
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
składamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Liszki
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów
w pracy zawodowej i społecznej.

Wójt Gmi ny Lisz ki Pa weł Miś
Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Lisz ki

Zbi gniew Ka czor wraz z rad ny mi
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W I tu rze wy bo rów wój ta Gmi ny Lisz ki ża den z ka ndy ta tów nie uzy skał więk szo ści od da-
nych gło sów – naj wię cej ich otrzy mał Miś Pa weł Sta ni sław (2.572) i Ku la Wa cław Ja nusz
(1.144) i to spo śród nich miesz kań cy do ko na li osta tecz ne go wy bo ru w II tu rze. 

Wy ni ki wy bo rów wój ta Gmi ny Lisz ki (I tu ra)
Bur mistrz Woj ciech 1.010
Czech Bar ba ra 679
Ku la Wa cław Ja nusz 1.144
Miś Pa weł Sta ni sław 2.572 
Rysz ka Sta ni sław Pa weł 1.014

Wy ni ki wy bo rów wój ta Gmi ny Lisz ki (II tu ra)
Ku la Wa cław Ja nusz 1.123
Miś Pa weł Sta ni sław 3.435

Wój tem Gmi ny Lisz ki na la ta 2014-2018 zo -
stał wy bra ny Miś Pa weł Sta ni sław. (red)

Wy bo ry do Sa mo rzą du
Gmi ny Lisz ki

16 listopada wybieraliśmy radnych Rady Gminy Liszki oraz Wójta Gminy Liszki. Wy-
braliśmy także radnych Rady Powiatu i Sejmiku Małopolski. O wyborze Wójta Gminy
Liszki rozstrzygnęła II tura wyborów przeprowadzona w dniu 30 listopada.

Rad ny mi Ra dy Gmi ny Lisz ki VII ka den cji (2014-2018) zo sta li wy bra ni: Ko wa lik Jó zef
Jan, Bu czek Ma rek Ste fan, Ka sprzyc ki Wie sław Jan, Tyr ka Piotr, Ja nas Da nu ta, Su chan
Mi ro sław Fran ci szek, Tro jan Ja nusz Wła dy sław, Pi lis Dag ma ra Ja dwi ga, Ma stek Ta de -
usz, Ką cik Sła wo mir Sta ni sław, Ba ster Bog dan Sta ni sław, Ka czor Zbi gniew Sta ni sław,
Wy żga Jó ze fa Cze sła wa, Kruk Sta ni sław Krzysz tof, Ma zur Mar cin Ga li jusz.

Lisz ki I (wschod nia część so łec twa)

Wą sik Jo an na 14
Pio trow ski Ja cek Ro man 104 
Ko wa lik Jó zef Jan 231
Wy ro ba Wa cław 45 

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

Wla zło Ju lian 81
Fe luś An na Ma ria 94 
Bu czek Ma rek Ste fan 151 
Pra del Ma rek Ry szard 50 

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

Ty ra ła Adam 28
Ka sprzyc ki Wie sław Jan 123 
Kru pa Krzysz tof 97 
Ro sek Le sław Ka zi mierz 59 

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

So twin -So be sto Do ro ta 56 
Tyr ka Piotr 133 
Sro ka An drzej Wie sław 70 
Ko wal czyk Sta ni sław Ma rek 34

Je zio rza ny

Ty ra ła Zdzi sław 29
Ka ro lus Ka zi mierz 108 
Ja nas Da nu ta 185 

Ście jo wi ce

Bąk Jan 102
Su chan Mi ro sław Fran ci szek 222 

Ka szów I (wschod nia część so łec twa)

Ka sprzyc ki Wie sław Grze gorz 141
Tro jan Ja nusz Wła dy sław 228 
Haj du ga Sła wo mir Krzysz tof 66

Ka szów II (za chod nia część so łec twa)

So cha Jó zef 48
Pi lis Dag ma ra Ja dwi ga 151
Tro jan He le na 107
Krze myk Ma ria 36

Czu łów

Kwo ka Ja nusz 59
Ma stek Ta de usz 347
Ma lik Zbi gniew An drzej 16
Ko nik Ire na 62

Mni ków 

Ką cik Sła wo mir Sta ni sław 260
Kor pak Ire na 121 
Fran kow ska Ro za lia Ste fa nia 132
Czech Ma rek Fran ci szek 24 

Chro sna – Ba czyn

So cha Ta de usz 24
Ba ster Bog dan Sta ni sław 109
Bur mistrz Woj ciech 39
Rze wu ski Ste fan 102

Mo ra wi ca 

Ką cik Ma riusz Ma te usz 141
Ka czor Zbi gniew Sta ni sław 155
Set ko wicz Krzysz tof Zbi gniew 85 

Kry spi nów

Wy żga Jó ze fa Cze sła wa 254
Wierz bic ki Alek san der 70
Sad ko Cze sław 197
Ró życ ka Mo ni ka Agniesz ka 91

Cho le rzyn – Bu dzyń

Kor pak Elż bie ta 89
Kruk Sta ni sław Krzysz tof 199
Miar ka Kry sty na 129
Staś kie wicz Ma ciej Pa weł 75
Rysz ka Kry sty na An na 171 

Pie ka ry

Olej ko Ja ni na 164
Ma zur Mar cin Ga li jusz 349
Su chan Sta ni sław 49
Mar czyk Ma rek 25
Stecz ko Mo ni ka Agniesz ka 62 

Wy ni ki wy bo rów do Ra dy Gmi ny Lisz ki
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Wy ni ki wy bo rów do Ra dy
Po wia tu Kra kow skie go

W wy bo rach sa mo rzą do wych do Ra dy Po wia tu Kra kow skie go (w okrę gu wy bor czym
skła da ją cym się z gmi ny Lisz ki i gmi ny Czer ni chów) wy bra ni zo sta li: Py la Zo fia (Ko mi -
tet Wy bor czy PSL), Miś Pa weł Sta ni sław (KW Pra wo i Spra wie dli wość) i Gre la Ja ni na
Ro za lia (KW Plat for ma Oby wa tel ska RP). Po wyborze Misia Pawła Stanisława na Wójta
Gminy Liszki jego mandat automatycznie wygasł. Radnym Rady Powiatu z listy KW
Prawo i Sprawiedliwość został Kruk Wojciech Łukasz.

Ko mi tet Wy bor czy PSL 
gło sów od da nych na li stę – 2.658

1 Mą dry Sta ni sław 574
2 Py la Zo fia 869
3 Ro ba kie wicz An drzej 229
4 Fe luś An na Mo ni ka 302
5 Stecz ko Ja nusz 483
6 Mlo stek Bar ba ra 201 

KW Pra wo i Spra wie dli wość
gło sów od da nych na li stę – 2.888

1 Miś Pa weł Sta ni sław 1.190
2 Sta ro wicz Ja nusz 451
3 Kuć Aga ta Do ro ta 173
4 Go łąb Zo fia 215
5 Py la Agniesz ka Bar ba ra 131
6 Kruk Woj ciech Łu kasz 728

KW Plat for ma Oby wa tel ska RP
gło sów od da nych na li stę – 1.583

1 Gre la Ja ni na Ro za lia 815

2 Haj to Mi ro sław Sta ni sław 334
3 Ry ba Ka zi mie ra 117
4 Ko zioł Ma te usz Mi chał 73
5 Ja kó bik Krzysz tof An drzej 40
6 Su cha nik Elż bie ta Be ata 204

KWW Wspól no ta Sa mo rzą do wa PK
gło sów od da nych na li stę – 945

1 Ja strzęb ski Pa weł Ar tur 305
2 Wro na Ha li na 318
3 Cy ga nik Ka ta rzy na Jo an na 98
4 So be sto Ire na Ma ria 118
5 Li twic ki Da wid Piotr 68
6 Mi ta na Ja kub Krzysz tof 38

KW Po ro zu mie nie Pod kra kow skie 
gło sów od da nych na li stę – 1.240

1 Faj to Ja nusz 730
2 An tos Mał go rza ta 104
3 Ko wal Woj ciech Jó zef 99
4 Bu czek Jo an na Zo fia 227
5 Kruk Ra fał Piotr 53
6 Urba niec Jo lan ta 27

Na li sty i po szcze gól nych kan dy da tów od da -
no na stę pu ją cą ilość gło sów:

I se sję Ra dy Gmi ny Lisz ki otwo rzył
i pro wa dził do cza su wy bo ru Prze wod ni czą -
ce go Ra dy rad ny se nior Jó zef Ko wa lik. Naj -
waż niej szym punk tem ob rad by ło wrę cze nie
za świad czeń o wy bo rze na rad ne go Ra dy
Gmi ny Lisz ki, któ re wrę czy ła Prze wod ni czą -
ca Gmin nej Ko mi sji Wy bor czej Mał go rza ta
So ja. Po zło że niu uro czy ste go ślu bo wa nia
przez rad nych, Ra da Gmi ny Lisz ki przy stą pi -
ła do po dej mo wa nia uchwał. 

Rad ni po wo ła li Ko mi sję Skru ta cyj ną
(Dag ma ra Pi lis, Jó ze fa Wy żga, Ja nusz Tro jan)
do prze pro wa dze nia wy bo rów Prze wod ni -
czą ce go Ra dy Gmi ny oraz je go za stęp cy.
W taj nym gło so wa niu na Prze wod ni czą ce go
Ra dy Gmi ny Lisz ki wy bra no Zbi gnie wa Ka -
czo ra, któ ry otrzy mał 8 gło sów, a je go kontr -
kan dy dat Ta de usz Ma stek 7 gło sów. Na funk -

cję Za stęp cy Prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny
Lisz ki rów nież zgło szo no dwóch kan dy da tów
– Da nu tę Ja nas i Ta de usza Mast ka. W wy ni -
ku taj ne go gło so wa nia Za stęp cą Prze wod ni -
czą ce go Ra dy Gmi ny Lisz ki wy bra no Da nu tę
Ja nas (otrzy ma ła 8 gło sów z 15 od da nych).

Dzię ku ję rad nym za oka za ne za ufa nie.
Chcia łem pod kre ślić, że je stem otwar ty na
współ pra cę ze wszyst ki mi rad ny mi dla do bra
miesz kań ców gmi ny. Ustę pu ją ce mu Wój to wi
Gmi ny Lisz ki Wa cła wo wi Ku li skła dam po -
dzię ko wa nia za osiem lat współ pra cy, no we -
mu Wój to wi Gmi ny Paw ło wi Mi sio wi gra tu -
lu ję wy bo ru i ży czę suk ce sów w roz wią zy wa -
niu pro ble mów. Na szym pierw szym i naj waż -
niej szym wspól nym za da niem bę dzie trwa łe
roz wią za nie pro ble mów z do sta wą wo dy pit -
nej na po łu dniu gmi ny – po wie dział Prze -

No wi rad ni i wójt
już pra cu ją!

Wy ło nio na w li sto pa do wych wy bo rach sa mo rzą do wych Ra da Gmi ny Lisz ki VII ka den -
cji roz po czę ła dzia łal ność. Po zło że niu ślu bo wa nia pod czas I se sji, rad ni wy bra li Prze -
wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny Lisz ki oraz je go za stęp cę. Ślu bo wa nie zło żył tak że no wy
Wójt Gmi ny Lisz ki Pa weł Miś.

wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Lisz ki Zbi gniew Ka -
czor.

Uro czy ste ślu bo wa nie zło żył wy ło nio ny
w wy bo rach Wójt Gmi ny Lisz ki Pa weł Miś.
Dzię ku ję wszyst kim wy bor com za oka za ne za -
ufa nie i od da ne gło sy. Roz po czy na my wspól -
ną pra cę na rzecz roz wo ju gmi ny Lisz ki. Mam
na dzie ję na efek tyw ną współ pra cę ze wszyst -
ki mi rad ny mi. Wie rzę, że na sze dzia ła nia bę -
dą sku tecz ne. Wie rzę, że przy nie sie to efek ty,
z któ rych bę dą za do wo le ni miesz kań cy na szej
gmi ny. Dzię ku ję mo je mu po przed ni ko wi wój -
to wi Wa cła wo wi Ku li za osiem lat pra cy dla
gmi ny. Dzię ku ję pa ni Skarb nik Gmi ny Jó ze fie
Urban za wiel kie za an ga żo wa nie w roz wój
na szej gmi ny – po wie dział wójt Pa weł Miś.

Gra tu lu ję wszyst kim rad nym otrzy ma -
ne go man da tu, wiem że wszy scy zda je cie so -
bie spra wę z od po wie dzial no ści za lo sy na szej
gmi ny. No we mu wój to wi gmi ny gra tu lu ję po -
ra ża ją ce go wy ni ku gło so wa nia, któ ry przyj -
mu ję z sza cun kiem. Ży czę tak że by za czte ry
la ta mógł się pan po chwa lić rów nie do brym
wy ni kiem. Dzię ku ję wszyst kim za współ pra cę
oraz ży czę pań stwu uda nej ka den cji i sa mych
suk ce sów – po wie dział ustę pu ją cy wójt Wa -
cław Ku la.

Ra da Gmi ny Lisz ki po wo ła ła czte ry ko -
mi sje sta łe, w któ rych pra co wać bę dą rad ni:
Ko mi sja Re wi zyj na – Sła wo mir Ką cik (prze -
wod ni czą cy), Mi ro sław Su chan (za stęp ca
prze wod ni czą ce go), Mar cin Ma zur. Ko mi sja
Edu ka cji, Kul tu ry i Spraw Spo łecz nych
– Dag ma ra Pi lis (prze wod ni czą cy), Ma rek
Bu czek (za stęp ca prze wod ni czą ce go), Da nu ta
Ja nas, Zbi gniew Ka czor. Ko mi sja Bu dże tu
i Roz wo ju – Sta ni sław Kruk (prze wod ni czą -
cy), Jó ze fa Wy żga (za stęp ca prze wod ni czą ce -
go), Wie sław Ka sprzyc ki, Jó zef Ko wa lik. Ko -
mi sja Rol nic twa, Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go – Ta de usz Ma -
stek (prze wod ni czą cy), Bog dan Ba ster (za -
stęp ca prze wod ni czą ce go), Ja nusz Tro jan,
Piotr Tyr ka. (TAŁ)
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Re dak cja: – Pa nie wój cie ja kie naj -
waż niej sze za da nia sto ją przed pa -
nem w naj bliż szym cza sie?
Pa weł Miś: – Przede wszyst kim pra gnę

bar dzo ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim
miesz kań com gmi ny Lisz ki, któ rzy mi za ufa li
i od da li na mnie głos w pierw szej i dru giej tu -
rze wy bo rów. Otrzy ma łem bar dzo du ży kre-
dyt za ufa nia od miesz kań ców. Zro bię wszyst -
ko, że by speł nić po kła da ne we mnie ocze ki wa -
nia. Mam na dzie ję, iż ra zem z Ra dą Gmi ny
spra wi my, że miesz kań com bę dzie się w na szej
gmi nie ży ło le piej.

Naj waż niej sze za da nie na naj bliż szy
czas to pod ję cie de cy zji i dzia łań ma ją cych na
ce lu po pra wę za opa trze nia w wo dę dla miesz -
kań ców Rącz nej, Je zio rzan, Ście jo wic i czę ści
Ka szo wa. Tak by nie po wtó rzy ła się sy tu acja,
w któ rej miesz kań cy przez kil ka dni nie mie li
do stę pu do czy stej i bie żą cej wo dy. W przy -
szłym ro ku mu si my za koń czyć i roz li czyć

środ ki Unij ne prze zna czo ne na bu do wę ka na -
li za cji sa ni tar nej w Ka szo wie, Mni ko wie, Mo -
ra wi cy i w Chro snej. Nie dłu go zo sta nie roz po -
czę ta bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej w Czu ło -
wie i w Ba czy nie. W naj bliż szym cza sie roz -
pocz nie my rów nież bu do wę no we go bu dyn ku
dla Szko ły Pod sta wo wej w Mo ra wi cy. Przede
mną i rad ny mi gmi ny czte ry la ta cięż kiej pra -
cy. Ufam, że bę dzie cie Pań stwo z na szej dzia -
łal no ści za do wo le ni. 

Przez ostat nie osiem lat pra co wał pan
w Urzę dzie Gmi ny Lisz ki. Czy funk -
cjo no wa nie Urzę du wy ma ga zmian?
Zmia ny w Urzę dzie Gmi ny są nie zbęd ne.

Pla nu ję zmie nić pro ce du ry i spo sób za rzą dza -
nia pra cow ni ka mi. W naj bliż szym cza sie po -
dej mę kon kret ne de cy zje per so nal ne. Urząd
po wi nien być przy ja zny dla miesz kań ców i li -
czę, że zmia ny da dzą ta ki efekt. Pro szę miesz -
kań ców o cier pli wość. Pla ny wy bor cze się nie
zmie ni ły tyl ko po trze bu je cza su by je wdro żyć.

Roz wią za nie pro ble mów
naj waż niej sze!

Po zło że niu ślu bo wa nia przez no we go Wój ta Gmi ny Lisz ki Paw ła Mi sia, spe cjal ne dla
czy tel ni ków „Zie mi Li siec kiej” za da li śmy kil ka py tań do ty czą cych je go pierw szych de -
cy zji po ob ję ciu urzę du.

Czy pod jął już pan de cy zję o wy bo rze
swo je go za stęp cy?
Za stęp cą wój ta gmi ny Lisz ki po zo sta nie

pan Pa weł Li pow czan, choć nie wy klu czam
w naj bliż szych mie sią cach zmia ny na tym sta -
no wi sku. Na pew no Skarb ni kiem Gmi ny po -
zo sta nie pa ni Jó ze fa Urban, któ rej me ry to rycz -
na wie dza jest bez cen na.

Roz ma wiał An drzej Ta łach

Ak tu al nie opra co wy wa na jest zin te -
gro wa na stra te gia roz wo ju 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, a gmi na
Lisz ki ak tyw nie uczest ni czy w tym pro jek -
cje. Głów nym ce lem pod ję tej współ pra cy
by ła moż li wość uzy ska nia do fi nan so wa nia
na przy go to wa nie Stra te gii Gmi ny Lisz ki
na la ta 2015 – 2020 (w kil ku płasz czy znach
sek to ro wych) 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 2015 – 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.

Na sty czeń za pla no wa no zor ga ni zo wa -
nie ko lej nych warsz ta tów ro bo czych oraz
ostat nią se sję nad gmin ną stra te gią. Praw do -
po dob nie już w mar cu Ra da Gmi ny Lisz ki
uchwa li Stra te gię Gmi ny Lisz ki na la ta 2015
– 2020 oraz zin te gro wa ną stra te gię ob sza ru

Pra cu ją nad po zy ska niem
unij nych pie nię dzy

funk cjo nal ne go. Na pod sta wie przy ję tej
stra te gii gmi na Lisz ki zle ci w 2015 ro ku
przy go to wa nie do ku men ta cji pro jek tów
in we sty cyj nych, któ re bę dzie re ali zo wać
w ko lej nych la tach.

Na to miast wspól nie z Kra ko wem ja -
ko li de rem i trzy na sto ma pod miej ski mi
gmi na mi po ło żo ny mi wo kół Kra ko wa. Sa -
mo rząd Gmi ny Lisz ki za mie rza ubie gać się
o 233 mi lio ny eu ro do fi nan so wa nia w la -
tach 2014-2020 na in we sty cje aglo me ra cyj -
ne w ra mach Zin te gro wa nych In we sty cji
Te ry to rial nych w tzw. Kra kow skim Ob sza -
rze Funk cjo nal nym. Na gru dnio wym
 spo tka niu in for ma cyj no -kon sul ta cyj nym
przed sta wio no za ło że nia do „Stra te gii Zin -
te gro wa nych In we sty cji Te ry to rial nych dla
Kra kow skie go Ob sza ru Funk cjo nal ne go”
oraz prze pro wa dze nie pro ce su kon sul ta cji
tych za ło żeń.

TAŁ

Za le d wie kil ka dni po zło że niu ślu bo wa nia, rad ni Ra dy Gmi ny Lisz ki wspól nie z Wój -
tem Gmi ny Paw łem Mi siem ak tyw nie uczest ni czy li w kil ku spo tka niach ro bo czych nad
opra co wa niem do ku men tów, któ re bę dą pod sta wą sta rań gmi ny o po zy ska nie środ ków
unij nych w la tach 2015–2020. W pra cach wzię li udział tak że pra cow ni cy Urzę du Gmi -
ny oraz przed sta wi cie le szkół, or ga ni za cji spo łecz nych i firm z te re nu na szej gmi ny.

Gmi na Lisz ki prze zna czy ła 10.000 zło tych na
za kup spe cja li stycz ne go sprzę tu do ra tow nic -
twa dro go we go (no życ hy drau licz nych) dla
OSP Je zio rza ny.

Na to miast OSP Rącz na otrzy ma ła 3.850
zło tych na za kup ka me ry ter mo wi zyj nej do
wy ko rzy sta nia pod czas ak cji ra tow ni czo -ga -
śni czych (cał ko wi ty koszt za ku pu ka me ry
– 4.120 zło tych).

Ko lej ne 27.000 zło tych prze zna czo ne
zo sta ło dla OSP Ście jo wi ce na re mont sa mo -

	
Gmi na Lisz ki pod pi sa ła umo wę na zi mo we
utrzy ma nie dróg i pla ców gmin nych. Na ten
cel prze zna czo ne zo sta nie 128.790 zł. Głów -
ne dro gi gmin ne bę dą od śnie ża ne z„mar szu”,
a mniej uczęsz cza ne szla ki i dro gi osie dlo we
w mia rę wy stę pu ją cych po trzeb. Te sa me za -
ło że nie do ty czyć bę dą usu wa nia ob lo dze nia
na dro gach gmin nych. Uwa gi o prze jezd no -
ści dróg gmin nych moż na zgła szać te le fo -
nicz nie: 602 118 493, 12 280 62 44. (red)

Re jestr umów
cho du ra tow ni czo -ga śni cze go, któ ry re ali zu -
je spe cja li stycz na fir ma.

Na za kup oso bo we go bu sa mar ki Opel
OSP Lisz ki otrzy ma ła do ta cję w wy so ko ści
29.800 zło tych (w tym 12.000 zło tych środ ki
so łec twa Lisz ki, a 17.800 zło tych ekwi wa lent
za wy jaz dy OSP Lisz ki do ak cji ra tow ni czo
– ga śni czych i udział w szko le niach).

Ślu bo wa nie Wój ta Gmi ny Lisz ki Paw ła Mi sia
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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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Czy elek tro nicz na pra ca urzę du i za ła twia nie więk szo ści spraw ad mi ni stra cyj nych bez
wy cho dze nia z do mu jest moż li we? Pro jekt „Już dzi siaj – urzę dy ju tra w Ma ło pol sce”
ma nas o tym prze ko nać. W wy bra nych urzę dach w wo je wódz twie ma ło pol skim wpro -
wa dzo ny zo sta nie elek tro nicz ny sys tem świad cze nia usług pu blicz nych i wy mia ny ko -
re spon den cji.

E–usłu gi wkra cza ją do Gmin

Sza now ni Miesz kań cy Gmi ny Lisz ki

Bar dzo dzię ku ję za za ufa nie, ja kim Pań -
stwo ob da rzy li mnie od da jąc swój głos
pod czas wy bo rów 16 li sto pa da 2014 r.
Dzię ku ję za po par cie za rów no w wy bo -
rach na sta no wi sko Wój ta Gmi ny Lisz ki jak
i do Sej mi ku Ma ło pol skie go. Skła dam ser -
decz ne po dzię ko wa nia tak że tym wszyst -
kim, któ rzy po ma ga li i wspie ra li mnie
pod czas kam pa nii. Nie by ła to ła twa kam -
pa nia bio rąc pod uwa gę do świad cze nie
in nych kan dy da tów. Tym bar dziej je stem
wdzięcz na oso bom, któ re za an ga żo wa ły
się we wspól ną pra cę. Sza nu ję de cy zję
tych z Pań stwa, któ rzy na mo ją kan dy da -
tu rę nie gło so wa li. Uczest nic two oraz de -
cy do wa nie w tak waż nym wy da rze niu jak
wy bo ry do sa mo rzą du jest pra wem każ -
de go z nas. Gra tu lu ję wszyst kim zwy cięz -
com tych wy bo rów. Mam na dzie ję, że no -
wo wy bra ny Wójt i Ra da Gmi ny bę dą pro -
wa dzi li roz sąd ną po li ty kę na rzecz roz wo -
ju gmi ny i speł nią na sze ocze ki wa nia, cze -
go Pań stwu i so bie ży czę. Ser decz nie dzię -
ku ję.

Z wy ra za mi sza cun ku
Bar ba ra Czech

Ce lem pro jek tu jest uru cho mie nie no -
wych e -usług, umoż li wia ją cych za ła twie nie
spraw urzę do wych dro gą elek tro nicz ną po -
przez plat for mę in ter ne to wą ePU AP oraz
prze ko na nie miesz kań ców do ko rzy sta nia
z tej for my kon tak tu z ad mi ni stra cją. W ra -
mach re ali za cji te go ce lu prze pro wa dzo na zo -
sta nie rów nież kam pa nia in for ma cyj na dla
miesz kań ców.

W trak cie spo tka nia opłat ko we go
w dniu 9 stycz nia 2015 w Gmin nym Ośrod -
ku Kul tu ry w Lisz kach, pra cow ni cy Urzę du
Gminy bę dą do stęp ni przy sto isku in for ma -
cyj nym, gdzie wrę czą każ de mu ulot ki za wie -
ra ją ce in for ma cje dla klien tów chcą cych sko -
rzy stać z no wej for my kon tak tu z urzę dem.
Plan spo tka nia umiesz czo ny zo sta nie na stro -
nie in ter ne to wej Gmi ny Lisz ki www.lisz ki.pl 

Co to jest ePU AP?
Wpro wa dza ne e -usłu gi świad czo ne bę -

dą przez urzę dy za po mo cą Elek tro nicz nej
Plat for my Usług Ad mi ni stra cji Pu blicz nej,
czy li w skró cie ePU AP, umiesz czo nej w In ter -
ne cie pod ad re sem: www.epu ap.gov.pl. E -
-usłu gi to skró co na na zwa usług świad czo -
nych na od le głość, dro gą elek tro nicz ną,
w spo sób zauto ma ty zo wa ny, czy li bez udzia -
łu czło wie ka ja ko po śred ni ka. 

Plat for ma ePU AP jest więc sys te mem
in for ma tycz nym słu żą cym do ko mu ni ka cji
po mię dzy miesz kań ca mi a in sty tu cja mi ad -
mi ni stra cji pu blicz nej. Ma ona uła twiać wy -
mia nę in for ma cji, oszczę dzać czas i ob ni żać
kosz ty, ja kie po no si li śmy przy tra dy cyj nym
za ła twia niu spraw urzę do wych. I wła śnie ta
per spek ty wa prze ko nu je do za po zna nia się
bli żej z za sa da mi ko rzy sta nia z sys te mu.

Jak dzia ła ePU AP?
Każ dy miesz ka niec chcąc zre ali zo wać

swo ją spra wę za po śred nic twem plat for my
ePU AP po wi nien naj pierw zna leźć Ka ta log
Usług na stro nie www.epup.gov.pl, gdzie
przed sta wio na jest li sta e -usług, 

Zda rze nia zwią za ne z sy tu acja mi lo so -
wy mi mo że my na przy kład zna leźć ka te go rii
Zda rze nia Ży cio we. Je śli zna my do kład ną na -
zwę spra wy, to mo że my sko rzy stać z Al fa be -
tycz nej Li sty Spraw lub też wpi sać jej na zwę
w po le wy szu ki wa nia na gó rze stro ny. In na
opcja to se gre go wa nie spraw wg po dzia łu te -
ry to rial ne go/wo je wódz twa lub ka te go rii np.:
bu dow nic two, geo de zja, ko mu ni ka cja i trans -
port, miesz kal nic two. Na stęp nie na le ży wy -
peł nić i wy słać wła ści wy wnio sek umiesz czo -
ny w po szcze gól nych usłu gach. 

Za le tą te go sys te mu jest fakt, że nie po -
trze bu je my dro gie go „pod pi su elek tro nicz ne -
go”. Plat for ma ePU AP wpro wa dza moż li wość

za sto so wa nia we ry fi ka cji miesz kań ca za po -
mo cą Pro fi lu Za ufa ne go w pi smach i wnio -
skach kie ro wa nych do Urzę du. Przy wo łu jąc
de fi ni cję twór ców sys te mu, Pro fil Za ufa ny to
bez płat na me to da po twier dza nia toż sa mo ści
w elek tro nicz nych kon tak tach z ad mi ni stra -
cją. Pro fil Za ufa ny dzia ła jak od ręcz ny pod-
pis i jest od po wied ni kiem bez piecz ne go pod -
pi su elek tro nicz ne go we ry fi ko wa ne go cer ty -
fi ka tem kwa li fi ko wa nym. 

Jak uzy skać Pro fil Za ufa ny?
Przede wszyst kim na le ży za lo go wać się

na plat for mie ePU AP, wy peł nić wnio sek o za -
ło że nie pro fi lu i udać się do punk tu po twier -
dza ją ce go toż sa mość, czy li do naj bliż szej jed -
nost ki ZUS -u, urzę du wo je wódz kie go lub
skar bo we go, kon su la tu al bo in nej in sty tu cji
pu blicz nej, któ ra do sta ła zgo dę od Mi ni stra
Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji na pro wa dze nie ta -
kie go punk tu. Wy szu ki war ka ta kich punk tów
upo waż nio nych znaj du je się na plat for mie
www.epu ap.gov.pl w za kład ce Pro fil Za ufa ny.
W ce lu po twier dze nia toż sa mo ści idzie my
oso bi ście do urzę du tyl ko raz, a po tem mo -
że my w nie ogra ni czo ny spo sób ko rzy stać e -
-usług za po mo cą Pro fi lu Za ufa ne go. Po nad -
to w każ dej chwi li mo że my unie waż nić Pro -
fil Za ufa ny po przez wy peł nie nie za po mo cą
plat for my ePU AP wnio sku o unie waż nie nie
lub też wy dru ko wa nie go i za nie sie nie oso bi -
ście do punk tu po twier dza ją ce go.

Czy per spek ty wa bra ku ko le jek w urzę -
dach, ko niecz no ści po da wa nia tych sa mych
da nych oso bo wych przy każ dej wi zy cie lub
też wy go da re ali zo wa nia spraw urzę do wych
z do wol ne go miej sca i w do wol nym cza sie nie
jest obie cu ją ca? 

Por tal In te re san ta
Apli ka cja umoż li wi ko mu ni ko wa nie się

z urzę dem z do wol ne go miej sca na świe cie.
Dzię ki niej, mię dzy in ny mi spraw dzi my moż -
li wość od bio ru do wo du oso bi ste go, zwe ry fi -
ku je my na li czo ne po dat ki i in ne na leż no ści
wzglę dem gmi ny oraz do ko na my za pła ty.

Pa pie ro wa ad mi ni stra cja od cho dzi
dziś w nie pa mięć
Ob ser wu jąc jak roz wi ja się ry nek e -

-usług w Pol sce, nie moż na nie zgo dzić się
z twier dze niem, że tra dy cyj na for ma ad mi -
ni stra cji jest dla miesz kań ców co raz mniej
atrak cyj na. Obec nie ko rzy sta my z usług elek -
tro nicz nych na ma so wą ska lę i to nie tyl ko
w po szu ki wa niu in for ma cji, roz ryw ki i ko -
mu ni ka cji, ale rów nież w za ła twia niu spraw
bran żo wych np.: ban ko wych, fi nan so wych,
ubez pie cze nio wych czy też zwią za nych z po -

dró żo wa niem, za ku pem i sprze da żą nie ru -
cho mo ści. 

No wo wpro wa dza ne e -usłu gi w ad mi ni -
stra cji to na tu ral na kon ty nu acja pro ce su in -
for ma ty za cji na sze go ży cia. Plat for ma ePU -
AP umoż li wia szyb sze i ła twiej sze za ła twia -
nie naj bar dziej po wszech nych spraw oby wa -
tel skich zwią za nych ze zmia ną sta nu cy wil -
ne go, na ro dzi na mi dziec ka, ali men ta mi, wy -
bo ra mi sa mo rzą do wy mi, dzia łal no ścią go -
spo dar czą, po dat ka mi i in ny mi opła ta mi
(np.: man da ta mi), uzy ska niem pra wa jaz dy,
re je stra cją po jaz du i kar ta mi par kin go wy mi.
Ko lej ną ka te go rię spraw sta no wią bran że ta -
kie jak: rol nic two, bu dow nic two i in fra struk -
tu ra. Ko rzy sta nie z tej for my kon tak tu z ad -
mi ni stra cją po zwa la na spo żyt ko wa nie na -
sze go wol ne go cza su na to, na czym naj bar -
dziej nam za le ży.

Pro jekt „Już dzi siaj – urzę dy ju tra w Ma -
ło pol sce” re ali zo wa ny jest na pod sta wie umo -
wy part ner skiej po mię dzy Fun da cją STI WEK
(Fun da cja na Rzecz Spo łe czeń stwa, To le ran -
cji, In te gra cji, Wol no ści, Edu ka cji, Kul tu ry),
a part ne ra mi, czy li: gmi ną Świąt ni ki Gór ne,
gmi ną Ba bi ce, gmi ną Lisz ki, gmi ną Mo gi la -
ny, gmi ną Sie praw, gmi ną Suł ko wi ce, gmi ną
Su ło szo wa, po wia tem w My śle ni cach. Współ -
fi nan su je go Mi ni ster stwo Ad mi ni stra cji i Cy -
fry za cji ze środ ków Unii Eu ro pej skiej, po cho -
dzą cych z Eu ro pej skie go Fun du szu w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki
2007-2013. Pro jekt trwa od 1 mar ca 2014 do
31 lip ca 2015 r. 

Mo ni ka Gór ska
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Pra ce roz po czę to od od wod nie nia te re -
nu wo kół ko ścio ła i osu sze nia je go mu rów, co
po zwo li ło wstrzy mać dalsze nisz cze nie bu -
dow li. Po pra wio no in sta la cję od gro mo wą
i wy plan to wa no te ren wo kół ko ścio ła oraz
wy budowa no no we alej ki. Wy ko na no scho dy
z pia skow ca przy trzech wej ściach do świą ty -
ni oraz od no wio no ka mien ny por tal przy
głów nym wej ściu. Za ku pio no i za mon to wa -
no no wą bra mę głów ną do ko ścio ła. 

Wy ko na no ge ne ral ny re mont pie ca cen -
tral ne go ogrze wa nia oraz wy mie nio no ru ry
grzew cze (rocz nie do ogrza nia świą ty ni zu -
ży wa się oko ło 20 – 25 ton wę gla). Re mon to -

wi pod da ne zo sta ły tak że or ga ny ko ściel ne.
Od no wio no wi tra że ko ściel ne, na któ rych za -
mon to wa no po dwój ne okna ze wnętrz ne.

Naj bar dziej kosz tow ną in we sty cją by ło
za bez pie cze nie spę kań na ko pu le ko ścio ła.
Pod czas pro wa dzo nych prac wy ko rzy sta no
no wo cze sne tech no lo gie z wy ko rzy sta niem
włók na wę glo we go (koszt po nad 200 ty się cy
zło tych). Ocie plo no tak że ca ły strych przez co
w obiek cie bę dzie zde cy do wa nie cie plej i nie
bę dzie się skra plać pa ra wod na.

Po tych naj pil niej szych pra cach nad -
szedł czas re no wa cji wnę trza świą ty ni. Pod
nad zo rem kon ser wa to ra za byt ków prze pro -

Remonty od pod staw

W ko ście le pa ra fial nym w Lisz kach od sied miu lat trwa ją re mon ty, dzię ki któ rym świą -
ty nia nie tyl ko od zy sku je daw ny wy gląd, ale przede wszyst kim po pra wia się jej stan tech -
nicz ny.

wa dzo no re no wa cję ob ra zu Mat ki Bo skiej Li -
siec kiej, przy sło ny i ca łe go oł ta rza głów ne go.
Ko lej nym kro kiem by ło ma lo wa nie pre zbi te -
rium i wy mia na oświe tle nia głów ne go oł ta -
rza. 

Rów nież pod nad zo rem kon ser wa to ra
za byt ków od no wio no oby dwa oł ta rze bocz -
ne wraz z ob ra za mi św. Mi ko ła ja i św. Ja na
Kan te go. Drew nia ne oł ta rze ro ze bra no i prze -
wie zio no do spe cja li stycz nej pra cow ni, gdzie
wraz z ob ra za mi zo sta ły za bez pie czo ne z uży -
ciem no wo cze snych tech no lo gii. Koszt kon -
ser wa cji trzech oł ta rzy wy niósł po nad 300 ty -
się cy zło tych. Obec nie w kon ser wa cji znaj du -
ją się czte ry sta cje dro gi krzy żo wej.

Roz po czę li śmy ma lo wa nie na wy bocz -
nej. W ra mach prac wszyst kie ubyt ki tyn ków
są do kład nie uzu peł nia ne. Ma lo wa nie ca łej
świą ty ni pew nie zaj mie nam ca ły przy szły rok.
Tak ogrom ny i kosz tow ny za kres prac jest
moż li wy dzię ki ofiar no ści pa ra fian, za co pra -
gnę im szcze gól nie po dzię ko wać – mó wi pro -
boszcz li siec kiej pa ra fii ksiądz Wła dy sław
Szy mo niak.

W świą ty ni wy ko na no tak że wie le in -
nych in we sty cji – m. in.: na gło śnie nie pro ce -
syj ne wo kół ko ścio ła, oświe tle nie wie ży ko -
ściel nej, re mont za kry stii, no wy ko min do
ogrze wa nia, mo ni to ring.

Pra ce re mon to we pro wa dzo ne by ły tak -
że na ple ba nii. Wy mie nio no wszyst kie okna
i spróch nia łe drzwi oraz po kry cie da chu. Wy -
ko na no no we ogrze wa nie i za adap to wa no
od po wied nio po miesz cze nia. Uzu peł nie niem
by ła no wa ele wa cja obiek tu. 

Prze bu do wa no po miesz cze nia go spo -
dar cze przy ple ba nii. W ten spo sób po wsta ła
sa la te atral na z wi dow nią dla 160 osób oraz
trzy sal ki, z któ rych na bie żą co ko rzy sta mło -
dzież. W oto cze niu ple ba nii po wsta ło ogól no -
do stęp ne bo isko dla dzie ci i mło dzie ży, a ca -
ły te ren zo stał upo rząd ko wa ny. Rów nież bu -
dy nek or ga ni stów ki zo stał pod da ny pra com
re no wa cyj nym po le ga ją cym na wy ko na niu
no wej ele wa cji i da chu. (TAŁ)

Po li cjan ci z Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie -
rzo wie za trzy ma li w Lisz kach 17-let nie go
miesz kań ca gmi ny Lisz ki, ja ko po dej rza ne -
go o kra dzież elek tro na rzę dzi na szko dę
miesz kań ca gmi ny Lisz ki. Spraw ca usły szał
za rzut kra dzie ży mie nia.
W Kry spi no wie po li cjan ci za trzy mali
25-let nie go miesz kań ca gmi ny Czer ni -
chów, ja ko po dej rza ne go o po sia da nie
środ ków odu rza ją cych w po sta ci ma ri hu -
any. Za trzy ma ny oka zał się rów nież po szu -
ki wa nym do od by cia ka ry po zba wie nia
wol no ści i po przed sta wie niu za rzu tów za
po sia da nie środ ków odu rza ją cych prze ka -
za no go do Za kła du Kar ne go.

Tak że w Za bie rzo wie za trzy ma no po dej rza -
ne go o po sia da nie środ ków odu rza ją cych
w po sta ci ma ri hu any (28-let nie go miesz kań -
ca gmi ny Za bie rzów), któ re mu przed sta wio -
no za rzut po sia da nia środ ków odu rza ją cych.
Po li cjan ci z Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie rzo -
wie za trzy ma li w Kra ko wie 18-let nie go
miesz kań ca gmi ny Wiel ka Wieś, ja ko po dej -
rza ne go o po sia da nie środ ków odu rza ją cych

Z po li cyj nych sta ty styk w po sta ci ma ri hu any. Za trzy ma ne mu
przed sta wio no za rzut po sia da nia środ ków
odu rza ją cych.
W Za bie rzo wie za trzy ma no 24-let nie go
miesz kań ca po wia tu ol ku skie go, ja ko po -
dej rza ne go o do ko na nie oszu stwa na
miesz kań cu Ba lic. Za trzy ma ny po wy le gi -
ty mo wa niu oka zał się rów nież po szu ki wa -
nym do od by cia ka ry po zba wie nia wol no -
ści, wo bec cze go zo stał prze ka za ny do Za -
kła du Kar ne go po wcze śniej szym przed sta -
wie niu za rzu tów o oszu stwo.

W Ko men dzie Wo je wódz kiej Po li cji w Kra ko wie od był się II etap kon kur su „Dziel ni -
co wy Ro ku 2014”, w któ rym uczest ni czy li dziel ni co wi ze wszyst kich Ko mend Miej -
skich i Po wia to wych pod le głych Ko men dzie Wo je wódz kiej Po li cji w Kra ko wie. Po li -
cjan ci z Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie rzo wie za ję li od po wied nio: sierż. sztab. Pa weł Ru -
si nek IV miej sce, sierż. Sztab. Mar ta Woj ta szek XII miej sce. (red)
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Ra da Gmi ny Lisz ki zwol ni ła od po dat ku
od nie ru cho mo ści na te re nie gmi ny Lisz ki
grun ty, bu dyn ki lub ich czę ści, bu dow le lub
ich czę ści za ję te na: pro wa dze nie dzia łal no-
ści w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej;
pro wa dze nie nie od płat nej dzia łal no ści w za -
kre sie kul tu ry fi zycz nej i spor tu z wy łą cze -
niem za ję tych, wy dzier ża wio nych lub wy na -
ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo -
dar czej; pro wa dze nie ob słu gi eko no micz no -
-ad mi ni stra cyj nej w za kre sie oświa ty; gro ma -
dze nie ma te ria łów bi blio tecz nych; pro wa dze -
nie dzia łal no ści w za kre sie po mo cy spo łecz -
nej, z wy łą cze niem za ję tych, wy dzier ża wio -
nych lub wy na ję tych na pro wa dze nie dzia łal -
no ści go spo dar czej. Zwol nio ne z po dat ku od
nie ru cho mo ści bę dą tak że sie ci wo do cią go -
we i ka na li za cyj ne wraz z uzbro je niem i urzą -
dze nia mi ka na li za cyj ny mi i wo do cią go wy mi
słu żą ce zbio ro we mu za opa trze niu w wo dę
i zbio ro we mu od pro wa dze niu ście ków oraz
oczysz czal nie ście ków z wy łą cze niem przy -
do mo wych oczysz czal ni ście ków. Ko lej ne
zwol nie nie do ty czy grun tów i bu dyn ków sta -
no wią cych mie nie ko mu nal ne nie od da ne
w po sia da nie za leż ne.

Ra da Gmi ny zwol ni ła z po dat ku rol ne go
grun ty za ję te na pro wa dze nie dzia łal no ści
w za kre sie ochro ny po ża ro wej oraz nie od -
płat nej dzia łal no ści w za kre sie kul tu ry fi zycz -
nej i spor tu. (TAŁ)

Staw ki po dat ków na 2015 r.
Rada Gminy Liszki (VI kadencji) uchwaliła
wysokość stawek podatków od nierucho-
mości na terenie gminy Liszki obowiązu-
jące od 1 stycznia 2015 roku. Stawki po-
datku od nieruchomości wzrosły o 2%
w stosunku do poprzednio obowiązują-
cych (w latach 2013-2014 były takie same).
Podatek od środków transportu pozostał
na niezmienionym poziomie od 2012 roku. 

Ga la wrę cza nia na gród od by ła się
w Sa li Ko lum no wej Pa ła cu Pre zy denc kie go.
Na uro czy stość przy by ło wie lu uczniów
z ca łej Pol ski, któ rzy zo sta li na gro dze ni lub
wy róż nie ni w kon kur sach, zwią za nych
z wsią w wie lu ka te go riach: pra cy li te rac -
kiej, dzie ła ma lar skie go oraz pra cy ba daw -
czej. Ga la roz po czę ła się od prze mo wy każ -
de go z człon ków ko mi sji. 

Wy stą pie nia do ty czy ły głów nie zna -
cze nia war to ści i ide ałów w kształ to wa niu
mło dych lu dzi. Na stęp nie zo sta ły wrę czo ne
na gro dy, dy plo my, pu cha ry oraz po dzię ko -
wa nia dla na uczy cie li i dy rek to rów. W ka -

w Pol sce za ję ła na sza ab sol went ka, Pau li na
Te kie li (ze szło rocz na uczen ni ca kla sy IIIa),
wy róż nie nie przy zna no Ka ro li nie Bo bak
– rów nież ab sol went ce, uczen ni cy kla sy
IIIb. W ka te go rii ar ty stycz nej „Pej zaż wiej -
ski” I miej sce za ry su nek otrzy mał Mi chał
Bent kow ski z kl. IIb, za tka ni nę Ga brie la
Biał kow ska z kl. IIIa, a III miej sce za pra cę
ma lar ską Kin ga So larz z kl. IIb. Wszyst kim
wy róż nio nym uczniom ser decz nie gra tu -
lu je my.

Gim na zjum w Mni ko wie 

Na gro dy dla
gim na zja li stów z Mni ko wa

Tro je uczniów na sze go Gim na zjum oraz dwie ab sol went ki wraz z Dy rek tor Ja ni ną Gre -
lą i na uczy ciel ką An ną Płon ką, wzię ły udział w wy ciecz ce do War sza wy, któ rej ce lem
by ło ode bra nie na gród za udział i zwy cię stwo w ogól no pol skim kon kur sie „Świat wiej -
skich war to ści źró dłem mo je go wzra sta nia”. 

Wysokość rocznych stawek podatków od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,61 zł od 1 m²
powierzchni

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych

4,42 zł od 1 ha
powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,11 zł od 1 m²
powierzchni

Wy so kość rocz nych sta wek po dat ków od bu dyn ków lub ich czę ści:

miesz kal nych 0,71 zł od 1 m²
po wierzch ni użyt ko wej

zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej oraz od bu -
dyn ków miesz kal nych lub ich czę ści za ję tych na pro wa dze nie dzia -
łal no ści go spo dar czej

18,36 zł od 1m²
po wierzch ni użyt ko wej

wy ko rzy sty wa nych na ga ra że zwią za ne pro wa dze niem dzia łal no ści
go spo dar czej w za kre sie trans por tu dro go we go

10,20 zł od 1 m²
po wierzch ni użyt ko wej

za ję tych na po trze by pro wa dze nia dzia łal no ści w za kre sie kul tu ry fi -
zycz nej i spor tu

6,73 zł od 1 m²
po wierzch ni użyt ko wej

użyt ko wa nych na pro wa dze nie dzia łal no ści ar ty stycz nej 5,29 zł od 1 m²
po wierzch ni użyt ko wej

za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej w za kre sie pro -
wa dze nia usług agro tu ry stycz nych

5,29 zł od 1 m²
po wierzch ni użyt ko wej

za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej w za kre sie pro -
wa dze nia usług tu ry stycz no-spor to wych

5,29 zł od 1 m²
po wierzch ni użyt ko wej

za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej w za kre sie ob ro -
tu kwa li fi ko wa nym ma te ria łem siew nym

7,41 zł za 1 m²
po wierzch ni użyt ko wej

za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej w za kre sie udzie -
la nia świad czeń zdro wot nych

4,54 zł od 1 m² po -
wierzch ni użyt ko wej

po zo sta łych, w tym za ję tych na pro wa dze nie od płat nej sta tu to wej dzia -
łal no ści po żyt ku pu blicz ne go przez or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go

2,04 zł od 1 m²
po wierzch ni użyt ko wej

od bu dow li 2% ich war to ści

te go rii pra cy li te rac kiej „Świat wiej skich war -
to ści źró dłem mo je go wzra sta nia” I miej sce
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Nie gdyś ży cie na wsi to czy ło się w rytm ka len da rza ko ściel ne go. Zgod nie z nim rok roz -
po czy nał Ad went –okres przy go to wu ją cy wier nych na przyj ście Pa na Je zu sa w Bo że Na -
ro dze nie. Co dzien nie przed świ tem licz ni wier ni wę dro wa li do ko ścio łów pa ra fial nych
w Lisz kach, Mo ra wi cy i Ryb nej, by uczest ni czyć we mszy świę tej ro rat niej. Jej na zwa po -
cho dzi od słów śpie wa nej pod czas li tur gii pie śni „Ro ra te co eli de su per” (Nie bio sa ro sę
spu ście nam z gó ry). 

Bo że Na ro dze nie na
zie mi li siec kiej

P O D Z I Ę KOWA N I E

Bardzo dziękuje wszystkim mieszkań-
com gminy Liszki i Czernichów, którzy
oddali głos na moją osobę w wybo-
rach samorządowych i za zaufanie
którym mnie obdarzyliście. Wasze
głosy dla mnie są drogowskazem do
działania. Postaram się nie zawieść
Państwa zaufania. 

Zofia Pyla, Radna Powiatu

P O D Z I Ę KOWA N I E

Mieszkańcom Piekar, którzy okazali
mi zaufanie, serdecznie dziękuję
a u pro gu  Nowego Roku składam
 życzenia wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku 

Janina Olejko

6 grud nia Ko ściół od wie ków czci św.
Mi ko ła ja z Mi ry. To waż na da ta w ka len da -
rzu pa ra fii li siec kiej – świę to jej pa tro na. Ze
szcze gól ną nie cier pli wo ścią na ten dzień wy -
cze ki wa ły dzie ci. W dru giej po ło wie XIX wie -
ku na te re nach obec nej gmi ny Lisz ki zna ny
był, choć ze wzglę dów fi nan so wych nie prak -
ty ko wa ny po wszech nie, zwy czaj ob da ro wy -
wa nia naj młod szych skrom ny mi po dar ka mi,
zwa ny mi mi ko łaj ka mi. 

W ra nek imie nin św. Mi ko ła ja dzie ci
znaj do wa ły pod po dusz ką pier ni ki w kształ -
cie świę te go bi sku pa, cu kier ki, buł ki oraz ga -
łąz ki (ró zgi?). W tym cza sie ra czej nie prak -
ty ko wa no zwy cza ju prze bie ra nia się do ro -
słych za bi sku pa Mi ry. Być mo że je dy ny wy -
ją tek sta no wi ły wę drów ki po Mo ra wi cy miej -
sco we go or ga ni sty, któ ry w la tach
70. XIX w. ubie rał ka pę, zło ci stą in fu łę, w rę -
kę brał pa sto rał, twarz ma sko wał lnia ną bro -
dą i cho dził po cha tach. To wa rzy szył mu dia -
beł z wi dła mi – po strach nie grzecz nych dzie -
ci, ale nie tyl ko… Raz zda rzy ło się, że „Czart”
moc no prze stra szył za moż ne go go spo da rza,
od któ re go pró bo wał wy do być pie nią dze.
Pod czas wi zyt w do mach św. Mi ko łaj od py -
ty wał dzie ci z wia do mo ści ka te chi zmo wych,
po czym wrę czał im po dar ki. Po tej pra cy
chęt nie za sia dał do sto łu, by w to wa rzy stwie
do ro słych coś prze ką sić. Nie po gar dzał zresz -
tą tak że al ko ho lem.

Od po ło wy grud nia miesz kań cy wsi
przy go to wy wa li się do Go dów, czy li świąt Bo -
że go Na ro dze nia. Po rząd ko wa no dom i go -
spo dar stwo. Przed Wi gi lią, w cha tach, w któ -
rych by ły dzie ci i pan ny na wy da niu, u po wa -
ły wie sza no (czub kiem do pod ło gi) drzew ko
igla ste. Zdo bio no je pier ni ka mi, orze cha mi,
jabł ka mi i kar mel ka mi. 

Na mar gi ne sie do daj my, że zwy czaj wie -
sza nia drzew ka u su fi tu po wszech ny był na
prze ło mie XIX i XX wie ku tak że w Kra ko wie.
Ka rol Es tre icher w książ ce „Nie od ra zu Kra -
ków zbu do wa no” wspo mi nał, iż umiesz cze-
nie przez Sta ni sła wa Wy spiań skie go w dra -
ma cie „Wy zwo le nie” wi szą cej cho in ki, pe wien
nie zna ją cy re aliów kra kow skich li te ra tu ro -
znaw ca zin ter pre to wał ja ko „zu peł ną re jek-
cję he te ro ge nicz nej tra dy cji” i „wy zby cie się
przez po etę ple śni oby cza jów”... Nie mógł się
bar dziej po my lić.

Ale wróć my na pod kra kow ską wieś. Na
ła wie, przy któ rej spo ży wa no po tem wie cze -
rzę wi gi lij ną, kła dzio no sia no i sło mę. Wiąz -

ki sło my (na zy wa ne „ko pa mi”) przy wią zy wa -
no tak że do be lek -stra ga rzy. Do bór po traw,
któ re spo ży wa no pod czas uro czy stej ko la cji,
był zróż ni co wa ny. W Ka szo wie na przy kład
je dzo no su chą rze pę z pę ca kiem, groch, grzy -
by, barszcz i ziem nia ki. Z ko lei w Mni ko wie
po pu lar ne by ły: żur na grzy bach z ziem nia -
ka mi, ka sza ja gla na z su szo ny mi śliw ka mi
oraz po lew ka z sie mie nia lnia ne go i mą ki ze
star tej ka szy ja gla nej, któ rą je dzo no z kru pa -
mi per ło wy mi. Do te go do cho dzi ła sztruc la,
a w bo gat szych do mach klu ski z ma kiem.

Zgod nie z tra dy cją wie cze rzę wi gi lij ną
roz po czy na no, gdy na nie bie roz bły sła pierw -
sza gwiaz da. Po wspól nej mo dli twie przy cho -
dzi ła ko lej na skła da nie ży czeń i ła ma nie się
opłat kiem. Na stęp nie za sia da no do po sił ku.
Po zo sta łą część wie czo ru spę dza no na śpie -
wa niu ko lęd. Gdy zbli ża ła się pół noc więk -
szość do mow ni ków uda wa ła się do ko ścio ła
na pa ster kę. 

War to pod kre ślić, że opłat kiem (bar wio -
nym) kar mio no tak że zwie rzę ta. Cie ka wy
oby czaj wy stę po wał w Mo ra wi cy. Tam tej si
go spo da rze na po cząt ku wie cze rzy wi gi lij nej
wy kra ja li z boch na ma ły ka wa łek chle ba,
a w uby tek wkła da li po świę co ny opła tek. Tak
przy go to wa ny chleb umiesz cza li pod ob ru -
sem. Po ko la cji za no szo no go do obo ry i dzie -
lo no po mię dzy by dlę ta.

Pierw szy dzień Bo że go Na ro dze nia za -
zwy czaj spę dza no we wła snych do mach,
ewen tu al nie od wie dza no krew nych i bli skich
są sia dów. Po wstrzy my wa no się od wszel kich
nie ko niecz nych prac w do mu i w go spo dar -
stwie. W Szcze pa na, czy li w dru gi dzień świąt,
wier ni przy no si li do ko ścio ła owies, aby ka -
płan go po świę cił. Zgod nie z pa nu ją cym oby -
cza jem, chło pi ob rzu ca li ziar nem księ dza, ko -
ściel ne go oraz sie bie na wza jem, na pa miąt kę
uka mie no wa nia św. Szcze pa na. 

W dru gi dzień świąt mło dzież roz po -
czy na ła ko lę dę. Za zwy czaj cho dzo no z szop -
ka mi, tu ro niem lub roz świe tlo ną pło mie niem
świe cy ko lo ro wą gwiaz dą. Z re gu ły szop ki,
wzo rem kra kow skich, po sia da ły dwie wie że.
W ostat niej de ka dzie XIX wie ku, oprócz ma -
łych szo pek, z któ ry mi ko lę do wa li młod si
chłop cy, no szo no tak że du że kon struk cje, na
tle któ rych wy stę po wa ły lal ki -ku kieł ki: he rod,
ułan, cza row ni ca, dia beł, ko mi niarz, gó ral,
kra ko wiak, dziad itp. Pod czas ko lę do wa nia
oraz spek ta klu ja seł ko we go przy gry wa li cho -
dzą cy z gru pą mu zy kan ci. W tym cza sie

w Ka szo wie by ły trzy ma łe szop ki i jed na du -
ża. Z tą ostat nią cho dzi ło sze ściu star szych
pa rob ków i trzech graj ków. 

Ko lęd ni cy cho dzą cy z gwiaz dą, spe cja -
li zo wa li się w tzw. oko lę do wa niu. Gosz cząc
w do mu, w któ rym miesz ka ła pan na na wy -
da niu, śpie wa li pieśń wy chwa la ją cą dziew -
czy nę, jej ce chy cha rak te ru i ko lej ne ele men ty
stro ju. Na przy kład w Mni ko wie śpie wa no: 

Jest tu Ma ry sia, ład na pa nien ka, ró ży kwiat
Słu żą jej pa no wie i ka wa le ro wie, ca ły świat.
Skrzy jej cno ta, chu s tecz ka od zło ta, Jaś to dał,
Bo się w Ma ry si, ład nej pa nien ce za ko chał.
(itd.)

Je śli dziew czy na by ła hoj na i od wdzię -
czy ła się od po wied nio du żym dat kiem, za do -
wo le ni ko lęd ni cy koń czy li wi zy tę. Po ską pie -
nie pie niąż ków ścią ga ło na nią ze mstę „ko lę -
da rzy”, któ rzy roz po czy na li no wą pieśń, wy -
śmie wa jąc ską pą pan nę, nie raz w bar dzo nie -
sym pa tycz ny spo sób.

Zda rza ło się, że pew ne for my ko lę do wa -
nia by ły zwal cza ne przez dusz pa ste rzy. Na
przy kład w 1893 ro ku pro boszcz mo ra wic ki
za ka zał cho dze nia z tu ro niem. Praw do po -
dob nie de cy zję tę pod jął ks. Jó zef Pa ją czew -
ski, któ ry nie co wcze śniej ob jął rzą dy w pa -
ra fii. No ta be ne ka płan ów zwal czał tak że zwy -
czaj ob sy py wa nia się owsem w dru gi dzień
świąt. Skło nił go do te go brak umia ru wy ka -
zy wa ny przez kul ty wu ją cych ten oby czaj.

27 grud nia był dniem sprzą ta nia po
świę tach. Ze sło my, któ ra le ża ła na sto le wi -
gi lij nym, go spo da rze ple tli po wró sła. Na stęp -
nie opa sy wa li ni mi drze wa w sa dzie, by
w nad cho dzą cym ro ku wy da ły moc owo ców.
Na po la wy no szo no tak że wiąz ki sło my spod
po wa ły. Rów nież one mia ły przy czy nić się do
po mno że nia plo nów.

Adam Ko wa lik
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W okre sie dą że nia do wol no ści, w cza -
sie wo jen i po wstań waż ną ro lę ode gra ła mu -
zy ka. To wła śnie mu zy ka pa trio tycz na, pie śni
na ro do we i żoł nier skie pod no si ły na du chu,
mo ty wo wa ły do dzia łań w obro nie oj czy zny
i przy po mi na ły, że Pol ska ist nie je, mi mo że
nie by ło jej na ma pach.

Dla nas daw ne pie śni są waż ną pa miąt -
ką i od gry wa ją du żą ro lę w roz wi ja niu toż sa -
mo ści na ro do wej, o czym świad czą licz ne
kon cer ty, czy prze glą dy pie śni pa trio tycz -
nych, ja kie od by wa ją się z oka zji Dnia Od zy -
ska nia Nie pod le gło ści. Wła śnie w ten spo sób
to na ro do we świę to zo sta ło uczczo ne w Ze -
spo le Szkół im. Św. Ja na Kan te go w Lisz kach. 

W ha li spor to wo -wi do wi sko wej Ze spo -
łu Szkół od by ło się gmin ne śpie wa nie pie śni
pa trio tycz nych pod ha słem „Skąd Nasz Ród”.
Na tą wspa nia łą uro czy stość przy by ły chó ry
szkol ne z pra wie wszyst kich szkół z te re nu
gmi ny Lisz ki. Pa tro nat nad im pre zą ob jął
Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la, któ ry ufun -
do wał dy plo my, wspa nia łe na gro dy oraz po -
czę stu nek. Przy go to wa niem ca ło ści za ję li się
Dy rek tor Ze spo łu Szkół Da riusz Jach wraz
z na uczy cie la mi. Głów nym or ga ni za to rem
uro czy sto ści by ła Do ro ta Ka miń ska – na -
uczy ciel mu zy ki ze Szko ły Pod sta wo wej
w Rącz nej, któ ra rów nież ca ła im pre zę po pro -
wa dzi ła.

Na uro czy stość, wraz z chó ra mi szkol -
ny mi i ich opie ku na mi, przy by li tak że przed -
sta wi cie le Urzę du Gmi ny Lisz ki, Ra dy Gmi -
ny oraz licz ne gro no dy rek to rów szkół z te re -
nu gmi ny, pro boszcz pa ra fii w Lisz kach
ksiądz Wła dy sław Szy mo niak, pro boszcz pa -
ra fii w Rącz nej ksiądz Ja cek Strze lec ki, a tak -

że w za stęp stwie, re pre zen tu jąc ho no ro we go
oby wa te la gmi ny Lisz ki księ dza Sta ni sła wa
Mó la prof. An to ni Przy grodz ki. 

Mu zycz ną po dróż w cza sy wal ki o wy -
zwo le nie Pol ski spod za bo rów roz po czę to
wspól nym od śpie wa niem hym nu pań stwo -
we go. Po hym nie swój re per tu ar przed sta wi -
ły ko lej ne chó ry szkol ne, pre zen tu jąc wy so ki
po ziom ar ty stycz ny. Pie śni, któ re za brzmia ły
w tym dniu w li siec kiej ha li, kre śli ły kie dyś
ścież ki na szej hi sto rii i po dą ża ły za wy da rze -
nia mi. 

Po za war to ścią hi sto rycz ną i pa trio tycz -
ną, pie śni żoł nier skie to po pro stu prze pięk -
ne utwo ry mu zycz ne. Wśród nich za brzmia -
ły „Przy by li uła ni”, „Wo jen ko, wo jen ko”,
„O mój roz ma ry nie”, „My pierw sza bry ga da”,
czy „Sza ra pie cho ta”. Zo sta ły one za pre zen to -
wa ne przez 230 wy ko naw ców, uczniów szkół
z te re nu gmi ny. I tak jak kie dyś pieśń pa trio -
tycz na wzru sza ła, po cie sza ła i da wa ła na dzie -
ję, tak w tym dniu by ła dla wszyst kich ra do -
snym prze ży ciem.

Gmin ne śpie wa nie pie śni pa trio tycz -
nych, nie by ło w tym dniu je dy nym wy da rze -
niem, zwią za nym z rocz ni cą od zy ska nia nie -
pod le gło ści. Na ten dzień z my ślą o ca łej spo -
łecz no ści li siec kiej, za pla no wa na zo sta ła uro -
czy sta wie czor ni ca pa trio tycz na, któ ra roz po -
czę ła się o go dzi nie 17: 30. Wspól ne śpie wa -
nie pie śni pa trio tycz nych, po prze dzo ne zo -
sta ło wy kła dem pra cow ni ka In sty tu tu Pa mię -
ci Na ro do wej o Żoł nier zach Wy klę tych. To te -
mat do nie daw na cał ko wi cie za ka za ny,
a i dziś bar dzo nie wy god ny. Te go wie czo ru
w spo ko ju i za du mie wszy scy obec ni, nie któ -
rzy mo że po raz pierw szy, mo gli usły szeć
o dzia ła niach pol skie go po wo jen ne go pod -
zie mia nie pod le gło ścio we go, o tym, że po ka -
pi tu la cji Nie miec dla du żej rze szy żoł nie rzy
woj na się nie skoń czy ła i trwa ła jesz cze dłu -
go. Był to wy kład o praw dzi wych bo ha te rach
i praw dzi wych pa trio tach. 

Po za koń czo nym wy kła dzie, ucznio wie
kla sy pią tej i szó stej pod prze wod nic twem
na uczy cie li Ane ty Ko wa lik oraz Ma rii Chrza -
now skiej, za pre zen to wa li obec nym wy stęp
z oka zji rocz ni cy od zy ska nia nie pod le gło ści.
Pięk ny mi tek sta mi wpro wa dzi li wszyst kich
w pa trio tycz ny na strój. I w tym na stro ju,
ucznio wie szko ły, za pro sze ni go ście, miesz -
kań cy Li szek, od da li się uczcie mu zycz nej, ja -
ką był kon cert pie śni pa trio tycz nych w wy -
ko na niu szkol ne go chó ru pod dy ry gen tu rą
Ja na Ko wal czy ka i przy akom pa nia men cie
Zie mo wi ta Paw li sza. 

Po wy stę pie chó ru na sce nie za pre zen -
to wa li się wy jąt ko wi wy ko naw cy. Po dwa ut-
wo ry so lo wo, wy ko na li obec ni te go wie czo ru
Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la oraz przy
wła snym akom pa nia men cie na gi ta rze ksiądz
pro boszcz Wła dy sław Szy mo niak. Na za koń -
cze nie wie czo ru, wszy scy obec ni, wspól nie
z chó rem szkol nym i po now nie pod dy ry gen -
tu rą Ja na Ko wal czy ka w ra do snym na stro ju,
za śpie wa li kil ka na ście zna nych wszyst kim
pie śni pa trio tycz nych.

Krzysz tof Mi cał
Fot: Da riusz Jach

Pie śni pa trio tycz ne w Ze spo le Szkół w Lisz kach

„Skąd Nasz Ród…”

dzi ła Par la men ta rium. W Par la men cie
uczest ni cy wy jaz du spo tka li się z eu ro po -
sła mi – Cze sła wem Sie kier skim i Ja ro sła -
wem Ka li now skim, któ rzy wy ra zi li swo je
re flek sje na te mat pra cy w tej in sty tu cji,
a tak że sy tu acji po li tycz nej w Pol sce i w Eu -
ro pie. Chęt nie od po wie dzie li też na py ta -
nia za da ne przez go ści. Po tem wszy scy
uda li się do głów nej sa li Par la men tu, gdzie
asy stent po sła Sie kier skie go opo wie dział,
jak wy glą da pra ca po li ty ków w tym miej -
scu.

Był to bar dzo uda ny wy jazd, któ ry na
pew no dłu go po zo sta nie w pa mię ci uczest -
ni ków. Bez wąt pie nia by ło to eks cy tu ją ce
prze ży cie, pod czas któ re go na sze zwy cięż -
czy nie mia ły oka zję do wie dzieć się wie lu
in te re su ją cych rze czy i du żo zo ba czyć.
(SP Czu łów)

Z Czu ło wa do Par la men tu
Eu ro pej skie go

Od zy ska nie nie pod le gło ści w 1918 ro ku sta ło się prze ło mo wym wy da rze niem w dzie jach
pol skiej hi sto rii. Dzień 11 li sto pa da 1918 ro ku przy niósł świa tu ko niec wiel kiej woj ny,
a Pol sce dłu go ocze ki wa ną nie pod le głość oraz wie le no wych roz wią zań po li tycz nych. Po
123 la tach znów mo gli śmy cie szyć się wła snym pań stwem, wol no ścią i su we ren no ścią. 

Pod czas po by tu w Bel gii uda ło się zwie dzić
nie tyl ko sa mą Bruk se lę, ale tak że dwa in ne
mia sta – Bru gię i Gan da wę. 

Naj więk szą atrak cją oka za ła się jed nak
wi zy ta w Par la men cie Eu ro pej skim. Za nim
gru pa we szła do gma chu Par la men tu, zwie -

Emi lia Ma ra sik i Ju lia Fiu tow ska pod
opie ką Do ro ty Ty ra ły, któ ra przy go to wa ła
uczen ni ce do kon kur su, wy je cha ły do
Bruk se li wraz z gru pą in nych uczest ni ków
wy jaz du – rów nież zwy cięz ców kon kur sów
or ga ni zo wa nych przez biu ro po sel skie.

W czerw cu 2013 r. uczen ni ce Szko ły Pod sta wo wej w Czu ło wie – Emi lia Ma ra sik
i Ju lia Fiu tow ska wy gra ły kon kurs, któ re go ce lem by ło za pro jek to wa nie mia stecz ka
na wzór UE. Przy go to wa ny przez au tor ki opis, a na stęp nie pre zen ta cja mia stecz ka,
oka za ły się naj lep sze i w na gro dę pod ko niec wrze śnia bie żą ce go ro ku lau re at ki kon -
kur su po je cha ły na wy ciecz kę do Bruk se li, któ rą zor ga ni zo wał po seł Par la men tu Eu -
ro pej skie go Cze sław Sie kier ski.
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Obok ka te dry znaj du je się dzwon ni ca
zbu do wa na na po zo sta ło ści jed nej z baszt
obron nych. W wy ni ku po wo dzi w 1931 r. za -
wa li ła się po sadz ka świą ty ni. W cza sie prac
kon ser wa tor skich od kry to w pod zie miach
gro by kró lów Wła dy sła wa IV, Alek san dra Ja -
giel loń czy ka, Kró lo wej Elż bie ty - pierw szej
żo ny kró la Zyg mun ta Au gu sta oraz Bar ba ry
Ra dzi wił łów ny, któ ra tu taj za war ła z nim
zwią zek mał żeń ski. Przy ka te drze wy bu do -
wa na zo sta ła ka pli ca św. Ka zi mie rza z je go re -
li kwia mi. W cza sach so wiec kich ka pli ca prze -
kształ co na by ła w ga le rię ob ra zów i zwró co -
na do pie ro w 1989 r. 

Po za kwa te ro wa niu w ho te lu w cen trum
mia sta pierw sze kro ki skie ro wa li śmy (jak
wszy scy zresz tą Po la cy) do Ka pli cy Mat ki Bo -
żej Mi ło sier dzia w Ostrej Bra mie. Wła śnie
mia ła roz po cząć się Msza św. Od pra wiał ją
pol ski ksiądz miesz ka ją cy na Li twie, wiel ki
pol ski pa trio ta. Je go ho mi lia spo wo do wa ła,
że nie któ rym w oczach po ja wi ły się łzy. Każ -
dy z nas za no sił Mat ce Bo żej swo je zmar twie -
nia, mo dlił się do niej za ro dzi ny, za Oj czy znę,
pro sił o zdro wie; wszak cu dow na, ja śnie ją ca,
Ostro bram ska Pa ni od wie ków by ła na szą
Osto ją! Na pra wym fi la rze ka pli cy znaj du je
się pla kiet ka upa mięt nia ją ca po byt mar szał -
ka Jó ze fa Pił sud skie go z na pi sem: „Dzię ki Ci
Mat ko za Wil no”. Na we wnętrz nej fa sa dzie
ka pli cy wid nie je na pis w ję zy ku ła ciń skim:
„Ma ter Mi se ri cor diae – sub Tu um pra esi -
dium con fu gi mus”, co zna czy „Mat ko Mi ło -
sier dzia – pod Two ją Obro nę ucie ka my się”.
Na stęp ne go dnia mie li śmy oka zję zno wu
uczest ni czyć w tym miej scu we mszy św. Wie -
czo rem mniej zmę cze ni, po szli tam po raz
trze ci. 

Sto pio ny z Ostrą Bra mą jest ba ro ko wy
ko ściół Kar me li tów pod we zwa niem św. Te -
re sy ufun do wa ny przez Ste fa na Krzysz to fa
Pa ca. Nisz czo ny w cza sie na jaz dów mo skiew -
skich i szwedz kich, w XVIII w. zo stał prze bu -
do wa ny w sty lu ro ko ko. Idąc w dół od ko ścio -
ła św. Te re sy na po ty ka my pięk ną ba ro ko wą
Bra mę Ba zy liań ską z XVIII w. Bra ma pro wa -
dzi do pla cu z cer kwią pra wo sław ną Św. Du -
cha, w któ rej znaj du ją się gro by trzech pierw -
szych na Li twie Mę czen ni ków, uzna nych za
świę tych i Klasz to ru Ba zy lia nów. Wła dze car -
skie od da ły cer kiew wy znaw com pra wo sła -
wia, a jed no z pię ter klasz to ru za mie ni ły na
wię zie nie. Wię zio na by ła w nim pol ska mło -

dzież, stu den ci Uni wer sy te tu Wi leń skie go, fi -
lo ma ci i fi la re ci, o czym przy po mi na umiesz -
czo na nad bra mą ta bli ca. 

W jed nej z cel, zwa nej Ce lą Kon ra da,
w któ rej prze by wał A. Mic kie wicz. wmu ro wa -
na jest ta bli ca z na pi sem: „Umarł Gu staw, na -
ro dził się Kon rad” (III cz. „Dzia dów” A. Mic -
kie wi cza). W Wil nie na po ty ka się wie lo krot -
nie śla dy po by tu po ety m.in. ka mie ni ca Jo an -
ny Mic kie wi czo wej – ostat nie miej sce je go
po by tu w tym mie ście oraz po mni ka Mic kie -
wi cza z 1984 r. sto ją ce go na skwe rze obok ze -
spo łu ar chi tek tu ry śre dnio wiecz nej. Ze spół
zło żo ny jest z ko ścio ła i klasz to ru Ber nar dy -
nów oraz po ło żo nej w za ko lu Wi len ki pe reł ki
ar chi tek tu ry go tyc kiej, ko ścio ła św. An ny.
Z okien ho te lu wi dzie li śmy gó ru ją cą nad do -
ma mi ogrom ną ko pu łę ko ścio ła wznie sio ne -
go na pa miąt kę ka no ni za cji św. Ka zi mie rza
– pa tro na Li twy. Ko ściół pod je go we zwa -
niem, zbu do wa ny w XVII w. na pla nie krzy -
ża, kil ka krot nie był pa lo ny, za mie nio ny na
skład zbo ża przez ar mię Na po le ona, w okre -
sie za bo rów na ko ściół pra wo sław ny, w cza -
sie I woj ny świa to wej – pro te stanc ki, a za cza -
sów wła dzy so wiec kiej na mu zeum ate izmu. 

Obok ko ścio ła znaj du je się klasz tor Je -
zu itów, w któ rym miesz kał m. in. św. An drzej
Bo bo la – l pa tron Pol ski. Obec nie w czę ści
klasz to ru mie ści się Gim na zjum Je zu itów.
Z ini cja ty wy bi sku pa Pro ta sie wi cza Je zu ici
wy bu do wa li gma chy Ko le gium, któ re mu Ste -
fan Ba to ry w 1579 r. nadał sta tus Aka de mii.
Rek to ra mi uczel ni by li m.in. Piotr Skar ga i Ja -
kub Wu jek, wy kła dow ca mi m.in. Jo achim Le -
le wel i bra cia Śnia dec cy, a stu den ta mi m.in.
A. Mic kie wicz, To masz Zan, Ju liusz Sło wac ki.
Uczel nia zo sta ła za mknię ta w okre sie za bo -
rów i otwo rzy ła swo je drzwi do pie ro w 1919
r. już, ja ko Uni wer sy tet im. Ste fa na Ba to re go.
Tu taj stu dio wał m.in. Cze sław Mi łosz.

Z po cząt ku XV w. po cho dzi prze pięk na,
bo ga to zdo bio na stiu ko wy mi rzeź ba mi, póź -
no ba ro ko wa ar chi ka te dra pod we zwa niem
św. Pio tra i Paw ła na An to ko lu, pod nie sio na
przez pa pie ża Le ona XIII do ran gi ka te dry
die ce zji żmudz kiej. Fun da to rem jej był het -
man li tew ski, wo je wo da wi leń ski Mi chał Ka -
zi mierz Pac. Jed nym z naj star szych ko ścio łów
w Wil nie jest fran cisz kań ski ko ściół Wnie bo -
wzię cia NMP na Pia skach, po cząt ko wo go tyc -
ki, po wie lo krot nym znisz cze niu prze bu do -
wa ny w sty lu ba ro ko wym, z cu dow ną fi gu rą

Nie po ka la ne go Po czę cia Naj święt szej Ma rii
Pan ny. 

Nad mia stem gó ru ją trzy bia łe krzy że
po łą czo ne wspól nym co ko łem – sym bol
chrze ści jań stwa mia sta. Po wstał za pa no wa -
nia księ cia Ol gier da, któ re go na miest nik
przy jąw szy ka to li cyzm, spro wa dził czter na stu
fran cisz ka nów, któ rzy w tym miej scu (tzw.
Ły sej Gó rze) zo sta li za mor do wa ni przez po -
gan. Dla upa mięt nie nia ich mę czeń skiej
śmier ci po sta wio no ka plicz kę, a w XIV w. trzy
drew nia ne krzy że. Tu taj by li tak że grze ba ni
po wstań cy z 1863 r. 

W cza sie I woj ny świa to wej wła dze nie -
miec kie ze zwo li ły na od bu do wę znisz czo -
nych krzy ży. Pro jekt po mni ka był dzie łem
An to nie go Wi wul skie go (twór cy Po mni ka
Grun waldz kie go w Kra ko wie). W 1950 r. wła -
dze so wiec kie wy sa dzi ły po mnik w po wie -
trze. Od bu do wa no go do pie ro w 1989 r.
w okre sie ru chu nie pod le gło ścio we go na Li -
twie. Dzie łem A. Wi wul skie go jest tak że ta -
bli ca po świę co na w set ną rocz ni cę śmier ci
Ta de usza Ko ściusz ki w ko ście le św. Ja na.

Pa łac Pre zy denc ki zbu do wa ny zo stał
w XIX w. pier wot nie ja ko bi sku pi, po tem ja -
ko re zy den cja ro syj skie go ca ra i w koń cu pre -
zy den ta.

Nie zwy kłych prze żyć w cza sie po by tu
w Wil nie do star cza cmen tarz na Ros sie, naj -
więk szy spo śród cmen ta rzy ka to lic kich
w tym mie ście, za ło żo ny w 1769 r. Przed mu -
rem cmen tar nym znaj du je się nie wiel ki
cmen ta rzyk żoł nier ski. Cen tral ną je go część
zaj mu je mo gi ła z pły tą z czar ne go gra ni tu
i bez i mien nym na pi sem: „MAT KA I SER CE
SY NA”. Cich ną roz mo wy, coś chwy ta za gar -
dło, bia ło -czer wo ne wią zan ki kwia tów i do
te go ta sta ro win ka o trzę są cym się gło sie, re -
cy tu ją ca pięk ny stwo rzo ny przez sie bie wiersz
na cześć mar szał ka i je go le gio nów. Na cmen -
ta rzu żoł nier skim spo czy wa ją żoł nie rze po -
le gli w wal kach o Wil no w la tach 1919-20,
a tak że żoł nie rze AK po le gli w ope ra cji Ostra
Bra ma w 1944 r. To jest wła śnie Pol ska!

W ob rę bie mu rów sta rej Ros sy znaj du ją
się gro by wie lu sław nych Po la ków, wie lu pro -
fe so rów Uni wer sy te tu Wi leń skie go. Tu po -
cho wa ny jest Jo achim Le le wel, Wła dy sław Sy -
ro kom la (Lu dwik Kon dra to wicz), Adam Pił -
sud ski – brat Jó ze fa, żo na i sio stra Mar szał ka,
ma larz Fran ci szek Smu gle wicz, ar che olog
i pi sarz Eu sta chy Tysz kie wicz, au tor „Ba ja rza
Pol skie go” – An to ni Gliń ski, Eu ze biusz Sło -
wac ki oj ciec Ju liu sza Sło wac kie go oraz je go
oj czym Au gust Be cu i wie lu, wie lu in nych.

Ostat nim eta pem na szej li tew skiej po -
dró ży by ły Tro ki, daw na sto li ca Li twy, prze -
nie sio na z Kier nio wa przez Księ cia Ge dy mi -
na. Hi sto ry cy, ja ko po czą tek po wsta nia mia -
sta przyj mu ją wiek XIV, ale sta re kro ni ki ka -
ra im skie po da ją da tę wcze śniej szą, wiek XII.
W Tro kach zwie dzi li śmy za mek wy bu do wa -
ny na wy spie, na je zio rze Gal wie w wie ku XV,
klasz tor Ber nar dy nów, dziel ni cę Ka ra im ską
ze świą ty nią, szko łą i uro czy mi ko lo ro wy mi
dom ka mi Ka ra imów, od wró co ny mi ścia na mi
bocz ny mi ku dro dze i trze ma okna mi: dla Pa -

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 roli
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. 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.
W po przed nim wy da niu Zie mi Li siec kiej za mie ści li śmy pierw szą część re la cji za wie ra ją cą wra -
że nia ze zwie dza nia So kół ki, Kow na oraz pierw sze spo tka nie z za byt ka mi Wil na. Kon ty nu uje -
my wspo mnie nia ze zwie dza nia Wil na.
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na Bo ga, dla księ cia Wi tol da i dla wła ści cie la.
Pró bo wa li śmy ki bi nów, tra dy cyj nej po tra wy
Ka ra imów. Pa tro nem mia sta Tro ki jest św. Jan
Ne po mu cen, któ re go fi gu ra wid nie je w cen -
trum mia sta. 

Za dzi wia ją co szyb ko upły nę ła nam po -
dróż w jed ną i dru gą stro nę. W au to bu sie nie
oglą da li śmy żad nych środ ków ma so we go ra -
że nia, ale czas wy peł nio ny był opo wia da nia -
mi pa ni Ma dzi (pi lot ki) o hi sto rii Li twy, zwie -

dza nych za byt kach, ist nie ją cych le gen dach,
a tak że re cy ta cja mi przez uczest ni ków wy -
ciecz ki frag men tów po ezji Mic kie wi cza, śpie -
wa niem róż ne go ro dza ju pie śni, opo wia da -
niem „ka wa łów”. 

Biu ro Po dró ży „Krak turs” za pew ni ło
nam zna ko mi te go pi lo ta –Mag da le nę Misz -
czak, roz mi ło wa ną w Li twie i zna ko mi cie do
swej ro li przy go to wa ną. W Wil nie opro wa -
dza ła nas miej sco wa prze wod nicz ka – Po lka

miesz ka ją ca na Li twie, któ ra tak że we wła ści -
wy spo sób za po zna wa ła nas nie tyl ko z za byt -
ka mi, ale ist nie ją cy mi w tym kra ju pro ble ma -
mi. Kie row ca był nie zwy kle mi ły i od po wie -
dzial ny, a wy pra wa nad zwy czaj uda na. Szko -
da tyl ko, że ze wzglę dów fi nan so wych wię cej
dzie ci nie mo gło brać w niej udzia łu, bo by ła
to do sko na ła lek cja hi sto rii i pa trio ty zmu.

prof. Mał go rza ta Po nie dzia łek

Wszyst ko na do bre roz krę ci ło się w wa -
ka cje 2012 ro ku, kie dy to pie czę nad ów cze -
sną dru ży ną or li ków ob jął Krzysz tof Sad ko,
któ ry dziś ko or dy nu je pra cą wszyst kich dru -
żyn mło dzie żo wych z Kry spi no wa. Jak dziś
wspo mi na na pierw szych za ję ciach za stał
sze ścio ro dzie ci. Dziś w klu bie pręż nie dzia ła
sys tem szko le nia, w któ rym naj młod si adep -
ci fut bo lu mo gą płyn nie prze cho dzić ko lej ne
eta py fut bo lo we go wta jem ni cze nia.

Sam przed dwo ma i pół ro ku bym się nie
spo dzie wał w naj śmiel szych my ślach, że z koń -
cem 2014 ro ku bę dzie my mie li już za so bą
uczest nic two w trzech obo zach spor to wych,
licz ne suk ce sy w tur nie jach czy wresz cie tak
wiel ką licz bę dzie cia ków chcą cych uga niać się
za fut bo lów ką – mó wi Krzysz tof Sad ko, i od
ra zu pro stu je iż w „Lot ni ku” po za rze szą
chłop ców tre nu ją rów nież dwie 11-let nie...
bliź niacz ki Oty lia i Oli wia Ku ciel, a gro no
uczest ni ków po cho dzi z wie lu miej sco wo ści:
od kra kow skie go Sal wa to ra, aż po Czu łó wek.
Do mi nu ją cą gru pę sta no wią jed nak dzie ci
po cho dzą ce z na szej gmi ny.

Trze ba przy znać, iż dzi siej sza sy tu acja
w Kry spi no wie zna czą co od bie ga od stan dar -
dów ja kie wów czas pa no wa ły. Dziś bo wiem
wszyst kie gru py mło dzie żo we „Lot ni ka” wy -
stę pu ją w jed no li tych tra dy cyj nych nie bie -
sko -czer wo nych bar wach, a każ de dziec ko
ma do dys po zy cji strój tre nin go wy oraz klu -
bo wy dres.

Po cząt ki, jak to czę sto by wa by ły trud -
ne, lecz przy znać na le ży iż w od po wied nim
cza sie ze bra ła się gru pa kil ku ro dzi ców chcą -
cych po móc przy or ga ni za cji i na efek ty nie
trze ba by ło dłu go cze kać. „Lot nik”, któ ry
przed przyj ściem tre ne ra Sad ko ni gdy wcze -
śniej nie wy grał me czu (!) dziś jest jed ną
z naj bar dziej li czą cych się dru żyn na te re nie
po wia tu kra kow skie go. II miej sce w tur nie ju
Pci mian ka Cup czy San ko via Cup, III miej sce
w gro nie 17 dru żyn w tur nie ju z oka zji 60-le -
cia „Kra ku sa” No wa Hu ta, III miej sce w fi na -
le po wia tu kra kow skie go oraz X miej sce w fi -
na le wo je wódz kim tur nie ju „Wa ka cje z Pił -
ką” to tyl ko część suk ce sów naj młod szych
„lot ni ków”. Do oka za łe go do rob ku kry spi no -

wia nie do ło ży li ostat ni mi cza sy po dium
w I Ogól no pol skim Ha lo wym Tur nie ju Pił ki
Noż nej Kry spi nów Cup w ka te go rii or li ków,
gdzie oka za li się lep si m.in. od go ści z „Wi -
sły” Kra ków czy „Pod be ski dzia” Biel sko -Bia -
ła! Za no si się rów nież, iż gru pa or li ków
w czerw cu za gra w eli tar nym gro nie fi na li -
stów mi strzostw Kra ko wa, gdyż po pierw szej
run dzie z kom ple tem 15 zwy cięstw i 24-
punk to wą prze wa gą prze wo dzi roz gryw kom,
w któ rych ich ry wa lem są m.in. „Świt” Krze -
szo wi ce czy „Lisz czan ka” Lisz ki.

Jak za zna cza Krzysz tof Sad ko, nie wy -
nik jest w tym wszyst kim naj waż niej szy,
a kształ to wa nie po przez sport oso bo wo ści
naj młod szych. W „Lot ni ku” bo wiem du żą
uwa gę przy wią zu je się do kul tu ry za rów no tej
spor to wej, jak i po za bo iskiem.

Obec nie kry spi no wia nie tre nu ją dwa
ra zy w ty go dniu: w po nie dział ki od go dzi ny
15: 30 do 20: 00 w ha li w Lisz kach, w czwart -
ki – na Bie la nach. W week en dy zaś roz gry -
wa ją me cze w ra mach roz gry wek li go wych
w po szcze gól nych gru pach: tramp ka rzy
(rocz ni ki 2000/01), mło dzi ków (02/03), or li -
ków (04/05) oraz żacz ków (2006 i młod si).
Dru ży ny star to wać bę dą rów nież na kil ku
tur nie jach oraz roz gry wać spa rin gi.

Cie szy mnie fakt, iż co raz czę ściej je ste -
śmy do strze ga ni przez dru ży ny z ca łej Pol ski,
któ re prze by wa jąc w Kra ko wie chcą roz gry -
wać z na mi me cze to wa rzy skie. Po dam tu cho -
ciaż by przy kład „Re so vii” Rze szów, z któ rą ry -
wa li zo wa li śmy ostat ni mi cza sy dwu krot nie
– do da je Krzysz tof Sad ko.

Za zna czyć na le ży, iż or ga ni za cja za jęć
na ta ką ska lę by ła by nie moż li wa, gdy by nie
wy dat na po moc w or ga ni za cji ro dzi ców,
spon so rów oraz za rzą du klu bu pod prze wod -
nic twem Cze sła wa Sad ko, któ ry sam sta ra się
ak tyw nie wspie rać mło dych pił ka rzy. 

Wiel kie sło wa uzna nia na le żą się wszyst -
kim tym, któ rzy wspie ra ją na szą co dzien ną
dzia łal ność, a więc spon so rom: Urzę do wi
Gmi ny w Lisz kach, Karcz mie Ro ha ty na, Kra -
ków Air port czy FHU Ba ko, ale i pre ze so wi na -
sze go klu bu oraz ro dzi com, któ rzy sa mi za an -
ga żo wa li się w po zy ski wa nie środ ków ze -
wnętrz nych dla po wo ła ne go w ubie głym ro ku
sto wa rzy sze nia „Szkół ka Pił kar ska Kry spi -
nów”. To m.in. dzię ki ich sta ra niom moż li we
by ło zor ga ni zo wa nie pre mie ro we go tur nie ju
Kry spi nów Cup w li sto pa dzie br. A jesz cze
w tym ro ku na szych naj młod szych od wie dzić
ma św. Mi ko łaj, z któ rym wi zy tę za po wie -
dział... ak tu al ny re pre zen tant Pol ski – pod -
kre śla Krzysz tof Sad ko, nie chcąc zdra dzać
przy go to wy wa nej nie spo dzian ki.

„Lot nik” wciąż za pra sza wszyst kich
chęt nych do udzia łu w za ję ciach. Wię cej in -
for ma cji otrzy ma ją pań stwo na stro nie in ter -
ne to wej klu bu www.lot nik.fut bo lo wo.pl lub
pod nu me rem te le fo nu 514 990 621.

(TAŁ)

„Lot nik” Kry spi nów od po nad dwóch lat to naj pręż niej dzia ła ją cy ośro dek szko le nia pił -
kar skie go rze mio sła z te re nu na szej gmi ny. W sze re gach kry spi now skie go klu bu wy stę -
pu je dziś bli sko 70 dzie ci w czte rech gru pach wie ko wych.

Wy cho wu ją po przez sport 
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Pod czas dwu dnio wych zma gań, pierw -
sze go dnia do ry wa li za cji przy stą pi li mło dzi -
cy. W gru pie A zna la zły się ze spo ły: „Wi sły”
Kra ków, „Unii” Tar nów, „Kra ku sa” No wa Hu -
ta, „Pci mian ki” Pcim oraz „Szcza ko wian ki” Ja -
worz no. W gru pie B obok go spo da rzy wy stą -
pi li: „Re so via” Rze szów, „Aka de mia Pił kar ska
21” Kra ków, MUKP Dą bro wa Gór ni cza oraz
UKS „Gryf ” Ple śna. Ze spo ły ry wa li zo wa ły
sys te mem li go wym, a osta tecz nie do pół fi na -
łów awan so wa ły „Re so via”, któ ra ule gła w tej
fa zie za wo dów „Wi śle” Kra ków 1: 0 oraz „Kra -
kus” z „AP 21”, w któ rych me czu padł wy nik
3: 2. Jed nak i na si re pre zen tan ci z Kry spi no -
wa ta nio skó ry nie sprze da li i w do bo ro wym
gro nie do awan su z gru py za bra kło „lot ni -
kom” re mi su z „Re so vią”. W me czu o 5. miej -
sce „Lot nik” mu siał osta tecz nie uznać wyż -
szość „Szcza ko wian ki” Ja worz no, pod czas gdy
rze szo wian w kar nych w me czu o naj niż szy
sto pień po dium od pra wi li adep ci szkół ki To -
ma sza Fran kow skie go i Mi ro sła wa Szym ko -
wia ka. W kra kow skim fi na le „wi śla cy”, pro -
wa dze ni przez miesz kań ca Pie kar Ma te usza
Sto lar skie go, ule gli „Kra ku so wi” 1: 3 i to no -
wo hu cia nie mo gli cie szyć się z pre mie ro we -
go try um fu.

W ana lo gicz nej for mu le i w rów nie do -
bo ro wym to wa rzy stwie do ry wa li za cji
w drug mi dniu przy stą pi li or li ki. Gru pę
A stwo rzy li bo wiem: „Wi sła” Kra ków, „Re so -
via” Rze szów, UKS „Gryf ” Ple śna, MUKP Dą -
bro wa Gór ni cza oraz „AS Pro gres” Kra ków,

a gru pę B: „Lot nik” Kry spi nów, „Pod be ski -
dzie” Biel sko Bia ła, AP Goł cza, „Kmi ta” Za bie -
rzów oraz „Iglo po ol” Dę bi ca. Tu taj kry spi no -
wia nie spi sa li się jesz cze le piej awan su jąc
z gru py do pół fi na łów z pierw sze go miej sca!
W 1/2 fi na łu „Lot nik” zmie rzył się z póź niej -
szym try um fa to rem za wo dów MUKP Dą bro -
wa Gór ni cza, i choć sta wiał dziel ny opór to
osta tecz nie mu siał ulec go ściom z Za głę bia 1:
3. W fi na le MUKP pew nie po ko na ło 4: 0 aka -
de mię Je rze go Dud ka, „AS Pro gres” Kra ków,
a „Lot nik” roz pra wił się 2: 0 z „Iglo po olem”
Dę bi ca, się ga jąc po brą zo we me da le! 

Grat ką dla uczest ni ków, któ rzy mo gli
ze brać au to graf al bo spró bo wać strze lić mu
bram kę z rzu tu kar ne go, by ła rów nież obec -
ność na za wo dach bram ka rza eks tra kla so we -
go „Pod be ski dzia”, Ri char da Za ja ca. Za jac
z wy so ko ści try bun do pin go wał swo je go sy -
na re pre zen tu ją ce go bar wy „gó ra li”, na ty le
sku tecz nie iż 10-let ni Adam z do rob kiem
ośmiu bra mek się gnął po ko ro nę kró la strzel -
ców.

Ca ły tur niej to wiel ki suk ces za rów no
spor to wy, jak i or ga ni za cyj ny szkół ki pił kar -
skiej LKS „Lot nik” Kry spi nów. Fakt, że za na -
mi upla so wa ły się ta kie ze spo ły jak „Wi sła” czy
„Pod be ski dzie” świad czy o tym, że do brze wy -
ko nu je my pra cę z na szy mi chłop ca mi – mó -
wi Krzysz tof Sad ko, tre ner grup mło dzie żo -
wych i po my sło daw ca tur nie ju, któ ry jak sam
pod kre śla przy oka zji tur nie ju mógł li czyć na
rze szę ro dzi ców dzie ci uczęsz cza ją cych na co

dzień do „Lot ni ka”. – Cie szy rów nież, iż na na -
sze za pro sze nie od po wie dzia ły tak re no mo wa -
ne mar ki pił kar stwa mło dzie żo we go z po łu -
dnia Pol ski. Jak pod kre śla li so li dar nie, tur niej
był jed nym z le piej zor ga ni zo wa nych te go ty -
pu za wo dów. By ło by to jed nak nie moż li we bez
spon so rów, któ rym pra gnę raz jesz cze w imie -
niu wszyst kich osób za an ga żo wa nych w or ga -
ni za cję oraz naj młod szych uczest ni ków ser -
decz nie po dzię ko wać.

Wszy scy uczest ni cy za wo dów otrzy mali
na za koń cze nie za wo dów pa miąt ko we me da -
le, a ze spo ły od jeż dża ły po tur nie ju z oka za -
ły mi pu cha ra mi, dy plo ma mi i sta tu et ka mi,
któ re ufun do wa ły Wo je wódz two Ma ło pol skie
oraz Sta ro stwo Po wia to we w Kra ko wie.
W gro nie part ne rów zna leź li się Urząd Gmi -
ny w Lisz kach, Karcz ma Ro ha ty na, Kra kow -
ski Bank Spół dziel czy Od dział Lisz ki oraz
Piz ze ria Pa olo. Na gro dy in dy wi du al ne dla za -
wod ni ków za pew ni li na to miast Kra ków Air -
port oraz hur tow nia spor to wa Krak sport.
W każ dym dniu roz gry wek wy bie ra no bo -
wiem naj lep sze go bram ka rza, obroń cę oraz
za wod ni ka za wo dów, kró la strzel ców, kró la
rzu tów kar nych oraz naj le piej wy szko lo ne go
tech nicz nie za wod ni ka. Naj lep szym za wod -
ni kiem w ka te go rii U -10 uzna no Ad ria na
Haj tę z dru ży ny go spo da rzy. Każ dy tre ner ty -
po wał rów nież li de ra ze spo łu. W Lot ni ku ta -
kim mia nem ob wo ła no w pierw szym dniu
tur nie ju Ja ku ba Brzeź nia ka, w dru gim – Wik -
to ra Kar cza, strzel ca sied miu bra mek.

Oso bi ście ma rzy mi się by za wo dy te by -
ły kon ty nu owa ne cy klicz nie w okre sie przed -
świą tecz nym. Już dziś bo wiem mo że my
stwier dzić bez cie nia wąt pli wo ści, iż zor ga ni -
zo wa li śmy naj moc niej ob sa dzo ny tur niej
w ka te go rii mło dzi ków i or li ków w po wie cie
kra kow skim w mi ja ją cym ro ku. A za rok win -
no być pod tym wzglę dem jesz cze cie ka wiej...
– koń czy tre ner Sad ko.

(red)

Za pach nia ło eks tra kla są

Mecz za koń czył się wy ni kiem 12: 0
dla Gim na zjum w Lisz kach. Strzel cy bra -
mek: Mi cha łek Da niel (3B) – 3 bram ki,
Pacz ka Pa tryk (3B) – 3 bram ki, Pac Da wid
(3C) – 2 bram ki, Kró lik Se ba stian – 2
bram ki, Ja nas Ja kub – 1 bram ka, So lec ki Fi -
lip – 1 bram ka.

Gim na zjum w Lisz kach wy stą pi ło
w na stę pu ją cym skła dzie: So lec ki Woj ciech
(3B), Mi cha łek Da niel (3B), Pacz ka Pa tryk
(3B), Kró lik Se ba stian (3B), So ból Se ba -
stian (3B), So twin Da wid (2A), Kli mas Bar -
tło miej (3C), Ja skow ski Da wid (2A), So lec -
ki Fi lip (1A), Pac Da wid (3C), Ko wa lik Ar -

tur (3B), Ja nas Ja kub (1B), Sio dłak An to ni
(2A).

Mi strzo stwa Po wia tu Kra kow skie go
w pił ce noż nej ha lo wej ro ze gra no w Słom ni -
kach. Wzię ło w nich udział sie dem ze spo łów
(po dzie lo nych na dwie gru py) re pre zen tu ją -
ce gim na zja: Waw rzeń czy ce, Lisz ki, Za bie -
rzów, Słom ni ki, Zie lon ki, Prze gi nia, Ska ła.
Dru ży na z Li szek ro ze gra ła trzy me cze ale
nie ste ty nie awan so wa ła do ko lej nej run dy
roz gry wek. Gim na zjum Lisz ki – Gim na zjum
Słom ni ki 1:0 (bram ka So ból Se ba stian); Gim -
na zjum Lisz ki – Gim na zjum Waw rzeń czy ce
2: 2 (bram ki: Pacz ka Pa tryk, Mi cha łek Da -

niel); Gim na zjum Lisz ki – Gim na zjum Za -
bie rzów 1-3 (bram ka Kró lik Se ba stian)

Ze spół Gim na zjum w Lisz kach wy -
stą pił w na stę pu ją cym skła dzie: So lec ki
Woj ciech (3B), Mi cha łek Da niel (3B), Pacz -
ka Pa tryk (3B), Kró lik Se ba stian (3B), So -
ból Se ba stian (3B), So twin Da wid (2A),
Kli mas Bar tło miej (3C), Ja skow ski Da wid
(2A), So lec ki Fi lip (1A), Pac Da wid (3C),
Ko wa lik Ar tur (3B), Ja nas Ja kub (1B), Sio -
dłak An to ni (2A), Meus Mi chał (1A).

Mar cin Sad ko – Tre ner

Zwycięstwo 
i porażka

Na ha li wi do wi sko wo - spor to wej w Lisz kach od był się mecz
o Mi strzo stwo Gmi ny Lisz ki w pił ce noż nej ha lo wej, po mię -
dzy Gim na zjum Lisz ki i Gim na zjum w Mni ko wie. Zwy cięz ca
te go tur nie ju re pre zen to wał gmi nę Lisz ki w Mi strzo stwach Po -
wia tu Kra kow skie go w pił ce noż nej ha lo wej.

„Wi sła” Kra ków, „Pod be ski dzie” Biel sko -Bia ła, „Re so via” Rze szów, „Szcza ko wian ka”
Ja worz no i... „Lot nik” Kry spi nów. Czy to moż li we? I to jesz cze na te re nie na szej gmi ny?
Na ha li wi do wi sko wo -spor to wej w Lisz kach ry wa li zo wa no o pu cha ry Sta ro sty Kra kow -
skie go oraz Mar szał ka Wo je wódz twa Ma ło pol skie go w ra mach I Ogól no pol skie go Ha -
lo we go Tur nie ju Pił ki Noż nej Kry spi nów Cup w ka te go rii U -12 i U -10.
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Barw ne, ko stiu mo we przed sta wie nie
peł ne dy na mi ki, hu mo ru, ale też cię tej ri po-
sty przy cią gnę ło tłu my wi dzów. Je go ak cję
naj kró cej moż na by przed sta wić na stę pu ją co: 

Do tęt nią ce go ży ciem i go ść mi do mu
nie daw no owdo wia łej Że go ci ny przy jeż dża
re jent. Wdo wa li czy na je go po moc przy po -
dzia le ma jąt ku, po wo łu jąc się na te sta ment,
któ re go… nie ma. Że go ci na boi się, iż w ta-
kiej sy tu acji wszyst ko przy pad nie w udzia le
bra tu jej zmar łe go mę ża – Da ma ze mu. Pró -
bu je użyć wszyst kich swo ich wpły wów,
wdzię ków i wro dzo ne go spry tu, aby utrzy -
mać szwa gra w nie świa do mo ści. Ten, ma jąc
w isto cie do bro dusz ną na tu rę, po cząt ko wo
go dzi się na wszyst ko. Żal mu jest je dy nie
swo jej cór ki He le ny, któ rą chciał by do brze
wy dać. Ale jak to zro bić bez na le ży te go po sa -
gu…? Po nad to „nie bosz czyk brat zo sta wił
for tu nę, któ rej na jed ną oso bę co kol wiek za
wie le. Jest wie lu, któ rzy tak że nie po gar dzi li -
by, ja kąś cząst ką. Gdzie jest te sta ment?!

W spek ta klu wy stą pi li: Da ma zy Że go ta
– Mar cin Misz tal; Pa ni Że go ci na je go bra to -
wa – Ewa Si ko ra; Re jent – Mi chał Koź biał;
He le na cór ka Da ma ze go – Ur szu la Ką cik; Pa -

ni Ty kal ska sio stra Że go ci ny – Re na ta Lach
– Paw ło wicz; Fi lo me na ich ku zyn ka – Ag-
niesz ka Maj da; Emi lia jej bra ta ni ca – Ewa Ba -
lic ka; Se we ryn sio strze niec Że go ci ny – Ma -
riusz Ru pi kow ski; An to ni, je go brat – Prze -
my sław Kwo ka; Ma te usz stan gret – Je rzy Dy -
mek; Au gust mąż Emi lii – Ja ro sław Ba ster;
Hi la ry je go przy ja ciel – Ra fał Ba ster/ Ro bert
Lach; Mań ka – Al do na Dy mek. Sce na riusz
i re ży se ria – Do ro ta Ka miń ska.

Sta ło się już tra dy cją, iż mni kow ski te -
atr wraz z każ dą wio sną i je sie nią przed sta -
wia ko lej ną pre mie rę, któ ra sta je się nie tyl -
ko od bi ja ją cym się sze ro kim echem wy da rze -
niem kul tu ral nym, ale też oka zją do wspól -
ne go prze ży wa nia ra do ści. Z nie kła ma ną du -
mą mo że my po wie dzieć, iż przy by wa do nas
pu blicz ność z ca łe go po wia tu kra kow skie go
i nie tyl ko. 

Spór o te sta ment

Na nie dziel ne paź dzier ni ko we wie czo ry Te atr Al ber tus przy go to wał dla swo ich wi dzów
hu mor ro dem z kla sy ki pol skiej. 12 paź dzier ni ka od by ła się pre mie ra spek ta klu opar -
te go na sztu ce Jó ze fa Bli ziń skie go „Pan Da ma zy, czy li spór o te sta ment”. Spek takl po -
ru szał ak tu al ny od wie ków te mat spo rów ro dzin nych, wy wo ła nych po dzia łem ma jąt ku. 

Ta wła śnie pu blicz ność jest dla nas na -
gro dą i mo ty wa cją. W przy szłym ro ku Te atr
Al ber tus bę dzie ob cho dził 15 – le cie swo je go
ist nie nia i nie prze rwa nej dzia łal no ści. Już
dziś za pra sza my na nasz ju bi le usz, na któ ry
przy go to wa li śmy dla Pań stwa sce nicz ną nie -
spo dzian kę!

Te atr Al ber tus
Fot: Ma rek Maj da

Wśród noc nej ci szy głos się roz cho dzi
Wstań cie pa ste rze Bóg się wam ro dzi....

Zbli ża my się do naj pięk niej sze go okre su w ro ku li tur -
gicz nym – Świę ta Bo że go Na ro dze nia. W okre sie tych
świąt wie le cie pła ro dzin ne go so bie na wza jem da je my,
sta je my się życz liw si oraz jak by bar dziej ko cha ją cy in -
nych. Wsłu chu je my się w tre ści ko lęd, roz wa ża my sło -
wa ka pła na oraz czy ta nej Bi blii. Wśród noc nej ci szy
chce my i sły szy my tyl ko do bre no wi ny – Bóg się nam
na ro dził. 
Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Bo że go Na ro dze nia, pra -
gnie my zło żyć Wam wszyst kim – Dro dzy Miesz kań cy
Gmi ny Lisz ki – ży cze nia po myśl no ści na ten No wy Rok,
jak naj mniej trosk, du żo ra do ści w ży ciu oso bi stym i za -
wo do wym a nie szczę ścia oby omi ja ły Was z da le ka.

Pre zy dium Za rzą du
Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP 

w Lisz kach
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Książ ka przy bli ża dzie je wsi od śre dnio -

wie cza do cza sów współ cze snych. Z uwa gi na
szczu płość źró deł do ty czą cych pierw szych
wie ków ist nie nia miej sco wo ści, naj sze rzej zo -
sta ła omó wio na hi sto ria Li szek w XIX i XX
wie ku. Książ ka jest bo ga to ilu stro wa na. Za -
wie ra oko ło 700 fo to gra fii oraz map ki i ry sun -
ki. Współ au to rem war stwy al bu mo wej jest Ta -
de usz Jaj ko. In te gral ną czę ścią pra cy są do dat -
ki: przy go to wa ne przez pra cow ni ków Ze spo -
łu Szkół w Lisz kach ar ty ku ły po świę co ne kil -
ku na sto let niej hi sto rii gim na zjum oraz dzie -
je LKS „Lisz czan ka” au tor stwa Ju lia na Wla zło.

Do pra cy nad książ ką przy stą pi łem czte -
ry la ta te mu, za chę co ny przez rad nych Li szek,
któ rzy obie ca li po moc w jej wy da niu – wy zna -
je Adam Ko wa lik. – Dzie ja mi ro dzin nej wsi
in te re so wa łem się już wcze śniej, cze go owo -
cem by ły m.in. ar ty ku ły na ten te mat pu bli ko -

Au tor jest ab sol wen tem wy dzia łu hi sto -
rii Ko ścio ła Pa pie skiej Aka de mii Teo lo gicz -
nej w Kra ko wie. Książ kę wy da ło Sto wa rzy -
sze nie „Na rzecz Zie mi Li siec kiej” przy
wspar ciu fi nan so wym Sa mo rzą du Gmi ny
Lisz ki i so łec twa oraz spon so rów. Za in te -
resowa ni na by ciem książ ki mo gą się kon -
taktować w tej spra wie te le fo nicz nie, tel.:
504 100 471, 668 186 478.

(red)

Kie dy ukoń czy łem kurs „Ma ło pol ski
Pro jekt SOS 3D w Edu ka cji i Spo rcie”
współ fi nan so wa ny przez Urząd Mar szał -
kow ski w Kra ko wie, po sta no wi łem wdro -
żyć me to dy Ur szu li Hop pe na lek cjach wy -
cho wa nia fi zycz ne go w Szko le Pod sta wo -
wej w Rącz nej. Usta wia nie ca łej syl wet ki
w prze strze ni od by wa się w na wią za niu do
wzo ru pra wi dło wej po sta wy, okre śla nych
przy po mo cy zmo dy fi ko wa nych przy rzą -
dów Hop pe. 

Przy rzą dy zmu sza ją do wy ko ny wa nia
pre cy zyj nych ru chów. Dziec ko ćwi cząc ste ru -
je na pię ciem mię śni na da jąc mu od po wied -
ni kie ru nek i do pro wa dza jąc do sy me trycz -
nej pra cy wzdłuż osi cia ła. Dla dia gno zo wa -
nia wad po sta wy słu ży ły tak że kon tro le z wy -
ko rzy sta niem lu stra. Okre śli łem za sa dy
utrzy ma nia pra wi dło wej po sta wy pod czas
czyn no ści dnia co dzien ne go, w tym pod czas
sta nia, sia da nia i sie dze nia, le że nia, rów no le -
głe go cho du, sy me trycz ne go ob cią ża nia koń -

Szko ła dla zdro wia w Rącz nej

Książ ka o hi sto rii Li szek

czyn dol nych po uprzed nim uło że niu ich
w osi dłu giej, w le że niu na ple cach, w sie -
dze niu i sta niu z pre zen to wa ny mi przy rzą -
da mi. 

Sys te ma tycz ne sto so wa nie ćwi czeń
do pro wa dzi do wy rów na nia dys har mo nii
mię śni koń czyn dol nych, od któ rych w du -
żej mie rze za le ży pra wi dło wość po sta wy
cia ła, po nie waż sta no wią one „fun da ment”
na szej po sta wy. Ni gdy nie prze kra czam
gra ni cy bó lu pod czas ćwi czeń, któ re naj -
czę ściej wy ko nu je się w re lak sie, przy mu -
zy ce do sto so wa nej do za in te re so wań
uczest ni ków za jęć. Ko rek cja lo kal na na rzą -
du ru chu od by wa się rów no cze śnie z ko -
rek cją glo bal ną w trzech płasz czy znach. 

Le szek Ma twij

Me to da „trój płasz czy zno wo – osio wa” za po cząt ko wa na zo sta ła przez le ka rza me -
dy cy ny, or to pe dę i re ha bi li tan ta Ur szu lę Hop pe, któ ra sfor mu ło wa ła bio me cha nicz -
ne kry te ria oce ny po sta wy cia ła, we dług któ rych czło wie ka roz pa tru je się, ja ko pro -
sto pa dło ścian pra wi dło wej po sta wy. Me to da trój płasz czy zno wo – osio wa jest me to dą
no wa tor ską, któ rej sku tecz ność zna la zła po twier dze nie w ba da niach. Uzy ska ne re zul -
ta ty po twier dza ją ko rzyst ny wpływ ćwi czeń trój płasz czy zno wo – osio wych na ko rek -
cję po sta wy cia ła.

Li te ra tu ra do ty czą ca hi sto rii na szej gmi ny wzbo ga ci ła się o ko lej ną po zy cję. W sa li te -
atral nej przy li siec kiej ple ba nii zo sta ła za pre zen to wa na książ ka „Lisz ki – szki ce z dzie -
jów”. Au to rem pierw szej tak ob szer nej pra cy o Lisz kach jest zna ny na szym czy tel ni kom
pu bli cy sta Adam Ko wa lik.

Or ga ni za to ra mi tur nie ju by li: Fun da cja
im. Ks. Sie masz ki, Gmi na Lisz ki oraz Ze spół
Szkół w Lisz kach. Or ga ni za cję tur nie ju
wsparł Pre zes Sto wa rzy sze nia „Na rzecz Zie -
mi Li siec kiej” Pa weł Miś. Ho no ro wy Pa tro nat
nad tur nie jem ob ję li: Wójt Gmi ny Lisz ki Wa -
cław Ku la oraz Sta ro sta Po wia tu Kra kow skie -
go Jó zef Krzy wo rze ka. Im pre za by ła współ fi -
nan so wa na ze środ ków otrzy ma nych od Sta -
ro stwa Po wia to we go w Kra ko wie oraz Urzę -
du Gmi ny Lisz ki. 

Na par kie cie za pre zen to wa ły się 52 pa -
ry z 9 ośrod ków ta necz nych m.in. z Kra ko wa,
Ło dzi, Brze zia, Nie wia do wa, Do bczyc, Rze -
szo wa i Pie kar. Pa ry star to wa ły w 7 ka te go -

Świę to Tań ca Pol skie go
w Lisz kach

Na ha li wi do wi sko wo – spor to wej w Lisz kach od był się IV Wo je wódz ki Tur niej Tań ców
Pol skich w for mie to wa rzy skiej „O czap kę św. Mi ko ła ja”.

wie lu ta necz nych suk ce sów. Ogrom ne po -
dzię ko wa nia kie ru je my do ro dzi ców dzie ci
uczęsz cza ją cych na za ję cia Ze spo łu Ta necz -
ne go „Cho chli ki”, któ rzy jak co ro ku spi sa li się
na me dal, włą cza jąc się w po moc przy or ga -
ni za cji tur nie ju. Wszyst kim na szym spon so -
rom i dar czyń com skła da my ogrom ne po -
dzię ko wa nia za wspar cie i włą cze nie się
w po pu la ry za cję tań ców pol skich.

Kie row nik Tur nie ju An na Kru czek
– Fun da cja im. Ks. Sie masz ki

wa ne na ła mach „Zie mi Li siec kiej”. Oczy wi -
ście przy go to wa nie książ ki wy ma ga ło prze -
pro wa dze nia do dat ko wej kwe ren dy w za so -
bach ar chi wów i bi blio tek. Bar dzo wie le in te -
re su ją cych wia do mo ści uzy ska łem pod czas
roz mów ze świad ka mi hi sto rii. Ze wzglę du na
al bu mo wy cha rak ter wy daw nic twa, mu sia -
łem moc no ogra ni czyć ilość za miesz czo nych
w tek ście przy pi sów. In for ma cje na te mat wy -
ko rzy sta nych źró deł czy tel nik znaj dzie w bi -
blio gra fii na koń cu książ ki.

riach wie ko wych: kat. 0 – do 6 lat; kat. I de -
biut – 7-9 lat; kat. I – 7-9 lat; kat. II open – 10-
12 lat; kat. III – 13-15 lat; kat.VI +V open 16-
30 lat; kat. 30+. Tan ce rze za pre zen to wa li się
w kra ko wia ku, ku ja wia ku, obe rku i ma zu rze,
a młod sze ka te go rie za tań czy ły po lkę. Emo -
cji i wzru szeń by ło co nie mia ra, a naj więk szy
uśmiech na twa rzach pu blicz no ści wy wo ła ła
naj młod sza ka te go ria wie ko wa – dzie ci
w wie ku do 6 lat. W trak cie tur nie ju swo je
umie jęt no ści ta necz ne za pre zen to wał tak że
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.

Wszyst kim pa rom, któ re wzię ły udział
w tur nie ju skła da my gra tu la cje i ży czy my
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W Ze spo le Szkół w Lisz kach od by ła się nie -
zwy kła uro czy stość – pierw sze w hi sto rii
szko ły Pa so wa nie na Przed szko la ka. Gru -
pa trzy lat ków i czte ro lat ków po ja wi ła się
w na szych mu rach wraz z po cząt kiem ro -
ku szkol ne go. 

Dzie ci za pre zen to wa ły swo je ta len ty po -
przez śpie wa nie pio se nek, ta niec i re cy ta cję
wier szy ków przed licz ną wi dow nią. Po uro -
czy stym pa so wa niu, wy stę pach oraz grom -
kich okla skach przy szedł czas na słod ki po -
czę stu nek. Cie szy my się, że to wy jąt ko we po -
po łu dnie w przed szko lu upły nę ło w ro dzin -
nej i bar dzo ra do snej at mos fe rze. 

W Od dzia le Przed szkol nym przy Szko le
Pod sta wo wej w Cho le rzy nie, w obec no ści
licz nie przy by łych ro dzi ców od by ło się
uro czy ste pa so wa nie pod ha słem „Le śne
przed szko le”. 

Wy stęp roz po czę ły Kra sno lud ki – dzie -
ci z gru py 3-lat ków, prze bra ne w pięk ne stro -
je uszy te przez Mag da le nę Kor pak i Mał go -
rza tę Koź biał. Kra sna le za pre zen to wa ły pio -
sen ki, in stru men ta cję oraz po kaz tań ca z ko -
lo ro wy mi wstąż ka mi. 

Na stęp nie z pio sen ką na ustach na sce -
nę wkro czy ła „Je sien na or kie stra”- gru pa
star sza ków prze bra nych za je sien ne list ki.

�
W ra mach spo tkań z cie ka wy mi oso ba mi,
od dział przed szkol ny „Mi sie” w Szko le
Pod sta wo wej w Je zio rza nach od wie dzi ła
hi gie nist ka sto ma to lo gicz na z Cen trum
Zdro wia „Lisz ki” oraz Po li cjan ci z Ko mi -
sa ria tu Po li cji w Za bie rzo wie, a do kład nie
dziel ni co wi z gmi ny Lisz ki.

Pie lę gniar ka opo wie dzia ła dzie ciom jak
na le ży dbać o swo je zę by, aby na dłu go po zo -
sta ły pięk ne i zdro we. Każ dy przed szko lak
mógł na uczyć się pra wi dło we go szczot ko wa -
nia zę bów i do wie dzieć się cie ka wych in for -
ma cji na te mat pra wi dło we go od ży wia nia,
któ re sprzy ja zdro wym zę bom. Na to miast po -
li cjan ci opo wie dzie li o swo jej pra cy oraz za -
po zna li dzie ci z pod sta wo wy mi za sa da mi ru -
chu dro go we go. 

Spo tka nia z cie ka wy mi oso ba mi po zwa -
la ją dzie ciom na przy bli że nie nie któ rych pro -
fe sji do ro słych, ale tak że edu ku ją. Dzie ci po -
zna ją za sa dy bez pie czeń stwa, zdro we go try -
bu ży cia. Waż ne, aby z ty mi in for ma cja mi za -
po zna wać dziec ko już od naj młod szych lat.

Ewe li na Staś ko

Wy da rze nia w przed szko lach 

Gru pa trzy lat ków i czte ro lat ków po ja -
wi ła się w na szych mu rach wraz z po cząt -
kiem ro ku szkol ne go. Przy go to wa nie szko ły
na przy ję cie gru py przed szkol nej by ło wiel -
kim wy zwa niem or ga ni za cyj nym za rów no
dla dy rek cji, jak i opie ku nek dzie ci. Przy go -
to wa no pięk ne, prze stron ne sa le przed szkol -
ne wy po sa żo ne w ko lo ro we me ble i ogrom -
ną ilość za ba wek. Do przy ję cia naj młod szych
uczniów na szej szko ły zo sta ło przy sto so wa -
ne ca łe skrzy dło bu dyn ku, wraz z za ple czem
sa ni tar no -ga stro no micz nym. Ogrom ną za le -
tą lo ka li za cji przed szko la jest za ple cze spor -
to we szko ły, bo iska, ha la spor to wa i te ren zie -
lo ny wo kół bu dyn ku. 

Chęt nie ko rzy sta my z moż li wo ści, ja kie
da je nam szko ła i jej oto cze nie szcze gól nie, że
spa ce ry, ćwi cze nia i za ba wy na świe żym po -
wie trzu są jed ną z ulu bio nych form ak tyw -
no ści dzie ci. Przed szko le otwar te jest w każ -
dy dzień po wsze dni od go dzi ny 7:00 do 17:00.
Wszyst kie dzie ci ma ją moż li wość sko rzy sta -
nia z cie płych, bar dzo smacz nych po sił ków.
Bo ga te wy po sa że nie wraz ze sprzę tem au dio -
wi zu al nym uatrak cyj nia dzie ciom po byt
w przed szko lu. Na sza pla ców ka zo sta ła stwo -
rzo na z my ślą o bez piecz nym, twór czym i ra -
do snym roz wo ju dzie ci, a o wła ści we przy go -
to wa nie do dal szych eta pów na uki, dba wy -
kwa li fi ko wa na ka dra. 

Jed ną z mi sji na sze go przed szko la jest
roz wi ja nie toż sa mo ści dzie ci, po czu cia przy -
na leż no ści do gru py przed szkol nej, ro dzi ny,
miej sco wo ści, re gio nu i kra ju. Słu żą te mu
mię dzy in ny mi róż no rod ne wy ciecz ki, uczest -
nic two w ży ciu kul tu ral nym Kra ko wa, ce le -
bro wa nie świąt i pie lę gno wa nie tra dy cji. 

Agniesz ka Ja nas

�

Dzie ci przy go to wa ne przez Ad ria nę Cza jow -
ską -Mal czew ską re cy to wa ły je sien ną po ezję,
wy ko na ły ta niec je sien nych li ści, a uwień cze -
niem te go wspa nia łe go wy stę pu by ła in stru -
men ta cja do utwo ru A. Vi val die go „Czte ry
Po ry Ro ku – Je sień”.

Utwo ry in stru men tal no -wo kal ne za pre -
zen to wa ne przez ma łych ar ty stów prze nio sły
wszyst kich go ści, w bez tro skie, przed szkol ne
la ta. W na gro dę za cu dow ny wy stęp dzie ci zo -
sta ły przy ję te przez Dy rek tor Szko ły do gro -
na spo łecz no ści przed szkol nej. Uro czy ście
każ dy przed szko lak zo stał pa so wa ny „Je sien -
nym Sło necz ni kiem”, któ ry stał się sym bo lem
du my, za ba wy i cie pła. 

Mag da le na Kor pak
Ad ria na Cza jow ska -Mal czew ska

�
Dzień pa so wa nia na przed szko la ka w Od -
dzia le Przed szkol nym dla 3-4 lat ków na
dłu go po zo sta nie w pa mię ci na uczy cie li,
uczniów i ro dzi ców dzie ci ze Szko ły Pod -
sta wo wej w Je zio rza nach. 

Uro czy stość roz po czę ła się od po wi ta -
nia go ści i przed sta wie nia krót kiej czę ści ar -
ty stycz nej, w któ rej ma lusz ki za pre zen to wa -
ły swo je umie jęt no ści – da jąc tym sa mym
do wód, jak du żo już po tra fią. Dzie ci re cy ta -
cją, śpie wem i tań cem za pre zen to wa ły się na
fo rum szko ły. 

Ko lej ną czę ścią uro czy sto ści by ło nada -
nie na zwy gru py – „Mi sie” oraz pa so wa nie
przez Dy rek tor Gra ży nę Gran dę każ de go
dziec ka na przed szko la ka. Na pa miąt kę te go
waż ne go wy da rze nia każ dy ma lu szek otrzy -
mał pla kiet kę „Dziel ny Przed szko lak” oraz
upo min ki od Szkol nej Ra dy Uczniow skiej
i ro dzi ców. 

Ewe li na Staś ko, An na Kasz te le wicz-Kró lik

Fot: Da riusz Jach

W Remizie OSP w Kaszowie odbyła się
doniosła uroczystość – dzieci z klasy I
ślubowały być dobrymi i godnymi
uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w
Kaszowie.

Uroczystość poprowadziła przed-
stawicielka Samorządu Uczniowskiego,
która powitała zaproszonych gości, dy-
rekcję szkoły, nauczycieli oraz licznie ze-
branych rodziców i uczniów. Uczniowie
klasy I przygotowali pro gram artystycz -
ny, na który przybyły Wróż ki–Dobra ze
swoimi pomocnikami oraz Zła, chcąca
zakłócić całe spotkanie. 

Pierwszoklasiści zatańczyli polo-
neza, pięknie zaśpiewali piosenki oraz
pokazali, że potrafią ładnie recytować
wiersze.  Wykazali się także znajomością
swojej Ojczyzny, zasad dobrego zachowa-
nia, przepisów ruchu drogowego, umie-
jętnościami matematycznymi, a prezen-
tując swoje rysunki udowodnili, że potra-
fią też pięknie rysować. Za poprawne wy-
konanie wszystkich zadań, wróżki zgo-
dziły się na to, aby Dyrektor Szkoły do -
konała pasowania pierwszaków na ucz -
niów. Przed tym oczekiwanym momen-
tem każdy pierwszoklasista wypił eliksir
wiedzy i połknął tabletkę mądrości.

Przed pocztem sztandarowym
pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi
Polakami, godnie reprezentować swoją
szkołę, swym zachowaniem i nauką spra-
wiać radość rodzicom i nauczycielom.
(SP Kaszów)

Ślubowanie I klasy






