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Banki spółdzielcze w dalszym ciągu utrzymują bardzo silną
pozycję w swoich lokalnych społecznościach pomimo nienaj-
lepszej sytuacji gospodarczej i finansowej w kraju, a także
zwiększającej się konkurencji ze strony bankowości komercyj-
nej, która walczy o każdego klienta wchodząc coraz szerzej na
rynki małomiejskie i wiejskie. Wciąż pozostają w nich liderami
w zakresie obsługi klientów indywidualnych oraz małych
i średnich przedsiębiorstw, ciesząc się dużym zaufaniem
 klientów.

Bank z kolejnymi
sukcesami!

Ubiegły rok był również pomyślny dla Krakowskiego Banku
Spółdzielczego i jego Oddziału w Liszkach, który od wielu lat jest
w dobrej kondycji finansowej. Rok 2012 był kolejnym rokiem dy-
namicznego rozwoju Oddziału Krakowskiego Banku Spółdziel-
czego w Liszkach. Pod względem wypracowanego zysku Oddział
zajął I miejsce wśród 35 Oddziałów KBS działających na terenie
województwa Małopolskiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego. Od-
dział kierowany przez Dyrektor Marię Preneta zajął także I miejsce
w rankingu wszystkich oddziałów, w tym także w rankingu efek-
tywnościowym. Na koniec ubiegłego roku Oddział obsługiwał
5.125 klientów, dla których prowadził 8.340 rachunków banko-
wych.  Za rok 2012 Oddział w Liszkach wypracował zysk netto
w wysokości 2.441.000 zł. 

Uzyskanie tych wyników było możliwe dzięki wytężonej pracy
załogi, fachowej i rzetelnej obsłudze a także solidnym klientom, któ-
rych pozyskujemy nie tylko z naszej gminy ale również z pobliskiego
Krakowa i innych gmin – powiedziała Dyrektor Oddziału Maria
Preneta podczas corocznego zebrania sprawozdawczego członków
Banku.

Oferta produktów Banku jest szeroka zarówno dla podmio-
tów gospodarczych jak również osób fizycznych. Udzielane są kre-
dyty na działalność gospodarczą: inwestycyjne, obrotowe, hipo-
teczne, w rachunku bieżącym, płatnicze, rewolwingowe, dla de-
weloperów, dla rolników, kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR,
kredyty pomostowe na finansowanie projektów objętych dofinan-
sowaniem ze środków UE, kredyty dla Jednostek Samorządu Te-
rytorialnego. Oferta kredytowa dla klientów indywidualnych obej-

muje kredyty detaliczne, konsolidacyjne, hipoteczne, mieszka-
niowe, kredytowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych
z dopłatą z NFOŚiGW. Łączny poziom udzielonych kredytów przez
Odział w Liszkach na koniec ubiegłego roku przekroczył 118 mi-
lionów złotych. Decyzje kredytowe zapadają szybko i na miejscu
w siedzibie Oddziału i Centrali KBS, w czym skutecznie konkuru-
jemy z innymi bankami – podkreśliła Dyrektor Maria Preneta.

W zakresie usług depozytowych Bank również oferuje sze-
roką gamę produktów jak lokaty od 1dnia do 3 lat, rory, karty de-
betowe dla osób fizycznych, firm, studentów i uczniów, konta eme-
rytalne IKE. Lokaty prowadzone są zarówno w złotych, euro i do-
larach. Dzięki szerokiej ofercie produktów depozytowych w Od-
dziale Liszki na rachunkach rozliczeniowych i lokatach w ubieg-
łym roku klienci zgromadzili KBS ponad 104 miliony złotych! 

Warunki prowadzenia rachunków i ich oprocentowanie było
atrakcyjne dla klientów, dzięki czemu otwarto  64 nowe rachunki
rozliczeniowych dla firm, 192 rorów dla klientów indywidualnych
oraz 155 rachunków bankowości internetowej KBS24. 

Oddział prowadzi także rozliczenia dewizowe, obsługę kan-
torową i międzynarodowe przekazy Western Union oraz jako multi
agent pośredniczy – bez dodatkowych opłat – w zawieraniu umów
ubezpieczeniowych ze znanymi firmami ubezpieczeniowymi. Poza
działalnością typowo bankową Oddział udzielał pomocy finanso-
wej na rzecz organizacji społecznych i szkół oraz organizację wielu
imprez na terenie Gminy Liszki.

W minionym roku  Oddział zakupił drugi bankomat nowej
generacji z dodatkową funkcją wpłatomatu. Bankomat został za-
montowany w Centrum Medycznym w Liszkach przy głównej dro-
dze Kraków – Oświęcim.

Ważnym wydarzeniem był zakup działki w centrum Liszek
pod budowę nowego budynku bankowego. Obecnie zajmowany
budynek wymaga kapitalnego remontu, na który Oddział uzyskał
pozwolenie, jednak z uwagi na relatywnie wysoki koszt odstąpiono
od tego zamierzenia. Złożona została już dokumentacja do wy-
działu architektury w powiecie krakowskim o wydanie pozwolenia
na rozbiórkę starych budynków, budowę nowej siedziby Oddziału
i zagospodarowanie zakupionej działki. Mam nadzieję że wkrótce
Bank  je otrzyma i przystąpi do budowy nowego budynku biuro-
wego, w którym stworzone zostaną znacznie lepsze warunki pracy
i obsługi klientów – dodała dyrektor Oddziału Maria Preneta. Bank
wydzierżawił z mienia wiejskiego działkę przylegająca  do nowo-
budowanego budynku od strony rynku z przeznaczeniem na sześć
miejsc parkingowych i strefę zieloną. (TAŁ)



Ziemia Lisiecka • marzec/kwiecień 2013 (2/66)4

Da nu ta Ja nas peł ni funk cję soł ty sa Je zio rzan dru gą ka-
den cję. Je sie nią ubie głe go ro ku zo sta ła wy bra na rad ną Gmi ny
Lisz ki w wy bo rach uzu peł nia ją cych. Choć w ostat nich la tach
w tym so łec twie zre ali zo wa no kil ka kosz tow nych in we sty cji,
to jak sa ma twier dzi przed nią zo sta ło jesz cze wie le pra cy.

Re dak cja: Dla cze go po sta no wi ła Pa ni kan dy do wać na rad ną
Ra dy Gmi ny? 

Da nu ta Ja nas: Chcę do koń czyć to, to co za mie rzał zre ali zo-
wać przed wcze śnie zmar ły rad ny Ja cek Ka pu sta. Je go wiel kim ma-
rze niem by ło po wsta nie bo iska spor to-
we go „Or lik”. Za bie gał o to przez ostat-
nie dwa la ta swo jej spo łecz nej pra cy.
Sy tu acja fi nan so wa Gmi ny Lisz ki jest
trud na i w chwi li obec nej trud no jest
wy go spo da ro wać od po wied nią kwo tę
pie nię dzy na współ udział fi nan so wy
gmin ne go sa mo rzą du. Wójt Gmi ny
Lisz ki Wa cław Ku la za pew nia, że pa-
mię ta o bu do wie „Or li ka” i wie lo krot-
nie de kla ro wał, że je śli tyl ko po ja wią
się ta kie moż li wo ści fi nan so we, Gmi na
przy stąpi do re ali za cji bo iska. Chcę tak -
że kon ty nu ować in we sty cje fi nan so we
za pla no wa ne jesz cze przy współ udzia -
le Jac ka Ka pu sty. Pragnę pod kre ślić, że
w Je zio rza nach za wsze rad ni dys ku to-
wali z Ra dą So łec ką o naj pil niej szych
dla miesz kań ców in we sty cjach. Chce -
my do koń czyć bu do wę chod ni ka przy
dro dze po wia to wej i prze bu do wę jezd ni. W ubie głym ro ku, przy
współ udzia le fi nan so wym Gmi ny zo stał zmo der ni zo wa ny ko lej ny
od ci nek tej dro gi. Nie ste ty do ja ko ści wy ko na nych prac ma my wie -
le za strze żeń. Zjaz dy z dro gi wy ko na ne są bez na dziej nie, złej ja ko-
ści jest tak że sa ma na wierzch nia as fal to wa. Uster ki te zgła szał tak -
że Kie row nik re fe ra tu In we sty cji i In fra struk tu ry Urzę du Gmi ny Ja-
nusz Faj to. Po na szych in ter wen cjach, ma my za pew nie nie Po wia to-
we go Za rzą du Dróg, że uster ki te zo sta ną usu nię te. Do dat ko wo ro -
wy od wad nia ją ce zo sta ną wy ło żo ne kost ką ażu ro wą co zwięk szy
ich trwa łość. Bę dzie my tak że za bie gać o re mont na wierzch ni as fal-
to wej na tej dro dze aż do prze pra wy pro mo wej na Wi śle. 

Na to miast na dro dze gmin nej w kie run ku Wo ło wic chce my
w tym ro ku do koń czyć re mont na wierzch ni. Z po pra wą sta nu na-
wierzch ni in nych dróg gmin nych mu si my uzbro ić się w cier pli wość
– z bra ku pie nię dzy nie je ste śmy wsta nie w krót kim okre sie cza su
po kryć as fal tem wszyst kich dróg do jaz do wych o co wnio sku ją
miesz kań cy.

R: – Pra ca rad ne go jest trud niej sza od funk cji soł ty sa?
D. J.: – Bę dąc soł ty sem mia łam oka zję po znać pra cę Ra dy

Gmi ny. In ni rad ni są przy chyl nie na sta wie ni do współ pra cy i wszy -
scy dą ży my do te go by na sza Gmi na się roz wi ja ła. Do brze ukła da
się współ pra ca z Wój tem Gmi ny Lisz ki Wa cła wem Ku lą, któ ry bę dąc
naj waż niej szym po li ty kiem w na szej gmi nie uważ nie słu cha wszyst-
kich wnio sków i uwag. Nie ste ty na prze szko dzie w ich szyb kiej re a-
li za cji sto ją ogra ni czo ne moż li wo ści fi nan so we gmi ny. Tak jest na
przy kład z bu do wą ka na li za cji sa ni tar nej w Je zio rza nach i w in-
nych so łec twach, w któ rych miesz kań cy ocze ku ją na roz po czę cie tej
in we sty cji. Mu si my mieć świa do mość, że do pó ki nie za koń czy my
już roz po czę tych kosz tow nych za dań, nie ma my wiel kich moż li wo-

ści fi nan so wych na no we in we sty cje. A miesz kań cy ocze ku ją od gmi -
ny wie lu dzia łań, o któ rych jesz cze na wet nie my śle li dzie sięć lat te -
mu – ma ło uczęsz cza ne od cin ki dróg gmin nych sa mi wte dy od śnie-
ża li, dzi siaj le d wie spad nie śnieg dzwo nią z wiel ki mi pre ten sja mi
by tak że do jazd do ich po se sji na tych miast od śnie ży ła gmi na i nie-
ste ty czę sto bra ku je im wy ro zu mia ło ści, że w pierw szej ko lej no ści
mu szą zo stać od śnie żo ne dro gi głów ne. Co raz czę ściej po ja wia ją się
sprzecz ne uwa gi – je den kry ty ku je dla cze go po sy pu je się śli skie dro -
gi żuż lem przez co wno si mu się brud na obej ście, a jak się po sy pie
pia skiem i so lą to jest la rum, że trze ba sy pać żuż lem bo na dal śli-
sko… Mu si my so bie od po wie dzieć na py ta nie czy ma my wy da wać
du że kwo ty na zi mo we utrzy ma nie każ dej naj mniej szej dro gi, kosz-
tem bu do wy no wych?

R: – Czy sy tu acja prze ciw po wo dzio wa w so łec twie ule gła po-
pra wie?

D. J.: – Każ de więk sze opa dy
desz czu na dal po wo du ją nie po kój
miesz kań ców. Obiek ty ochro ny prze-
ciw po wo dzio wej nie pod le ga ją Gmi nie
i po za czę stym pi sa niem pism o pil ne
re mon ty wa łów do in sty tu cji od po wie-
dzial nych za ich stan tech nicz ny nie-
wie le mo że my zro bić. … Ale na sze pi -
sma od nio sły pe wien po zy tyw ny efekt
– grun tow nie wy re mon to wa no jed ną
ze śluz. Co praw da pla no wa no re mont
dwóch, ale wła ści cie lo wi wa łów star-
czy ło pie nię dzy tyl ko na od no wie nie
jed nej. Cie szy nas to, że od dwóch lat
wa ły wi śla ne są suk ce syw nie wy ka sza -
ne, co z pew no ścią po zy tyw nie wpły wa
na ich stan tech nicz ny. Do peł nej po-
pra wy bez pie czeń stwa przed wiel ką po-
wo dzią po trzeb ne są prze pom pow nie,
któ re od pro wa dzą wo dę z do pły wów

do Wi sły przy jej wy so kim sta nie. Wte dy to ślu zy się za my ka ją, a wo -
dy z ni żej pły ną cych cie ków i rze czek za le wa ją Je zio rza ny. Jest to
jed nak bar dzo kosz tow na in we sty cja i trud no po wie dzieć kie dy zo-
sta nie zre ali zo wa na…

R: – Uda ło się na to miast za koń czyć re mont bu dyn ku Szko ły
Pod sta wo wej…

D. J.: – Na sza szko ła wresz cie zo sta ła do pro wa dzo na do do -
bre go sta nu. Za bie ga li śmy o to przez ostat nie dwie ka den cje. Ma ły -
mi kro ka mi mię dzy in ny mi wy mie nio no okna i in sta la cje elek trycz -
ną, do cie plo no ele wa cje. Zde cy do wa nie po pra wi ło to wa run ki na -
uki uczniów. Ostat nio zo sta ła od no wio na sa la od dzia łu przed szkol-
ne go. Te raz chcie li by śmy od no wić te ren wo kół szko ły i je go ogro-
dze nie. 

R: – W Je zio rza nach pręż nie dzia ła ją miesz kań cy, czy mo gą
li czyć na wspar cie fi nan so we Gmi ny?

D. J.: – Nie ste ty po szcze gól ne klu by spor to we i sto wa rzy sze nia
otrzy mu ją co raz mniej sze do ta cje. Pu la środ ków w gmin nym bu-
dże cie co ro ku jest po dob na, a in sty tu cji po za rzą do wych po wsta je
co raz wię cej. Na sze sto wa rzy sze nie „Suk ces” sta ra się do dat ko wo po-
zy skać po moc od spon so rów, co uła twia or ga ni za cję oko licz no ścio-
wych fe sty nów i im prez dla do ro słych i dzie ci. Rów nież spor tow cy
i stra ża cy sta ra ją się o wzglę dy spon so rów, ale w na szym te re nie nie
ma wie lu firm i cięż ko jest po zy skać ta kie wspar cie. Wie le prac i re-
mon tów spor tow cy i stra ża cy z Je zio rzan wy ko nu ją sa mo dziel nie,
za co na le żą im się wiel kie sło wa uzna nia. Wszy scy są bar dzo chęt -
ni do współ pra cy i ra zem mo że my zdzia łać wie le do bre go dla miesz-
kań ców.

Roz ma wiał: An drzej Ta łach

Zdaniem radnych Rady Gminy Liszki

Wiele pracy przed nami
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Zo fia Py la kan dy du jąc w wy bo rach na soł ty sa Pie kar
zda wa ła so bie spra wę z ogro mu prac ja ki bę dzie przed nią
je śli miesz kań cy ob da rzą ją za ufa niem. Mi mo tej wi zji po-
sta no wi ła wy ko rzy stać swój wol ny czas do pra cy spo łecz nej.
Dziś te go od waż ne go kro ku nie ża łu je, zwłasz cza, że mo że
za wsze li czyć na wspar cie i po moc in nych. 

Peł nie nie funk cji soł ty sa by ło dla mnie zu peł nie no wym do-
świad cze niem i przy zna ję, że w pierw szych mie sią cach by łam
tym prze ra żo na. Mu sia łam się wie le
na uczyć, po znać spe cy fi kę i moż li wo-
ści sa mo rzą du. Po mo gły mi w tym
szko le nia, w któ rych wzię łam udział.
Po zna łam tam też wie lu zna ko mi-
tych lu dzi, z któ rych do świad cze nia
mo gę ko rzy stać – wspo mi na dzi siaj
soł tys Pie kar Zo fia Py la.

Dzi siaj o Pie ka rach co raz gło ś-
niej nie tyl ko dzię ki po pra wie wa-
run ków ży cia miesz kań ców, ale tak -
że pręż nie roz wi ja ją cej się w tym so-
łec twie dzia łal no ści kul tu ral no
– spo łecz nej. Gdy by nie bar dzo do -
bra współ pra ca z na szą Ra dą So łec -
ką, dru ha mi z OSP, spor tow ca mi,
człon ka mi sto wa rzy sze nia „Przy ja -
zne Pie ka ry”, Spół ką dla Za go spo da-
ro wa nia Wspól no ty Grun to wej Wsi
Pie ka ry i rad nym Ra dy Gmi ny Lisz -
ki Mar kiem Le gut ko, to nie wie le
w Pie ka rach by śmy zro bi li. Za wsze
mo że my tak że li czyć na wspar cie fi nan so we Wój ta Gmi ny Lisz ki
Wa cła wa Ku li, któ ry ze zro zu mie niem pod cho dzi do na szych pro-
ble mów. To sa mo mu szę po wie dzieć o pra cow ni kach Urzę du Gmi -
ny – na wet je śli bra ku je pie nię dzy w gmin nym bu dże cie, to sta-
ra ją się roz wią zy wać po wsta ją ce pro ble my – pod kre śla Zo fia
 Pyla.

Nie ste ty w dzi siej szych cza sach sa mo dziel nie trud no jest
roz wią zy wać pro ble my miesz kań ców. Przy kła dem jest wy zna-
cze nie i ozna ko wa nie przejść dla pie szych na dro dze po wia to wej
w Pie ka rach, co wy ma ga ło za an ga żo wa nia kil ku szcze bli sa mo-
rzą du. Wzdłuż tej dro gi kon ty nu owa no tak że bu do wę chod ni-
ków. Nie ste ty chod ni ki, któ re po wsta ły przed la ty moc no ucier-
pia ły pod czas pod to pień w 2010 ro ku i wy ma ga ją po now nych
re mon tów. W złym sta nie tech nicz nym znaj du ją się tak że dro gi
po wia to we, w tym trzy prze pu sty dro go we.

Uda ło się na to miast wy ko nać od wod nie nie przy stan ku
w cen trum Pie kar i za go spo da ro wać ist nie ją cy przy nim skwer,
na któ rym w czerw cu od sło nię ty zo sta nie na nim ka mień upa-
mięt nia ją cy sie dem dzie sią tą rocz ni cę pa cy fi ka cji Pie kar. Zo sta -
ło za koń czo ne as fal to wa nie dro gi w kie run ku Kry spi no wa, choć
w bar dzo złym sta nie są in ne dro gi gmin ne, a nie wspo mnę
o dro gach do jaz do wych w so łec twie, któ re po trze bu ją po ło że-
nia as fal tu. Kon ser wa cja ro wów me lio ra cyj nych, to ko lej ne za da-
nie re ali zo wa ne suk ce syw nie w Pie ka rach. Na szą bo lącz ką jest
brak su che go zbior ni ka re ten cyj ne go, bez któ re go nie uchro ni my

przed pod to pie nia mi wie lu do mów w przy pad ku wy stą pie nia in-
ten syw nych opa dów. O je go po wsta nie sta ra my się już od pięt na-
stu lat, a sa mo rząd Gmi ny Lisz ki wło żył już wie le pra cy by ten
pro blem roz wią zać. Ko niecz ne oka za ło się ure gu lo wa nie sta nu
praw ne go te re nów pod pla no wa ny zbior nik oraz sfi nan so wa nie
do ku men ta cji tech nicz nej. Wie le za an ga żo wa nia w po zy ska niu
środ ków na je go bu do wę wkła da Kie row nik Re fe ra tu In we sty cji
i In fra struk tu ry Urzę du Gmi ny Lisz ki Ja nusz Faj to. Mam na dzie -
ję, że Gmi na Lisz ki otrzy ma do fi nan so wa nie i bę dzie moż na
wkrót ce roz po cząć pra ce bu dow la ne – mó wi Zo fia Py la.

W bie żą cym ro ku roz pocz nie się ada pta cja czę ści bu dyn ku
re mi zy OSP na szat nie dla spor tow ców. Na to za da nie Gmi na
Lisz ki ma otrzy mać do fi nan so wa nie ze środ ków unij nych. Wy-

re mon to wa ne zo sta ną scho dy wej-
ścio we do bu dyn ku Szko ły Pod sta-
wo wej, w któ rej w ubie głym ro ku
wy re mon to wa no to a le ty.

Pręż nie dzia ła ją ce sto wa rzy-
sze nie „Przy ja zne Pie ka ry” pod czas
ubie gło rocz nych dni Pie kar pod pi-
sa ło umo wę part ner ską o współ pra -
cy z miej sco wo ścią Aran w Ir lan dii.
Chce my w ten spo sób roz wi jać
współ pra cę oraz wy mia nę kul tu ral -
ną. Chcie li by śmy zor ga ni zo wać wy-
ciecz ki dla dzie ci i mło dzie ży oby -
dwu miej sco wo ści by mo gły po znać
bli żej na sze kra je. Jed nak ze wzglę du
na brak środ ków fi nan so wych trud -
no nam jest w peł ni roz wi nąć tę
współ pra cę. Dum na je stem ze współ-
pra cy z Cen trum Edu ka cyj nym Ra-
do sna No wi na, któ re swo ją dzia łal-
no ścią pro mu ję na sze Pie ka ry i Gmi -
nę Lisz ki. Do współ pra cy na po lu

kul tu ral nym uda ło się tak że prze ko nać na szych stra ża ków, któ rzy
bra wu ro wo wy stą pi li pod czas po wia to we go prze glą du ko lęd
w Zie lon kach. Mę skie gło sy otrzy ma ły owa cje na sto ją co, a chło-
pa ki udo wod ni li że są i do pra cy i do śpie wa nia – mó wi Zo fia
Py la, któ ra jest tak że wi ce pre ze sem Sto wa rzy sze nia, któ re od kil -
ku lat or ga ni zu je cy klicz ne im pre zy dla dzie ci i do ro słych. Pod-
czas sierp nio wych dni Pie kar pro mo wa ny będzie fo to gra ficz ny
al bum, w któ rym za war to oko ło dwu stu sta rych fo to gra fii – naj-
star sza po cho dzi z 1870 ro ku. (TAŁ)

Opi nie soł ty sów

Pie ka ry oknem na świat 
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Unij ne pie nią dze
w cen trum Li szek

Za koń czy ła się re ali za cja pro jek tu „Re mont pla ców w cen-
trum Li szek z roz biór ką wia ty przy stan ko wej oraz za in sta lo-
wa nie mo ni to rin gu”, na któ ry gmi na Lisz ki uzy ska ła do fi nan-
so wa nie w ra mach dzia ła nia „Od no wa i roz wój Wsi” ob ję te go
Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013. 

ni ka, prze su nię cie ogro dze nia); ro bo ty w za kre sie kształ to wa nia
te re nów zie lo nych (usta wie nie ła we czek i ko szy na śmie ci); mo ni-
to ring ryn ku li siec kie go (mon taż ka mer re je stru ją cych ob raz z te-
re nu wy re mon to wa nych pla ców). (red)

Cał ko wi te kosz ty re ali za cji te go za da nia to 198.033 zł, kosz -
ty kwa li fi ko wal ne 143.326 zł, do fi nan so wa nie kosz tów kwa li fi ko-
wa lych wy no si 75% czy li kwo ta do fi nan so wa nia wy nio sła
107.494 zł. 

Do wy ko na nia za da nia zo sta ła wy ło nio na w prze tar gu nie-
ogra ni czo nym fir ma „DEK” z Chrza no wa. Pra ce roz po czę to
w sierp niu, a za koń czo no w paź dzier ni ku 2012 r. Koń co we go roz-
li cze nia fi nan so we go z fir mą wy ko nu ją cą do ko na no w grud niu
2012 r.

Za kres in we sty cji obej mo wał: re mont pla cu (wy bu rze nie
wia ty, mon taż kost ki bru ko wej); re mont „prze wiąz ki” (po sze rze nie
jezd ni i po ło że nie no wej na wierzch ni as fal to wej, wy ko na nie chod-
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na lata 2007-2013
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Na za pro sze nie no we go za rzą du Fun da cja im. ks. Sie-
masz ki, w Cen trum Edu ka cyj nym Ra do sna No wi na 2000
w Pie ka rach od by ła się nad zwy czaj na se sja Ra dy Gmi ny Lisz -
ki. Ce lem wy jaz do wych ob rad rad nych by ło za po zna nie się
z sze ro ką dzia łal no ścią pro wa dzo ną przez Fun da cję, a tak że
na wią za nie sta łych kon tak tów, któ re bę dą słu żyć wza jem nej
współ pra cy, przy no szą cej ko rzy ści dla oby dwu stron. 

Fun da cja im. ks. Sie masz ki na wią zu je do tra dy cji do bro czyn-
nej dzia łal no ści księ dza Ka zi mie rza Sie masz ki, któ ry w dru giej po-
ło wie XIX wie ku stwo rzył ośro dek opie kuń czy dla opusz czo nej
i osie ro co nej mło dzie ży. Zbu do wa na przez nie go i roz wi ja na przez
na stęp ców in sty tu cja zo sta ła roz wią za na przez wła dze ko mu ni s-
tycz ne na po cząt ku lat pięć dzie sią tych XX wie ku. W wy ni ku prze-

mian ustro jo wych na prze ło mie lat osiem dzie sią tych i dzie więć-
dzie sią tych Zgro ma dze nie Księ ży Mi sjo na rzy od zy ska ło część
daw ne go ma jąt ku.

Fun da cja roz po czę ła swo ją dzia łal ność sta tu to wą w 1993 ro -
ku, or ga ni zu jąc obóz wa ka cyj ny dla dzie ci i mło dzie ży z bied nych
ro dzin. W paź dzier ni ku 1993 ro ku po wsta ło Cen trum Mło dzie ży
u Sie ma chy obej mu ją ce opie ką mło dych lu dzi znaj du ją cych się
w trud nej sy tu acji ma te rial nej i ży cio wej, ofe ru ją ce pro gram za jęć
edu ka cyj nych, ar ty stycz nych, spor to wych oraz opie kę pe da go gicz -
ną i psy cho lo gicz ną. Dzia łal ność Fun da cji fi nan so wa na jest z do-
ta cji pu blicz nych i da ro wizn, a tak że do cho dów z wła snej elek trow -
ni wod nej na Wi śle oraz z ho ste lu Bra ma w Kra ko wie.

Cen trum Edu ka cyj ne Ra do sna No wi na 2000 w Pie ka rach to
no wo cze sny kom pleks edu ka cyj no spor to wy, któ ry po wstał na
grun cie przy zna nym Fun da cji ja ko od szko do wa nie za daw ną wła -
sność za kła dów im. ks. Sie masz ki. W je go skład wcho dzą: ko ściół
pw. Na ro dze nia Pań skie go, li ceum ogól no kształ cą ce, ha la spor to -
wa, kry ta pły wal nia, in ter nat i dom ki go ścin ne, bu dy nek ad mi ni -
stra cyj ny oraz obiek ty spor to we otwar te. Cen trum zo sta ło zbu do-
wa ne ze środ ków po zy ska nych dzię ki za an ga żo wa niu Pre ze sa Fun-
da cji ks. Bro ni sła wa Sień cza ka od Fun da cji Pra xe dis, za ło żo nej
przez Jo se phi ne Ge bert ze Szwaj ca rii, któ ra za swe za słu gi otrzy-
ma ła od zna cze nie od rzą du pol skie go w 2002 ro ku. Cen trum Edu-
ka cyj ne otwar te jest dla dzie ci i mło dzie ży z oko licz nych miej sco-
wo ści ofe ru jąc bo ga ty pro gram dzia łal no ści po zasz kol nej. W je de-
na stu for mach za jęć or ga ni zo wa nych przez Fun da cję im. ks. Sie-
masz ki uczest ni czy obec nie po nad 160 dzie ci w wie ku od 3 do 17
lat, z któ rych set ka to miesz kań cy Gmi ny Lisz ki. Za ję cia or ga ni-
zo wa ne są po po łu dnia mi.

Pu blicz ne Li ceum Ogól no kształ cą ce w Pie ka rach roz po czę ło
swo ją dzia łal ność we wrze śniu 2002 ro ku. Fun da cja, któ ra jest in-
sty tu cją pro wa dzą cą, utwo rzy ła je w ce lu wspie ra nia mło dzie ży
uzdol nio nej po cho dzą cej z ro dzin bied nych i wie lo dziet nych.
Obec nie w li ceum uczy się 350 uczniów, z któ rych 270 jest za kwa-
te ro wa nych w in ter na cie. Ucznio wie mo gą ko rzy stać z bo ga to wy-
po sa żo nych pra cow ni przed mio to wych oraz brać udział w wie lu
za ję ciach po za lek cyj nych i sek cjach spor to wych roz wi ja jąc swo je
ta len ty oraz uczest ni czyć w mię dzy na ro do wych pro gra mach wy-
mia ny mło dzie ży. (TAŁ)

Fun da cja bli żej Gmi ny Lisz ki

Mi ni ster stwo rol nic twa i roz wo ju wsi we współ pra cy
z Pań stwo wą In spek cją Ochro ny Ro ślin i Na sien nic twa roz po-
czę ło dwu mie sięcz ną kam pa nię in for ma cyj ną pod ha słem
„Pol ska wol na od upraw GMO”. Jej ce lem jest prze ka za nie wia-
do mo ści o za ka zie sto so wa nia ma te ria łu siew ne go od mian
GMO oraz sank cjach, któ re gro żą w przy pad ku wy ko rzy sta nia
do za sie wu ta kie go ma te ria łu. 

28 stycz nia 2013 r., wraz z wej ściem w ży cie usta wy o na sien-
nic twie oraz dwóch roz po rzą dzeń Ra dy Mi ni strów, w Pol sce za czął
obo wią zy wać za kaz sto so wa nia ma te ria łu siew ne go od mian GMO
ku ku ry dzy MON 810 oraz ziem nia ka Am flo ra. To bar dzo waż na
in for ma cja dla rol ni ków, gdyż za sto so wa nie ma te ria łu siew ne go za-
ka za nych od mian GMO pod le ga te raz sank cjom fi nan so wym, łącz-
nie z na ka zem znisz cze nia upra wy. In for ma cje te na le ży prze ka zać
wszyst kim za in te re so wa nym, czy li głów nie rol ni kom, któ rzy przy-
go to wu ją się do wy sie wu ku ku ry dzy czy na sa dzeń ziem nia ków.
Kam pa nia skie ro wa na jest nie tyl ko do rol ni ków i pro du cen tów rol-
nych, lecz tak że do or ga ni za cji spo łecz nych i eko lo gicz nych, któ re

mo gą wspie rać dzia ła nia in for ma cyj ne re sor tu i in spek cji – pod-
kre ślił mi ni ster Sta ni sław Ka lem ba pod czas kon fe ren cji in for mu-
ją cej o roz po czy na ją cej się kam pa nii in for ma cyj nej, zwią za nej
z no wy mi re gu la cja mi praw ny mi do ty czą cy mi upraw GMO.

Uza sad nie niem do wpro wa dze nia obec ne go za ka zu sto so wa-
nia ma te ria łu siew ne go od mian GMO są przede wszyst kim wy-
raź ne oba wy spo łe czeń stwa i ar gu men ty świad czą ce o ne ga tyw-
nym wpły wie na śro do wi sko, zdro wie lu dzi i zwie rząt, a tak że za-
gro że nie dla ho dow ców pszczół i ryn ku mio du, brak au to ry za cji
pył ku ge ne tycz nie zmo dy fi ko wa nej ku ku ry dzy MON 810 zgod nie
z prze pi sa mi UE oraz wszel kie go ro dza ju in ne aspek ty bez pie czeń-
stwa.

To bar dzo do bry mo ment na po in for mo wa nie rol ni ków o no-
wych re gu la cjach, gdyż wy siew na sion ku ku ry dzy od by wa się za-
zwy czaj pod ko niec kwiet nia i na po cząt ku ma ja. Każ dy, kto ma ja-
kie kol wiek wąt pli wo ści od no śnie po sia da ne go ma te ria łu siew ne go,
mo że to spraw dzić zgła sza jąc się do la bo ra to riów PIO RiN, z proś bą
o prze pro wa dze nie ba da nia – za zna czył szef re sor tu rol nic twa.
W mie sią cu mar cu ba da nia ta kie by ły wy ko ny wa ne bez płat nie.

Pro du cent rol ny, któ ry wbrew za ka zo wi za sto so wał ma te riał
siew ny od mia ny ge ne tycz nie zmo dy fi ko wa nej, bę dzie uka ra ny na-
ło że niem sank cji w wy so ko ści 200% war to ści za sto so wa ne go ma-
te ria łu siew ne go oraz na ka zem znisz cze nia tej upra wy. (red)

Za kaz upraw GMO
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Świę tu ją Dzień Ko biet
Soł tys Kry spi no wa Jó ze fa Wy żga już po raz trze ci zor ga-

ni zo wa ła oko licz no ścio we spo tka nie z oka zji Dnia Ko biet.
Ży cze nia pa niom zło żył rad ny Ra dy Gmi ny Lisz ki Cze sław
Sad ko.

Przy ka wie i ciast kach mi ło spę dzi ło wie czór 65 pań. By ły
tak że śpie wy, po ga węd ki i wspo mnie nia daw nych cza sów. Eme-
ry to wa na dy rek tor ka Szko ły Pod sta wo wej w Kry spi no wie Kry-
sty na Mar ty na, wspo mi na jąc o za słu żo nych miesz kań cach od-
czy ta ła kro ni kę, któ rą pro wa dził Jó zef Ko wa lik. (red)

Bez piecz niej,
ale nie na dro gach

W ubie głym ro ku na dro gach na te re nie Gmi ny Lisz ki zgi-
nę ło czte ry ra zy wię cej osób niż w 2011 ro ku, mi mo że o jed ną
trze cią spa dła ilość wy pad ków dro go wych. Na te re nie na szej
gmi ny wy pad ków ze skut kiem śmier tel nym by ło dwa ra zy wię-
cej niż na te re nie są sied niej Gmi ny Za bie rzów, gdzie ist nie je
zde cy do wa nie więk sze na tę że nie ru chu. Na te re nie Gmi ny
Czer ni chów w ro ku ubie głym nie od no to wa no wy pad ku dro go-
we go ze skut kiem śmier tel nym. Tak wy ni ka z da nych przed-
sta wio nych przez Ko men dan ta Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie-
rzo wie ko mi sa rza An drze ja Ko wal skie go pod czas se sji Ra dy
Gmi ny Lisz ki

Re jon służ bo wy Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie rzo wie obej mu -
je Gmi nę Za bie rzów i Gmi nę Lisz ki za miesz ka ły przez po nad 39
ty się cy osób za mel do wa nych na sta łe. W re jo nie służ bo wym Ko-
mi sa ria tu w 2012 ro ku wsz czę to 735 po stę po wań (o 82 mniej niż
w 2011r), stwier dzo no 912 czy nów (wzrost o 50) oraz wy kry to 331
spraw ców. Uzy ska no wy kry wal ność ogól ną na po zio mie 64%
(wzrost o 8,2%) oraz wy kry wal ność kry mi nal ną – 57,7% (wzrost
o 11%).

W okre sie 2012 ro ku po li cjan ci z Ko mi sa ria tu Po li cji w Za-
bie rzo wie za trzy ma li 140 osób po dej rza nych o po peł nie nie prze-
stęp stwa oraz 45 osób po szu ki wa nych. Ujaw ni li 2.574 wy kro czeń,
z któ rych na 1.756 na ło ży li man da ty kar ne, a w 454 przy pad kach
spo rzą dzi li wnio ski o uka ra nie. W ubie głym ro ku po li cjan ci in ter-
we nio wa li aż 3.617 ra zy oraz za trzy ma li 67 nie trzeź wych kie ru ją-
cych.

Stan za gro że nia prze stęp czo ścią w Gmi nie Lisz ki w 2012 ro -
ku w po rów na niu do po przed nie go ro ku zma lał o 71 prze stępstw.
Czy ny prze stęp ne za re je stro wa ne w Gmi nie Lisz ki sta no wią 36,5%
wszyst kich prze stępstw za re je stro wa nych w ca łym re jo nie służ bo-
wym Ko mi sa ria tu. Na te re nie na szej Gmi ny w ubie głym ro ku od-
no to wa no 1 roz bój (mniej o 4), 55 kra dzie ży mie nia (spa dek o 16),
36 kra dzie ży z wła ma niem (mniej o 28) oraz 176 in nych prze-
stępstw – po bi cia, oszu stwa, znę ca nie, nie trzeź wi kie ru ją cy (mniej
o 23). Łącz nie od no to wa no 268 prze stępstw. Naj więk sze za gro że-
nie prze stęp stwa mi wy stę po wa ło w so łec twach: Kry spi nów
– 60 (mniej o 14), Ka szów – 30 (wzrost o 2), Lisz ki – 34 (spa dek
o 13).

Na dro gach na te re nie Gmi ny Lisz ki w 2012 ro ku od no to wa -
no 17 wy pad ków (o 9 mniej), w któ rych zgi nę ły 4 oso by (o 3 wię-
cej), a 23 oso by zo sta ły ran ne (mniej o 6). Po li cjan ci in ter we nio-
wa li tak że w 100 ko li zjach dro go wych.

Re ali zu jąc za da nia w za kre sie po pra wy bez pie czeń stwa na
te re nie ob słu gi wa nym przez Ko mi sa riat Po li cji w Za bie rzo wie
w oce nia nym okre sie prze pro wa dzo no 576 spo tkań ze spo łe czeń-
stwem w zor ga ni zo wa nej for mie, w tym 427 spo tkań z soł ty sa mi
i miesz kań ca mi, 117 spo tkań z mło dzie żą szkol ną, ro dzi ca mi, na -
uczy cie la mi i dy rek to ra mi szkół w trak cie któ rych pro wa dzo no
pre lek cje, oma wia no za gro że nia, bez pie czeń stwo wśród mło dzie -
ży szkol nej, pro wa dzo no dys ku sje na te ma ty wan da li zmu oraz
agre sji wśród mło dzie ży i po wo dów wy stę po wa nia tych zja wisk.

W 2012 ro ku po li cjan ci re ali zo wa li tak że pro gra my pre wen-
cyj ne, m. in.: „Po li cja prze ciw pi ja nym kie row com”, „Po szu ki wa -
ny”, „Bez piecz ne fe rie 2012”, „Od po wie dzial na sprze daż”, „Ochro -
na”, „Zi ma”, „Bez dom ny”, „Za koń cze nie Ro ku Szkol ne go 2012”,
„Bez piecz ne Wa ka cje 2012”, „Bez piecz na dro ga do szko ły”. 

Obec ny pod czas se sji Ra dy Gmi ny Lisz ki Ko men dant Ko mi-
sa ria tu Po li cji w Za bie rzo wie po dzię ko wał Sa mo rzą do wi Gmi ny
za do fi nan so wa nie za ku pu no we go sa mo cho du dla po li cji. Za wsze
mo gę li czyć na pań stwa wspar cie, któ re bar dzo do ce nia my. Po zwo -
lę so bie przy po mnieć, że w ubie głym ro ku Wójt Gmi ny Lisz ki Wa c-
ław Ku la zo stał od zna czo ny za za słu gi dla po li cji – po wie dział ko-
mi sarz An drzej Ko wal ski.

To nie tyl ko mo ja za słu ga, to me dal dla ca łe go Li siec kie go sa-
mo rzą du. Cie szę się, że spa dek ilo ści prze stępstw na na szym te re-
nie to tak że po czę ści efekt do po sa że nia po li cji ze środ ków bu dże tu
gmi ny – po wie dział skrom nie wójt Wa cław Ku la.

Co raz czę ściej w na szej Gmi nie do cho dzi do ak tów wan da li -
zmu, czę sto ma lo wa ne są przy stan ki, nisz czo ne zna ki dro go we. Czy
po li cjan ci mo gli by zro bić w szko łach pre lek cje na te mat kar za ta -
kie dzia ła nie mło dzie ży? – do py ty wał Rad ny Ra dy Gmi ny Lisz ki
Sta ni sław Rysz ka.

Za wsze na po cząt ku i koń cem ro ku szkol ne go or ga ni zu je my
w szko łach pre lek cje, pod czas któ rych po ru sza ne są róż ne za gro że-
nia. Przez ca ły rok ak tyw nie współ pra cu je my z Gim na zjum w Mni-
ko wie. Je ste śmy otwar ci na wszel kie su ge stie i je śli tyl ko szko ła zwró -
ci się do nas, chęt nie zor ga ni zu je my do dat ko we spo tka nia z ucznia -
mi – za de kla ro wał ko mi sarz An drzej Ko wal ski. (TAŁ)
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Wię cej pie nię dzy
na in we sty cje i re mon ty

Ra da Gmi ny Lisz ki do ko na ła zmian w te go rocz nym bu-
dże cie Gmi ny zwięk sza jąc do cho dy i wy dat ki o kwo tę
858.226 zło tych.

Do dat ko we środ ki fi nan so we zo sta ną prze zna czo ne m.in.
na: mo ni to ring przy stan ku w Mni ko wie (7.600 zł), do ta cję na
bu do wę chod ni ka przy dro dze wo je wódz kiej w Lisz kach (20.000
zł), od wod nie nie dróg w Mni ko wie (21.500 zł), czysz cze nie ro -
wu w Mni ko wie (3.000 zł), re mont prze pu stu w Rącz nej (4.000

zł), od wod nie nie dro gi gmin nej w Mo ra wi cy (50.000 zł), za bez-
pie cze nie bu dyn ku sta re go bro wa ru w Pie ka rach (5.000 zł), re-
mont re mi zy OSP Ka szów (40.000 zł), re mon ty w szko łach pod-
sta wo wych (10.000 zł), drzwi w bu dyn ku Gim na zjum w Mni-
ko wie (2.000 zł), bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej w Mni ko wie
(843.500 zł), bu do wę oświe tle nia ulicz ne go w Gmi nie Lisz ki
(10.000 zł), bu do wę oświe tle nia ulicz ne go w Bu dzy niu (5.926
zł), za kup ma te ria łów do Do mu Lu do we go w Mni ko wie (11.600
zł), do ta cję na wy ko na nie al bu mu fo to gra ficz ne go „Pie ka ry daw-
niej i dziś” (10.000 zł), pro jekt szat ni spor to wej w Ka szo wie
(19.500 zł), wy ko na nie oświe tle nia bo iska spor to we go w Mni ko-
wie (2.500 zł).

(TAŁ)

Wal czyć o pie nią dze war to!
Ra da Gmi ny Lisz ki pod ję ła uchwa łę in ten cyj ną wy ra ża-

ją cą zgo dę na przy stą pie nie do pro jek tu part ner skie go ma ło-
pol ski Ob szar Funk cjo nal ny „Bli sko Kra ko wa” i za war cie po-
ro zu mie nia z Mia stem i Gmi ną Ska wi na oraz Gmi na mi: Mo gi-
la ny, Czer ni chów, Świąt ni ki Gór ne w ce lu wspól nej re ali za cji
pro jek tu. Współ pra ca gmin po zwo li na przy go to wa nie i zło że-
nie wnio sku o do fi nan so wa nie na spo rzą dze nie do ku men ta cji
o cha rak te rze stra te gicz nym w kon kur sie ogło szo nym przez
Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go.

Pod sta wo wym za ło że niem kon kur su „Roz wój miast po przez
wzmoc nie nie kom pe ten cji jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go,
dia log spo łecz ny oraz współ pra cę z przed sta wi cie la mi spo łe czeń-
stwa oby wa tel skie go” ogło szo ne go przez Mi ni ster stwo Roz wo ju
Re gio nal ne go jest skło nie nie gmin do współ pra cy, stąd gmi ny mo -
gą skła dać tyl ko wspól ne wnio ski. W ra mach pro jek tu moż na uzy -
skać 85% do fi nan so wa nia na spo rzą dze nie do ku men ta cji o cha-
rak te rze stra te gicz nym.

W ra mach pro jek tu Gmi na Lisz ki ubie gać się bę dzie nie tyl -
ko o do fi nan so wa nie spo rzą dze nia stra te gii roz wo ju, ale tak że czte-
rech szcze gó ło wych i kosz tow nych do ku men ta cji, któ rych opra-
co wa nie da w przy szło ści moż li wość ubie ga nia się o środ ki unij ne
na re ali za cję kil ku waż nych dla miesz kań ców in we sty cji.

W ce lu bo do wy no wych i roz bu do wy z mo der ni za cją ist nie-
ją cych ujęć wo dy pit nej oraz bu do wy zbior ni ków re ten cyj nych

i wy rów naw czych w sys te mie za opa trze nia w wo dę pit ną miesz-
kań ców i od bior ców zbio ro wych spo rzą dzo ne zo sta nie stu dium
wy ko nal no ści, pro gram i pro jek ty prac hy dro -geo lo gicz nych
(w tym od wier tów) oraz pro jek ty prac bu dow la nych wy ko naw-
czych wraz z uzgod nie nia mi. Sza cun ko wy koszt przy go to wa nia
– 200.000 zł.

Przy go to wa nie stu dium wy ko nal no ści oraz pro jek ty bu dow-
la ne wraz z uzgod nie nia mi roz bu do wy sie ci wo do cią go wej na ob-
sza rze Gmi ny Lisz ki kosz to wać mo że 150.000 zł.

Opra co wa nie kon cep cji wie lo wa rian to wej upo rząd ko wa nia
go spo dar ki ście ko wej na te re nie Rącz nej, Je zio rzan i Ście jo wic wy-
ce nio no wstęp nie na 50.000 zł.

Czwar ty do ku ment, o do fi nan so wa nie (koszt 50.000 zł) któ-
re go bę dzie się ubie gać Gmi na Lisz ki do ty czyć bę dzie re wi ta li za -
cji ob sza ru daw ne go ka mie nio ło mu w Kry spi no wie dla wy ko rzy -
sta nia w ce lach re kre acyj no – tu ry stycz nych. Przy go to wa na zo sta-
nie kon cep cja z biz nes pla nem oraz pro gram prac re kul ty wa cyj-
nych te re nu ka mie nio ło mu wraz z uzgod nie nia mi.

W chwi li skła da nia do ku men ta cji o do fi nan so wa nie w ra-
mach ogło szo ne go pro gra mu przez Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio-
nal ne go nie ma po trze by re zer wo wa nia środ ków w bu dże cie Gmi -
ny. Pro gram spo tkał się z wiel kim za in te re so wa niem gmin w ca -
łej Pol sce i nie ma pew no ści, czy Gmi na Lisz ki wraz z part ner ski -
mi Gmi na mi otrzy ma do fi nan so wa nie, ale na le ży pod kre ślić wiel-
kie za an ga żo wa nie na szych wło da rzy w każ dą moż li wość po zy ska-
nia środ ków fi nan so wych na roz wój Gmi ny.

(TAŁ)

W tro sce o miesz kań ców
Dla pod nie sie nia bez pie czeń stwa i wy go dy miesz kań ców,

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

Za po mo cą SMS lub e -ma ila prze sy ła ne bę dą bez płat ne i tyl -
ko istot ne in for ma cję od po wied nio spro fi lo wa ne w za leż no ści od
miej sca za miesz ka nia. Wy ra że nie zgo dy na otrzy my wa nie in for-
ma cji jest do bro wol ne. Każ dy, kto do ko na re je stra cji bę dzie otrzy-

my wał wia do mo ści do ty czą ce Gmi ny. Re je stra cja ozna cza tak że
peł ną ano ni mo wość w jej to ku po da je my tyl ko swo je da ne kon-
tak to we, któ re za wsze moż na po pra wić lub zmie nić. Re je stra cji
moż na do ko nać przez SMS lub In ter net.

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

W ce lu bez płat nej ak ty wa cji usłu gi przez In ter net na le ży
wejść na stro nę www.wiem co/gl i wy peł nić krót ki for mu larz. Po-
twier dze nie re je stra cji w sys te mie otrzy ma my na wy bra ny przez
nas ka nał ko mu ni ka cji. (red)
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Ar ke bu zy dy mią ce jesz cze wi dzę,
Jak by to wczo raj u gło wic lont spło nął
I ka no nier jesz cze rę kę trzy mał,
Gdzie dziś wy ra sta liść zie lo ny

K.K. Ba czyń ski

150 rocz ni ca wy bu chu Po wsta nia Stycz nio we go to do bra oka -
zja, by spoj rzeć na dzie je te go zry wu nie pod le gło ścio we go z per-
spek ty wy Zie mi Li siec kiej. Za cznij my jed nak od krót sze go dy stan -
su, przy po mi na jąc ob cho dy pół wie cza in su rek cji 1863 r. W 1913 r.
ca ła Pol ska wspo mi na ła pa trio tów, któ rzy 50 lat wcze śniej po spie-
szy li do od dzia łów po wstań czych. W ob cho dy włą czy li się tak że
miesz kań cy Li szek i oko lic. Trud przy go to wa nia uro czy sto ści
w imie niu miej sco we go Ko ła To wa rzy stwa Szko ły Lu do wej wzię li
na sie bie: na uczy ciel ka Sta ni sła wa Dur ba sie wi czów na oraz bra ta-
nek ów cze sne go pro bosz cza dr Adam Bań ski. Im pre zę urzą dzo no
z pew nym opóź nie niem, bo do pie ro w Nie dzie lę Wiel ka noc ną, któ -
ra wy pa dła wte dy 23 mar ca.

Ob cho dy roz po czę ła msza św. w ko ście le pa ra fial nym. Pło-
mien ne ka za nie wy gło sił ów cze sny wi ka ry – ks. Ma ciej Ja ca szek.
Po na bo żeń stwie na stą pi ła dru ga część uro czy sto ści – prze marsz
na cmen tarz pa ra fial ny. Nie ste ty po go da nie do pi sa ła – by ło zim -
no i sy pał śnieg. Nie sprzy ja ją ce wa run ki at mos fe rycz ne nie od wio -
dły jed nak uczest ni ków od za ma ni fe sto wa nia pa trio ty zmu i czci
dla bo ha te rów.

Po chód otwie ra ła szczu pła li czeb nie, jed nak bar dzo ma low-
ni czo się pre zen tu ją ca, ban de ria kon na. Po tem ma sze ro wa ły stra -
że ognio we z Li szek, Ście jo wic, Je zio rzan, Rącz nej i Pie kar. Za ni -
mi dzie ci w stro jach kra kow skich. W dal szej ko lej no ści szli człon-
ko wie Ra dy Gmi ny, Kół ka Rol ni cze go i wresz cie T. S. L. Na cmen-
ta rzu zło żo no wień ce na gro bach dwóch by łych uczest ni ków po-
wsta nia: Ja na Ka łu skie go, ofi ce ra ar mii au striac kiej, po tem na u-
czy cie la w Rącz nej oraz Alek san dra Stan kie wi cza, maj stra szew-
skie go z Li szek.

Od da nie czci zmar łym we te ra nom nie za koń czy ło uro czy sto-
ści. Po chód ru szył da lej. Po su wał się wzdłuż głów ne go go ściń ca,
pod krzyż przy droż ny sto ją cy na skra ju wsi (dziś oko li ce par kin -
gu przy skle pie p. Sku ciń skich). Tam za sa dzo no pa miąt ko we drze -
wo, ja ko sym bol od ro dze nia Oj czy zny, a pa trio tycz ną prze mo wę
wy gło sił ap te karz li siec ki Ju lian Zie liń ski. (Do daj my na mar gi ne-
sie, że przy krzy żu tym, aż do II woj ny świa to wej ce le bro wa no lo-
kal ne uro czy sto ści pa trio tycz ne.) Po chód zo stał roz wią za ny po po-
wro cie do ryn ku.

Póź nym po po łu dniem, w świe tli cy T. S. L., znaj du ją cej się
w bu dyn ku gmin nym, od był się uro czy sty wie czo rek ze śpie wa mi,
de kla ma cja mi oraz prze mó wie nia mi. Uczcze ni w opi sa nej wy żej
uro czy sto ści dwaj po wstań cy, nie by li oczy wi ście je dy ny mi uczest-
ni ka mi stycz nio we go zry wu nie pod le gło ścio we go, zwią za ny mi
z oko li ca mi Li szek. Pa mięć o wie lu znik nę ła wraz ze śmier cią ich
ro dzin i przy ja ciół. Na zwi ska in nych roz pro szo ne są po sta rych
do ku men tach i ar chi wal nych ga ze tach.

Kil ka nu me rów te mu na ła mach „Zie mi Li siec kiej” pi sa łem
o dzie jach obo zu po wstań cze go, któ ry przez pe wien czas funk cjo-
no wał w Do lin ce Mni kow skiej. Wspo mi na łem przy oka zji o po-
cho dzą cym z Mni ko wa uczest ni ku walk po wstań czych Ja ku bie
Mo ry sie.

Na zwi ska czte rech in nych we te ra nów po wsta nia, tym ra zem
z Cho le rzy na, po ja wi ły się w opu bli ko wa nych przez dzien nik

„Czas” li stach pod da nych au striac kich prze by wa ją cych w nie wo li
ro syj skiej. Na ze sła niu w Or le zna leź li się: Adam i Jó zef Sie praw scy,
Ję drzej Bie da i Woj ciech Pio trow ski. Rów nież w „Cza sie” od naj du-
je my na zwi sko Ja na Ko wa li ka z Li szek, któ ry po po wro cie z Sy be-
rii przez pe wien czas ko rzy stał ze wspar cia Sto wa rzy sze nia Wza-
jem nej Po mo cy Sy bi ra ków. W in nym nu me rze, wśród uka ra nych
przez au striac ki sąd wo jen ny za „zbrod nię za bu rze nia spo koj no ści
pu blicz nej”, wy mie nio no 34-let nie go Jac ka Lu dwiń skie go z Li szek,
z za wo du ze gar mi strza. Ran ny pod czas walk le czył się w Kra ko-
wie. Ska za no go na 2 mie sią ce wię zie nia za ostrzo ne go za ło że niem
kaj dan i 2 ra zo wym po stem w każ dym ty go dniu z wli cze niem
aresz tu śled cze go.

Po upad ku po wsta nia na te re nach pod kra kow skich osie dli ło
się wie lu by łych po wstań ców po cho dzą cych z za bo ru ro syj skie go,
któ rzy ja ko bun tow ni cy nie mo gli wró cić do swo ich do mów.
W jed nym z nu me rów „Cza su” z 1875 uka za ło się ogło sze nie skie-
ro wa ne do krew nych ta kie go wy gnań ca. Z anon su do wia du je my
się, że słu żą cy w od dzia le jaz dy wo łyń skiej An to ni Mi lew ski, ostat-
nie la ta ży cia spę dził we dwo rze mni kow skim i tu zmarł w li sto pa-
dzie 1874 r. 

W 1907 w Lisz kach zmarł in ny we te ran walk 1863 r. – Zyg-
munt Skąp ski. Urząd po dat ko wy w Lisz kach był je go ostat nią po-
sa dą, a wieś miej scem, w któ rym za miesz kał ja ko eme ryt.

Przez trzy la ta w szko le lu do wej w Lisz kach uczył dzie ci Mar-
cin Rem bacz. Po cho dzą cy ze Szczu ro wej syn chło pa za cią gnął się
w sze re gi po wstań cze i przez kil ka ty go dni brał udział w dzia ła-
niach wo jen nych od dzia łu Dio ni ze go Cza chow skie go. Kon tu zja
no gi zmu si ła go do opusz cze nia Kró le stwa. Po wy le cze niu do koń-
czył w Kra ko wie kurs na uczy ciel ski i ob jął po sa dę w Po bie drze
(dziś część Pasz ków ki), a w 1872 prze niósł się do Li szek. Wzglę dy
zdro wot ne oraz kon flikt z pro bosz czem o bu do wę szko ły skło ni ły
go do po szu ka nia so bie no wej po sa dy. Tra fił do Wie licz ki, w któ-
rej spę dził resz tę ży cia.

Po wsta nie to nie tyl ko wal ki w po lu, ale tak że pra ca or ga ni-
za cyj na oraz wspar cie udzie la ne przed sta wi cie lom Rzą du Na ro-
do we go. W Lisz kach agi ta cją nie pod le gło ścio wą z ra mie nia władz
po wstań czych zaj mo wał się Sta ni sław Roz pond. Zbie rał tak że
skład ki na rzecz skar bu po wstań cze go. Z za cho wa nych do ku men-
tów wy ni ka, że w li sto pa dzie 1863 r. zwró cił się do władz po wstań-
czych o wska za nie miej sca, gdzie ma od sy łać ochot ni ków zgła sza-
ją cych chęć wstą pie nia w sze re gi po wstań cze. Po twier dza to szer-
szy udział lisz czan oraz miesz kań ców po bli skich wsi w po wsta niu. 

Nie ste ty jest tak że ne ga tyw na stro na tej hi sto rii. Pol ska by ła
wów czas w nie wo li i ca ła ad mi ni stra cja dzia ła ła w in te re sie za bor -
cy. Przez li siec ki areszt prze wi nę ła się spo ra gru pa pa trio tów
schwy ta nych przy prze kra cza niu gra ni cy, lub za trzy ma nych na
dro gach, przez żan dar me rię au striac ką. W ten spo sób do wię zie nia
do stał się wspo mnia ny wy żej Ja cek Lu dwiń ski. Póź nym wie czo-
rem 18 lu te go 1864 r. ja dą ce go z pię cio ma in ny mi męż czy zna mi
Lu dwiń skie go za trzy ma li żan dar mi z pla ców ki ulo ko wa nej pod
Bie la na mi. Za wró ce ni do li siec kie go urzę du po wia to we go, po
przej ściu re wi zji zo sta li umiesz cze ni w cia snej ce li. Na za jutrz
o godz. 15 pię ciu z nich zo sta ło pod stra żą za wie zio nych do Kra-
ko wa. Na miej scu po zo stał po cho dzą cy z Li szek Lu dwiń ski. Naj wy-
raź niej już wte dy był ran ny, sko ro jak wspo mi na enig ma tycz nie
„Czas”, ma ło aresz tu nie przy pła cił ży ciem, a ze sta nu za gro że nia
wy pro wa dził go le karz po wia to wy z po mo cą osa dzo ne go w aresz-
cie chło pa. 

Niech te pa rę na zwisk i fak tów ze sta wio nych po wy żej uzmy-
sło wi nam, że Po wsta nie Stycz nio we, to tak że hi sto ria na szych
przod ków oraz miejsc, któ re o po wią za nie z wiel ką hi sto rią ni gdy
nie po dej rze wa li by śmy. 

Adam Ko wa lik

W rocz ni cę
Po wsta nia Stycz nio we go
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Te sło wa otwie ra ły cykl spo tkań z sę dzią A. M. We so łow -
ską, któ re miały miej sce w mni kow skim Gim na zjum. Zor ga-
ni zo wa ne zo sta ły dzię ki wspól nej ini cja ty wie dy rek tor Gim na -
zjum im. Księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go, kie row nik GOP Su
w Lisz kach, peł no moc ni ka wój ta ds. roz wią zy wa nia pro ble-
mów uza leż nień oraz Sto wa rzy sze nia Po mo cy Szko le pod pa -
tro na tem Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku li.

Ad re sa ta mi warsz ta tów pierw sze go dnia by li wszy scy ro dzi -
ce za in te re so wa ni od po wie dzial nym wy cho wa niem. To dla nich
sę dzia A. M. We so łow ska przy go to wa ła wy kład na te mat no wych
za gro żeń i spo so bów re ak cji na nie. Licz ny mi przy kła da mi ze swo-
jej wie lo let niej prak ty ki zi lu stro wa ła mło dzień cze wy bry ki i kon-
se kwen cje praw ne za rów no w sto sun ku do mło dzie ży jak i ro dzi-
ców. Wie le miej sca po świę ci ła pro fi lak ty ce oraz nur tu ją ce mu wie -
lu ro dzi ców py ta niu: jak uchro nić swo je dziec ko przed kon flik tem
z pra wem.

Dru gie go dnia, pod czas spo tka nia z mło dzie żą oby dwóch
gim na zjów i ucznia mi klas szó stych szkół pod sta wo wych Gmi ny
Lisz ki po ru szy ła na stę pu ją ce te ma ty: jak żyć bez piecz nie, pro blem
gro omin gu, zbyt wcze snej ini cja cji sek su al nej, prze mo cy ró wie śni-
czej i cy ber prze mo cy.

Już na wstę pie sę dzia A. M.We so łow ska pod kre śli ła, że na po-
cząt ku jej dro gi za wo do wej mło dzi lu dzie rzad ko tra fia li przed ob-
li cze są du, ale 15 ostat nich lat to czas, w któ rym z ro ku na rok ro -
sły licz by w sta ty sty kach ba da ją cych udział mło dych lu dzi już nie
tyl ko w wy kro cze niach, ale i w prze stęp stwach oraz zbrod niach:
znę ca nie, kra dzie że, roz bo je, na pa dy, mor der stwa – a na ła wie
oskar żo nych na sto lat ko wie czę sto nie świa do mi ani te go, co zro bi -
li, ani kon se kwen cji, ja kie ich cze ka ją. W wy ni ku tych prze ra ża ją-
cych da nych i wnio sków z roz praw z mło dzie żą w cha rak te rze
oskar żo nych zro dził się po mysł, by za pra szać mło dych lu dzi do są -
du na praw dzi we roz pra wy, aby – po przez spo tka nia z mło dzie żą,
włą czyć do szkół edu ka cję praw ną, by nie usły szeć wię cej słów, ja -
kie po za po zna niu się z wy ro kiem wy krzy czał pe wien sie dem na -
sto la tek: „Bę dę cho dził do ko ścio ła, bę dę się uczył, słu chał ro dzi-
ców, tyl ko wy pu ście mnie z wię zie nia. Ja nie wie dzia łem, że za ta -
ki czyn gro zi ka ra, mło dzież tak po stę pu je, mnie też kie dyś za bra -
no ple cak i nic się nie dzia ło”. 

To do pie ro roz pra wa w są dzie, któ ra jest dla mło de go czło-
wie ka ogrom nym prze ży ciem uświa da mia mu zło, ja kie go się do-
pu ścił. A do pu ścił się go czę sto dla za ba wy, zgry wy, wy głu pu
i z bra ku wy obraź ni. Sę dzia A. M.We so łow ska sta ra ła się uświa do-
mić uczniom, jak cien ka jest gra ni ca mię dzy wy głu pem a prze-
stęp stwem; że czę sto mło dzi lu dzie w szko łach do świad cza ją prze-
stęp stwa, nie ma jąc świa do mo ści, że ta ko we się na nich po peł nia.
A tym cza sem wszel kie pró by wy mu sza nia, usta wicz ne go do ku cza-
nia czy nę ka nia są już prze stęp stwem. Do te go źle po ję ta so li dar-
ność w kla sie lub zmo wa mil cze nia przy czy nia ją się nie jed no krot-
nie na wet do sa mo bójstw upo ka rza nych i gnę bio nych ko le gów.

Li stę za let pły ną cych z ty tu łu umie jęt ne go ko rzy sta nia
z kom pu te ra i in ter ne tu okry wa cie niem li sta prze stępstw i nad-
użyć czy nio nych za po mo cą te go sa me go źró dła. Tę czar ną li stę
otwie ra gro oming – uwo dze nie dziec ka do 15 ro ku ży cia za po-

Czę sto chwi la mo że zmie nić ży cie wie lu lu dzi w dra mat

Spo tka nie z sę dzią
An ną Ma rią We so łow ską

śred nic twem in ter ne tu. Sę dzia opo wie dzia ła uczniom o dra ma-
tycz nych przy pad kach na sto lat ków, czę sto tak że dzie ci, któ rzy stali
się ofia ra mi gro omin gu.

Ko lej nym oma wia nym z mło dzie żą pro ble mem by ło zja wi-
sko co raz wcze śniej szej ini cja cji sek su al nej. I tu in ter net ma nie-
wąt pli wie swój nie chlub ny udział. A da ne sta ty stycz ne, któ re i tak
nie od da ją rze czy wi stej ska li pro ble mu mó wią, że rok rocz nie wzra -
sta licz ba dziew cząt, któ re mię dzy 12 a 15 ro kiem ży cia ro dzą dzie -
ci. Tym cza sem naj więk szym ma rze niem wśród an kie to wa nej mło-
dzie ży jest za ło że nie szczę śli wej ro dzi ny. Ten pro blem to wg sę dzi
min. sku tek czer pa nia wzor ców z in ter ne tu, sek su ali za cja prze ka -
zu me dial ne go, brak aser tyw no ści ze stro ny dziew cząt, lek tu ry cza-
so pism ty pu Po pcorn czy Co smo po li tan, w któ rych mło dzi czy tel-
ni cy do sta ją go to wą „In struk cję ob słu gi” chło pa ka lub dziew czy ny.
Ale to rów nież czę sto sku tek przy zwo le nia ro dzi ców lub bier na po -
sta wa do ro słych wo bec róż nych spo łecz nych zja wisk. 

Wie le miej sca pod czas te go spo tka nia po świę ci ła sę dzia rów-
nież pro ble mo wi prze mo cy ró wie śni czej, cy ber prze mo cy oraz pro-
ble mo wi uza leż nień. Czę sto pod da wa ny te raz me dial nej dys ku sji
te mat le ga li za cji ma ri hu any, a po ru szo ny rów nież przez mło dzież
pod czas dys ku sji, przez pa nią A. M. We so łow ską sko men to wa ny
zo stał zda niem: naj gor szym z nar ko ty ków jest wła śnie ma ri hu ana
– to nar ko tyk, któ ry jest bra mą do wszyst kie go, co złe. Wie le dzie ci,
któ re mo gły być po rząd ny mi ludź mi nie ży je, bo eks pe ry men to wa -
ło z ma ri hu aną. A mło dzi bio rą ten nar ko tyk, bo jak twier dzą,
moż na się po nim faj nie po śmiać i za ba wić. Cza sem się jed nak
zda rza, że i ten śmiech i za ba wa są ostat ni mi w ich ży ciu.

Na spo tka niu z na uczy cie la mi, przed sta wi cie la mi władz Gmi -
ny, Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej i po li cją sę dzia za ak-
cen to wa ła bar dzo moc no ko niecz ność roz po wszech nia nia wie dzy
praw nej szcze gól nie w szko łach, urzę dach i punk tach po mo cy spo-
łecz nej. Uświa do mi ła już ro dzi com, a po tem tak że wszyst kim oso-
bom od po wie dzial nym za wy cho wa nie i edu ka cję, jak czę sto z po-
wo du bra ku cza su, nie umie jęt ne go słu cha nia, lek ce wa że nia i po-
śpie chu nie do strze ga my sy gna łów wy sy ła nych przez dzie ci. Nie
do strze ga my ich pro ble mów, po głę bia my prze paść mię dzy świa-
tem do ro słych a świa tem dzie ci, a po tem dzi wi my się sło wom, jak
w tek ście pio sen ki: „Wy do ro śli nic nie wie cie, w ja kim dzie ci ży ją
świe cie”.

Za nie dbań ze stro ny do ro słych jest, nie ste ty, też wie le. Fi zycz -
ne i psy chicz ne for my prze mo cy, brak współ pra cy ro dzi ca z pla-
ców ką oświa to wą lub wy cho waw czą, brak mi ło ści lub źle po ję ta
mi łość, nie sta wia nie gra nic i nad mier na opie kuń czość. I to są tak -
że czę sto przy czy ny prze stęp czo ści.

Świa dec twem mi ło ści jest sta wia nie gra nic, po mi mo że jest to
bar dzo trud ne.

Spo tka nie za koń czy ło się po dzię ko wa niem wój ta Wa cła wa
Ku li za uzmy sło wie nie wszyst kim, z któ ry mi sę dzia się spo tka ła
sze re gu pro ble mów, ja kie w na szym co dzien nym ży ciu wy stę pu ją.
Wójt pod kre ślił, że zło w ogó le bie rze się z nie wie dzy, a zło w wy-
mia rze pu blicz nym z nie wie dzy praw nej. Zgo dził się z sę dzią
A. M.We so łow ską, że pierw szym ele men tem edu ka cji jest wła śnie
sta wia nie gra nic w wy cho wa niu od sa me go po cząt ku, ko lej ny mi
eta pa mi bę dą do pie ro ele men ty wie dzy praw nej. Nie ste ty, nie zna-
jo mość pra wa nie zwal nia ni ko go z pod le ga nia mu. A od te go wła -
śnie sę dzia An na Ma ria We so łow ska roz po czę ła spo tka nie z ro dzi-
ca mi i mło dzie żą. Moż na prze cież by ło unik nąć wo ła nia: „(…) wy-
pu ście mnie z wię zie nia. Ja nie wie dzia łem, że za ta ki czyn gro -
zi ka ra, mło dzież tak po stę pu je, mnie też kie dyś za bra no ple-
cak i nic się nie dzia ło”. 

Re na ta Ga los
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Za koń czył się szó sty se zon roz gry wek Fut sa lo wej Li gi
Firm, ha lo wych mi strzostw przed się biorstw z te re nu po wia tu
kra kow skie go i Kra ko wa roz gry wa nych od trzech lat na ha li
wi do wi sko wo -spor to wej w Lisz kach. 

Naj lep szy mi ze staw ki czter na stu ze spo łów po dzie lo nych na
dwie li gi Gol den i Si lver oka za li się od po wied nio re pre zen tan ci:
Ka te dry Go spo dar ki i Ad mi ni stra cji Pu blicz nej przy Uni wer sy te-
cie Eko no micz nym w Kra ko wie oraz MPWiK Kra ków. W fi na le
„zło tej” li gi Ka dra GAP po ko na ła re we la cję play -off, Okno -Pol, któ -
ry w pół fi na le dość sen sa cyj nie wy eli mi no wał Wo lar ka. Ten zaś
w me czu o trze cie miej sce roz pra wił się z Ip sen Lo gi stics. W Si lver
Le ague po za cię tym fi na le try um fo wa li „wo do cią gow cy” przed
 Auto mat -Spe cem. Ze spół Mar ci na Przy by ły przez ko lej ne se zo ny
zbie rał nie zbęd ne do świad cze nie, by wresz cie za do mo wić się na
dru gim stop niu po dium. Brą zo we me da le zdo by li za wod ni cy
 NICO, po ko nu jąc w me czu o trze cie miej sce b3k. Kró la mi strzel-
ców zo sta li Sła wo mir Pa ra (Wo la rek, 30 bra mek) oraz Mar cin Pa-
lo nek (MPWiK, 27). 

Po pu char fa ir play się gnę ły ze spo ły Pie kar ni Za bo row scy
i b3k. W Gol den Le ague do piąt ki se zo nu no mi no wa ni zo sta li: Ma-

te usz Ję drze jas (GAP) – Da niel Bu kal ski (GAP), Bar tosz Kró li kow-
ski (Okno -Pol), To masz Wo lak (Ip sen) oraz Ra fał Gudz (Wo la rek).
W Si lver naj lep si in dy wi du al nie oka za li się: To masz Ma choń
(MPWiK) – Krzysz tof Wla zło (MPWiK), To masz Kró lik (Au to mat -
-Spec), Da riusz Ka liś (NI CO), Ma ciej Ka sper kie wicz (b3k). Gło sa -
mi za wod ni ków po ty tuł za wod ni ka mie sią ca się ga li: Da niel Bu kal-
ski, Da wid Karcz (PRE Biel), Ry szard Wi ta now ski (MPWiK) oraz
Ka mil Ko by lec (GAP). Po nad to wy róż nio na zo sta ła naj lep sza trój -
ka ty pu ją cych wy ni ki, li de rzy z po szcze gól nych ekip oraz sę dzio-
wie. Łącz na pu la na gród wy nio sła po nad 8 ty się cy zło tych, a ga lę
za koń cze nio wą uświet ni ły wy stę py gru py ta necz nej Esca pe. Na-
gro dy wrę czał by ły re pre zen tant Pol ski Krzysz tof Bu kal ski.

Za in au gu ro wa no już ko lej ny se zon. Do ry wa li za cji przy stą pi -
ło dwa na ście dru żyn, w tym be nia min ko wie: No vi sion, Hur tow-
nia Dro biu A. Wą sik oraz Qu be -Di gi tal. Li de rem po dwóch ko lej-
kach jest PRE Biel, a kom ple tem punk tów po szczy cić mo gą się
jesz cze mi strzo wie z po przed nich roz gry wek. Se zon po trwa do
koń ca czerw ca, a zwień czy je tra dy cyj na im pre za w jed nym z kra-
kow skich klu bów mu zycz nych. Jak za zna cza ją or ga ni za to rzy, Mar-
cin Ru sin i Krzysz tof Sad ko, wciąż sta ra ją się do piesz czać roz-
grywki.

– Sta ra my się po dą żać z du chem cza su. Dość po wie dzieć, że
w ubie głym ro ku stwo rzy li śmy cał ko wi cie no wą stro nę in ter ne to -
wą. Już dziś jed nak pra cu je my nad no wą wi try ną, któ ra mia ła by
być w peł ni funk cjo nal na wraz ze star tem se zo nu je sien no -zi mo-
we go, do udzia łu w któ rym już dziś ser decz nie za pra sza my – mó -
wi Krzysz tof Sad ko. Wtó ru je mu Mar cin Ru sin, ta jem ni czo za zna-
cza jąc: – To nie wszyst ko z no wi nek, lecz wię cej do świad czą już
uczest ni cy na ha lo wych par kie tach z na szym udzia łem. Fut sa lo wa
Li ga Firm to nie tyl ko spor to wa ry wa li za cja, lecz tak że ele ment biz-
ne so wy, gdzie lu dzie z róż nych śro do wisk mo gą wy mie niać się kon-
tak ta mi. Przez trzy la ta na sze go ist nie nia wie le osób po śred nio dzię -
ki nam zna la zło no we miej sce za trud nie nia, z cze go do dat ko wo się
cie szy my.

Me cze FLF na ha li w Lisz kach roz gry wa ne są w każ dy czwar-
tek w go dzi nach od 17: 30-21: 30, a wię cej in for ma cji o roz gryw-
kach, w tym re la cje, wy wia dy, skró ty fil mo we i zdję cia ze spo tkań
znaj dą Pań stwo na www.flf -lisz ki.pl. (red)

Fut sa lo wa Li ga Firm
ma 3 la ta! 

Je dzie, je dzie straż ognio wa,
trąb ka gra….

o ok. 130 in ter wen cji; wo bec po wyż sze go mo że my przy jąć, że
w „nor mal nej” sy tu acji tych zda rzeń w ro ku 2010 by ło by rzę du
129. 

Na le ży za zna czyć, że do miej sco wych za gro żeń za li cza my
wszyst ko co nie jest po ża rem ani alar mem fał szy wym. Są to
wspo mnia ne już pod to pie nia, wy pad ki dro go we, zda rze nia
z udzia łem owa dów błon ko skrzy dłych (pszczo ły, osy, szer sze-
nie) a tak że zda rze nia z in ny mi zwie rzę ta mi (ko nie, ko ty, psy)
oraz po szu ki wa nia osób, po moc po li cji w otwie ra niu miesz kań
itp. Je śli przyj rzeć się sta ty sty kom (pre zen to wa nym na stro nie
www.straz.lisz ki.pl) to wi dzi my wy raź nie jak ich wzrost przy-
pa da na dru gą po ło wę ro ku. Ści ślej – wzrost jest na prze ło mie
pół ro cza (czer wiec li piec, sier pień) co wy raź nie wi dać w ak tu a-
li zo wa nych co mie siąc sta ty sty kach. Zwią za ne to jest ze zwięk-
szo ny mi wy jaz da mi do owa dów. 

Po dob ną sy tu ację ty le, że w od wrot nych pro por cjach wi-
dzi my w po ża rach. Ich naj wię cej ob ser wu je my w pierw szej po-
ło wie da ne go ro ku. I trze ba przy znać, że z ro ku na rok jest co raz
go rzej. W 2010 ro ku 71% wszyst kich po ża rów by ło w I pół ro czu,
w 2011 ro ku by ło ich już 80%, zaś w 2012 ro ku aż 89% wszyst-
kich po ża rów mia ło miej sce w I pół ro czu. Przy pa dek? Nie. Głu-
po ta pod pa la czy, któ rzy dla za spo ko je nia wła snych emo cji pod-
pa la ją na le wo i pra wo. Obec na wio sna bar dzo się opóź ni ła, śnieg

Za koń czył się 2012 rok, co rusz ktoś ro bi ja kieś ana li zy,
po rów na nia, sta ty sty ki. Po sta no wi łem się też po ku sić i przyj-
rzeć się dzia łal no ści ope ra cyj nej Ochot ni czych Stra ży Po ża-
r nych na te re nie Gmi ny Lisz ki. W obec nej chwi li na te re nie
gmi ny dzia ła 10 jed no stek OSP czy li o jed ną wię cej niż w la-
tach po przed nich (dzię ki mło dym lu dziom, któ rzy re ak ty-
wo wa li OSP w Mo ra wi cy). Wszyst kie chro nią te ren gmi ny
i jej miesz kań ców przed zda rze nia mi nie po żą da ny mi, a na-
le żą cy mi do spek trum dzia łań stra ży. 

Przy glą da jąc się ilo ści in ter wen cji w la tach 2010 – 2012 za-
uwa ża my istot ny wzrost zda rzeń z 446 w 2010 ro ku, po przez 427
w 2011 ro ku do 507 w 2012 ro ku. Rok 2010 był ro kiem spe cy-
ficz nym ze wzglę du na po wo dzie ja kie na wie dzi ły na szą gmi nę
(cho ciaż bar dziej pra wi dło wym by ło by stwier dze nie – lo kal ne
pod to pie nia wo da mi opa do wy mi). Spo wo do wa ło to za wy że nie
miej sco wych za gro żeń do po zio mu 259 in ter wen cji pod czas gdy
w cza sie „nor mal ne go” 2011 ro ku miej sco wych za gro żeń by ło
126 a w ro ku 2012 – 136. Tak więc po wo dzie wy wo ła ły przy rost
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Pod ta kim ha słem prze bie ga ją te go rocz ne eli mi na cje
Ogól no pol skie go Tur nie ju Wie dzy Po żar ni czej. Tur niej od by -
wa się co rocz nie na wio snę, a lau re aci eli mi na cji cen tral nych
ma ją pra wo wstę pu do szkół po żar ni czych (za rów no aspi ran-
c kich jak i wyż szych) bez eg za mi nów wstęp nych. Tak więc dla
mło dych lu dzi ma rzą cych o za wo dzie stra ża ka jest to sil na mo-
ty wa cja. 

Ca ła za ba wa za czy na się na po dwór ku szkol nym gdzie od by-
wa ją się eli mi na cje szkol ne bądź śro do wi sko we. Po tem są eli mi-
na cje gmin ne, po wia to we, wo je wódz kie i wresz cie cen tral ne.
W bie żą cym ro ku tyl ko Szko ła Pod sta wo wa w Je zio rza nach wy ra-

zi ła chęć prze pro wa dze nia eli mi na cji, któ re zo sta ły prze pro wa dzo -
ne ja ko śro do wi sko we. Dy rek tor Szko ły Gran da Gra ży na wspól nie
z Pre ze sem Za rzą du Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP w Lisz kach Je-
rzym Sto pą prze pro wa dzi ła eli mi na cje po śród uczniów kla -
sy V i VI. Do eli mi na cji przy stą pi ło 13 dzie ci. Po czę ści te sto wej
oka za ło się, że naj wię cej punk tów zdo by ła Do mi ni ka So be sto
z kl. VI na to miast sze ścio ro uczniów zdo by ło ta ką sa mą ilość
punk tów. Wo bec te go prze pro wa dzo no do gryw kę w wer sji pi sem-
nej, po któ rej oka za ło się, że na dal tro je uczniów ma ta ką sa mą
ilość punk tów. Przy stą pio no więc do ko lej nej do gryw ki, tym ra -
zem ust nej. Wszy scy po ko lei od po wia da li na te sa me py ta nia.
W wy ni ku tej roz gryw ki dru gie miej sce zdo był Ja kub No wak
z kl. V, zaś trze cie miej sce przy pa dło w udzia le Ani Ka pu sta z kla -
sy VI. Wszy scy otrzy ma li dy plo my a zdo byw cy pierw szych trzech
miejsc – ma skot ki stra żac kie. 

Do mi ni ka So be sto, ja ko zdo byw ca I miej sca re pre zen to wa ła
gmi nę Lisz ki w eli mi na cjach po wia to wych, któ re od by ły się w Kra-
ko wie na te re nie Jed nost ki Ra tow ni czo Ga śni czej nr 6 przy ul. Ale-
k san dry spe cja li zu ją cej się w ra tow nic twie che micz nym. Zmie rzy -
ła się tam z ko le żan ka mi i ko le ga mi z in nych gmin, zdo byw ca mi
rów nież pierw szych miejsc. Udział w tych eli mi na cjach wzię ło 12
dzie ci z 6 gmin w 3 ka te go riach. W ka te go rii szkół pod sta wo wych
wy gra ła przed sta wi ciel ka gmi ny Lisz ki – Do mi ni ka So be sto! Ona
też, ja ko lau re at eli mi na cji po wia to wych, bę dzie re pre zen to wa ła
po wiat kra kow ski na wo je wódz kich eli mi na cjach OTWP, któ re od-
bę dą się w Szko le Aspi ran tów w Kra ko wie. Gra tu lu je my i ży czy -
my po ła ma nia pió ra. W trak cie prze rwy mło dzież mo gła za po znać
się z wy po sa że niem i no wo cze snym sprzę tem do ra tow nic twa che-
micz ne go.

Eli mi na cje w Je zio rza nach od by ły się przy udzia le i wspar-
ciu Gmi ny Lisz ki w ra mach wspar cia dzia łal no ści or ga ni za cji po-
za rzą do wych – Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Je zio rza nach,
współ or ga ni za to ra eli mi na cji.

STO

Mło dzież za po bie ga
po ża rom!

Naj wię cej wy jaz dów ma ją dwie jed nost ki na le żą ce do Kra-
jo we go Sys te mu Ra tow ni czo Ga śni cze go. Są to OSP w Mni ko-
wie i OSP w Lisz kach. Ale i in nym nie bra ku je pra cy. Śred nio kil-
ka dzie siąt ra zy wy jeż dża ją w cią gu ro ku do ak cji. I za to na le żą
się tym wszyst kim stra ża kom sło wa uzna nia i sza cu nek. Za spo-
łecz ną, bez in te re sow ną służ bę. Czę sto o tym za po mi na my.

STO

dłu go za le gał i by ło mroź no do koń ca mar ca. Jest na dzie ja, że to
spo wo du je spa dek po ża rów traw, gdyż zie lo na ro ślin ność szyb ko
się roz wi nie i prze bi je przez su che tra wy. Ale jest też ry zy ko, że
wraz z na dej ściem praw dzi wej wio sny wy buch nie nie tyl ko zie leń
ale rów nież pla ga pod pa leń. Nie bądź my na to obo jęt ni. Wspól nie
na pięt nuj my tych co pod pa la ją, nie wstydź my się zwró cić uwa gi
zna jo mym że nie wol no tak po stę po wać. Je śli nie po słu cha ją – nie
po zo stań my w źle po ję tej so li dar no ści i na le ży po wia do mić od po-
wied nie or ga ny po wo ła ne do utrzy ma nia po rząd ku. Dziś pod pa-
la ją tra wy a ju tro? 

Po zo sta je jesz cze spra wa alar mów fał szy wych. Te dzie li my na
alar my w do brej wie rze i zło śli we. W do brej wie rze ma my do czy-
nie nia wów czas, gdy ktoś coś wi dział, wy da wa ło mu się, że to po -
żar. Tych lu dzi ro zu mie my i nie po tę pia my. Ale tych co dla he cy
i za ba wy wy dzwa nia ją do stra ży i zgła sza ją nie ist nie ją ce po ża ry
na le ży pięt no wać i po cią gać do od po wie dzial no ści (w tym rów-
nież kar nej). I to na rów ni z pod pa la cza mi. Obec na tech ni ka po-
zwa la od po wied nim służ bom zi den ty fi ko wać dzwo nią ce go i miej -
sce skąd te le fon jest wy ko ny wa ny. To jest tyl ko kwe stia cza su. Pa-
mię taj my przy tym, że za głu po tę ludz ką się pła ci. W tym przy pad -
ku pła ci my my wszy scy. Z na szych po dat ków. Alar mów fał szy wych
mie li śmy w ubie głym ro ku 27 przy 6 alar mach w ro ku 2011 i 10
w 2010r. 
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Od kil ku lat Lot nik Kry spi nów jest naj wy żej gra ją cą dru-
ży ną w gmi nie Lisz ki. Bo lącz ką kry spi no wian był jed nak brak
wy cho wan ków w ze spo le, któ ry się gał po ko lej ne awan se i suk-
ce sy. 

Mi mo pod ję cia prób, mó wiąc de li kat nie, szko le nie dzie ci
i mło dzie ży do tych czas w Kry spi no wie „ku la ło”. Sy tu acja po wo li
za czy na się zmie niać. Me ta mor fo zę za po cząt ko wa ło za trud nie nie
z koń cem sierp nia ubie głe go ro ku w ro li tre ne ra or li ków Krzysz-
to fa Sad ko, obec ne go ka pi ta na Lot ni ka i je dy ne go kry spi no wia ni -
na w ka drze dru ży ny, któ ra się ga ła po awan se naj pierw do kla sy
okrę go wej a na stęp nie IV li gi.

Już kil ka lat wcze śniej do pra cy z dzieć mi za chę cał mnie ów -
cze sny tre ner pierw sze go ze spo łu, Ma te usz Miś. Wów czas nie po sia-
da łem jed nak od po wied nich upraw nień. Gdy z po dob ną ini cja ty -
wą wy szedł do mnie tre ner Czo pek za czą łem moc no za sta na wiać się
nad per spek ty wą pra cy z naj młod szy mi. Zdo by łem od po wied ni dy-
plom i tak zna la złem się w swo im klu bie w no wej ro li, tre ne ra – mó -
wi Krzysz tof Sad ko. – Nie ukry wam, że spo ro w mo jej przy go dzie
z pił ką za wdzię czam ta cie Cze sła wo wi, któ ry nie gdyś z po wo dze-
niem pre ze so wał klu bem oraz bra tu Mar ci no wi, któ re mu da ne by -
ło przez wie le lat pra co wać w Cra co vii. To wła śnie głów nie z ich po -
sta wy sta ram się czer pać po zy tyw ne wzor ce przy pra cy z dzieć mi
– mó wi Krzysz tof Sad ko

Jak wspo mi na na pierw szych tre nin gach za stał gru pę za le d-
wie 6-8 chłop ców. Dziś w szkół ce pił kar skiej Lot ni ka tre nu je już
bli sko 40 chłop ców, a od run dy wio sen nej do roz gry wek or ga ni zo-
wa nych przez Ma ło pol ski Zwią zek Pił ki Noż nej obok wy stę pu ją cej
już dru ży ny or li ków (dzie ci do lat 10) zgło szo ny zo stał rów nież ze-
spół ża ków (do lat 8). Ża cy ry wa li zo wać bę dą w II li dze z ta ki mi ze-
spo ła mi jak: Wi sła, Cra co via, AS Pro gress (daw ny Hut nik) czy Aka-
de mią Pił kar ską 21, czy li klu ba mi od lat szko lą cy mi pił kar ski na-
ry bek.

Lot nik do tych czas mi mo, że od dwóch lat pro wa dził szko le-
nie dzie ci, nie mógł szczy cić się za rów no z fre kwen cji, jak i osią ga-
nych wy ni ków spor to wych. Rów nież pierw sza run da pod okiem
mło de go tre ne ra by ła spo rym wy zwa niem. Plo ny per ma nent nej
pra cy przy szły jed nak już w se zo nie ha lo wym, gdzie ze spół or li ków
Lot ni ka do ostat niej ko lej ki miał szan sę awan so wać do ści słych fi-
na łów mi strzostw wo je wódz twa. Osta tecz nie roz gryw ki za koń czył

na czwar tej po zy cji w je de na sto ze spo ło wej li dze, ry wa li zu jąc m.in.
z ze spo ła mi Cra co vii czy Wi sły Kra ków.

Na co dzień chłop cy tre nu ją trzy ra zy w ty go dniu w ha li przy
szko le pod sta wo wej na Bie la nach oraz roz gry wa ją spa rin gi na ha li
przy gim na zjum w Lisz kach. Od kwiet nia „lot ni cy” po wró cą na
klu bo wy obiekt. Po za udzia łem w roz gryw kach li go wych dru ży na
ma w pla nach udział w Mi strzo stwach De ich man na w ka te go riach
U -9 oraz U -11. Pla no wa ne są rów nież tre nin gi z udzia łem by łych
i obec nych sław nych pił ka rzy.

– Wy cho dzę z za ło że nia, że je śli ro bić coś to tyl ko z peł nym
za an ga żo wa niem. Ta ką po sta wą sta ram się za ra zić chłop ców, aby
wszyst ko co ro bią ro bi li z „ser du chem”! I nie cho dzi tu tyl ko wy łącz-
nie o pił kę, ale i o ca łe ży cie. My w Lot ni ku chce my kształ to wać nie
ty le sa mych do brych pił ka rzy, co do ło żyć swo ją ce gieł kę by na si
adep ci sta wa li się lep si ja ko lu dzie. Sport, w tym zwłasz cza sport
ze spo ło wy, kształ tu je cha rak ter. Nie moż na przy tym za po mi nać iż
przede wszyst kim ma to być naj lep sza for ma za ba wy dla tych naj-
młod szych. Bez choć by krzty pre sji i z uśmie chem na ustach! Zna-
ko mi cie ro zu mie ją to ro dzi ce chłop ców, któ rzy uczęsz cza ją na tre-
nin gi, z cze go ogrom nie się cie szę – do da je Krzysz tof Sad ko.

Szkół ka pił kar ska Lot ni ka to nie tyl ko sa me tre nin gi i me cze.
Or ga ni zo wa ne są rów nież kon kur sy z na gro da mi, spo tka nia in te-
gra cyj ne, jak cho ciaż by gru dnio we mi ko łaj ki, me cze prze ciw ko ro-
dzi com czy spo tka nia opłat ko we. Stwo rzo ny zo stał „ro dzin ny” kli-
mat, a chłop cy już dziś pre zen tu ją się oka za le w stro jach tre nin go-
wych czy me czo wych z lo go kry spi now skie go klu bu na pier si.

Wciąż ist nie je moż li wość przy stą pie nia do grup mło dzie żo-
wych Lot ni ka chłop ców z rocz ni ków 2001-2008. Wię cej in for ma-
cji pod nu me rem: 514-990-621 oraz na stro nie in ter ne to wej
www.lot nik.fut bo lo wo.pl. (red)

Szkół ka pił kar ska Lot ni ka
Kry spi nów za pra sza 

Bi blio te ka bli żej dzie ci ły i roz da wa ły mię dzy so bą wa len tyn ko we ser dusz ka, łą czy ły
w pa ry por tre ty baj ko wych bo ha te rów oraz słyn ne imio na li te-
rac kich bo ha te rów. 

Wszy scy ko cha ją i chcą być ko cha ni, stąd by ła pre zen ta cja
wier sza o mi ło ści ża by do ogór ka „Za ko cha na ża ba” oraz in nych
utwo rów mó wią cych o przy jaź ni. Bi blio te kar ki w tym dniu roz-
da wa ły czer wo ne ser dusz ka z go dzi na mi pra cy bi blio te ki oraz
słod kie upo min ki.

red

Skąd się wzię ły Wa len tyn ki, kto jest pa tro nem te go
dnia, czy 14 lu te go pta ki łą czą się w pa ry, kto i ko mu wy słał
pierw szą kart kę, o któ rej mó wi my dziś, że to kart ka wa len-
tyn ko wa?

O tym wszyst kim moż na by ło po roz ma wiać i usły szeć
w Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej w Lisz kach. Dzie ci wy ko ny wa -
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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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Wzo rem ro ku ubie głe go – dru ho wie Ochot ni czej Stra -
ży Po żar nej w Je zio rza nach zor ga ni zo wa li co dzien ne za ję cia
dla dzie ci szkol nych w okre sie fe rii zi mo wych w ra-
mach II edy cji za ba wy „Nie siedź w do mu – idź do re mi zy”. 

Co dzien nie przez kil ka go dzin by ła udo stęp nio na re mi za
oraz by ły oso by dy żu ru ją ce, któ re czu wa ły nad ba wią cy mi się
dzieć mi. Na sa li do stęp ne by ły sto ły do te ni sa sto ło we go, pił ka-
rzy ki, mi ni bi lard, rzut ki do tar czy, gry to wa rzy skie, kred ki i pa-
pier do ry so wa nia. Dzie ci mo gły li czyć na cie pła her ba tę i sło dy-
cze. Po nad to or ga ni zo wa ne by ły kon kur sy w któ rych mło dzież
mo gła zdo być oko licz no ścio we tro fea. W ostat nim dniu fe rii od-
by ła się se ria gier i za baw, któ rą zor ga ni zo wał i pro wa dził za-
stęp ca Na czel ni ka druh Ja cen ty Prze bin da. 

Na le ży pod kre ślić, iż co dzien nie by ło kil ka na ście dzie ci za-
in te re so wa nych spo tka niem się w re mi zie i gra mi oraz za ba wa -
mi. Zor ga ni zo wa nie tej ak cji by ło moż li we dzię ki bar dzo do brej
współ pra cy po mię dzy OSP a dy rek cją Szko ły Pod sta wo wejw Je-
zio rza nach, przy chyl nym okiem pa trzą cej na na sze dzia ła nia,
któ re by ły ofer tą uzu peł nia ją cą dla za jęć or ga ni zo wa nych w tym
okre sie w szko le. Na le ży wspo mnieć, że i tym ra zem dzie ci sa me

so bie nie zo sta wił Kra kow ski Bank Spół dziel czy, Od dział w Lisz-
kach. Dzię ki po par ciu Dy rek tor Od dzia łu Ma rii Pre ne ta – Bank
prze ka zał pew ną kwo tę na sło dy cze i upo min ki. Na sze dzia ła-
nia po ka zu ją, że re mi zy mo gą żyć swym ży ciem na wet zi mą
i sta no wić ba zę do za ba wy dla dzie ci. Po uda nych fe riach – już
przy go to wu je my się do za jęć wa ka cyj nych, ale po dro dze jesz cze
uro czy stość 110-le cia ist nie nia Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Je-
zio rza nach na któ re wszyst kich sym pa ty ków i przy ja ciół za pra-
sza my w dniu 3 ma ja br. (STO)

Re mi zy tęt nią ży ciem!

Na ha li spor to wo – wi do wi sko wej przy li siec kim Gim na -
zjum ro ze gra no tur niej o Pu char Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa
Ku li. Dru ży ny am bit nie po de szły do gry da jąc licz nej wi dow -
ni po kaz za cię tej gry.

Osiem dru żyn z te re nu Gmi ny Lisz ki ry wa li zo wa ło w dwóch
gru pach eli mi na cyj nych, gra jąc w pię cio oso bo wych ze spo łach
w sys te mie każ dy z każ dym. Szyb kie, dy na micz ne me cze pro fe sjo-
nal nie sę dzio wa li ar bi trzy z kra kow skiej li gi fut sa lo wej. 

W gru pie A ry wa li zo wa li z so bą: Lot nik Kry spi nów – Lisz-
czan ka Lisz ki (6:1), Iskra Czu łów – Ka szo wian ka Ka szów (0:5),
Lot nik – Iskra (3:1), Ka szo wian ka – Lisz czan ka (2:1), Lisz czan ka
– Iskra (4:2) i Ka szo wian ka – Lot nik (1: 1). W dru giej gru pie
o awans do roz gry wek fi na ło wych wal czy li: Wi sła Je zio rza ny
– Stra żak Rącz na (5:4), Tę cza Pie ka ry – Gwiaz da Ście jo wi ce (4:3),
Wi sła – Tę cza (3:2), Stra żak – Gwiaz da (4:4), Stra żak – Tę cza (2:3)
oraz Gwiaz da – Wi sła (3:1).

W roz gryw kach fi na ło wych ro ze gra no sześć pa sjo nu ją cych
me czy: Tę cza – Lot nik (1:3), Ka szo wian ka – Wi sła (7:0), Wi sła
– Lot nik (1:4), Ka szo wian ka – Tę cza (5:1), Wi sła –Tę cza (3:2) i Lot-

nik – Ka szo wian ka (0:2). Trzy wy gra ne Ka szo wian ki po zwo li ły jej
na zdo by cie te go rocz ne go pu cha ru Wój ta Gmi ny lisz ki. Dru gie
miej sce wy wal czył Lot nik, trze cie Wi sła, a czwar te Tę cza. Kró lem
strzel ców tur nie ju zo stał za wod nik Ka szo wian ki Da niel Su chan
strze la jąc pięć bra mek w me czach fi na ło wych. Przez tre ne rów
wszyst kich dru żyn zo stał on tak że jed no gło śnie wy bra ny naj lep-
szym za wod ni kiem tur nie ju. Ty tuł naj lep sze go bram karz przy padł
Mi cha ło wi Star ma cho wi z Ka szo wian ki.

Pu cha ry dla zwy cięz ców i sprzęt spor to wy dla wszyst kich
dru żyn uczest ni czą cych w tur nie ju ufun do wał i wrę czył Wójt Gmi -
ny Lisz ki Wa cław Ku la. Or ga ni za to rem roz gry wek by li dzia ła cze
i za wod ni cy Ka szo wian ki, a im pre zę spon so ro wa ła Pie kar nia „Ły -
sa Gó ra” oraz „Spe cja ły Li siec kie”. (TAŁ)

Ka szo wian ka zdo by ła
Pu char Wój ta Gmi ny Lisz ki

Ma ło pol skie Zrze sze nie Lu do we Ze spo ły Spor to we w Kra ko wie zor ga ni zo-
wa ło spo tka nie pod su mo wu ją ce dzia łal ność spor to wą w 2012 ro ku. Wy róż nie -
ni zo sta li za wod ni cy, któ rzy zdo by li me da le na za wo dach ogól no pol skich i mię-
dzy na ro do wych, oraz ich tre ne rzy.

Gra tu la cję i oka za ły pu char dla kry spi now skie go „Lot ni ka” od Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej – Wła dy sła wa Ko si nia ka -Ka my sza, któ ry jest obec nie tak że
Prze wod ni czą cym Kra jo we go Zrze sze nia LZS w War sza wie ode brał Cze sław Sad ko,
by ły wie lo let ni pre zes „Lot ni ka” i za ra zem rad ny Ra dy Gmi ny Lisz ki. Pu char to wy -
raz uzna nia za zdo by cie przez pił ka rzy ty tu łu Mi strza Pol ski w Ogól no pol skich Ig-
rzy skach LZS Opo le 2012, co by ło naj więk szym suk ce sem w hi sto rii klu bu. (red)

Mi ni ster gra tu lu je „Lot ni ko wi”!
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Już po raz trzy na sty w na szej Szko le Pod sta wo wej im. An-
to nie go Se wioł ka w Czu ło wie od był się Gmin ny Kon kurs Przy-
rod ni czo – Eko lo gicz ny. Tym ra zem pod ha słem „Pta ki Pol ski
za gro żo ne wy gi nię ciem”.

Ucznio wie z dzie wię ciu szkół pra co wa li w ze spo łach dwu oso-
bo wych. Ich za da niem by ło roz po zna nie pta ków na pod sta wie gło-
sów oraz roz wią za nie te stu. Każ da re pre zen ta cja szko ły do star czy -
ła tak że zdję cia pta ków. Pierw sze miej sce zdo by ła dru ży na S. P. Mo-
ra wi ca, dru gie – S.P. Czu łów, trze cie – S.P. Ka szów 2, a czwar te –
S.P. Kry spi nów i S.P. Rącz na. Na gro dy ufun do wa ne przez Wój ta
Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku lę to wspa nia łe śpie wa ją ce ze ga ry i prze-
pięk ne książ ki. Wszyst kim ser decz nie gra tu lu je my! (SP Czu łów)

Zna ją za gro żo ne pta ki

Mię dzy na ro do we
spo tka nie z tań cem

Na ha li spor to wo – wi do wi sko wej w Lisz kach zor ga ni-
zo wa no Mię dzy na ro do we Spo tka nie z Tań cem pod ho no ro-
wym pa tro nem Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku li. Trzy stu
oso bo wa wi dow nia mia ła moż li wość po dzi wiać po kaz wiel-
kich umie jęt no ści mło dych tan ce rzy z Ukra iny i z Pol ski.

ścin nie wy stą pił rów nież du et ta necz ny Ali na Bo roń i Alek san-
der Jan tas z Klu bu Tań ców Pol skich „Ma ki i Po wo je” z Kra ko wa.
Czas po mię dzy tań ca mi wy peł niał śpiew so li sty ze spo łu „Po lu-
nycz ka” ze Lwo wa.

W Mię dzy na ro do wym Spo tka niu z Tań cem wzię li udział
tan ce rze z Mię dzysz kol ne go Ze spó łu Tań ca „Po lu nycz ka” ze
Lwo wa, któ ry ist nie je od 1993 r i li czy obec nie 450 ćwi czą cych
dzie ci. Ze spół jest lau re atem wie lu pre sti żo wych mię dzy na ro-
do wych kon kur sów ta necz nych. Na ro do wy Ze spół Ta necz ny
„Ukra ina” z Ki jo wa, rów nież zdo był wie le na gród bio rąc udział
w fe sti wa lach ta necz nych na ca łym świe cie. Ukra iń skie tań ce lu-
do we ćwi czy w nim 1200 dzie ci.

Dzia ła ją cy od dzie się ciu lat Dzie cię cy Ze spół Ta necz ny
„Cho chli ki” przy Fun da cji im. ks. Sie masz ki w Pie ka rach li czy
po nad 50 dzie ci w wie ku od 3-18 ro ku ży cia. W re per tu arze ze-
spo łu są tań ce no wo cze sne, tań ce świa ta jak i pol skie tań ce lu-
do we i na ro do we. Ze spół ma na swo im kon cie licz ne na gro dy
za udział kon kur sach i tur nie jach ta necz nych.

Gru pa Tań ca No wo cze sne go „Esca pe”, któ ra dzia ła pod pa t-
ro na tem Uczniow skie go Klu bu Spor to we go w Lisz kach od paź-
dzier ni ka 2009 r. li czy 30 osób. Ze spół uczest ni czył w wie lu kon-
kur sach i prze glą dach ta necz nych od by wa ją cych się na te re nie
ca łej Pol ski zdo by wa jąc wie le na gród. Je go tan ce rze ostat nio za-
ję li pierw sze miej sce w Ogól no pol skim Prze glą dzie Tań ców No-
wo cze snych w War sza wie.

Or ga ni za to ra mi wie lo barw ne go wi do wi ska ta necz ne go by -
li: Gmi na Lisz ki, Ze spół Szkół w Lisz kach, Fun da cja im. ks. Sie-
masz ki dzia ła ją ca w Pie ka rach oraz Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Zie mi Li siec kiej. (red)

Na par kie cie za tań czy ło 113 mło dych tan ce rzy. Pod czas
kon cer tu wi dow nia po dzi wia ła za rów no na ro do we tań ce ukra-
iń skie – ho pa ka i ka za czo ka a tak że pol skie tań ce na ro do we
– po lo ne za, kra ko wia ka i ku ja wia ka. By ły też tań ce ty pu che er-
le aders oraz tań ce świa ta w wy ko na niu „Cho chli ków”. W tań cu
no wo cze snym za pre zen to wa ła się Gru pa Ta necz na „Esca pe”. Go-

Kon kurs o So li lan dii 
W Szko le Pod sta wo wej w Pie ka rach od był się IV Gmin -

ny Tur niej Hu ma ni stycz no – Spor to wy, któ ry jed no cze śnie
był eli mi na cją do kon kur su ogól no pol skie go. Pa tro nat nad
kon kur sem ob ję ła Ko pal nia So li w Wie licz ce i ak cja So li lan-
dia. Wzię ło w nim udział pięć szkół z na szej gmi ny: SP
w Czu ło wie, SP w Ka szo wie I, SP w Ka szo wie II, SP w Cho le-
rzy nie z fi lią w Mni ko wie (dzie ci z Mni ko wa), SP w Pie ka-
rach. 

W tym ro ku dzie ci mu sia ły wy ka zać się zna jo mo ścią książ -
ki Be aty Ko ło dziej „So li lan dia –Pa mięt nik wie lic kie go skrza ta”.
Wszyst kie dzie ci bio rą ce udział w czę ści hu ma ni stycz nej kon-
kur su by ły zna ko mi cie przy go to wa ne. Naj le piej świad czy o tym
to, że róż ni ca mię dzy pierw szym a ostat nim miej scem wy no si -
ła tyl ko 5 punk tów. Dzie ci na wszyst kie, na wet te naj trud niej sze
py ta nia – uło żo ne przez au tor kę, od po wia da ły „śpie wa ją co”. Naj-

wię cej emo cji w czę ści spor to wej wzbu dzi ło za da nie za ty tu ło-
wa ne „Zry wa nie sol nych ka la fior ków”, a za wod ni cy świet nie so -
bie ra dzi li z każ dą kon ku ren cją spor to wą. 

Pierw sze miej sce zdo by li ucznio wie SP w Pie ka rach, któ-
rych przy go to wa niem zaj mo wa ła się Elż bie ta Nęc ka. Zwy cięz cy
oprócz na gród rze czo wych otrzy ma li tak że bi let wstę pu na spe-
cjal ny kon cert w Ko pal ni So li w Wie licz ce. Bo gu mi ła Bąk przy-
go to wa ła dzie ci ze SP w Ka szo wie II, któ re za ję ły dru gie miej sce.
Lau re ata mi miej sca trze cie go by li ucznio wie SP w Cho le rzy nie
z fi lią w Mni ko wie przy go to wa ni przez Ma rię Ra chwa lik.
Wszyst kie py ta nia do czę ści hu ma ni stycz nej uło ży ła Ewa Dol na,
któ ra od po wia da ła za or ga ni za cję ca łe go kon kur su. Za za da nia
spor to we, by ła od po wie dzial na Elż bie ta Nęc ka. O opra wę pla-
stycz ną za dba ły: Mał go rza ta Mo lik – Chy la i An na Dziur got. Na-
gro dy otrzy ma li wszy scy uczest ni cy kon kur su, a wrę czy ła Dy-
rek tor SP Pie ka ry Gra ży na Wro na – Drob czyk. Gra tu la cje na le -
żą się wszyst kim uczest ni kom kon kur su. Wie dza i umie jęt no ści
za wod ni ków by ły ol brzy mie. (Ewa Dol na)






