowalik

Z inicjatywy sołtys Kryspinowa Józefy Wyżgi został odnowiony feretron z kościoła parafialnego w Liszkach. Jego stan uniemożliwiał noszenie go w procesjach.

Odnowiony feretron
kryto farbą podkładową, następnie wykonano złocenie. Obrazy wyczyszczono i zabezpieczono, co nadało im blasku. Po zakończeniu prac trwających ponad miesiąc, zabezpieczono wysokiej klasy lakierem metaliczną
powierzchnię i pomalowano pozostałe frag-

menty. Całość prac konserwatorskich wykonała Małgorzata Molik-Chyla.
Odowiony feretron, po wieloletniej
przerwie jest noszony przez panie z Kryspinowa podczas procesji.(red)
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Wobec niepokojących propozycji różnego rodzaju nieuków i ignorantów na wycofywanie z listy obowiązujących lektur szkolnych najcenniejszych pozycji literatury polskiej,
jak „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza czy „Trylogii” H. Sienkiewicza lub podważanie roli
wielkich Polaków w historii i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie
„Na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów” postanowiło przybliżyć czułowskiej społeczności miejsca i postaci związane z Ojczyzną.

Za Niemen, za Niemen…
W dwu kolejnych latach organizowaliśmy wyjazdy do Lwowa oraz szlakiem Trylogii H. Sienkiewicza, a w bieżącym roku zaplanowaliśmy wyprawę na Litwę. Wobec przyznanej przez Gminę Liszki na rok 2014 kwoty 3000 zł początkowo wydawało się to szaleństwem. Zebrała się jednak grupa ludzi,
którym leży na sercu problem wychowania
nowych pokoleń patriotów i mimo dość wysokich kosztów ponad 4-dniowej wycieczki,
jej uczestnicy mieli okazję podziwiać piękno
litewskiej ziemi, przeżywać niezapomniane
chwile wzruszeń i prosić Ostrobramską Matkę o opiekę.
Losy Polski i Litwy od wieków były z sobą ściśle związane. Pierwsze kroki do utworzenia wspólnego państwa zostały postawione podczas Unii w Krewie w 1385 r. W 1410
wojska polsko-litewskie dowodzone przez
Króla Władysława Jagiełłę i Księcia Litewskiego Witolda położyły kres potędze krzyżackiej. Aż do drugiej połowy XVI w. Unia
przechodziła różne koleje, ale brak potomstwa dynastii Jagiellonów spowodował, że
w 1569 r. zawarto w Lublinie Unię w wyniku,
której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Opierała się ona wielu zawieruchom
wojennym: ze Szwecją, Rosją, Imperium Otomańskim. Jednak pozycja jej malała w czasach kolejnych rozbiorów, a w końcu Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy w 1795 r.
Coś jednak z niej pozostało, bo Ojczyzna to
groby i ludzie. I odrodziła się ponownie
w 1918 r., a ostatecznie w wyniku klęski bolszewickiej 1920 r., by znowu w 1939 r. popaść
w niewolę niemiecką i sowiecką. Cóż, historia kołem się toczy. Ważne by pamiętać
o swoich korzeniach, a te wrosły także w litewską ziemię.
Trasa wycieczki biegła na północ, a więc
po drodze wstąpiliśmy do Sokółki, miasta
pięciu wyznań: katolików, żydów, mahometan, ewangelików i prawosławnych, które
otrzymało prawa miejskie za króla Zygmunta III Wazy w 1609 r. Król Jan III Sobieski
osiedlił tu Tatarów. Po III rozbiorze Polski
miasto przeszło pod zabór pruski, a po pokoju w Tylży weszło w skład Imperium Rosyjskiego. W 1920 r. miała tu miejsce bitwa Niemeńska, rozegrana przy udziale Strzelców
Podhalańskich, która m.in. zadecydowała
o losach Polski i Europy. Murowany kościół
w Sokółce został konsekrowany w 1850 r.
W Kolegiacie św. Antoniego usłyszeliśmy relację z cudu eucharystycznego, jaki miał

miejsce w 2008 r. Uczestniczyliśmy we Mszy
świętej i obejrzeliśmy film dotyczący badań
histologicznych tkanek serca potwierdzających ich autentyczność.
W drugim dniu przekroczyliśmy granicę polsko-litewską i dotarliśmy do Kowna.
W XIII w. u zbiegu rzek Niemna i Wilii powstał murowany zamek chroniący Litwinów
przed najazdami Krzyżaków, a miasto powstało na przełomie XIV i XV w. W 1408 r.
Wielki Książę Litewski Witold nadał miastu
prawa magdeburskie. Już od XIV Kowno było znaczącym ośrodkiem handlowym i miastem portowym. W połowie XV w. spłonęło,
ale szybko odbudowało się i w XVI w. przypadło Królowej Bonie, która opodatkowała
w nim wszystkie place. Odtąd rozpoczął się
jego dynamiczny rozwój, zabudowa w kształcie czworoboku z ratuszem, rynkiem w środku i rozchodzącymi się od niego ulicami.
Symbolem miasta jest Ratusz pierwotnie gotycki, potem przebudowany w stylu przejściowym od baroku do wczesnego klasycyzmu. Najstarszymi kościołami pochodzącymi z XV w. są kościoły św. Mikołaja oraz św.
Gertrudy. Z początku XV w pochodzi gotycka
archikatedra, gdzie w 1993 r. w czasie pobytu
na Litwie, odprawiał mszę św. Jan Paweł II.
W XVI w zbudowany był gotycki kościół św.
Jerzego, kościół Trójcy Świętej, (zamienione
przez władze sowieckie na magazyny, czego
skutki oglądaliśmy na zniszczonych ścianach) oraz klasztor Benedyktynek. W XVII-XVIII w. wybudowano Kościół Jezuitów pod
wezwaniem św. Franciszka Ksawerego.
W czasie przemarszu wojsk Napoleona
na Moskwę kościół został zniszczony, potem
przerobiony na cerkiew, a do zakonu Jezuitów
powrócił w 1992 r. Perłą litewskiego gotyku
pochodzącą z XV-XVI w. jest Dom Perkunasa
(największego litewskiego, pogańskiego boga), jako dom faktorii Hanzy. Nad brzegiem
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Niemna stoi kościół p. w.Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, tzw. Kościół Witolda
– najstarsza świątynia katolicka w Kownie.
Kościół był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. W czasie I wojny światowej Niemcy
zrobili w nim skład ziemniaków, a dopiero
w 1919 r. zwrócony został wiernym kościoła
katolickiego. Starówkę kowieńską zdobią gotyckie i renesansowe kamieniczki.

Dalszy nasz szlak prowadził do Wilna.
Miasto powstało na wzgórzu u zbiegu rzek
Wilii i Wilenki. W czasie panowania Księcia
Gedymina, który przeniósł do niego stolicę
z Trok. Zamek złożony był z dwóch części:
górnej pełniącej rolę arsenału i dolnej rezydencji wielkoksiążęcej i królewskiej. Na miejscu przedhistorycznego grodziska spalonego
w czasie wojen z Krzyżakami, zbudowany został murowany zamek, ukończony w 1419 r.
za panowania Wielkiego Księcia Witolda. Kazimierz Jagiellończyk przebudował zamek
dolny. Po zdobyciu Wilna przez wojska moskiewskie został on doszczętnie spalony. Dopiero po wielu wiekach decyzją rządu Niepodległej Republiki Litewskiej rozpoczęto
odbudowę dawnej rezydencji królów i książąt. Wobec zagrożeń ze strony Tatarów i Moskwy, Wielki Książę Aleksander rozpoczął budowę opasujących miasto murów obronnych,
która została zakończona za panowania króla Zygmunta Starego. Do miasta prowadziło
5 bram. Po III rozbiorze Rzeczpospolitej car
Paweł I kazał mury zburzyć. Pozostała z nich
tylko Ostra Brama, jeden z najcenniejszych
zabytków architektury XVI w.
U podnóża Góry Zamkowej prawdopodobnie już w XII w. za króla Mendoga, wybudowano tutaj drewniany kościół katolicki,
który spłonął. Za Księcia Witolda odbudowano go, jako Katedrę p. w. św. Stanisława, ale
świątynia jeszcze wielokrotnie płonęła i ostatecznie zaprojektowana została przez Wawrzyńca Gucewicza w XVIII w. Budowla
w kształcie prostokąta opiera się na ośmiu
parach filarów. W niszach po obu stronach
portyku znajdują się posągi Mojżesza i Abrahama. Na szczycie umieszczone są figury św.
Kazimierza, św. Stanisława i św. Heleny
z krzyżem.
prof. Małgorzata Poniedziałek
(c.d. w następnym wydaniu Ziemi Lisieckiej)
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Już po raz kolejny z pomocą nauczycielek rodzice przygotowali dla swoich dzieci
niespodziankę i wcielili się w role bajkowych
postaci. Przedszkolaki miały możliwość obejrzeć przedstawienia pt. „Rzepka”, „Kotek”,
„Żaba u doktora”, „Bambo”, „Dwa Michały”.
Atmosfera panowała niecodzienna, a dobry
nastrój nikogo nie opuszczał, gdyż rodzice
uczestniczyli także w konkursie „Czar par”
oraz tańcach i zabawach, dostarczając przy
tym wiele emocji i śmiechu. Dziękujemy za
zaangażowanie i świetną zabawę!
Wszyscy dobrze wiemy, jak ważną rolę
w życiu małych dzieci pełni edukacja zdrowotna. Dlatego też nasze przedszkole postanowiło wziąć udział w biegu przedszkolaka
w ramach PRO TOUCH CRACOVIA „Interrun 2014” organizowanym przez firmę Intersport.
Najważniejszym celem oprócz dawki
zdrowia była również świetna zabawa. I oczy-
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Zakończenie roku przedszkolnego to nie tylko podsumowanie całorocznej pracy, ale
również okazja do wspaniałej zabawy. Przekonały się o tym dzieci z przedszkola,, Smerfusie”, które nie tylko same publicznie występowały, ale miały również okazję zobaczyć,
jak ich rodzice stają się aktorami, odsłaniając kawałek swojego dzieciństwa.

Atrakcje dla dzieci
i rodziców
wiście udało się ten cel osiągnąć! Na starcie
stanęło 500 najmłodszych zawodników, których zadaniem było pokonać trasę 100 metrów. „Smerfusie” były bardzo wytrwałe i po
biegu otrzymały pamiątkowe medale oraz
słodycze. Olbrzymie emocje i wspaniała zabawa udzieliła się także rodzicom. Dla dzieci
była to prawdziwa przygoda oraz wstęp do
dalszego biegania.
Dorota Krupa

Nie święci garnki lepią
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego i klasa II Szkoły Podstawowej w Piekarach były
na fantastycznych zajęciach warsztatowych w Rybnej. Stanisław Matjasik – garncarz, to człowiek z pasją.
„Zerówkowicze” spędzili w gospodarstwie pana Stanisława kilka bardzo ciekawych i owocnych godzin. Gospodarz podzielił się z dzieciakami swoim zamiłowaniem do pracy garncarza. Najpierw pokazał swój warsztat i uczył jak pracować z kołem garncarskim i gliną. Później pod jego
bacznym okiem każde dziecko mogło do
woli tworzyć swoje garnki, miski, wazoniki,
itp., które każdy mógł zabrać do domu. Żona pana Stanisława, to przemiła starsza pani. Sprawiła wszystkim wielką frajdę. Rozpaliła ognisko i każde dziecko mogło
usmażyć sobie na nim kiełbaski.

Dzieci mogły też napić się przepysznej
ciepłej herbaty z cytryną, którą częstowała
gospodyni. Wielką atrakcją było również mielenie zboża na żarnach, Każde dziecko mogło
spróbować, jaka to ciężka praca. Na koniec
pan Stanisław podarował szkole wykonane
przez siebie wazon i świecznik.
Oddział przedszkolny w Piekarach, to
ładne miejsce w naszej szkole. Dzieci mogą
korzystać z dwóch przestronnych sal. W jednej sali znajdują się nowoczesne mebelki: kolorowe stoliczki, krzesła i szaf ki, zakupione
dzięki gminnym funduszom. W drugiej
przedszkolaki mają swoje miejsce zabaw.

W tym roku sala zabaw została wzbogacona w całe mnóstwo zabawek. Z pieniędzy
otrzymanych od Wójta Gminy Liszki Wacława Kuli nasze pociechy dostały między
innymi: tor z garażami, domek – namiot,
samochody, lalki i wiele innych zabawek.
W czasie wakacji sala stolikowa została całkowicie wyremontowana. Ściany pomalowane na ciepły pistacjowo – zielony
kolor, odnowione wieszaczki i naprawiona
podłoga, sprawiły, że jest to miejsce, w którym dzieci bardzo chętnie przebywają. Pieniądze na tą inwestycje uzyskaliśmy organizując Festyn Szkolny. Przeprowadzenie
festynu było możliwe dzięki współpracy
Rady Rodziców, dyrektora, nauczycieli
i wszystkich pracowników szkoły.
W tym roku do oddziału przedszkolnego uczęszcza 20 dzieci. Kreatywne zajęcia pozwalają dzieciom na wszechstronny
rozwój: społeczny intelektualny, artystyczny i fizyczny. (Ewa Dolna)

W Krzeszowicach odbył się I Turniej w ramach rozgrywek MZPN.
W turnieju uczestniczyli Orliki z „Liszczanki” Liszki, którzy mimo tego, że grali z rywalami o rok starszymi zajęli w turnieju wysokie III miejsce ustępując minimalnie drużynom „Świtu” i „Lotnika”. Wszyscy zawodnicy zostali udekorowani pamiątkowymi
medalami.

Orliki z Liszek
W turnieju uczestniczyło sześć drużyn: „Świt” Krzeszowice, „Lotnik” Kryspinów, „Baszta” Kraków, „Sankovia” Sanka, „Albertus” Kraków oraz „Liszczanka” Liszki w składzie: Kramarczyk Przemysław,
Żurek Kamil, Stachowski Jakub, Such Miłosz, Grondalski Patryk, Kowalik Szymon, Zguda Patryk, Wyroba Radosław, Neska Patryk, Steczko Sebastian, Wróbel Sebastian, Jędras Korneliusz, Rakoczy Rafał. Trenerem drużyny jest Julian Łopata.
W imieniu zawodników oraz Zarządu Klubu pragnę podziękować sołtysowi Liszek Józefowi Kowalikowi oraz Radzie Sołeckiej so-

łectwa Liszki za zakup strojów sportowych dla młodych piłkarzy. Zapraszamy na treningi chłopców urodzonych w latach 2005-2006 do
naszego klubu. W sezonie zimowym treningi prowadzone będą na hali
sportowo – widowiskowej w Liszkach – mówi Wacław Wyroba. W drugim turnieju, który odbył się w Kryspinowie Orliki „Liszczanki” zajęli
drugie miejsce. (red)
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Policjanci z Komisariatu Policji w Zabierzowie w Rącznej zatrzymali 31-letniego
mieszkańca gminy Liszki, jako podejrzanego
o kierowanie gróźb karalnych wobec mieszkańca gminy Liszki. Sprawca został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Krakowie, gdzie usłyszał zarzuty kierowania gróźb
karalnych.
W Kleszczowie zatrzymano 23-letniego
mieszkańca gminy Zabierzów, jako podejrzanego o kradzież portfela z dokumentami
i pieniędzmi. Sprawca usłyszał zarzut kradzieży mienia.

Z policyjnych
statystyk
W Balicach policjanci zatrzymali 25-letnią mieszkankę gminy Zabierzów poszukiwaną do odbycia kary w Zakładzie Karnym
za oszustwa internetowe. Zatrzymana dokonała kilkudziesięciu oszustw internetowych
polegających na oferowaniu do sprzedaży telefonów komórkowych, których nigdy nie posiadała. Kilkuletni wyrok jest efektem zakończenia tylko części ze wspomnianych wyżej
spraw i zapewne zostanie wydłużony.

W sierpniu Zespół Taneczny „Chochliki” działający przy Fundacji im. Ks. Siemaszki
w Piekarach przebywał w Macedonii na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Zdravko Banar” – Ochryd, Struga 2014.

Z Piekar do Macedonii
„Chochliki” wraz z zespołami z Rumunii, Chorwacji, Turcji, Litwy, Grecji oraz
Polski wzięły udział we wspaniałym święcie tańca. Dwa wieczory pod rząd dzieci
paradowały ulicami miasta Struga
i Ochryd promując nasz region i polski
folklor poprzez taniec, śpiew oraz prezentację naszych polskich strojów ludowych.
Dzieci były przyjmowane przez publiczność bardzo ciepło, a ich występy nagradzane były wielkimi brawami.
Było to dla młodych tancerzy i tancerek niesamowite przeżycie. Niektórzy
z nich mogli poczuć się niemalże jak
gwiazdy filmowe, gdyż przechodnie prosili
dzieci o wspólne zdjęcia. „Chochliki” były
najmłodszymi uczestnikami festiwalu, którym wiek nie przeszkadzał w nawiązywaniu kontaktów z tancerzami z innych krajów. Ujmowały one wszystkich swoim urokiem i radością.
Podczas sześciodniowego pobytu
w Macedonii oprócz występów, dzieci mia-

ły okazję popływać w najstarszym w całej Europie i najgłębszym na Bałkanach jeziorze
Ochrydzkim oraz zwiedzić najważniejsze zabytki malowniczo położonego miasta Ochryd
m. in.: twierdzę cara Samuela z X-XI wieku,
starożytny teatr, cerkiew św. Jana z Kaneo,
cerkiew św. Pantelejmona położoną na wzgórzu Plaośnik zwaną cerkwią św. Klimenta
oraz zabytkowe centrum miasta w Ochrydzie.
Odbyły też wycieczkę promem po jeziorze

Już po raz czwarty Stowarzyszenie „Przyjazne Piekary” zorganizowało Dni Piekar pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Nie zabrakło także różnych smakołyków, które mogli
kosztować uczestnicy imprezy plenerowej.

Dni Piekar

Odbył się także konkurs na najpyszniejsze
ciasto, które mógł przygotować każdy chętny.
Dniami Piekar najpierw zawładnęli naj- Wieczorem dorośli brali udział w zabawie tamłodsi. Na scenie wystąpili uczniowie ze necznej. Podczas festynu sprzedawano cegiełSzkoły Podstawowej w Piekarach śpiewając ki na rzecz Stowarzyszenia „Przyjazne Piekapiosenki wakacyjne i o tematyce rodzinnej. ry”, za które zostanie zorganizowane spotkaPokaz umiejętności tanecznych zaprezento- nie mikołajowe dla dzieci. Udaną imprezę
wały zespoły: „Chochliki” (działający przy plenerową udało się zorganizować dzięki
Fundacji im. Ks. Siemaszki w Piekarach) wsparciu Wójta Gminy Liszki Wacława Kuli
i „ESCAPE” (tańczą w nim uczniowie Zespo- oraz wielu sponsorom (m. in.: „PROMEROL”,
Karczma „Rohatyna”, Cukiernia „Kaczmarłu Szkół w Liszkach).
Organizatorzy festynu zorganizowali czyk”). Wsparcia organizacyjnego udzielili
dla dzieci i ich rodzin grę o historii Piekar. At- strażacy z OSP Piekary i sportowcy z „Tęczy”
rakcją dla najmłodszych był prawdziwy TIR. Piekary. (TAŁ)

Policjanci z Komisariatu Policji w Zabierzowie zatrzymali w Zabierzowie 19-letniego mieszkańca gminy Zabierzów, jako podejrzanego o dokonanie rozboju na mieszkańcu gminy Zabierzów. Sprawca został doprowadzony do Sądu, który przychylił się do
wniosku policji i wobec zatrzymanego zastosował tymczasowy areszt na okres trzech
miesięcy.
W Zelkowie zatrzymano 46-letniego
mieszkańca gminy Zabierzów, jako podejrzanego o kradzież pieniędzy. Zatrzymanemu
przedstawiono zarzut kradzieży mienia.
Ochrydzkim do miasteczka św. Nauma,
gdzie zwiedziły usytuowany na tarasie
skalnym monastyr św. Nauma. Była to dla
wszystkich dzieci niesamowita i niezapomniana przygoda.
Członkowie Zespołu Tanecznego
„Chochliki” składają serdeczne podziękowania Zarządowi Fundacji im. Ks. Siemaszki, Wójtowi Gminy Liszki Wacławowi
Kuli, Staroście Powiatu Krakowskiego Józefowi Krzyworzece za objęcie wyjazdu honorowym patronatem i wsparcie finansowe. Dzieci kierują także podziękowania do
wszystkich sponsorów, bez których wsparcia nie byłby możliwy wyjazd na festiwal
do Macedonii.
Anna Kruczek

