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Do żyn ki Gmi ny Lisz ki w Rącz nej

Do żyn ki Gmi ny Lisz ki to naj więk sza te go rocz na im pre za
ple ne ro wa w na szej Gmi nie. Rącz na wi ta ła spra gnio nych wra -
żeń go ści i wi dzów ory gi nal ną de ko ra cją na wią zu ją cą do mi -
nio nych już żniw. 

Jak na ka zu je tra dy cja do żyn ki roz po czę ła uro czy sta msza
świę ta od pra wio na w in ten cji plo nów i rol ni ków w ko ście le pa ra -
fial nym w Rącz nej wspól nie przez pro bosz cza ks. Jac ka Strze lec k-
ie go i je go po przed ni ka ks. Woj cie cha Gło wę. Oko licz no ścio we ka -
za nie wy gło sił po cho dzą cy z Rącz nej Ho no ro wy Oby wa tel Gmi ny
Lisz ki ks. Sta ni sław Mól.

Po bo żym bło go sła wień stwie barw ny do żyn ko wy po chód
prze ma sze ro wał przy dźwię kach Or kie stry Dę tej z Cia no wic na te -
ren Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Rącz nej gdzie od był się ce re -
mo niał do żyn ko wy. 

Wień ca mi zo sta li tak że ob da ro wa ni tak że: senator RP Bog -
dan Pęk (prze ka za ła go de le ga cja Czu ło wa); rad ny Województwa
Ma ło pol skiego Ka zi mierz Cze kaj (Cho le rzyn); Sta ro sta Po wia tu
Kra kow skie go Jó zef Krzy wo rze ka (Chro sna); Jan Pa mu ła Pre zes
Zarządu MPL im. Jana Pawła II w Ba li cach (Mo ra wi ca); Za stęp ca
Wój ta Gmi ny Lisz ki Pa weł Li pow czan (Pie ka ry); rad na Po wia tu
Kra kow skie go i za ra zem Dy rek tor Gim na zjum w Mni ko wie Ja ni -
na Gre la (Mni ków); rad ny Po wia tu Kra kow skie go i jed no cze śnie
Kie row nik Re fe ra tu Inwestycji i In fra struk tu ry Urzę du Gmi ny
Lisz ki Ja nusz Faj to (Je zio rza ny); pro bosz li siec kiej pa ra fii ks Wła -
dy sław Szy mo niak (Lisz ki); Ka zi mierz Wnęk – rol nik, eme ry to -
wa ny agro nom (Ka szów); Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Lisz ki Zbi -
gniew Ka czor oraz Ko men dant Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie rzo wie
An drzej Ko wal ski (Kry spi nów – go spo darz przy szło rocz nych do -
ży nek).

Ko lo ry tu do żyn ko we mu or sza ko wi da ły po pu lar ne nie gdyś
(już moc no za po mnia ne) i dziś wi zy tów ki pol skie go rol nic twa – na
cze le je chał sta ry i po czci wy cią gni czek wła snej kon struk cji „es”
a tuż za nim no wo cze sny współ cze sny cięż ki cią gnik rol ni czy. Cią -
gnął on du żą przy cze pę, na któ rej pre zen to wa no in sce ni za cję
młoc ki ce pa mi przez chło pów pańsz czyź nia nych. 

Go ści po wi tał go spo darz te go rocz nych do ży nek Wójt Gmi ny
Lisz ki Wa cław Ku la wspól nie z soł tys Rącz nej Do ro tą Su chan -So -
be sto i rad ny mi Ra dy Gmi ny Lisz ki Krzysz to fem Kru pą i Pio trem
Tyr ką. Pra daw ny zwy czaj do ży nek to bar dzo wa żne wy da rze nie
w ży ciu lu dzi. Świę tu je my dzi siaj te go rocz ne zbio ry, któ re ma ją nam
wszyst kim za pew nić do sta tek chle ba i żyw no ści przez ca ły nad cho -
dzą cy rok – po wie dział Wójt Wa cław Ku la.

Po po wi ta niu go ści na stą pił ce re mo niał wrę cze nia chle ba
z te go rocz nych zbio rów. Sta ro sto wie do ży nek Lu cy na i Wie sław
Ka sprzyc cy (upra wia ją cy na 14 ha zbo ża i ku ku ry dzę) prze ka za li
go Wój to wi Gmi ny Lisz ki Wa cła wo wi Ku li, któ ry dzię ku jąc za ten
dar obie cał dzie lić go spra wie dli wie, po czym wraz ze sta ro sta mi
po dzie li li go i po czę sto wa li nim go ści. 

To nie ko niec do żyn ko wych atrak cji. Sce ną za wład nę li naj -
pierw tan ce rze z ze spo łu ta necz ne go „Cho chli ki” z Fun da cji im.
ks. Sie masz ki w Pie ka rach, a tuż po nich dzia ła ją ca przy Li siec kim
Gim na zjum gru pa ta necz na „Esca pe”. Trze cim ta necz nym ze spo -
łem by ły „Ta necz ni ce” z Za bie rzo wa. Go ści roz ba wił zna ny kra -
kow ski ka ba re ciarz Adam Grzan ka, a wie czo rem wy stą pił ze spół
roz ryw ko wy.

Pod czas do ży nek dzie ci mo gły z bli ska zo ba czyć do mo we
zwie rzę ta w spe cjal nej za gro dzie oraz sko rzy stać z wie lu atrak cji.
Za in te re so wa ni tech ni ką rol ni czą mo gli przyj rzeć się współ cze -
snym po tęż nym cią gni kom, ma szy nom rol ni czym i kom baj no wi.
Na spe cjal nym sto isku Wo je wódz ki Ośro dek Ko or dy nu ją cy pro -
pa go wał ak cję pro fi lak ty ki ra ka pier si. 

Or ga ni za to ra mi uda nych te go rocz nych do ży nek by ła Gmi na
Lisz ki wspól nie ze Sto wa rzy sze niem „Przy ja ciół Wsi Rącz na”, OSP
Rącz na, Sa mo rzą dem So łec twa Rącz na, któ rych wspie ra li rad ni
Ra dy Gmi ny Lisz ki Krzysz tof Kru pa i Piotr Tyr ka wraz z miesz -
kań ca mi. (TAŁ)

Jak zwy kle wie le hu mo ru i barw nych przy śpie wek to wa rzy -
szy ło ce re mo nii wrę cza nia wień ców do żyn ko wych. Ja ko pierw sza
wy stą pi ła de le ga cja so łec twa Rącz na, któ ra prze ka za ła wie niec
Wój to wi Wa cła wo wi Ku li.
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Świę to Kieł ba sy Li siec kiej
W połowie czerwca na ryn ku w Lisz kach od by ło się trze cie

Świę to Kieł ba sy Li siec kiej, któ re od by wa się na prze mian w gmi-
nach Lisz ki i Czer ni chów. Im pre za by ła oka zją do pro mo wa nia
także in nych pro duk tów lo kal nych zwią za nych z Gmi ną Lisz ki
oraz do za pre zen to wa nia przez na sze lo kal ne sto wa rzy sze nia ich
dorobku.

Or ga ni za to rem te go rocz nej edy cji by ła Gmi na Lisz ki, któ rą
wspie ra ło jak za wsze Kon sor cjum Kieł ba sy Li siec kiej, Urząd Mar -
szał kow ski i Gmi na Czer ni chów. Mi mo po cząt ko wych obaw, lo ka -
li za cja te go rocz nej im pre zy na od re stau ro wa nym ryn ku Li szek
przy ru chli wej dro dze wo je wódz kiej, nie spowodowała wiel kich
utrud nień w ruchu drogowym. Nad bez pie czeń stwem i po rząd -
kiem oraz płyn no ścią ru chu wzo ro wo czu wa li dru ho wie z OSP
Lisz ki, Ka szów, Kry spi nów, Pie ka r, Rącz nej, przy wspar ci po li cjan-
tów z za bie rzow skie go ko mi sa ria tu. 

Or ga ni za to rzy za dba li o wie le atrak cji. Oprócz sto iska kon -
sor cjum sku pia ją ce go wła ści cie li za kła dów mię snych i wę dli niar -
skich na któ rym sprze da wa no kieł ba sę Li siec ką pre zen to wa li się
tak że pro du cen ci in nych wy ro bów. Przy je cha li z oscyp ka mi, kar -
pia mi, mio da mi, pie czy wem i cia sta mi, lo da mi, a tak że in ny mi re -
gio nal ny mi pysz no ścia mi. Nie za bra kło oczy wi ście na szej ro dzi -
mej ku kieł ki i wy ro bów wi kli niar skich.

Swo je osią gnię cia za pre zen to wa ły sto wa rzy sze nia: „Suk ces”,
„Przy ja zne Pie ka ry”, „Ma ło pol ska Mo ra wi ca”, „Na Rzecz Zie mi Li -
siec kiej”, „Przy ja ciół Wsi Rącz na”, „Po mo cy Szko le Ma ło pol ska przy
Gim na zjum w Mni ko wie” i klub spor to wy LKS „Wi sła” Je zio rza ny.

 wszym miej scu na dal jest oscy pek, ale po pu lar ność na szej kieł ba sy
ro śnie i wkrót ce mo że wyjść na pro wa dze nie. – po wie dział Sta ni -
sław Mą dry z No wej Wsi Szla chec kiej, pro du cent kieł ba sy li siec kiej
i pre zy dent kon sor cjum sku pia ją ce go ośmiu pro du cen tów z No -
wej Wsi Szla chec kiej, Czu łów ka, Ka mie nia i Ryb nej. 

Go ściem spe cjal nym był Ho no ro wy Oby wa tel Gmi ny Lisz ki
ks. Sta ni sław Mól, z któ rym in te re su ją cy wy wiad na sce nie prze -
pro wa dził Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la. By ły w nim peł ne hu-
mo ru wspo mnie nia o lo kal nych i daw nych zwy cza jach, kieł ba sie li -
siec kiej, o od wie dzi nach w Li siec kiej pa ra fii ów cze sne go Me tro-
po li ty Kra kow skie go, ks. Kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły i oczy wi ście
o bli skich mu Je zu itach.

Na sce nie od sa me go po łu dnia go ści za ba wiał nie oce nio ny
pod czas ta kich im prez kon fe ran sjer Mar cin Kruk, któ ry nie tyl ko
za po wia dał wy stę py wie lu ar ty stów, ale tak że ba wił pu blicz ność
aneg do ta mi i licz ny mi kon kur sa mi. Wy stą pi li ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej Nr 1 w Ka szo wie, ze spół ta necz ny „Cho chli ki” z Fun-
da cji im. ks. Sie masz ki w Pie ka rach, chór przy Gim na zjum w Lisz -
kach. Wi dzów za ba wiał tak że ze spół folk lo ry stycz ny z Laj ko ni -
kiem, ze spół roc ko wy „La ta ją ce Ta le rze”, ze spół po po wy „Pi ters”
oraz ilu zjo ni sta Ro man Ro szyk. 

Wszyst kich go ści ser decz nie po wi ta li wspól nie wój t Gmi ny
Lisz ki i wójt Gminy Czer ni chó w. Tra dy cja wy ra bia nia kieł ba sy Li -
siec kiej jest dłuż sza niż hi sto ria na szych obec nych gmin. Wspól nie
or ga ni zu je my świę to, by pro mo wać na sze lo kal ne pro duk ty i na sze
gmi ny – pod kre ślił Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la.

Kieł ba sa Li siec ka, na zy wa na też po tocz nie „kra ja ną” to wy rób
z mię sa wie przo we go. Kru cha, so czy sta, w ko lo rze ciem no brą zo -
wym, wy ni ka ją cym z pro ce su na tu ral ne go wę dze nia. Miej sco wi
rzeź ni cy za czę li wy twa rzać ją na prze ło mie XIX i XX w. To pro dukt
z unij nym cer ty fi ka tem ja ko ści. Kieł ba sa li siec ka jest co raz bar dziej
roz po zna wal na. Zna la zła się na dru gim miej scu wśród pro duk tów
re gio nal nych, po sia da ją cych ozna cze nia geo gra ficz ne. Na pier-

Ran gę Świę ta Kieł ba sy Li siec kiej swo im udzia łem pod kre śli -
li: po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go Pa weł Ko wal; po sło wie na
Sejm RP An drzej Adam czyk i Ja ro sław Go win; Wi ce wo je wo da Ma -
ło pol ski An drzej Ha ręź lak; rad ny Województwa Ma ło pol skiego
Ka zi mierz Cze kaj; wła dze po wia tu kra kow skie go: Sta ro sta Jó zef
Krzy wo rze ka, Wi ce sta ro sta Ur szu la Sto chel, Prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Ta de usz Na ba gło; Wójt Gmi ny Za bie rzów Elż bie ta Bur-
tan; Dy rek tor MI STiA w Kra ko wie Ja nusz Ole siń ski. Spe cjal ne po -
zdro wie nia na de słał Mar sza łek Ma ło pol ski Ma rek So wa. (TAŁ)

Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la (od le wej), po seł na Sejm RP An drzej
Adam czyk, po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go Pa weł Ko wal, Wójt Gmi -
ny Czer ni chów Szy mon Ły tek
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da rze nia mi sprzed 70 lat. Uczest ni cy ob cho dów otrzy ma li przy -
go to wa ną przez człon ków Sto wa rzy sze nia „Na rzecz Zie mi Li -
siec kiej” oraz Sto wa rzy sze nia „Przy ja zne Pie ka ry” bro szur kę
„Pa cy fi ka cja Pie kar 4 lip ca 1943”.

Kosz ty uro czy sto ści zwią za nych z 70. rocz ni cą pa cy fi ka cji
Pie kar wy nio sły 14.000 zł i zo sta ły prze zna czo ne na: za kup ka -
mie nia wraz z trans por tem oraz za go spo da ro wa nie te re nu skwe -
ru, za kup ła wek, za kup oświe tle nia, wy ko na nie ta bli cy wraz  li -
te ra mi, wy ko na nie i wy dru ko wa nie za pro szeń i pla ka tów, wy -
ko na nie i wy dru ko wa nie bro szur ki po świę co nej pa cy fi ka cji Pie -
kar. Pie nią dze po cho dzi ły z po niż szych źró deł: Ra da Ochro ny
Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa w War sza wie – 7.000 zł, Sto wa rzy -
sze nie „Przy ja zne Pie ka ry” – 3.000 zł, Sto wa rzy sze nie „Na rzecz
Zie mi Li siec kiej” – 3.000 zł (sto wa rzy sze nia prze ka za ły na ten
cel do ta cje na wspie ra nie or ga ni za cji po za rzą do wych otrzy ma -
ne od Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku li), rad ny Gmi ny Lisz ki
Ma rek Le gut ko – 1.000 zł. TAŁ

W rocz ni cę pa cy fi ka cji Pie kar

W Pie ka rach od by ły się uro czy ste ob cho dy 70. rocz ni cy
pa cy fi ka cji miej sco wo ści przez Niem ców, zor ga ni zo wa ne
przez Sto wa rzy sze nie „Przy ja zne Pie ka ry” wraz z Ochot ni -
czą Stra żą Po żar ną w Pie ka rach i Sto wa rzy sze niem „Na rzecz
Zie mi Li siec kiej”, we współ pra cy z Soł tys Pie kar Zo fią Py la
i rad nym Gmi ny Lisz ki Mar kiem Le gut ko, Wój tem Gmi ny
Lisz ki Wa cła wem Ku lą oraz Ra dą Ochro ny Pa mię ci Walk
i Mę czeń stwa w War sza wie.

Naj waż niej szym punk tem uro czy sto ści by ło po świę ce nie
obe li sku z ta bli cą upa mięt nia ją cą 70. rocz ni cę pa cy fi ka cji Pie kar
przez Niem ców. Ob cho dy roz po czę ła msza św. kon ce le bro wa na.
Prze wod ni czył jej pro boszcz pa ra fii li siec kiej ks. Wła dy sław Szy -
mo niak. Na po cząt ku na bo żeń stwa głos za brał współ ce le bru ją -
cy naj święt szą ofia rę ks. Sta ni sław Mól (Ho no ro wy Oby wa tel
Gmi ny Lisz ki). W kil ku sło wach przy wo łał po stać swe go krew -
ne go z Pie kar, An to nie go Ku be rę, któ ry po niósł śmierć 4 lip ca
1943 r. pod czas pa cy fi ka cji Li szek. Po nim prze ma wia li dwaj go -
ście z Tyń ca, be ne dyk ty ni: pod prze or o. Wło dzi mierz Za tor ski
(współ ce le brans) oraz brat Jan Lu ter. Po krót kim wpro wa dze -
niu przy po mi na ją cym wie lo wie ko we związ ki mię dzy opac twem
w Tyń cu a Pie ka ra mi i są sied ni mi wsia mi od czy ta li hi sto rię pa-
cy fi ka cji w Pie ka rach, Lisz kach i Ka szo wie za no to wa ną przez
klasz tor ne go kro ni ka rza.

Ka za nie pod czas mszy św. wy gło sił ks. Szy mo niak pod kre -
śla jąc ak tu al ność zła, któ re cza sem, jak przed 70 la ty w Pie ka -
rach i Lisz kach, przy bie ra for my zbrod ni wo jen nych, a cza sem
prze mo cy na uli cy czy nie na wi ści we wnątrz ro dzin.

Po za koń cze niu Mszy św. uczest ni cy uro czy sto ści, wśród
któ rych by ło kil ka na ście osób pa mię ta ją cych wy da rze nia sprzed
70 lat, prze szli pod obe lisk, gdzie ks. Szy mo niak do ko nał po -
świę ce nia ta bli cy.

Ostat nią część ob cho dów roz po czął po kaz tań ców lu do -
wych za pre zen to wa nych przez dzie cię cy ze spół „Cho chli ki” oraz
kon cert pie śni pa trio tycz nych w wy ko na niu wie lo let nie go na -
uczy cie la mu zy ki w Szko le Pod sta wo wej w Pie ka rach Ja na Ko -
wal czy ka przy akom pa nia men cie Zie mo wi ta Paw li sza. W prze -
rwie mię dzy wy stę pa mi or ga ni za to rzy roz da li na gro dy uczniom
Szko ły Pod sta wo wej w Pie ka rach wy róż nio nym w kon kur sie
pla stycz nym na te mat pa cy fi ka cji. Uro czy sto ściom to wa rzy szy -
ła wy sta wa na gro dzo nych prac oraz fo to gra fii zwią za nych z wy -

Materiały niezbędne do ociepleń
i wykończeń

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

i wiele innych
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Rad ni Ra dy Gmi ny Lisz ki przy ję li spra woz da nie z wy ko -
na nia bu dże tu Gmi ny Lisz ki i udzie li li ab so lu to rium Wój to wi
Gmi ny Lisz ki za rok 2012, o co wnio sko wa ła Ko mi sja re wi zyj -
na Ra dy Gmi ny Lisz ki. 

Ko mi sja Re wi zyj na Ra dy Gmi ny Lisz ki jesz cze przed se sją
ab so lu to ryj ną, po wni kli wej ana li zie wy ko na nia ubie gło rocz ne go
bu dże tu i sta nu mie nia Gmi ny Lisz ki, za wnio sko wa ła udzie le nie
ab so lu to rium Wój to wi Gmi ny Lisz ki Wa cła wo wi Ku li stwier dza -
jąc że bu dżet gmi ny był re ali zo wa ny pra wi dło wo. Wnio sek po zy -
tyw nie za opi nio wa ła Re gio nal na Izba Ob ra chun ko wa spra wu ją ca
nad zór nad fi nan sa mi gmin (ta ki obo wią zek na kła da na sa mo rzą -
dy miast i gmin usta wa o sa mo rzą dzie te ry to rial nym).

Dzię ku ję rad nym za udzie le nie ab so lu to rium. Bę dę się sta rał
dać z sie bie wszyst ko co naj lep sze dla do bra na szej Gmi ny – po dzię -
ko wał Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la.

Ubie gło rocz ne do cho dy bu dże tu gmi ny za pla no wa no w wy -
so ko ści 43,09 mi lio nów zło tych i zo sta ły zre ali zo wa ne na po zio mie

97% (41,65 mi lio nów zło tych). Wy dat ki za pla no wa no na po zio -
mie 52,90 mi lio nów zło tych i zo sta ły zre ali zo wa ne w 81% (42,84
mi lio nów zło tych). Na fi nan so wa nie za dań in we sty cyj nych wy da -
no 13,44 mi lio nów zło tych, oświa tę i wy cho wa nie – 16,15 mi lio -
nów zło tych, po moc spo łecz ną – 4,79 mi lio na zło tych, ad mi ni stra -
cję pu blicz ną – 4,13 mi lio nów zło tych.

Pod czas se sji rad ni przy ję li tak że spra woz da nia fi nan so we
Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej oraz Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go
Za kła du Opie ki Zdro wot nej, któ ry ubie gło rocz ną dzia łal ność za -
koń czył bez strat fi nan so wych (dwa la ta te mu od no to wa no stra tę
w wy so ko ści 275 ty się cy zło tych). Za kład dzia ła w ra mach środ ków
otrzy ma nych z kon trak tów z Na ro do we go Fun du szu Zdro wia.
W 2012 ro ku SP ZOZ w Lisz kach w ra mach pod sta wo wej opie ki
zdro wot nej udzie lił po nad 42 ty sią ce po rad me dycz nych, a je go fi -
lia w Mo ra wi cy udzie li ła po nad 14 ty się cy po rad. W ra mach am-
bu la to ryj nej opie ki spe cja li stycz nej przy ję to pra wie 3 ty sią ce pa c-
jen tów w po rad ni gi ne ko lo gicz nej oraz po nad 4 ty sią ce pa cjen tów
w po rad ni sto ma to lo gicz nej. Prze pro wa dzo no tak że 1.347 ba dań
EKG i 886 ba dań USG. Na te re nie ośrod ka w ubie głym ro ku zor-
ga ni zo wa no kil ka krot nie ba da nia słu chu, oku li stycz ne, mam mo-
gra ficz ne i dop ple row skie.

TAŁ

Po zy tyw na oce na pra cy
Wój ta Gmi ny Lisz ki

Po ma ga ją ca łym ro dzi nom
Li siec kiej”. Do wspól nej za ba wy za chę ca ła Ja ni na Olej ko, na to  -
miast uwiecz nie niem na fo to gra fiach do brej za ba wy za ję ła się
Edy ta Ko czwa ra. Wspar cia udzie li li tak że spon so rzy: pie kar nia
„Ły sa Gó ra” Ja nu sza Tro ja na prze ka za ła pie czy wo i ciast ka,
a „Spe cja ły Li siec kie” Bo gu sła wa i Ja nu sza Krom ka prze ka zali
kieł ba skę na gril la.

Pro jekt „Mam szan sę. Pro gram ak ty wi za cji spo łecz nej i za-
wo do wej pod opiecz nych GOPS Lisz ki” jest współ fi nan so wa ny
ze środ ków Unii Eu ro pej skiej. Je go cał ko wi ty koszt wy no si
614.000 zł, na to miast kwo ta do fi nan so wa nia przez UE to
531.048 zł. Głów nym ce lem pro jek tu jest zmniej sze nie za gro że -
nia wy klu cze niem spo łecz nym ro dzin wie lo pro ble mo wych z te -
re nu gmi ny Lisz ki. Pro jekt sta no wi kon ty nu ację roz po czę te go
w 2010 ro ku pro jek tu pod na zwą: „Mam szan sę. Pro gram ak ty -
wi za cji spo łecz nej i za wo do wej pod opiecz nych GOPS Lisz ki”.
Jed nak w swo im za ło że niu ma na ce lu do tar cie do nie co in nej
gru py be ne fi cjen tów. Ad re sa ta mi pro jek tu są ro dzi ny za gro żo ne
wy klu cze niem spo łecz nym z po wo du bra ku za trud nie nia, nie -
peł no spraw no ści, ubó stwa, i in nych dys funk cji, któ re po wo du -
ją, iż ro dzi na jest ob ję ta po mo cą przez GOPS Lisz ki. Po przez re -
ali za cję pro gra mu ro dzi ny otrzy mu ją wspar cie i po moc. Ma ją
moż li wość udzia łu w spo tka niach z psy cho lo giem, tre ne rem,
spe cja li stą w za kre sie te ra pii dzie ci – w ra mach gru py wspar cia
i spo tkań in dy wi du al nych. Prze wi dzia na jest rów nież moż li wość
uzu peł nie nia po sia da ne go przez pod opiecz nych wy kształ ce nia.
Dzię ki unij ne mu do fi nan so wa niu w GOPS za trud nio no do dat -
ko wo dwóch pra cow ni ków so cjal nych, któ rzy ob słu gu ją te ren
Gmi ny Lisz ki z za kre su za dań Ośrod ka Po mo cy.

TAŁ

Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Lisz kach zor -
ga ni zo wał pik nik in te gra cyj ny dla do ro słych i dzie ci. Na pik -
nik za pro szo no po nad 120 pod opiecz nych ośrod ka z ro dzin
uczest ni czą cych w pro jek cje sys te mo wym „Mam szan sę.
Pro gram ak ty wi za cji spo łecz nej i za wo do wej pod opiecz nych
GOPS Lisz ki”.

Dzię ki życz li wo ści spół ki „Nad Za le wem” pod po trze by pik -
ni ku zo stał nie od płat nie udo stęp nio ny te ren obok Karcz my Ro-
ha ty na. Te ren ide al nie nada wał się pod te go ty pu im pre zę,
zwłasz cza, że wzię ło w niej udział po nad osiem dzie siąt dzie -
ci. I to wła śnie dla dzie ci or ga ni za to rzy przy go to wa li wie le atrak -
cji. Naj młod si pod opiecz ni mo gli do wo li ko rzy stać z pla cu za -
baw, par ku li no we go, zjeż dżal ni, tram po li ny, gier i za baw pro -
wa dzo nych przez ani ma to rów a tak że prze jaz du ko ni kiem. Dla
chęt nych by ło ma lo wa nie twa rzy, a dla wszyst kich po czę stu nek
– grill, na po je, wa ta cu kro wa, po pcorn, lo dy. Atrak cją był po kaz
wy po sa że nia bo jo we go sa mo cho du ra tow ni czo – ga śni cze go
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej z Mni ko wa. Na Pik ni ku by li obec -
ni rów nież na si dziel ni co wi z Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie rzo -
wie, któ rzy od po wia da li na za da wa ne przez dzie ci py ta nia.

Wszyst ko to w ra mach re ali zo wa ne go przez GOPS pro jek -
tu unij ne go w po łą cze niu z obo wią zu ją cym Pro gra mem Ak tyw -
no ści Lo kal nej na la ta 2013-2015, któ ry za kła da m.in. dzia ła nia
o cha rak te rze in te gra cyj nym, pro mu ją cym ak tyw ne spę dza nie
cza su wol ne go. Po nad to przy przy go to wa niu Pik ni ku or ga ni za-
to rzy otrzy ma li wspar cie pań stwa Mał go rza ty i Da wi da Sty ryl -
skich oraz Paw ła Miś pre ze sa „Sto wa rzy sze nia na Rzecz Zie mi
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Har mo no gram od bio ru
od pa dów ko mu nal nych

Gmi na Lisz ki ob ję ła miesz kań ców no wym sys te mem go -
spo da ro wa nia od pa da mi. Na te re nie Gmi ny Lisz ki zbiór kę od -
pa dów ko mu nal nych od 01 lip ca 2013r. pro wa dzi fir ma AL BA
Po łu dnie Pol ska Sp. z o. o wy ło nio na w dro dze prze tar gu. Od -
pa dy od bie ra ne bę dą z czę sto tli wo ścią je den raz w mie sią cu.
Pierw szy zre ali zo wa ny od biór w mie sią cu lip cu zo stał wy ko -
na ny w mia rę spraw nie choć zda rza ły się nie licz ne re kla ma cje.

Har mo no gram od bio ru od pa dów ko mu nal nych

Przy po mi na my rów no cze śnie, że od pa dy od bie ra ne są z nie -
ru cho mo ści w go dzi nach od 7: 00-20: 00 (czas ten mo że ulec wy -
dłu że niu), na le ży za tem wy sta wić za rów no po jem ni ki jak i wor ki
z frak cja mi zbie ra ny mi se lek tyw nie przed go dzi ną 7: 00.

Od pa dy wiel ko ga ba ry to we, prze ter mi no wa ne le ki i che mi -
ka lia, zu ży ty sprzęt elek trycz ny i elek tro nicz ny, zu ży te opo ny, ba -
te rie i aku mu la to ry bę dą od bie ra ne dwa ra zy do ro ku (w mie sią -
cu kwiet niu i paź dzier ni ku). O do kład nym ter mi nie od bio ru tych
od pa dów miesz kań ców po in for mu je Fir ma AL BA ze sto sow nym
wy prze dze niem.

W przy pad ku py tań lub po ja wia ją cych się pro ble mów z od -
bio rem od pa dów pro si my o kon takt pod nu me rem te le fo nu:
12 280-62-34 wew. 45, bądź oso bi ście w bu dyn ku nr 230 Urzę du
Gmi ny Lisz ki, pok. nr 16. Na to miast wszyst kie uwa gi i re kla ma cje
w sy tu acjach nie ode bra nych od pa dów pro si my zgła szać do UG
Lisz ki pok. nr 16, lub te le fo nicz nie na wska za ny po wy żej nu mer
nie zwłocz nie po dniu od bio ru od pa dów lub w naj bliż szy dzień ro -
bo czy, gdy od biór wy pa da w so bo tę (tj. miej sco wo ści: Czu łów, Ka -
szów, Rącz na).

Wła ści cie le nie ru cho mo ści na leż ną opła tę (ob li czo ną w zło -
żo nej de kla ra cji) wpła ca ją na ra chu nek ban ko wy UG Lisz ki, nr
kon ta: 77 8591 0007 0210 0000 0068 0003, bez we zwa nia (nie bę -
dzie do star cza ny na kaz płat ni czy tak jak w przy pad ku po dat ku od
nie ru cho mo ści). Opła tę moż na uiścić w ka sie UG Lisz ki, prze le -
wem, bądź do ko nać wpła ty w Kra kow skim Ban ku Spół dziel czym
Od dział Lisz ki oraz Urzę dzie Pocz to wym do 30 dnia pierw sze go
mie sią ca kwar ta łu tj. do: 30 lip ca, 30 paź dzier ni ka, 30 stycz nia i 30
kwiet nia. W spra wach płat no ści in for ma cje moż na uzy skać pod
nu me rem te le fo nu: 12 280-62-41 wew. 58 lub oso bi ście w pok. nr
12 – bu dy nek Urzę du Gmi ny Lisz ki nr 230.

Po wyż szy har mo no gram oraz spo sób se lek tyw nej zbiór ki
moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej Urzę du Gmi ny Lisz ki:
www.lisz ki.pl (UG Lisz ki)

So łec twa Gmi ny Lisz ki Ter min od bio ru od pa dów
ko mu nal nych i se gre go wa nych

BA CZYN 1 śro da m -ca
CHRO SNA 1 śro da m -ca
MO RA WI CA 1 śro da m -ca
MNI KÓW 1 śro da m -ca
CZU łÓW 3 so bo ta m -ca
KA SZÓW 3 piątek m -ca
RĄCZ NA 3 so bo ta m -ca
BU DZYŃ 3 po nie dzia łek m -ca
CHO LE RZYN 3 po nie dzia łek m -ca
KRY SPI NÓW 3 po nie dzia łek m -ca
LISZ KI 3 po nie dzia łek m -ca
JE ZIO RZA NY 3 śro da m -ca
PIE KA RY 3 śro da m -ca
ŚCIE JO WI CE 3 śro da m -ca

Re jestr umów
nik. Po ło żo na zostanie tak że no wa na wierzch nia as fal to wa na
jezd ni. Koszt re mon tu te go od cin ka dro gi wy niesie 1,3 mi lio na
zło tych (wraz z do fi nan so wa niem ze środ ków unij nych).

•

Do koń ca wrze śnia zo sta nie od wod nio na dro ga osie dlo wa
w Kry spi no wie. Kosz tu ją ce 100.000 zło tych pra ce bę dą re ali zo -
wa ne na od cin ku oko ło 150 me trów bie żą cych.

•

Za koń czo no mo der ni za cję i roz bu do wę oczysz czal ni ście ków
w Pie ka rach. Obiekt zo stał od da ny do użyt ko wa nia, a je go wy -
daj ność oczysz cza nia ście ków w no wej tech no lo gii pra cy wzro -
sła do 1.600 me trów sze ścien nych na do bę. Koszt in we sty cji wy -
niósł po nad 12 mi lio nów zło tych, a Gmi na Lisz ki otrzy ma na
ten cel do fi nan so wa nie ze środ ków unij nych.

•

Wy ko na no kon ser wa cje ro wów me lio ra cyj nych w: Bu dzy niu na
od cin ku – 650 me trów bie żą cych (4.387 zło tych), Ka szo wie
– 520 me trów bie żą cych (11.437 zło tych), Pie ka rach 600 me -
trów bie żą cych (4.283 zło tych).  Wy ko szo no ko lej ny frag ment
(200 me trów bie żą cych) ro wu me lio ra cyj ne go w Pie ka rach (600
zło tych)

TAŁ

Do koń ca wrze śnia na dro gach gmin nych zo sta nie po ło żo ne
6.560 me trów kwa dra to wych no wej na wierzch ni as fal to wej
(koszt 320.400 zło tych). Pra ce bę dą re ali zo wa ne na dro gach osie -
dlo wych w Rącz nej, Kry spi no wie, Lisz kach, Czu ło wie, Mo ra wi -
cy, Ba czy nie i Cho le rzy nie. 

•

W sierp niu trwa ły ostat nie pra ce przy mo der ni za cji dro gi gmin-
nej Mo ra wi ca – Mni ków. Na od cin ku 1.250 me trów bie żą cych
wy ko na no ka na li za cję bu rzo wą i po ło żo no jed no stron ny chod -
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Li sty do re dak cji

Sło wa uzna nia dla
stra ża ków!

Wszyst kim dru hom stra ża kom, któ rzy po spie szy li i na dal nio -
są po moc po szko do wa nym w wy ni ku dłu go trwa łych opa dów desz -
czu, pod to pień i po wo dzi na le ży się ser decz ne po dzię ko wa nie. To
stra ża cy ochot ni cy, miesz kań cy na szej Gmi ny są nie za wod ni i nie -
za stą pie ni, na Nich za wsze moż na li czyć. 

W cza sie tych czerw co wych dni, gdy do tknę ła na sze re jo ny fa -
la pod to pień stra ża cy ochot ni cy pod ję li wie le in ter wen cji ra tu jąc
ludz ki do by tek. Pod kre ślić na le ży ich wiel kie za an ga żo wa nie i owoc -
ną współ pra cę z sa mo rzą dem gmin nym w usu wa niu wie lu groź -
nych za gro żeń. Stra ża cy wy jeż dża ją do po wo dzi, po ża ru, wy pad ku
dro go we go i wie lu in nych miej sco wych zda rzeń, któ rych ilość i róż -
no rod ność cią gle wzra sta. Za kres ich dzia łań pra wie nie róż ni się
od dzia łal no ści stra ża ków za wo do wych. Każ dy z nich ma swo je
obo wiąz ki za wo do we, ro dzin ne, do mo we ale gdy sły szy stra żac ką
sy re nę wzy wa ją cą do wy jaz du, nie od ma wia nie sie nia po mo cy dru -
gie mu czło wie ko wi!

A jak my, miesz kań cy, trak tu je my ich pra cę i czy umie my z sza -
cun kiem i chę cią po mo cy re ago wać? Czy mo że urzą dza my so bie
wy ciecz ki kra jo znaw cze aby zo ba czyć tra ge die ludz kie? Ilu z nas
po tra fi za ka sać rę ka wy i po móc po trze bu ją cym?

Nie ste ty od po wiedź na te py ta nia jest dru zgo cą ca… W te le wi -
zji oglą da li śmy przy kła dy so li da ry zmu miesz kań ców z pod to pio -
nych i za la nych re gio nów w Niem czech, Cze chach czy na Wę grzech.
Naj bar dziej opty mi stycz ny prze kaz pły nął ze zma ga ją ce go się z jed -
ną z naj więk szych w hi sto rii fa lą po wo dzio wą Bu da pesz tu – miesz -
kań cy choć na co dzień czę sto skłó ce ni są ze so bą – ra mię przy ra -
mie niu sta nę li obok sie bie by ra to wać swo je mia sto i swój wspól ny
do by tek przed po wo dzią. Mi mo prze ciw staw nych po glą dów współ -
pra co wa li ze so bą neo fa szy ści z ko mu ni sta mi, li be ra ło wie z so cja -
li sta mi czy na ro dow cy z mniej szo ścia mi wspól nie dźwi ga jąc wor ki
z pi askiem by umoc nić wa ły prze ciw po wo dzio we.

W na szej gmi nie wi dzie li śmy sce ny, za któ re po win ni śmy się
wsty dzić! Pod czas gdy zmę cze ni stra ża cy dwo ili i tro ili się by za bez -
pie czyć do my przed pod to pie niem, in ni miesz kań cy urzą dza li so -
bie wy ciecz ki by zo ba czyć co się dzie je. I na przy glą da niu, czę sto
z piw kiem w rę ku się koń czy ło… Nikt z ga piów nie od wa żył się
chwy cić za wo rek z pia skiem i wes przeć ak cję tych co ra to wa li ludz -
ki do by tek. Sły chać by ło na wet nie wy bred ne żar ty i ko men ta rze na
te mat pro wa dzo nych dzia łań ra tun ko wych i cierp kie uwa gi jak to
na za cho dzie pro wa dzi się pro fe sjo nal ne ak cje prze ciw po wo dzio -
we… Sło wem, co po nie któ rzy z ludz kiej tra ge dii, zro bi li so bie cyrk,
na śmie wa jąc się ze wszyst kie go ni czym ze ska czą cych w dzie cię cych
ubra niach małp i cie sząc się że od przy ro dy do sta li bez płat ny bi let
wstę pu na wi dow nię. Nie za uwa ży li tyl ko, że w tym cyr ku, któ ry tak
spon ta nicz nie zor ga ni zo wa li gra li głów ne ro le klau nów! Z pew no -
ścią to ich ży cio we ro le, z któ rych są bar dzo dum ni, bo wiem jesz cze
przez dłu gi czas chwa li li się zna jo mym na ja kim to by li „przed sta -
wie niu”!

Pod czas pra cy stra ża ków wie le dys ku to wa no, pa da ło wie le hi -
po tez kto za wi nił że do my lu dzi pod to pi ło… Nie bę dę ich cy to wać,

bo po ich wy słu cha niu już bo la ła mnie gło wa. Czę sto sły chać by ło
opi nie że to wi na wój ta gmi ny, bo stru mie nie wez bra ne a nie przy -
go to wał zbior ni ków by tą wo dę upu ścić. „Eks per ci” nie wska za li tyl -
ko na czy ją dział kę miał tę ma sy wo dy skie ro wać? Mo że te raz udo -
stęp nią swo je dział ki, a Gmi na wy ko na na nich po lde ry prze ciw po -
wo dzio we?

Co cie ka we wie le na tu ral nych po lde rów by ło już w na szej gmi -
nie, ale zo sta ły znisz czo ne przez pa zer ność lu dzi na pie nią dze. Star -
si miesz kań cy każ dej miej sco wo ści mo gą bez tru du wska zać pa stwi -
ska, łą ki czy nie użyt ki, na któ rych po więk szych desz czach przez
wie le dni, a na wet ty go dni sta ła wo da. Te re ny te by ły ni żej po ło żo -
ne, co po zwa la ło na zmniej sze nie fa li wez bra nio wej wo dy w lo kal -
nych cie kach i stru mie niach i sku tecz nie chro ni ło przed czę sty mi
i na gły mi pod to pie nia mi za bu do wań. Te re ny te by ły ma ło war to -
ścio we i nikt z „tu byl ców” nie od wa żył się na nich co kol wiek bu do -
wać. Zna leź li się jed nak in we sto rzy, któ rzy zwie trzy li moż li wość za -
rob ku i za czę li je sku po wać. Z bie giem cza su dział ki zo sta ły nad sy -
pa ne ty sią ca mi ku bi ków zie mi, co spra wi ło że pod czas ob fi tych opa -
dów wszyst ka wo da z tych te re nów od ra zu spły wa do cie ków i stru -
mie ni, któ re nie mo gą so bie po ra dzić z jej od pro wa dze niem. Dzi -
siaj tam gdzie by ły na tu ral ne po lde ry ma my au to stra dę, ha le pro-
duk cyj ne, skle py i osie dla miesz ka nio we. 

Ma my po stęp cy wi li za cyj ny, miej sca pra cy i skle py bli sko na -
szych do mów. Ma my utwar dzo ne dro gi i oka za łe par kin gi przed do-
ma mi. Ko rzy sta my z nich z przy jem no ścią, ale czę sto za po mi na my,
że praw na tu ry nie oszu ka my. Je śli po ja wi się ży wioł to nie rób my
z te go cyr ku, tyl ko nie śmy po moc za gro żo nym lu dziom. (Scyt ka)            

P o  d z i ę  k o  w a  n i e

Skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia za spraw nie prze -
pro wa dzo ną ak cję nie sie nia po mo cy pod czas pod to -
pień Pie kar. Szcze gól ne po dzię ko wa nia skła dam Ze -
spo ło wi do spraw Za rzą dza nia Kry zy so we go Gmi ny
Lisz ki i pa nu Ro ber to wi Bu dzia szek oraz wszyst kim dru -
hom OSP z Pie kar, Li szek, Czu ło wa, Mni ko wa i ak tyw -
nym miesz kań com Pie kar. Dzię ku ję tak że za oka za ne
wspar cie stra ża kom, dr. ks. Jac ko wi Ten dej z Ra do snej
No wi ny i pa ni Gra ży nie Kacz mar czyk z cu kier ni Kacz -
mar czyk, a tak że Pa ni kie row nik GZE AS Lisz ki Mał go -
rza cie Ba ster za po moc dzie ciom po po wo dzi. Za bez -
in te re sow ną po moc i od ruch ser ca bar dzo dzię ku je

Z wy ra za mi sza cun ku 
Zo fia Py la soł tys Pie kar

P o  d z i ę  k o  w a  n i e

Wszyst kim stra ża kom oraz wspie ra ją cym ich dzia ła nia
wła dzom Gmi ny Lisz ki skła da my szcze re sło wa po dzię -
ko wa nia za spraw nie prze pro wa dzo ną ak cję ra tun ko -
wą pod czas groź nych pod to pień. Wa sze dzia ła nia
uchro ni ły nasz do by tek przed znisz cze niem, za co bar -
dzo dzię ku je my!

Miesz kań cy Błoń Kry spi nów
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Sto wa rzy sze nie „Na Rzecz Roz wo ju Wsi Czu łów” ob cho -
dzi ło ju bi le usz 10-le cia dzia łal no ści. Ple ne ro wa im pre za by ła
po łą czo na z Dniem Dziec ka. Wy da rze nie to przy cią gnę ło
miesz kań ców Czu ło wa, a przede wszyst kim dzie ci, któ re otrzy -
ma ły sło dy cze, na gro dy w kon kur sach i za wo dach spor to wych
oraz in ne upo min ki.

Licz ni go ście nie tyl ko skła da li gra tu la cje i ży cze nia rów nie
sze ro kiej dzia łal no ści na ko lej ne la ta, ale mo gli się za po znać z ol-
brzy mim do rob kiem sto wa rzy sze nia „Na Rzecz Roz wo ju Wsi Czu -
łów”, o któ rym opo wie dzia ła je go Pre zes prof. Mał go rza ta Po nie -
dzia łek, a jej sło wa po twier dza ły dzie siąt ki pre zen to wa nych fo to -
gra fii na szkol nym dzie dziń cu. Mo że my po szczy cić się ol brzy mim
do rob kiem, a w na szej pra cy za wsze naj waż niej si by li lu dzie – ich
roz wój w róż nych dzie dzi nach, tak by jesz cze le piej mo gli ra dzić so -
bie w dzi siej szym świe cie. Dla nas naj waż niej szy jest ka pi tał ludz -
ki – mó wi prof. Mał go rza ta Po nie dzia łek.

Ży czył bym każ dej na szej miej sco wo ści ta kich przy by szów jak
Pa ni Pro fe sor, któ rzy z wiel kim za pa łem włą cza ją się w spo łecz ną
pra cę na rzecz swo jej no wej miej sco wo ści. Dzię ki jej oso bi ste mu za -
an ga żo wa niu i za wo do wym kon tak tom, miesz kań cy Czu ło wa mo -
gli zwie dzać no wo cze sne za kła dy rol ni cze i prze twór cze – mó wi
z uzna niem soł tys Czu ło wa i za ra zem rad ny Gmi ny Lisz ki Ta de usz
Ma stek.

Z oka zji ju bi le uszu dzia łal no ści or ga ni za to rzy przy go to wa li
wie le atrak cji dla naj młod szych uczest ni ków. Stra ża cy z OSP Czu -
łów zor ga ni zo wa li za wo dy spor to we z wy ko rzy sta niem hy dro net -
ki oraz po kaz ra tow nic twa dro go we go. Z ko lei spor tow cy z „Iskry”
Czu łów zor ga ni zo wa li kon kurs pił kar ski. Ucznio wie Szko ły Pod -
sta wo wej w Czu ło wie przy go to wa li przed sta wie nie o słoń cu oraz
spek takl „Ksią żę szu ka żo ny”. Na sce nie za pre zen to wa li się rów -
nież lau re aci kon kur su re cy ta tor skie go, któ ry od był się w szko le
pa rę dni wcze śniej.

Hi sto ria sto wa rzy sze nia roz po czę ła się w 2003 ro ku, kie dy ze -
bra ła się nie wiel ka gru pa lu dzi z Czu ło wa, a by ło ich za le d wie 16
i po sta no wi łi za ło żyć sto wa rzy sze nie. In spi ra cją do te go by ło po -
ja wie nie się moż li wo ści zdo by wa nia fun du szy na dzia łal ność,
przede wszyst kim kul tu ral no - oświa to wą. Po żmud nym pro ce sie
kom ple to wa nia do ku men tów, sze re gu ze brań, na pi sa niu i za twier -
dze niu sta tu tu oraz wnie sie niu ko niecz nych opłat, sąd za re je stro -
wał nie for mal ną gru pę pod na zwą „Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz -
wo ju Wsi Czu łów”. Po cząt ko wo wstą pi ło do Sto wa rzy sze nia 31 osób,
po tem licz ba ta stop nio wo wzra sta ła i obec nie wy no si 67. Nie zna -
czy to jed nak, że dzia łal ność ogra ni cza się tyl ko do ofi cjal nych
człon ków. Jest otwar ta dla wszyst kich miesz kań ców Czu ło wa i czę -
sto wy kra cza tak że po za je go gra ni ce. Przez pierw sze kil ka lat nie
do sta wa li śmy żad nych środ ków fi nan so wych i po za wy ma ga niem
od nas spra woz dań do gmi ny, urzę du sta ty stycz ne go i skar bo we go
nikt się o nas nie mar twił. Dzia łal ność po cząt ko wo opar ta by ła na
bez in te re sow nym za an ga żo wa niu sił i środ ków wie lu miesz kań ców
Czu ło wa, Ra dy So łec kiej z soł ty sem na cze le, dy rek cji i gro na na -
uczy ciel skie go Szko ły Pod sta wo wej, Ochot ni czej Stra ży Po żar nej,
Klu bu Spor to we go Iskra Czu łów, Ko ła Go spo dyń i lu dzi do brej wo li
– wspo mi na Mał go rza ta Po nie dzia łek.

Od swo je go po wsta nia Sto wa rzy sze nie po dej mo wa ło wie le
ini cja tyw o cha rak te rze go spo dar czym i or ga ni zo wa niu miesz kań -
ców do wspól ne go dzia ła nia dla do bra wsi a tak że or ga ni zo wa ło
nie od płat ne szko le nia z za kre su po zy ski wa nia fun du szy unij nych,
za sad ży wie nia, no wo cze snych tech no lo gii w ogrod nic twie. Co -
rocz nie Sto wa rzy sze nie urzą dza spo tka nia opłat ko we miesz kań -
ców Czu ło wa, ma ją ce na ce lu in te gra cję spo łecz no ści wiej skiej.

Dzię ki po zy ska nym do ta cjom z bu dże tu Gmi ny Lisz ki Sto-
wa rzy sze nie zor ga ni zo wa ło wie le lo kal nych im prez, a tak że wy -
cie czek pod no szą cych wie dzę miesz kań ców. 

Od 2007 ro ku Sto wa rzy sze nie or ga ni zo wa ło sys te ma tycz nie
dwa wy jaz dy w ro ku. Je den miał cha rak ter ści śle edu ka cyj ny, zwią -
za ny z ogrod nic twem, na wią zu ją cy do spe cy fi ki go spo da ro wa nia
na te re nach na szej wsi. Dru gi moż na okre ślić ja ko tu ry stycz no - hi -
sto rycz no - pa trio tycz ny, po sze rza ją cy wie dzę i wpły wa ją cy wy cho -
waw czo. Prze wa ża ją cą część kosz tów wy jaz dów po no si li za wsze
uczest ni cy, a z dru giej stro ny bez do fi nan so wa nia, wie lu lu dzi na
wy jaz dy nie by łoby stać. Przy roz dzia le gmin nych fun du szy za rzu -
ca się nam, że wy da je my pie nią dze na wy ciecz ki. To nie tyl ko wy -
ciecz ki, ale do brze prze my śla ne, a jed no cze śnie atrak cyj ne dzia ła -
nia, słu żą ce ce lom edu ka cyj no -wy cho waw czym. Bez te go nie mo że
być mo wy o pro ce sie prze obra ża nia pol skiej wsi – stwier dza Pre zes
Mał go rza ta Po nie dzia łek.

Dzię ki or ga ni zo wa nym wy ciecz kom miesz kań cy Czu ło wa
mo gli za po znać się z no wo cze sną upra wą po mi do rów szklar nio -
wych oraz róż, a tak że wiel ko to wa ro wą pro duk cją mar chwi w re-
jo nie Pszczy ny. W In sty tu cje Sa dow nic twa w Brze znej po zna li no -
we ga tun ki i od mia ny drzew i krze wów owo co wych, me to dy cię -
cia i na wo że nia w sa dach oraz pro duk cję in vi tro ma te ria łu szkół -
kar skie go. Zwie dzi li no wo cze sną prze cho wal nię owo ców w re jo nie
Łąc ka i tłocz nię na tu ral nych so ków owo co wych i wa rzyw nych.
Pod czas wy jaz du szko le nio we go do Ka te dry Ro ślin Ozdob nych
w po zna niu po zna li upra wę szpa ra ga, i za sa dy upra wy wa rzyw
w róż nych pod ło żach. Zwie dza li In sty tut Wa rzyw nic twa, Sa dow n-
ic twa i Kwie ciar stwa w Skier nie wi cach za po zna jąc się z no wy mi
me to da mi upra wy i ochro ny ro ślin, no wy mi ga tun ka mi i od mia -
na mi ro ślin ogrod ni czych oraz me to da mi prze cho wy wa nia pło -
dów ogrod ni czych. W za kła dzie Geo ter mia Pod ha lań ska w Bań -
skiej Niż nej po zna li spo so by wy ko rzy sta nia wód głę bi no wych do
ogrze wa nia miast i osie dli oraz do ce lów lecz ni czych i re kre acyj -
nych.

Zor ga ni zo wa no tak że wy ciecz ki: szla kiem ar chi tek tu ry drew-
nia nej Pod ha la, do Pra gi, Wro cła wia i na gó rę św. An ny, do Wied-
nia, Lwo wa, War sza wy oraz na Ukra inę. 

Sto wa rzy sze nie re ali zo wa no dwa pro jek ty edu ka cyj ne w ra-
mach Na ro do we go Fun du szu Spój no ści, fi nan so wa ne z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go: Ka pi tał Ludz ki, prze wi dzia ne dla
or ga ni za cji po za rzą do wych. W ra mach pierw sze go pro jek tu „La -
bo ra to rium wiej skiej wraż li wo ści” (na kwo tę 50.000 zł) szko le nia -
mi ob ję tych by ło oko ło 200 osób z Mo ra wi cy, Chro snej, Mni ko wa
i Czu ło wa. Pro wa dzo ne by ły warsz ta ty: kom pu te ro we, ogrod ni cze,
zie lar skie, flo ry stycz ne, ar ty stycz ne, mu zycz ne. Dru gi pro jekt
„Przez ak tyw ność in we stu ję w swo ją przy szłość” (47.830 zł)
– prze zna czo ny był przede wszyst kim dla mło dzie ży i obej mo wał
warsz ta ty te atral ne, kom pu te ro we, ar ty stycz ne, wo kal ne, ma lar -
skie, fo to gra ficz ne, mu zycz ne oraz spo tka nia z ak to ra mi, z psy -
cho lo giem i udział w spek ta klach te atral nych. Urzą dzo na też zo sta -
ła izba pa mię ci oraz do fi nan so wa ny ju bi le usz 135-le cia Szko ły
Pod sta wo wej w Czu ło wie. (TAŁ)

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

Przy stą pie nie do eg za mi nu jest jed nym z wa run ków ukoń -
cze nia szko ły. Nie ma moż li wo ści nie zda nia eg za mi nu – je śli uczeń
się na nim sta wi, eg za min bę dzie za li czo ny. Je śli uczeń nie od po -
wie na żad ne py ta nie, otrzy ma je dy nie wy nik 0 punk tów (od 2012
ro ku, 0% punk tów), z któ rym bę dzie star to wał w re kru ta cji do
szkół po nad gim na zjal nych.

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

Eg za min gim na zjal ny skła da się z trzech czę ści: hu ma ni sty-
cz nej; ma te ma tycz no -przy rod ni czej; ję zy ko wej (wpro wa dzo ny
przez Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej od ro ku szkol ne go
2008/2009). Z każ dej czę ści eg za mi nu moż na by ło uzy skać mak -
sy mal nie 50 punk tów, a od 2012 ro ku wy nik po da wa ny jest w pro-
cen tach. Wy nik eg za mi nu po da wa ny jest tak że w ska li sta ni no wej.

Ska la sta ni no wa sto so wa na w po mia rze dy dak tycz nym od po -
wia da na py ta nie ja ką po zy cję zaj mu je wy nik osią gnię ty przez ucz-
nia, 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.

Per ły Zie mi Li siec kiej
Pod czas te go rocz ne go Świę ta Kieł ba sy Li siec kiej ogło -

szo no wy ni ki konkursu Per ły Gmi ny Lisz ki, w któ rym brali
udział ucznio wie Szkól Pod sta wo wych i Gim na zjów z Gmi ny
Lisz ki.

Dy rek to rzy i wy cho waw cy z klas I -III i IV -VI ze Szkół Pod-
sta wo wych i z Gim na zjów do ko na li wy bo ru naj zdol niej szych
uczniów ze swo ich pla có wek. Spo śród zgło szo nych uczniów do
ple bi scy tu ko mi sja wy brała naj lep szych z naj lep szych. Re gu la -
min prze wi dy wał przy zna nie po jed nej na gro dzie z ka te go rii:
Szko ła Pod sta wo wa: kla sa I -III, kla sa IV -VI, Gim na zjum Mni -
ków i Gim na zjum Lisz ki. Ko mi sja zde cy do wa ła jed nak, iż przy -
zna ne zo sta ną dwie rów no rzęd ne na gro dy w ka te go rii klas IV -
-VI. Ma te ria ły przy go to wa ne przed or ga ni za to ra i prze ka za ne
ju ry by ły ano ni mo we. Ju ry kie ro wa ło się je dy nie i wy łącz nie kry-
te ria mi me ry to rycz ny mi w trak cie po dej mo wa nia de cy zji.

Do ple bi scy tu zgło szo nych zo sta ło pięć kan dy da tur wśród
klas I -III; 8 kan dy da tur z klas IV -VI oraz 2 kan dy da tu ry z Gim-
na zjów w Mni ko wie (1) i w Lisz kach (1). Zgło sze ni gim na zja li ści
zo sta li au to ma tycz nie lau re ata mi. Zgod nie z de cy zja mi ju ry lau -
re ata mi ple bi scy tu Per ły Gmi ny Lisz ki 2013 zo sta li: Kla sa I -III  –
An na Ro sek (kla sa III Szko ła Pod sta wo wa w Rącz nej); Kla sa IV -
-VI – Ka ta rzy na Le wek (kla sa VI Szko ła Pod sta wo wa w Rącz nej)
oraz Mi chał Knez (kla sa V Szko ła Pod sta wo wa w Pie ka rach).
Zgod nie z wo lą człon ków ko mi sji uczen ni ca kla sy VI Szko ły Pod -
sta wo wej w Czu ło wie Zu zan na Za włoc ka otrzy mu je wy róż nie -
nie. Uczen ni ca otrzy ma ła nie wie le mniej szą licz bę punk tów niż
lau re aci i ko mi sja po sta no wi ła przy znać uczen ni cy spe cjal ne wy -
róż nie nie. Lau re atem Gim na zjum w Mni ko wie zo stał Piotr Sko-
rup ka, a Gim na zjum w Lisz kach – Ewa Milcz.

Na gro dy wrę czy ła ko mi sja w skła dzie: Prof. dr hab. Mał go -
rza ta Po nie dzia łek – eme ry to wa ny na uczy ciel aka de mic ki, Pre -
zes Sto wa rzy sze nia na rzecz Roz wo ju wsi Czu łów; Ma rek Le gut -
ko – rad ny Gmi ny Lisz ki, wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia na rzecz
Zie mi Li siec kiej; Szy mon Jaś ko wiak – pre zes za rzą du Karcz my
Ro ha ty na, wi ce pre zes Spół ki „Ośro dek Re kre acji i Wy po czyn ku
„Nad za le wem” z sie dzi bą w Cho le rzy nie, któ ry ufun do wał
atrak cyj ne na gro dy – ta ble ty. (TAŁ)

Wy ni ki eg za mi nu gim na zjal ne go uczniów po szcze gól nych gim na zjów w Gmi nie Lisz ki w 2013 ro ku.
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Gim na zjum w Lisz kach 69 9% 59,7 5 53,1 4 39,0 3 53,5 3 56,3 46,1

Gim na zjum w Mni ko wie 49 14% 66,3 6 61,8 7 49,9 6 60,4 6 63,9 55,0

P o  d z i ę  k o  w a  n i e

Skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia Wój to wi Gmi ny
Lisz ki Wa cła wo wi Ku li oraz Kie row nik Re fe ra tu Rol nic -
twa Urzę du Gmi ny Lisz ki Mał go rza cie So ji za roz wią za -
nie pro ble mów po po wo dzio wych w so łec twie Pie ka ry

Z wy ra za mi sza cun ku Zo fia Py la, soł tys Pie kar

O g ł o s z e  n i e  d r o b n e
Wy naj mę lo kal w cen trum Li szek na par te rze.
tel. kon tak to wy 604 259 599 lub 12 656 06 50
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O stra ży po żar nej sły szy my zwykle wte dy gdy jest po trzeb -
na po moc, gdy już się coś wy da rzy ło, a przecież nie tyl ko wte dy
straż funk cjo nu je. Dzia ła ca ły czas, szko ląc się, ćwi cząc i po zna -
jąc moż li wo ści po sia da ne go sprzę tu. Naj bar dziej spek ta ku lar -
nym ćwi cze niem stra żac kim są gmin ne za wo dy spor to wo po żar -
ni cze. Od by wa ją się one co rocz nie, w róż nych miej sco wo ściach. 

W bie żą cym ro ku od by ły się na bo isku spor to wym w Mo ra -
wi cy. Pięk na, sło necz na po go da za chę ca ła do zja wie nia się przy bo -
isku i do pin go wa nie za wod ni ków. Po raz pierw szy po ja wi ły się na
tych za wo dach ze spo ły ko bie ce! Re pre zen to wa ły one dwie miej sco -
wo ści: go spo da rzy – Mo ra wi cę oraz Je zio rza ny. Tak więc do mi na -
cja męż czyzn w za wo dach stra żac kich zo sta ła prze ła ma na. 

Wy star to wa ły też dwie dru ży ny MDP dziew cząt – Pie ka ry i Je -
zio rza ny oraz dwie dru ży ny MDP chłop ców – Kry spi nów i Je zio rza -

ny. Se nio rzy wy sta wi li sie dem ze spo łów: Je zio rza ny, Ka szów, Kry -
spi nów, Mni ków, Mo ra wi ca, Pie ka ry i Ście jo wi ce. Aby uatrak cyj nić
za wo dy – Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la ufun do wał pu cha ry oraz
na gro dy pie nięż ne za 3 pierw sze miej sca w ka te go rii se nio rów. 

Po za cię tej ry wa li za cji w dwóch kon ku ren cjach: szta fe ta
7x50m z prze szko da mi oraz ćwi cze niu bo jo wym koń co wa ko lej -
ność by ła na stę pu ją ca: w ka te go rii MDP dziew cząt I miej sce dru ży -
na z Je zio rzan przed dru ży ną z Pie kar; w ka te go rii MDP Chłop -
ców I miej sce zespół z Je zio rzan przed druhami z Kry spi no wa;
w ka te go rii ko biet zwy cię ży ła dru ży na z Je zio rzan przed paniami
z Mo ra wi cy. Wśród se nio rów trzy pierw sze miej sca po dzie li ły mie -
dzy sie bie na stę pu ją ce dru ży ny: I miej sce Ka szów, II – Je zio rza ny,
a III miej sce Mni ków. 

W bie żą cym ro ku od bę dą się w dniu 8 wrze śnia po wia to we
za wo dy Mło dzie żo wych Dru żyn Po żar ni czych w Wię cła wi cach,
gmi na Mi cha ło wi ce. Na te za wo dy ja dą zwy cię skie dru ży ny MDP
z eli mi na cji gmin nych. Wszyst kim uczest ni kom za wo dów ser decz -
nie gra tu lu je my. Na gro dy wrę czał w imie niu Wój ta Gmi ny Lisz ki
Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Lisz ki Wła dy sław Szew czyk.

(STO)

Gmin ne Za wo dy Spor to wo
Po żar ni cze

Gdy rok te mu „Lot nik” roz po czy nał na no wo współ pra cę
z mło dzie żą na pierw szych za ję ciach po ja wia ło się po 5-7 chłop -
ców. Dziś szkół ka pił kar ska w kry spi now skim klu bie to trzy
dru ży ny zrze sza ją ce po nad 50 dzie ci w wie ku 5-12 lat!

Już se zon zi mo wy przy niósł zna czą cy po stęp. Chłop cy wraz
ze swo im roz wo jem no to wa li co raz lep sze wy ni ki, by osta tecz nie na
ha li za jąć czwar tą po zy cję w li dze or li ków. Do run dy wio sen nej
wraz z na pły wa ją cy mi no wy mi chęt ny mi do gry zgło szo ny zo stał
do dat ko wo ze spół ża ków, któ ry na ko niec se zo nu zajął trze cie miej -
sce w kla sy fi ka cji run dy wio sen nej. Or li ki w run dzie wio sen nej za -
li czy ły po raż kę tyl ko w ostat nim spo tka niu se zo nu, któ re go staw -
ką by ło mi strzo stwo li gi.

Rów nie uda nie kry spi no wia nie za pre zen to wa li się na tur nie-
jach, gdzie uczest ni czy li. W Pci miu, gdzie ry wa li zo wa li 9-lat ko wie
za ję li dru gie miej sce. W Swo szo wi cach, gdzie ry wa li zo wa li z chłop -
ca mi 2-3 la ta star szy mi upla so wa li się tuż za po dium. Ża ki na to -
miast bra ły udział w naj więk szym tur nie ju dla ich ka te go rii wie -
ko wej w Pol sce od by wa ją cym się z oka zji Dnia Dziec ka na obiek -
tach Hut ni ka. Oba ze spo ły uczest ni czy ły rów nież w tur nie ju De ich -

man na. I tak or li ki za ję ły trze cie miej sce w 20-ze spo ło wej li dze,
a ża ki dru gie w staw ce 14 dru żyn! 

Mi nio ny rok był wręcz nie sa mo wi ty, je śli weź mie my pod uwa -
gę roz wój pił kar stwa mło dzie żo we go w Kry spi no wie! Gdy w sierp niu
2012 ro ku przej mo wa łem pie czę nad ze spo łem or li ków nie śni ło mi
się, że za rok o tej po rze znaj dzie my się na obo zie spor to wym. Chłop -
cy nie mie li bo wiem od po wied nie go sprzę tu do tre nin gu, co po sta wi -
łem so bie za cel nu mer je den do re ali za cji. Wy dat nie po mo gli w tym
lo kal ni spon so rzy, za co na le żą im się wiel kie sło wa po dzię ko wa nia
– mó wi Krzysz tof Sad ko, tre ner któ ry ini cjo wał za ło że nie szkół ki.

I tak naj pierw na mi ko łaj ki dzie ci otrzy ma ły stro je tre nin go -
we z her bem klu bu na pier si. Na wio snę Karcz ma Ro ha ty na za spon -
so ro wa ła kom plet stro jów me czo wych, a fir ma trans por to wa FHU
Ja nu ba za ku pi ła kom plet dre sów re pre zen ta cyj nych dla 40 dzie ci!
Sprzęt oraz ko szul ki tre nin go we to dzie ło po mo cy pły ną ce od Kra -
ków Air port w ra mach kon kur su gran to we go „Wspie ra my są sia -
dów”. W no wym se zo nie Lot nik zgło sił do udzia łu w roz gryw kach
trzy dru ży ny: mło dzi ków (rocz ni ki 2001/02), or li ków (2003/04)
oraz ża ków (2005 i młod si), któ ry mi opie ko wał bę dzie się Da niel
Bu kal ski. Wciąż moż li we jest do łą cze nie do szkół ki Lot ni ka, a szcze -
gó ło wych in for ma cji moż na za się gnąć na stro nie in ter ne to wej klu -
bu: www.lot nik.fut bo lo wo.pl oraz pod nu me rem te le fo nu 514-990-
621. Tre nin gi w Lot ni ku to czy sta przy jem ność dla dzie ci w wie ku
5–12 lat, a mi le wi dzia ne są rów nież dziew czyn ki. (KS)

To idzie mło dość!

Zmia ny w „Lot ni ku”
ję, że za koń czą się one suk ce sem – mó wi pre zes Cze sław Sad ko.
Jest to spra wa prio ry te to wa dla klu bu, w któ rym tre nu je i gra po -
nad osiem dzie się ciu za wod ni ków. Oprócz pierw szej dru ży ny
„Lot ni ka” gra ją cej w V li dze, dru gi ze spół gra w„C” kla sie. Tre nu -
ją i roz gry wa ją me cze tak że trzy dru ży ny mło dzie żo we. Za wod -
ni ków tre nu je Pa weł Py la, Da niel Bu kal ski i Krzysz tof Sad ko. Za -
pra sza my do współ pra cy wszyst kich chęt nych dzia ła czy i za wod-
ni ków oraz lu dzi do brej wo li. Chce my stwo rzyć moc ną dru ży nę
pił kar ską opar tą na miej sco wych za wod ni kach – do da je Cze sław
Sad ko.

„Lot nik” mi mo ostat nich pro ble mów, bar dzo do brze so bie
po ra dził w run dach eli mi na cyj nych Ogól no pol skich Igrzysk LZS.
Bez a pe la cyj nie wy grał eli mi na cje po wia to we w Ra cie cho wi cach
awan su jąc do roz gry wek na szcze blu wo je wódz kim roz gry wa -
nych w By dli nie ko ło Ol ku sza. Wy gry wa jąc je za pew nił so bie
udział w fi na łach ogól no pol skich, któ re w tym ro ku od bę dą się
w Eł ku. „Lot nik” bę dzie bro nił w nich ubie gło rocz ne go ty tu łu Mi -
strza Pol ski.

TAŁ

W kry spi now skim „Lot ni ku” na stą pi ły wiel kie zmia ny,
któ re ma ją wy pro wa dzić klub na pro stą i za pew nić mu nor-
mal ne funk cjo no wa nie. Po wo ła ny zo stał no wy za rząd, a skład
dru ży ny zo stał opar ty na za wod ni kach miej sco wych.

Po zło że niu re zy gna cji Bo gu sła wa Bo chen ka do ko na no wy -
bo ru no we go pre ze sa, któ rym zo stał Cze sław Sad ko. Przy po mnij -
my, że piastował to stanowisko w la tach 1994–2007, osią ga jąc
z „Lot ni kiem” ogrom ne suk ce sy spor to we. Wy bra no tak że skład
no we go za rzą du klu bu, któ ry przez ko lej ne 4 la ta bę dzie wspo ma -
gał pre ze sa Cze sła wa Sad kę. W skład te go gre mium we szły na -
stę pu ją ce oso by: wi ce pre zes – Ry szard Wi la now ski; drugi wi ce -
pre zes – Ka zi mierz Ró życ ki; skarb nik – An drzej Ko szyc ki; se kre -
tarz – Piotr Karcz; człon ko wie za rzą du – soł tys Kry spi no wa Jó -
ze fa Wy żga, Ja ro sław Ko zia ra, Łu kasz Stry czek.

Przed no wym za rzą dem stoi te raz naj pil niej sze za da nie
– upo rząd ko wać spra wy fi nan so we klu bu i po zy ska nie no wych
spon so rów. Pro wa dzi my za awan so wa ne roz mo wy i mam na dzie -
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„Iskra” Czu łów nie by ła fa wo ry tem w swo jej gru pie roz -
gry wek pił kar skich, ale dzię ki cięż kiej pra cy za wod ni ków i tre -
ne ra awan so wa ła do „A” kla sy. W ten spo sób pił ka rze uczcili
ob cho dzo ny w ubie głym ro ku ju bi le usz czter dzie sto le cia dzia -
łal no ści klu bu.

To wiel ki suk ces na szych za wod ni ków i ich tre ne ra. To tak że
za słu ga pre ze sa klu bu Hen ry ka Ko ni ka, któ ry od dał swo je ser ce dla
klu bu, an ga żu jąc w pra cę spo łecz ną ca łą swo ją ro dzi nę. Ra zem
z tre ne rem An drze jem Noj kiem i kie row ni kiem dru ży ny Mar ci nem
Kwo ką stwo rzy li ze spół pił kar ski, któ re mu chce się grać bez żad nych
fi nan so wych pro fi tów – mó wi z du mą soł tys Czu ło wa i za ra zem
rad ny Gmi ny Lisz ki Ta de usz Ma stek. 

Pił ka rze wkła da ją ser ce do gry i ma ją wiel ki za pał. Chcie li -
śmy awan so wać i uda ło nam się to osią gnąć. Te raz chce my na dłu -
żej zo stać w „A” kla sie – do da je skrom nie pre zes Hen ryk Ko nik.

W dru ży nie gra ją: Kon rad Gra bow ski (ka pi tan – w mi nio -
nym se zo nie strze lił po nad dwa dzie ścia bra mek), na past ni cy
– Krzysz tof Au gu sty niak, Se ba stian Ba ca, Ma riusz Gło wac ki, Ro -
bert Wo śnik; po moc ni cy – Krzysz tof Ba łys, Krzysz tof Cy gan, Da -
niel Du ka ła, Bar tosz Fa ron, Grze gorz Gą sior, Na dir Im ko la, Ja kub
Ju rec ki, Alan Kli chow ski, Ma ciej Ko łacz, Wie sław Ko nik, Da mian
Kraw czyk; obroń cy – Mi chał Ba ster, Pa weł Bo roń, Fran ci szek
Karcz, Prze my sław Kwo ka, Ry szard Lew czuk, Łu kasz Pa siak, Piotr
Wa chow ski, Prze my sław Wit kow ski, Krzysz tof Wój cik, Mi chał Ka -

li szew ski; bram ka rze – Ja kub Bań do, Ma te usz Ko nik, Do mi nik Li -
piarz, Ma ciej Szew czyk. 

Klub mo że się tak że po chwa lić wy god ną szat nią i grun tow -
nie prze bu do wa nym przed dwo ma la ty bo iskiem, na co z bu dże tu
Gmi ny Lisz ki wy da no po nad 208 ty się cy zło tych. Nie ste ty ra dość
pił ka rzy z no we go bo iska na dal mą ci twar da mu ra wa. Fir ma re -
ali zu ją ca prze bu do wę na wio zła gli nia stej, nie prze pusz czal nej zie -
mi – tak że na wierzch nią war stwę, któ ra wsku tek te go jest nie prze-
pusz czal na i zbyt twar da. Po ule wie na mu ra wie stoi wo da, a w cza-
sie su szy jest tak twar do, że nie da się grać. Mam na dzie je, że pro -
blem ten zo sta nie roz wią za ny by za cho wać od po wied nie stan dar -
dy – zwra ca uwa gę rad ny Ta de usz Ma stek. 

Dzię ki za an ga żo wa niu za wod ni ków i dzia ła czy „Iskry” oraz
przy wspar ciu fi nan so wym spon so rów i ol brzy miej pra cy spo łecz -
nej po wsta ły try bu ny z miej sca mi sie dzą cy mi dla stu ki bi ców. Bez
wspar cia fi nan so we go Sa mo rzą du Gmi ny Lisz ki cięż ko by ło by tak
zna czą co po pra wić wa run ki do gry na szych za wod ni ków. Dzię ku -
je my tak że za środ ki na bie żą cą dzia łal ność, ale jej kosz ty znacz nie
prze wyż sza ją otrzy my wa ną z Gmi ny do ta cję. Nie oce nio ną po moc
otrzy mu je my tak że od na szych wier nych spon so rów: „PRO ME ROL”
Kry spi nów, „Wła dex” Lisz ki, „Gre gor Cars, „Su per bus”, „Wi tam pol”,
„Ro man ti ca” oraz z ko pal ni por fi ru i dia ba zu w Krze szo wi cach, za
co im ser decz nie dzię ku je my – do da je pre zes „Iskry” Hen ryk Ko nik.
(TAŁ)

Awans „Iskry” Czu łów 

Let nia za ba wa przy re mi zie
po szcze gól ny mi ze spo ła mi wg CTIF. Za wod ni ków do pin go wa li
naj lep si wi dzo wie – ro dzi ce uczest ni ków za ba wy. 

Po wo li wspól ne za ba wy dzie ci i stra ża ków wpi su ją się do
ka len da rza dzia łań dru hów z OSP Je zio rza ny. Co ro ku la tem
i w fe rie zi mo we or ga ni zo wa ne są ta kie dzia ła nia. Po raz ko lej -
ny Sa mo rząd Gmi ny Lisz ki wspie ra ich or ga ni za cję po przez
przy zna nie środ ków fi nan so wych na po czę stu nek i upo min ki
dla uczest ni ków. (STO)

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 wa ka cyj ne za ję -
cia dla dzie ci szkol nych sierp niu w ra mach za ba wy „Let nia
Spor to wa Szkół ka Stra żac ka”.

Przez ca ły mie siąc w po nie dział ki, śro dy i piąt ki od by wa ły
się za ję cia dla mło dzie ży. Na pierw sze spo tka nie przy szło dzie -
więt na ście dzie ci. Roz pię tość wie ko wa uczest ni ków by ła bar dzo
du ża, od 8 lat (i młod si z ro dzi ca mi ja ko wi dzo wie) do lat 16. Po
czę ści or ga ni za cyj nej prze pro wa dzo no za ję cia z roz wi ja nia li nii
ga śni czej. Pra wie wszy scy uczest ni cy te go rocz nej za ba wy brali
udział rok te mu w szkół ce – za ję cia te prze bie ga ły więc szyb ko
i spraw nie. A że dzień był upal ny – wo da la ła się sze ro ko.

Spo tka nia zor ga ni zo wa no na bo isku spor to wym przy
Szko le Pod sta wo wej w Je zio rza nach. By ły za ję cia spor to wo ru-
cho we z dal szy mi ele men ta mi szko le nia stra żac kie go, a w ostat-
nim ty go dniu in ten syw ne szko le nie dzie ci w ze spo łach do za -
wo dów we dług mię dzy na ro do we go re gu la mi nu CTIF. Na za koń -
cze nie za ba wy, zor ga ni zo wa no współ za wod nic two po mię dzy
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Dru ho wie z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Pie ka rach po
raz trze ci zor ga ni zo wa li fe styn ro dzin ny, ma ją cy na ce lu nie
tyl ko uła twić in te gra cję miesz kań ców w mi łej at mos fe rze, ale
i przy bli żyć co dzien ną pra cę stra ża ków.

Dla naj młod szych był plac za baw, a dla wszyst kich nie za bra -
kło gril lo wa nych sma ko ły ków. Atrak cją fe sty nu był po kaz spe cja -
li stycz nej dra bi ny stra żac kiej bę dą cej na wy po sa że niu Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Kra ko wie (JRG3). Dru ho wie z OSP Lisz ki
za pre zen to wa li lek ki sa mo chód ra tow ni czo – ga śni czy z no wo cze -
snym wy po sa że niem, a każ dy za in te re so wa ny mógł się do wie dzieć
do cze go słu ży je go spe cja li stycz ne wy po sa że nie. Na swo im sto -
isku Sto wa rzy sze nie „Przy ja zne Pie ka ry” pre zen to wa ło dzie ła miej -
sco wych ar ty stów, a tuż obok wie le za in te re so wa nia wzbu dzi ła ży -
wa ro dzi na pszcze la, któ rej ży cie moż na by ło ob ser wo wać przez
szkla ną ścian kę.

Do chód z fe sty nu prze zna czy my na za kup spe cja li stycz ne go
ze sta wu me dycz ne go, któ re go koszt za ku pu wy no si oko ło sie dem ty -

się cy zło tych. Mo że do koń ca ro ku, przy wspar ciu spon so rów, uda
nam się uzbie rać po trzeb ną kwo tę – mó wi Na czel nik OSP Pie ka ry
Wa cław Kru pa. Ma my już prze szko lo nych dru hów z za kre su udzie -
la nia pierw szej po mo cy me dycz nej i ta ki ze staw jest nie zbęd ny
w na szej jed no st ce. Dzię ku je my wszyst kim spon so rom za wspar cie
na sze go fe sty nu – do da je Pre zes OSP Pie ka ry Mar cin Ma zur. Spon-
so ra mi fe sty nu by li: pie kar nia „Ły sa Gó ra”, pie kar nia „Za bo row -
scy”, cu kier nia „Kacz mar czyk”, sklep „U Zdzi cha”, trans port to wa -
ro wy Jó zef Ka du la. (TAŁ)

Fe styn ro dzin ny
ze stra ża ka mi

Tur niej Spraw no ścio wy
Od dzia łów Przed szkol nych

do pie ro po trzy ma ją cych w na pię ciu do gryw kach. Oka za ło się,
że pierw sze miej sce za ję ły dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej w Kry -
spi no wie, dru gie – ze Szko ły Pod sta wo wej w Cho le rzy nie z fi lią
w Mni ko wie, a trze cie miej sce – ze Szko ły Pod sta wo wej w Pie -
ka rach. Każ dy uczest nik wró cił do do mu ze zło tym me da lem na
szyi, któ ry bę dzie mu przy po mi nał do brą za ba wę. Ser decz nie
dzię ku je my za po moc w or ga ni za cji kon kur su Wój to wi Gmi ny
Lisz ki Wa cła wo wi Ku li, Pa ni Dy rek tor, Na uczy cie lom i Ro dzi -
com ze Szko ły Pod sta wo wej w Pie ka rach oraz Spon so rom. 

An na Brze go wy i Elż bie ta Nęc ka

W Szko le Pod sta wo wej w Pie ka rach zor ga ni zo wa -
no V Gmin ny Tur niej Spraw no ścio wy Od dzia łów Przed -
szkol nych. Je go ha słem by ły sło wa: „Ruch to zdro wie, tak
przed szko lak każ dy po wie”. 

W tur nie ju wzię li udział naj bar dziej wy spor to wa ni przed -
szko la cy z ośmiu Od dzia łów Przed szkol nych przy na stę pu ją cych
Szko łach Pod sta wo wych: Cho le rzyn, Cho le rzyn z fi lią w Mni ko -
wie, Czu łów, Je zio rza ny, Ka szów nr 1, Kry spi nów, Pie ka ry, Rącz -
na. Ma li spor tow cy bra li udział w pię ciu dys cy pli nach spor to -
wych, w któ rych bie ga li szyb ko jak ge pard, ska ka li wy so ko jak
ty gry sek, rzu ca li cel nie dak ty la mi jak go ryl, peł za li spryt nie jak
wąż, utrzy my wa li rów no wa gę jak zwin na małp ka. 

Na szą roz grzew ką przed za wo da mi by ła pio sen ka har cer -
ska pt. „Dżun gla, dżun gla ja ka wiel ka dżun gla”. Wszyst kie dzie -
ci by ły wspa nia le przy go to wa ne a zwy cięz cy zo sta li wy ło nie ni

Na po cząt ku ma ja br. do ko ścio ła li siec kie go wró cił ob raz
Mat ki Bo żej Po cie szy ciel ki Stra pio nych, czy li Mat ki Bo żej Li -
siec kiej. Przez pół ro ku, pod opie ką dr Mał go rza ty No wa liń -
skiej, prze cho dził pro ces kon ser wa cji w kra kow skiej ASP. Mi -
mo złe go sta nu ma lo wi dła, uda ło się je od no wić i za bez pie czyć.
Przy oka zji ob raz zo stał pod da ny spe cja li stycz nym ba da niom.
Nie ste ty, nie da ją nam one osta tecz nych od po wie dzi na py ta nie
o je go po cho dze nie oraz dzie je. Wręcz prze ciw nie, po prze świe -
tle niu oka za ło się, że w rze czy wi sto ści ma my do czy nie nia
z dwo ma wi ze run ka mi Ma ryi z ma łym Je zu sem, wy ko na ny mi
je den na dru gim.

Ta jem ni ca ob ra zu
Pa ni Li siec kiej

Da ta po wsta nia star sze go, okre śla na jest na XVI lub XVII w.
Młod szy zo stał na ma lo wa ny po zu peł nym po kry ciu sza ro -nie bie -
ską far bą pierw sze go. We dług znaw ców zdo by to się na tak ra dy kal -
ny krok, by do pa so wać wi ze ru nek Ma ryi i Je zu sa do su kien ki po -
cho dzą cej naj praw do po dob niej z in ne go ma lo wi dła. Kom po zy cja
obu ob ra zów jest bar dzo zbli żo na, choć wy stę pu ją pew ne prze su -
nię cia, czy tel ne zwłasz cza w przy pad ku twa rzy obu po sta ci oraz
rąk Ma ryi. Pan Je zus w star szej wer sji przy tu lał głów kę do po licz -
ka Swej Świę tej Mat ki. Prze ma lo wa nia do ko na no naj wcze śniej
w pierw szych de ka dach XVIII w. Da tą gra nicz ną jest tu rok 1704,
w któ rym od kry to błę kit pru ski uży ty do wy ko na nia ob ra zu.

Du żo pre cy zyj niej moż na okre ślić czas po wsta nia srebr nej
su kien ki, któ ra zo sta ła od re stau ro wa na przez Woj cie cha Boch ni-
a ka, pra cow ni ka Mu zeum Na ro do we go w Kra ko wie. Na bla sze od -
bi te są bo wiem her by opa trzo ne si gla mi – pierw szy mi li te ra mi
słów ukła da ją cych się w ty tu ły i imio na. Znaj du ją się tam her by:
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pa pie ża In no cen te go X, Kró le stwa Pol skie go z cza sów Ja na Ka zi -
mie rza, bi sku pa kra kow skie go Pio tra Gem bic kie go, opa ta ty niec -
kie go (a za ra zem bi sku pa cheł miń skie go) Sta ni sła wa Pstro koń -
skie go oraz opac twa ty niec kie go i herb Ogoń czyk nie zi den ty fi ko -
wa ne go fun da to ra. Za wę ża to da ta cję na czas mię dzy 1648,
a 1655 r.

Nie ste ty, bez do dat ko wej kwe ren dy w ar chi wach zda ni je ste -
śmy je dy nie na do my sły. Być mo że zdar ta z ob ra zu i zra bo wa na
przez ko goś (zło dzie ja lub ob ce woj ska) su kien ka zo sta ła
w XVIII w. za stą pio na in ną, po zy ska ną ze skarb ca ty niec kie go. Pro-
boszcz za chwy co ny hoj nym da rem be -
ne dyk ty nów ka zał ma la rzo wi do sto so -
wać ob raz do su kien ki. Jed nak je że li
pro po zy cja od czy ta nia si gli ostat nie go
z wy mie nio nych her bów au tor -
stwa D. No wac kie go i K. Czy żew skie go
jest słusz na i wy bi te li te ry PDB BPL od -
no szą się do pro bosz cza li siec kie go
(ostat nie li te ry sta no wi ły by skrót Ple ba -
nus, względ nie Pa ro chus Li scien sis) sy -
tu acja mo gła być od wrot na – ja kieś nie -
szczę śli we zda rze nie prze trwa ła sa ma
su kien ka, a po zy ska ny gdzieś ob raz,
o zbli żo nej kom po zy cji, zo stał w tak
dra stycz ny spo sób przy sto so wa ny do
niej.

Kie dy na stą pi ło prze ma lo wa nie?
W tym te ma cie też nie ma ja sno ści.
Oso bi ście wy klu czył bym po ku tu ją cą
w nie któ rych pu bli ka cjach teo rię, iż na -
stą pi ło to w XIX w. Na le ży pod kre ślić, że
wy su nę li ją hi sto ry cy pro wa dzą cy ba -
da nia nad prze szło ścią zbu rzo ne go
w XIX w. ko ścio ła Wszyst kich Świę tych
w Kra ko wie. Z za cho wa nych do ku men tów wy ni ka, że pod czas li -
kwi da cji tej świą ty ni je den z ob ra zów za ku pił ks. Jó zef Ra ci bor ski,
ple ban w Lisz kach.

Au to rzy te zy, że za ku pio ny wów czas ob raz to ten sam, któ ry
obec nie czczo ny jest ja ko Mat ki Bo żej Li siec kiej, nie po da li na jej
po twier dze nie prze ko nu ją cych do wo dów. Tym cza sem z wy ko na -
nej 12 grud nia 1813 r. in wen ta ry za cji świą ty ni li siec kiej wy ni ka, że
już wów czas w oł ta rzu głów nym znaj do wał się ob raz Mat ki Bo żej
przy kry ty srebr ną su kien ką z dwie ma ko ro na mi, iden tycz ną jak
ta, któ ra przy kry wa obec nie Pa nią Li siec ką. Co waż ne in wen ta ry -
za cja by ła spo rzą dzo na tuż po ob ję ciu pro bo stwa przez ks. Ra ci -
bor skie go. Skąd inąd wie my, że w póź niej szym cza sie, w kruch cie
świą ty ni li siec kiej po ja wił się dru gi ob raz Mat ki Bo żej. Naj prost -
szym, a więc lo gicz nie naj lep szym wy tłu ma cze nie jest, iż by ło to
ma lo wi dło za ku pio ne w Kra ko wie.

Wi dział je, wła śnie w przed sion ku, Jó zef Łep kow ski, au tor
„Prze glą du zbyt ków prze szło ści w oko li cach Kra ko wa” być mo że
jesz cze w 1847 r.. Nie ste ty, z nie wia do mych przy czyn nie wspo -
mniał ani sło wem o cu dow nym ob ra zie z oł ta rza głów ne go. Co by -
ło te go po wo dem? Próż no do cie kać. Jed nak o tym, że ob raz Mat -
ki Bo żej Li siec kiej ist niał i znaj do wał się w oł ta rzu głów nym, in for-
mu je nas w swych wspo mnie niach zo sta wio nych w rę ko pi sie br.
Teo fil Ko wa lik, ka pu cyn ro dem z Li szek.

Zbu rze nie sta rej świą ty ni za gma twa ło nie co spra wę. We wnę -
trzu no wej po ja wił się tyl ko je den ob raz Mat ki Bo żej. Ten fakt oraz
ma ło sta ran nie wy ko na ny opis Łep kow skie go spo wo do wał, że au -
tor roz dzia łu o ko ście le li siec kim w„Te kach Gro na Kon ser wa to rów
Ga li cyi Za chod niej” wy snuł przy pusz cze nie, że w oł ta rzu głów nym

zo sta ł umiesz czo ny ob raz z kruch ty, a więc za ku pio ny z ko le gia ty
Wszyst kich Świę tych. Do mysł za czął żyć wła snym ży ciem, tra fia -
jąc do li te ra tu ry na uko wej. 

W świe tle po wyż sze go na le ży od rzu cić te zę, że ob raz zo stał
prze ma lo wa ny po tra fie niu do Li szek, czy li w la tach 30. XIX w. Do-
daj my tu do dat ko we ar gu men ty:

Wśród pa ra fian ist nie je po wszech ne prze ko na nie, że cu dow -
na Mat ka Bo ża Li siec ka znaj du je się w pa ra fii od wie ków, a wbrew
po zo rom pierw sza po ło wa XIX w. nie jest cza sem tak od le głym by
in for ma cja o pod mia nie ob ra zów nie za cho wa ła się w tra dy cji ust-

nej (na pew no zbul wer so wa ła by wier -
nych). 

Ra cjo nal nie rzecz bio rąc prze ma -
lo wa nie za ku pio ne go ob ra zu pod su -
kien kę nie mia ło by żad ne go sen su. Po
co ks. Ra ci bor ski miał by wy da wać pie -
nią dze na ład ny, za byt ko wy ob raz i od
ra zu prze ma lo wy wać go grun tow nie?

Na le ży pod kre ślić, że w XIX w. ob -
raz Mat ki Bo żej Li siec kiej cie szył się
opi nią cu dow ne go. O licz nych wo tach
wi szą cych obok nie go wspo mi na ły do -
ku men ty wi zy ta cji bi sku pich. Kwe ren -
da w ar chi wum die ce zjal nym pod tym
ką tem zo sta ła naj praw do po dob niej
prze pro wa dzo na pod ko niec lat 50.
Trud no po wie dzieć coś kon kret ne go na
jej te mat, po nie waż w ar chi wum pa ra -
fial nym nie ist nie je żad na do ku men ta -
cja. Je dy nym śla dem jest ar ty kuł Bro ni -
sła wy Sre bro opu bli ko wa ny w „Gło sie
li siec kich dzwo nów”, opar ty na od ręcz -
nie spi sa nej hi sto rii ob ra zu, obec nie za-
gi nio nej. Przy tocz my je go frag ment:

O cu dow nym ob ra zie Mat ki Bo żej wspo mi na ją naj star sze wi -
zy ta cje bi sku pie po cho dzą ce z lat 1663, 1704, 1727 oraz 1748 r. Wi -
zy ta cja z ro ku 1663 mó wi tyl ko ty le, że „jest po kry ta srebr ną bla -
chą z dwie ma zło te mi ko ro na mi”. Do pie ro wi zy ta cja z ro ku 1748
po da je do kład ny opis ob ra zu Mat ki Bo żej, a na szczy cie oł ta rza
by ły trzy ta blicz ki drew nia ne z na pi sem: „O Ma ria Suc cu re – Se -
mel Ma ter – Sem per Vir go, bę dą cy za wsze w głów nym oł ta rzu,
oto czo ny wo ta mi.”. 

Z po wyż sze go wy ni ka, że kult Mat ki Bo żej w Lisz kach jest
bar dzo sta ry, a Jej wi ze ru nek (nie ste ty, nie ma my pew no ści któ ry)
znaj do wał się w pa ra fii od bar dzo daw na, co naj mniej od cza su re -
stau ra cji świą ty ni po po ża rze, któ ry stra wił jej wnę trze w cza sie
po to pu szwedz kie go. Nie moż na tak że wy klu czyć, że ma lo wi dło
tra fi ło tu w związ ku z urzą dza niem ko ścio ła kon se kro wa ne go
w 1585 r. Po dru gie, od pierw szej po ło wy XVII w. (je że li nie wcze -
śniej) czczo no go ja ko cu dow ny, o czym świad czy ły wzmian ko wa -
ne licz ne wo ta dzięk czyn ne. 

Czy wo bec te go, czy nie war to by ło by zdjąć pierw szą war stwę
i spoj rzeć w twarz star szej Ma don nie? Per spek ty wa ku szą ca, jed -
nak to przed zna ną pa ra fia nom od dziec ka Ma ryi z Dzie ciąt kiem
mo dli ło się już co naj mniej kil ka, je że li nie kil ka na ście po ko leń.
Wie le osób do stą pi ło łask. Ta ki też był wer dykt ko mi sji kon ser wa -
tor skiej. Od sło nię to je dy nie gór ną część ob ra zu uka zu ją cą dwa
anio ły trzy ma ją ce nad gło wą Ma ryi kró lew ską ko ro nę, resz ta po -
zo sta ło w wer sji XVIII -wiecz nej.

In for ma cje do ty czą ce usta leń kon ser wa to rów za czerp ną łem
z Do ku men ta cji oprac. przez dr M. No wa liń ską.

Adam Ko wa lik

Fot. Paweł Mastek
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Na bo isku spor to wym „Lot nik” Kry spi nów od był się fe -
styn or ga ni zo wa ny przez kry spi now skich stra ża ków. Im pre -
zę roz po czął po kaz ra tow nic twa dro go we go, w któ rym
wspól nie z dru ha mi z OSP Kry spi nów bra li udział stra ża cy
z Pań stwo wej Stra ży Po zar nej Jed nost ki Ra tow ni czo Ga śni -
czej nr 3 oraz ze spół ra tow nic twa me dycz ne go. 

W sy mu lo wa nym wy pad ku do szło do da cho wa nia sa mo-
cho du oso bo we go, w któ rym uwię zio ny zo stał po szko do wa ny.
Na miej sce ja ko pierw si przy by li stra ża cy OSP Kry spi nów, któ -
rzy za bez pie czy li miej sce zda rze nia, usta bi li zo wa li po jazd oraz
do sta li się do po szko do wa ne go udzie la jąc pierw szej po mo cy
z wy ko rzy sta niem no we go sprzę tu za ku pio ne go z gran tu Kra -
ków Air port w ra mach re ali za cji pro jek tu „Roz wój ra tow nic twa
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Kry spi no wie ak ty wi za cją lo kal -
nej spo łecz no ści i po pra wą bez pie czeń stwa miesz kań ców”. Po
przy by ciu JRG 3 oraz ze spo łu ra tow nic twa me dycz ne go po szko -
do wa ny zo stał ewa ku owa ny na de skę or to pe dycz ną przez ba -
gaż nik i prze ka za ny ra tow ni kom me dycz nym ze spo łu ra tow n-
ic twa me dycz ne go. 

Pod czas fe sty nu pre zen to wa ne by ły sa mo cho dy ra tow ni -
czo -ga śni cze OSP, PSP oraz cięż ki sa mo chód ra tow nic twa tech -
nicz ne go Lot ni sko wej Służ by Ra tow ni czo -Ga śni czej. W ra mach

re ali za cji pro jek tu OSP Kry spi nów, któ ry zwy cię żył w kon kur sie
gran to wym „Wspie ra my Są sia dów” or ga ni zo wa nym przez Kra -
ków Air port utwo rzo ny zo stał punkt na uki pierw szej po mo cy
z wy ko rzy sta niem ma ne ki na i pre zen ta cji no we go sprzę tu OSP
do ra tow nic twa me dycz ne go za ku pio nych z do ta cji od władz
lot ni ska. Sta no wi sko cie szy ło się du żym za in te re so wa niem,
szcze gól nie wśród dzie ci, któ re za pra wi dło we wy ko ny wa nie re -
su scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej otrzy my wa ły upo min ki. 

Wie czo rem od by ła się za ba wa ta necz na, któ ra trwa ła do
ra na na stęp ne go dnia. Mi mo opa dów desz czu fre kwen cja fe sty -
nu by ła bar dzo za da wa la ją ca; za rów no dzie ci jak i do ro śli do -
sko na le się ba wi li. Stra ża cy OSP Kry spi nów skła da ją po dzię ko -
wa nia dla Karcz my Ro ha ty na, JRG 3 oraz Lot ni sko wej Służ by
Ra tow ni czo -Ga śni czej za wspar cie i wkład przy or ga ni za cji fe s-
ty nu. (OSP Kry spi nów)

Fe styn stra żac ki
w Kry spi no wie

W te go rocz nej Pa ra dzie Smo ków w Kra ko wie wzię ło
udział 38 smo ków, w tym smok Wi kli szek wy ko na ny przez
mło dzież Ze spo łu Szkół im. św. Ja na Kan te go w Lisz kach. Pa -
ra da jest im pre zą cy klicz ną or ga ni zo wa ną od 2000 ro ku przez
Te atr Gro te ska w Kra ko wie. W ra mach Świę ta Mia sta Kra ko wa,
już po raz trzy na sty, ko lo ro wy ko ro wód smo ków prze ma sze -
ro wał uli ca mi Sta re go Mia sta. Pa ra da Smo ków zna la zła się na
19 miej scu w ze sta wie niu 50 naj waż niej szych wy da rzeń kul tu -
ral nych na świe cie pla no wa nych na 2013 rok!

Wszyst kie fi gu ry smo ków wy ko na ne przez dzie ci i mło dzież
z do mów kul tu ry, szkół i przed szko li ca łe go kra ju wzię ły udział
w wiel kim kon kur sie na naj pięk niej sze go smo ka! Te ma tem prze-
wod nim te go rocz nej Pa ra dy Smo ków by ła kul tu ra Ma ło pol ski za
sto lat – kon ty nu owa na przez wie ki tra dy cja, jak też no we zwy cza -
je i zja wi ska kul tu ry ma ło pol skich miast i wsi. Wiel kie star cie tra -
dy cji z no wo cze sno ścią!

W te go rocz nej Pa ra dzie Smo ków wzię ło udział 38 smo ków,
w tym smok Wi kli szek wy ko na ny przez mło dzież Ze spo łu Szkół
im. św. Ja na Kan te go w Lisz kach pod opie ką Jo lan ty Urba niec, Da -
nu ty Ka wu li i Mar ka Pi wo war czy ka. Na zwa Wi kli szek po cho dzi
od słów: wi kli na i Lisz ki, po nie waż jed ną z tra dy cji kul ty wo wa -
nych na te re nie Gmi ny Lisz ki jest wi kli niar stwo. 

A oto hi sto ria na sze go smo ka: Smok Wi kli szek za miesz ki wał
te re ny Gmi ny Lisz ki po ło żo nej bez po śred nio przy za chod niej gra -
ni cy mia sta Kra ko wa, któ ra le ży na te re nie kra iny geo gra ficz nej
Bra ma Kra kow ska, na czę ści Bie lań ko -Ty niec kie go Par ku Kra jo -
bra zo we go oraz Ten czyń skie go Par ku Kra jo bra zo we go. Miesz kał
on po śród Ska łek Pie kar skich w Ja ski ni na Okrąż ku, gdzie w 1881

ro ku od ko pa no po cho dzą ce
ze środ ko we go pa le oli tu śla -
dy osad nic twa ne an der tal -
skie go czło wie ka. Przy sma -
kiem Wi klisz ka by ły ku kieł -
ki – buł ki o po dłuż nym
kształ cie wy pie ka ne w Lisz -
kach już od XV w. z cia sta
chle bo we go, a tak że kieł ba sa
li siec ka wy wo dzą ca się z tra -
dy cyj nej, gru bo kro jo nej
kieł ba sy kra kow skiej, wy t-
wa rza na na te re nie Gmi ny
Lisz ki od po ło wy XIX w.

Da nu ta Ka wu la

Smok Wi kli szek z Li szek
w Kra ko wie!
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W te go rocz nych roz gryw kach pił kar skich o Pu char Wój -
ta Gmi ny Lisz ki trium fo wa ła „Lisz czan ka” Lisz ki, któ ra już
w me czu eli mi na cyj nym po se rii rzu tów kar nych po ko na ła
moc no osła bio ny w tym se zo nie ze spół „Lot ni ka” Kry spi nów.

Za wo dy o Pu char Wój ta roz gry wa ły się na mu ra wie kry spi -
now skie go „Lot ni ka”, któ ry był ich or ga ni za to rem. Bra ło w nich
udział osiem ze spo łów pił kar skich z te re nu na szej gmi ny. W roz-
gryw kach eli mi na cyj nych zmie rzy li się:”Iskra” Czu łów –„Stra żak”
Rącz na (1:3); „Lot nik” Kry spi nów – „Lisz czan ka” Lisz ki (0:0, rzu -
ty kar ne 1:3); „Wi sła” Je zio rza ny – „Tę cza” Pie ka ry (1:4); „Gwiaz -
da” Ście jo wi ce – „Ka szo wian ka” Ka szów (1:9).

W pół fi na łach „Ka szo wian ka” po ko na ła 2:0 „Tę czę”, a „Lisz -
czan ka” w rzu tach kar nych 4:5 „Stra ża ka”. Mecz o trze cie miej sce
wy gra ła „Tę cza” 4:1 ze „Stra ża kiem”. W fi na ło wym po je dyn ku
„Lisz czan ka” po ko na ła 1:0 „Ka szo wian kę”. Kró lem strzel ców tur -
nie ju zo stał Łu kasz Mi chal czyk z „Tę czy” Pie kary, a naj lep szym

„Lisz czan ka” zdo by ła
Pu char Wój ta Gmi ny Lisz ki

Wio ska In diań ska w Bu dzy niu

Nad Za le wem na Pia skach, od był się II Bu dzyń ski
Pik nik Fa mi lij ny „In diań ska Wio ska” zor ga ni zo wa ny
przez Sto wa rzy sze nie „Ak tyw ny Bu dzyń”, przy wspar ciu
Gmi ny Lisz ki, spon so rów i przy ja ciół Sto wa rzy sze nia. 

Po prze dza ją ce go dni by ły zim ne i desz czo we, a w dzień
pik ni ku wy szło słoń ce i do dat ko wo za chę ci ło wszyst kich by
czas spę dzać ak tyw nie z ro dzi na mi i przy ja ciół mi. Przy wej -
ściu nad Za lew na Pia skach roz bi ła się Wio ska In diań ska,
a w niej cze kał na go ści wódz Czar ny Orzeł, sza man Bia ły
Kruk z sza man ka mi Oko Słoń ca i Po ran na Ro sa. Do wspól nej
za ba wy za pro si li i czu wa li nad jej spraw nym prze bie giem Po -
god na Twarz, Rwą cy Po tok i Mil czą cy Wilk oraz za przy jaź nio -
ne z sza ma nem Bia łym Kru kiem bia łe twa rze, któ re przy by ły
wierz chem na ko niach.

Od tań czo no in diań ski ta niec na po wi ta nie słoń ca i w po -
dzię ce, że po go da do pi sa ła. Do pi sa li tak że go ście – na si mi lu -
siń scy In dia nie w to wa rzy stwie do ro słych tak że prze bra nych
za In dian. Dla nich by ły warsz ta ty sza mań skie, ło wie nie ryb,
wy ścig jasz czu rek, rzu ty szysz ka mi do ko sza, strze la nie z łu -
ku pod czuj nym okiem przy ja cie la In dian kow bo ja Old Shat -
ter han da, któ re cie szy ło się naj więk szym po wo dze niem.

Od wie dził nas tak że bla da twarz Za stęp ca Wój ta Gmi ny
Lisz ki Pa weł Li pow czan, na rę ce któ re go zło ży li śmy za pro sze -
nie i za pew nie nie, że w przy szłym ro ku bę dzie III Ro dzin ny
Pik nik w Bu dzy niu i już dziś zbie ra my pie niąż ki na na gro dy.

Uczest ni cy pik ni ku mie li też przy jem ność słu chać mu zy -
ki in diań skiej, pod czas któ rej prze wi dzia ne kon ku ren cje prze -
bie ga ły w mi łej, ro dzin nej at mos fe rze. Na ko niec zo sta ło wy -
ło nio ne zwy cię skie ple mię „Rą cze ko nie”, nie mniej jed nak każ -
dy uczest nik pik ni ku otrzy mał ma łą pa miąt kę.

Za pra sza my ser decz nie na http://www.mo jal bum.com.pl
/Al bum=SAS BHIO7 gdzie moż na zo ba czyć wię cej zdjęć z pik -
ni ku. Do zo ba cze nia na na stęp nym pik ni ku w Bu dzy niu! (Sto-
wa rzy sze nie Ak tyw ny Bu dzyń)

bram ka rzem – Mi chał Cho le wa z „Lisz czan ki”. Pu cha ry zwy cięz -
com oraz sprzęt spor to wy dru ży nom bio rą cym udział w tur nie ju
ufun do wał i wrę czył Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la. (TAŁ)





  

 z my�l� o ludziach starszych, 
 którzy potrzebuj� pomocy w �yciu codziennym, 
 maj� do�� samotno�ci i potrzebuj� kontaktu  
 z innymi lud�mi.  
 Mimo upływaj�cych lat chc� czu� si� szcz��liwi. 
 Osoby, które chc� tak sp�dzi� jesie� �ycia  
 w ciepłej rodzinnej atmosferze serdecznie 
 zapraszamy do zamieszkania w naszym domu.  
 

 Dom znajduje si� w malowniczej okolicy   
 wokół ziele�, cisza i spokój kontakt z natur� 
 - niedaleko Krakowa.  
 Nasz dom przeznaczony jest dla o�miu osób,  
 dla których przygotowały�my cztery  
 dwuosobowe pokoje z łazienkami.  
 Do dyspozycji sala telewizyjna z kominkiem, 
 sala gimnastyczna, taras i ogród.  
   
 
 

 
Oferujemy naszym mieszka�com: 

• pobyt stały, czasowy oraz dzienny 
• całodobowa opieka wykwalifikowanego  
 personelu 
• pomoc w zaopatrzeniu w lekarstwa 
• pełne wy�ywienie 4 posiłków dziennie 
• pranie odzie�y, prasowanie 
• tereny spacerowe – ogród, okolica 
• organizacja urodzin, imienin, �wi�t 
• mo�liwo�� wyj�cia do teatru, kina, opery 

 


