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Szat nia w eks pre so wym
tem pie!

Dzię ki do fi nan so wa niu z Pro gra mu Ob sza rów Wiej skich
na la ta 2007-2013 w nie speł na rok Gmi na Lisz ki mo gła wy bu-
do wać szat nię spor to wą wraz z par kin giem w Ście jo wi cach.

Or ga ni za to rzy uro czy sto ści – Klub „Gwiaz da” Ście jo wi ce, Sto-
wa rzy sze nie „Per spek ty wa”, OSP Ście jo wi ce oraz sa mo rząd so łec -
twa wraz z rad nym Mi ro sła wem Su cha nem za dba li o atrak cje dla
miesz kań ców. By ły kon kur sy i za ba wy dla dzie ci i do ro słych, me -
cze pił ki noż nej oraz wie czor na za ba wa.

Szat nia spor to wa w Ście jo wi cach jest czwar tym obiek tem te -
go ty pu, któ re go po wsta nie fi nan so wał w ostatnim czasie Sa mo-
rząd Gmi ny Lisz ki. Tym ra zem uda ło się go wy bu do wać w eks pre-
so wym tem pie wraz z utwar dzo nym par kin giem, pod jaz dem
i chod ni kiem. Na par te rze bu dyn ku po wsta ły szat nie dla dru żyn
pił kar skich i sę dziów wraz z za ple czem sa ni tar nym oraz to a le ty
dla ki bi ców. W ob szer nym użyt ko wym pod da szu znaj dzie się miej -
sce na pro wa dze nie róż nej dzia łal no ści kul tu ral nej i spo łecz nej.
Zgod nie z przy zna ną po mo cą Gmi na Lisz ki na pod sta wie zło żo ne -
go wnio sku i za war tej umo wy z wy ko naw cą ma otrzy mać kwo tę
do fi nan so wa nia w wy so ko ści 325.457 zło tych kosz tów kwa li fi ko-
wa nych. Otrzyma je z Pro gra mu Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-
2013 w ra mach dzia ła nia „Od no wa i roz wój wsi”. Jest on re ali zo wa -
ny w ra mach Pro gra mu, osi 4 „Le ader”, dzia ła nie 413 „Wdra ża nie
lo kal nych stra te gii roz wo ju”. Umo wa z wy ko naw cą zo sta ła za war -
ta na kwo tę 481.940 zło tych. (TAŁ) 

Od da nie go to we go obiek tu do użyt ku to du że wy da rze nie dla
miesz kań ców Ście jo wic, god ne wy jąt ko wej uro czy sto ści. Roz po-
czę ła ją msza świę ta, pod czas któ rej pro boszcz pa ra fii Je zio rza ny
ksiądz Jó zef Obyr tacz po świę cił i po bło go sła wił bu dow lę. Go ści
po wi tał pre zes „Gwiaz dy” Ście jo wi ce Ry szard Drew niak, któ ry nie
kry jąc wiel kie go wzru sze nia, po dzię ko wał Wój to wi Gmi ny Lisz ki
Wa cła wo wi Ku li i rad ne mu Gmi ny Lisz ki Mi ro sła wo wi Su cha no -
wi za ich za an ga żo wa nie w po wsta nie szat ni spor to wej.

wol ne go cza su dla współ cze sne go czło wie ka jest rów nie waż ny jak
po ży wie nie i pra ca. War to do brze i ak tyw nie wy po cząć by le piej
dzia łać w spo łe czeń stwie i pra co wać.
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Skła dam szcze re po dzię ko wa nia wszyst kim lu dziom do brej wo li za przy go to-
wa nie uro czy sto ści upa mięt nia ją cej dra ma tycz ne wy da rze nia ja kie prze ży li
miesz kań cy Ka szo wa pod czas II Woj ny Świa to wej – 1 lip ca 1943 ro ku, oku pant
hi tle row ski do ko nał pa cy fi ka cji wsi, w wy ni ku któ rej zgi nę ło 27 osób.

Szczególnie pra gnę podziękować Pań stwu: Ha li nie i Jac ko wi Ha ber, Bar ba-
rze i Jó ze fo wi Ko nik, Wie sła wo wi Kacz mar czyk, Ewie i Ja nu szo wi Tro jan, Jo lan-
cie i Ka zi mie rzo wi Su chan, Ha li nie i Jó ze fo wi Su chan, An nie i Ka zi mie rzo wi Wąsik
oraz Pań stwu Ma ty som a także sier żan to wi Woj ska Pol skie go Jó ze fo wi Żak,
Kwia ciar ni „Kry sty na”, OSP Ka szów, KGW Ka szów.

Soł tys Ka szo wa Jó zef Ba ran

Mu si my po dzię ko wać lu dziom, któ rzy po świe ci li swój czas
i wło żyli ser ce w bu do wę szat ni roz po cząć i tak spraw nie zre ali zo-
wać – pod kre ślił Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la – Nie spo sób tu
wy mie nić przede wszyst kim rad ne go Mi ro sła wa Su cha na, któ ry
przez wie le lat czy nił sta ra nia by am bit ny po mysł prze stał być tyl -
ko ma rze niem. Szat ni nie by ło by tak że bez Skarb nik Gmi ny Jó ze fy
Urban, któ ra pil nu je by gmin ne pie nią dze by ły wy da wa ne sku tecz-
nie i z po żyt kiem dla miesz kań ców. Mu szę tak że po dzię ko wać Ja nu-
szo wi Faj to – kie row ni ko wi Re fe ra tu In we sty cji i In fra struk tu ry
Urzę du Gmi ny Lisz ki za spraw ną re ali za cję in we sty cji. Sło wa uzna-
nia kie ru ję tak że do miesz kań ców Ście jo wic, któ rzy wło ży li wie le
za an ga żo wa nia w po wsta nie pięk ne go obiek tu. Spo sób spę dza nia
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Się gaj da lej po pie nią dze…
W myśl tej za sa dy Ochot ni cza Straż Po żar na w Je zio rza-

nach w po ro zu mie niu z Gmi ną Lisz ki się gnę ła po środ ki  fi -
nanso we spo za bu dże tu gmi ny na po lep sze nie wa run ków w re-
mi zie. Za zgo dą Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku li i w  poro -
zumieniu z Skarb ni kiem Gmi ny Jó ze fą Urban, OSP w Je zio rza-
nach zło ży ła w kwiet niu 2013 r. wnio sek do Za rzą du  Wo -
jewódz twa Ma ło pol skie go o do ta cje w ra mach kon kur su
 „Mało pol skie re mi zy 2013”. Przeznaczeniem dotacji było
utwardzenie (wybrukowanie) plau manewrowego przed gara-
żami.

Wnio sko wa na kwo ta do ta cji wy no si ła 25.000 zło tych. Po dłu-
gich pra cach ko mi sji kon kur so wej – w czerw cu przy zna no do ta-
cje wszyst kim wnio sko daw com w wy so ko ści ok. 80% co da ło kwo -
tę 20.232 zł dla in we sty cji w Je zio rza nach. W tym momencie moż -
na by ło przy stą pić do re ali za cji za da nia. 

Już w pierw szym kro ku ad mi ni stra cyj nym – zgło sze niu ro bót
bu dow la nych nie wy ma ga ją cych po zwo le nia na bu do wę do sta ro-
stwa – po ja wi ły się pro ble my. We zwa no in we sto ra (OSP Je zio rza -
ny) do zło że nia w ter mi nie 6 dni do dat ko wych do ku men tów, przy
czym w ten ter min wcho dzi ły dwa dni wo le go (so bo ta i nie dzie la).
Rzecz prak tycz nie nie moż li wa do zre ali zo wa nia (13 punk tów do
uzu peł nie nia w tym część do ku men ta cji z Urzę du Gmi ny Lisz ki
a część z wy dzia łów Sta ro stwa Po wia to we go). W ta kiej sy tu acji
przy chyl ność pra cow ni ków urzę du Gmi ny Lisz ki by ła na wa gę zło -
ta. Wy ma ga ne do ku men ty w cią gu dwóch dni zo sta ły spo rzą dzo -
ne i prze ka za ne do OSP. Trze ba rów nież przy znać, że pra cow ni cy
Sta ro stwa oka za li wiel ką po moc i też w cią gu dwóch dni przygo-
towa li wy ma ga ne do ku men ty. Do ty czy to zwłasz cza Za rzą du Dróg
Po wia tu Kra kow skie go oraz Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska.

Uzu peł nio ne do ku men ty zo sta ły zło żo ne w wy ma ga nym ter-
mi nie i po upły wie 30 dni moż na by ło przy stą pić do prac. OSP
w Je zio rza nach ja ko in we stor do ko nał wy bo ru naj ko rzyst niej sze -
go wy ko naw cy i pod pi sa ła umo wę o re ali za cję za da nia. 23 wrze ś-

nia przy stą pio no do prac, a sie dem dni póź niej zo sta ło ono ukoń-
czo ne i zgło szo ne do od bio ru i roz li cze nia fi nan so we go. 

I tu po ja wi ła się ko lej na trud ność. Po przy sła nej pro po zy cji
umo wy po mię dzy Urzę dem Wo je wódz kim a Gmi ną oka za ło się,
że Gmi na mu si naj pierw udzie lić do ta cji, a po tem otrzy ma re fun-
da cję tej że do ta cji. I znów bu rza mó zgów i przy chyl ność Wój ta
Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku li, Skarb ni ka Jó ze fy Urban i Prze wod ni-
czą ce go Ra dy Gmi ny Zbi gnie wa Ka czo ra za owo co wa ła szyb kim
pod ję ciem sto sow nej uchwa ły na nad zwy czaj nej se sji Ra dy Gmi -
ny w dniu 7 paź dzier ni ka br. Dzię ki peł ne mu zro zu mie niu sy tu acji
przez rad nych – pie nią dze szyb ko prze ka za no do OSP w Je zio rza-
nach, któ ra in we sty cję pro wa dzi ła i tym sa mym sy tu acja zo sta ła
ura to wa na. Po roz li cze niu in we sty cji do ku men ta cja została prze-
ka za na do Urzę du Marszałkows kie go co umożliwi refundację wy-
datków. In we sty cja zo sta ła wy ko na na ter mi no wo za kwo tę
43.170 zł w tym do ta cja wy nio sła 20.232 zł a środ ki wła sne OSP
– 22.938 zł.

Po wsta ło 238 me trów kwa dra to wych pla cu ma new ro we go
wy ło żo ne go kost ką wraz z 60 me tra mi bie żą cy mi kra węż ni ka i od-
wod nie niem pla cu i te re nu. Efek ty te uzy ska no nie ob cią ża jąc bu-
dże tu Gmi ny. War to szu kać i po zy ski wać środ ki spo za bu dże tu
gmin ne go. Sło wa uzna nia dla dru hów z OSP Je zio rza ny za ini cja-
ty wę i dla władz Gmi ny z wy mie nio ny mi wy żej oso ba mi na cze le
za przy chyl ność i po moc.(STO)

Za rząd Dróg Wo je wódz kich w Kra ko wie pod pi sał umo -
wę z wy ko naw cą na bu do wę ron da w Kry spi no wie. Kosz tu ją -
ca po nad 4 mi lio ny zło tych in we sty cja zo sta nie za koń czo na
do koń ca ma ja przy szłe go ro ku.

W miej scu obec ne go skrzy żo wa nia dróg wo je wódz kich
i dro gi gmin nej po wsta nie ron do. W ra mach in we sty cji prze bu-
do wa ne zo sta ną: wlo ty dróg, za to ka au to bu so wa, zjaz dy na po-
se sje oraz prze bu do wa ne i roz bu do wa ne od cin ki chod ni ka
(z udzia łem fi nan so wym Gmi ny Lisz ki). W re jo nie skrzy żo wa-
nia oraz na ob wo dzie ron da pla no wa na jest bu do wa ścież ki ro-
we ro wej. Pod czas pro wa dzo nej in we sty cji prze bu do wa ne i za-
bez pie czo ne zo sta ną ist nie ją ce sie ci te le tech nicz ne, ener ge tycz -
ne, ga zo we, wo do cią go we i ka na li za cyj ne. Zbu do wa na zo sta nie
ka na li za cja desz czo wa i oświe tle nie ulicz ne w re jo nie skrzy żo-
wa nia. Za kres prac jest ogrom ny, co po wo du je że kie row cy bę -
dą na ra że ni na utrud nie nia w ru chu, choć ma być za pew nio na
cią głość ru chu dro go we go i pie sze go. 

Wio sną na dro dze wo je wódz kiej Kry spi nów – Ba li ce roz-
pocz nie się bu do wa ko lej nych pię ciu rond w miej scu ist nie ją-

cych skrzy żo wań (z dro gą do Ol sza ni cy, w re jo nie sta cji PKP
przy lot ni sku, prze bu do wa ist nie ją ce go ron da przy lot ni sku,
wjazd na ob wod ni cę przy sta cji ben zy no wej, skrzy żo wa nie przy
wia duk cie ob wod ni cy z dro gą po wia to wą w kie run ku Alek san -
dro wic). TAŁ

Naresz cie bę dzie ron do
w Kry spi no wie
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Chce my tak że w przy szło ści ubie gać się o środ ki fi nan so we z pro-
gra mów Unii Eu ro pej skiej – stwier dza Jó ze fa Wy żga.

Nie wszyst ko jed nak idzie tak spraw nie. Kil ka spraw nie
da je spo ko ju soł ty s Kry spi no wa. Co raz czę ściej na przy stan kach
i pry wat nych bu dyn kach ma lo wa ne są wul gar ne ha sła. Trud no
za koń czyć z po wo du bra ku pie nię dzy bu do wę chod ni ka wzdłuż

ru chli wej dro gi wo je wódz kiej w kie-
run ku Li szek. Jak bu me rang po wra -
ca nie roz wią za ny te mat bu do wy ha li
spor to wej przy Szko le Pod sta wo wej
w Kry spi no wie. Bu dy nek re mi zy
OSP jest w tak fa tal nym sta nie tech-
nicz nym, że nie opła ca się go re-
mon to wać – ta niej jest go ro ze brać
i wy bu do wać no wy. Na szczę ście po
wie lu la tach zabie gów roz po czę to
bu do wę ron da, co po pra wi bez pie-
czeń stwo i płyn ność ru chu w cen-
trum Kry spi no wa. Ma ły mi kro ka mi
jest re mon to wa ne oświe tle nie ulicz -
ne, co po zwo li na zmniej sze nie ra-
chun ków za ener gię elek trycz ną.
Tak że suk ce syw nie re mon to wa ne są
na wierzch nie na dro gach gmin nych.
Je stem dum na tak że z suk ce sów na-
szych spor tow ców, ale bo isko po win -
no być do stęp ne dla wszyst kich i po-
win ni śmy tak że roz wi jać in ne dys cy-
pli ny spor tu. Waż ny jest roz wój spor -

tu wśród dzie ci i mło dzie ży – do da je soł tys. (TAŁ)

Soł tys Kry spi no wa Jó ze fa
Wy żga jest peł na po my słów i za-
pa łu. W ostat nich la tach mi mo
ogra ni czo nych moż li wo ści fi nan-
so wych Gmi ny Lisz ki zna la zła
spo sób by zro bić wię cej bez po no-
sze nia do dat ko wych kosz tów.

Ma ły mi kro ka mi uda ło się od-
sło nić ma low ni cze skał ki w Kry spi-
no wie oraz wej ście do ja ski ni. Dzię -
ki ini cja ty wie pa ni soł tys miesz kań -
cy przez wie le dni pra co wa li przy
wy cin ce sa mo sie jek i po rząd ko wa-
niu te re nu. Ma rzę by otwo rzyć dla
lu dzi ma low ni czy sta ry ka mie nio-
łom w Kry spi no wie. Cze ka nas jed-
nak mnó stwo pra cy z od two rze niem
do jaz du, któ ry przez la ta był za sy py-
wa ny gru zem i śmie cia mi. Gdy z tym
się upo ra my, w na szej miej sco wo ści
po ja wi się ko lej na atrak cja tu ry-
stycz na – mó wi soł tys Jó ze fa Wy żga.
Za dba ne ro wy me lio ra cyj ne to rów-
nież wi zy tów ka go spo dar no ści. Za kres prac pro wa dzo nych na
nich zo stał wy raź nie nie po więk szo ny dzię ki spo łecz nej pra cy
miesz kań ców. Dzię ki do brej współ pra cy z Re fe ra tem Rol nic twa
Urzę du Gmi ny Lisz ki miesz kań cy za an ga żo wa li się tak że
w sprzą ta nie oko licz nych la sów. 

W ostat nim cza sie po wsta ło w Kry spi no wie Sto wa rzy sze-
nie „Kry spi nów”. Już po nad trzy dzie ści osób jest za in te re so wa -
nych ak tyw ną pra cą w je go struk tu rach. Tuż po je go po wsta niu
za pa dła de cy zja o or ga ni za cji przy szło rocz nych gmin nych do ży-
nek wła śnie w Kry spi no wie. Roz po czę li śmy swo ją dzia łal ność od
udzia łu w te go rocz nych do żyn kach w Rącz nej. Ale na sze pla ny
są po waż niej sze – chce my stwo rzyć wa run ki do ak tyw ne go spę-
dza nia cza su dla dzie ci i do ro słych. Chce my się oprzeć na wła snej
pra cy i po my sło wo ści li cząc tak że na po moc fi nan so wą Sa mo rzą -
du Gmi ny Lisz ki, choć na szym zda niem sto wa rzy sze nia otrzy mu -
ją zbyt ma łe wspar cie w po rów na niu do klu bów spor to wych.

Materiały niezbędne do ociepleń
i wykończeń

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

i wiele innych

Opi nie soł ty sów

Zmie nia my Kry spi nów
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Ks. Sta ni sław Mól
wspo mi na

Ra da Gmi ny Lisz ki w ubie głym ro ku nada ła ty tuł Ho no-
ro we go Oby wa te la Gmi ny Lisz ki księ dzu je zu icie Sta ni sła wo wi
Mó lo wi. Po ni żej za miesz cza my wy wiad ja ki z nim prze pro wa-
dził Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la pod czas te go rocz ne go
Świę ta Kieł ba sy Li siec kiej.

Czy mógł ma rzyć ten Staś, któ ry w drew nia kach szedł do
pierw szej ko mu nii świę tej i zo stał księ dzem? Czy mógł śnić on,
któ ry zzięb nię ty z krom ką chle ba w kie sze ni, cze kał po su mie na
gorz kie ża le na scho dach skle pu (dziś ar ty ku ły spo żyw cze) w Lisz-
kach, że on do trze do ty sią ca am bon, by gło sić mi łość ukrzy żo wa-
ne go Je zu sa, że on w 84 ro ku ży cia na Ryn ku w Lisz kach z Wój tem
Wa cła wem Ku lą, bę dzie pro wa dził pro gram hi sto rycz no – ar ty-
stycz ny w ra mach Świę ta Kieł ba sy Li siec kiej?

Wa cław Ku la: Ja kie wspo mnie nia ma ksiądz o kieł ba sie li-
siec kiej z naj wcze śniej szych lat?

Ks. Sta ni sław Mól: Mój dzia dek Jan Mól, był rad nym po wia-
to wym przez lat 12. Coś miał do za ła twie nia w Lisz kach. Wziął
mnie ze so bą. Wra ca jąc ku pił mi po rząd ny ka wa łek i ku kieł kę. Kieł-
ba sa by ła cię ta na ukos. Bo to wte dy kieł ba sy jest wię cej. Jej smak
pa mię tam do dziś. 

W. K.: Dla cze go oj ciec nie wstą pił do be ne dyk ty nów lub do
se mi na rium die ce zjal ne go? 

Ks. S. M.: Bo ksiądz pro boszcz w Lisz kach An drzej Pa ryś miał
du żo po la. Ja też w Rą czej mia łem po le, a ja nie chcia łem mieć po la. 

W. K: Dla cze go nie do Tyń ca? 
Ks. S. M.: Bo mi wy ja śnio no, że jest re gu ła o sta ło ści za miesz-

ka nia. A ja nie do pusz cza łem moż li wo ści, że mo ja przy go da z Chry -
stu sem, bę dzie po le ga ła na przej ściu Wi sły z jed ne go brze gu na dru -
gi. Wte dy so bie po wie dzia łem: Sta siu, z cie bie Be ne dyk ta nie bę-
dzie…

W. K.: Co ro bił Oj ciec w za ko nie je zu itów przez 64 la ta? 
Ks. S. M.: Mię dzy in ny mi za ło ży łem pol ską szko łę w Ate nach

(Gre cja). Za to otrzy ma łem me dal za słu gi z Mi ni ster stwa Edu ka cji
Na ro do wej w War sza wie. Prze pro wa dzi łem ty siąc mi sji i re ko lek cji,
za to otrzy ma łem od Za ko nu pra wo nie sie nia or na tu do rąk Oj ca
Świę te go na Bło niach Kra kow skich – 18.08.2002r. za be aty fi ka cję
Oj ca Ja na Bey zy ma. 

Zwy czaj nie dzie li pal mo wej na ka zy wał ro bić „ustaw kę”. Po
dwóch stro nach tej dro gi sta wa ły od dzia ły uzbro jo ne w pal my. To się
na zy wa ło ba gnięć. Wi kli na czte rech ga tun ków, zwią za na moc no
otrzy my wa ła od do łu gwóźdź bron ny. Prę tów mu sia ło być du żo, że -
by wy star czy ło na krzy ży ki w Wiel ki Pią tek – czte ry na każ de wła -
sne po le. Sta je my do wal ki: pół noc pa ra fii po tam tej stro nie dro gi,
po łu dnie pa ra fii po tej stro nie. Ja sta łem po tej stro nie. Nie sam, ale
z księ dzem ar cy bi sku pem Sta ni sła wem No wa kiem z Je zio rzan. Na
głos star sze go męż czy zny: Hur ra… Hur ra… ru sza my do bo ju. Pal -
my prze cież jesz cze nie po świe co ne. 

Są dwie opi nie od stro ny mo ral nej: co to by ło? Jed ni świad ko -
wi mó wią: My śmy się bi li … In ni mó wią: to by ło li tur gicz ne od twa-
rza nie na stro jów po li tycz no – re li gij nych na uli cach Je ro zo li my
w nie dzie lę pal mo wą przed dwo ma ty sią ca mi lat. Oce nę dal szą zo -
sta wiam bie głym. Mło dzież mę ska tu obec na, po wie dzia ła by – to
by ła ustaw ka. 

Czerw co wa uro czy stość w Lisz kach – jak ją pa mię tam się ga
okre su mię dzy wo jen ne go. Wte dy to się na zy wa ło Świę to Mo rza. Je -

den szcze gół – pan ny z ko szy ka mi cia stek, sia da ły do dra bi nia ste -
go wo zu. Pięk ne ko nie z pió ro pu sza mi. Na da ny znak, wóz ru szał
na oko ło „Su kien nic”. Ko nie rża ły a pan ny na pra wo i le wo rzu ca ły
cia stecz ka. Każ dy chwy tał ile chciał, a gdy ciast ko spa dło na zie mię
to też chwy tał … 

W. K: No wy Pa pież to je zu ita. Jak to się sta ło?
Ks. S. M.: Duch Świę ty tak chciał. Ar gen tyń czyk, Jor ge Ma rio

Ber go glio – pa pież Fran ci szek. Duch Świę ty tak chciał. 
W. K: Przy uli cy Grodz kiej, w ko ście le Świę tych Pio tra i Paw -

ła prze nie śli trum nę o. Pio tra Skar gi. Dla cze go prze nie śli z kryp ty do
ko ścio ła?

Ks. S. M.: Na py ta nie od po wia da ją ze szcze gól nym wzru sze-
niem oj ciec Su pe rior i ja. Je ste śmy obaj je go na stęp ca mi na urzę dzie
rek to ra ko ścio ła Bar ba ry i do mu za kon ne go. Oj ciec Su pe rior no si
nu mer 114, a ja 104. Prze nie sie nie trum ny ma zwią zek z roz po czę-
ciem pro ce su be aty fi ka cyj ne go oj ca Pio tra Skar gi. 

W. K: Co na ko niec? W dniu Świę ta Kieł ba sy. 
Ks. S. M.: Po wtó rzę za ks. Kar dy na łem Ka ro lem Woj ty łą, ale

wcze śniej mu si my wy ko nać okla ski na cześć pierw sze go no bli sty
Gmi ny Lisz ki. Ks. Pra ła ta Jana Sa li (okla ski). W dniu kon se kra cji
oł ta rza so bo ro we go 08.01.1978r. w cza sie obia du pro sił emi nen cję,
że by mu nie zabie rał wi ka rych, bo im się bar dzo do brze pra cu je,
ksiądz Kar dy nał po wie dział: „A od po wia da jąc księ dzu pra ła to wi,
ży czę li siec kiej kieł ba sie, że by ni gdy nie stra ci ła swo ich sma ków”.

Ksiądz Sta ni sław Mól uro dził się w 1930 ro ku w Rącz nej.
W 1958 ro ku zo stał wy świę co ny przez kar dy na ła Ste fa na Wy szyń-
skie go w War sza wie. Jest do świad czo nym dusz pa ste rzem i re ko-
lek cjo ni stą, czło wie kiem wy kształ co nym o pa sji ba da cza i po dróż-
ni ka, cie ka we go świa ta i lu dzi. Kil ka krot nie peł nił funk cję prze ło-
żo ne go w za ko nie, po dró żo wał po świe cie. W la tach osiem dzie sią-
tych za świet ną or ga ni za cję szko ły dla Po lo nii grec kiej w Ate nach
otrzy mał me dal KEN.

W ostat nim dzie się cio le ciu po świe cił się ba da niom dzie jów
swo jej ro dzin nej wsi – Rącz nej. Plo nem je go pra cy są dwie książ -
ki: „Rącz na wi dzia na ocza mi ro da ka” i „Siew mę czen ni ka”. Z je go
ini cja ty wy po wsta ła część szla ku pa pie skie go bie gną ca przez Gmi -
nę Lisz ki z pięk nym miej scem przy ka plicz ce w Rącz nej „Okno pa-
pie skie”, ka pli ca bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II w ko ście le pa ra-
fial nym w Rącz nej, ta bli ca pa miąt ko wa na daw nym cmen ta rzu
cho le rycz nym w Rącz nej. Ksiądz Sta ni sław Mól chęt nie przyj mu -
je za pro sze nia na uro czy sto ści ko ściel ne i świec kie, po ma ga lu-
dziom, an ga żu je się w ży cie lo kal nej spo łecz no ści. (red)
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Od lip ca dzia ła już roz bu do wa na i zmo der ni zo wa na
oczysz czal nia ście ków w Pie ka rach. Kosz tu ją ca pra wie trzy na-
ście mi lio nów zło tych in we sty cja zo sta ła zre ali zo wa na w 14
mie się cy.

Prze pu sto wość sta rej oczysz czal ni wy no si ła 1.000 me trów
sze ścien nych na do bę i by ła zbyt ma ła by za gwa ran to wać pra wi d-
ło we oczysz cze nie ście ków z so łectw, w któ rych bu do wa na jest ak-
tu al nie ka na li za cja sa ni tar na (Ka szów, Mni ków, Mo ra wi ca, Chro -
sna). Obec nie jej moc zo sta ła zwięk szo na do 1.600 me trów sze-
ścien nych na do bę z moż li wo ścią dal szej roz bu do wy (o 1 re ak tor)
do prze pu sto wo ści 2.400 me trów sze ścien nych na do bę. Oczysz-
czal nia pra cu je w tech no lo gii śred nio ob cią żo ne go osa du czyn ne -
go – w na szym przy pad ku są to dwa cią gi prze pły wu ście ków przez
re ak to ry bio lo gicz ne wspo ma ga ne przez spe cja li stycz ne urzą dze-
nia (osad nik, pom pow nie, sta cja dmu chaw, sta cja zlew na ście ków
do wo żo nych, bio filtr, agre gat prą do twór czy). 

Do dat ko wo w ra mach roz bu do wy oczysz czal ni ście ków po-
wsta ła nie zbęd na in fra struk tu ra i zmo der ni zo wa no ko mo ry sta bi-
li za cji osa dów, zbior ni ki re ten cyj ne oraz wia ty skła do wa nia osa -
du. Roz bu do wa no i zmo der ni zo wa no tak że bu dy nek so cjal no -
-tech nicz ny. 

Urzą dze nia na sta rej oczysz czal ni zo sta ły w więk szo ści ro ze -
bra ne ja ko nie na da ją ce się do dal sze go użyt ku, na to miast dmu-
cha wy i pra sa osa du zo sta ną w naj bliż szym cza sie wy sta wio ne na
sprze daż.

Roz bu do wa oczysz czal ni to za da nie bę dą ce uzu peł nie niem
pro wa dzo nej obec nie bu do wy ka na li za cji sa ni tar nej w Ka szo wie,

Mni ko wie, Mo ra wi cy i Chro snej. Na wszyst kie te in we sty cje Gmi -
na Lisz ki otrzy ma do fi nan so wa nie ze środ ków unij nych.

Do fi nan so wa nie dla oczysz czal ni wy nie sie oko ło 8 mi lio nów
zło tych, po zo sta ła kwo ta (nie ca łe 5 mi lio nów zło tych) sta no wi
wkład wła sny Gmi ny Lisz ki. Do kład na kwo ta do fi nan so wa nia zo-
sta nie usta lo na w 2015 ro ku, po pod su mo wa niu i roz li cze niu ca -
łej in we sty cji. (TAŁ)

Oczysz czal nia po od bio rze

Re jestr umów •
Gmi na Lisz ki zle ci ła wy ko na nie dwóch pro jek tów roz bu do wy
oświe tle nia ulicz ne go dróg w Mni ko wie (7.000 zło tych) oraz
przy go to wa nie po dob ne go pro jek tu w Je zio rza nach (4.000 zło-
tych).

•
Wy ko na nie ta blic z ma pą miej sco wo ści Cho le rzyn kosz to wa ło
5.600 zło tych.

•
Pod pi sa no umo wę (6.500 zł) na wy ko na nie pro jek tu kon cep cyj-
ne go prze bu do wy dro gi gmin nej w Cho le rzy nie. 

•
Mon taż 4 wiat przy stan ko wych w Rącz nej kosz to wał 18.000 zło-
tych. (TAŁ)

Pod czas mi nio nych wa ka cji Gmi na Lisz ki prze zna czy ła środ ki
fi nan so we na re mont ko ry ta rza w bu dyn ku Ze spo łu Szkół
w Lisz kach (6.960 zło tych) oraz Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Ka-
szo wie (23.186 zło tych), a tak że na wy ko na nie ocie ple nia stro -
pu bu dyn ku Gim na zjum w Mni ko wie (13.000 zło tych).

•
Do końca maja 2014 roku zostanie wykonane od wod nie nie dro -
gi gmin nej w Mo ra wi cy („Na Za gro dę”). War tość prac wyniesie
238.899 zło tych, a ich część bę dzie re ali zo wa na pod nad zo rem
ar che olo gicz nym.

•
Za kwo tę 17.000 zło tych za ku pio no wy po sa że nie pla cu za baw
w Chro snej.

•
Na od biór od pa dów azbe sto wych Gmi na Lisz ki prze zna czy ła
30.000 zło tych; wy ko na nie cięć pie lę gna cyj nych drzew w Rącz-
nej i w Lisz kach – 4.206 zło tych; za kup szla ba nu (las gmin ny
Kry spi nów) – 676 zło tych; ko sze nie dzia łek gmin nych – 500 zło-
tych.

•
Zle co no kon ser wa cję ro wów me lio ra cyj nych w: Kry spi no wie
(koszt 16.000 zło tych), Pie ka rach (11.527 zło tych), Bu dzy niu
(1.832 zło tych) i Ka szo wie (11.437 zło tych). Pla no wa na jest tak -
że kon ser wa cja ro wów w Czu ło wie i Je zio rza nach (sza cun ko wy
koszt wy nie sie oko ło 20.000 zło tych) 

Szcze re wy ra zy współ czu cia dla Pa ni Dok tor 

Mar ty Nie miec-Li chej

oraz jej Ro dzi nie
z po wo du śmier ci syna

skła da

Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la z pra cow ni ka mi
Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Lisz ki Zbi gniew Ka czor z rad ny mi

Soł tys Mo ra wi cy Ma ria Fran kow ska wraz z miesz kań ca mi
Dy rek tor SP ZOZ w Lisz kach Ga brie la Mierz wiak z pra cow ni ka mi
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Gmin ny bu dżet pod kon tro lą
Pod czas ostat niej se sji Ra dy Gmi ny Lisz ki radni przy jęli

in for ma cję Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku li o sta nie re ali za-
cji te go rocz ne go bu dże tu oraz spra woz da nie z wy ko na nia pla -
nu fi nan so we go Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du Opie ki
Zdro wot nej i Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej.

W pierw szym pół ro czu bie żą ce go ro ku do cho dy bu dże tu
Gmi ny wy nio sły 24.216.489 zł to jest 44% pla no wa nych ca ło rocz-
nych wpły wów. Wy dat ki zre ali zo wa no na po zio mie 19.551.589 zł,

co sta no wi ło 32% te go rocz nych wy dat ków. Ich ni skie wy ko na nie
spo wo do wa ne jest fak tem, że Gmi na za obec nie re ali zo wa ne in-
we sty cje za pła ci do pie ro po ich wy ko na niu i od bio rze tech nicz-
nym, co na stą pi w dru giej po ło wie ro ku. Na za da nia in we sty cyj ne
za pla no wa no 25.656.946 zło tych, a w pierw szej po ło wie ro ku wy-
da no na ten cel 2.436.353, co sta no wi ło 9% pla nu. 

Sa mo dziel ny Pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej w Lisz-
kach jest obec nie w do brej kon dy cji fi nan so wej. Świad cze nia dla
pa cjen tów są re ali zo wa ne zgod nie z ich po trze ba mi na pod sta wie
kon trak tu z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia. Za kład nie ge ne-
ru je już strat, a z wła snych środ ków uda ło się za ku pić no wy apa-
rat EKG za kwo tę 4.500 zło tych. (red)

W ka szow skiej „je dyn ce”

Ry su ją, tań czą i śpie wa ją –
na gro dy zdo by wa ją! 

Śpie wać każ dy mo że, ale czy z tań cem jest tak sa mo? Pa -
nie z od dzia łu przed szkol ne go przy Szko le Pod sta wo wej nr1
w Ka szo wie już nie raz udo wod ni ły, że tak.

Na si naj młod si pod opiecz ni od pa ru lat bio rą udział w licz-
nych kon kur sach i prze glą dach tań ca i śpie wu na te re nie na szej
gmi ny i oko lic od no sząc suk ce sy. W ze szłym ro ku dzie ci 6 – let nie
zdo by ły III miej sce w Wo je wódz kim Kon kur sie Tań ca No wo cze s-
ne go „Tań czyć każ dy mo że”. Za pre zen to wa ny przez nich układ
cho re ogra ficz ny opra co wa ła Re na ta Mą dry. Dzie ci 5 – let nie pod
opie ką Mag da le ny Pio trow skiej zy ska ły uzna nie wi dow ni i ju ry
otrzy mu jąc wy róż nie nie.

Wy stę py ta necz ne na szych mi lu siń skich mo gli śmy tak że po-
dzi wiać pod czas Świę ta Kieł ba sy Li siec kiej or ga ni zo wa ne go

w czerw cu na Ryn ku w Lisz kach oraz na szkol nym fe sty nie ro dzin-
nym „Śpie waj i tańcz” pod czas, któ re go wzbu dzi ły en tu zjazm za-
pro szo nych go ści.

Nie kwe stio no wa nym suk ce sem na szych pod opiecz nych by ło
tak że zdo by cie przez Rad ka Cze ka ja (lat 5) I miej sca, Ka mi lę Ku-
char ską (lat 6) III miej sca oraz San drę Sa bu rę (lat 5) wy róż nie nia
w Ogól no pol skim Kon kur sie Pla stycz nym „Naj pięk niej sze miej -
sca Unii Eu ro pej skiej”. W Ma ło pol skim Kon kur sie Pla stycz nym
„Z Laj ko ni kiem po Kra ko wie” Zu zan na Ma stek (lat 6) zdo by -
ła I miej sce, na to miast Mag da le na Su ska (lat 6) otrzy ma ła wy róż-
nie nie spe cjal ne.

W tym ro ku szkol nym dzie ci z od dzia łów przed szkol nych
tak że nie po zwo li ły o so bie za po mnieć. Mo gli śmy po dzi wiać ich
wy stę py już pod czas Ju bi le uszu 50 – le cia ist nie nia Ko ła Go spo-
dyń Wiej skich w Ka szo wie. Na si naj młod si pod opiecz ni ubra ni
w pięk ne stro je kra kow skie za śpie wa li naj pięk niej sze przy śpiew ki
lu do we, udo wad nia jąc tym sa mym, że nie tyl ko przed szkol ny re-
per tu ar jest im bli ski. Cze ka my na dal sze suk ce sy.

Mag da le na Pio trow ska

Z po li cyj nych sta ty styk znaj du ję się no wy te le wi zor, lap top lub in ne kosz tow ne wy po sa-
że nie. Zło dzie je naj czę ściej ma ją bar dzo do bre ro ze zna nie, wie-
dzą gdzie pra cu je my, do któ rej szko ły uczęsz cza ją na sze dzie ci,
wie dzą też o na szych sta łych na wy kach. Za nim ko goś okrad ną
dłu go go ob ser wu ją. To, ile wy nio są, za le ży od te go ile ma ją na
to cza su wy ko rzy stu jąc fakt, że do my przez wie le go dzin po zo -
sta ją bez lo ka to rów. Ama to rzy cu dze go mie nia sto sun ko wo
szyb ko znaj du ją ukry te pre cjo za i pie nią dze w sza fach, bie liź-
niar kach, pod dy wa nem, w ku chen ce ga zo wej, czy też za ob ra-
za mi. Je śli w od dziel nym bu dyn ku go spo dar czym lub ga ra żu
trzy ma my cen ne przed mio ty i na rzę dzia za bez piecz my je od-
po wied nio i spraw dzaj my czę sto czy wszyst ko jest – je śli kra-
dzież za uwa ży my do pie ro po kil ku ty go dniach trud no bę dzie
za bez pie czyć po zo sta wio ne przez zło dzie ja śla dy…

Naj tań szym i naj lep szym spo so bem na zło dziei są... są sie-
dzi, dla te go war to na wią zać bliż szą zna jo mość z są sia da mi
i współ dzia łać z ni mi. To oni za zwy czaj ja ko pierw si zna jąc na -
sze przy zwy cza je nia za uwa żą, że coś jest nie tak. Zwra caj my
uwa gę tak że na ich do by tek. Za in te re suj my się ludź mi sto ją cy -
mi pod drzwia mi, zwra caj my uwa gę na ha ła sy, nie co dzien ne od-
gło sy do cho dzą ce z ich po se sji, wy no sze nie me bli lub sprzę tów
do mo wych przez ob ce oso by, któ rym nie to wa rzy szy nikt ze zna-
nych są sia dów.

Je śli je ste śmy wła ści cie la mi dom ku jed no ro dzin ne go, wy-
ko naj my so lid ne lecz przej rzy ste ogro dze nie (wy so kie mu ro wa -
ne ogro dze nie spra wi że zło dziej bę dzie nie wi docz ny). Kup my
so bie psa – nie mu si być ra so wy i wy szko lo ny, na wet zwy kły
kun de lek na ro bi ha ła su pod czas na szej nie obec no ści co dość
sku tecz nie od stra sza zło dziei.

red

Dziel ni co wi z te re nu gmi ny Lisz ki wy ko nu jąc obo wiąz -
ki służ bo we na te re nie miej sco wo ści Lisz ki za uwa ży li gru pę
osób, z któ rych dwie na kle ja ły lo ga klu bu pił kar skie go „Wi -
sła Kra ków” na zna kach dro go wych, a kil ka in nych wy krzy-
ki wa ło sło wa wul gar ne pod ad re sem klu bu pił kar skie go
„Cra co via Kra ków”. 

Szyb ko i spraw nie pod ję ta in ter wen cja do pro wa dzi ła do
za trzy ma nia i wy le gi ty mo wa nia pię ciu spraw ców po wyż szych
wy kro czeń. Wszy scy spraw cy przy zna li się do po peł nie nia wy-
kro czeń i zo sta li uka ra ni man da ta mi kar ny mi na łącz ną kwo tę
1300 zło tych.

Na te re nie Li szek dwu krot nie do szło do kra dzie ży z bu-
dyn ków go spo dar czych. Łu pem zło dziei pa dły mię dzy in ny mi
kosz tow ne elek tro na rzę dzia. Po li cjan ci z Ko mi sa ria tu Po li cji
w Za bie rzo wie pod ję li czyn no ści z udzia łem psa tro pią ce go oraz
za bez pie czy li śla dy na miej scu prze stępstw. W to ku pro wa dzo-
ne go śledz twa wy ty po wa li i za trzy ma li trzech po dej rza nych. Za-
bez pie czo ne na miej scu śla dy prze stęp stwa oraz pra ca do cho-
dze nio wo śled cza i ope ra cyj na zda niem po li cjan tów po win na
do pro wa dzi do po cią gnię cia do od po wie dzial no ści kar nej
spraw ców tych czy nów.

Na su wa się py ta nie czy mo że my się ustrzec w przy szło ści
przed po dob ny mi kra dzie ża mi. Nie ste ty w du żej mie rze sa mi
nie świa do mie pro wo ku je my prze stęp ców. Przede wszyst kim by
nie ku sić zło dziei po sta raj my się nie afi szo wać bo gac twem, nie
chwal my się zna jo mym z na szych naj now szych za ku pów – ktoś
po stron ny mo że to usły szeć i wy ko rzy stać in for ma cję u ko go
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Li sty do re dak cji

Mil cze nie nie jest zło tem!
Wra ca jąc z ostat nie go ze bra nia ro dzi ców ze szko ły mo je go sy -

na za uwa ży łam ko ło szko ły grup kę mło dzie ży żwa wo dys ku tu ją-
cej w swo im gro nie. Po my śla łam – no te raz już wiem kto zo sta wia
na po dwór ku roz bi te szk ło z na po jów nie tyl ko bez al ko ho lo wych…
Cóż prze ko na na nie by łam czy to aku rat ich dzie ło i to mnie po-
wstrzy ma ło przed re pry men dą kto na ra ża mo ją la to rośl na ska le-
cze nie… Ale po ko lej nym szkol nym ze bra niu peł nym po zo rów, że
wszystko jest dobrze, nie mia łam tak że na stro ju do pro wa dze nia
ko lej nej ja ło wej dys ku sji. 

Te raz mo gę tyl ko po wie dzieć, że na le ży się cie szyć, że jest coś
co przy cią ga ab sol wen tów szko ły w jej oko li ce… Mo że la ta w niej
spę dzo ne mi ło wspo mi na ją, mo że to na dal ich te ren, a mo że po pro-
stu nie ma ją gdzie się po dziać by tak po pro stu po ga dać mię dzy so -
bą. Niech się spo ty ka ją i roz ma wia ją, nie po win no to in nym prze-
szka dzać, by le głu pot nie ro bi li i tych szkieł nie zo sta wia li. Niech
pa mię ta ją tyl ko, że są przy kła dem dla uczniów, któ rzy ich uważ nie
ob ser wu ją.

Mo że mo je dziec ko już nie bę dzie chcia ło się spo ty kać pod
szko łą gdy ją ukoń czy? Pa mię tam, że ja i mo je po ko le nie jesz cze
dłu go spo ty ka ło się wo kół szko ły, któ rą cie pło wspo mi nam, ale to
co te raz się z w szko le dzie je do pro wa dza mnie do szew skiej pa sji
i za da je so bie py ta nie po co kom pli ko wać uczniom, na uczy cie lom
i ro dzi com co dzien ne ży cie? Ja koś tak się wszyst ko po zmie nia ło, ale
czy na lep sze?

Jak ja cho dzi łam do szko ły pod sta wo wej nie no si łam tak cięż-
kie go tor ni stra. Ro zu miem że po stęp wy ma ga zmia ny pro gra mu,
ale czy to idzie w do brym kie run ku? Swo ją dro gą ten pro gram
sprzed dwu dzie stu lat nie był chy ba ta ki głu pi, sko ro mnie, uczen-
ni cy wiej skiej szko ły, gdzie przy sło wio we psy szcze ka ły uda ło, się
ukoń czyć stu dia. Co praw da pła ka łam przez cał ki, ale te go na wet
w li ce ach nie za wsze uczą…

Ale wra ca jąc do pod ręcz ni ków – za mo ich cza sów z koń cem
ro ku od da wa li śmy je do szko ły, by ko lej ne rocz ni ki mo gły z nich ko-
rzy stać. Z nie któ rych przed mio tów by ło ich na ty le, że je den pod-
ręcz nik każ dy miał w do mu, a dru gi był do ko rzy sta nia w szko le.
Dzi siaj co rok to pro rok i no wy pod ręcz nik z ćwi cze nia mi i no wy
wy da tek dla ro dzi ców. Sko ro to no wo cze sne po dej ście do na uki, to
dzię ki ta kim pod ręcz ni kom ucznio wie po win ni w lot przy swa jać
wie dzę – jak jest każ dy wie kto ma dziec ko. Nie któ re – są dząc po tre-
ści mu siał pi sać co naj mniej do cent, bo mu szę się do brze za sta no wić
jak wy tłu ma czyć dziec ku treść nie jed ne go roz dzia łu… „A to o to
cho dzi” – bez cen ne usły szeć od dziec ka. Nie dzi wię się już, że in ni ro-
dzi ce za da ją so bie to sa mo py ta nie – w ko go ten dzie ciak się wdał,
prze cież my śmy to ja koś ro zu mie li, mie li śmy czas na bie ga nie i pa-
sa nie krów… A Dziad ko wie też w czy ta niu i ra cho wa niu so bie ra-
dzi li, na wet w ko pach i mor gach.

Zresz tą na uczy cie le też idą cza sem w śla dy nie któ rych au to rów
pod ręcz ni ków. Dzie ciak co dzien nie ma du żą por cje za dań do od ro-
bie nia. Nie by ło by w tym nic złe go, tyl ko czę sto od ra bia nie za dań

nie zo sta ło po prze dzo ne zro zu mie niem te ma tu. Czy nie któ rzy na -
uczy cie le ce lo wo tłu ma czą w na uko wy i dy dak tycz ny spo sób, czy
też nie po tra fią te go wy tłu ma czyć dzie ciom po ludz ku, tak po pro-
stu po dzie cię ce mu? Moi na uczy cie le czę sto mie li tyl ko śred nie wy-
kształ ce nie, dzi siej si to ab sol wen ci uczel ni i do dat ko wych szko leń
– to gdzie za tem tkwi pro blem? Za mo jej szkol nej na uki dzie ci naj-
czę ściej sa me od ra bia ły lek cje – dzi siaj gdy by śmy je zo sta wi li sa-
mych so bie, to pew nie po wta rza ły by kla sę. „A to o to cho dzi” – bez-
cen ne usły szeć od dziec ka pod czas wspól ne go od ra bia nia lek cji.

I jesz cze spra wa za cho wa nia dzie ci. Ile to ra zy sły sza łam, że
dzie ci w szko le są co raz gor sze, co raz mniej słu cha ją, prze szka dza -
ją w lek cji. I zno wu się po wtó rzę, za mo ich cza sów też pso ci li śmy, ale
na uczy cie lom uda wa ło się nad tym za pa no wać. Ilu dzi siej szych na -
uczy cie li tak pro wa dzi za ję cia by dzie ci w sku pie niu i z za in te re so-
wa niem pra co wa ły… Mo że daw niej był stra szak przed ro dzi ca mi
– po pro stu ba li śmy się, że jak na roz ra bia my to zo sta nie we zwa ny
ro dzić i bę dzie my mu sie li słu chać w do mu re pry men dy, że przez na -
sze za cho wa nie ro bi my im tyl ko wstyd, że mu sie li się zwal niać z pra -
cy by wy słu chać skarg na na sze głu po ty. Nie ste ty dzi siaj dzie ci się te -
go wca le nie bo ją – ich ro dzi ce po wy słu cha niu uwag na te mat za-
cho wa nia la to ro śli naj czę ściej je bro nią, że to nie je go wi na, to ko-
le ga go wro bił, a ca ła spra wa nie po win na mieć miej sca bo dzie ciak
to ide ał i tyl ko mar nu je się w ta kiej szko le. Na wet stra szą na uczy-
cie la kon se kwen cja mi za „pomówienie”. Chy lę czo ła przed na uczy-
cie lem, któ ry się po sta wi w ta kiej sy tu acji i do pro wa dzi do wy bu chu
szkol nej afe ry z kon fron ta cją kto ma ra cję – zo ba czyć mi nę ro dzi -
ca po uświa do mie niu so bie jak na praw dę za cho wu je się je go dziec -
ko to bez cen ny wi dok.

Dla cze go nam wszyst kim bra ku je od wa gi by szcze rze po wie-
dzieć co nas mę czy w dzi siej szej szko le? Mo że ro dzi ce z oba wy by
dziec ko nie mia ło gor szych stop ni wo lą dys ku to wać mię dzy so bą,
a na uczy cie le dla świę te go spo ko ju i z oba wy przed utrud nia niem
so bie pra cy przy my ka ją oko na za cho wa nie co po nie któ rych
uczniów i brak za an ga żo wa nia ich ro dzi ców. Ta ka dys ku sja, mo że
i ostra wszyst kim wy szła by na do bre. Naj bar dziej sko rzy sta ły by na
tym dzie ci. (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
Pa nu Ma te uszo wi Klag, Pre ze so wi Eko -Se rvi ce

za bez in te re sow ną po moc przy czysz cze niu
prze pu stu pod dro gą po wia to wą w Pie ka rach

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

S p r o s t o  w a  n i e

Prze pra sza my Pa nią Do ro tę So twin -So be sto, soł tys
so łec twa Rącz na za znie kształ ce nie jej na zwi ska w po-
przed nim wy da niu „Zie mi Li siec kiej”
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Sto wa rzy sze nie „Lep szy Ba czyn” po wsta ło w dru giej po-
ło wie 2012 ro ku. W bie żą cym ro ku bra ło udział w kon kur sie
na re ali za cję za dań pu blicz nych Gmi ny Lisz ki w ra mach usta -
wy o po żyt ku pu blicz nym i o wo lon ta ria cie otrzy mu jąc do ta cję
w kwo cie 5.000 zło tych na re ali za cję dwóch za dań.

Pierw szy pro jekt to or ga ni za cja wy ciecz ki do Mu zeum Po-
wsta nia War szaw skie go i Cen trum Na uki Ko per nik w War sza wie.
Ad re so wa na by ła dla gru py 50 osób o sze ro kim prze dzia le wie ko-
wym i mia ła na ce lu pro mo wa nie Pol sko ści, roz wój świa do mo ści
na ro do wej i oby wa tel skiej. Wy ciecz ka by ła jed no dnio wa i stąd jej
na pię ty pro gram.

Wy ciecz ka by ła świet ną for mą edu ka cji co pod kre śla li jej uczest-
ni cy, nie kry jąc jed no cze śnie za do wo le nia.

Dru gie za da nie ja kie re ali zo wa ło Sto wa rzy sze nie „Lep szy Ba-
czyn” obej mo wa ło or ga ni za cją pik ni ku w Ba czy nie, któ ry od trzech
lat od by wa się w cza sie wa ka cji. Im pre zy te w Ba czy nie cha rak te-
ry zu ją się wy jąt ko wym kli ma tem. Sto wa rzy sze nie, Rada So łec ka
i soł tys Mar cin So ja za wsze sta ra ją się za pew nić atrak cje dla dzie -
ci i za dbać o to aby każ dy uczest nik pik ni ku był za do wo lo ny. Dzie -
ci mo gły ko rzy stać z bez płat nych atrak cji ta kich jak dmu cha na
zjeż dżal nia, za mek dmu cha ny, tram po li na, wa ta cu kro wa, sło dy cze
i socz ki. Atrak cją by ły rów nież licz ne za ba wy dla dzie ci z na gro da -
mi i ma lo wa nie twa rzy.

W Ba czy nie też dzia ła ją!

Pro jekt skro jo ny na mia rę…. eu ro pej ską

Gim na zja li ści z Mni ko wa w Wied niu
Wpro wa dzo ny wraz z no wą pod sta wą pro gra mo wą

obo wią zek re ali za cji pro jek tów w gim na zjach, choć jest i dla
uczniów i dla na uczy cie li do dat ko wym za da niem, a je go re -
ali za cja nie sie ze so bą naj czę ściej du żą daw kę stre su, to mo -
że on być i dla jed nych i dla dru gich wy zwa niem, dzię ki któ-
re mu w cie ka wy spo sób łą czy się no wo zdo by wa ną wie dzę
z za in te re so wa nia mi, wy zwa la po my sło wość, kre atyw ność,
przed się bior czość i re ali zu je ma rze nia.

Do ta kich wła śnie na le żał bez wąt pie nia pro jekt „W 330
rocz ni cę Od sie czy Wie deń skiej Kra ków - Wie deń – śla da mi
Jana III So bie skie go” zre ali zo wa ny w Gim na zjum w Mni ko wie.
Za kła dał on zor ga ni zo wa nie i prze pro wa dze nie wy cie czek do
Kra ko wa i do Wied nia śla da mi Ja na III So bie skie go, a po mysł
zro dził się z za in te re so wań hi sto rią i na tu ral nych dla mło dzie -
ży po trzeb po zna wa nia świa ta, po dró ży i re ali za cji wła snych po-
my słów, któ re w te go ro dza ju pro jek cie mogły być realizowane. 

Li sta za dań do wy ko na nia by ła bar dzo dłu ga i róż no rod na,
a do naj waż niej szych na le ża ło: zgro ma dze nie wie dzy hi sto rycz-
nej na te mat bi twy na wzgó rzu Kah len berg, po zna nie wy bra-
nych za byt ków i miejsc w Kra ko wie zwią za nych z Ja nem III So-
bie skim i Od sie czą Wie deń ską, od szu ka nie śla dów Ja na III So-
bie skie go w Wied niu a szcze gól nie Wzgó rza Kah len berg i hi s-
to rii ko ścio ła św. Jó ze fa, przy go to wa nie i opra co wa nie sce na riu-
sza wy jaz du, zgro ma dze nie nie zbęd nych fun du szy, re zer wa cja

bi le tów, noc le gów, kart wie deń skich, prze ję cie ro li prze wod ni ka
po mie ście, a w koń cu przy go to wa nie dla ko le gów pre zen ta cji,
fil mu i pla ka tu. 

Przy tym wszyst kim wręcz nie moż na by ło unik nąć bar-
dzo wy ma ga nej, a nie moż li wej do re ali za cji w szkol nych wa run-
kach ko niecz no ści czyn ne go po słu gi wa nia się ję zy kiem ob cym
w za kre sie co dzien nych sy tu acji, ja kie nie sie ze so bą po byt za
gra ni cą. Sa me plu sy! A te mu wszyst kie mu to wa rzy szy ła wspa-
nia ła at mos fe ra, by ło su per, mą drze, za baw nie, śmiesz nie, po-
ucza ją co i z do świad cze nia mi bez li ku. Jak na pro jekt przy sta ło!

Re na ta Ga los

P o  d z i ę  k o  w a  n i e

Skła da my ser decz ne po dzię ko wa nia wszyst kim fir -
mom i przed się bior com, któ rzy swą życz li wo ścią
i do ta cja mi wspar li nasz pro jekt oraz przy czy ni li się
do peł nej re ali za cji po sta wio nych w nim ce lów,
a w szcze gól no ści za moż li wość no we go spoj rze nia
na „swo je do mo stwo” i hi sto rię.
Dzię ku je my Fir mie: He at -Pol; M TECH NO LO GIE;
PPHU PRO ME ROL S. A; OKNO -POL; REN -POL
oraz Panom: Grze go rzo wi Woź nia ko wi, Bog da no wi
 Hajdrow skie mu i Ry szar do wi Ku piec.

Dy rek cja Gim na zjum w Mni ko wie,
ucznio wie i opie ku no wie pro jek tu

Wy jazd au to ka rem do War sza wy na stą pił we wcze snych go-
dzi nach po ran nych, aby od go dzi ny dzie sią tej roz po cząć zwie dza-
nie Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go. Dzie ci do lat 12 z po wo du
bra ku moż li wo ści wstę pu do te go mu zeum mia ły zor ga ni zo wa ne
zwie dza nie Mu zeum Woj ska Pol skie go. Po czte rech go dzi nach
zwie dza nia obie gru py spo tka ły się na wspól nym obie dzie, po któ-
rym roz po czę li już wspólne zwie dza nie Cen trum Na uki Ko per nik.

Uczest ni cy mo gli de lek to wać się smacz ny mi cia sta mi upie-
czo ny mi przez miesz kan ki Ba czy na, kosz to wać po traw z gri la, spę-
dza jąc czas w ro dzin nej at mos fe rze. Wie czo rem od by ła się za ba wa
ta necz na. Wszyst ko moż na by ło zor ga ni zo wać dzię ki za an ga żo-
wa niu człon ków Sto wa rzy sze nia, Ra dy So łec kiej, soł ty sa, OSP Czu-
łów, wspar ciu fi nan so we mu Sa mo rzą du Gmi ny Lisz ki oraz licz-
nych spon so rów. Pik nik był świet ną for mą in te gra cji miesz kań-
ców Ba czy na jak rów nież gości z innych miejscowości. (red)
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„Tę cza” Pie ka ry każ de go ro ku gra ła o naj wyż sze ce le
w piłce noż nej, lecz w dłu giej hi sto rii klu bu, nie uda ło się
awan so wać do upra gnio nej kla sy „A”. W la tach osiem dzie  sią-
tych „Tę cza” mia ła jed ną z naj sil niej szych ekip z oko li cy, lecz
i wte dy do peł ni szczę ścia bra kło kil ku punk tów. W se zo nie
2010/2011 klub osią gnął swój hi sto rycz ny awans do „A” kla sy.
W se zo nie 2011/2012 ja ko be nia mi nek, eki pa z Pie kar osią g-
nę ła wspa nia ły re zul tat, zaj mu jąc trze cią lo ka tę w ta be li. 

Lu do wy Ze spół Spor to wy
„Tę cza” Pie ka ry powstał w 1947
ro ku. Bar wy klu bo we przy ozda-
bia ją ko lo ry nie bie sko – żół to
– czer wo ne. Bo isko, na któ rym
roz gry wa no pierw sze me cze
mie ścił się tuż przy brze gu Wi -
sły. By ło ono wy dzie lo ne od po-
zo sta łej czę ści pa stwi ska, gdzie
wy pusz cza no wiej skie by dło. 

W póź niej szym cza sie bo i-
sko zo sta ło wy dzie lo ne sta ry mi
gu mo wy mi opo na mi. Je go usy-
tu owa nie zo sta ło zmie nio ne
w 2003 ro ku i mie ści się te raz
tuż przy re mi zie OSP Pie ka ry. W ubie głych la tach zo sta ły za mon-
to wa ne bok sy dla za wod ni ków re zer wo wych, a tak że dzię ki spon-
so rom i za wod ni kom zbu do wa no try bu nę li czą cą 184 miejsc sie-
dzą cych. W ro ku 2012 za bram ka mi za mon to wa no tzw. pił ko ła py.
Przy bo isku znaj du je się utwar dzo ny par king. W naj bliż szym cza-
sie dzia ła cze klu bo wi za mie rza ją za mon to wać oświe tle nie,
a w przy szło ści urzą dzić bo isko tre nin go we.

Klub po sia da dwie dru ży ny, w któ rych pił kę noż ną tre nu je
pod okiem Ma riu sza Szar ka po nad czter dzie stu za wod ni ków z Pie-
kar. W pierw szej dru ży nie w roz gryw kach „A” kla sy gra ją: obroń -
cy – Prze my sław Ja sio łek, Pa weł Ja skow ski, Grze gorz Ka pu sta, Ma-
te usz Ki na, Krzysz tof Ko pij ka, Da mian No gieć; po moc ni cy – Pa weł
Flo rian, Ka rol Ka du la, Da wid Karcz, Ka mil Ko zioł, Ma riusz Kró lik,
Ad rian Lu dwi kow ski, Ja kub Pi tra, Mi chał Pi tra, Piotr Py la, Sła wo-
mir Stecz ko; na past ni cy – Ma riusz Ka pu sta, Łu kasz Mi chal czyk,
Pa weł Py la, Krzysz tof Ży ła; bram ka rze – Zbi gniew Lu dwi kow ski,
Ar ka diusz Nę dza.

Na sze klu by spor to we

Suk ces po dzie się cio le ciach

Gra ją cą w roz gryw kach „C” kla sy dru ży nę two rzą: obroń cy
– Woj ciech Ja skow ski, Ra fał Ka le ta, Ka mil Nę dza, Ma te usz Sta ro-
ścik, Ro bert Stecz ko, Mi ro sław Su chan, Prze my sław Ka miń ski; po-
moc ni cy – Ma riusz Brą giel, Grze gorz Ka du la, Mi chał Ka le ta, To-
masz Ka le ta, Ma te usz Klag, Do mi nik Kró lik, Grze gorz Lu dwi kow-
ski, Zbi gniew Lu dwi kow ski, To masz Stecz ko; na past ni cy – Ma te-
usz Ko ze ra, Krzysz tof Lu dwi kow ski, Ma riusz Lu dwi kow ski, Mak -
sy mi lian Ta tar czuch, Mar cin Żak; bram ka rze – Da riusz Ka du la,
Ja kub Sa la wa.

Za wod ni cy od kil ku lat ko rzy sta ją z szat ni usy tu owa nej na
pierw szym pię trze bu dyn ku re mi zy OSP. Wcze śniej ko rzy sta li z ba-
ra ków oraz z bu dyn ku daw nej zlew ni mle ka. Już po przed ni Za rząd
klu bu wspól nie z OSP Pie ka ry pod jął kro ki w ce lu re mon tu po miesz-
czeń pod po trze by spor tow ców. Ka pi tal ny re mont fi nan so wa ny

przez Sa mo rząd Gmi ny Lisz ki
i So łec two Pie ka ry ma ru szyć
w przy szłym ro ku. Po pra wi to
wa run ki spor tow ców i roz wią że
pro blem opłat za me dia – po je -
go za koń cze niu każ dy bę dzie
pła cił ra chun ki za sie bie we dług
rze czy wi ste go zu ży cia ener gii
elek trycz nej i wo dy a nie ry czał-
tem. Pod na sze po trze by wy re-
mon to wa na zo sta nie część bu-
dyn ku, w któ rej po wsta ną trzy
szat nie z na try ska mi i sa ni ta ria-
ta mi oraz po miesz cze nie sa ni-
tar ne. Ma my wszy scy na dzie ję

że pra ce zo sta ną wy ko na ne szyb ko i spraw nie – za po wia da Pre zes
Za rzą du „Tę cza” Pie ka ry Grze gorz Lu dwi kow ski.

Środ ki na bie żą cą dzia łal ność klu bu po cho dzą z do ta cji otrzy-
my wa nych z bu dże tu Gmi ny Lisz ki, skła dek człon kow skich i da ro-
wizn spon so rów. Obec ne upra wia nie spor tu to bar dzo du żo pra cy
ad mi ni stra cyj nej zaj mu ją cej mnó stwo cza su. Z pew no ścią wie le te-
ma tów uda ło by się za ła twić nie co szyb ciej, ale każ dy z nas pra cu je
za wo do wo i mu si my po go dzić róż ne obo wiąz ki i cza sa mi po pro-
stu bra ku je cza su. Dzię ku je my za wspar cie otrzy my wa ne z Urzę du
Gmi ny Lisz ki, So łec twa Pie ka ry, Spon so rów i Ki bi ców – bez wa szej
po mo cy trud no by ło by nam dzia łać i sku tecz nie roz wią zać wie le
pro ble mów. Chce my roz wi jać na szą dzia łal ność spor to wą na dzie -
ci i mło dzież. Przy mie rza my do uru cho mie nia za jęć dla naj młod-
szych dzie ci, ale ma my pro ble my z od po wied nim za ple czem i nie-
wy star cza ją cą ilo ścią chęt nych do tre nin gów bo wiem w oko li cy już
wie le klu bów ta kie za ję cia pro wa dzi – do da je pre zes Grze gorz Lu -
dwi kow ski.

TAŁ

Smer fu sie po zna ją Świat
To, że świat sta je się co raz mniej szy i co raz ła twiej do-

trzeć w naj dal sze je go za kąt ki wie dzą wszy scy. W czerw cu
przed szko le Smer fu sie przy stą pi ło do mię dzy na ro do we go
pro jek tu ma ją ce go na ce lu przy bli że nie róż no rod no ści kul-
tu ro wej po łą czo nej z na uką ję zy ka an giel skie go.

W ra mach pro jek tu przez dwa ty go dnie w na szym przed-
szko lu za ję cia pro wa dził nie co dzien ny gość Bra zy lij czyk Re nan
Hol len z Sao Pa olo. Pod czas za jęć przed szkol nych zor ga ni zo wa -
ny zo stał ty dzień bra zy lij ski, pod czas któ re go dzie ci po zna wa ły
kraj le żą cy na prze ciw le głej pół ku li. Po zna wa ły bra zy lij ską kul-
tu rę, sztu kę, oby cza je i na ro do wy sport Bra zy lii – pił kę noż ną.

Ze zdu mie niem słu cha ły tłu ma czeń Re na na dla cze go w Bra zy-
lii Bo że Na ro dze nie jest w środ ku la ta.

Dru gi ty dzień wi zy ty to głów nie za ba wa i wspól ne wy ciecz -
ki przed szko la ków z eg zo tycz nym go ściem. Co waż ne ca łość za -
jęć pro wa dzo na by ła w ję zy ku an giel skim, gdyż za sób słów Re-
na na w ję zy ku pol skim spro wa dzał się do „dzień do bry i do brze”.

Jak po ka za ły dwu ty go dnio we warsz ta ty dzie ci w wie ku
przed szkol nym bar dzo szyb ko li kwi du ją ba rie rę ję zy ko wą.
W skraj nych przy pad kach po mo cą słu ży ły na uczy ciel ki, jed nak
w zde cy do wa nej więk szo ści dzie ci ra dzi ły so bie za ska ku ją co do -
brze w kon wer sa cjach, co dzien nie przy swa ja jąc no we słow nic-
two przez za ba wę. Ogrom ne za do wo le nie na szych pod opiecz-
nych spo wo do wa ło, że na paź dzier nik za pro si li śmy ko lej ne go
go ścia. Tym ra zem z Tur cji. 

Do ro ta Kru pa
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Po niż szy tekst to frag ment pa mięt ni ka Wła dy sła wy Ru dol phi, żo -
ny Ro ma na Ru dol phi, sy na dzier żaw ców dwo ru w Lisz kach. Au-
tor ka przez ca łą woj nę oraz pierw sze la ta po wo jen ne by ła na uczy-
ciel ką w miej sco wej Szko le Pod sta wo wej. W 1943 r. miesz ka ła na
pię trze ka mie ni cy nr 229, przy bu do wa nej do dzi siej szej sie dzi by
UG Lisz ki. W tek ście są dwie nie ści sło ści. W pa cy fi ka cji zgi nę ło 30
a nie 31 osób. W ra mach re pre sji Niem cy spa li li tyl ko 1 dom na le-
żą cy do Pio tra Wy ro by.

Adam Ko wa lik

Prze ży li śmy strasz ny dzień, na wspo mnie nie któ re go jesz cze
dziś ro bi mi się zim no. By ła to nie dzie la 4 lip ca 1943r. Zbu dził mnie
ja kiś nie zwy kły ruch i do bi ja nie do bra my dwo ru. Ze rwa łam się
i wy bie głam z miesz ka nia. Na gan ku stał p. Sku drzyk już ubra ny
(a by ła 5 ra no). Po wie dział mi, że już od go dzi ny dru giej w no cy
ca łe Lisz ki oto czo ne są woj skiem nie miec kim.

Szyb ko zbu dzi łam Ha necz kę, któ ra aku rat wte dy spa ła u mnie.
Prze stra szo na ubra ła się i szyb ko po bie gła do do mu. Przez okno uj-
rza łam na go ściń cu du żą gru pę ko biet, któ re szły po wo li nio sąc na
re kach dzie ci, oczy wi ście pod eskor tą. Rzu ci ła mi się w oczy bla da
bar dzo twarz kie row ni ko wej ze Szko ły Rol ni czej, któ ra trzy ma ła
syn ka na rę ce. Po pa trzy ła mi mo wo li w mo je okno i ski nę ła tyl ko
smut no gło wą… Za drża łam, bo w pierw szej chwi li zda wa ło mi się,
że pro wa dzą te ko bie ty na stra ce nie.

W ca łych Lisz kach głu cha ci sza i pust ka. I tyl ko przed pocz tą
trzy ma war tę żoł nierz nie miec ki. Od cza su do cza su su ną gru py
męż czyzn lub ko biet z opusz czo ny mi gło wa mi.

Za czę łam się szyb ko ubie rać, a po tem zbu dzi łam Ry sia. Po-
wie dzia łam mu, że mu si wstać za raz bo przy szli żoł nie rze i pew no
ka żą nam gdzieś iść. Mo ja zło ta chłop czy na oprzy tom nia ła za raz
i bez pro te stu dał się ubrać, ro zu mie jąc tro chę sy tu ację. Ubra ni cze-
ka li śmy, kie dy przyj dą po nas. I do cze ka li śmy się.

Przy szło ich chy ba pię ciu. Od mo ich są sia dów – przy szli do
mnie. P. Sku drzyk uprze dził ich, że je stem żo ną ofi ce ra re zer wy, któ -
ry jest w nie wo li. By li dzię ki te mu względ niej si i obie cy wa li mi, że
mnie na wet wkrót ce zwol ni ofi cer, dla te go że je stem żo ną jeń ca!

Po po wierz chow nej re wi zji w miesz ka niu po zwo li li mi je za-
mknąć i ka za li nam wszyst kim (i c. Ma kow skiej) iść. Mnie skie ro wa -
li do ochron ki, gdzie mia ły być mat ki z dzieć mi, a resz tę – na łą ki
pod „Ma cie jów kę”. W ochron ce spo tka łam się z c. Ro gu ską i jej cór -
ką. Uda łam się za raz do ofi ce ra, py ta jąc czy bę dę zwol nio na, bo je -
stem żo ną jeń ca. Był to ja kiś ludz ki czło wiek, chy ba Au striak, któ -
ry po wie dział mi, że nie mo że mnie zwol nić i mu szę sie dzieć z in-
ny mi. Po tem jesz cze dwu krot nie pod cho dził do mnie i uspo ka jał
mnie, że nic mi się nie sta nie, i że bym by ła spo koj na, a Ry sio wi przy-
niósł z ochron ki ro we rek, że by się ba wił. My ślał, że się mo że bo ję!

A mnie tym cza sem krę ci ły się w oczach łzy ża lu, że nie dość, że
Ro mek sie dzi już czte ry la ta, to jesz cze i my do cze ka li śmy się ta kich

przejść. A mo je bied ne Ry siąt ko tak kur czo wo trzy mał się mo jej szyi,
gdy śmy wy cho dzi li z do mu i gdy je den z żoł nie rzy po wie dział po
pol sku, że go za bie rze!

W ochron ce zna la zły się wkrót ce i in ne pa nie z dzieć mi (dok-
to ro wa, or ga ni ści na, Stan kie wi czo wa i in ne) i ca ła ma sa ko biet ze
swy mi po cie cha mi, któ re wrzesz cza ły na róż ne to ny, aż czło wie ko -
wi sła bo się ro bi ło.

Sie dzie li śmy dwa na ście go dzin i to bez je dze nia. Wzię łam tyl -
ko Ry sio wi pa rę cia stek i wi śni. Wpraw dzie w dro dze nad zwy czaj-
ne go wy jąt ku po zwo lił mi ten ofi cer iść pod opie ką żoł nie rza (z tru-
pią głów ką) – do do mu na chwi lę, że by dać coś do zje dze nia dziec -
ku. Oka za ło się jed nak, że nic w do mu nie mia łam, ani ka wał ka
chle ba, a do dwo ru ba łam się iść. Na pił się Ryś tyl ko wo dy i z na-
szym „anio łem stró żem” – wró ci łam do ochron ki.

Po nie waż nasz zna jo my p. Cu kier pod cho dził kil ka ra zy pod
okna ochron ki i in for mo wał nas, co dzie je się pod „Ma cie jów ką”,
więc pro si łam go, że by przy niósł ko bie tom chle ba od pie ka rza, bo
dzie ci pła czą z gło du, a dla Ry sia mle ka. No i do star czył nam to. 

Ryś z po cząt ku ba wił się z dzieć mi, bo na szczę ście by ło spo ro
za ba wek z ochron ki, ale po tem za czął nu dzić, że bym po szła do do -
mu. Po ka za łam mu żoł nie rza, że nas pil nu je i zro zu miał. Wresz cie
zre zy gno wa ny i zmę czo ny od go dzi ny 5.30 ra no – usnął na mo ich
ko la nach po mi mo pie kiel ne go ha ła su. Niem com, któ rzy nas pil no-
wa li bar dzo się Ryś po do bał i kil ka ra zy do nie go za ga dy wa li, ale Ryś
ucie kał od okna.

Zde ner wo wa nie na sze do szło do punk tu kul mi na cyj ne go, gdy
usły sze li śmy strza ły. Roz legł się płacz żon i dzie ci. Drę czy ła nie pew-
ność, kto zgi nął. Wresz cie po go dzi nie szes na stej wie czo rem uj rze-
li śmy pę dzą cych z łąk lu dzi, gna nych ja kimś obłęd nym stra chem,
by le prę dzej być w do mu. 

Wy bie gli śmy z ochron ki. Żo ny roz pacz li wie wy pa try wa ły mę -
żów. Roz legł się płacz i prze kleń stwa. Do wie dzia łam się, że zgi nał
An tek Su ski. Pła cząc – po rwa łam Ry sia na rę ce i bie głam do do mu.
We dwo rze wszyst ko strasz li wie po wyw ra ca ne, za war tość szaf na
pod ło gach. Naj gor szy wi dok przed sta wiał po kój Ant ka.

Tym cza sem pło nął już dom Wy ro bów, skąd naj pierw za bra -
no mło dzież. My śla ła Ma mu sia, że przyj dzie ko lej i na dwór. Za-
czę to gwał tow nie wszyst ko wy no sić na po le, po ściel, ubra nia do
mnie na gó rę. Za bra łam ubra nia Ada sia, fu tro Rom ka, Ada ma
i Oleń ki. Roz nio sła się wieść, że bę dą pa lić do my tych, któ rych roz-
strze la no. Ale Bóg ustrzegł od dal szych nie szczęść. Ri ta z dziec kiem
prze nio sła się do mnie. By ła ca ły czas z c. Ma dey ską i Bo że ną
w szko le. 

Po za ty mi, któ rzy by li w ochron ce i w szko le (z dzieć mi) resz -
ta miesz kań ców Li szek le ża ła dwa na ście go dzin na łą ce, twa rzą do
zie mi. Tor tu ro wa no, bi to, mę czo no, a po tem roz strze la no 31 osób
i wrzu co no ich do do łu wy ko pa ne go pod „Ma cie jów ką”. Po wspól-
nej przy się dze, że lud ność nie bę dzie się kon tak to wać, ani po ma gać
po dob nym „ban dy tom” – ka za no się ro zejść. Bie gli jak obłą ka ni do
swo ich do mów. Zgi nął kwiat mło dzie ży, prze by wa ją cej w cza sie
oku pa cji w Lisz kach, nie oszczę dzo no na wet ko biet. Spło nął jesz cze
dom Tad ka Kol ma na (je go i mat kę za bi to).

Pa cy fi ka cja Li szek 
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Sto wa rzy sze nie „Przy ja zne Pie ka ry” pod czas zor ga ni zo-
wa nych Dni Pie kar za pre zen to wa ło wszyst kim miesz kań com
i przy ja cio łom miej sco wo ści dłu go wy-
cze ki wa ny al bum ze sta ry mi fo to gra fia -
mi Pie kar. 

Po mysł zro dził się dwa la ta te mu, kie -
dy sto wa rzy sze nie zor ga ni zo wa ło wy sta wę
daw nych zdjęć. Za in te re so wa nie prze ro sło
ocze ki wa nia po my sło daw ców. Pre zen to wa -
ne wte dy fo to gra fie na spe cjal nych sto ja-
kach sku pi ły uwa gę wie lu pie ka rzan. Wzru-
sza ją cy był fakt, że za rów no star si jak
i młod si ży wo dys ku to wa li nad tym co
w mi nio nej epo ce uwiecz nił fo to graf. 

To za in te re so wa nie by ło iskrą do dal-
sze go dzia ła nia i pla no wa nia wy da nia dzie -
ła w for mie al bu mu. I tak po wsta ła, rzec
moż na, księ ga „Pie ka ry daw niej i dziś”. Al -
bum ten to nie tyl ko zdję cia lecz fa scy nu-
ją ca po dróż w cza sie, się ga ją ca epo ki ple-
mion ko czow ni czych. Część hi sto rycz ną
zre da go wał Ma te usz Wy żga, zaś zdję cia
udo stęp ni li miesz kań cy Pie kar. 

W al bu mie moż na zna leźć wie le nie-
zwy kło ści, cho ciaż by wy ja śnie nie lo kal nych
nazw np. Na Brze gach czy ta jem ni czą hi sto rię czoł gu. Pie ka ry daw -
ne ści śle wpły wa ją na Pie ka ry współ cze sne dla te go w al bu mie nie

bra kło miej sca na fo to gra fie oraz opi sy wy da rzeń zwią za ne
z dniem dzi siej szym.

Dzień pro mo cji al bu mu był wy jąt ko wy rów nież dla te go, że
po raz ko lej ny zgro ma dził wie lu pie ka rzan i za pro szo nych go ści.
Sto wa rzy sze nie nie mo gło by od nieść suk ce su, gdy by nie po moc
lu dzi do bre go ser ca. Wspar cie fi nan so we przy wy da niu al bu mu

za pew ni li: Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la,
Gmi na Lisz ki, rad ny Gmi ny Lisz ki Ma rek
Le gut ko, soł tys wsi Pie ka ry Zo fia Py la wraz
z Ra dą So łec ką, PPHU Pro me rol, Edward
i Ur szu la Biel, Gra ży na Kacz mar czyk, Ja-
nusz Stecz ko, Jó zef Ka du la, Pre zes Ma rian
Ko ło dziej czyk. 

Al bum „Pie ka ry daw niej i dziś” li czy
po nad 200 stron i jak do tąd zbie ra sa me po-
zy tyw ne opi nie; za chwy ca pięk nem zdjęć
i przy wo łu je ob ra zy z dzie ciń stwa. W Sta-
ro stwie Po wia to wym w Kra ko wie przy Alei
Sło wac kie go na stą pi ła ko lej na od sło na al-
bu mu i ko lej ny dzień je go pre zen ta cji – to
nie wąt pli wy do wód, że war to by ło cięż ko
pra co wać, war to by ło wy szu ki wać fo to gra-
fii w do mo wych ar chi wach, war to by ło
pod jąć dzie ło uwiecz nie nia prze szło ści.
Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy w ja ki kol-
wiek spo sób po mo gli w wy da niu al bu mu
i ma my na dzie ję, że bę dzie on spra wiał ra-
dość i do star czał wie lu wzru szeń czy tel ni-

kom. Za in te re so wa nych na by ciem al bu mu bar dzo pro si my o kon-
takt tel. 660472566.

Ma ry la Ma łu cha -Ka pu sta

Czas za klę ty w fo to gra fii

Roz po czę li na ukę ję zy ka
nie miec kie go 

Wszy scy zo sta li za po zna ni z za ło że nia mi pro jek tu, któ ry
re ali zo wa ny jest przez In sty tut Go ethe go, Mi ni ster stwo Spraw
Za gra nicz nych Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec, Nie miec ką Cen-
tra lę Wy mia ny Aka da mic kiej oraz in nych part ne rów, a głów nym
spon so rem pro jek tu jest fir ma Volks wa gen Po znań Sp. z o.o.

Mło dzież gim na zjum przy go to wa ła się na tę wi zy tę za kła-
da jąc stro je w ko lo rach flag nie miec kiej i bry tyj skiej oraz wy ko-
na ła de ko ra cje w kla sach i na ko ry ta rzach. Z pio sen ką na ustach
Ich bin co ol, bist du co ol i słod ki mi cu kier ka mi ucznio wie we so -
ło opu ści li szko łę w pią tek 13 wrze śnia. Zmo ty wo wa ni? Ja sne,
że klar!

Gim na zjum Mni ków

Do mni kow skie go gim na zjum za je chał sa mo chód
z pro jek tem skie ro wa nym do uczniów klas pierw szych za-
czy na ją cych przy go dę z ję zy kiem nie miec kim. Pro jekt, ma-
ją cy na ca lu pro mo cję na uki te go ję zy ka wśród dzie ci i mło-
dzie ży, jest prze my śla ny tak, by za in te re so wa nie wzbu dzić
po przez za ba wę, a na ukę ję zy ka wzbo ga ca ele men ta mi ry-
wa li za cji.

Im pre zą Deutsch Wa gen To ur za in au gu ro wa no w szko le
prze wi dzia ny na ten rok pro jekt ję zy ko wy „Po zna je my kul tu rę
i sztu kę kra jów nie miec ko - i an glo ję zycz nych” przy go to wa ny
przez na uczy ciel ki ję zy ków ob cych.

Za ję cia warsz ta to we w każ dej z ko lej nych klas pierw szych
prze pro wa dzi ła lek tor ka In sty tu tu Go ethe go sto su jąc ak tyw ne
me to dy na ucza nia, gry i za ba wy, a do dat ko wą mo ty wa cję sta-
no wi ły nie wąt pli wie drob ne na gro dy i sło dy cze. Ogrom na fraj -
dę spra wi ły uczniom za da nia ak ty wi zu ją ce ich nie tyl ko in te lek-
tu al nie, ale i ru cho wo, wzbo ga co ne do dat ko wo o po mo ce wi zu -
al ne – pla ka ty, pik to gra my, ko lo ro we ba lo ny.

Warsz ta tom ję zy ko wym to wa rzy szy ły za ję cia pla stycz ne,
pod czas któ rych ucznio wie po dzie le ni na gru py wy ko ny wa li pla-
ka ty i col la ge na te mat sze ro ko po ję tej sztu ki i kul tu ry Nie miec
i An glii. Po wsta ły bo ga to ilu stro wa ne dzie ła, z któ rych moż na
by ło od czy tać ar ty stycz ną in ter pre ta cję wy obra żeń na te mat nie-
miec kiej i an giel skiej sztu ki, ar chi tek tu ry, nie miec kiej kuch ni,
mu zy ki, do ko nań tech nicz nych i wie le innych.
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Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Ka szo wie ob cho dzi ło ju bi le-
usz pięć dzie się cio le cia dzia łal no ści. To już jed na z ostat nich
te go ty pu or ga ni za cji spo łecz nych dzia ła ją cych ak tyw nie w na-
szej gmi nie.

Uro czy stość roz po czę ła msza świę ta w Ka szow skim ko ście le
pa ra fial nym od pra wio na przez księ dza pro bosz cza Krzysz to fa
Chro me go. Póź niej był uro czy sty wspól ny obiad w re mi zie OSP
Ka szów, na któ ry za pro szo no wszyst kie dzia ła ją ce w ostat nim pół-
wie czu pa nie. Gra tu la cje i ży cze nia dal szej dzia łal no ści zło ży li
m.in. rad ni Gmi ny Lisz ki He le na Tro jan i Ja nusz Tro jan oraz stra-
ża cy z OSP Ka szów, któ rzy od lat chwa lą so bie współ pra cę z ko -
łem Go spo dyń. Uro czy stość uświet nił pro gram ar ty stycz ny w wy-
ko na niu uczniów ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Ka szo wie.

Cie szę się że pa nie przy ję ły za pro sze nie by po wspo mi nać dzia-
łal ność ko ła. Ma my na dzie ję że do cze ka my ko lej ne go ju bi le uszu.
Obec nie jest wśród nas dwa na ście pań któ re ak tyw nie dzia ła ją. Pla-
nu je my na dal ak tyw nie pra co wać przy współ or ga ni za cjii do brych
po my słów w na szej wsi. Cie szę się że w tym ro ku zdo by ły śmy pierw-

sze miej sce w kon kur sie go to wa nia w Za bie rzo wie – mó wi pre zes
Ko ła Go spo dyń Do ro ta Po wroź nik.

Przez pół wie ku w Ko le Go spo dyń Wiej skich w Ka szo wie
dzia ła ło po nad sto ko biet. Or ga ni zo wa ły dla miesz kań ców spo tka-
nia opłat ko we do któ rych przy go to wy wa ły ory gi nal ne, peł ne hu-
mo ru ske cze. Bra ły udział w wie lu kon kur sach, m. in. na naj ład-
niej szy ogró dek przy do mo wy. Co rocz nie bra ły udział w do żyn-
kach na róż nym szcze blu.

Daw niej ła twiej by ło zwo łać pa nie i wspól nie coś zro bić dla
swo jej wsi. Wspie ra ły śmy bu do wę re mi zy oraz ko ścio ła we wsi oraz
wie le in nych ini cja tyw. Dzi siaj ko bie ty są bar dziej za ję te pra cą
i trud no jest im to wszyst ko po go dzić – mó wi Zo fia Ka sprzyc ka. 

Chcia ły by śmy by mło dzież chęt niej dzia ła ła, by naj młod sze
dzie ci uczy ły się lo kal nych oby cza jów. Chcia ły by śmy or ga ni zo wać
za ba wy dla lu dzi jak przed la ty… Wte dy sa me da wa ły śmy so bie ra -
dę z po rząd kiem – nikt się przy nas nie bił. Dzi siaj to już in ne cza -
sy – do da je li czą ca 86 lat Ja dwi ga Szew czyk, któ ra na dal ak tyw nie
dzia ła w Ka szow skim ko le go spo dyń.

Za wie lo let nią pra cę spo łecz ną Ja dwi ga Szew czyk, Sta ni sła wa
Kę dzier ska, Zo fia Ka sprzyc ka i An na Miś zo sta ły zgło szo ne do od-
zna cze nia. TAŁ

Jesz cze są ta kie ko bie ty…

Bi blio te ka bli żej przed szko la ków
Dzie ci z od dzia łu przed szkol ne go Szko ły Pod sta wo wej

w Lisz kach bra ły udział w za ję ciach edu ka cyj nych „Tu wim
dzie ciom” zor ga ni zo wa nych przez Gmin ną Bi blio te kę Pu b-
licz ną w Lisz kach.

Ce lem za jęć by ło za po zna nie dzie ci z twór czo ścią Ju lia na
Tu wi ma. Po przed sta wie niu krót kiej bio gra fii po ety, przed szko-
la ki wy słu cha ły wier szy „Lo ko mo ty wa”, „Oku la ry”, „Rzep ka”,
„Mu rzy nek Bam bo”. By po głę bić zdo by tą pod czas za jęć wie dzę
ich uczest ni cy od ga dy wa li ty tu ły wier szy oraz roz wią zy wa li za-
gad ki i re bu sy. (red)

Ochotnicza Straż Pożarna w Czułowie wspólnie ze Sto-
warzyszeniem „Na rzecz Ziemi Lisieckiej” zorganizowało akcję
krwiodawstwa, podczas której honorowi dawcy oddali ponad
dziesięć litrów bezcennej krwi.

Akcja profesjonalnie prowadzona była przez Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie w hali
sportowej przy Zespole Szkół w Liszkach. Zgłosiło się bardzo dużo
chętnych do oddania krwi, bo aż 53 osoby, z których 34 zostało do-

Bezcenna krew puszczone do rejestracji. Ostatecznie po badaniach lekarskich krew
oddały 24 osoby.

Organizatorzy akcji: Grzegorz Korczek - członek Zarządu
OSP Czułów i Paweł Miś - prezes Stowarzyszenia „Na rzecz Ziemi
Lisieckiej” dziękują wszystkim za uczestnictwo w akcji - Strażakom
Ochotniczych Straż Pożarnych z Gminy Liszki oraz mieszkańcom
Gminy Liszki i okolic, a także za wielkie zaangażowanie w jej
przeprowadzeniu Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół
w Liszkach i Dawidowi Styrylskiemu-Prezesowi Stowarzyszenia
„Przyjazne Piekary”. Akcja krwiodawstwa zostanie ponowiona
w 2014 r. (red)
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Zu zan na Ja strzęb ska jest uzdol nio ną miesz kan ką Rącz-
nej – w ubie głym ro ku zo sta ła mi strzy nią Kra ko wa w ka te go-
rii szkół pod sta wo wych w gim na sty ce ar ty stycz nej i es te tycz-
nej. 

Zu zan na uczy się w szó stej kla sie Szko -
ły Pod sta wo wej nr 31 im. Hen ry ka Jor da na
w Kra ko wie, gdzie roz po czę ła swo ją przy go -
dę ze spor tem. Tre nu ję od pierw szej kla sy
w ra mach za jęć szkol nych o pro fi lu gim na-
stycz no – nar ciar skim. Gim na sty ka ar ty-
stycz na spodo ba ła mi się od sa me go po cząt -
ku, ćwi czę z ob rę czą, wstąż ką, ska kan ką, pił -
ką i ma czu ga mi oraz tre nu ję gim na sty kę es-
te tycz ną bez przy bo rów. Za wsze chcia łam
na uczyć się trud nych fi gur, ale do pie ro
w czwar tej kla sie uda ło mi się je opa no wać.
Te raz roz wi jam te umie jęt no ści o do dat ko we
ele men ty oraz łą cze je z so bą w ukła dy cho-
re ogra ficz ne. – mó wi Zu zan na Ja strzęb ska.
Mło da adept ka gim na sty ki ćwi czy pięć go-
dzin ty go dnio wo pod opie ką Mał go rza ty
Tra wiń skiej. Do dat ko wo ma ty le sa mo go-
dzin wy cho wa nia fi zycz ne go i nar ciar stwa.
Wszyst ko to po wo du ję, że w szko le spę dza
co dzien nie po 7-8 go dzin.

Od pierw szej kla sy bra ła udział w wy stę pach mię dzysz kol-
nych, a od czwar tej kla sy re pre zen to wa ła szko łę pod czas za wo dów
mię dzysz kol nych. Zo sta ła wie lo krot ną zwy cięż czy nią Szkol nych

Za wo dów Gim na stycz nych Szko ły Pod sta wo wej nr 31. Zdo by ła
pierw sze miej sce w ukła dzie in dy wi du al nym w Mi strzo stwach
Kra ko wa Szkół Pod sta wo wych w Gim na sty ce Ar ty stycz nej i Es te-
tycz nej oraz dwu krot nie pierw sze miej sce w ukła dzie gru po wym
w Mi strzo stwach Kra ko wa Szkół Pod sta wo wych w Gim na sty ce Ar-
ty stycz nej i Es te tycz nej. Na swo im kon cie ma tak że zwy cię stwo
w ukła dzie gru po wym w Mię dzy na ro do wym Tur nie ju w Gim na-
sty ce Ar ty stycz nej im. Zo fii Geo r giew.

Je stem z Zu zy bar dzo dum na, zwłasz-
cza że jest bar dzo skrom na. Chce tre no wać,
a suk ce sy mo bi li zu ją ją do dal szej pra cy
– mó wi z du mą jej ma ma Be ata Ja strzęb ska,
któ ra przy go to wu je dla cór ki pięk ne ko lo ro -
we stro je. Pra ca nad stro jem to wie le go dzin
wy tę żo nej pra cy bo wiem w tej dys cy pli nie
spor tu two rzy on jed ną ca łość z cho re ogra-
fią i pod kła dem mu zycz nym.

Zu zan na Ja strzęb ska lu bi tak że ry so-
wać pre cy zyj ne szki ce po sta ci w ru chu. Bie-
rze udział w in nych kon kur sach szkol nych,
a każ dy se mestr na uki koń czy ze śred nią po-
wy żej pię ciu. Wol ne chwi le lu bi spę dzać
z ko le żan ka mi.

Przed uzdol nio ną gim na stycz ką stoi
wy bór gim na zjum, w któ rym nie ste ty trud -
no bę dzie roz wi jać ta lent bo wiem w naj bliż-
szej oko li cy nie ma szko ły o ta kim pro fi lu.
Je dy ną moż li wo ścią są tre nin gi w klu bie

spor to wym. Chcia ła bym na dal roz wi jać swo je umie jęt no ści gim-
na stycz ne i my ślę że uda mi się po go dzić na ukę z tre nin ga mi – do-
da je Zu zan na Ja strzęb ska. 

TAŁ

Uta len to wa na gim na stycz ka 
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Gru pa za pa leń ców z Mo ra wi cy re ak ty wo wa ła klub spor to -
wy „Al fa”. W krót kim okre sie po wsta ła dru ży na pił kar ska,
a dzię ki pra cy spo łecz nej miesz kań ców i hoj no ści spon so rów
od da no do użyt ku bo isko spor to we.

Klub po wstał spon ta nicz nie w 2011 ro ku. Swo ją na zwą na-
wią zu je do ist nie ją ce go przed dwu dzie stu la ty klu bu „Al fa”. Sku pi-
li śmy się na pił ce noż nej i na mło dzie ży two rząc ze spół tramp ka rzy,
któ ry już dru gi se zon uczest ni czy w roz gryw kach li go wych zdo by-
wa jąc do świad cze nie i umie jęt no ści. Chce my ak tyw nie dzia łać przy
wy cho wa niu naj młod sze go po ko le nia Mo ra wi cy – mó wi pre zes
Sła wo mir Bia łec ki. 

W „Al fie” tre nu je 23 tramp ka rzy (rocz nik 1999–2002) pod
okiem tre ne ra Ja na Ma ta cza, któ re go wspie ra Sła wo mir Bia łec ki.
Spo ty ka ją się dwa ra zy w ty go dniu na tre nin gach, a tak że bio rą
udział w co ty go dnio wych roz gryw kach li go wych.

ki Zbi gniew Ka czor wspól nie z miesz kan ką Mo ra wi cy An ną Za-
pa łą, re pre zen tant ką Pol ski w pił ce noż nej ko biet. Pił kar ka na ro-
ze gra nych w czerw cu 2013 ro ku Mi strzo stwach Eu ro py do lat 17
zdo by ła wraz z re pre zen ta cją Pol ski zło ty me dal.

Or ga ni za to rzy uro czy sto ści – dzia ła cze klu bo wi z ro dzi ca mi
za wod ni ków oraz miesz kań cy wspie ra ni przez soł tys Ma rię Fran-
kow ską i Ra dę So łec ką za dba li by wszy scy naj młod si miesz kań cy
mie li do brą za ba wę przy róż nych atrak cjach, a do ro śli mo gli wziąć
udział w za ba wie ta necz nej. Wie le emo cji wzbu dzi ły dwa me cze
pił kar skie ro ze gra ne te go dnia. Ka wa le ro wie z tru dem po ko na li
żo na tych (6:5), a tramp ka rze zre mi so wa li ze swo imi ro dzi ca mi
(5:5).

W przy szłym ro ku za mie rza my zor ga ni zo wać mecz pa nien
kon tra mę żat ki. Nie wiem tyl ko, czy mę żo wie zgo dzą się na tra dy-
cyj ną po me czu wy mia nę ko szu lek – za po wia da z hu mo rem Sta ni-
sła wa Ru si nek. Jak wi dać hu mor i po my sły do pi su ją dzia ła czom
klu bu w Mo ra wi cy, któ ry za mie rza roz wi jać swo ją dzia łal ność
i swo je za ple cze przez mię dzy in ny mi mon taż sto łu do gry w te ni -
sa sto ło we go i roz bu do wę skrom nej szat ni spor to wej. (TAŁ)

Re ak ty wa cja klu bu
spor to we go

Od sa me go po cząt ku wie le pra cy dzia ła cze klu bo wi po świę-
ci li na urzą dze nie bo iska spor to we go. Za czy na li śmy od wy ka sza nia
pra wie dwu me tro wych za ro śli na daw nym bo isku. Ro bo ta do słow-
nie nam się pa li ła w re kach – aż straż po żar na przy je cha ła ga sić
uschłe tra wy – wspo mi na ze śmie chem soł tys Mo ra wi cy i za ra zem
skarb nik klu bu Ma ria Fran kow ska. Do wóz zie mi na ob ni żo ny te -
ren sfi nan so wa ła fir ma „Wi tek” z Mo dl nicz ki. Za rów na nie te re nu
cięż kim sprzę tem za pła ci li dzia ła cze klu bo wi, a fir ma „Wąs bud”
nie od płat nie go uwal co wa ła. „Kra ków Air port” już w pierw szym
ro ku dzia łal no ści klu bu za spon so ro wał za kup kon te ne ro wej szat -
ni, a Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la do fi nan so wał od wod nie nie
te re nu bo iska. Za kup traw ni ka zo stał po kry ty z środ ków so łec twa
(wy dzie lo nej do de cy zji mieszkańców czę ści bu dże tu Gmi ny Lisz -
ki). Pra ce przy je go sie wie spo łecz nie wy ko nał Ro bert Her jan
wspól nie z Ta de uszem Ko ło dziej czy kiem. 

W 2012 ro ku „Kra ków Air port” prze ka zał klu bo wi środ ki fi-
nan so we na za kup sa mo jezd nej ko siar ki i pod ka szar ki. Od te go
cza su opie ką nad traw ni kiem zaj mu je się oso bi ście pre zes Sła wo-
mir Bia łec ki wspie ra ny przez sy na Kon ra da. W bie żą cym ro ku wła-
dze lot ni ska sfi nan so wa ły za kup ma te ria łów na ogro dze nie bo iska.
Przez ca łe wa ka cje pra ce na od cin ku oko ło 350 me trów bie żą cych
wy ko ny wa ło spo łecz nie oko ło 15 miesz kań ców Mo ra wi cy. Na
więk szo ści te go od cin ka te ren był tak ubi ty, że tyl ko wy na ję ta przez
miesz kań ców ko par ka z tru dem po ra dzi ła so bie z wy ko pa mi. Do-
pro wa dze nie ener gii elek trycz nej do kon te ne ro wej szat ni sfi nan-
so wa ła na to miast Gmi na Lisz ki.

Skrom na, ka me ral na uro czy stość otwar cia bo iska zo sta ła zor-
ga ni zo wa na we wrze śniu. Bo isko po świe cił ks. An drzej Ku bie niec,
a sym bo licz ną wstę gę prze ciął Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Lisz -
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Te atr Al ber tus dzia ła ją cy przy pa ra fii Św. Bra ta Al ber ta
w Mni ko wie wy sta wił swo ją dwu dzie stą pre mie rę! Na je sien -
ne, nie dziel ne po po łu dnia przy go to wał dla swo ich wi dzów
sztu kę „Są sie dzi” opar tą na ko me dii Mi cha ła Ba łuc kie go. Cze -
go do ty czy ła te ma ty ka ju bi le uszo we go spek ta klu? Gdy by
chcieć od po wie dzieć w jed nym zda niu, moż na by stwier dzić
krót ko: po ka zy wa ła pol skie przy wa ry, któ re nic a nic nie róż-
nią się od tych, sprzed 100 lat.

Ko niec XIX w. W Za jaz do wie – dwor ku zie miań skim Ja na
Ra do szew skie go, ży cie mi ja na są siedz kich ban kie tach, par tyj kach,
lo te ryj kach. Go spo darz chęt nie spra sza do do mu so bie po dob nych
kom pa nów. Ca ły dwór wraz z obej ściem zo sta je na gło wie sio stry
Ra do szew skie go – zwa nej przez wszyst kich ciot ką, któ ra nie prze-
sta je gder li wie na po mi nać bra ta: „Że by choć je den dzień obył się
u bra ta bez ban kie tów! A tym cza sem go spo dar stwo z kre te sem
dia bli we zmą! Spro wa dzą ci na dom ko mor ni ka i spra wią mu do -
bre za ję cie…” Zbli ża ją się wy bo ry do Ra dy Pań stwa. Są sie dzi, któ-
rzy przy zwy cza ili się do su to za sta wio ne go sto łu i piw nicz ki go s-
po da rza, po sta na wia ją wy sta wić je go kan dy da tu rę na po sła…
Wkrót ce oka że się, że… praw dzi wych przy ja ciół po zna je my w bie-
dzie…

W spek ta klu wy stą pi li: Mi chał Koź biał, Mar cin Misz tal, Ewa
Si ko ra, Ur szu la Ką cik, Re na ta Lach – Paw ło wicz, Ewa Ba lic ka, Ag-
niesz ka Maj da, Prze my sław Kwo ka, Woj ciech Koź biał, Ja ro sław Ba-
ster, Ma te usz Ką cik, Ra fał Ba ster, Je rzy Dy mek, Ro bert Lach. Sce-
na riusz, re ży se ria i cho re ogra fia – Do ro ta Ka miń ska

Każ da sztu ka wy sta wio na w Te atrze Al ber tus nie sie z so bą
ja kieś prze sła nie. Ta ostat nia kry ty ko wa ła roz rzut ność, lek ko myśl-
ność, ob łu dę i ży cie, któ re w skró cie moż na by skwi to wać cy ta tem
Ada ma Mic kie wi cza: „Je dzą, pi ją, lul ki pa lą, tań ce, hu lan ka, swa wo -
la…”. Nie mniej, spek takl po ka zy wał tak że przy wią za nie do tra dy-
cji i kul tu ry oraz po sza no wa nie szla chec kie go ho no ru.

Ju bi le uszo we
przed sta wie nie

Po wia to we Za wo dy
Po żar ni cze MDP

W Wię cła wi cach przy pięk nej, sło necz nej po go dzie od-
by ły się już po raz szó sty Za wo dy Spor to wo Po żar ni cze Mło-
dzie żo wych Dru żyn Po żar ni czych. War to wspo mnieć, iż za-
wo dy te zor ga ni zo wa ne by ły przez Za rząd Od dzia łu Po wia-
to we go Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP w Kra-
ko wie oraz Ko men dan ta Miej skie go PSP w Kra ko wie, a swo -
im pa tro na tem za wo dy ob jął Sta ro sta Kra kow ski Jó zef Krzy-
wo rze ka. 

Udział w za wo dach wzię ło 26 dru żyn, 8 dziew czę cych oraz
18 chło pię cych. Jak zwy kle do star czy ły one wie lu emo cjo nu ją-
cych wra żeń. Spor to wa ry wa li za cja by ła za cię ta, ale pro wa dzo -
na nie zwy kle uczci wie zgod nie z za sa da mi fa ir -play. Prze pro wa-
dzo no je w dwóch kon ku ren cjach: szta fe cie oraz ćwi cze niu bo-
jo wym. Za wod ni cy ry wa li zo wa li w dwóch ka te go riach tj. dru żyn
dziew czę cych i chło pię cych. 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej w gru pie MDP chłop ców ko lej-
ność czo ło wych miejsc by ła na stę pu ją ca: MDP Będ ko wi ce, MDP
Su ło szo wa II oraz MDP Wo ło wi ce. W gru pie MDP dziew cząt wy-
gra ła MDP Je zio rza ny przed MDP Kar niów i MDP Mi ło ci ce.

Zdo byw cy czo ło wych miejsc otrzy ma li pu cha ry, dy plo my oraz
na gro dy pie nięż ne. Do dat ko wo dru ży na dziew cząt z Je zio rzan
zdo by ła pu char fa ir -play.

Go spo da rzem za wo dów był Wójt Gmi ny Mi cha ło wi ce An-
to ni Ru mian oraz jed nost ka OSP z Wię cła wic. Ko men dę Miej ską
PSP w Kra ko wie re pre zen to wa li bryg. Krzysz tof Pe try niak – Za-
stęp ca Ko men dan ta Miej skie go PSP w Kra ko wie oraz mł. bryg.
An drzej No wak – Na czel nik Wy dzia łu Ope ra cyj no -Szko le nio -
we go. Ko mi sję sę dziow ską sta no wi li funk cjo na riu sze KM PSP
w Kra ko wie na cze le z sę dzią głów nym za wo dów bryg. Pio trem
Mil la nem. (STO)

Jak na ju bi le usz przy sta ło, w spek ta klu nie bra kło barw nych
ko stiu mów, tań ców i śpie wów. Za pach nia ło tez sta ro pol skim bi go-
sem, któ ry po dob nie jak ak to rzy, ode grał waż ną ro lę na sce nie. Jak
grać to grać!

Te atr Al ber tus ist nie je od 2000 r. Go ścił w swo ich pro gach już
ok. 9000 wi dzów. 85% gru py ak to rów dzia ła w te atrze od po cząt -
ku je go ist nie nia. Przy oka zji ju bi le uszu, Te atr Al ber tus dzię ku je
wszyst kim wi dzom oraz tym, któ rzy przy czy ni li się do je go roz-
wo ju i suk ce sów. Po dzię ko wa nie to kie ru je zwłasz cza do pro bosz-
cza mni kow skiej pa ra fii ks. Sta ni sła wa Świę cia ka, któ ry wspie ra
dzie ło od po nad 13 lat. Po dzię ko wa nia na le żą się też wszyst kim
wspie ra ją cym ada pta cję sa li te atral nej, któ rych wciąż nie bra ku je.
Mo że nie wszy scy wie dzą, iż na zwa Al ber tus, po cho dzi od pa tro -
na za rów no te atru, ja ki pa ra fii w Mni ko wie – św. Bra ta Al ber ta.
Ten że świę ty, ży ją cy w Kra ko wie oko łó 100 lat te mu, oprócz do -
bro ci od zna czał się umie jęt no ścią po zy ski wa nia serc lu dzi. W ten
spo sób – na wet w naj bar dziej dra ma tycz nych oko licz no ściach
znaj do wał po moc dla bied nych, któ rym słu żył. Moż na nie śmia ło
po wie dzieć, iż św. Brat Al bert – Adam Chmie low ski, wciąż po sy ła
otwar tych, do brych lu dzi, kie ru jąc ich tak że… do drzwi Te atru Al-
ber tus. A ci, wciąż nio są po moc, życz li wość, po ra dę i do bre sło wo.
Im wszyst kim pra gnie my szcze rze i cie pło po wie dzieć: DZIĘ KU-
JE MY!

Te atr Al ber tus

fot. Michał Wiśnios






