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Już od 01 lip ca br. w na szej
gmi nie bę dą obo wią zy wać

no we za sa dy w go spo da ro wa niu
od pa da mi ko mu nal ny mi

Wpro wa dzo ne zmia ny w usta wie o utrzy ma niu czy sto ści
i po rząd ku w gmi nach spo wo do wa ły ko niecz ność zbu do wa nia
no we go sys te mu od bio ru od pa dów, któ ry za stę pu je do tych czas
re ali zo wa ny przez kil ka na ście ostat nich lat. Opie rał się on na
in dy wi du al nych umo wach po mię dzy wła ści cie lem nie ru cho -
mo ści a fir mą świad czą cą usłu gę od bio ru od pa dów. Obec nie
obo wią zek od bio ru i za go spo da ro wa nia od pa dów ko mu nal -
nych spo czął na sa mo rzą dach szcze bla gmin ne go. Gmi ny mia -
ły 1,5 ro ku na wpro wa dze nie no wych za sad, a ter mi nem osta -
tecz nym prze ję cia przez gmi ny obo wiąz ków okre ślo nych
w usta wie jest dzień 1 lip ca 2013r. 

Pod sta wo wa zmia na po le ga na tym, że gmi na ma obo wią zek
prze jąć od pa dy ko mu nal ne od wła ści cie la nie ru cho mo ści, na to -
miast wła ści cie le ma ją obo wią zek zło że nia de kla ra cji o wy so ko -
ści opła ty i opła tę tą uisz czać na rzecz gmi ny. Przed się bior cy, któ -
rzy do tych czas re ali zo wa li usłu gę od bio ru od pa dów, po 1 lip ca br.
usłu gi ta kiej nie bę dą pro wa dzić. Na le ży za zna czyć, że nie zmie -
nia się spo sób po stę po wa nia z od pa da mi ko mu nal ny mi po -
wsta ją cy mi w wy ni ku dzia łal no ści go spo dar czej. Wła ści cie le za -
kła dów, skle pów, punk tów usłu go wych itp. mu szą mieć pod pi sa ną
umo wę z fir mą wy wo żą cą śmie ci i roz li czać się jak do tych czas.

Przy ję ta w gmi nie me to da do usta le nia wy so ko ści opła ty
opar ta jest na ilo ści osób za miesz ku ją cych nie ru cho mość. Uchwa -
lo na staw ka opła ty mie sięcz nej od oso by to: 6,00 zł je że li śmie ci
bę dą se gre go wa ne, lub 12,00 zł je że li wła ści ciel zde kla ro wał, iż
śmie ci nie bę dą se gre go wa ne. Uchwa lo ne staw ki opła ty są jed -
ny mi z naj niż szych w wo je wódz twie ma ło pol skim! Do 15 lu te -
go br. wła ści cie le nie ru cho mo ści za miesz ka łych mie li obo wią zek
zło że nia de kla ra cji o wy so ko ści opła ty i z po wyż sze go wy wią za li
się wzo ro wo. Je że li de kla ra cja nie zo sta ła zło żo na, lub spo sób ob -
li cze nia wy so ko ści opła ty jest błęd ny, lub zde kla ro wa na licz ba osób
za miesz ka łych róż ni się od da nych za war tych w zbio rach mel dun -
ko wych, wła ści ciel nie ru cho mo ści jest wzy wa ny do Urzę du Gmi -
ny ce lem uzu peł nie nia de kla ra cji lub wy ja śnie nia roz bież no ści.
W przy pad ku uchy la nia się wła ści cie la od zło że nia de kla ra cji
urząd w dro dze de cy zji usta li wy so kość na leż nej opła ty za od biór
śmie ci na pod sta wie po sia da nych da nych, przy czym tak usta lo na
opła ta mo że być znacz nie wyż sza.

Bar dzo waż nym i nie zbęd nym ele men tem przy go to wań do
wpro wa dze nia no we go spo so bu go spo da ro wa nia od pa da mi by ło
prze pro wa dze nie pro ce du ry prze tar go wej na wy ło nie nie fir my,
któ ra bę dzie od bie rać od pa dy ko mu nal ne. Do prze tar gu przy stą -
pi ło pięć firm. Ry czał to wa ce na świad cze nia usłu gi by ła je dy nym
kry te rium oce ny ofert. Naj ko rzyst niej szą ce no wo ofer tę zło ży ło
Kon sor cium AL BA z sie dzi bą w Dą bro wie Gór ni czej. 

Fir ma AL BA bę dzie po 1 lip ca br. od bie rać od pa dy, a wcze -
śniej do star czy na każ dą nie ru cho mość sto sow ną in for ma cję
(ulot kę) o ter mi nach od bio ru śmie ci. Je że li wła ści ciel zde kla ro -
wał se gre ga cję zo sta nie mu do star czo ny kom plet wor ków do se g-
re ga cji. Wor ki do se gre ga cji bę dą suk ce syw nie na wy mia nę uzu -
peł nia ne. Bar dzo waż ne – wła ści ciel nie ru cho mo ści mu si we
wła snym za kre sie wy po sa żyć nie ru cho mość w po jem nik (lub
po jem ni ki) na od pa dy zmie sza ne. Od biór od pa dów zmie sza nych

i pod da nych se gre ga cji w ca łej gmi nie bę dzie pro wa dzo ny z czę -
sto tli wo ścią je den raz w mie sią cu. Od pa dy wiel ko ga ba ry to we jak
do tych czas bę dą od bie ra ne dwu krot nie w cią gu ro ku.

Za od biór od pa dów wła ści cie le nie ru cho mo ści bę dą zo bo -
wią za ni wno sić opła ty do Urzę du Gmi ny Lisz ki. Usta lo no, że opła -
ty win ny być uisz cza ne raz na kwar tał w na stę pu ją cych ter mi nach.
Za 3 kwar tał wpła ta do 31 lip ca, za 4 kwar tał wpła ta do 31 paź -
dzier ni ka, za 1 kwar tał wpła ta do 31 stycz nia i za 2 kwar tał wpła -
ta do 30 kwiet nia. O zbli ża ją cym się ter mi nie wpła ty za od biór
śmie ci miesz kań cy bę dą in for mo wa ni na ta bli cach ogło szeń, przez
in ter net i pra sę lo kal ną. Nie bę dą wy sy ła ne, jak w przy pad ku
płat no ści po dat ku od nie ru cho mo ści, na ka zy płat ni cze. To też
waż nym jest by pa mię tać o ter mi no wych wpła tach i wy so ko ści tej
opła ty ja ka zo sta ła zde kla ro wa na. Usta lo na me to da na li cza nia
opła ty tj. od ilo ści osób za miesz ku ją cych nie ru cho mość na kła da
na wła ści cie la nie ru cho mo ści obo wią zek zło że nia de kla ra cji zmie -
nia ją cej o wy so ko ści opła ty, gdy zmie ni się licz ba osób za miesz -
ku ją cych. 

Spra wa za koń cze nia świad cze nia usłu gi i roz li cze nia się z fir -
mą, któ ra do tych czas od bie ra ła od pa dy po le ga na roz wią za niu
z nią do tych cza so wej umo wy. Umo wy po wyż sze ma ją cha rak ter
umów cy wil no -praw nych, po sia da ją róż ne za pi sy i wa run ki wy -
po wie dze nia. Je że li fir ma (tak np. po stą pi ła fir ma MI KI) uprze dzi
swo ich klien tów w ja ki spo sób za koń czy świad cze nie usłu gi, wte -
dy spra wa jest pro sta i nie bę dzie wy ma gać po dej mo wa nia żad -
nych do dat ko wych czyn no ści. W in nych przy pad kach wska za nym
jest uzy ska nie sto sow nej in for ma cji od fir my od bie ra ją cej śmie ci.
Je że li po jem nik na od pa dy był nam uży czo ny, lub wy dzier ża wio -
ny, nie zbęd nym jest roz li cze nie się z po wie rzo ne go mie nia.
Spo so bem na roz wią za nie spra wy wła sno ści po jem ni ka był by je -
go za kup lub zwrot.

Je stem prze ko na ny, że go spo dar ka śmie cio wa w na szej gmi -
nie w no wym wy da niu nie na strę czy ni ko mu żad nych pro ble mów
(bo wiem „fi zycz nie” śmie ci od bie ra ne bę dą bar dzo po dob nie), na -
to miast po przez zmia nę for mu ły zli kwi du je się zu peł nie wśród
nie któ rych miesz kań ców po trze bę wy wo że nia śmie ci do la su lub
do ro wu. W naj bliż szym cza sie do pro wa dzi to Gmi nę Na szą Ma łą
Oj czy znę – do sta nu lśnie nia w czy sto ści. Te go więc Pań stwu i so -
bie ży czę, gra tu lu ję wiel kie go zdy scy pli no wa nia i pil no ści w zło że -
niu de kla ra cji i ser decz nie dzię ku ję Pań stwu za wy ka za nie oby wa -
tel skiej tro skli wo ści.

Wa cław Ku la
Wójt Gmi ny Lisz ki

Dy rek tor szko ły,
ucznio wie klas 0–III

wraz z ro dzi ca mi

skła da ją ser decz ne po dzię ko wa nie 

Wój to wi Gmi ny Lisz ki

Pa nu Wa cła wo wi Ku li 

za sfi nan so wa nie za jęć na ba se nie.

Sta ni sła wa Kruk
Dy rek tor Szko ły Podstawowej w Kryspinowie
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Po usta bi li zo wa niu sy tu acji fi nan so wej w Ośrod ku Zdro-
wia moż li we sta ło się po dej mo wa nie dzia łań w kie run ku roz-
wo ju i pod nie sie nia ja ko ści usług dla pa cjen tów. Na po sie dze-
niu Ra dy Spo łecz nej SP ZOZ w Lisz kach, w któ rej uczest ni czyli
Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la, rad ni Rady Gminy Liszki oraz
Dy rek tor SP ZOZ Ga brie la Mierz wiak pod ję te zo sta ły de cy zje
do ty czą ce za ku pu no we go sprzę tu.

Wójt Gmi ny Wa cław Ku la zo bo wią zał się do sfi nan so wa nia
za ku pu no we go apa ra tu USG o wyż szym stan dar dzie, dzię ki któ-
re mu bę dzie moż na prze pro wa dzać ba da nia nie tyl ko ja my brzusz-
nej ale tak że usg pier si, tar czy cy, na czy nio we itd. na miej scu
w ośrod ku. Na to miast Dy rek tor Ga brie la Mierz wiak zo bo wią za ła
się do za ku pu no we go uni tu sto ma to lo gicz ne go ze środ ków wła s-
nych Ośrod ka (jest już w ośrod ku od po ło wy ma ja) i od no wie nia
ga bi ne tu den ty stycz ne go. Po mi mo zwięk sze nia kon trak tu NFZ na
rok 2013 ze sto ma to lo gii o 30.000 tys. punk tów, to ze wzglę du na
bar dzo du że za in te re so wa nie pa cjen tów i zwią za ne z tym dłu gie
ter mi ny ocze ki wa nia na wi zy tę, bę dzie my się sta ra li o dal szy wzrost
kon trak tu, zwłasz cza z za kre su sto ma to lo gii dzie cię cej, któ rej re ali-
za cja idzie nam świet nie a za po trze bo wa nie jest ogrom ne. Le ka rze
wraz z asy stent ka mi z ośrod ka pro wa dzą we współ pra cy z dy rek to-
ra mi przed szko li z te re nu Gmi ny ak cje pro fi lak tycz ne i prze glą dy
uzę bie nia, któ re cie szą się du żym po wo dze niem. Od wie dzi li śmy już
przed szko la w Ka szo wie, Bu dzy niu, Lisz kach – mó wi dy rek tor Ga -
brie la Mierz wiak. 

SP ZOZ w Lisz kach bli żej
po trzeb pa cjen tów

W czerw cu zo stał zor ga ni zo wa ny Dzień Otwar ty, pod czas
któ re go pa cjen cji mo gli uzy skać bez płat ne kon sul ta cje m.in. neo-
na to lo gicz no -pe dia trycz ne, dia be to lo gicz ne. Ko bie ty w 21 ty go d-
niu cią ży dzię ki uprzej mo ści le ka rzy ze szpi ta la Gru py Uja stek,
mo gły sko rzy stać z bez płat nych ba dań USG no wo cze snym apa ra-
tem 4D umoż li wia ją cym trój wy mia ro wą re kon struk cję ob ra zu
pło du. Gru pa Uja stek przy je cha ła do Li szek z Fun da cją Pro Vi ta-
lis któ ra umoż li wi ła kon sul ta cje z psy cho lo giem, praw ni kiem i po-
łoż ny mi aby kom plek so wo przy go to wać ko bie ty cię żar ne do po ro -
du i ma cie rzyń stwa. 

Cen trum Me dycz ne Lisz ki udo stęp ni ło bez płat nie swo ich
spe cja li stów z za kre su ra dio lo gii (USG tęt nic szyj nych), der ma to-
lo gii (ba da nie ter ma to sko po we zmian) oraz re ha bi li ta cji.

Na to miast le ka rze ze Szpi ta la Spe cja li stycz ne go im. Stan ley
Du dric ka ze Ska wi ny zor ga ni zo wa li bez płat ną se sję on ko lo gicz ną,
pod czas któ rej pa cjen ci mo gli przyjść i skon sul to wać się ze spe-
cja li stą chi rur gii on ko lo gicz nej. (red)
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Do ju bi le uszu 110 le cia Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Je zio rza nach dru ho wie przy go to wy wa li się szcze gól nie.
Wszyst ko za czę ło się w ro ku 1903 kie dy to zor ga ni zo wa no
od dział Stra ży Ognio wej w licz bie 12 osób. Od te go cza su
dru ho wie słu ży li po mo cą i ra tun kiem dla po trze bu ją cych.

Za wspie ra nie dzia łal no ści Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Je zio rza nach, na wnio sek dru hów z tej że jed nost ki – Za rząd
Od dzia łu Wo je wódz kie go ZOSP RP w Kra ko wie nadał brą zo we
me da le za za słu gi dla po żar nic twa Dy rek tor KBS Od dział Lisz -
ki Ma rii Pre ne cie oraz An drze jo wi Ze mir ko wi z Je zio rzan, zaś
srebr ny Mie czy sła wo wi Ka pu ście ze Ście jo wic. Dru ho wie wy -
róż ni li spe cjal ny mi gra wer to na mi współ pra cu ją ce z OSP Sto wa -
rzy sze nie „Suk ces” z Je zio rzan, Szko łę Pod sta wo wą z Je zio rzan
oraz Kra kow ski Bank Spół dziel czy. 

Z powodu gwał tow nej ule wy prze rwa no część ofi cjal ną na
pla cu i dal sze punk ty pro gra mu od by wa ły się na sa li wi do wi -
sko wej w re mi zie, gdzie po dzię ko wa nia i sło wa uzna nia za ofiar -
ność i za an ga żo wa nie stra ża ków w bez in te re sow nym nie sie niu
po mo cy zło żył Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la. Swój pro gram
ar ty stycz ny po świę co ny stra ża kom z Je zio rzan przed sta wi ły
dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej w Je zio rza nach, któ ry zo stał przy -
ję ty go rą cy mi okla ska mi przez oglą da ją cych. (STO)

Niech nam ży ją 200 lat!

Ob cho dy roz po czę ła uro czy sta msza świę ta w ko ście le pa -
ra fial nym w Je zio rza nach, na któ rą to dru ho wie stra ża cy z Je -
zio rzan oraz za pro sze ni go ście z in nych jed no stek OSP uda li się
w ko lum nie mar szo wej z re mi zy przy dźwię kach mar szów przy -
gry wa nych przez or kie strę dę tą z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Łą cza nach. Po uro czy stej mszy prze marsz w dro dze po wrot -
nej na miej sce uro czy sto ści za kłó cił pa dający deszcz. Stra ża kom
wo da nie jest ob ca, więc mi mo drob nych nie do god no ści roz po -
czę to uro czy sto ści. Do wód cą pla cu był Na czel nik OSP Je zio rza -
ny – Ry szard Pa liś i on też zło żył mel du nek o go to wo ści do uro -
czy sto ści za stęp cy Ko men dan ta Miej skie go Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kra ko wie – bryg. Krzysz to fo wi Pe try nia ko wi. Po do -
ko na niu prze glą du pod od dzia łów, przy dźwię kach hym nu pod -
nie sio no fla gę pań stwo wą. Pro wa dzą cy uro czy stość Je rzy Sto pa
po wi tał Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku lę, Dy rek tor Od dzia łu
Lisz ki Kra kow skie go Ban ku Spół dziel cze go Ma rię Pre ne tę, Dy -
rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Je zio rza nach Gra ży nę Gran dę oraz
wszyst kich za pro szo nych go ści. 

Materiały niezbędne do ociepleń
i wykończeń

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

i wiele innych
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Podpisano umowy na: odbiór padłych zwierząt (4.000 zł);
sprzątanie przystanków autobusowych na terenie gminy Liszki
(22.200 zł); wynajem kabiny (TOI TOI) Rynek Liszki (3.468 zł);
odbiór odpadów z Rynku w Liszkachi i Urząd Gminy (26.000
zł); pielęgnację kwietnika na pętli autobusowej w Piekarach
(1.600 zł); koszenie trawy na działkach gminnych położonych
w Mnikowie oraz sprzątanie Doliny Mnikowskiej (7.000 zł);
sprzątanie dzikich wysypisk śmieci na działkach stanowiących
własność gminy położonych w Cholerzynie (5.900 zł); dwu-
krotne wykoszenie działek gminnych w Ściejowicach, Mora-
wicy, Cholerzynie, Liszkach, Piekarach i Rącznej (6.000 zł); od-
biór i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (22.000 zł);
całodobową opiekę weterynaryjną (2.000 zł); konserwację rowu
melioracyjnego wzdłuż granicy Budzynia i Kryspinowa (2.555
zł).



Gmina Liszki przekaże 13.788 zł Zarządowi Infrastruktury Ko-
munalnej i Transportu w Krakowie na badanie funkcjonowania
komunikacji aglomeracyjnej na terenie Gminy Liszki wraz
z opracowaniem wyników.



1.296.000 zł kosztować będą gminny budżet dopłaty do taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla
osób fizycznych. 



Gmina Liszki przekazała 360.000 zł Powiatowi Krakowskiemu
na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej (ponad 1.200
metrów bieżących) wraz z remontem przepustu na drodze
powiatowej Liszki – Rączna oraz na remont chodnika
w Morawicy wzdłuż drogi powiatowej (od centrum wsi
w kierunku drogi powiatowej do Chrosnej). 



Na boisku „Iskry” Czułów za kwotę 10.332 zł zamontowano
kryte boksy dla drużyn. 



Zakończono przebudowę przepustu pod drogą gminną wraz
z jej przebudową (81.066 zł) w Ściejowicach. 



Z Gminą Zabierzów podpisano porozumienie dotyczące
współfinansowania działalności Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Zabierzowie na prowadzenie opieki
psychologicznej nad dziećmi w wieku 0-6 lat oraz uczniami
szkół (32.500 zł). Drugie porozumienie dotyczy realizacji zadnia
„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (10.000 zł). 



Całoroczna eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Liszki kosztować będzie 170.000 zł (bez
kosztów energii elektrycznej). 



Na zabezpieczenie budynku starego browaru w Piekarach
Gmina Liszki musi wydać 3.075 zł. 



Samorząd Gminy Liszki przekazał Województwu Mało pol -
skiemu 60.000 zł na budowę chodnika lewostronnego wzdłuż
drogi wojewódzkiej w Liszkach (skrzyżowanie z tzw. drogą
Mazurową).



Zakończono remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na
drogach gminnych. Wydano na ten cel 78.781 zł. 



Podpisano umowę z nowym wykonawcą na budowę kanaliza-
cji sanitarnej w Kaszowie. Kosztujące 4.644.360 zł zadanie zo-
stanie zakończone do września 2014r.



Z końcem czerwca zostanie zakończona modernizacja i rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków w Piekarach. Pozwoli to na zwięk-
szenie jej wydajności oczyszczania ścieków do 1.600 metrów
sześciennych na dobę według zupełnie nowej technologii pracy.
Koszt inwestycji wyniesie ponad 12 milionów złotych. Rozbu-
dowa oczyszczalni to zadnie będące uzupełnieniem prowadzo-
nej obecnie budowy kanalizacji sanitarnej w Kaszowie, Mniko-
wie, Morawicy i Chrosnej. Na wszystkie te inwestycje Gmina
Liszki otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych.



Podpisano umowę na budowę pompowni ścieków w Liszkach
i Kryspinowie wraz z nowym kolektorem o większym przekroju
do oczyszczalni ścieków w Piekarach. Koszt zadania wyniesie
1.881.439 zł. 



Trwają prace wykończeniowe szatni sportowej przy boisku
w Ściejowicach. Do sierpnia 2013 roku wykonawca odda do
użytku obiekt wraz z parkingiem i drogą dojazdową. Koszt in-
westycji wyniesie 391.821 złotych. Gmina Liszki otrzyma na ten
cel dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie ponad 313
tysięcy złotych.

Rejestr umów



Ogłoszono przetarg na wykonanie nowych nawierzchni asfal-
towych na drogach gminnych.



Gmina Liszki otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotację
w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg.



Podpisano umowę na wykonanie projektu (36.900 zł) rozbu-
dowy budynku Zespołu Szkół w Liszkach. Dokumentacja zo-
stanie przygotowana do końca bieżącego roku. (TAŁ)
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Idą do przo du
Mło dzi siat ka rze ze Szko ły Pod sta wo wej w Kry spi no-

wie po ko na li ko lej ny szcze bel w roz gryw kach mi ni siat ków -
ki w ra mach Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej. W ubie głym ro ku
za ję li IV miej sce w za wo dach „Re jo no wych”, w któ rych bio -
rą udział Mi strzo wie pię ciu po wia tów: kra kow skie go, wie-
lic kie go, mie chow skie go, bo cheń skie go i pro szo wic kie go. 

W tym ro ku zro bi li krok do przo du wy gra li ko lej no: Mi st-
rzo stwa Gmi ny Lisz ki, Mi strzo stwa po wia tu kra kow skie go i za-
ję li I miej sce w za wo dach Re jo no wych. Ko lej nym eta pem by ły
mi strzo stwa wo je wódz twa Ma ło pol skie go z udzia łem sze ściu
naj lep szych szkół. W za wo dach sto ją cych na wy so kim po zio mie

Gmin ne do ta cje na 2013 rok roz dzie lo no
Na pod sta wie zło żo nych wnio sków, kon sul ta cji spo łecz nej i opi nii Ra dy Spor tu Gmi ny Lisz ki przy dzie lo no do ta cje klu -

bom spor to wym dzia ła ją cym na te re nie Gmi ny Lisz ki w 2013r. Wpływ na wy so kość do ta cji ja ką otrzy ma ły po szcze gól ne klu by
spor to we mia ła ska la pro wa dzo nej dzia łal no ści – m.in. licz ba tre nu ją cych spor tow ców i ro dzaj roz gry wek (za wo dów), w któ -
rych uczest ni czą dru ży ny.

klub spor to wy do ta cja
„Lisz czan ka” Lisz ki 32.500
„Ka szo wian ka” Ka szów 20.000
„Wi sła” Je zio rza ny 24.000
„Lot nik” Kry spi nów 30.000
„Stra żak” Rącz na 11.000
„Tę cza” Pie ka ry 21.200
„Gwiaz da” Ście jo wi ce 19.000
„Iskra” Czu łów 14.000
„Al fa” Mo ra wi ca 9.000
„UKS 2010” Gim na zjum Lisz ki 20.000
UKS „Olimp” Kra ków 12.000
UKS „Or li ki” Gim na zjum Mni ków 9.000
ra zem 221.700

ONG ro dzaj
za da nia do ta cja

„UKS 2010” Gim na zjum Lisz ki IV 6.000
Sto wa rzy sze nie „Ak tyw ny Bu dzyń” IV 2.000
Sto wa rzy sze nie „Przy ja zne Pie ka ry” III 6.000
Sto wa rzy sze nie „Lep szy Ba czyn” IV 2.000
Sto wa rzy sze nie „Per spek ty wa”
Ście jo wi ce I 1.000

Sto wa rzy sze nie „Per spek ty wa”
Ście jo wi ce III 4.000

OSP Je zio rza ny II 5.000
Sto wa rzy sze nie „Ma ło pol ska” Mo ra wi ca III 2.000
Sto wa rzy sze nia „Suk ces” Je zio rza ny I 3.000
„Ka szo wian ka” Ka szów IV 4.000
UKS „Olimp” Kra ków IV 2.000
„Wi sła” Je zio rza ny IV 2.000
Sto wa rzy sze nie „Na Rzecz Roz wo ju
Wsi Czu łów” III 3.000

Sto wa rzy sze nie „Nasz Cho le rzyn” I 2.000
Sto wa rzy sze nie „Nasz Cho le rzyn” I 2.000
Sto wa rzy sze nie „Nasz Cho le rzyn” III 4.000
ra zem 50.000

ONG ro dzaj
za da nia do ta cja

Sto wa rzy sze nie „Na Rzecz Roz wo ju
Wsi Czu łów” III 4.000

Sto wa rzy sze nie Po mo cy Szko le Ma ło pol ska
Ko mi tet Gim na zjum Mni ków I 1.500

Sto wa rzy sze nie Po mo cy Szko le Ma ło pol ska
Ko mi tet Gim na zjum Mni ków I 1.000

Sto wa rzy sze nie „Nasz Cho le rzyn” I 1.500
Sto wa rzy sze nie „Na Rzecz Zie mi Li siec kiej” I, II 5.000
Sto wa rzy sze nie „Na Rzecz Zie mi Li siec kiej” II 3.000
Sto wa rzy sze nie „Na Rzecz Zie mi Li siec kiej” III 1.500
„Lot nik” Kry spi nów III 1.000
„Al fa” Mo ra wi ca III 1.000
Sto wa rzy sze nie „Ma ło pol ska” Mo ra wi ca II 1.000
Sto wa rzy sze nie „Przy ja zne Pie ka ry” II 4.000
Fun da cja „Sie masz ki” Kra ków Pie ka ry II 3.000
Sto wa rzy sze nie „Per spek ty wa” Ście jo wi ce II 1.000
Sto wa rzy sze nie „Przy ja ciół Wsi Rącz na” II 4.000
Sto wa rzy sze nie „Lep szy Ba czyn” I 3.000
Sto wa rzy sze nie „Lep szy Ba czyn” I 2.000
OSP Ka szów II, III 1.000
ra zem 38.500

Do ta cja na za da nia z za kre su spor tu i zdro wia w 2012 r.

Do ta cje na za da nia z za kre su: 
I – pod trzy my wa nie i upo wszech nia nie tra dy cji na ro do wej, pie lę gno -
wa nia pol sko ści oraz roz wo ju świa do mo ści na ro do wej, oby wa tel skiej
i kul tu ral nej. II – kul tu ra i sztu ka oraz ochro na dóbr kul tu ry i dzie dz-
ic twa na ro do we go. III – dzia łal ność na rzecz or ga ni za cji po za rzą do -
wych oraz pod mio tów wy mie nio nych w art. 3 ust. 3 usta wy – bu do wa
i roz wój spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.

Do ta cje dla or ga ni za cji po za rzą do wych na re ali za cję za dań
przy zna no na pod sta wie zło żo nych ofert w ra mach otwar te go kon -
kur su ofert na re ali za cję za dań pu blicz nych Gmi ny Lisz ki w 2013r
w ra mach usta wy o po żyt ku pu blicz nym i o wo lon ta ria cie.

Do ta cje na za da nia z za kre su: 
I – ochro na i pro mo cja zdro wia. II – ra tow nic two i ochro na lud no ści;
III – tu ry sty ka i kra jo znaw stwo. IV – upo wszech nia nie kul tu ry fi zycz -
nej i spor tu.
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Dro dzy Ro dzi ce ma łe go dziec ka!!!

Je śli wi dzi cie, że Wa sze dziec ko nie roz wi ja się pra wi dło -
wo, je śli ma cie ja kie kol wiek wąt pli wo ści czy roz wój umy sło wy,
roz wój mo wy prze bie ga pra wi dło wo, je śli coś bu dzi Wa sze oba -
wy – skon tak tuj cie się z na szą po rad nią psy cho lo gicz no -pe da-
go gicz ną. Uzy ska cie po ra dę, dia gno zę, a tak że – je śli bę dzie za-
cho dzi ła ta ka po trze ba – opi nię o po trze bie wcze sne go wspo-
ma ga nia roz wo ju i bę dzie cie mo gli sko rzy stać z po mo cy, któ -
ra bę dzie po trzeb na Wa sze mu dziec ku do peł niej sze go i szczę-
śliw sze go roz wo ju.

Czym jest wcze sne wspo ma ga nie roz wo ju dziec ka?
Po moc ta ofe ro wa na jest dzie ciom ze stwier dzo ną nie peł no -

spraw no ścią od uro dze nia do chwi li pod ję cia na uki w szko le. W za-
leż no ści od po trzeb dziec ka za ję cia od by wa ją się w wy mia rze od
4 do 8 go dzin w mie sią cu. Od dzia ły wa nia skie ro wa ne są tak że na
po moc ro dzi nom, m.in. po przez zor ga ni zo wa nie grup wspar cia
oraz udzie la nie po mo cy w przy sto so wa niu wa run ków w śro do wi -
sku do mo wym do po trzeb dziec ka.

Wcze sne wspo ma ga nie roz wo ju dziec ka ma ce lu:
• za po bie ga nie wy stę po wa niu lub po głę bia niu się nie pra wi dło-

wo ści w roz wo ju psy cho ru cho wym dziec ka, 
• po moc dziec ku w bu do wa nia trwa łych wię zi z naj bliż szy mi

oso ba mi,
• po moc dziec ku w peł nym wy ko rzy sta niu po ten cja łu roz wo-

jo we go, ja kim dys po nu je w okre sie funk cji po znaw czych, ma -
łej i du żej mo to ry ki, ko mu ni ka cji i so cja li za cji,

• wy zwa la nie i wzmac nia nie ak tyw no ści spo łecz nej, po znaw-
czej ko mu ni ka cji dziec ka (w tym roz wo ju mo wy i ję zy ka),

• sys te ma tycz ne dą że nie do po pra wy ja ko ści ży cia dziec ka, do
za pew nie nia mu peł ne go ra do ści, po zba wio ne go na pięć dzie-
ciń stwa, po mi mo wy stę pu ją cej nie peł no spraw no ści lub za-
bu rzeń roz wo ju,

• przy go to wa nie dziec ka z nie peł no spraw no ścią fi zycz na, zmy-
słów, in te lek tu al ną i psy chicz ną do ko rzy sta nia z edu ka cji do
ży cia w gru pie,

• przy go to wa nie dziec ka do sa mo dziel ne go ko rzy sta nie z za jęć
or ga ni zo wa nych w pla ców kach wy cho waw czych i edu ka cyj-
nych prze zna czo nych dla wszyst kich dzie ci.

Wcze sne wspo ma ga nie ma na ce lu rów nież za pew nie nie po mo cy
ro dzi nie dziec ka w za kre sie:

• udzie la nia in for ma cji,
• wspar cia psy chicz ne go, 
• kon sul ta cji do ty czą cej od po wied niej in ter pre ta cji za cho wań

dziec ka i pra wi dło wej re ak cji na nie,
• moż li wo ści udzia łu w za ję ciach dziec ka,

• pod no sze nia kom pe ten cji w róż nych for mach (in struk taż,
warsz ta ty),

• uła twie nie kon tak tu z in ny mi ro dzi ca mi ma ją cy mi po dob ne
pro ble my z dzieć mi oraz or ga ni za cja mi dzia ła ją cy mi na rzecz
dzie ci i ich ro dzin.
Opie kę nad roz wo jem Wa sze go dziec ka i fa cho we do radz two

w tym za kre sie za pew ni Wam wy kwa li fi ko wa ny ze spół spe cja li s-
tów, w skład któ re go wcho dzi: pe da gog, spe cja li sta te ra pii pe da-
go gicz nej, psy cho log, lo go pe da, spe cja li sta re ha bi li ta cji ru cho wej.
Człon ko wie ze spo łu po sia da ją do dat ko we spe cja li za cje z za kre su
wcze sne go wspo ma ga nia roz wo ju i edu ka cji dzie ci z au ty zmem.

Uczest nic two we wcze snym wspo ma ga niu roz wo ju jest
bez płat ne!

Dzie ci z te re nu Gmi ny Lisz ki przyj mo wa ne są na za ję cia na
pod sta wie opi nii o po trze bie wcze sne go wspo ma ga nia roz wo ju,
wy da nej przez Ze spół Orze ka ją cy w Po rad ni Psy cho lo gicz no – Pe-
da go gicz nej w Za bie rzo wie lub Spe cja li stycz ną Po rad nię Po wia tu
Kra kow skie go (w przy pad ku uszko dzeń słu chu, wzro ku i au ty -
zmu).

Ro dzi ce – war to za dbać o swo je dziec ko we wcze snym okre-
sie roz wo jo wym. Im wcze śniej udzie li cie mu spe cja li stycz nej po-
mo cy, tym więk sze szan se ma na re ha bi li ta cję. Roz wi ja ją cy się
mózg dziec ka jest naj bar dziej pla stycz ny w tym okre sie, dla te go
moż na w pra cy te ra peu tycz nej osią gnąć naj wię cej. 

Nie słu chaj cie Pań stwo rad zna jo mych i bli skich –,, po cze kaj
dziec ko kie dyś za cznie mó wić, jesz cze wszyst kie go się na uczy”
– sprawdź cie je go roz wój u spe cja li stów i je że li trze ba za pew nij cie
mu do brą sty mu la cję roz wo ju. Pra wi dło wa re ha bi li ta cja dziec ka
to wiel kie wy zwa nie dla spe cja li stów. Dla te go war to ko rzy stać
z miejsc gdzie ze spół wcze sne go wspo ma ga nia ma wy pra co wa ne
me to dy pra cy. Moż li wo ści ko rek ty już nie wró cą, war to nie za spać
z po mo cą swo je mu dziec ku. Moż na uzy skać też po moc dla sie bie,
bo czę sto skry wa ny nie po kój o na sze po cie chy po wo du je na sze za-
mknię cie, uni ka nie kon fron ta cji z pro ble mem, war to wte dy do-
wie dzieć się jak ro dzic mo że za an ga żo wać się w pra cę z dziec kiem,
jak po stę po wać aby by ło to ko rzyst ne dla roz wo ju dziec ka.

Je że li Pań stwo do wie dzie li ście się, że wa sze dziec ko jest nie-
peł no spraw ne i otrzy ma li ście opi nię o po trze bie wcze sne go wspo-
ma ga nia mo że cie uzy skać fa cho wą po moc w Po rad ni Psy cho lo-
gicz no -Pe da go gicz nej w Za bie rzo wie (dla miesz kań ców Gmi ny
Lisz ki ga bi net w Czer ni cho wie). Sa mo rząd Gmi ny Lisz ki co ro ku
fi nan su je po mo ce dy dak tycz ne do fa cho wej po mo cy ma łe mu, nie-
peł no spraw ne mu dziec ku. 

Za pra sza my, gwa ran tu je my wie lo spe cja li stycz ną po moc
dziec ku, wspar cie dla ro dzi ców, a dla wszyst kich życz li we i cie płe
po dej ście pra cow ni ków po rad ni.

Dy rek tor Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz ne w Za bie rzo wie 
Jo an na Ha nusz

umie jęt no ści siat kar skich I miej sce zdo by ła Szko ła Pod sta wo -
wa nr 155 w Kra ko wie, uzy sku jąc awans do za wo dów ogól no-
pol skich. II miej sce SP nr 6 w Gor li cach, III miej sce SP nr 2
w An dry cho wie, IV miej sce SP w Kry spi no wie. Na le ży pod kre-
ślić, że o si le na szej dru ży ny sta no wią ucznio wie kla sy pią tej ma -
jąc za prze ciw ni ków star szych o rok siat ka rzy. 

Re pre zen ta cja Szko ły Pod sta wo wej w Kry spi no wie wy stę-
po wa ła w skła dzie:

Tre ner: Ja cek Urba no wicz, Ka rol Ma cyk (ka pi tan), To masz
Woj cie chow ski, Ra fał Ja chym czyk, Ja cek Urba no wicz, Ka mil
Nie miec, Se ba stian Pi pień, Kry stian Siu da, Mi chał Maj che rek,
Wik tor Pro so wicz. Gra tu lu je my tre ne ro wi oraz ca łej dru ży nie!!!

SP Kry spi nów
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W kwiet niu szó sto kla si ści z ca łe go kra ju pi sa li test, spraw-
dza ją cy ich umie jęt no ści, zdo by te pod czas na uki w szko le pod-
sta wo wej. Eg za min koń czy ten etap szkol nej edu ka cji i jest dla
uczniów obo wiąz ko wy, jed nak wy ni ki ma ją cha rak ter wy łącz-
nie in for ma cyj ny. Wszy scy ucznio wie w Pol sce pi szą ta ki sam
test przy go to wa ny przez Cen tral ną Ko mi sję Eg za mi na cyj ną,
któ ry spraw dza wie dzę uczniów z za kre su ję zy ka pol skie go, hi -
sto rii, przy ro dy, umie jęt no ści ma te ma tycz nych oraz ko rzy sta-
nia z in for ma cji i wy ko rzy sty wa nia wie dzy w prak ty ce. 

Spraw dzia nu nie moż na nie zdać. Je go wy nik ma zna cze nie
tyl ko in for ma cyj ne i nie jest bra ny pod uwa gę przy re kru ta cji do
gim na zjum. Każ dy uczeń, któ ry ukoń czył szko łę pod sta wo wą, nie-
za leż nie od wy ni ków spraw dzia nu mu si być przy ję ty do gim na z-
jum w swo im re jo nie, je śli nie ukoń czył 16 ro ku ży cia. Ucznio wie,
któ rzy do spraw dzia nu nie przy stą pią w da nym ro ku, mu szą po-

wtó rzyć ostat nią kla sę szko ły pod sta wo wej i przy stą pić do spraw-
dzia nu w ro ku na stęp nym.

Wy nik te stu sta no wi dla pe da go gów źró dło wie dzy o po stę-
pach uczniów w na uce i kwa li fi ka cjach na uczy cie li. Uczeń mo że
uzy skać mak sy mal nie 40 punk tów. Do dat ko wo wy nik te stu po da-
wa ny jest w ska li sta ni no wej. Ska la sta ni no wa sto so wa na w po mia-
rze dy dak tycz nym od po wia da na py ta nie ja ką po zy cję zaj mu je wy -
nik osią gnię ty przez ucznia, szko łę na tle wy ni ków osią gnię tych
przez ca łą po pu la cję. Ska la sta ni no wa wpro wa dza 9 prze dzia łów
wy ni ków (1- naj niż szy, 9 – naj wyż szy). Cen tral na Ko mi sja Eg za mi-
na cyj na zbie ra wy ni ki ze wszyst kich szkół i wy kre śla hi sto gram,
dzie li go na 9 czę ści otrzy mu jąc roz kład sta ni no wy. Dzię ki te mu
otrzy mu je pro gi punk to we po prze kro cze niu, któ rych uczeń kla sy-
fi ko wa ny jest do da nej sta ni ny. Je że li eg za min w da nym ro ku był
ła twy punk ty w tej ska li bę dą wyż sze.

Test szó sto kla si stów spraw dza ny jest przez eg za mi na to rów
po wo ła nych przez dy rek to ra Okrę go wej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej.
Ar ku sze są ko do wa ne, a spraw dza ją cy nie wie dzą czy je pra ce
spraw dza ją. Wy ni ki w for mie za świad cze nia ucznio wie otrzy mu -
ją oko ło 1,5 mie sią ca po prze pro wa dze niu sa me go eg za mi nu. Ko-
mi sja prze ka zu je tak że szko łom śred nie wy ni ki uzy ska ne przez
uczniów po szcze gól nych pla có wek oświa to wych. 

Wy ni ki te stu
szó sto kla si stów

Nazwa Szkoły
Podstawowej 2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r. 2006 r. 2005 r. 2004 r. 2003 r. 2002 r.

Cholerzyn z filią
w Mnikowie 26,67 23,74 26,31 27,65 25,96 27,24 28,28 23,5 31,52 24,53 30,38 31,91

skala staninowa 7 6 6 7 8 6 7 4 7 5 7 7
Czułów 24,00 31,43 28,00 26,70 22,33 27,90 27,44 27,67 33,56 26,55 28,58 29,83
skala staninowa 5 9 7 7 5 7 6 7 8 6 5 5
Jeziorzany 25,50 23,50 27,35 25,36 20,59 23,4 25,22 26,37 29,05 25,27 28,44 28,96
skala staninowa 6 6 7 6 4 4 4 6 5 5 5 5
nr 1 Kaszów 28,93 23,64 25,05 23,00 23,81 25,04 27,06 23,78 33,00 27,28 29,71 30,12
skala staninowa 8 6 5 4 6 5 6 4 8 7 6 6
nr 2 Kaszów 26,27 22,45 27,71 24,54 24,18 25,57 24,5 25,85 29,40 26,13 28,29 29,62
skala staninowa 7 5 7 5 7 5 4 6 5 6 5 5
Kryspiów 30,89 23,07 30,24 30,92 24,37 28,62 34,00 35,13 33,21 31,53 32,14 32,45
skala staninowa 9 6 9 9 7 7 9 9 8 9 8 7
Liszki 24,22 23,56 26,2 25,27 23,86 25,50 27,15 26,00 31,31 25,42 28,46 29,83
skala staninowa 5 6 6 6 6 5 6 6 7 5 5 5
Morawica 30,00 26,27 29,37 26,68 26,33 28,09 21,95 23,85 31,88 25,63 29,09 33,66
skala staninowa 8 8 8 7 8 7 2 4 7 5 6 8
Piekary 28,62 22,35 26,42 29,73 22,12 26,71 29,00 26,80 34,82 25,36 31,28 30,50
skala staninowa 8 5 6 8 5 6 7 6 9 5 7 6
Rączna 21,12 25,68 27,44 27,05 23,78 27,42 28,76 26,26 31,20 24,12 29,71 29,55
skala staninowa 3 7 7 7 6 6 7 6 7 4 6 5

Śred nia ilość punktów i stanin uzyskana podczas te stu umie jęt no ści pisanego przez uczniów klas szó stych po szcze gól nych
szkół pod sta wo wych w Gmi nie Lisz ki w la tach 2002-2013.

Zmia ny w obo wiąz ku
mel dun ko wym

Urząd Gmi ny Lisz ki in for mu je, iż w związ ku z wej ściem
w ży cie w dniu 31 grud nia 2012 r. usta wy z dnia 7 grud nia
2012 r. o zmia nie usta wy o ewi den cji lud no ści i do wo dach
oso bi stych oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz.
1407), wpro wa dzo no sze reg uła twień w re ali za cji obo wiąz ku
mel dun ko we go. 

Po wo ła na po wy żej usta wa spo wo do wa ła m.in.:

• wpro wa dze nie moż li wo ści au to ma tycz ne go wy mel do wa-
nia przy za mel do wa niu w no wym miej scu – co ozna cza, że
czyn no ści wy mel do wa nia z do tych cza so we go miej sca po by -
tu do ko na my pod czas jed nej wi zy ty w urzę dzie z chwi lą za-
mel do wa nia się w no wym miej scu; 

• wpro wa dze nie moż li wo ści do peł nie nia obo wiąz ku mel dun-
ko we go przez usta no wio ne go peł no moc ni ka;

• wy dłu że nie ter mi nu na re ali za cję obo wiąz ku mel dun ko we -
go z 4 do 30 dni;
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Na za pro sze nie Pa ła cu Pre zy denc kie go wraz z PAN Ar chi-
wum i Pol skie go To wa rzy stwa Ar chi wal ne go, dy rek cje i de le ga-
cje uczniów Gim na zjum w Mni ko wie oraz Szko ły Pod sta wo-
wej z Bo le cho wic bra ły udział w uro czy stych ob cho dach 250
rocz ni cy uro dzin Księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go. 

Uro czy sto ści oby wa ły się w Pa ła cu Pre zy denc kim w War sza-
wie. Za wie ra ły w swym pro gra mie zwie dza nie Pa ła cu pod Bla chą -
apar ta men tów Księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go, wi zy tę w Pa ła cu Pre-
zy denc kim, krót ką pre zen ta cję oso by Księ cia i oczy wi ście, sto sow-
nie do oka zji, po czę stu nek tor tem uro dzi no wym.

Do War sza wy do tar li śmy w go dzi nach przed po łu dnio wych
i pierw sze kro ki w sto li cy skie ro wa li śmy do Pa ła cu Pre zy denc kie -
go. Przy wi ta ni zo sta li śmy przez ku sto sza Mu zeum Woj ska Pol skie -
go, któ ry krót ko za pre zen to wał nam po stać Księ cia Jó ze fa Po nia-
tow skie go ja ko uoso bie nie war to ści pa trio tycz nych, wśród któ rych
ho nor i mi łość do oj czy zny by ły bez sprzecz nym prio ry te tem de ter-
mi nu ją cym ży cie i dzia ła nie księ cia. Na tę uro czy stość zgro ma dzo -
no na par te rze Pa ła cu Pre zy denc kie go eks po na ty mu ze al ne bę dą -
ce pa miąt ką cza sów Księ stwa War szaw skie go i uświet nia ją ce do-
ko na nia księ cia. Mie li śmy za tem oka zje obej rzeć ory gi nal ne mun-
du ry z cza sów KW i to dzię ki nim ar mia Księ stwa ucho dzi do dziś
za naj pięk niej szą w dzie jach na szej ar mii. 

W dwóch ga blo tach pre zen to wa na by ła broń pa rad na oraz
sza bla księ cia. Na kil ku ob ra zach mo gli śmy po dzi wiać por tre ty bo-
ha te ra uro czy sto ści i je go wo jen ne do ko na nia utrwa lo ne przez
Kos sa ka. Na stęp nie w Sa li Cho rą gwia nej przed sta wio no nam hi s-
to rie pol skich cho rą gwi. Sa lę cho rą gwia ną zdo bią: cho rą giew
z okre su Bi twy pod Grun wal dem, cho rą giew z cza sów Ja giel lo nów,
Po wsta nia Li sto pa do we go, któ ra ja ko je dy na nie jest cho rą gwią
wo jen ną, ale zna kiem pro pa gan do wym, któ ry wręcz miał tra fiać
w rę ce wro ga, gdyż wid niał na niej na pis „W imię Bo ga za na szą
i Wa szą wol ność”- w ję zy ku pol skim i cy ry li cy. Po zna li śmy jesz cze
cho rą giew z cza sów I woj ny świa to wej i fla gę So li dar no ści. 

Na klat ce scho do wej wio dą cej na pię tro Pa ła cu wi ta wszyst-
kich go ści po pier sie Cho pi na, któ ry to tu wła śnie, ja ko 8-let ni chło-
piec wy ko nał swój pierw szy kon cert przy udzia le W. Bo gu sław-
skie go. War to pod kre ślić, ze Pa łac Pre zy denc ki oprócz funk cji re-
pre zen ta cyj nych i urzę do wych peł ni rów nież funk cję pięk nej ga-
le rii. Klat kę scho do wą i ko lej ne po miesz cze nia pa ła cu zdo bią
wspa nia łe płót na z ko lek cji E. Ra czyń skie go z Ro ga li na. Mo gli śmy
obej rzeć ma lar stwo fran cu skie i hisz pań skie, ob ra zy pol skich ar-
ty stów – Ol gi Po znań skiej, Jac ka Mal czew skie go, Tet ma je ra, Hof-
f ma na i in ne. 

Za trzy ma li śmy się w sa li zwa nej Przed sion kiem, w któ rej Pre-
zy dent wraz z mał żon ką przyj mu je go ści za gra nicz nych, gdy wy-

Na ksią żę cych uro dzi nach

da je obiad. Tu znaj du je się też ory gi nal ny for te pian Pa de rew skie -
go. Se kre ta ria ty i ga bi net Pre zy den ta nie są udo stęp nia ne do zwie-
dza nia, ale mie li śmy za to za szczyt prze by wa nia w Sa li Ko lum no-
wej – naj waż niej szej Sa li Pa ła cu Pre zy den ta, któ ra by ła świad kiem
wie lu bar dzo waż nych w dzie jach na szej hi sto rii wy da rzeń – to tu
pod pi sa no Układ War szaw ski, ak ces do UE i NA TO, tu ob ra do wał
Okrą gły Stół. Obec nie sa la słu ży do po wo ły wa nia i od wo ły wa nia
Mi ni strów, do nada wa nia od zna czeń pań stwo wych. Z Sa li Ob ra zo-
wej – z ko lek cją ob ra zów J. Mal czew skie go prze szli śmy do Ogro -
du Zi mo we go, któ ry po wstał na miej scu by łe go ta ra su i jest pięk -
ną sa lą z wi do kiem na ogro dy i du ży mi czte ro ma wi tra ża mi przed-
sta wia ją cy mi czte ry po ry ro ku. 

Wi zy tę w Pa ła cu Pre zy den ta za koń czy li śmy de gu sta cją pysz-
ne go tor tu uro dzi no we go. Po ofi cjal nej czę ści uda li śmy się na kil-
ku go dzin ny spa cer z prze wod ni kiem po War sza wie. Roz po czę li -
śmy od Pa ła cu pod Bla chą – mo gli śmy się prze ko nać, w ja kich
wnę trzach miesz kał nasz pa tron; obec nie mie ści się tam rów nież
ko lek cja ko bier ców. Spa cer wiódł ulicz ka mi Sta re go Mia sta, a na
na szym szla ku nie po mi nę li śmy żad ne go z naj istot niej szych dla
sto li cy za byt ków. Moc no za dzie ra li śmy gło wy, by po pa trzeć na ma-
je stat Zyg mun ta III Wa zy i ni sko po chy la li śmy dla wy ra że nia sza-
cun ku i od da nia czci po le głych przy Po mni ku Ma łe go Po wstań ca.

War sza wa kry je jesz cze wie le ta jem nic, ale te już do od kry cia
bę dą mo że przy oka zji na stęp nej wi zy ty.

Re na ta Ga los
Gim na zjum w Mni ko wie

• od stą pie nie od ko niecz no ści zgła sza nia przy do peł nia niu
obo wiąz ku mel dun ko we go in for ma cji o wy kształ ce niu, obo-
wiąz ku woj sko wym oraz przed kła da nia woj sko we go do ku-
men tu oso bi ste go;

• znie sie nie sank cji kar nych dla oby wa te li pol skich, oby wa teli
UE, oby wa te li EFTA – stron EOG oraz oby wa te li Kon fe de ra cji
Szwaj car skiej za nie do peł nie nie obo wiąz ku mel dun ko we go;

• znie sie nie obo wiąz ku za mel do wa nia oby wa te li pol skich,
oby wa te li UE, oby wa te li państw EFTA – stron EOG oraz oby-
wa te li Kon fe de ra cji Szwaj car skiej na po byt cza so wy nie
prze kra cza ją cy trzech mie się cy;

• li kwi da cję obo wiąz ku mel dun ko we go wcza so wi czów i tu-
ry stów;

• li kwi da cję obo wiąz ków wła ści cie li, do zor ców, ad mi ni stra-
to rów nie ru cho mo ści oraz za kła dów pra cy we ry fi ko wa nia
wy peł nia nia obo wiąz ku mel dun ko we go przez miesz kań-
ców lub pra cow ni ków;

• wy dłu że nie okre sów wy jaz dów za gra nicz nych pod le ga ją-
cych zgło sze niu w or ga nie ewi den cji lud no ści z 3 do 6 mie-
się cy.

P o  d z i ę  k o  w a  n i e

Pa nu Paw ło wi Li pow cza no wi
Za stęp cy Wój ta Gmi ny Lisz ki

i Pa ni Ali nie Świa dek
ser decz nie dzię ku je my za po moc

i wspar cie w re ali za cji wy jaz du
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4 kwiet nia 1813 r. do Li szek przy je chał no wy ple ban – ks.
Jó zef Ra ci bor ski. Ka płan wpraw dzie już nie mło dy (ur. 1766),
ale ener gicz ny, świa tły, a przy tym wiel ki ory gi nał – na mięt ny
po dróż nik, skru pu lat ny ob ser wa tor po go dy, zna ny tak że ze
swej do bro dusz no ści. 

Ra ci bor ski po cho dził z kra kow skiej ro dzi ny miesz czań skiej.
Po śmier ci oj ca Ka zi mie rza (zmarł naj praw do po dob niej w ro ku
na ro dzin Jó ze fa), mat ka po wtór nie wy szła za mąż za sto la rza Wój-
ci kie wi cza. Pro wa dzi ła w Kra ko wie szynk, a po tem kram płó cien -
ny. Z sy na mo gła być dum na. Zdol ny chło piec z ła two ścią ukoń czył
szko łę pod sta wo wą i kon ty nu ował edu ka cję w li ceum. Nie ste ty po
6 la tach mu siał prze rwać na ukę. Kło po ty fi nan so we zmu si ły go do
pod ję cia pra cy w szko le ele men tar nej w Brzost ku. Po kil ku la tach
po rzu cił na ucza nie, by wstą pić do kra kow skie go Se mi na rium Du-
chow ne go.

Po otrzy ma niu świę ceń ka płań skich (18 IX 1790 r.) zo stał
naj pierw wi ka riu szem, a po 5 la tach pro bosz czem pa ra fii w Gorz-
ko wie (piń czow skie). W 1808 r. prze niósł się na ana lo gicz ną pla-
ców kę w mia stecz ku Dzia ło szy ce.

Lisz ki by ły je go trze cim miej scem dusz pa ste rzo wa nia. Ob ję-
cie pa ra fii przez do świad czo ne go, do bie ga ją ce go 50-tki ka pła na,
oka za ło się dla miej sco wej wspól no ty bło go sła wień stwem. Po-
przed ni ple ban, ks. Fran ci szek Ko len do wicz, choć na le żał do osób
wy bit nych (pro fe sor teo lo gii na uni wer sy te cie kra kow skim), sku-
mu lo wał w swo ich rę kach kil ka be ne fi cjów, w tym pro bo stwo u św.
Flo ria na w Kra ko wie, i o od da lo ną nie co od no we go miej sca za-
miesz ka nia pa ra fię, si łą rze czy, nie dbał tak jak by na le ża ło. Upa dła
za ło żo na przez nie go na po cząt ku lat 90-tych szkół ka pa ra fial na.
Tak że li siec ka świą ty nia wy ma ga ła pod ję cia pil nych re mon tów
– po przez wy bi te frag men ty okien wpa da ły do wnę trza po dmu chy
wia tru, w za kry stii roz pa da ły się zbu twia łe me ble.

No wy pro boszcz nie mal z miej sca roz po czął pra ce re mon to -
we. Jed ną z pierw szych in we sty cji był za kup i za mon to wa nie na
sto ją cej w po bli żu ko ścio ła drew nia nej dzwon ni cy ze ga ra. W Lisz-
kach po wia ło no wo cze sno ścią. 

Na po cząt ku po słu gi ks. Ra ci bor ski mu siał roz strzy gnąć kwe -
stię, co zro bić z le ci wą, wil got ną, a przede wszyst kim zbyt ma łą
świą ty nią. Po świę co ny w 1585 r. ka mien ny ko ściół nie mie ścił już
na wet wier nych z Li szek, Ka szo wa, Śmier dzą cej i No wej Wsi, kie -
dy zaś po pierw szym roz bio rze przy łą czo no do pa ra fii czte ry do-
dat ko we miej sco wo ści: Pie ka ry, Rącz ną, Je zio rza ny i Ście jo wi ce,
sy tu acja sta ła się pod tym wzglę dem wręcz ka ta stro fal na. Gdy by
wszy scy pa ra fia nie za pra gnę li jed no cze śnie wziąć udział w jed-
nym na bo żeń stwie, do wnę trza mo gła by wejść za le d wie czwar ta
ich część. Roz bu do wa sta rej świą ty ni nie mia ła sen su. Je dy nym
roz sąd nym roz wią za niem by ło wznie sie nie no wej. 

I rze czy wi ście, już w 1819 r. po wstał pro jekt no we go ko ścio -
ła. Nie ste ty, oka za ło się, że pa ra fii nie by ło stać na tak dro gą in we-
sty cję. Ks. Ra ci bor ski mu siał więc ogra ni czyć się do od re mon to wa-
nia sta rej świą ty ni.

No wy ple ban pod swe opie kuń cze skrzy dła przy jął tak że
miej sco wą szko łę. Jak wspo mi na łem przy oka zji opo wie ści o Ja nie
Stecz kow skim, na po cząt ku XIX w. nie któ rzy go spo da rze li siec cy
utrzy my wa li wła snym sump tem na uczy cie la, two rząc ro dzaj szko -
ły pry wat nej. Tę Ra ci bor ski przy jął pod swój dach i umie ścił w bu-
dyn ku ple bań skim.

W po ło wie lat 20. ener gicz ny pro boszcz po sta no wił wznieść
no wy bu dy nek, w któ rym miał za miesz kać or ga ni sta oraz wi ka ry.
Sta nął on przy dro dze pro wa dzą cej do ko ścio ła, na miej scu sta rej
or ga ni stów ki i karcz my ple bań skiej. Nie ocze ki wa nie obiekt stał się
na dłu gie la ta sie dzi bą szko ły ele men tar nej, wów czas już pu blicz-
nej. Przy gar nię ta tym cza so wo przez ple ba na, po zo sta ła w bu dyn -
ku po nad pół wie ku, po nie waż sa mo rzą dy Li szek, Pie kar i Śmier-
dzą cej nie kwa pi ły się ze wznie sie niem na jej po trze by osob ne go
bu dyn ku. 

Nie dłu go po przy jeź dzie do Li szek ks. Jó zef Ra ci bor ski zo stał
dzie ka nem czer ni chow skim oraz ka no ni kiem ka pi tu ły przy ko-
ście le Wszyst kich Świę tych w Kra ko wie. Nie ste ty, tę dru gą god-
ność ks. bp. Jan Pa weł Wo ro nicz ode brał mu, by prze ka zać in ne mu
du chow ne mu. Przy oka zji do daj my, że ko ściół Wszyst kich Świę-
tych jesz cze w la tach 30. XIX w. zo stał wy bu rzo ny. Przy tej oka zji
pro boszcz Ra ci bor ski za ku pił do Li szek ob raz Bo ga ro dzi ciel ki, któ -
ry nie któ rzy hi sto ry cy utoż sa mia li z cu dow nym wi ze run kiem
Mat ki Bo żej Li siec kiej.

Jed nym z hob by Ra ci bor skie go by ło co dzien ne za pi sy wa nie
po go dy. Nie ste ty, z te go oso bli we go dzien ni ka do wia du je my się
wię cej o au rze w Lisz kach, niż wy da rze niach za szłych w pa ra fii. 

Jak już wspo mnia no ks. Jó zef Ra ci bor ski na mięt nie po dró-
żo wał. Jeź dził do wód w Karls ba dzie, zwie dził Cze chy, Niem cy,
Wło chy (dwu krot nie był w Rzy mie) Ho lan dię, Szwaj ca rię, do tarł
do Lon dy nu, Pa ry ża, kil ka krot nie wy pra wił się na Wę gry dla kup -
na wi na. Ce nił ten tru nek (przy pi sy wał mu zresz tą zdol no ści lecz-
ni cze) i chęt nie się nim dzie lił, nie tyl ko z od wie dza ją cy mi ple ba-
nię go ść mi, ale tak że udzie lał go cho rym pa ra fia nom. Do daj my, że
by ła to epo ka po wo zu kon ne go i te go ty pu wy pra wy wią za ły się
z wiel ki mi nie do god no ścia mi i ry zy kiem.

Zna ny kra kow ski księ garz i hi sto ryk Am bro ży Gra bow ski tak
cha rak te ry zo wał pro bosz cza li siec kie go: „Szla chet nym był cha rak-
ter księ dza Ra ci bor skie go i nie przy stęp ny ura zom. Ła god ny i o ni -
kim źle nie mó wią cy, ła two prze ba czał do zna ne przy kro ści.” 

Zszedł z te go świa ta 7 czerw ca 1840 r. W te sta men cie ma ją-
tek swój po dzie lił hoj ną rę ką. Głów nym be ne fi cjen tem zo stał je go
przy ja ciel Am bro ży Gra bow ski. Spo rą kwo tę (6 tys. złr) otrzy mał
Szpi tal św. Ła za rza. Po dob ną su mę prze zna czył na fun dusz sty-
pen dial ny dla ubo gich uczniów Li ceum św. An ny, na zwa ny od je -
go na zwi ska „Ra ci bor nem”. Zgod nie z wo lą te sta to ra wrę cza ją cy
sty pen dium wy gła szał do ob da ro wy wa ne go chłop ca for muł kę:
„Ksiądz Jó zef tą bo kar ną po bie rał i to bie ją da je. Bo ga się bój, ucz
się i czyń do brze”. 

Ks. Ra ci bor ski nie za po mniał tak że o swych pa ra fia nach. Spo -
rą kwo tę prze ka zał do po dzia łu na po szcze gól ne miej sco wo ści. Pie-
nią dze mia ły przy paść „wło ścia ni no wi z każ dej wio ski, któ ry bę -
dąc trzeź wym, na sku tek nie szczę ścia pod upadł na ma jąt ku”. 

Pra gnął spo cząć na przy ko ściel nym cmen ta rzu w Lisz kach,
obok mat ki Te kli. Tak też się sta ło. W ko ście le li siec kim Gra bow-
ski ka zał umie ścić mar mu ro wą ta bli cę ku czci zmar łe go do bro-
czyń cy z na pi sem: Tu spo czy wa/x. Jó zef Ka zim. Ra ci bor ski/ Ka no-
nik Koll. WW. SS./ Ple ban Li siec ki przez lat 27/ na ubo gich i młódź
szkol ną do bro czyn ny./Zmarł d. 7 czerw ca r. 1840, ży cia lat 74/ Pa-
mięć je go nich bę dzie w bło go sła wień stwie/ Po mnik ten Do bro czyń -
cy swe mu przy ja ciel po ło żył. A. G

Nie ste ty prze pa dła ona w XX -le ciu mię dzy wo jen nym. Na to-
miast do dziś tkwi w mu rze przy ko ściel nym skrom na pły ta, któ rą
ple ban uczcił swe go oj ca Ka zi mie rza.

Adam Ko wa lik

O jed nym z ple ba nów
li siec kich
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W Szko le Pod sta wo wej w Czu ło wie ob cho dzo no już po
raz trzy na sty Dzień Zie mi. W szko le zja wi ły się ca łe ro dzi ny
– ucznio wie, ich ro dzi ce i dziad ko wie. By ła to więc nie tyl ko

oka zja, by od dać hołd na szej pla ne cie, ale tak że moż li wość, by
spę dzić czas z naj bliż szy mi. Na uro czy stość przy by li rów nież
przed sta wi cie le władz lo kal nych.

Ucznio wie pod opie ką swo ich na uczy cie li przy go to wa li pięk -
ny pro gram ar ty stycz ny. Każ da kla sa za pre zen to wa ła krót ki wy-
stęp. Go ście mie li oka zję zo ba czyć mu zycz ne przed sta wie nie
o pszczół kach i niedź wiad kach, in sce ni za cję „Jaś i Mał go sia”, przed-
sta wie nie „Gwiaz dy są wśród nas” i eko lo gicz ny po kaz mo dy.
Ucznio wie wy gło si li wier szy ki o eko lo gii. W pro gra mie nie mo gło
za brak nąć ak cen tów spor to wych i mu zycz no -ta necz nych. Kla -
sa V przy go to wa ła pi ra mi dy gim na stycz ne, a kla sa III za tań czy ła
kra ko wia ka i za pre zen to wa ła się w tań cu o na zwie „pa pa ja”.

Du że wra że nie na ze bra nych zro bił spek takl przy go to wa ny
przez ko ło te atral ne pt. „Ksią żę szu ka żo ny”. Na ko niec wy stą pi ły
dzie ci z pry wat ne go przed szko la An ton ki. Pro gram ar ty stycz ny to
nie je dy na atrak cja, któ ra cze ka ła na go ści przy by łych na uro czy -
stość. Mie li oni rów nież moż li wość obej rze nia Ga le rii Sztu ki
Dziec ka. Ucznio wie zbie ra li pie nią dze na rzecz dzie ci w Afry ce,
sprze da jąc kwiat ki, fa sol ki de ko ra cyj ne i cia stecz ka z sen ten cją
przy rod ni czą. Go ście mo gli też za ku pić książ ki w an ty kwa ria cie
po bar dzo ko rzyst nej ce nie, a na ko niec, w przy go to wa nej ka wia-
ren ce, wy pić ka wę i zjeść smacz ne ciast ko. (SP Czu łów)

Dzień Zie mi w Szko le
Pod sta wo wej w Czu ło wie

Gmin ny Kon kurs
Eko lo gicz no–Po lo ni stycz ny 

kur su oka zał się bar dzo wy so ki i wy rów na ny. Ucznio wie do ło ży li
wszel kich sta rań, aby jak naj le piej wy paść w każ dej z kon ku ren-
cji. W chwi lach prze rwy go ście mie li oka zję obej rzeć film po-
świę co ny owa dom i zo ba czyć barw ne przed sta wie nie porusza-
jące za gad nie nia zwią za ne z ochro ną przy ro dy, któ re przy go to-
wa ła kla sa trze cia Szko ły Pod sta wo wej w Kry spi no wie wraz
z An ną Du szyk.

Po dłu gich ob ra dach ju ry wy ło ni ło wresz cie zwy cięz ców.
Lau re ata mi zo sta li ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w Mo ra wi cy,
dru gie miej sce za ję ła re pre zen ta cja Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Ka szo wie zaś trze cie Szko ła Pod sta wo wa w Rącz nej. Na gro dy
za za ję te miej sca i za udział w kon kur sie wrę czył Za stęp ca Gmi -
ny Lisz ki Pa weł Li pow czan.

Or ga ni za to rzy kon kur su dzię ku ją Wój to wi Gmi ny Lisz ki
Wa cła wo wi Ku li za ufun do wa nie na gród a tak że Re stau ra cji Piz -
za Pa olo i Ra dzie Ro dzi ców Szko ły Pod sta wo wej w Kry spi no wie
za po moc w zor ga ni zo wa niu po czę stun ku na te go rocz nym
Gmin nym Kon kur sie Eko lo gicz no – Po lo ni stycz nym. 

Bar ba ra Świę cic ka

W Szko le Pod sta wo wej im. kard. Ste fa na Wy szyń skie -
go w Kry spi no wie od był się Gmin ny Kon kurs Eko lo gicz no
– Po lo ni stycz ny pod ha słem „Sło wo o owa dach”, któ re go or-
ga ni za tor ka mi by ły na uczy ciel ki: Ewa Bie da, An na Du szyk
i Bar ba ra Świę cic ka. 

Ucznio wie re cy to wa li wier sze o te ma ty ce przy rod ni czej,
pi sa li trud ny test przy rod ni czy do ty czą cy owa dów i pa ję cza ków
oraz ła ma li pió ra nad dyk tan dem te ma tycz nie zwią za nym ze
świa tem zwie rząt. Do dat ko wo przed sta wi cie le każ dej ze szkół
bio rą cych udział w zma ga niach przy nie śli przy go to wa ne wcze -
śniej biu le ty ny o tre ści przy rod ni czej. 

Do kon kur su przy stą pi ło sie dem re pre zen ta cji uczniow-
skich szkół pod sta wo wych z: Mo ra wi cy, Rącz nej, Pie kar, Je zio-
rzan, Kry spi no wa oraz z oby dwu szkół w Ka szo wie. Po ziom kon-

Po ko na li „by ki”
Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im. Św. Jó ze fa w Ka szo wie zor-

ga ni zo wa ła XI Gmin ną Cor ri dę Or to gra ficz ną pod pa tro na-
tem Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku li. Przy je cha li na nią fi-
na li ści szkol nych kon kur sów or to gra ficz nych ze wszyst kich
szkół pod sta wo wych i gim na zjów z na szej gmi ny. Za wod ni cy
ry wa li zo wa li w trzech ka te go riach wie ko wych: klas II–III,
kl. IV – VI oraz gim na zja li stów. 

Or ga ni za cją za ję ła się Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej Bar ba -
ra Szew czyk, a po my sło daw czy nia mi kon kur su by ły – po lo nist ka
Ur szu la Sko ły szew ska, Bo gu mi ła Bąk i Ka ta rzy na Ko wa lik. Aby
by ło spra wie dli wie, za da nia kon kur so we zo sta ły przy go to wa ne
i przy wie zio ne w dniu kon kur su przez na uczy ciel ki po lo nist ki ze
szkół bio rą cych udział w cor ri dzie. Ucznio wie pod pi sy wa li się nie
na zwi skiem, lecz go dłem. 

Bar dzo do brą zna jo mo ścią za sad or to gra ficz nych mu sie li wy-
ka zać się ci, któ rzy pra wie bez błęd nie na pi sa li za da nia kon kur so -

we na je żo ne trud no ścia mi. Naj lep szą w gru pie klas II -III by ła Ka-
ro li na Szew czyk (SP Ka szów nr 1). Dru gie miej sce za jął Ja kub
Brzeź niak (SP Kry spi nów), a trze cie Kac per Grze siak (SP Czu łów).
W ry wa li za cji klas IV -VI zwy cię żył Jan Ja skot (SP Mo ra wi ca), któ -
ry wy prze dził Mag da le nę Su chan (SP Ka szów nr 1) i Pio tra Sa dzę
(SP Kry spi nów). W gru pie uczniów gim na zjów pierw sze miej sce
za jął Piotr Sko rup ka (Gim na zjum w Mni ko wie), dru gie – Mag da-
le na Ko czwa ra (Gim na zjum w Mni ko wie), a trze cie Ju sty na Mar-
ko wicz wraz z Ju sty ną Heć ko (Gim na zjum w Lisz kach)

Wszy scy uczest ni cy kon kur su zo sta li na gro dze ni pa miąt ko-
wy mi dy plo ma mi i książ ka mi. Rów nież dla każ dej szko ły zo sta ły
prze ka za ne przy dat ne słow ni ki. Na roz da nie na gród przy je chał
Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la, któ ry był fun da to rem na gród.

Pod czas kon kur su nie za bra kło słod kie go po czę stun ku, cie-
płej her ba ty i pa miąt ko wych fo to gra fii. Prze ryw ni kiem w zma ga-
niach kon kur so wych by ły pio sen ki or to gra ficz ne, uło żo ne do zna-
nych me lo dii, a śpie wa ne przez re pre zen tant ki chó ru szkol ne go
z Ka szo wa.

Ur szu la Sko ły szew ska
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Uczen ni ca kla sy IIIa ze Szko ły Pod sta wo wej w Cho le rzy-
nie z Fi lią w Mni ko wie Ewa Wi niar czyk zo sta ła lau re at ką kon-
kur su „Kra ku sek”, zaś ucznio wie kla sy IIa zdo by li II miej sce
w Kon kur sie „Ża czek kra kow ski”

Ucznio wie klas trze cich ze Szko ły Pod sta wo wej w Cho le rzy-
nie z Fi lią w Mni ko wie po raz czwar ty przy stą pi li do Mię dzysz kol-
ne go Kon kur su Wie dzy o Kra ko wie „Krakusek”. Po mo cą w zdo by-
ciu wie dzy i przy go to wa niu się do kon kur su by ły wy ciecz ki po
Kra ko wie po łą czo ne z warsz ta ta mi mu ze al ny mi w Ga le rii Sztu ki
Pol skiej XIXw. w Su kien ni cach i w kom na tach Zam ku Kró lew skie -
go na Wa we lu. Pod czas wy cie czek ucznio wie po zna wa li hi sto rię
mia sta, je go za byt ki i le gen dy oraz mu sie li się zmie rzyć z wy zna-
czo ny mi za da nia mi.

Na te re nie na szej szko ły, pod opie ką wy cho waw czyń klas, An -
ny Kwo ki i Jo lan ty Grzyb prze pro wa dzo no I etap kon kur su w for-
mie te stu. Naj wię cej punk tów uzy ska li: Ewa Wi niar czyk z kl IIIa
oraz Mi chał Ma tu szyk z kl. IIIb, któ rzy za kwa li fi ko wa li się do fi na -
łu kon kur su.

W sa lach Cen trum Kon fe ren cyj no – Wy sta wo wym na Wa-
we lu, od był się fi nał kon kur su wie dzy o Kra ko wie „Kra ku sek”.
Przy stą pi ło do nie go 175 uczniów z Kra ko wa i oko lic, któ rzy zmie-
rzy li się z trud ny mi py ta nia mi kon kur su. Ogło sze nie wy ni ków
kon kur su by ło dla szko ły wiel kim świę tem. Ewa Wi niar czyk za ję -
ła II miej sce i uczest ni czy ła w uro czy stej ga li wrę cze nia dy plo mów
i na gród. W uro czy sto ści bra li udział or ga ni za to rzy Kon kur su
a tak że przed sta wi cie le Ku ra to rium oraz au tor ki książ ki o Kra ko-
wie –Ewa Stadtmüller i An na Cha chul ska. Wszy scy lau re aci otrzy-
ma li cen ne na gro dy książ ko we. 

Pra gnąc przy bli żyć uczniom hi sto rycz ne zna cze nie Kra ko wa
ja ko ko leb ki na uki pol skiej uczest ni czy li śmy tak że w kon kur sie
„Ża czek Kra kow ski” or ga ni zo wa nym przez Mu zeum Uni wer sy te -
tu Ja giel loń skie go, Wo je wódz ką Bi blio te kę Pu blicz ną, Aka de mię
Ża kow ską i Sto wa rzy sze nie „Szer sze Ho ry zon ty”

Przy go to wa niem do kon kur su by ły warsz ta ty mu ze al ne
w Mu zeum Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, za ję cia edu ka cyj ne pod-
czas wy ciecz ki po Kra ko wie, oraz mi ni - te atrzyk – „Ża czek i ta-
jem na księ ga”. Efek tem kon kur su by ło wy ko na nie przez dzie ci
„Księ gi Od kryć” z za sto so wa niem róż nych tech nik pla stycz nych
i ka li gra fii.

W kon kur sie wzię ły udział 73 kla sy ze szkół kra kow skich
i pod kra kow skich. Ze spół uczniów z kla sy IIa ze Szko ły Pod sta-
wo wej w Cho le rzy nie – Fi lia w Mni ko wie Mar ty na Gó ral czyk,
Kon rad Kuć, Ma ja Lach, Kor ne lia Miś zdo był II miej sce w ka te go-
rii na naj cie kaw szą i naj ory gi nal niej szą księ gę.

Uro czy sta ga la wrę cze nia na gród kon kur su „Kra kow ski Ża-
czek”, na któ rą uda li się na gro dze ni ucznio wie wraz z ro dzi ca mi
od by ła się w szcze gól nym dla na uki miej scu, bo w naj star szym bu-
dyn ku uni wer sy tec kim w Pol sce, czy li w Col le gium Ma ius.

Ma ria Ra chwa lik

Po dwój ny suk ces uczniów
z Mni ko wa!

Re cy tuj my wier sze!

ro ni ka Ko zioł z kl. III. W ka te go rii klas star szych I miej sce wy-
wal czył uczeń kl. V Mi chał Knez z wier szem Lo ko mo ty wa,
II miej sce – San dra Ta ta ruch kl. V i III miej sce – We ro ni ka Dy-
jach kl. V.

Bę dąc ini cja to rem kon kur su i je go co rocz nym or ga ni za to -
rem z ra do ścią stwier dzam, że dzie ci bar dzo lu bią re cy to wać
wier sze przed swo imi ko le ga mi, bar dzo cie szą się z wy róż nień
i co ro ku re pre zen tu ją co raz wyż szy po ziom. Na gro dy ufun do-
wa ła Ra da Ro dzi ców na szej Szko ły, któ ra jak za wsze nie za wio -
dła. Bar dzo dzię ku ję Dzie ciom, Ro dzi com i wszyst kim, któ rzy
przy czy ni li się do na sze go spo tka nia w dzień świę ta na sze go ję-
zy ka. (Ma ry la Ma łu cha -Ka pu sta)

Już trze ci raz w Szko le Pod sta wo wej w Pie ka rach od był
się Szkol ny Kon kurs Re cy ta tor ski z oka zji Dnia Ję zy ka Oj-
czy ste go zor ga ni zo wa ny przez Ma ry lę Ma łu chę -Ka pu stę i co
ro ku cie szy się du żym za in te re so wa niem na szych uczniów.
23 uczest ni ków z klas od „0” do VI re cy to wa ło wier sze pol-
skich po etów. Słu cha li śmy za tem wier szy Brze chwy, Tu wi -
ma, Wa wi łow, Gał czyń skie go. Re cy ta to rzy nie tyl ko pięk nie
de kla mo wa li lecz pre zen to wa li in te re su ją ce ko stiu my i re k-
wi zy ty. 

We ro ni ka z kl. VI re cy to wa ła li ryk Gał czyń skie go Dla cze -
go ogó rek nie śpie wa?, w dło ni zaś trzy ma ła słój, a w nim nie kto
in ny lecz wiel ki ogó rek pre zen to wał swe wdzię ki i rze czy wi ście
nie za śpie wał. Ju ry w skła dzie Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
w Pi ka rach Gra ży na Wro na -Drob czyk, Ewa Dol na, Bo że na Ła-
zar ska oraz przed sta wi ciel ka sa mo rzą du uczniow skie go We ro-
ni ka Ka pu sta wy bra ło naj lep szych. 

W ka te go rii klas młod szych I miej sce zdo by ła Ola Ślęcz ka
z kl. III, II miej sce za ję ła Ola Klag z kl. I i III miej sce zdo by ła We-
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Nad szedł ten dłu go wy cze ki wa ny dzień – kie dy to gru pa
ta necz na Esca pe dzia ła ją ca przy Uczniow skim Klu bie Spor to -
wym w Lisz kach, wy ru szy ła do War sza wy, by wziąć udział
w Ogól no pol skim Kon kur sie Ta necz nym – SPON TAN 2013. Po
nie zbyt dłu giej po dró ży, pod eks cy to wa na mło dzież wraz
z opie ku nem ze spo łu Bar ba rą Gą sior oraz Ka ta rzy ną Kli mas
– ma mą jed nej z tan ce rek, do tar ła na miej sce. Chwi la od po -
czyn ku, śnia da nie... i przy szedł czas na mel du nek w Sa li Kon -
gre so wej Pa ła cu Kul tu ry i Na uki. Ni gdy wcze śniej nie da ne by -
ło tań czyć na sze mu ze spo ło wi w tak pre sti żo wym i roz po zna -
wal nym miej scu. 

W kon kur sie bra ło udział 60 ze spo łów, któ re po dzie lo no na
trzy ka te go rie ta necz ne. Pa sjo na ci tań ca przy by li z ca łej Pol ski,
m.in. ze Szcze ci na, Po zna nia, Biel ska – Bia łej i wie lu in nych miast
i mia ste czek, no i oczy wi ście z pod kra kow skich Li szek na sza roz -
e mo cjo no wa na gru pa Esca pe.

Nie jest ta jem ni cą, że na si re pre zen tan ci do sta li się do kon -
kur su dzię ki nie sa mo wi te mu szczę ściu. Dla cze go? Zbyt póź ne
zgło sze nie o ma ły włos po zba wi ło by ze spół moż li wo ści udzia łu
w tej im pre zie. Los spra wił, że ktoś zre zy gno wał i na sza gru pa
wsko czy ła na to miej sce.

Ju ry po dzie lo ne by ło na dwa od ręb ne ze spo ły: Ju ry Star sze
w skła dzie – Ka sia Ki zior, Bar tosz Fi gur ski oraz Ja kub Fry dry che -
wicz oraz Ju ry Mło dzie żo we człon ko wie Te atru Tań ca Test.

Na si tan ce rze mi mo ogrom ne go stre su, da li z sie bie wszyst -
ko. Gdy już emo cje opa dły i by ło po wy stę pie, wszy scy wy bra li się
na zwie dza nie. Spa cer po sto li cy.... Sta rów ka, Za mek Kró lew ski
oraz po wrót na ogło sze nie wy ni ków. Gru pa nie li cząc na zbyt wie -
le, do koń ca mia ła na dzie ję na wy róż nie nie. Ku za sko cze niu wer -
dykt ju ry prze szedł naj śmiel sze ocze ki wa nia! Usły sze li śmy: Miej -
sce I w ka te go rii Ta niec No wo cze sny Ju ry Mło dzie żo we przy zna je
Gru pie Ta necz nej ESCA PE UKS Lisz ki! – Tak to wła śnie ONI – pisk,
wrzask i wia dro łez szczę ścia wy la ne przez dziew czę ta oraz cią głe
nie do wie rza nie li de ra gru py, Pio tra Ka pu sty. Ra dość i nie sa mo wi -
te szczę ście to wa rzy szy ły wszyst kim do koń ca po dró ży.

Po wrót do Li szek prze bie gał w nie ty po wej dla tej peł nej ener -
gii gru py mło dych lu dzi w at mos fe rze ci szy. Zmę cze ni ale usa tys -
fak cjo no wa ni przy wieź li dy plom, po dzię ko wa nia i po mo ce dy dak -
tycz ne, któ re zo sta ły prze ka za ne szko le. Naj cen niej sze jed nak by -
ły przy wie zio ne wspo mnie nia. Suk ces spo tę go wał chę ci do dal szej
pra cy, aby sta wać się co raz lep szy mi tan ce rza mi. 

Je ste śmy z Nich bar dzo dum ni, po nie waż jest to JE DY NY ze -
spół Tań ca No wo cze sne go w na szej Gmi nie któ ry, tak prę że nie się
roz wi ja i osią ga co raz więk sze suk ce sy. Gru pa, ko rzy sta jąc z oka -
zji, pra gnie po dzię ko wać spon so rom: pa nu Ma te uszo wi Klag z fir -
my Eko – Se rvi ce oraz pa nu Ja nu szo wi Ko wa li ko wi, wła ści cie lo wi
Au to Ser wi su, któ ry oprócz po mo cy rze czo wej wspo mógł fi nan -
so wo po dróż na szej gru py do War sza wy. Esca pe dzię ku je rów nież
pa niom: Ma rii Ka pu ście oraz An nie Szo stak za wspa nia łe stro je
ta necz ne, a tak że Sa mo rzą do wi Gmi ny Lisz ki, któ ry od po cząt ku
ist nie nia wspo ma ga dzia łal ność Uczniow skie go Klu bu Spor to we -
go „2010 Lisz ki”.

An na Gru ca

E S C A  P E
pod bi ło sto li cę!
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Dru ho wie z OSP Ka szów zor ga ni zo wa li trze cie dni otwar -
te, pod czas któ rych pre zen to wa li wy po sa że nie jed nost ki oraz
przy go to wa li wie le atrak cji.

Atrak cje w OSP Ka szów

Dla dzie ci przy go to wa no dmu cha ne zam ki, zjeż dżal nie
i tram po li nę. Gru pa hi sto rycz na Po spo li te Ru sze nie Szlach ty Zie -
mi Kra kow skiej roz bi ła ma ły obóz hi sto rycz ny peł ny stro jów i bro -
ni. By ły lek cje ży wej hi sto rii z po ka za mi szer mier czy mi oraz sze-
reg kon kur sów spor to wych, któ rych zwy cięz cy mo gli od dać do-
no śny strzał z re pli ki daw nej ar ma ty pro cho wej.

Moż na by ło zo ba czyć i do tknąć spe cja li stycz ny sprzęt bę dą -
cy na wy po sa że niu stra ża ków i za po znać się z sy tu acja mi w ja kich
jest uży wa ny. Za in te re so wa nie wzbu dził po kaz ra tow nic twa tech-
nicz ne go w wy ko na niu ra tow ni ków z OSP Ka szów z uży ciem spe-
cja li stycz ne go sprzę tu do cię cia po jaz dów wy po ży czo ne go z kra-
kow skiej szko ły aspi ran tów po żar nic twa. W ten ory gi nal ny i po zo -
sta ją cy w pa mię ci spo sób stra ża cy przy bli ży li ca łą pro ce du rę po-
wia da mia nia o za ist nia łym wy pad ku dro go wym oraz prze bieg ak -
cji ra tow ni czej aż do prze ka za nia po szko do wa nych spe cja li stycz-
nym służ bom me dycz nym. (TAŁ)
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W Ze spo le Szkół im. św. Ja na Kan te go w Lisz kach od-
by ło się XXXIII Gmin ne Świę to Pio sen ki i Tań ca. Wy stę py
mia ły miej sce na ha li spor to wo -wi do wi sko wej przy bu dyn ku
Gim na zjum. Jest to obiekt wręcz stwo rzo ny do te go ty pu uro-
czy sto ści bo wiem nie tyl ko pięk nie się pre zen tu je, ale ma
tak że wy jąt ko we wa lo ry aku stycz ne, co do ce ni li wszy scy wy-
stę pu ją cy. 

Trzy dzie ści trzy la ta tra dy cji te go świę ta to wy jąt ko wy ka -
wał hi sto rii, zwłasz cza je że li za zna czy my, że nie by ło ani jed ne -
go ro ku prze rwy i do da my, że te go rocz ne świę to pro wa dzi ła oso -
ba, któ ra jest zwią za na z tym wy da rze niem od sa me go po cząt -
ku. Tą oso bą jest Jan Ko wal czyk, czło wiek nie zwy kle za słu żo ny
dla roz wo ju kul tu ry mu zycz nej w Gmi nie Lisz ki. Mam wiel ką
przy jem ność po in for mo wać wszyst kich czy tel ni ków, że dzię ki
uprzej mo ści i oso bi ste mu za an ga żo wa niu Wój ta Gmi ny Lisz ki
Wa cła wa Ku li od lu te go 2013 w Ze spo le Szkół wzno wił dzia łal-
ność po pię cio let niej prze rwie nasz szkol ny chór pro wa dzo ny
wła śnie przez Ja na Ko wal czy ka przy po mo cy pa na Zie mo wi ta
Paw li sza.

Świę to Pio sen ki od by ło się jak każ de go ro ku pod pa tro na-
tem Wój ta Gmi ny Lisz ki. W tym ro ku wy stą pi ły ze spo ły i chó ry
ze Szkół Pod sta wo wych z: Ka szo wa (nr 1 i nr2), Kry spi no wa,
Mo ra wi cy, Cho le rzy na, Czu ło wa, Je zio rzan, Rącz nej i Pie kar oraz
z Ze spo łu Szkół w Lisz kach. Po ziom wszyst kich wy stę pu ją cych
był wy so ki a re per tu ar bar dzo zróż ni co wa ny. Każ da szko ła za-
pre zen to wa ła trzy przy go to wa ne i wy bra ne przez sie bie utwo ry.
Do dat ko wą atrak cją był dwu krot ny wy stęp Wój ta Wa cła wa Ku -
li, któ ry za śpie wał i za grał na gi ta rze. Wszyst kie szko ły i oso by
przy go to wu ją ce mło dych wy ko naw ców otrzy ma li na gro dy
książ ko we, na to miast wy ko naw cy skrom ny po czę stu nek. 

Da riusz Jach

XXXIII Gmin ne Świę to

Pio sen ki i Tań ca 

W Ze spo le Szkół im. św. Ja na Kan te go w Lisz kach od był
się pierw szy fe styn or ga ni zo wa ny wspól nie przez uczniów, ro-
dzi ców, na uczy cie li i pra cow ni ków szko ły pod sta wo wej i gim-
na zjum czy li utwo rzo ne go nie ca ły rok te mu Ze spo łu Szkół im.
św. Ja na Kan te go w Lisz kach. 

Po la tach prze rwy wzna wia my i za mie rza my kon ty nu ować
daw niej szą tra dy cję or ga ni zo wa nia przez Gim na zjum ro dzin nych
fe sty nów o wy raź nie ro dzin nym i pik ni ko wym cha rak te rze. W tym
ro ku te ma tem prze wod nim fe sty nu by ła „ro dzin na po dróż w cza-
sie”. Ucznio wie przy po mo cy na uczy cie li przy go to wa li sta no wi ska
pre zen tu ją ce w ja ki spo sób zmie niał się spo sób funk cjo no wa nia,
wa run ki ży cia, kuch nia i oby cza je ro dzin ne na prze strze ni wie ków,
po czy na jąc od pa le oli tu czy li epo ki ka mie nia łu pa ne go. Wie le
miej sca po świę co no tak że róż nym tra dy cjom ro dzi ny we współ-
cze snym świe cie. 

Na sce nie wy stą pi li ucznio wie ze śmiesz ny mi ske cza mi, na -
sze ma lusz ki z naj młod szych klas szko ły pod sta wo wej i star sze
dzie ci śpie wa ją ce pio sen ki przy go to wa ne na za ję ciach chó ru, pod
ba tu tą Ja na Ko wal czy ka. Od by ła się tak że li cy ta cja prac pla stycz-
nych na szych uczniów oraz wy stę py za pro szo nych go ści: po kaz ka-
ra te tra dy cyj ne go (sek cja ka ra te ru szy w na szej szko le od wrze śnia
2013), wspa nia ły po kaz walk ry cer skich i tra dy cji śre dnio wiecz-
nej za pre zen to wa ny przez gru pę re kon struk cji hi sto rycz nej Re-
con struc to. Z wiel kim en tu zja zmem zgro ma dzo na pu blicz ność
przy ję ła wy stę py gru py ta necz nej Esca pe pro wa dzo nej w na szej
szko le przez Piotr ka Ka pu stę. Gru pa ta świę ci suk ce sy na wie lu
sce nach, na wet tych o ran dze ogól no pol skiej. 

Oprócz wspa nia łych wy stę pów i sto isk te ma tycz nych na go -
ści cze ka ło jesz cze wie le in nych atrak cji. Mię dzy in ny mi za pre zen-
to wa li śmy smo ka Wi klisz ka, któ ry tuż po fe sty nie wziął udział
w Trzy na stej Pa ra dzie Smo ków w Kra ko wie. 

Od wcze sne go po po łu dnia do go dzin wie czor nych moż na by -
ło kosz to wać spe cja łów kuch ni re gio nal nej, kieł ba sy li siec kiej, ku-
kie łek, do mo wej ro bo ty se rów, zsia dłe go mle ka, smal ców, bi go su,

żu ru, gril lo wa nej kieł ba sy, gril lo wa ne go dro biu, ham bur ge rów, di-
no bur ge rów, eko lo gicz nych kieł ków i sa ła tek oraz przy sma ków
kuch ni świa ta (da nia kuch ni in dyj skiej, mek sy kań skiej, fran cu-
skiej). W zdu mie nie wpra wiał wi dok wie lo ści i róż no rod no ści ciast
przy go to wa nych przez ro dzi ców na szych uczniów. W ka wia ren ce
oprócz ciast moż na by ło na pić się ka wy, her bat i skosz to wać prze-
pysz nych lo dów zro bio nych we dług tra dy cyj nej re cep tu ry. 

Swo istym wy da rze niem był mecz pił ki noż nej, w któ rym na-
prze ciw sie bie sta nę ły dru ży ny na uczy cie li i ro dzi ców z jed nej stro -
ny, a uczniów Gim na zjum z dru giej stro ny. Fe sty no wi to wa rzy szy -
ła wy sta wa prac fo to gra ficz nych przy go to wa nych przez gru pę
uczniów na za ję ciach fo to gra fii ar ty stycz nej pro wa dzo nych w Gim-
na zjum. Chęt ni mo gli wy ko nać so bie por tret w szkol nym stu dio
fo to gra ficz nym. 

Fe styn 2013 oka zał się wiel kim suk ce sem or ga ni za cyj nym.
Or ga ni za to rzy sta nę li na wy so ko ści za da nia i po ka za li naj wyż szą
kla sę. Sło wa wiel kie go uzna nia na le żą się dla na szej Ra dy Ro dzi-
ców, któ ra z nie praw do po dob nym za an ga żo wa niem włą czy ła się
w przy go to wa nie fe sty nu. Wspar cie ma te rial ne i fi nan so we, któ re
otrzy ma li śmy od bar dzo wie lu do bro czyń ców szko ły i lu dzi nie-
zwy kle życz li wych utwier dzi ło nas w prze ko na niu, że po dej mu jąc
się za dań na rzecz szko ły, dzie ci i spo łecz no ści lo kal nej nie po zo-
sta nie my bez po mo cy. Za to wspar cie w imie niu ca łej spo łecz no-
ści szkol nej, ser decz nie i uro czy ście dzię ku ję.

Da riusz Jach

Ro dzin na po dróż w cza sie 

Do Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Lisz kach za wi ta ły star-
sza ki z Pu blicz ne go Przed szko la w Lisz kach. Ce lem spo tka nia by -
ło pro mo wa nie ksią żek po przez bli skie spo tka nie z ksią żecz ka mi
z na szych pó łek. Dzie ci sa mo dziel nie wy bie ra ły książ ki, zwłasz cza
z ulu bio ny mi bo ha te ra mi li te rac ki mi. By ły rów nież za gad ki słow -
ne do prze czy ta nych ksią że czek. Na stęp nie przed szko la ki prze nio-
sły po sta cie z ba jek na pa pier, a owo cem ich twór czej pra cy jest
wy sta wa ry sun ków. (GBP)

Twór cza pra ca przed szko la ków 
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LKS „Gwiaz da” Ście jo wi ce for mal nie ist nie je od 1955 ro -
ku, ale je go za wod ni cy już kil ka lat wcze śniej roz gry wa li me cze
pił ki noż nej. W swo jej dłu giej hi sto rii prze ży wała wzlo ty
i upad ki grą żą ce na wet za prze sta niem dzia łal no ści. Ten rok
z pew no ścią przej dzie do hi sto rii, bo wiem pił ka rze już wkrót -
ce bę dą mo gli ko rzy stać z no wo cze snej szat ni.

Na sze klu by spor to we

„Gwiaz da” Ście jo wi ce

Zi mo we za ba wy
Szko ła Pod sta wo wa w Pie ka rach ogło si ła kon kurs pla-

stycz ny pt. Za ba wy zi mo we. Po my sło daw czy nia mi kon kur -
su by ła An na Dziur got i An na Le lek– na uczy ciel ki edu ka cji
wcze snosz kol nej. Kon kurs spo tkał się z wiel kim za in te re so-
wa niem szkół na szej Gmi ny. 

Do ju ry kon kur so we go do tar ło aż 60 prac przed sta wia ją-
cych łyż wia rzy, nar cia rzy, dzie ci le pią ce bał wa ny, wal czą ce na
śnież ki. Au to rzy prac, czy li dzie ci ze szkół w Rącz nej, Je zio rza-
nach, Cho le rzy nie, Ka szo wie nr 1 i nr 2 wy ka za ły się nie spo ty-
ka ną po my sło wo ścią i zna jo mo ścią wszel kich tech nik pla stycz-
nych. Naj bar dziej zwra ca ły uwa gę pra ce ze Szko ły w Rącz nej,
któ re przy cią ga ły wzrok swo ją sta ran no ścią i es te ty ką. Ju ry

w skła dzie Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Pie ka rach Gra ży na
Wro na -Drob czyk, Elż bie ta Nęc ka i An na Dziur got mia ły bar dzo
du ży pro blem z wy bo rem naj lep szej pra cy, gdyż każ dy ry su nek
był wy jąt ko wy i nie po wta rzal ny. Wresz cie uda ło się pod jąć de-
cy zję: I miej sce zdo by ła pra ca San dry Po la kie wicz z Rącz-
nej, II miej sce dla Emi lii Bie ża ło z Ka szo wa nr 2 i III miej sce
– Olaf Kuć z Pie kar.

Wszy scy na gro dze ni zja wi li się wraz z ro dzi ca mi i na uczy-
cie la mi w Szko le w Pie ka rach, gdzie zo sta ły wrę czo ne na gro dy
ufun do wa ne przez Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku lę oraz SP
Pie ka ry. Uczest ni cy otrzy ma li słod ki po czę stu nek i grom kie bra -
wa. Bar dzo dzię ku je my za tak licz ny udział w kon kur sie, za wy-
ro zu mia łość i cier pli wość i ma my na dzie ję, że wszyst kie dzie ci
bę dą na dal roz wi jać swo je ta len ty pla stycz ne. 

Ma ry la Ma łu cha -Ka pu sta

Kie ro wa nie klu bem to nie ła twa dzi siaj pra ca, zwłasz cza że
czę sto bra ko wa ło nie tyl ko środ ków na dzia łal ność klu bo wą, ale
na wet za wod ni ków no gry… Na szczę ście Sa mo rząd Gmi ny Lisz -
ki za wsze prze zna czał do ta cje na pod sta wo we wy po sa że nie i sta tu-
to we opła ty, bez któ rych klub nie miał by szans na dal sze ist nie nie,
a i no wi za wod ni cy te raz gra ją znacz nie chęt niej. Obec nie „Gwiaz -
da” roz gry wa me cze w „C” kla sie znaj du jąc się w środ ku ta be li.

W dru ży nie gra ją: Ka mil Drew niak (ka pi tan); Łu kasz Opry-
chał (bram karz); obroń cy – Ra fał Drew niak, Piotr Ho rosz ko, Kon rad
Kor cel, Ad rian Ko wa lik, Ma ciej Ra pu ta, Krzysz tof Mo stek, Sta ni sław
No wak, Da riusz Pac, Grze gorz Gach, Mar cin Kró lik; na past ni cy
– Krzysz tof Drew niak, Ma te usz Ku biś, Zbi gniew Lu dwi kow ski, Piotr
Si ko ra, Łu kasz Bo twin, Adam Ta bor ski, po moc ni cy – Pa weł Gru ca,
Mar cin Mi chal czyk, Ma te usz Ro sek, Krzysz tof Su chan, Grze gorz Ta-
bor ski, Łu kasz Wier no wol ski. Ze spół tre nu je Ry szard Drew niak.

Od 2004 ro ku przy klu bie dzia ła sek cja ju nio rów, tre nu ją ca
raz w ty go dniu na klu bo wym bo isku lub na ha li spor to wo – wi do-
wi sko wej w Lisz kach (zi mą) pod okiem tre ne ra Bro ni sła wa Au gu-
sty nia ka. Mło dzi za wod ni cy bar dzo do brze so bie ra dzą w roz gryw-
kach i ma ją szan se na za ję cie czo ło wych miejsc w II li dze ju nio rów
młod szych. To przy szłość na szej dru ży ny. Kil ko ro z nich – Ja kub
Cze kaj, Ma te usz Ka pu sta, Da niel Mo stek, Ra fał Mo stek, Piotr Kor-
cel już mo że grać w gru pie se nio rów – do da je Ry szard Drew niak.

TAŁ

Ście jo wic ki klub ma szczę ście nie tyl ko do dzia ła czy i spor-
tow ców. Bo isko na któ rym roz gry wa ne są me cze, po ło żo ne jest na
piasz czy stym te re nie i szyb ko ob sy cha na wet po ulew nych desz -
czach. Dzię ki te mu ła twiej jest o nie go za dbać, choć jak zgod nie
wszy scy twier dzą, po trzeb na jest je go grun tow na re no wa cja. Za-
wod ni cy i dzia ła cze od wie lu lat sta ra li się o szat nię. By ło bar dzo
cięż ko roz po cząć ja kie kol wiek pra ce przy szat ni z za ple czem so cjal-
nym. Przez kil ka lat za bie ga li śmy o te ren pod klu bo wy bu dy nek.
Cie szę się, że Spół ka Pa stwi sko wa w Ście jo wi cach prze ka za ła te ren
i uda ło się roz po cząć bu do wę. Wie le za an ga żo wa nia w roz wią za nie
na sze go pro ble mu wło żył rad ny Ra dy Gmi ny Lisz ki Mi ro sław Su-
chan, a jesz cze więk sze sło wa uzna nia na le żą się Wój to wi Gmi ny
Lisz ki Wa cła wo wi Ku li za po zy ska nie środ ków fi nan so wych z Unii
Eu ro pej skiej na bu do wę szat ni! Dzię ki te mu po raz pierw szy w na-
szej gmi nie ta ki obiekt po wsta nie za le d wie w rok i to z utwar dzo-
nym par kin giem i dro gą do jaz do wą! Wkrót ce za koń czą się pra ce
i za wod ni cy wraz z sę dzia mi bę dą mo gli ko rzy stać z do sko na łych
wa run ków do upra wia nia spor tu. Bę dą w nim tak że to a le ty dla osób
nie peł no spraw nych, a na pod da szu du ża świe tli ca na po trze by so-
łec twa – mó wi z du mą pre zes „Gwiaz dy” Ście jo wi ce Ry szard Drew-
niak, któ ry kie ru je klu bem od sze ściu lat.

Fundacja im. ks. Siemaszki w Piekarach ogłasza, że w okre -
sie wakacji, w każdy piątek dzieci z opiekunami zamiesz -
kujące na terenie Gminy Liszki, mają bez płat ny wstęp na
basen za okazaniem potwierdzenia zamiesz kania. 

W dniu 23 czerwca od godziny 14.00 do 18.00 zapra -
szamy na Festyn Uśmiechu, zapewniamy kon kursy,
liczne atrakcje i dobrą zabawę.






