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Rok pe łen suk ce sów!

Od dział pro wa dzi tak że roz li cze nia de wi zo we, ob słu gę kan-
to ro wą i mię dzy na ro do we prze ka zy We stern Union oraz ja ko multi
agent po śred ni czy – bez do dat ko wych opłat – w za wie ra niu umów
ubez pie cze nio wych ze zna ny mi fir ma mi ubez pie cze nio wy mi. Po -
za dzia łal no ścią ty po wo ban ko wą Od dział udzie lał po mo cy fi nan-
so wej na rzecz or ga ni za cji spo łecz nych i szkół oraz or ga ni za cję
wie lu im prez na te re nie Gmi ny Lisz ki.

W mi nio nym ro ku Od dział za ku pił ko lej ny ban ko mat no wej
ge ne ra cji z do dat ko wą funk cją wpła to ma tu. Ban ko mat zo stał za-
mon to wa ny w Opac twie Be ne dyk ty nów w Tyń cu.

W ubie głym ro ku Bank roz po czął bu do wę no we go bu dyn ku
biu ro we go na za ku pio nej wcze śniej dział ce w cen trum Li szek oraz
wy dzier ża wił z mie nia wiej skie go dział kę przed bu dyn kiem z prze-
zna cze niem na 6 miejsc par kin go wych i stre fę zie lo ną. Dzię ki
sprzy ja ją cej po go dzie bu dy nek zo stał wy bu do wa ny i obec nie trwa -
ją pra ce wy koń cze nio we. Prze wi du je my otwar cie no we go lo ka lu
ban ko we go w dru giej po ło wie bie żą ce go ro ku. W no wym obiek cie
stwo rzo ne zo sta ną znacz nie lep sze wa run ki pra cy i ob słu gi klien tów
– do da ła dy rek tor Od dzia łu Ma ria Pre ne ta.

(TAŁ)

Ubie gły rok dla Od dzia łu Kra kow skie go Ban ku Spół dziel-
cze go w Lisz kach za koń czył się du ży mi osią gnię cia mi. Pod
wzglę dem wy pra co wa ne go zy sku Od dział za jął dru gie miej sce
wśród 36 Od dzia łów KBS dzia ła ją cych na te re nie wo je wódz-
twa Ma ło pol skie go, Ślą skie go, Świę to krzy skie go i Łódz kie go. 

Od dział kie ro wa ny przez Dy rek tor Ma rię Pre ne ta za jął tak że
pierw sze miej sce pod wzglę dem przy ro stu de po zy tów. Za rok 2013
Od dział w Lisz kach wy pra co wał zysk net to w wy so ko ści 1.856.000
zło tych. Uzy ska nie do brych wy ni ków by ło moż li we dzię ki wy tę żo-
nej pra cy za ło gi, fa cho wej i rze tel nej ob słu dze, a tak że so lid nym
klien tom, któ rych po zy sku je my nie tyl ko z na szej gmi ny, ale rów-
nież z po bli skie go Kra ko wa i in nych gmin. Na ko niec 2013 ro ku ob-
słu gi wa li śmy 5.199 klien tów, dla któ rych pro wa dzo no 8.801 ra-
chun ków ban ko wych – po wie dzia ła Dy rek tor Od dzia łu Ma ria Pre-
ne ta pod czas co rocz ne go ze bra nia spra woz daw cze go człon ków
Ban ku.

Ofer ta pro duk tów Kra kow skie go Ban ku Spół dziel cze go i je -
go Od dzia łu w Lisz kach jest sze ro ka za rów no dla pod mio tów go -
spo dar czych, jak rów nież osób fi zycz nych. Udzie la ne są kre dy ty
na dzia łal ność go spo dar czą: in we sty cyj ne, ob ro to we, hi po tecz ne,
w ra chun ku bie żą cym, płat ni cze, re wol win go we, dla de we lo pe rów,
dla rol ni ków, kre dy ty pre fe ren cyj ne z do pła tą ARiMR, kre dy ty po-
mo sto we na fi nan so wa nie pro jek tów ob ję tych do fi nan so wa niem
ze środ ków UE, kre dy ty dla Jed no stek Sa mo rzą du Te ry to rial ne go.
Ofer ta kre dy to wa dla klien tów in dy wi du al nych obej mu je kre dy ty
de ta licz ne, kon so li da cyj ne, hi po tecz ne, miesz ka nio we, kre dy to wa-
nie za ku pu i mon ta żu ko lek to rów sło necz nych z do pła tą z NFO-
ŚiGW. Łącz ny po ziom udzie lo nych kre dy tów przez Odział w Lisz-
kach na ko niec ubie głe go ro ku prze kro czył 110 mi lio nów zło tych.
De cy zje kre dy to we za pa da ją szyb ko i na miej scu w sie dzi bie Od-
dzia łu i Cen tra li KBS, w czym sku tecz nie kon ku ru je my z in ny mi
ban ka mi. Je ste śmy rów nież ela stycz ni pod wzglę dem opro cen to wa-
nia kre dy tów, pro wi zji i mar ży, szcze gól nie w sto sun ku do stra te-
gicz nych i so lid nych klien tów – pod kre śli ła Dy rek tor Ma ria Pre-
neta.

W za kre sie usług de po zy to wych Bank rów nież ofe ru je sze-
ro ką ga mę pro duk tów, jak lo ka ty od 1 dnia do 3 lat, ro ry, kar ty de-
be to we dla osób fi zycz nych, firm, se nio rów, stu den tów i uczniów,
kon ta eme ry tal ne IKE. Lo ka ty pro wa dzo ne są za rów no w zło tych,
ale też w eu ro i w do la rach. Dzię ki sze ro kiej ofer cie pro duk tów de-
po zy to wych w Od dzia le Lisz ki na ra chun kach roz li cze nio wych
i lo ka tach, w ubie głym ro ku klien ci zgro ma dzi li po nad 128 mi lio-
nów zło tych (dy na mi ka 123%)! 

Wa run ki pro wa dze nia ra chun ków i ich opro cen to wa nie by -
ło atrak cyj ne dla klien tów, dzię ki cze mu Od dział po zy skał 380 no-

wych klien tów. Z ro ku na rok ro śnie tak że za in te re so wa nie ra chun-
ka mi in ter ne to wy mi – ko lej ne 196 osób ko rzy sta z sys te mu ban-
ko wo ści in ter ne to wej KBS24, a 16 firm z sys te mu ban ko wo ści
KBSNet wpro wa dzo ne go spe cjal nie dla du żych kor po ra cji.
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Ra da Gmi ny Lisz ki nada ła ty tu ły Ho no ro we go Oby wa te -
la Gmi ny Lisz ki księ dzu Wła dy sła wo wi Pal mow skie mu – pro-
bosz czo wi pa ra fii w Mo ra wi cy oraz pro fe sor Mał go rza cie Po -
nie dzia łek – Pre zes Za rzą du „Sto wa rzy sze nia na Rzecz Roz -
wo ju Wsi Czu łów”. Te za szczyt ne ty tu ły nada no na wnio sek
miesz kań ców oby dwu so łectw za wy bit ne za słu gi dla lo kal nej
spo łecz no ści w Gmi nie Lisz ki.

Uro czy stość nada nia ty tu łów Ho no ro we go Oby wa te la Gmi -
ny Lisz ki od by ła się w ko ście le pa ra fial nym w Mo ra wi cy pod czas
uro czy stej mszy świę tej z udzia łem eu ro de pu to wa ne go Ry szar da
Le gut ko i po sła na Sejm RP An drze ja Adam czy ka oraz wie lu
przed sta wi cie li sa mo rzą du Po wia tu Kra kow skie go, Gmi ny Lisz ki
i Gmi ny Za bie rzów, a tak że ko men dan ta Ko mi sa ria tu Po li cji w Za-
bie rzo wie An drze ja Ko wal skie go.

Ho no ro wi Oby wa te le Gmi ny Lisz ki

Gra tu la cje nada nia ty tu łu Ho no ro we go Oby wa te la Gmi ny
Lisz ki księ dzu Wła dy sła wo wi Pal mow skie mu i pro fe sor Mał go -
rza cie Po nie dzia łek zło ży li eu ro de pu to wa ny Ry szard Le gut ko i po -
seł na Sejm RP An drzej Adam czyk, Sta ro sta Po wia tu Kra kow skie -
go Jó zef Krzy wo rze ka, Prze wod ni czą ca Ra dy Gmi ny Za bie rzów
Ma ria Kwa śnik wspól nie z Wój tem Gmi ny Za bie rzów Elż bie tą Bur-
tan oraz rad ni Po wia tu Kra kow skie go i Ra dy Gmi ny Lisz ki. 

Ks. Wła dy sław Pal mow ski uro dził się w 1953 ro ku w Kra ko -
wie, gdzie tak że ukoń czył stu dia teo lo gicz ne na Pa pie skiej Aka de -
mii Teo lo gicz nej. Świę ce nia ka płań skie otrzy mał z rąk ks. kard. Ka -
ro la Woj ty ły w 1978 r. Po dwóch la tach pra cy w Trze bi ni – Kry sty -
no wie zo stał prze nie sio ny do No wej Hu ty do Pa ra fii NMP Kró lo -
wej Pol ski przy ko ście le Ar ka Pa na. W 1983 r. udał się do Draw ska
Po mor skie go, gdzie cze ka ły go no we wy zwa nia, bo wiem ks. Wła -
dy sław Pal mow ski od po cząt ku po słu gi ka płań skiej bar dzo an ga -
żo wał się w dzia łal ność spo łecz ną, któ ra prze ja wia ła się w ta kich
for mach, jak opie ka nad mło dzie żą z no wo huc kich ho te li ro bot -
ni czych, an ga żo wa nie w dzia łal ność opo zy cyj ną. 

Pod ko niec 1986 r., po ostrych wy stą pie niach z am bo ny (de -
ma sku ją cych SB), zo stał prze nie sio ny do Lę bor ka, a po mie sią cu do
Roz ła zi na, w któ rym spę dził 16 lat. W Roz ła zi nie oprócz pra -
cy dusz pa ster skiej, zaj mo wał się po mo cą lu dziom z upa dłych
 PGR-ów, in te gro wał miesz kań ców wio sek i śro do wi sko by łych
więź niów obo zu Stut thof. W miej sco wo ści Na wcz (w miej scu ich
tra gicz nej śmier ci) wzniósł ko ściół – po mnik. Uczest ni czył w two -
rze niu struk tur sa mo rzą do wych wraz z peł nie niem funk cji Za -
stęp cy Wój ta Gmi ny Łę czy ce. 

W 2003 r. obej mu je pa ra fię w Mo ra wi cy. Wiel ką tro ską,
Ksiądz Pro boszcz oto czył przede wszyst kim po wie rzo nych pa ra-
fian, a tak że za byt ko wą mo ra wic ką świą ty nię, cmen tarz i ca ły ze-
spół pa ra fial ny. Przy stą pio no do ka pi tal ne go re mon tu da chu ko-
ścio ła, wnę trza i ele wa cji. Wy re mon to wa no za byt ko we or ga ny i od-
no wio no oł tarz. Na sa lę gim na stycz ną, z któ rej ko rzy sta ją dzie ci
i mło dzież, za adap to wa no po miesz cze nia go spo dar cze ple ba ni.
Rów nież tam zna la zła miej sce re mi za OSP w Mo ra wi cy, gdzie dru-
ho wie cie szą się sta łym wspar ciem swo je go pro bosz cza. Przy ko-
ście le zbu do wa no par king i as fal to we dro gi. Na wzgó rzach obok
cmen ta rza po wstał Ogród Pol skich Świę tych oraz Mo ra wic kie
Wzgó rze Prze mie nie nia ze ścież ką dy dak tycz ną „Dzie je Na ro du
Pol skie go”, któ re sta ły się pięk ną i słyn ną już wi zy tów ką Mo ra wi cy. 

Tak że z ini cja ty wy księ dza Wła dy sła wa Pal mow skie go po -
wsta ło wy jąt ko we wy da nie w kształ cie al bu mu pt. „Mo ra wi ca bo-
gac two wie ków”. Al bum ten pod kre śla sta łe za an ga żo wa nie Księ -
dza w bu do wa nie wspól no ty od wo łu ją cej się do wspól nej wia ry,
kul tu ry, tra dy cji, ję zy ka. Wspól no ty dum nej ze swo ich przod ków
i na sze go na ro du. 

Od wie lu lat ksiądz pro boszcz wspie ra ro dzi ny znaj du ją ce się
w trud nej sy tu acji ma te rial nej. Or ga ni zu je wy po czy nek dla dzie -
ci, ini cju je wy da rze nia kul tu ral ne i go spo dar cze, któ re in te gru ją
lo kal ną spo łecz ność. Na le ży szcze gól nie wy mie nić pro wa dzo ne
oso bi ście przez Księ dza ko lo nie let nie nad mo rzem, za ini cjo wa -
nie pa ra fial nych uro czy sto ści do żyn ko wych, łą czą cych aspek ty
miej sco wej tra dy cji, kul tu ry i roz ryw ki, a tak że czyn ny udział
w im pre zach o cha rak te rze wy kra cza ją cym po za na szą Gmi nę.

Za swo ją po sta wę i dzia łal ność zo stał wie lo krot nie od zna czo -
ny. Otrzy mał na stę pu ją ce me da le i wy róż nie nia: Me dal Za słu żo -
nych dla NSZZ „So li dar ność; Krzyż Ko man dor ski Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski – otrzy ma ny w 2009 r.z rąk Pre zy den ta RP Le cha
Ka czyń skie go; Krzyż Po lo nia Sem per Fi de lis; Zło ty Me dal 750-le -
cia lo ka li za cji Kra ko wa; Me dal 30-le cia So li dar no ści; Me dal Oby-
wa tel ski Sto wa rzy sze nia Ko mi te tów Oby wa tel skich Mia sta Kra ko -
wa; Me dal SA MO RZĄD NOŚĆ – otrzy ma ny z oka zji 40-le cia Gmi -
ny Łę czy ce za za an ga żo wa nie w roz wój Ma łej Oj czy zny; Na gro dę
„Świa dek Hi sto rii” – przy zna ną przez IPN w uzna niu za sług

Pod nio sły na strój w uro czy stość wpro wa dzi ły wszyst kich pio -
sen ki w wy ko na niu chó ru z Mo ra wi cy. Mszę świę tą kon ce le bro -
wa li księ ża: Jan No wak, Ro man Bo gacz i Wła dy sław Pal mow ski.

Po za koń cze niu mszy świę tej roz po czę ła się wy jaz do wa, nad -
zwy czaj na se sja Ra dy Gmi ny Lisz ki, pod czas któ rej Prze wod ni czą -
cy Ra dy Gmi ny Zbi gniew Ka czor wspól nie z Wój tem Gmi ny Lisz -
ki Wa cła wem Ku lą wrę czy li ty tu ły Ho no ro we go Oby wa te la Gmi ny
Lisz ki księ dzu Wła dy sła wo wi Pal mow skie mu i pro fe sor Mał go -
rza cie Po nie dzia łek.

Ksiądz Wła dy sław Pal mow ski jest za wsze pe łen na dziei, przy -
jaź ni i życz li wo ści dla bliź nie go, z tro skli wym, go spo dar nym i pro -
fe sjo nal nym po dej ściem do po wie rzo nych przed się wzięć, z pa trio -
tycz nym za an ga żo wa niem – zjed nu je swo ich pa ra fian do ak tyw -
nej chrze ści jań skiej po sta wy i kształ to wa nia swo jej „ma łej oj czy -
zny” – po wie dział z uzna niem Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Lisz -
ki Zbi gniew Ka czor pod czas nada nia ty tu łu.

W swo im śro do wi sku pa ni Pro fe sor Mał go rza ta Po nie dzia łek
jest sza no wa na i ce nio na, ja ko na uko wiec, a przede wszyst kim ja -
ko szla chet ny, uczci wy czło wiek, po ma ga ją cy słab szym i po trze bu -
ją cym. Jest ak tyw nym spo łecz ni kiem, któ ry zna czą co wpły wa na
po zy tyw ne zmia ny w oto cze niu – gra tu lo wał nada nia ty tu łu rad ny
Gmi ny Lisz ki Ta de usz Ma stek.

Eu ro de pu to wa ny Ry szard Le gut ko i po seł na Sejm RP An drzej Adam czyk
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w upa mięt nia niu hi sto rii Na ro du Pol skie go; Ty tuł Ho no ro we go
Oby wa te la Po wia tu.

dzi ny rol nic twa i ogrod nic twa. Do ro bek ten obej mu je po nad 180
po zy cji w tym 86 ory gi nal nych pu bli ka cji na uko wo – ba daw czych,
a tak że pro jek tów na uko wych, ar ty ku łów po pu lar no – na uko wych
i po pu lar nych. Po 45 la tach pra cy prze szła na eme ry tu rę otrzy mu -
jąc zło ty Me dal za Dłu go let nią Służ bę.

Od wrze śnia 1980 r. an ga żo wa ła się w dzia łal ność So li dar no -
ści. By ła człon kiem Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go „S” na Aka de mii
Rol ni czej i ze spo łu re dak cyj ne go „Sa mo rząd no ści” wy ko nu jąc pra -
ce dru kar skie, re dak cyj ne, au tor skie, a na wet udo stęp nia jąc wy -
daw nic twu swo je miesz ka nie. W la tach 1980-1989 by ła człon kiem
Ko mi sji Uczel nia nej, prze wod ni czą cą Ko mi sji Wy dzia ło wej, de le-
ga tem Kra jo wej Sek cji Na uki i de le ga tem do Re gio nu Ma ło pol ska.
Uczest ni czy ła w Dusz pa ster stwie Lu dzi Pra cy, Dusz pa ster stwie
Aka de mic kim, Mszy za Oj czy znę, współ pra co wa ła z Ko mi te tem
Po mo cy In ter no wa nym i Ko mi te tem Po mo cy Aresz to wa nym. By -
ła „mę żem za ufa nia” w ko mi sjach wy bor czych z ra mie nia So li dar -
no ści.

Od 2002 r. pro fe sor Mał go rza ta Po nie dzia łek jest ak tyw nym
człon kiem Ra dy So łec kiej Czu ło wa. Z jej ini cja ty wy w 2003 r. po -
wsta ło Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo ju Wsi Czu łów, w któ rym
nie prze rwa nie peł ni funk cję Pre ze sa Za rzą du. Sto wa rzy sze nie jest
otwar te dla wszyst kich miesz kań ców Czu ło wa i gmi ny Lisz ki. Do
szcze gól nych przed się wzięć Sto wa rzy sze nia na le ży współ pra ca
z Ban kiem Żyw no ści w Kra ko wie w ra mach, któ rej ob ję to opie ką
120 naj bar dziej po trze bu ją cych osób z te re nu so łec twa. Po nad to,
w ra mach swo jej dzia łal no ści, Sto wa rzy sze nie re ali zu je sze reg in -
nych przed się wzięć pro mu ją cych ka pi tał ludz ki i kul tu rę na ro do -
wą. Są to wy jaz dy szko le nio we, or ga ni za cja kur sów i warsz ta tów
ogrod ni czo – sa dow ni czych, za ję cia dla dzie ci i mło dzie ży, or ga ni -
za cja uro czy sto ści o cha rak te rze pa trio tycz nym i in te gru ją cym
miej sco wą spo łecz ność, w tym słyn ne spo tka nia opłat ko we, w któ -
rych uczest ni czą przed sta wi cie le władz lo kal nych i pań stwo wych.

Na le ży pod kre ślić, iż pa ni pro fe sor wraz ze swo im mę żem,
pro fe so rem Wła dy sła wem Po nie dział kiem wy ko rzy stu ją swo ją
wie dzę oraz ogrom ne do świad cze nie za wo do we na rzecz miesz -
kań ców słu żąc im ra dą i po mo cą. To wła śnie w Czu ło wie za ło żo -
no pierw szą na te re nie gmi ny Lisz ki szkół kę i upra wę bo rów ki
ame ry kań skiej.

(TAŁ)

Pro fe sor Mał go rza ta Po nie dzia łek miesz ka w Czu ło wie od
1997 r. Jest ab sol went ką Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Kra ko wie
(obec nie Uni wer sy tet Rol ni czy). Tam też uzy ska ła sto pień dok to -
ra na uk rol ni czych (1970 r.), dok to ra ha bi li to wa ne go na uk rol ni -
czych w za kre sie ogrod nic twa (1986 r.) i w 1995 r. ty tuł pro fe so ra.

Na ma cie rzy stej uczel ni roz po czę ła pra cę po ukoń cze niu stu -
diów w 1962 r. Przez okres trzech ka den cji – w la tach 1990-1993,
1993-1996, 1999-2002 peł ni ła funk cję Dzie ka na Wy dzia łu Ogrod-
ni cze go Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie. By ła wie lo let nim człon -
kiem Se na tu uczel ni, wie lu ko mi sji se nac kich, rek tor skich, opie -
ku nem Ko ła Na uko we go Ogrod ni ków i człon kiem ju ry w olim pia -
dach przed mio to wych. Za sia da ła w Za rzą dzie Od dzia łu Kra kow -
skie go Pol skie go To wa rzy stwa Na uk Ogrod ni czych, by ła człon -
kiem Ko mi te tu Na uk Ogrod ni czych PAN oraz Mię dzy na ro do we -
go To wa rzy stwa Na uk Ogrod ni czych. 

By ła opie ku nem oko ło 130 prac ma gi ster skich, in ży nier skich
oraz pro mo to rem 4 prze wo dów dok tor skich. Re cen zo wa ła wie le
pod ręcz ni ków aka de mic kich, prze wo dów dok tor skich, ha bi li ta cyj -
nych i wnio sków o ty tuł pro fe so ra. Za dzia łal ność na uko wą i dy -
dak tycz ną otrzy ma ła wie le na gród rek to ra, na gro dę Mi ni stra Na -
uk i Szkol nic twa Wyż sze go, zo sta ła od zna czo na Me da lem Ko mi sji
Edu ka cji Na ro do wej.

Pro fe sor Mał go rza ta Po nie dzia łek jest au tor ką licz nych pu b-
li ka cji na uko wych, ar ty ku łów, pod ręcz ni ków aka de mic kich z dzie -
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Zda niem rad nych Ra dy Gmi ny Lisz ki

Bra ku je krop ki nad „i”

Ta de usz Ma stek peł ni funk cję rad ne go Ra dy Gmi ny Lisz -
ki oraz jest soł ty sem Czu ło wa trze cią ka den cję. Choć w ostat-
nich la tach na fo rum Ra dy po wie dział wie le kry tycz nych słów,
to je go zda niem na le ży po chwa lić gmin ny sa mo rząd za wiel-
kie za an ga żo wa nie, sku tecz ność i wi docz ne efek ty po li ty ki in-
we sty cyj nej.

W ostat nich ka den cjach wy re mon to wa no wie le dróg i szkół.
Kon se kwent nie bu do wa na jest ka na li za cja sa ni tar na i bez piecz ne
chod ni ki. Jed nak cza sem bra ku je przy sło wio wej krop ki nad „i”, by
pew ne te ma ty in we sty cyj ne za mknąć raz na za wsze. Ta ka den cja
by ła dla mnie naj trud niej sza, po nie waż re ali zo wa na by ła prze bu-
do wa dro gi po wia to wej Kry spi nów – Bu dzyń – Cho le rzyn – Mni-
ków – Czu łów – Ryb na. In we sto rem
był Za rząd Dróg Po wia tu Kra kow-
skie go, a Po wiat Kra kow ski otrzy mał
do fi nan so wa nie prze bu do wy dro gi
ze środ ków unij nych. Gmi na Lisz ki
współ fi nan so wa ła 25 pro cent war to-
ści prac. Jed nak na te re nie Czu ło wa
spo wo do wa ło to wie le pro ble mów
spo tę go wa nych przez ob fi te desz cze,
pod czas pro wa dzo nych prac. Miesz-
kań cy grzęź li w bło cie i by ły wiel kie
trud no ści z za pew nie niem ko mu ni-
ka cji.

Na szczę ście ja kość zre ali zo wa-
nych prac jest wysoka i nikt nie mo że
mieć za strze żeń do jezd ni, chod ni-
ków, czy skarp opo ro wych. Są jed nak
wiel kie uwa gi do od wod nie nia dro gi.
Mo im zda niem przy go to wa na przez
in we sto ra do ku men ta cja by ła fa tal -
na. Od wod nie nie dro gi wpusz czo no
w prze pust, któ re go wyj ście jest
mniej sze od wej ścia. Efek tem te go jest
pod ta pia nie do mów, pod czas więk szych opa dów. W ubie głym ro ku
za re zer wo wa no w gmin nym bu dże cie 30 ty się cy zło tych na prze-
bu do wę fe ral ne go prze pu stu. Mam na dzie ję, że w tym ro ku uda się
to nie skom pli ko wa ne za da nie wy ko nać. Mo im zda niem zu peł nie
nie po trzeb nie ro wy na te re nie nie za bu do wa nym wy ło żo no blocz-
ka mi be to no wy mi. Utrud nia to na tu ral ne wsią ka nie wo dy, któ ra
wart kim stru mie niem pły nie w kie run ku Czu ło wa. Pre fa bry ka ty te
zdą ży ły już za ro snąć buj ną tra wą, któ rej za rząd ca dro gi nie wy ka-
sza. Te pie nią dze moż na by ło wy ko rzy stać na od wod nie nie dro gi
po wia to wej po mię dzy Mni ko wem a Cho le rzy nem, gdzie wo da z wy -
żej po ło żo nych pól pły nie na jezd nię. Bra kło przy sło wio wej krop ki
nad „i”, by od wod nie nie ca łej dro gi zro bić raz, a do brze.

Jesz cze przed roz po czę ciem prze bu do wy dro gi po wia to wej
miesz kań com obie cy wa no wy ko na nie przy niej chod ni ka po mię dzy
Czu ło wem i Mni ko wem. Nie ste ty nie uję to te go chod ni ka pod czas
pro wa dzo nych prac. Do pie ro sa mo rząd gmi ny Lisz ki sfi nan so wał
przy go to wa nie pro jek tu te go chod ni ka, nie ste ty i gmi nie i Po wia to -
wi Kra kow skie mu bra kło pie nię dzy na bu do wę chod ni ka. Nie ro zu-
miem, jak moż na roz po czy nać prze bu do wę in nych dróg nie koń-
cząc jed ne go za da nia. Za rząd Dróg Po wia tu Kra kow skie go po wi-
nien za koń czyć to za da nie w ca ło ści, a Gmi na Lisz ki udzie lić na ten
cel wspar cia fi nan so we go – mó wi Ta de usz Ma stek.

Pro ble mem sta je się tak że pro sta spra wa ogra ni cze nia pręd-
ko ści przy Szko le Pod sta wo wej w Czu ło wie i wy zna cze nie przej ścia
dla pie szych. Mi mo mo ich wie lo krot nych próśb w tej spra wie nie
uda ło się te go zro bić. Mam na dzie ję, że dzię ki współ pra cy z Ko mi-
sa ria tem Po li cji w Za bie rzo wie uda się ten pro blem roz wią zać.

Gmi na Lisz ki re ali zu je kosz tow ną bu do wę ka na li za cji sa ni-
tar nej w kil ku so łec twach i po win no to być za da niem prio ry te to-
wym na ob sza rze ca łej na szej gmi ny. Nie ste ty nie bar dzo wi dzę tu
kon se kwen cję, bo wiem jak sko men to wać fakt, że w te go rocz nym bu-
dże cie Gmi ny Lisz ki za re zer wo wa no tyl ko 200 ty się cy zło tych na
bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej na te re nie Czu ło wa. Mam na dzie ję,
że w trak cie ro ku znaj dą się do dat ko we środ ki, by szyb ko i spraw-
nie za koń czyć to za da nie w Czu ło wie i Ba czy nie. Po zwo li to na
przy stą pie nie do re ali za cji pro jek tu bu do wy ka na li za cji sa ni tar nej
w po łu dnio wych so łec twach gmi ny. Mo im zda niem po win ni śmy za-
mro zić po my sły roz bu do wy szkół, do pó ki nie za koń czy my prac przy
bu do wie ka na li za cji w ca łej gmi nie. Na sze szko ły zo sta ły wy re mon-
to wa ne i ucznio wie ma ją do bre wa run ki do na uki. Pla no wa nie ko-
lej nych in we sty cji w oświa cie w chwi li, gdy uczniów jest co raz mniej,

a po li ty cy za po wia da ją moż li wą li k-
wi da cję gim na zjów mo że się oka zać
w przy szło ści zbęd nym wy dat kiem
– zwra ca uwa gę Ta de usz Ma stek.

Po win ni śmy za cho wać zdro wy
roz są dek. Przy czu łow skiej szko le
przy da ła by się sa la gim na stycz na
z praw dzi we go zda rze nia, ale chce -
my szyb ko zbu do wać ka na li za cję sa-
ni tar ną, stąd odło ży my to za da nie
na la ta na stęp ne. Na sza szko ła jest
w do brym sta nie. W ostat nich la tach
sa mo rząd gmi ny Lisz ki prze zna czył
du że kwo ty na grun tow ny re mont
i za kon se kwen cję na le żą się sło wa
uzna nia. Mam na dzie ję, że w tym ro -
ku uda się zro bić od wod nie nie bu-
dyn ku i wy re mon to wać wej ście, na
co zo sta ły prze zna czo ne środ ki fi nan-
so we w te go rocz nym bu dże cie gmi ny.

Ko lej nym prio ry te tem w gmin-
nych in we sty cjach po win na być po-
pra wa za opa trze nia miesz kań ców

w wo dę. Sy tu acja w Czu ło wie zna czą co się po pra wi ła kil ka lat te -
mu po przez wy bu do wa nie zbior ni ka. Jed nak, aby w okre sie su szy
wo dy nie bra kło ko niecz ny jest ko lej ny zbior nik. Ra da Gmi ny Lisz -
ki za pew ni ła już środ ki na wy kup te re nu i przy go to wa nie pro jek tu.
Na te re nie na szej gmi ny po trze ba jesz cze kil ku ta kich ma ga zy nów
wo dy.

Zbyt ma ło pie nię dzy w gmin nym bu dże cie prze zna cza my na
kon ser wa cję ro wów me lio ra cyj nych, co jest pro ble mem wszyst kich
so łectw. W Czu ło wie trud na sy tu acja wy stę pu je tak że w Zim nym
Do le, gdzie pod czas ob fi tych opa dów pod my wa na jest dro ga do jaz-
do wa do do mów.

Od wie lu lat nie roz wią za nym pro ble mem jest dro ga do jaz do -
wa na „Zrem by”, któ ra bie gnie przez te ren są sied niej Gmi ny Krze-
szo wi ce. Bie gnie w stro mym te re nie i ob fi te opa dy czę sto ją pod my-
wa ją. Wie lo krot nie zo sta ła utwar dzo na tłucz niem, ale czas naj wyż-
szy po ło żyć na niej as falt. Nie ste ty sa mo rzą dy Gmi ny Lisz ki i Gmi -
ny Krze szo wi ce nie po tra fią w tej spra wie się do ga dać.

Miesz kań cy Czu ło wa nie mo gą po go dzić się z wy dłu że niem li -
nii MPK do Ryb nej. W go dzi nach szczy tu au to bu sy są prze peł nio -
ne i po ra rów nież ten pro blem sku tecz nie roz wią zać – pod su mo-
wu je Ta de usz Ma stek. 

TAŁ
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Te go rocz ne za dłu że nie Gmi ny Lisz ki na po cząt ku ro ku
oka za ło się niż sze o po nad 6 mi lio nów zło tych w sto sun ku do
za kła da nych pro gnoz. Pro jekt bu dże tu gmi ny na 2014 rok
przy go to wa ny zo stał w IV kwar ta le ubie głe go ro ku i uchwa lo -
ny w grud niu przez Ra dę Gmi ny Lisz ki. Uwzględ nio no w nim
spo dzie wa ne za dłu że nie na ko niec 2013 ro ku. Po do kład nym
roz li cze niu ubie głe go ro ku oka za ło się, że sy tu acja eko no micz -
na na szej gmi ny jest znacz nie lep sza od pro gnoz.

Pla no wa ne za dłu że nie na 1 stycz nia 2014 ro ku wy no si ło
24.500.000 zło tych tj. 45,97%. Wy ko na nie za dłu że nia na ko niec
ubie głe go ro ku wy nio sło osta tecz nie 17.909.129 zło tych, tj. 33,40%.

Cie szę się, że sy tu acja fi nan so wa na szej gmi ny jest lep sza od
na szych ostroż nych pro gnoz. Z chwi lą przy go to wy wa nia pro jek tu
bu dże tu gmi ny na 2014 rok spo dzie wa li śmy się, że na sze za dłu że-
nie bę dzie mniej sze, ale nie mo gli śmy two rzyć bu dże tu opar te go na
po boż nych ży cze niach, tyl ko na rze tel nych wskaź ni kach obo wią zu-
ją cych sa mo rzą dy gmin. Mniej sze za dłu że nie po wo du je, że ma my
więk sze moż li wo ści roz wo ju i na sza sa mo rzą do wa lo ko mo ty wa na-
bie rze jesz cze więk sze go roz pę du. Sło wa uzna nia za bar dzo do brą
pra cę na le żą się Skarb nik Gmi ny Lisz ki Jó ze fie Urban – mó wi Wójt
Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la. 

W pier wot nie uchwa lo nym te go rocz nym bu dże cie, wy dat ki
na in we sty cje za pla no wa no na po zio mie 13.253.900 zło tych.
W związ ku ze zna czą co mniej szym za dłu że niem Wójt Gmi ny Lisz -
ki Wa cław Ku la wspól nie z Ra dą Gmi ny Lisz ki pod ję li de cy zję
o zwięk sze niu wy dat ków in we sty cyj nych o kwo tę 5.599.820 zło-
tych. Środ ki te prze zna czo no nie tyl ko na zwięk sze nie wy dat ków
na wcze śniej za pla no wa ne in we sty cje, ale tak że na re ali za cję no-
wych za dań. Po wpro wa dzo nych zmia nach w gmin nym bu dże cie
na re ali za cję in we sty cji za re zer wo wa no 18.853.720 zło tych.

Mi mo zwięk szo ne go pla nu wy dat ków ma jąt ko wych o kwo tę
pra wie sze ściu mi lio nów zło tych za pla no wa ne w te go rocz nym bu-
dże cie Gmi ny Lisz ki za dłu że nie po zo sta je na nie zmie nio nym pier-
wot nym po zio mie w kwo cie 21.402.669 zło tych tj. 46% te go rocz-

nych do cho dów Gmi ny. Wy ko na nie za dłu że nia na ko niec ro ku bę-
dzie z pew no ścią niż sze od pla no wa ne go po uzy ska niu zwro tu po-
dat ku VAT i wy nie sie oko ło 17.800.000, tj. 37% – mó wi Skarb nik
Gmi ny Lisz ki Jó ze fa Urban.

Mniej sze za dłu że nie – wię cej
środ ków na in we sty cje

Za pra sza my na
Fe styn Uśmie chu

nad gim na zjal nych (Lisz ki – Czer ni chów – Ska wi na); tur niej sza-
chów ple ne ro wych dla dzie ci; wie lo po ko le nio wy tre ning Nor dic
Wal king; szta fe ta z prze szko da mi dla ro dzin; gra te re no wa „Po-
szu ki wa nie skar bów Zie mi Li siec kiej”; kra jo znaw czy i kul tu ro-
znaw czy kon kurs dla szkół gim na zjal nych i pod sta wo wych. Bę -
dą tak że wy staw cy pro duk tów lo kal nych, ką cik dla naj młod-
szych, wy stęp ze spo łu „Cho chli ki”, ka wia ren ka, grill, licz ne kon-
kur sy dla naj młod szych, te atrzyk dla dzie ci, dmu chań ce, ma lo-
wa nie twa rzy, bań ki.

2 czerw ca 2014 ro ku w Kra ko wie w Te atrze Lu do wym od-
bę dzie się Ga la z oka zji 10-le cia dzie cię ce go Ze spo łu Ta necz ne -
go „Cho chli ki”. Pod czas Ga li dzie ci bę dą mia ły oka zję do za pre-
zen to wa nia swo je go wie lo let nie go do rob ku przed sze ro ką pu b-
licz no ścią, jak i rów nież pod su mo wa nia, po dzię ko wa nia spon-
so rom, ro dzi com i in nym, któ rzy przez la ta po ma ga li i wspie ra li
nasz lo kal ny ze spół. Do uczest nic twa zo sta ły za pro szo ne tak że
ze spo ły ta necz ne z Kra ko wa, róż nych stron ma ło pol ski oraz za-
przy jaź nio ny ze spół „Tru ska wecz ka” ze Lwo wa.

(Fun da cja im. ks. Sie masz ki)

Fun da cja im. ks. Sie masz ki za pra sza wszyst kich miesz-
kań ców ościen nych miej sco wo ści na „Mię dzyg min ny Fe styn
Uśmie chu 2014”, któ ry od bę dzie się 25 ma ja 2014 ro ku na te-
re nie Cen trum Edu ka cyj ne go „Ra do sna No wi na 2000”
w Pie ka rach. Ho no ro wym pa tro nem fe sty nu bę dzie Wójt
Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la i Wójt Gmi ny Czer ni chów Szy-
mon Ły tek, a pa tro nem me dial nym „Zie mia Li siec ka”.

Te ma tem prze wod nim w tym ro ku bę dzie pro mo wa nie
spor to we go sty lu ży cia po przez upo wszech nia nie kul tu ry fi zycz-
nej, zdro wej ry wa li za cji i wspól nej za ba wy z ca ły mi ro dzi na mi.

Po przez licz ne kon kur sy i atrak cje o te ma ty ce spor to wej
i tu ry stycz nej, chce my przy bli żyć miesz kań com wa lo ry na szych
pro duk tów lo kal nych. Bę dzie to tak że do sko na ła oka zja do roz-
woju współpracy po bli skich gmin, jak i kra ko wian.

Przy go to wa li śmy dla Pań stwa wie le atrak cji, mię dzy in ny -
mi: Mię dzyg min ny Tur niej Ko szy ków ki i Siat ków ki dla szkół po-

Do dat ko we wy dat ki na in we sty cje w 2014 ro ku w zło tych:

prze bu do wa dro gi Ka szów–Wy źrał 1.880.000

roz bu do wa bu dyn ku Ze spo łu Szkół w Lisz kach 100.000

za kup przy czep ki do agre ga tu prą do twór cze go 15.500

ka na li za cja Chro sna –Krze mion ki 600

bu do wa ka na li za cji Ka szów 1.695.400

bu do wa ka na li za cji Mni ków 969.000

bu do wa ka na li za cji Mo ra wi ca–Chro sna 781.650

nad zór nad ro bo ta mi 24.800

jed nost ka Re ali zu ją ca Pro jekt 27.450

pro mo cja 2.720

prze bu do wa prze pom pow ni ście ków w Lisz kach
i Kry spi no wie wraz z ko lek to rem tłocz nym 17.400

bu do wa oświe tle nia ulicz ne go w Bu dzy niu 36.800

bu do wa oświe tle nia ulicz ne go w gmi nie 10.000

re mont przy stan ku w Mo ra wi cy 6.000

as fal to wa nie dróg gmin nych w Mo ra wi cy 3.000

bu do wa oświe tle nia ulicz ne go w Mo ra wi cy 2.000

bu do wa szat ni spor to wej w Ka szo wie 5.800

za kup sa mo cho du po żar ni cze go dla OSP Ka szów 9.500

do ta cja dla OSP Pie ka ry na za kup sa mo cho du
po żar ni cze go 27.200

W po przed nim wy da niu Zie mi Li siec kiej za pre zen to wa li śmy
wy kaz pier wot nie za pla no wa nych in we sty cji do re ali za cji w te go-
rocz nym bu dże cie Gmi ny Lisz ki. (red)
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Ju bi le usz Ko ła w Czu ło wie sła wa Kwo ka -Fe luś, któ ra peł ni tę funk cję od lat sie dem dzie sią-
tych ubie głe go wie ku. 

Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Czu ło wie by ło or ga ni za to rem
wie lu po pu lar nych kur sów i szko leń (go to wa nia, pie cze nia,
ogrod ni czych, sa dow ni czych). Przy go to wy wa ło oko licz no ścio -
we przed sta wie nia i im pre zy, któ re naj czę ściej od by wa ły się
w miej sco wej re mi zie OSP. Dzia łacz ki za wsze mo gły li czyć na
po moc stra ża ków i wie lu miesz kań ców. W la tach sie dem dzie-
sią tych pa nie or ga ni zo wa ły na wet let nią opie kę dla dzie ci. Ów -
cze sne wła dze Gmi ny Lisz ki, wspól nie z GS Lisz ki fi nan so wa ły
za trud nie nie na uczy cie la do opie ki nad dzieć mi i po moc ku-
chen ną. Pa nie z ko ła na to miast bez płat nie po ma ga ły w spra wo-
wa niu opie ki nad naj młod szy mi miesz kań ca mi Czu ło wa.

Ko ło za swo ją bo ga tą dzia łal ność spo łecz no – kul tu ral ną
otrzy ma ło wie le na gród i wy róż nień. W 1984 ro ku go spo dy nie
otrzy ma ły ma giel, któ ry do dziś jest spraw ny tech nicz nie, ale
nie ste ty nie ma już chęt nych do ko rzy sta nia z je go usług. W 1990
ro ku otrzy ma ły rów nież na gro dę fi nan so wą, któ rą prze zna czy -
ły na urzą dze nie pla cu za baw przy miej sco wej szko le pod sta wo-
wej. (TAŁ)

Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Czu ło wie ob cho dzi ło ju bi-
le usz pięć dzie się cio le cia swo jej dzia łal no ści. Na oko licz no-
ścio we spo tka nie zo sta li za pro sze ni przed sta wi cie le gmin-
ne go sa mo rzą du i so łec twa, stra ża cy i pa nie, któ re dzia ła ły
w prze szło ści w ko le.

Wszy scy spo tka li się przy oko licz no ścio wym tor cie i ka -
wie, by po wspo mi nać okre sy świet no ści tej za słu żo nej or ga ni za-
cji w krze wie niu dzia łal no ści kul tu ral no – oświa to wej na te re-
nie Czu ło wa. By ły oko licz no ścio we ży cze nia i gra tu la cje skła da -
ne dla pań w uzna niu ich wie lo let niej pra cy.

Te raz więk szość miesz kań ców Czu ło wa pra cu je za wo do wo
i trud no jest im zna leźć czas na dzia łal ność spo łecz ną. Po nad
dwa dzie ścia lat te mu, chęt nych do współ pra cy by ło znacz nie wię-
cej – po ma ga li nam na wet męż czyź ni. Dzi siaj jest nas w ko le tyl -
ko je de na ście pań, ale mam na dzie ję, że na sza dzia łal ność bę dzie
na dal kon ty nu owa na i nie bę dzie my się tyl ko ogra ni czać do przy-
go to wy wa nia wień ców do żyn ko wych – mó wi Pre zes Ko ła Sta ni-

Te go rocz na do pła ta Gmi ny Lisz ki do ta ry fy zbio ro we go za opa trze-
nia w wo dę i od pro wa dza nie ście ków z go spo darstw do mo wych
wy nie sie 782.136 zło tych.

* * *
Ca ło rocz na kon ser wa cja oświe tle nia ulicz ne go kosz to wać bę dzie
168.000 zło tych.

* * *
Gmi na Lisz ki pod pi sa ła umo wę na ca ło rocz ną sprze daż pa li wa
oraz in nych ma te ria łów eks plo ata cyj nych dla Ochot ni czych Stra -
ży Po żar nych z te re nu gmi ny (do kwo ty 20.000 zło tych). Za war to
tak że umo wę na wy ko na nie ba dań le kar skich dla człon ków OSP
(5.000 zło tych). Gmi na Lisz ki zre fun du je wszyst kim OSP opła ty
za ener gię elek trycz ną do ogrze wa nia po miesz czeń ze sprzę tem
po żar ni czym (po 2.411 zło tych dla każ dej OSP).

* * *
Zle co no na pra wę sa mo cho du OSP Mni ków (488 zło tych) oraz OSP
Mo ra wi ca (456 zło tych), a tak że za kup zbior ni ka pa li wa do sa mo-
cho du OSP Ście jo wi ce.

* * *
Zle co no ca ło rocz ne sprzą ta nie przy stan ków au to bu so wych na te-
re nie Gmi ny Lisz ki (21.600 zło tych) oraz od biór od pa dów ko mu-
nal nych z bu dyn ków Urzę du Gmi ny Lisz ki (12.000 zło tych).

* * *
Suk ce syw nie usu wa ne są dzi kie wy sy pi ska. Czy sto ść na te re nie
Gmi ny Lisz ki jest sta nem trud nym do osią gnię cia, gdyż od pa dy
wciąż są wy wo żo ne do la sów oraz na te re ny dzia łek gmin nych po-
ło żo nych nie jed no krot nie w miej scach ma ło uczęsz cza nych przez
miesz kań ców. Ko rzyst nym eko no micz nie spo so bem li kwi da cji dzi-
kich wy sy pisk jest za sto so wa nie sys te mu go spo dar cze go, gdzie
Gmi na po kry wa tyl ko kosz ty od bio ru od pa dów na to miast miesz-
kań cy an ga żu ją się w wy ko na nie prac.
W kwiet niu za pla no wa no od biór od pa dów wiel ko ga ba ry to wych,
(in for ma cje o ter mi nach w po szcze gól nych miej sco wo ściach po-
win ny być prze ka za ne w for mie ulot ki do każ dej nie ru cho mości
pod czas od bio ru od pa dów ko mu nal nych).

* * *
Wy na jem to a let prze no śnych kosz to wać bę dzie 4.000 zło tych.

* * *
Zle co no wy ko na nie przy cze py do prze wo zu agre ga tu prą do twór-
cze go dla ob słu gi sie ci wod no -ka na li za cyj nej za kwo tę 15.498 zło-
tych.

* * *
W Szko le Pod sta wo wej nr 2 w Ka szo wie (Wy źrał) zle co no wy mia -
nę opraw oświe tle nio wych (koszt 9.000 zło tych), a w Szko le Pod-
sta wo wej w Rącz nej prac od grzy bia ją cych me to dą in iek cji kry sta-
licz nej (5.000 zło tych).

* * *
Na wy ła py wa nie bez dom nych zwie rząt i ich prze wóz do schro ni -
ska prze zna czo no 25.000 zło tych (do tych czas wy ła pa no i prze ka-
za no czte ry psy do schro ni ska – war tość usłu gi 10.332 zło tych),
a na za pew nie nie ca ło do bo wej opie ki we te ry na ryj nej w przy pad -
ku zda rzeń dro go wych z udzia łem zwie rząt na te re nie Gmi ny Lisz -
ki – 3.000 zło tych.

* * *
Zle co no wy ko na nie do dat ko we go oświe tle nia ulicz ne go na te re-
nie Kry spi no wa (2.850 zło tych).

***
Cię cia pie lę gna cyj ne drzew na dział kach gmin nych kosz to wać bę -
dą 2.596 zło tych.

***
Pod pi sa no umo wę na wy ko na nie do ku men ta cji do usta le nia li nii
brze gu rze ki Brzo skwin ka (4.300 zło tych).

***
Zle co no kon ser wa cję ro wu me lio ra cyj ne go w miej sco wo ści Ka-
szów (za 10.612 zło tych).

***
W Ście jo wi cach za mon to wa no zna ki dro go we przy dro gach gmin-
nych (805 zło tych).

* * *
Pod pi sa no umo wę na wy ko na nie pro jek tu prze bu do wy dro gi
gmin nej w Cho le rzy nie (10.000 zło tych).

* * *
Roz strzy gnię to prze targ na re mont cząst ko wy dróg gmin nych
o na wierzch ni as fal to wej. Pra ce bę dą re ali zo wa ne do koń ca ma ja.

* * *
Ogło szo no prze targ na roz bu do wę o sześć sal lek cyj nych bu dyn ku
Gim na zjum w Lisz kach. Pra cę ma ją zo stać ukoń czo ne do czerw -
ca 2015 ro ku. (TAŁ)

Re jestr umów
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Aneg do ty o kar dy na le
Kon ty nu uje my pu bli ka cje praw dzi wych, w więk szo ści we-

so łych zda rzeń, w któ rych bo ha te rem jest bło go sła wio ny Jan
Pa weł II. Skła dam po dzię ko wa nie sio strze Ma rii Go ret ti No -
wak ze Zgro ma dze nia Có rek Bo żej Mi ło ści za udo stęp nie nie
naj więk szej ilo ści opo wia dań. Skła dam po dzię ko wa nia księ-
żom: Eu ge niu szo wi Łu dzi ko wi – eme ry to wa ne mu pro bosz czo -
wi w Brzeź ni cy i Sta ni sła wo wi Świę cia ko wi pro bosz czo wi
w Mni ko wie.

Ze brał ks. Sta ni sław Mól

Cze go ży czył ksiądz kar dy nał Li siec kiej kieł ba sie?
Z księ dzem kar dy na łem Ka ro lem Woj ty łą spo ty ka łem się od

ro ku 1970, mniej wię cej od chwi li, gdy zo sta łem prze ło żo nym Do -
mu Księ ży Je zu itów w Kra ko wie. By ły to spo tka nia oko licz no ścio -
we, ze bra nia, ale też wspól ne spo tka nia w pa ra fiach, któ re czę sto
od wie dzał. Naj bar dziej utkwi ło mi w pa mię ci pierw sze, dość oso -
bli we spo tka nie w kli ni ce, w któ rej by łem pa cjen tem, znaj du ją cej
się na te re nie pa ra fii, któ rą wi zy to wał wów czas kar dy nał. Od wie-
dził mnie i jesz cze jed ne go ka pła na, któ ry ra zem ze mną prze by-
wał w szpi ta lu.

W nie dzie lę 8 stycz nia 1978 ro ku przy je chał do Li szek w to-
wa rzy stwie ka pe la na Sta ni sła wa Dzi wi sza, aby do ko nać kon se kra-
cji oł ta rza „so bo ro we go”, zbu do wa ne go zgod nie z za le ce nia mi
II So bo ru Wa ty kań skie go. Ksiądz dzie kan Jan Sa la po sta wił przy
kar dy na le dwóch ro da ków ks. Ka zi mie rza Ciu bę i mnie. Do na-
szych obo wiąz ków na le ża ło po dać, przy trzy mać, ze trzeć, po sta wić.
Lud bo ży pa trzył, wdy chał ka dziel ne wo nie i z wia rą przyj mo wał
desz czyk wo dy świę co nej.

Oso bli wa by ła pro ce sja da rów spod chó ru do oł ta rza. Na po-
cząt ku nie sio no chleb i wi no, świe ce i kwia ty, a po chód za my kał
wiel ki kosz wy peł nio ny ku kieł ka mi i kieł ba są Li siec ką. Jej za pa-

chy zmie sza ły się z wo nia mi ka dzi deł i stwo rzy ły bo dziec aro ma-
tycz ny, któ ry łech tał rów no cze śnie du szę i cia ło. Mik stu ra za pa-
chu ka dzi deł i kieł bas by ła, jak mu zy ka do słów „O, jak są mi łe Twe
przy byt ki, Pa nie!”.

Te nie zwy kłe aro ma ty wchła niał tak że głów ny ce le brans, któ-
re mu ksiądz ka pe lan w pew nym mo men cie szep nął – „… a te raz
ksiądz kar dy nał mo że wy gło sić ka za nie”.

Po uro czy sto ści ka pła ni uda li się na ple ba nię. By ły róż ne
prze mó wie nia, ko mu ni ka ty. Pod ko niec za brał głos go spo darz ks.
pro boszcz Jan Sa la. Za strzegł, że to mo że zbyt wcze śnie o tym mó -
wić, ale zwra ca jąc się do księ dza kar dy na ła po wie dział – „Mam
wiel ką proś bę do emi nen cji, choć wiem, że do pie ro sty czeń. Po nie-
waż mi się bar dzo do brze współ pra cu je z mo imi obec ny mi wi ka ry -
mi, chciał bym go rą co pro sić, że by mi ksiądz kar dy nał zo sta wił ich
na na stęp ny rok”.

Po tem na sta ła prze rwa, aż wresz cie za brał głos ksiądz kar dy-
nał i po wie dział –„Od po wia da jąc na sło wo księ dza pro bosz cza, ży -
czę Li siec kiej kieł ba sie, że by ni gdy nie stra ci ła swych wspa nia łych
aro ma tów”.

(opo wia dał ks. Sta ni sław Mól)

Z po li cyj nych sta ty styk 
pusz ki z far bą w sprayu i przed sta wio no mu za rzut prze stęp-
stwa uszko dze nia mie nia.

W Pie ka rach za trzy ma no na go rą cym uczyn ku po peł nie-
nia prze stęp stwa gróźb ka ral nych kie ro wa nych wo bec do mow -
ni ków, 45-let nie go miesz kań ca gmi ny Lisz ki. Spraw cy przed sta-
wio no za rzut kie ro wa nia gróźb ka ral nych.

29-let ni miesz ka niec po wia tu mysz kow skie go zo stał za-
trzy ma ny na go rą cym uczyn ku po peł nie nia kra dzie ży ma szy ny
sprzą ta ją cej w Ba li cach. Skra dzio ne mie nie zo sta ło od zy ska ne,
a spraw ca usły szał za rzut kra dzie ży mie nia.

Po li cjan ci z Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie rzo wie za trzy mali
w Rzą sce 38-lat ka, któ ry w Kra ko wie przy ul. Ba lic kiej gro żąc
uży ciem no ża usi ło wał wy mu sić pie nią dze w kwo cie 2 zło te.
Spraw cę prze ka za no do dys po zy cji Ko mi sa ria tu Po li-
cji IV w Kra ko wie.

Po li cjan ci z Wy dzia łu Pre wen cji Ko men dy Po wia to wej Po-
li cji w Kra ko wie za trzy ma li w Za bie rzo wie na go rą cym uczyn -
ku kra dzie ży z wła ma niem do al ta ny w Za bie rzo wie dwóch
miesz kań ców Kra ko wa (33-let nie go i 24-let nie go) oraz 37-let-
nie go miesz kań ca gmi ny Za bie rzów. Skra dzio ne przed mio ty od-
zy ska no, a spraw com przed sta wio no za rzu ty kra dzie ży z wła-
ma niem.

W Ba li cach za trzy ma no 41-let nie go miesz kań ca wo je-
wódz twa ma zo wiec kie go po dej rza ne go o kra dzie że pa li wa.
Spraw cy udo wod nio no 10 prze stępstw kra dzie ży pa li wa.

Po li cjan ci z Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie rzo wie za trzy ma li
w Mni ko wie na go rą cym uczyn ku pię ciu ma ło let nich miesz kań-
ców gmi ny Lisz ki w wie ku 15 i 16 lat, któ rzy na ścia nach do mu
ma lo wa li ki bi cow skie ha sła. Za bez pie czo no pusz ki z far bą
w sprayu, a ma ło let nich od da no pod opie kę ro dzi ców. Ma te ria -
ły w po wyż szej spra wie prze sła no do Są du Ro dzin ne go w Kra-
ko wie.

W Czu ło wie za trzy ma no 21-lat ka i 48-lat ka, ja ko po dej rza-
nych o do ko na nie kra dzie ży z wła ma niem do do mu bę dą ce go
wła sno ścią miesz kań ca Czu ło wa i kra dzie ży grzej ni ka. Skra dzio -
ny przed miot zo stał od zy ska ny, a spraw com przed sta wio no za-
rzut kra dzie ży z wła ma niem.

W Brze ziu za trzy ma no 21-let nie go miesz kań ca gmi ny Zie-
lon ki, ja ko po dej rza ne go o kra dzie że prze sy łek ku rier skich
w stycz niu 2014 r. Część skra dzio nych prze sy łek zo sta ła od zy s-
ka na, a spraw cy udo wod nio no 5 prze stępstw kra dzie ży mie nia.

Wra ca ją cy po służ bie do do mu po li cjant z Ko mi sa ria tu Po-
li cji w Za bie rzo wie, za trzy mał w Ru da wie 21-let nie go miesz kań -
ca gmi ny Za bie rzów na go rą cym uczyn ku po peł nie nia prze stęp-
stwa uszko dze nia mie nia, po przez na ma lo wa nie na ścia nie bu-
dyn ku na pi sów o tre ści ki bi cow skiej. U spraw cy za bez pie czo no

Ze spół Spor to wo Re kre acyj ny Fun da cji im. ks. Sie masz ki
w Pie ka rach za pra sza wszyst kich do no wo otwar tej sau ny
SAU NA RU SKA BA NIA z becz ką zim nej wo dy do schła dza nia,
któ ra znaj du je się na ze wnątrz (na pa tio ba se nu).

Obec nie ma my już czte ry sau ny: sau na fiń ska (su cha), sau na
pa ro wa, sau na in fra red i no wa ru ska ba nia, a już nie ba wem
otwar cie gro ty sol nej.

Za pra sza my wszyst kich co dzien nie od 7.30–23.00 na re laks
i od prę że ni, w ofer cie do stęp ny jest sze reg atrak cji, z któ rych
sko rzy stać moż na in dy wi du al nie, bądź z ro dzi ną i przy ja-
ciółmi.

Za pra sza my na na szą stro nę www.fund.pl/ba sen/ 
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Na ha li spor to wo – wi do wi sko wej przy li siec kim Gim na -
zjum ro ze gra no tur niej o Pu char Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa
Ku li w pił ce noż nej. Zi mo wy tur niej po raz dru gi z rzę du wy-
gra ła „Ka szo wian ka”. O krok od zwy cię stwa był tak że kry spi-
now ski „Lot nik”, któ ry nie prze grał w roz gryw kach żad ne go
me czu, jed nak przy tej sa mej ilo ści punk tów uległ „Ka szo wian -
ce” gor szym sto sun kiem bra mek. 

Obie dru ży ny przez fa zę eli mi na cyj ną prze szły jak bu rza od-
pra wia jąc z kwit kiem ry wa li, pod kre śla jąc w ten spo sób, że są
obec nie naj lep szy mi dru ży na mi pił kar ski mi w na szej gmi nie. Naj-
lep szym strzel cem fi na łów zo stał Ja kub Pod gór ski ma ją cy na kon-
cie 7 tra fień, z ko lei ty tuł naj lep sze go bram ka rza zdo był Łu kasz
Ko zioł, któ ry pił kę z siat ki wyj mo wał za le d wie 2 ra zy (za wod ni cy
„Lot ni ka”).

Or ga ni za to rem już XVI Tur nie ju o Pu char Wój ta Gmi ny Lisz -
ki był „Lot nik” Kry spi nów. Roz gryw ki prze bie ga ły na wy so kim po-
zio mie, przy nie zwy kle am bit nej po sta wie uczest ni czą cych w nich
dru żyn. Staw ką był oka za ły pu char i sprzęt spor to wy ufun do wa ny
przez Wój ta Wa cła wa Ku lę, a tak że mia no naj lep sze go ha lo we go
ze spo łu gmi ny w 2014 ro ku!

Wy ni ki eli mi na cji w gru pie A:
„Lisz czan ka” Lisz ki – „Tę cza” Pie ka ry 2: 3
„Stra żak” Rącz na – „Lot nik” Kry spi nów 0: 5
„Lisz czan ka” Lisz ki – „Stra żak” Rącz na 5: 3
„Tę cza” Pie ka ry – „Lot nik” Kry spi nów 2: 3
„Lisz czan ka” Lisz ki – „Lot nik” Kry spi nów 1: 3
„Tę cza” Pie ka ry – „Stra żak” Rącz na 6: 2

Wy ni ki eli mi na cji w gru pie B:
„Iskra” Czu łów – „Ka szo wian ka” Ka szów 0: 3
„Wi sła” Je zio rza ny – „Gwiaz da” Ście jo wi ce 3: 4
„Iskra” Czu łów – „Wi sła” Je zio rza ny 1: 3
„Ka szo wian ka” Ka szów – „Gwiaz da” Ście jo wi ce 4: 1
„Iskra” Czu łów – „Gwiaz da” Ście jo wi ce 6: 6
„Ka szo wian ka” Ka szów – „Wi sła” Je zio rza ny 14: 0

„Ka szo wian ka” i „Lot nik”
naj lep si! 

Ta lent czy pa sja

Na zy wam się Wik tor Sma ga je stem
uczniem kla sy pią tej Szko ły Pod sta wo wej
w Kry spi no wie. Mo ją pa sją jest ukła da nie
kost ki Ru bi ka. Za czę ło się to rok te mu, gdy
ma ma ku pi ła mi kost kę i za czą łem tre no-
wać. Za pierw szym ra zem uło ży łem ją po ty-
go dniu na uki. Te raz ukła dam ją w 12 se-
kund. Obec nie mam 49 ko stek, w tym oko -
ło 34 ro dza je. Że by do brze ukła dać kost kę
na le ży na uczyć się od po wied nich al go ryt-
mów, a po tem ćwi czyć ru chy, aby to ro bić
płyn nie i szyb ko.

Aby utwier dzić się w prze ko na niu, że ro -
bię to do brze, za czą łem brać udział w kon kur-
sach ogól no pol skich. We wrze śniu 2013 ro ku
wzią łem po raz pierw szy udział w za wo dach
w Ja strzę biu Zdro ju. Obec nie na siód mych

Dru ży na punk ty bram ki
1. „Ka szo wian ka” Ka szów 9 21–1
2. „Gwiaz da” Ście jo wi ce 4 11–13
3. „Wi sła” Je zio rza ny 3 6–19
4. „Iskra” Czu łów 1 7–12

Dru ży na punk ty bram ki
1. „Ka szo wian ka” Ka szów 7 18–6
2. „Lot nik” Kry spi nów 7 11–2
3. „Tę cza” Pie ka ry 3 9–9
4. „Gwiaz da” Ście jo wi ce 0 5–26Dru ży na punk ty bram ki

1. „Lot nik” Kry spi nów 9 11–3
2. „Tę cza” Pie ka ry 6 11–7
3. „Lisz czan ka” Lisz ki 3 8–9
4. „Stra żak” Rącz na 0 5-16

Fi na ły roz gry wek tur nie ju o Pu char Wój ta Gmi ny Lisz ki
„Lot nik” Kry spi nów – „Tę cza” Pie ka ry 3: 0
„Ka szo wian ka” Ka szów – „Gwiaz da” Ście jo wi ce 12: 3
„Lot nik” Kry spi nów – „Gwiaz da” Ście jo wi ce 7: 1
„Ka szo wian ka” Ka szów – „Tę cza” Pie ka ry 5: 2
„Tę cza” Pie ka ry – „Gwiaz da” Ście jo wi ce 7: 1
„Lot nik” Kry spi nów – „Ka szo wian ka” Ka szów 1: 1

Koń co wa kla sy fi ka cja tur nie ju

Pu cha ry dla zwy cięz ców i sprzęt spor to wy dla wszyst kich
dru żyn uczest ni czą cych w tur nie ju ufun do wał i wrę czył Wójt Gmi -
ny Lisz ki Wa cław Ku la. (red)

ogól no pol skich za wo dach, któ re od by ły się w Kra ko wie w mar -
cu 2014 ro ku zdo by łem dwa me da le: srebr ny za uło że nie kost ki
3x3 jed ną rę ką w cza sie śred nim 24 se kun dy i naj lep szym 19 se-
kund, a brą zo wy me dal w ko st ce więk szej niż nor mal na, zwa na

4x4 w cza sie śred nim 56 se kund, a naj lep sze
mo je uło że nie to 48 se kund. Wśród 70 uczest-
ni ków tur nie ju z ca łej Pol ski ry wa li zo wa łem
w ka te go rii 7–18 lat.

Za mie rzam na dal kon ty nu ować mo ją pa -
sję. Na stęp ne za wo dy w kwiet niu w Tar now-
skich Gó rach. Trzy maj cie za mnie kciu ki.

Swo imi osią gnię cia mi po chwa li łem się
mo im ko le gom oraz wy cho waw czy ni, któ ra po-
pro si ła mnie, abym opo wie dział tak że in nym
o mo jej pa sji. Chciał bym w ten spo sób za in spi-
ro wać mło dych lu dzi do od kry wa nia swo ich ta-
len tów. Wierz cie mi, że war to ro bić coś z pa sją
dla wła snej sa tys fak cji i nie tyl ko.

Wik tor Sma ga
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W 2000 ro ku zo stał zło żo ny wnio sek w Sta ro stwie Po wia-
to wym w Kra ko wie o wpis do ewi den cji Uczniow skie go Klu bu
Spor to we go,, Or li ki”. Człon ka mi Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go
zo sta li – Ja nusz Kleś ta, Sta ni sław Skow ro nek, Le szek Ja skow-
ski, Wie sław Ko nik. W dniu dzi siej szym klub sta no wi do dat ko -
wą atrak cję i umoż li wia roz wój umie jęt no ści pił kar skich
uczniom za rów no Gim na zjum w Mni ko wie, jak i Szko ły Pod-
sta wo wej w Cho le rzy nie.

Ze spół po wstał w na tu ral ny spo sób. By ła du ża gru pa uczniów
z klas 7–8 ów cze snej pod sta wów ki, któ rzy chcie li grać w me czach li-
go wych, był Pan Jan Miś – oj ciec jed ne go z za wod ni ków, któ ry po-
ma gał w or ga ni za cji me czy. Na le ża ło więc umoż li wić re ali za cję te -
go za mie rze nia. Na zwa „Or li ki” wy wo dzi się z mo ich lat szkol nych.
By łem za wod ni kiem ze spo łu o ta kiej na zwie. Nie był to ze spół pił-
kar ski, ale sen ty ment po zo stał. W 2000 ro ku w wa ka cje od był się
III Tur niej,, O Pu char Wa ka cji”, w któ rym ze spół,, Or li ków” za jął
dru gie miej sce. Rok póź niej w tym sa mym tur nie ju za ję li śmy pierw-
sze miej sce. W tym sa mym ro ku uczest ni czy li śmy w tur nie ju ha lo-
wym „Bał wan ki 2001” w Czer ni cho wie, w któ rym za ję li śmy I miej -
sce. Ta kie by ły po cząt ki dzia łal no ści klu bu, do któ rych po wra cam
z naj więk szym sen ty men tem – wspo mi na Ja nusz Kleśta.

Wkrót ce po re je stra cji od by ło się I Wal ne Ze bra nie Człon-
ków, na któ rym wy bra no skład za rzą du i ko mi sji re wi zyj nej. Pre-
ze sem zo stał wy bra ny Ja nusz Kleś ta, a se kre ta rzem Wie sław Ko nik.
Człon ka mi Za rzą du zo sta li: Le szek Ja skow ski, An drzej Ko wa lik,
An na Ko wa lik.

„Or li ki” kon ty nu ują pił kar skie tra dy cje ze spo łu tramp ka rzy
star szych w klu bie „San ka” Mni ków. Ze spół za ło żył w 1997 pra cu-
ją cy w Szko le Pod sta wo wej w Mni ko wie Ja nusz Kleś ta. Mo gli śmy
tre no wać i roz gry wać me cze na pięk nym bo isku po ło żo nym u wej-
ścia do Do lin ki Mni kow skiej. Oto czo ne jest ono ska ła mi ju raj ski mi,
z jed nej stro ny tuż przy li nii au to wej pły nie rzecz ka San ka. Pod ko-
niec wa ka cji w 1998 ro ku wspól nie z ucznia mi oraz Ja nem Mi siem
– oj cem jed ne go z pił ka rzy, zor ga ni zo wa li śmy I Tur niej Tramp ka-
rzy Star szych „O Pu char Wa ka cji”. W tym sa mym ro ku przy stą pi li -
śmy, ja ko ze spół „San ka” Mni ków do roz gry wek li go wych or ga ni zo-
wa nych przez Ma ło pol ski Zwią zek Pił ki Noż nej. Pierw szy ofi cjal ny
mecz ro ze gra li śmy na wy jeź dzie 5 wrze śnia z dru ży ną,, Wi sły” Czer-
ni chów. Za koń czył się na szą po raż ką 2: 4, a pierw szą w na szej hi s-
to rii li go wą bram kę zdo był Da riusz Miś w 3 mi nu cie me czu – do-
da je tre ner Ja nusz Kleś ta.

Do dzi siaj ze spół „Or li ki” uczest ni czy nie prze rwa nie w roz-
gryw kach li go wych or ga ni zo wa nych przez Ma ło pol ski Zwią zek
Pił ki Noż nej. Jest to naj więk szy suk ces klu bu, bo wiem nie wie le jest
ze spo łów z ma łych miej sco wo ści, któ re nie prze rwa nie uczest ni-
czą w roz gryw kach. Przez ten okres w klu bie tre no wa ło oko ło 300
za wod ni ków, a obec nie tre nu ją tu taj za wod ni cy w wie ku 13 lat
i młod si. W na szym klu bie tre no wa ło wie lu uzdol nio nych adep tów
pił ki noż nej, mię dzy in ny mi Mar cin Or lik, Ma te usz Skrzy poń, Mi-
chał Ba ster, Ja cek Ko peć, Ra fał Tar ka, Ra fał Ko zioł, Ja ro sław Żak,

„Or li ki” roz wi ja ją skrzy dła
Ra fał Milcz, Da riusz Miś, Ja ro sław Że la zny, Da mian Stecz ko. Gdy -
by za gra li w jed nym skła dzie stwo rzy li by „zło tą dru ży nę”. Zo ba czyć
ich w ak cji to mo je ma rze nie… – pod kre śla z du mą Ja nusz Kleś ta.

Ze spół roz gry wa swo je me cze w mie sią cach: kwie cień, maj
czer wiec oraz wrze sień, paź dzier nik. Uczest ni czy tak że w tur nie-
jach ha lo wych np. Kmi ta Cup. Na ogół gra z ze spo ła mi z po wia tu
kra kow skie go, a cza sa mi z sa me go Kra ko wa.

Do se zo nu 2011/12 by ła dru ży na „Or li ków” roz gry wa ła me -
cze w ka te go rii wie ko wej tramp ka rzy (do 15 lat), na to miast od se-
zo nu li go we go 2012/13 wy stę pu je w li dze „Or li ków” (do 12 lat).

Klub funk cjo nu je dzię ki do ta cji Urzę du Gmi ny Lisz ki oraz
skład kom ro dzi ców. Ze sprzę tem spor to wym i trans por tem na me -
cze nie ma my pro ble mów. Środ ki fi nan so we z do ta cji Gmi ny Lisz ki
są wy star cza ją ce. Spon so rów nie ste ty nie po sia da my. Wy ma ga ne
10% środ ków wła snych przy otrzy my wa niu do ta cji po kry wa my ze
skła dek ro dzi ców. Spo śród wie lu osób, któ re w róż ny spo sób wspie-
ra ją nasz Klub chciał bym w imie niu dzie ci i swo im po dzię ko wać
Wój to wi Gmi ny Lisz ki Wa cła wo wi Ku li, Dy rek tor Gim na zjum
w Mni ko wie Ja ni nie Gre la, Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Cho le-
rzy nie Ma rii Ga łek oraz Ja nu szo wi Ja ku basz ko wi, Ja no wi Miś, Wie-
sła wo wi Ko ni ko wi, Zbi gnie wo wi Tar ce, Jac ko wi Ko peć, Ma cie jo wi
Ki siel – mó wi Ja nusz Kleś ta.

Naj więk szym pro ble mem w dzia łal no ści Klu bu jest brak od-
po wied niej ba zy, cho dzi mię dzy in ny mi o bo iska czy szat nię, któ -
ra speł nia ła by obo wią zu ją ce stan dar dy. Gdy by ta ka in fra struk tu -
ra po wsta ła, to słu ży ła by tak że wszyst kim uczniom Gim na zjum
i Od dzia ło wi Szko ły Pod sta wo wej pod czas lek cji wy cho wa nia fi-
zycz ne go, a do pie ro w dal szej ko lej no ści Klu bo wi. Tre nin gi od by-
wa ją się dwa ra zy w ty go dniu – w se zo nie zi mo wym na sa li spor-
to wej w Cho le rzy nie i na ha li spor to wo – wi do wi sko wej w Lisz-
kach. Kie dy wa run ki po go do we są sprzy ja ją ce tre ning od by wa się
na bo isku w Mni ko wie.

Obec nie ka drę ze spo łu two rzą: Bar tło miej Szczy gieł, Olaf Ko -
zak, Krzysz tof Ku ca ła, Da wid Bie da, Da wid Su chan, Ja kub Ko wal,
Mak sy mi lian Kwo ka, Se ba stian Ma kow ski, Ma te usz Be reź nic ki, Fi -
lip Ko peć, Ma te usz No wak, Fi lip Mars, Mi chał Ma tu szyk, Ta de usz
Ka miń ski, Grze gorz Su ski. (TAŁ)
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Stra ża kom z OSP Kry spi nów uda ło się po dźwi gnąć jed-
nost kę z za pa ści. W krót kim okre sie pod nie śli swo ją go to wość
bo jo wą, choć jesz cze dzie sięć lat te mu czę sto, ja ko ostat ni przy-
jeż dża li do pro wa dzo nych ak cji bę dąc obiek tem żar tów i do ci-
nek. Te raz mo gą się po chwa lić peł nym pro fe sjo na li zmem
i szyb ko ścią in ter wen cji. Zmia ny te do strze gli tak że miesz kań -
cy Kry spi no wa i są bar dzo dum ni ze swo ich dru hów.

Obec nie w OSP Kry spi nów dzia ła 29 stra ża ków, z któ rych 18
bie rze udział w ak cjach ra tow ni czo – ga śni czych. To jed na z nie-
wie lu te go ty pu jed no stek, w któ rych ak tyw nie dzia ła ją pa nie
– w ak cjach czyn nie bie rze udział Mar ta Jar czak. Od 2011 ro ku
funk cję pre ze sa peł ni To masz Ko wal, a wi ce pre ze sem i na czel ni-
kiem jest Ka zi mierz Ró życ ki. Za stęp cą na czel ni ka zo stał wy bra ny
Da mian Szew czyk, skarb ni kiem – Mar cin Fiu tow ski, go spo da rzem
– Zdzi sław Dru zga ła, se kre ta rzem – To masz Ku chasz.

Dru ho wie z Kry spi no wa w ubie głym ro ku wy jeż dża li do pra-
wie osiem dzie się ciu ak cji ra tow ni czo – ga śni czych i pod wzglę-
dem in ter wen cji na le żą do naj bar dziej ak tyw nych ze spo łów z na-
szej gmi ny. Po nad dwa dzie ścia ra zy ga si li pod pa lo ne tra wy i za ro-
śla, po nad dzie sięć ra zy bra li udział w ak cjach ra tow nic twa dro go-
we go. Uczest ni czy li tak że w ga sze niu po waż nych po ża rów oraz
nie śli po moc pod czas pod to pień i in nych zda rze niach.

W ubie głym ro ku Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la prze zna czył
kwo tę 25.000 zło tych na za kup uży wa ne go lek kie go sa mo cho du ra-
tow nic twa tech nicz ne go ze spe cja li stycz nym wy po sa że niem dla OSP
Kry spi nów. Po jazd w swo im wy po sa że niu po sia da na rzę dzia hy d-
rau licz ne do ra tow nic twa dro go we go, agre gat prą do twór czy, maszt
oświe tle nio wy, pi łę tar czo wą do cię cia sta li i be to nu oraz sprzęt do
ra tow nic twa me dycz ne go. Dzię ki te mu po jaz do wi i je go bo ga te mu
wy po sa że niu, któ re jest cen niej sze niż sa mo chód, mo że my brać
udział w ak cjach z za kre su ra tow nic twa dro go we go. To je den z czte-
rech po jaz dów te go ty pu bę dą cych na wy po sa że niu OSP w na szej
gmi nie. Chce my go rą co po dzię ko wać wój to wi Wa cła wo wi Ku li za
za kup po jaz du, któ rym mo że my ra to wać ludz kie ży cie. Ko niecz ny
jest jesz cze za kup apa ra tów po wietrz nych, po zo sta ły sprzęt ma my
w za sa dzie na wy po sa że niu. Koszt jed ne go apa ra tu to oko ło czte ry
ty sią ce zło tych – ma my na dzie ję, że uda nam się uzy skać środ ki fi-
nan so we na ich za kup – mó wi pre zes To masz Ko wal.

My śli my tak że o za ku pie au to ma tycz ne go de fi bry la to ra. Na sza
OSP, ja ko je dy na w Gmi nie Lisz ki zo sta ła wpi sa na do re je stru jed-
no stek współ pra cu ją cych z Sys te mem Pań stwo we go Ra tow nic twa
Me dycz ne go. Sze ściu stra ża ków ukoń czy ło spe cja li stycz ne szko le-
nia z za kre su kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy, a ko lej ni ukoń czą
kur sy w tym ro ku. W naj bliż szych mie sią-
cach na szą jed nost kę za si lą rów nież oso by,
któ re ukoń czy ły stu dia z ra tow nic twa me-
dycz ne go – do da je Piotr Pra del.

Ja ko jed na z nie wie lu OSP po sia da my
na swo im wy po sa że niu dwa fan to my me-
dycz ne, któ re słu żą nie tyl ko do szko le nia
stra ża ków, ale tak że do szko le nia, mię dzy
in ny mi uczniów szkół z te re nu na szej gmi -
ny. Dru ho wie re gu lar nie pro wa dzą po ka zy
dla uczniów i mło dzie ży. Za kup tak po trzeb-
ne go sprzę tu do fi nan so wał Kra ków Air port,
za co bar dzo dzię ku je my – pod kre śla Woj-
ciech Śnie gu la.

Przed kry spi now ski mi stra ża ka mi
ko lej ne wy zwa nie – re mont re mi zy. Jesz cze

w tym ro ku chcą urzą dzić dru gi boks ga ra żo wy oraz sa lę wy kła do -
wo – szko le nio wą. Pra cę re ali zu ją czy nem spo łecz nym, a ich sta-
ra nia wspar ło kil ka firm prze ka zu jąc nie zbęd ny ma te riał. Przy da-
ło by się też ma łe za ple cze so cjal ne, by umyć się po po wro cie z ak cji
– by na sze żo ny nie na rze ka ły po po wro cie do do mu. Trwa ją ca
obec nie prze bu do wa skrzy żo wa nia dróg wo je wódz kich spo wo do-
wa ła, że na wjeź dzie do ga ra żu stoi wo da. Ma my na dzie ję, że nie zo-
sta nie my z tym pro ble mem sa mi po za koń cze niu in we sty cji – do-
da ją zgod nie stra ża cy.

Stra ża cy z Kry spi no wa chcą się roz wi jać i pod no sić swo je
umie jęt no ści. Chęt nie bio rą udział w szko le niach oraz spo ty ka ją
się co ty dzień, by prze ćwi czyć już zdo by te umie jęt no ści. Cie szy my
się, że mło dzież z co raz więk szym za pa łem za glą da do na szej re mi -
zy i chce się zaj mo wać nie sie niem po mo cy in nym. Dwa na ście osób
ak tyw nie się szko li w ra mach Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni czej.
Cie szy nas tak że oka zy wa ne przez miesz kań ców Kry spi no wa wspar-
cie, za co bar dzo dzię ku je my – pod kre śla pre zes To masz Ko wal.

We dług ust nych prze ka zów kry spi now ska straż ist nia ła już
w 1911 ro ku. Wów czas to w cen trum miej sco wo ści znaj do wa ła się
nie wiel ka drew nia na re mi za, obok któ rej stał gong alar mo wy wy-
ko na ny z dłu giej że la znej szy ny. 

W la tach dwu dzie stych dru ho wie dys po no wa li już obu do wa-
nym de ska mi wo zem kon nym, tzw. ra fia kiem, na któ rym umiesz-
cza no ręcz ną pom pę wod ną, po sia dał on rów nież kil ka miejsc dla
stra ża ków. Si kaw ka ta by ła pod sta wo wym sprzę tem ga śni czym, aż
do lat sześć dzie sią tych, kie dy to na wy po sa że niu OSP po ja wi ła się
pierw sza mo to pom pa. 

W la tach pięć dzie sią tych na stą pi ła zmia na stra żac kiej sie dzi -
by. No wą re mi zą stał się zmo der ni zo wa ny nie co bu dy nek po by łej
chmie lar ni, z któ re go stra ża cy do dziś ko rzy sta ją.

W mar cu 1958 ro ku tu tej si dru ho wie ofiar nie wal czy li z du -
żym po ża rem la kier ni znaj du ją cej się na te re nie Pań stwo we go
Ośrod ka Ma szyn w Kry spi no wie. W po dzię ko wa niu za spraw nie
prze pro wa dzo ną ak cję, dy rek cja POM -u prze ka za ła na rzecz OSP
sa mo chód Lu blin wraz z becz ką na wo dę. W 1980 ro ku ochot ni cy
za ku pi li po żar ni cze go Ga za. W ko lej nych la tach dzię ki po mo cy
 finan so wej udzie lo nej przez Urząd Gmi ny w Lisz kach, a tak że
 niema łe mu wspar ciu miesz kań ców, uda ło się po zy skać sa mo chód
 bojo wy mar ki Star -25 oraz za ku pić mo to pom pę Po lo nia i radio -
stację.

Obec nie na wy po sa że niu znaj du ją się dwa po jaz dy ra tow ni-
cze. Dzię ki sta ra niom po przed nie go za rzą du OSP, od 2002 ro ku
dru ho wie ko rzy sta ją z uży wa ne go sa mo cho du ra tow ni czo – ga ś-
ni cze go mar ki Ber liet, któ ry za stą pił wy słu żo ne go Sta ra 25. Obec -
ny po jazd jest już bar dzo le ci wy, ale dzię ki sta ra niom stra ża ków
i środ kom fi nan so wym prze ka zy wa nym z Urzę du Gmi ny Lisz ki
na nie zbęd ne re mon ty jest w peł nej spraw no ści tech nicz nej. (TAŁ)

Stra ża cy po ko na li kry zys
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Jaz da na ro we rze jest wy jąt ko wo po pu lar ną i bar dzo zdro -
wą for mą re kre acji. Jed nak, by móc w peł ni czer pać z do bro-
dziejstw, ja kie nie sie, trze ba prze strze gać pew nych za sad bez-
pie czeń stwa, a przede wszyst kim od po wied nio do brać sprzęt.

Przed każ dym wy ru sze niem w tra sę na le ży spraw dzić, czy
ro wer jest spraw ny (szcze gól nie ha mul ce, świa tła, do krę co ne ko ła,
do brze na pom po wa ne opo ny o nie star tych bież ni kach). Ro wer po-
wi nien być wy po sa żo ny w jed no świa tło przed nie bia łe lub żół te
– czy li np.: lamp kę przed nią na ba te rię lub dy na mo, rów nież lam-
p kę dio do wą żół tą, ale świe cą cą cią głym świa tłem (nie mo że mru-
gać), jed no świa tło tyl ne od bla sko we czer wo ne (nie trój kąt ne), jed -
no świa tło tyl ne czer wo ne, któ re mo że być mi ga ją ce (po pu lar ne
„mru ga cze” dio do we), co naj mniej je den sku tecz nie dzia ła ją cy ha-
mu lec, dzwo nek lub in ny sy gnał ostrze gaw czy.

Aby ro we rzy sta był le piej wi docz ny dla in nych uczest ni ków
ru chu dro go we go, oprócz obo wiąz ko we go oświe tle nia ro we ru na-
le ży sto so wać na klej ki od bla sko we. Do brze jest ubie rać ja sne lub
flu ore scen cyj ne ubra nia w cią gu dnia oraz od bla sko we ubra nia

w no cy. Za wsze na le ży uży wać świa teł w ciem no ści, pod czas desz -
czu lub je śli jest po chmur nie. Nie ste ty wie lu ro we rzy stów wie czo-
ro wą po rą po ru sza się bez świa teł po dro dze. Myl nie uwa ża ją, że
sko ro sa mo cho dy ma ją świa tła, to kie row cy po win ni ich do sta-
tecz nie wcze śnie za uwa żyć. Więk szość nie zda je so bie spra wy, że
sa mo chód ja dą cy z do zwo lo ną w te re nie za bu do wa nym pręd ko-
ścią 50 km/h w cią gu se kun dy zbli ża się do nich o po nad 16,5 me -
tra, a uży wa ne świa tła mi ja nia oświe tla ją dro gę na od cin ku 25 me -
trów przed po jaz dem. W przy pad ku na po tka nia nie oświe tlo ne go
ro we rzy sty kie row ca zdą ży na ci snąć ha mu lec, ale na sku tecz ne wy-
ha mo wa nie nie ma żad nych szans!

Każ dy ro we rzy sta po wi nien się za opa trzyć w kask z od po-
wied ni mi ate sta mi. Pod czas ude rze nia kask przej mu je część ener-
gii i zmniej sza ob ra że nia. Waż ne jest, by zwłasz cza dzie ci jeź dzi ły
w ka skach. Nie ste ty wie lu ro we rzy stów nie za kła da ka sku, bo i po
co, nie jest tren dy i do dat ko wo bu rzy fry zu rę…

Po ru sza jąc się ro we rem po dro dze pu blicz nej i po za nią każ -
dy ro we rzy sta zo bo wią za ny jest do prze strze ga nia obo wią zu ją cych
zna ków dro go wych i prze pi sów ru chu dro go we go. Tyl ko wte dy ro-
we rzy sta mo że czuć się bez piecz nie i unik nąć nie tyl ko man da tu,
ale tak że przy kre go w skut kach wy pad ku. 

Bez piecz nie na ro we rze

Pro jekt „Ko szyk Li siec ki” sprze daż to wa rów z „Ko szy ka Li siec kie go”, po moc eks per tów
w za kre sie pro duk cji, pro mo cji i sprze da ży. Part ne rzy pla nu ją
tak że po zy ski wa nie ko lej nych środ ków na je go roz sze rze nie
i kon ty nu ację. 

Za pra sza my do współ pra cy przed sta wi cie li sto wa rzy szeń,
soł ty sów wsi, Kół Go spo dyń Wiej skich, Ochot ni czej Stra ży Po ża-
r nej z te re nu gmi ny Lisz ki. Spo tka nie or ga ni za cyj ne dla za in te re-
so wa nych od by ło się dnia 4 kwiet nia 2014 ro ku, w Re mi zie Stra-
żac kiej w Czu ło wie. Przed sta wi li śmy tam szcze gó ło wo dzia ła nia
w ra mach pro jek tu oraz moż li wo ści za an ga żo wa nia się i współ-
pra cy – mó wi Dag ma ra Pi lis, ko or dy na tor pro jek tu „Ko szyk Li-
siec ki”.

Pa weł Miś ze Sto wa rzy sze nia na Rzecz Zie mi Li siec kiej do-
da je: Do udzia łu w pro jek cie za pra sza my w szcze gól no ści: drob-
nych rol ni ków, któ rzy na wła sne po trze by upra wia ją owo ce, wa-
rzy wa, ale mo gli by tak że sprze da wać nad wyż kę, ale po trze bu ją
ko goś, kto im tę sprze daż zor ga ni zu je; sa dow ni ków i prze twór-
ców śred niej wiel ko ści, któ rzy chcie li by po sze rzyć gro no swo ich
klien tów i wzmoc nić mar kę swo ich pro duk tów; go spo dy nie do-
mo we, któ re po tra fią ro bić prze two ry z li siec kich wa rzyw i owo-
ców, piec chle by, cia sta, ro bić se ry, pasz te ty itd., ale nie mo gą ich
sprze dać, ze wzglę du na obo wią zu ją ce prze pi sy; wy twór ców, któ-
rzy wy twa rza ją lub mo gli by wy twa rzać i sprze da wać opar te na
tra dy cji tych te re nów pro duk ty – wy ro by wi kli niar skie, ha fty itd.;
re stau ra to rów, któ rzy chcą przy go to wy wać po tra wy w opar ciu
o spraw dzo ne pro duk ty lo kal ne, lecz po szu ku ją jed ne go do staw cy. 

Re kru ta cja rol ni ków, wy twór ców i prze twór ców do pro-
jek tu roz po czę ła się 7 kwiet nia. Za in te re so wa nych pro si my
o kon takt: 
Dag ma ra Pi lis – Ko or dy na tor pro jek tu Ko szyk Li siec ki

– tel. 604 62 60 70, e -ma il: ko szyk.li siec ki@gma il.com
Pa weł Miś – Sto wa rzy sze nie na Rzecz Zie mi Li siec kiej

– tel. 502 780 545,
Da nu ta Ber nert – Sto wa rzy sze nie „Per spek ty wa”

– tel. 12 280 80 62,
Ta de usz Ma stek – Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo ju Wsi Czu łów

– tel. 12 280 53 03. 

(Or ga ni za to rzy pro jek tu „Ko szyk Li siec ki”)

Zie mia Li siec ka zna na jest ze swo ich wy ro bów – wę dlin,
(w tym słyn nej kieł ba sy Li siec kiej), ku kieł ki, wi kli ny, twa-
ro gów, wa rzyw i owo ców. Ni by wszy scy o tym wie dzą, ale czy
wie dzą, gdzie i od ko go te pro duk ty ku pić? Już nie ko niecznie.

Idea „Ko szy ka Li siec kie go” po wsta ła je sie nią 2013 ro ku. Po-
my sło daw cą jest Dag ma ra Pi lis, któ ra od wie lu lat dzia ła na
forum or ga ni za cji po za rzą do wych, a od 13 lat miesz ka w Ka szo-
wie. Kra kow ska Fun da cja Part ner stwo dla Śro do wi ska, re ali zu -
je pro jekt „Pro dukt Lo kal ny Ma ło pol ska”, współ fi nan so wa ny
przez Szwaj ca rię w ra mach szwaj car skie go pro gra mu współ pra -
cy z no wy mi kra ja mi człon kow ski mi UE. Aby „Ko szyk Li siec ki”
mógł być re ali zo wa ny, na le ża ło wy star to wać w kon kur sie do ta-
cyj nym, mieć wła sny wkład fi nan so wy i na mó wić do współ pra -
cy lo kal ne go part ne ra. 

Po my słem za in te re so wa ło się Sto wa rzy sze nie na Rzecz Zie -
mi Li siec kiej. Pre zes Sto wa rzy sze nia, Pa weł Miś prze ko nał
przed sta wi cie li Sto wa rzy szeń z Czu ło wa i Ście jo wic, do wspól-
ne go pod ję cia wy zwa nia zor ga ni zo wa nia i po pro wa dze nia ini-
cja ty wy. Wkład wła sny do pro jek tu po cho dzi ze środ ków Sto-
wa rzy sze nia Zie mi Li siec kiej. Przy go to wa no wnio sek do ta cyj -
ny i uda ło się – pro jekt i po mysł do cze ka ją się re ali za cji. 

Trzy or ga ni za cje – Sto wa rzy sze nie na Rzecz Zie mi Li siec-
kiej, Sto wa rzy sze nie „Per spek ty wa” ze Ście jo wic oraz Sto wa rzy-
sze nie na Rzecz Roz wo ju Wsi Czu łów, wspól nie po zy ska ły 100
ty się cy zło tych na or ga ni za cję i pro mo cję sprze da ży tra dy cyj-
nych pro duk tów po wsta ją cych na te re nie Zie mi Li siec kiej. Pro-
jekt no si na zwę „Ko szyk Li siec ki – stwo rze nie sta bil ne go sys te -
mu po zy ski wa nia, wspar cia i sprze da ży pro duk tów li siec kich dla
miesz kań ców aglo me ra cji kra kow skiej”. 

W ra mach pro jek tu pla no wa ne są m.in. wy jaz dy rol ni ków
do in nych gmin, gdzie sprze daż pro duk tów lo kal nych już dzia -
ła, szko le nia zwią za ne z pro duk cją, sprze da żą i pro mo cją to wa-
rów, or ga ni za cja sprze da ży „Ko szy ka Li siec kie go” na te re nie Kra-
ko wa, pro mo cja na tar gach i im pre zach w gmi nie Lisz ki i w Kra-
ko wie. Pla no wa ne są rów nież czte ry fe sty ny na te re nie gmi ny
Lisz ki, uru cho mie nie skle pu in ter ne to we go ob słu gu ją ce go
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Je śli wzdłuż jezd ni pro wa dzi ścież ka ro we ro wa lub pie szo -
-ro we ro wa, ro we rzy sta mu si się po ru szać wła śnie nią. Je śli nie ma
ta kiej ścież ki, to ro we rzy ście wol no je chać chod ni kiem tyl ko wte -
dy, gdy je go sze ro kość prze kra cza 2 me try. Za wsze jed nak ro we rzy -
sta mu si za cho wać ostroż ność i ustę po wać pierw szeń stwa pie szym,
zwłasz cza dzie ciom, oso bom star szym i nie peł no spraw nym, wy-
ją tek sta no wi ścież ka ro we ro wa. Ro we rzy sta nie mo że prze jeż dżać
przez przej ścia dla pie szych. Na le ży zsiąść i prze pro wa dzić ro wer
na dru gą stro nę jezd ni. 

Przed ru sze niem z miej sca na le ży się do kład nie ro zej rzeć,
a ja dąc ro we rem na le ży pa no wać nad kie run kiem jaz dy oraz pręd-
ko ścią, któ ra po win na być do sto so wa na do ak tu al nie pa nu ją cych
wa run ków, a tak że umie jęt no ści ro we rzy sty. Ni gdy nie wol no wy-
mu szać pierw szeń stwa prze jaz du, ani ści nać za krę tów. Na le ży pa-
mię tać o za cho wa niu szcze gól nej ostroż no ści pod czas jaz dy
w desz czu, gdyż ha mul ce dzia ła ją wów czas znacz nie sła biej i ma-
le je przy czep ność opon.

Pod czas jaz dy po dro dze pu blicz nej na le ży sy gna li zo wać od-
po wied nio wcze śnie wszyst kie skrę ty. Ja dąc ro we rem na le ży trzy-
mać kie row ni cę obie ma rę ko ma, po za sy tu acją da wa nia sy gna łu
bądź zmia ny bie gu. Nie do zwo lo na jest jaz da w nie wiel kiej od le-
gło ści za in nym po jaz dem, a tak że wo że nie rze czy, któ re mo gą za-
plą tać się w ko le, czy łań cu chu lub spo wo do wać za chwia nie rów-
no wa gi. Pa mię taj, że pi ja ny ro we rzy sta jest przez pra wo trak to wa -
ny tak sa mo, jak pi ja ny kie row ca. Dla te go je śli pi łeś al ko hol, nie
wsia daj na ro wer!

Je śli jeź dzi my dla re lak su, nie do pra cy, to uni kaj my ru chli-
wych dróg. Jaz da w go dzi nach szczy tu za tło czo ną dro gą wo je wódz -
ką przez Kry spi nów, Lisz ki, Ka szów na ra zi nas tyl ko na wdy cha nie
tru ją cych spa lin, a kie row ców na do dat ko we kor ki, spo wo do wa ne
bra kiem moż li wo ści omi nię cia ro we rzy sty. Na ru chli wych dro gach
uni kaj my tak że jaz dy na ro we rach obok sie bie.

Re dak cja

Zmia ny w Sto wa rzy sze niu „Przy ja zne Pie ka ry” z Ir lan dią, wy da nie al bu mu „Pie ka ry daw niej i dziś” oraz upa-
mięt nie nie Pa cy fi ka cji Pie kar. 

Po sta no wio no jed nak prze pro wa dzić wy bo ry i wy ło nić no-
wych re pre zen tan tów Sto wa rzy sze nia. I tak, w wy ni ku gło so wa-
nia pre ze sem zo stał Ja ro sław Skrzy pek, wi ce pre ze sa mi Ma ry la
Ma łu cha -Ka pu sta i Łu kasz Ko cjan, se kre ta rzem We ro ni ka Ja -
nas, skarb ni kiem Ro bert Lu dwi kow ski. No wy za rząd przez ko-
lej ne 4 la ta bę dzie miał oka zję w spo sób szcze gól ny pro mo wać
Pie ka ry i pra co wać nad in te gra cją wszyst kich miesz kań ców. Za-
in te re so wa nych współ pra cą ze Sto wa rzy sze niem pro si my o kon-
takt pod nu me rem te le fo nu 698 502 725.

Ma ry la Ma łu cha -Ka pu sta

W so bo tę 22 lu te go 2014 r. w Pie ka rach od by ło się wal -
ne ze bra nie Sto wa rzy sze nia „Przy ja zne Pie ka ry”. Głów nym
ce lem spo tka nia by ły wy bo ry no we go za rzą du. Do tych cza-
so wy za rząd w skła dzie: pre zes Da wid Sty ryl ski, wi ce pre zes
Zo fia Py la, wi ce pre zes Ka ta rzy na Lu dwi kow ska, se kre tarz
An na Le lek i skarb nik Wio let ta Grze siak za koń czył swo ją
czte ro let nią ka den cję.

Obec ni na ze bra niu człon ko wie Sto wa rzy sze nia do ce ni li
pra cę spo łecz ni ków, ich wy si łek oraz za an ga żo wa nie w dzia ła nia
na rzecz roz wo ju wsi. Naj więk szym osią gnię ciem przez 4 la ta
dzia łal no ści by ło nie wąt pli wie pod pi sa nie umo wy part ner skiej

W po szu ki wa niu
ta len tów pla stycz nych

W Szko le Pod sta wo wej w Pie ka rach od był się II Gmin ny
Kon kurs Pla stycz ny. Dzie ci przez 1,5 go dzi ny ry so wa ły pa ste-
la mi ob raz ki pt. „Zwie rzę ta zi mą”. Te mat był nie spo dzian ką
i pew nym za sko cze niem dla uczest ni ków, cho ciaż nie któ rzy
przy ję li go z wes tchnie niem ulgi. 

Po skoń czo nej pra cy, ju ry (wszyst kie na uczy ciel ki, któ re przy-
je cha ły z dzieć mi) wy bra ło naj lep sze ry sun ki spo śród 11 prac.
W ka te go rii klas I -III wy gra ła pra ca Jul ki La lik ze Szko ły w Mo ra-
wi cy, dru gie miej sce za ję ła Ewe li na Bo roń z Ka szo wa nr 1, a trze-
cie Wik tor Karcz z Kry spi no wa. W ka te go rii klas IV -VI miej sce
pierw sze zdo by ła pra ca Alek san dry Ta łach z Kry spi no wa z pięk-
nym, śpią cym ko tem na oknie, dru gie Pa try cja Gru ca z Pie kar,
trze cie Jo an na Żak ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Ka szo wie. 

Or ga ni za tor ki kon kur su An na Dziur got, Ma ry la Ma łu cha -
-Ka pu sta i Do ro ta Ko za pod kre śla ły wiel kie umie jęt no ści dzie ci
oraz fakt, że w ta ki spo sób moż na na praw dę od kryć praw dzi wy
ta lent. Ma li pla sty cy mo gli li czyć tyl ko na sie bie, nikt nie su ge ro-
wał im spo so bu wy ko na nia prac. 

Wszyst kie dzie ci otrzy ma ły na gro dy ufun do wa ne przez Wój -
ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku lę. Za rok za pra sza my do Szko ły
w Pie ka rach na ko lej ną edy cję te go kon kur su i ma my na dzie ję, że
przy ja dą do nas przed sta wi cie le ze wszyst kich szkół w na szej Gmi-
nie. Uczest ni cy te go rocz ne go kon kur su z uśmie chem opusz czali
mu ry na szej szko ły, co by ło naj więk szą na gro dą dla wszyst kich na -
uczy cie li.

Ma ry la Ma łu cha -Ka pu sta

P o  d z i ę  k o  w a  n i a

Czło wiek jest Wiel ki nie przez to,
co po sia da, lecz przez to,
kim jest, nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym się dzie li z in ny mi.

Jan Pa weł II

PO DZIĘ KO WA NIE DLA RO DZI CÓW DZIE CI OD DZIA ŁÓW
PRZED SZKOL NYCH I KLAS I -III PRZY SZKO LE POD STA WO-
WEJ IM. KARD. STE FA NA WY SZYŃ SKIE GO W KRY SPI NO WIE

Jest na świe cie ty le rze czy, za któ re nie moż na za pła cić żad ny mi
pie niędz mi, tyl ko ra do ścią, pa mię cią i sło wem: DZIĘ KU JĘ.

Te sło wa peł ne wdzięcz no ści kie ru je my do Ro dzi ców od dzia-
łów przed szkol nych i klas I–III, dzię ku jąc za wiel ki dar ser ca
i po moc w prze pro wa dze niu ma lo wa nia sal lek cyj nych w na-
szej szko le. Szcze gól ne po dzię ko wa nia skła damy Ro dzi com
za bez in te re sow ne za an ga żo wa nie i wy ko na nie wszyst kich
prac. Dzię ki ofiar no ści lu dzi, czy nią cych dla na szej szko ły nie-
skoń cze nie wie le do bre go, po ma ga ją cych nam bez wiel kich
słów i roz gło su pięk nie je nie tyl ko oto cze nie, ale tak że na sze
ży cie. Głę bo ko wie rzy my, że oka zy wa na nam si ła ser ca bę-
dzie nas wspie rać w dal szej pra cy dla do bra dziec ka.

Dy rek tor Szko ły Sta ni sła wa Kruk
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Ra do snych świąt Zmar twych wsta nia Pań skie go
oraz Bło go sła wień stwa Bo że go. 

Niech Zmar twych wsta ły Chry stus obu dzi w nas to,
co uśpio ne, oży wi to, co jesz cze mar twe

i niech świa tło Je go sło wa pro wa dzi nas przez ży cie
w ra do ści i po ko ju. 

Zbli ża my się do pięk ne go okre su w ro ku li tur gicz nym – do
Świąt Wiel ka noc nych. W okre sie tych świąt wie le cie pła ro-
dzin ne go so bie na wza jem da je my, sta je my się życz liw si oraz
jak by bar dziej ko cha ją cy in nych. Ale cza sa mi te chwi le za kłó -
ca sy gnał alar mo wy dla stra ża ków ogła sza ją cy trwo gę, po żo -
gę czy in ne nie szczę ście. Wte dy po śpie szy my Wam na po -
moc, bę dzie my z Wa mi ra zem ra to wać, po ma gać, usu wać
skut ki nie szczęść. Na nas mo że cie za wsze li czyć.

Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Wiel ka noc nych, pra gnie my zło-
żyć Wam wszyst kim – Dro dzy Miesz kań cy Gmi ny Li szek – ży-
cze nia wszel kiej po myśl no ści, jak naj mniej trosk, du żo ra do-
ści w ży ciu oso bi stym i za wo do wym a nie szczę ścia oby omi-
ja ły Was z da le ka.

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

w Lisz kach
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W ra mach Ogól no pol skie go Tur nie ju Wie dzy Po żar ni czej od-
by ły się na te re nie Gmi ny Lisz ki eli mi na cje do eta pu po wia to we go.
Wzię li w nich udział ucznio wie szkół pod sta wo wych i gim na zjal-
nych, któ rzy wy gra li ry wa li za cję ze swo imi ko le ga mi w szko łach. 

Wie dza, ja ką mu sie li się wy ka zać uczest ni cy by ła bar dzo roz-
le gła, po cząw szy od hi sto rii i po cząt ku ru chu stra żac kie go oraz je -
go twór ców, po przez bie żą cą wie dzę na te mat po żar nic twa, prze-
pi sów prze ciw po ża ro wych, aż po zna jo mość za gad nień zwią za-
nych z ochro ną prze ciw po ża ro wą na te re nie gmi ny. Ko mi sja kon-
kur su pod prze wod nic twem Za stęp cy Wój ta Gmi ny Lisz ki Paw ła
Li pow cza na, prze pro wa dzi ła spraw nie kon kurs. Wzię ło w nim
udział 10 uczniów szko ły pod sta wo wej oraz 4 gim na zja li stów. Po
na pi sa niu te stów oka za ło się, że gim na zja li ści roz strzy gnę li już
kon kurs na to miast wśród uczniów szkół pod sta wo wych czte ry
oso by zdo by ły naj wyż szą ilość punk tów. 

Ko mi sja pod ję ła de cy zję o do gryw ce pi sem nej i ta wy ło ni ła
zwy cięz cę. Zo sta ło do roz strzy gnię cia dru gie i trze cie miej sce. Ust -
na do gryw ka usta li ła ko lej ność miejsc. I tak w eli mi na cjach po-
wia to wych w ka te go rii szkół pod sta wo wych udział weź mie Mo ni -

ka Ro sek ze Szko ły Pod sta wo wej w Je zio rza nach, a w ka te go rii
szkół gim na zjal nych – Ewa Milcz z gim na zjum w Ze spo le Szkół
w Lisz kach. Eli mi na cje te od bę dą się w kwiet niu 2014 r. w Kra ko-
wie w Jed no st ce Ra tow ni czo Ga śni czej nr 7. Dal sze miej sca za ję li
w gru pie pierw szej Wik tor Pro so wicz ze Szko ły Pod sta wo wej
w Kry spi no wie i Pau li na Prze bin da ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1w
Ka szo wie, a w gru pie dru giej We ro ni ka Te kie li z Mni ko wa i Kin ga
Ka sper kie wicz z Li szek. Eli mi na cje zor ga ni zo wa no wspól nie
z GZE AS w Lisz kach i ZOG ZOSP RP w Lisz kach. Na gro dy, upo-
min ki, dy plo my i sło dy cze dla uczest ni ków ufun do wa ła Gmi na
Lisz ki. Gra tu lu je my wszyst kim uczest ni kom oraz oso bom wy róż-
nio nym, trzy ma my kciu ki za etap po wia to wy i za pra sza my mło-
dzież za rok do udzia łu w ko lej nej edy cji OTWP. (STO)

Oni du żo wie dzą!

Materiały niezbędne do ociepleń
i wykończeń

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

i wiele innych

Jak co ro ku w Szko le Pod sta wo wej w Pie ka rach od był
się Kon kurs Re cy ta tor ski z oka zji Dnia Ję zy ka Oj czy ste go.
Wszy scy ucznio wie zgro ma dzi li się w sa li gim na stycz nej, aby
po słu chać naj lep szych re cy ta to rów w szko le. Na sce nie wy-
stą pi ło 18 uczest ni ków kon kur su.

Ju ry w skła dzie: Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej Gra ży na
Wro na -Drob czyk, Bo że na Ła zar ska, Sio stra Te re sa oraz prze-
wod ni czą cy Sa mo rzą du Uczniow skie go Fi lip Ka pu sta, mia ło
bar dzo trud ny wy bór. Oce nie pod le ga ła oczy wi ście re cy ta cja, ale
rów nież do bór re kwi zy tów, stro je i ogól ne wra że nie. Po na ra-
dach wy bra no naj lep szych re cy ta to rów. W ka te go rii klas młod-
szych zwy cię żył Piotr So bó la z kl. III, któ ry po mi strzow sku wy-
re cy to wał wiersz Alek san dra Fre dry pt. „Pa weł i Ga weł”, miej sce
dru gie przy pa dło Wik to rii Ma zur z kl. II, a miej sce trze cie za ję -
ła Alek san dra Klag rów nież z kl. II. W ka te go rii klas star szych
po dium w ca ło ści na le ża ło do przed sta wi cie li kl. VI. Pierw sze
miej sce zdo był Mi chał Knez z wier szem K. I. Gał czyń skie go pt.
„Skum brie w to ma cie”, miej sce dru gie za ję ła Pa try cja Gru ca
a miej sce trze cie San dra Ta ta ruch. 

Pu blicz ność ży wo re ago wa ła na wy stę py uczest ni ków, wy-
bie ra jąc wła sne go fa wo ry ta kon kur su. Naj bar dziej spodo ba ła się

Dzień Ję zy ka Oj czy ste go w Pie ka rach in ter pre ta cja wier sza w wy ko na niu Mi cha ła Kne za. Or ga ni za to -
rzy przy zna li spe cjal ne wy róż nie nie Ar ko wi Stecz ko z kla sy I, któ -
ry pięk nie de kla mo wał trud ny wiersz au tor stwa Ka ro la Woj ty ły. 

Na gro dy ufun do wa ła Ra da Ro dzi ców. Każ dy uczest nik
otrzy mał dy plom, a naj lep si pa miąt ko we me da le. Wszyst kim
bar dzo dzię ku je my za udział w uro czy sto ści i ży czy my po wo-
dze nia w ko lej nej edy cji kon kur su.

Ma ry la Ma łu cha -Ka pu sta



Ziemia Lisiecka • marzec/kwiecień 2014 (2/72)18

Ko cham moc no bab cię, dziad ka –
To nie żar ty moi mi li.
Dzi siaj im ży cze nia skła dam,
Że by jak naj dłu żej ży li.

Są ta kie dwa zi mo we dni, je dy ne w ro ku, kie dy na sze ser ca
bi ją moc niej. To świę to na szych ko cha nych babć i dziad ków. Za pra-
sza nie se nio rów na uro czy stość z oka zji ich świę ta jest już tra dy-
cją na sta łe wpi sa ną w ży cie szko ły. 

W Szko le Pod sta wo wej w Mo ra wi cy od by ła się wspa nia ła im-
pre za in te gru ją ca trzy po ko le nia: dziad ków, ro dzi ców i dzie ci.
W pięk nie ude ko ro wa nej sa li ucznio wie z Od dzia łu Przed szkol-
ne go i klas I–III przed sta wi li pro gram ar ty stycz ny, któ ry z tej oka -
zji przy go to wa li wspól nie ze swo imi wy cho waw ca mi. Przed szko-
la ki wy stą pi ły w przed sta wie niu ja seł ko wym pt. „Nad Be tle jem
gwiaz da”, pre zen tu jąc swo je umie jęt no ści ak tor skie i wo kal ne. Na-

Dzień Bab ci i Dziad ka w Mo ra wi cy

Kon kurs Pla stycz ny – „Twój Nie zbęd nik Hi gie nicz ny”
Dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Ka szo wie wzię ły

udział w ogól no pol skim kon kur sie pla stycz nym zor ga ni zo-
wa nym przez fir mę ROS SMANN, któ re go mot to brzmia ło
„Czy sty, we so ły cho dzę do szko ły”.

Za da niem dzie ci by ło wy ko na nie do wol nej pra cy po świę-
co nej tej te ma ty ce. Na si pod opiecz ni wy ko na li dwie man da le
zwią za ne z tym te ma tem oraz wy my śli li ry mo wan kę o za sa dach

hi gie ny oso bi stej, któ rą umie ści li na wy ko na nym przez sie bie
pla ka cie.

Na si wy cho wan ko wie zo sta li lau re ata mi kon kur su. Do ce-
nie ni przez ju ry, za swo ją pra cę otrzy ma li na gro dy w po sta ci nie-
zbęd ni ków hi gie nicz nych (każ dy o war to ści 17 zł), w któ rych
zna la zły się: my dło, chu s tecz ki hi gie nicz ne, szczo tecz ka i pa sta
do zę bów, szam pon dla dzie ci oraz plan lek cji z wy pi sa ny mi
w punk tach za sa da mi hi gie ny. (SP nr 1 w Ka szo wie)

to miast dzie ci klas młod szych wy śpie wa ły i wy re cy to wa ły wzru-
sza ją ce wier sze i pio sen ki oko licz no ścio we. 

Był to dzień pe łen ra do ści i uśmie chów szcze gól nie, kie dy
dzie ci skła da ły swo im dziad kom ży cze nia i wrę cza ły wła sno ręcz-
nie przez sie bie wy ko na ne upo min ki. Wspól ne ko lę do wa nie i de-
gu sto wa nie wspa nia łych ciast przy go to wa nych przez ma my na
dłu go po zo sta ną w pa mię ci babć i dziad ków oraz ich wnu ków.

(SP Mo ra wi ca)






