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W ubie głym ro ku Gmi na Lisz ki przy -

stą pi ła do Part ner stwa Pod kra kow skie go
Ob sza ru Funk cjo nal ne go „Bli sko Kra ko -
wa”, któ re go li de rem jest Mia sto i Gmi na
Ska wi na. Dla na szej Gmi ny głów nym ce -
lem pod ję tej współ pra cy jest moż li wość
uzy ska nia do fi nan so wa nia na przy go to wa -
nie stra te gii gmi ny oraz do ku men ta cji wy -
bra ne go pro jek tu in we sty cyj ne go. Pro jekt
in we sty cyj ny Li siec ki sa mo rząd pla nu je
zre ali zo wać w naj bliż szych la tach. Po sia -
da jąc przy go to wa ną, „go to wą” do ku men -
ta cję bę dzie mógł ubie gać się o do fi nan so -
wa nie re ali za cji ze środ ków ze wnętrz nych
(np. unij nych w la tach 2014–2020). Na
przy go to wa nie stra te gii i do ku men ta cji
pro jek tu Gmi na Lisz ki otrzy ma do fi nan so -
wa nie w kwo cie oko ło 500 ty się cy zło tych.

przy ję tych pań stwach człon kow skich UE
oraz Gre cji, Por tu ga lii i Hisz pa nii. W ich ra -
mach ma miej sce sze ro ka współ pra ca z pod -
mio ta mi z państw dar czyń ców, a przed się -
wzię cia mo gą być wdra ża ne do 2016 r.

Pro jekt „Bli sko Kra ko wa” re ali zo wa ny
jest w part ner stwie 10 pod mio tów. Li de rem
pro jek tu jest gmi na Ska wi na, a par te ra mi są
gmi ny Czer ni chów, Mo gi la ny, Lisz ki i Świąt -
ni ki Gór ne oraz Po wiat Kra kow ski, Uni wer -
sy tet Rol ni czy w Kra ko wie, Ga li cyj ska Izba
Go spo dar cza, Pod kra kow ska Izba Go spo dar -
cza, a tak że Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Bli sko
Kra ko wa”. 

Głów ne ce le pod ję tej współ pra cy to nie
tyl ko za cie śnie nie współ pra cy po mię dzy
gmi na mi w za kre sie wspól ne go roz wią zy wa -
nia pro ble mów i do sko na le nie me cha ni zmów

nia ście ków na te re nie ob sza ru funk cjo nal -
ne go; do ku men ta cja pro jek to wo -kosz to ry so -
wa i tech nicz na wraz z uzgod nie nia mi dot.
wo do cią gów i urzą dzeń me lio ra cji wod nej na
te re nie ob sza ru funk cjo nal ne go; do ku men -
ta cja pro jek to wo -kosz to ry so wa i tech nicz na
dot. za go spo da ro wa nia te re nów na ce le re -
kre acyj ne i tu ry stycz ne na ob sza rze funk cjo -
nal nym, w tym pro jek ty re wi ta li za cyj ne; au -
dyt sys te mów oświa to wych JST w kon tek ście
po trzeb go spo dar ki i ryn ku pra cy na ob sza -
rze funk cjo nal nym; do ku ment do ty czą cy
ana li zy wy ko nal no ści two rze nia przy za kła -
do wych szkół za wo do wych i klas pa tro nac -
kich na te re nie ob sza ru funk cjo nal ne go; do -
ku men ta cja słu żą ca bu do wa niu na rzę dzia in -
for ma tycz ne go, gro ma dzą ce go da ne do ana -
liz spo łecz no -go spo dar czych ob sza ru funk -
cjo nal ne go; do ku men ta cja słu żą ca roz wo jo -
wi spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, w tym: in -
te rak tyw na ma pa NGO, pro ce du ra dia lo gu
i kon sul ta cji spo łecz nych, za sa dy współ pra cy
z NGO; pro jekt ma te ria łów me ry to rycz nych
i edu ka cyj nych, dot. dzie dzic twa przy rod ni -
cze go i kul tu ro we go na ob sza rze part ner stwa;
pro gram usu wa nia azbe stu z te re nu ob sza ru
funk cjo nal ne go.

W mar cu bie żą ce go ro ku zo stał ogło -
szo ny prze targ na wy bór wy ko naw cy opra co -
wa nia do ku men tów pla ni stycz nych o cha rak -
te rze stra te gicz nym i ope ra cyj nym oraz do -
ku men tów wdro że nio wych dla pod kra kow -
skie go ob sza ru funk cjo nal ne go Bli sko Kra -
ko wa. Zwy cięz cą prze tar gu zo stał Ma ło pol ski
In sty tut Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Ad mi -
ni stra cji w Kra ko wie.

Do two rze nia za ło żeń stra te gii zo stali
za pro sze ni przed sta wi cie le gmin uczest ni czą -
cych w pro jek cje. Gmi nę Lisz ki re pre zen to -
wać bę dą: Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la,
Za stęp ca Wój ta Gmi ny Lisz ki Pa weł Li pow -
czan, Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Lisz ki
Zbi gniew Ka czor, rad ny Gmi ny Lisz ki
Krzysz tof Kru pa, Kie row nik GZE AS Mał go -
rza ta Ba ster -Bu dzia szek, Kie row nik GOPS
Iza be la Ma cał ka, Kie row nik Re fe ra tu In we -
sty cji i In fra struk tu ry UG Lisz ki Ja nusz Faj -
to, Dy rek tor Gim na zjum w Mni ko wie Ja ni na
Gre la, Pre zes Za rzą du Pro me rol SA Jan Py la,
Pre zes Sto wa rzy sze nia „Na rzecz roz wo ju wsi
Czu łów” pro fe sor Mał go rza ta Po nie dzia łek,
Pre zes Za rzą du Gmin ne go OSP Je rzy Sto pa.
(TAŁ)

Współ pra ca gmin
dla po zy ska nia
do fi nan so wa nia
Po moc ze wnętrz na, (np. unij na) w naj -

bliż szych la tach ma być kie ro wa na przede
wszyst kim do tych be ne fi cjen tów, któ rzy po -
tra fią sku tecz nie ze so bą współ pra co wać na
róż nych płasz czy znach. Stąd pod ję ta przez
gmi nę Lisz ki współ pra ca z in ny mi sa mo rzą -
da mi w ce lu przy go to wa nia nie zbęd nych
opra co wań i pro jek tów. 

Pro jekt Part ner stwo Pod kra kow skie go
Ob sza ru Funk cjo nal ne go „Bli sko Kra ko wa”
jest jed nym z 15 do fi nan so wa nych pro jek tów
w ca łym kra ju z Me cha ni zmu Fi nan so we go
Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go 2009-
2014 i Nor we skie go Me cha ni zmu Fi nan so -
we go w ra mach Pro gra mu: „Roz wój miast
po przez wzmoc nie nie kom pe ten cji jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go, dia log spo łecz ny
oraz współ pra cę z przed sta wi cie la mi spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go” oraz środ ków kra -
jo wych. 

Cał ko wi ta war tość uzy ska ne go do fi nan -
so wa nia dla wszyst kich part ne rów (be ne fi -
cjen tów) za rów no na pra ce pro jek to we jak
i na pra ce zwią za ne z two rze niem stra te gii
gmin, oraz stra te gii sek to ro wych zwią za nych
z roz wo jem edu ka cji, ryn ku pra cy i par ty cy -
pa cji spo łecz nej, a tak że ochro ny śro do wi ska
i re kre acji wy no si 2,23 mln. zło tych.

Dzię ki fun du szom EOG i fun du szom
nor we skim – Is lan dia, Liech ten ste in i Nor -
we gia przy czy nia ją się do zmniej sza nia nie -
rów no ści spo łecz nych i eko no micz nych oraz
wzmac nia nia re la cji dwu stron nych z pań -
stwa mi Unii Eu ro pej skiej. Te trzy pań stwa
ści śle współ pra cu ją z UE na pod sta wie Po ro -
zu mie nia o Eu ro pej skim Ob sza rze Go spo dar -
czym. W okre sie 2009–2014 war tość fun du -
szy EOG i fun du szy nor we skich wy no si 1,79
mi liar da eu ro. Nor we gia za pew nia oko ło 97%
łącz ne go fi nan so wa nia. Fun du sze są do stęp -
ne dla or ga ni za cji po za rzą do wych, in sty tu cji
ba daw czych i szkół wyż szych, sek to ra pu -
blicz ne go i sek to ra pry wat ne go w 12 no wo -

współ pra cy po mię dzy gmi na mi, a sek to rem
biz ne so wym, na uko wym i spo łecz nym ale
przede wszyst kim przy go to wa nie do ku men -
tów nie zbęd nych do efek tyw ne go ubie ga nia
się o do fi nan so wa nie ze środ ków UE w ra -
mach bu dże tu 2014 -2020 (stra te gie, do ku -
men ty tech nicz ne).

W ra mach wspól nie re ali zo wa ne go pro -
jek tu pod ję te zo sta nie sze reg dzia łań, w tym
wy ko na nie ba dań i ana liz sta nu ak tu al ne go,
a także ana liz i spo tkań, któ re po zwo lą przy -
go to wać stra te gię, w któ rej zo sta ną opi sa ne
głów ne kie run ki roz wo ju pię ciu gmin. Przy -
go to wa ne zo sta ną szcze gó ło we stra te gie dzia -
ła nia w ob sza rze edu ka cji i ryn ku pra cy, roz -
wo ju spo łe czeń stwa oby wa tel skie go oraz
ochro ny śro do wi ska i re kre acji. Przy go to wa -
ne tak że zo sta ną do ku men ta cje tech nicz ne
dla pro jek tów, któ re zo sta ną okre ślo ne w stra -
te giach.

Wstęp nie pla nu je się przy go to wa nie na -
stę pu ją cych do ku men tów: do ku men ta cja
pro jek to wo -kosz to ry so wa i tech nicz na wraz
z uzgod nie nia mi dot. ka na li za cji i oczysz cza -

Dzię ki środ kom unij nym Gmi na Lisz ki szyb ciej re ali zu je ma łe i du że in we sty cje
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Roz ma wia my z kie row ni kiem Re fe ra -

tu In we sty cji i In fra struk tu ry Urzę du Gmi -
ny Lisz ki – Ja nu szem Faj to, któ ry jest rów -
nież Peł no moc ni kiem ds. re ali za cji pro jek -
tu pn. „Za pew nie nie pra wi dło wej go spo -
dar ki ście ko wej na ob sza rze do rze cza San -
ki w Gmi nie Lisz ki.

Na szczę ście już je ste ście pra wie na fi -
ni szu. Co zmie ni ło się od 2010 ro ku od -
no ście pro jek tu. 
Oka za ło się, że praw dzi we jest po wie dze -

nie: jak się chce, to się da. To, co wy da wa ło się
nie moż li we, obec nie jest już pra wie zre ali zo -
wa ne. Je ste śmy wła śnie po pierw szej kon tro li

nie się. Miesz kań cy w więk szo ści są uję ci
w pro jek cie. Bę dą mieć dłuż sze się ga cze, któ re
zo sta ną wy ko na ne na koszt gmi ny. Jed nak że
i tak naj waż niej sze są ich do bre chę ci do pod -
łą cze nia. 

Je że li nie pod łą czy my miesz kań ców
w wy ma ga nej ilo ści pro por cjo nal nie zmniej -
szy się do fi nan so wa nie, stąd apel do miesz -
kań ców o nie wstrzy my wa nie ro bót oraz póź -
niej o pod łą cza nie się do sie ci, co i tak zgod nie
z prze pi sa mi pra wa jest ob li ga to ryj ne i Gmi -
na bę dzie to ści śle kon tro lo wać i eg ze kwo wać.
Ka na li za cja jest wy ko na na dla miesz kań ców
i na le ży z niej ko rzy stać. Aby uła twić pod łą -
cze nie w przy pad ku dłu gich przy łą czy część
przy łą cza wy ko nu je my na koszt gmi ny.

Jak wy glą da współ pra ca z wy ko naw ca mi?
Współ pra ca z wy ko naw ca mi ukła da się

do brze. Każ da ze stron pil nu je swo je go in te re -
su, jed nak że na le ży tu po chwa lić wy ko naw -
ców, gdyż pra ce pro wa dzą w tem pie umoż li -
wia ją cym ter mi no we za koń cze nie ro bót oraz
uzy sku ją w imie niu Gmi ny zgo dy na wej ście,
czę sto pro wa dzą ne go cja cje z miesz kań ca mi.
Oczy wi ście nie wszyst kim ich dzia ła nia od po -
wia da ją, jed nak że z punk tu wi dze nia Gmi ny,
nie ma po wo du by na rze kać.

Za tem wszyst ko jest pra wie na fi ni szu
i na do brej dro dze do za koń cze nia?
Moż na tak po wie dzieć. Do wrze śnia br.

ma ją za koń czyć się ro bo ty bu dow la ne, na ko -
niec zo sta ły naj bar dziej kło po tli we od cin ki
zwa żyw szy na pro ble my z miesz kań ca mi. Nie -
któ rzy miesz kań cy pró bu ją coś „ugrać”. I do
tych miesz kań ców zwra cam się ze szcze gól -
nym ape lem. Brak za koń cze nia prac w ca ło ści
bę dzie skut ko wa ło zmniej sze niem do fi nan so -
wa nia, a co za tym idzie zwięk sze niem fi nan -
so wa nia z bu dże tu gmi ny, co spo wo du je ogra -
ni cze nie in nych in we sty cji gmin nych, na któ -
re miesz kań cy od daw na cze ka ją. Teo re tycz -
nie ist nie je moż li wość do cho dze nia od szko do -
wa nia z po wo du bra ku do fi nan so wa nia, od
miesz kań ców, któ rzy blo ku ją bu do wę, a na
eta pie po zwo le nia na bu do wę wy ra zi li zgo dę,
ale to chy ba nie tę dy dro ga. 

Kil ka in we sty cji ma my już za koń czo -
nych: roz bu do wa na zo sta ła oczysz czal nia
ście ków w Pie ka rach, obec nie jest to no wo cze -
sny obiekt o więk szej prze pu sto wo ści, z pod -
wyż szo nym stop niem oczysz cza nia sub stan cji
bio gen nych. Zmo der ni zo wa ne zo sta ły dwie
pom pow nie ście ków w po bli żu oczysz czal ni
ście ków, w wy ni ku cze go zwięk szy ła się ich
prze pu sto wość i nie za wod ność. Wy bu do wa ne
zo sta ły ru ro cią gi tłocz ne po da ją ce ście ki na
oczysz czal nię ście ków w Pie ka rach. Po zo sta łe
in we sty cje są pra wie na fi ni szu. 

Dzię ku ję w imie niu Czy tel ni ków i ży czę
po zy tyw ne go za koń cze nia re ali za cji
pro jek tu.

(red)

Re dak cja: – Za czy na li ście re ali za cję
pro jek tu pod ko niec 2010 ro ku, kie dy to
pod pi sa li ście umo wę na do fi nan so wa -
nie pro jek tu. Jak Pan wspo mi na po cząt -
ko wy, or ga ni za cyj ny okres?
Ja nusz Faj to: – Po czą tek, jak to zwy kle

by wa, był trud ny. Mu sie li śmy zor ga ni zo wać
ze spół lu dzi, któ rzy bę dą od po wie dzial ni za
re ali za cję pro jek tu. Ko lej nym kro kiem by ło
za po zna nie się z wy tycz ny mi unij ny mi i pod
tym ką tem zor ga ni zo wa nie prze tar gów na re -
ali za cje ro bót bu dow la nych, nad zór nad fi -
nan so wą i tech nicz ną stro ną pro jek tu, a na -
stęp nie pil no wa nie wy ko naw ców oraz naj -
trud niej szy aspekt, czy li nie ustan ne ne go cja -
cje z wła ści cie la mi dzia łek, któ rzy nie zga dza -
ją się na przej ście ka na li za cją po ich dział -
kach. Nie bę dę tu przy ta czał do kład nie, co mó -
wią miesz kań cy i cze go od no śnie są sia dów so -
bie nie ży czą, gdyż nie na da je się to do ga ze ty,
ale kon flik ty są siedz kie prze kła da ją się na
wstrzy my wa nie ro bót. Każ da de cy zja mu sia -
ła być nie tyl ko lo gicz na, ale przede wszyst kim
zgod na z wy tycz ny mi unij ny mi.

unij nej i oka zu je się, że uwag kon tro lu ją cych
jest bar dzo nie wie le. Te raz przed na mi po zo -
sta je ca ły czas naj trud niej sza rzecz, czy li pod -
łą cze nie miesz kań ców, aby osią gnąć wy ma ga -
ny efekt eko lo gicz ny, tj. pod łą czyć za kła da ną
w umo wie o do fi nan so wa nie licz bę miesz kań -
ców do ka na li za cji.

To, co się zmie ni ło, to wiel kość do fi nan -
so wa nia. Po roz strzy gnię ciu po stę po wań prze -
tar go wych kwo ty oka za ły się znacz nie niż sze
niż za kła da ne w kosz to ry sach in we stor skich,
po now nie zo sta ły wy ko na ne ana li zy fi nan so -
we i do fi nan so wa nie zmie ni ło się w na stę pu -
ją cy spo sób: Pla no wa ny cał ko wi ty koszt re ali -
za cji za dań ob ję tych Pro jek tem wy no sił:
71 440 436,71 zło tych, pla no wa ne do fi nan so -
wa nie in we sty cji wy no si ło: 39 181 470,43 zło -
tych. Na chwi le obec ną koszt cał ko wi ty za da -
nia wy no si: 45 210 010,52 zło tych, środ ki
Gmi ny Lisz ki wy no szą: 18 707 607,64 zło -
tych, na to miast środ ki Unii Eu ro pej skiej
to: 26 502 402,88 zło tych.

Mó wił Pan o efek cie eko lo gicz nym. Jak
ilość pod łą czo nych osób do sie ci ka na -
li za cyj nej wpły wa na do fi nan so wa nie.
Efekt eko lo gicz ny zo stał wpi sa ny, ja ko

pa ra metr do osią gnię cia w umo wie o do fi nan -
so wa nie. Aby bu do wa na ka na li za cja speł nia -
ła swój cel, mu si słu żyć miesz kań com oraz być
przez nich utrzy my wa na, zgod nie z unij ną za -
sa dą „za nie czysz cza ją cy pła ci”. W związ ku
z tym, aby otrzy mać ca łość do fi nan so wa nia,
Gmi na mu si pod łą czyć do sie ci ka na li za cyj -
nej 4.685 miesz kań ców. Część miesz kań ców
jest już pod łą czo na, resz ta do sta nie umo wy na
pod łą cze nie w dru giej po ło wie te go ro ku lub
za raz na po cząt ku przy szłe go.

Sto su je my wszel kie moż li we uła twie nia
dla miesz kań ców, aby umoż li wić im pod łą cze -

Inwestycje na finiszu
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Uro czy stość roz po czę ła się w sa li gim -
na stycz nej, gdzie dy rek tor Ja ni na Gre la po wi -
ta ła i przed sta wi ła za pro szo nych go ści. Swo -
ją obec no ścią za szczy ci li szko łę: Wójt Gmi ny
Lisz ki Wa cław Ku la, rzecz nicz ka Mię dzy na -
ro do we go Por tu Lot ni cze go w Ba li cach Ur -
szu la Pod ra za, Adam Wój cik – czło nek Rady
Nadzorczej spół ki Kra ków Air port, Mał go -
rza ta Ba ster – Bu dzia szek – kie row nik GZE -
AS w Lisz kach oraz Za stęp ca Wój ta Gmi ny
Lisz ki Pa weł Li pow czan. 

Ucznio wie z nie cier pli wo ścią cze ka li na
pierw sze do świad cze nia z mi kro sko pa mi.
Pod kie run kiem Alek san dry Ka mec kiej prze -

pro wa dzi li po waż ne eks pe ry men ty, np.: na -
le ża ło zba dać, czy w pro duk tach żyw no ścio -
wych znaj du je się skro bia ziem nia cza na, jak
wy glą da pod mi kro sko pem i, czy jest ona tra -
wio na. Naj cie kaw szym do świad cze niem zda -
niem uczniów by ło oglą da nie skro bi i in nych
ciał pod mi kro sko pa mi. W powiększe niu zo -
ba czy li m.in. po mi do ra, ziem nia ka, liść pa -
pro ci, ce bu le, a na wet glo ny. Każ dy miał szan -
sę sam na sta wić od po wied nio mi kro skop
i za ob ser wo wać apa rat szpar ko wy w li ściu
pa pro ci i bu do wę glo nów. Na ko niec moż na
by ło na wet zro bić zdję cia pre pa ra tom z przy -
bli że nia. Kul mi na cyj nym mo men tem by ła

wia do mość o za li cze niu pro jek tu, ra dość
i ocze ki wa nie na na stęp ne za ję cia z do świad -
cze nia mi. To me to da, dzię ki któ rej wie dza
w spo sób naj bar dziej trwa ły za pi su je się
w pa mię ci.

Gim na zjum w Mni ko wie

La bo ra to rium
che micz ne
w Mni ko wie
W mni kow skim gim na zjum od by ło się uro czy ste

otwar cie la bo ra to rium bio lo gicz no -che micz ne go. Dzię ki
gran to wi, uzy ska ne mu w ra mach pro jek tu „Wspie ra my są -
sia dów” szko ła otrzy ma ła ze staw elek tro nicz nych mi kro sko -
pów oraz ze sta wy do ba da nia ja ko ści wo dy oraz gle by.

Ra da Gmi ny Lisz ki uwzględ nia jąc
pro po zy cje Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa cła -
wa Ku li do ko na ła zmian w te go rocz nym
bu dże cie Gmi ny zwięk sza jąc do cho dy
i przy cho dy w łącz nej kwo cie 1.033.169
zło tych. Rad ni zwięk szy li tak że te go -
rocz ne wy dat ki o kwo tę 1.033.169 zło -
tych, z cze go 774.700 prze zna czy li na in -
we sty cje, a 342.800 zło tych na do ta cje.

Do dat ko we środ ki fi nan so we zo sta ną
prze zna czo ne mię dzy in ny mi na: bu do wę
wo do cią gu Cho le rzyn -Bu dzyń (60.000 zł);
bu do wę su che go zbior ni ka w Pie ka rach
(5.000 zł); do ta cję na bu do wę su che go
zbior ni ka w Pie ka rach (20.000 zł); re mont

do wę ka na li za cji sa ni tar nej w Ka szo wie
(5.100 zł); bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej
w Mni ko wie (80.000 zł); bu do wę ka na li za -
cji sa ni tar nej w Mo ra wi cy i Chro snej
(154.000 zł); bu do wę oświe tle nia ulicz ne -
go w Mni ko wie (9.000 zł); mo ni to ring
w Mni ko wie (5.000 zł); bu do wę szat ni
spor to wej w Ka szo wie (75.800 zł); bu do wę
szat ni spor to wej w Ście jo wi cach (10.000
zł); wy po sa że nie szat ni spor to wej w Ście -
jo wi cach (15.000 zł); do ta cję dla Sto wa rzy -
sze nia wsi Mo ra wi ca na współ fi nan so wa -
nie urzą dze nia pla cu za baw w Mo ra wi cy
(20.000 zł); do ta cję dla klu bu spor to we go
w Mo ra wi cy na współ fi nan so wa nie wy po -
sa że nia bo iska spor to we go w Mo ra wi cy
(20.000 zł). (TAŁ)

Bę dą ko lej ne in we sty cje
dróg do jaz do wych do grun tów rol nych
(96.000 zł); re mont za to ki przy stan ko wej
w Czu ło wie (22.500 zł); as fal to wa nie dróg
gmin nych (200.000 zł); as fal to wa nie dróg
gmin nych w Mo ra wi cy (5.000 zł); do ta cję na
za kup sa mo cho du dla po li cji (2.500 zł); do -
ta cję dla OSP Mo ra wi ca na za kup sy re ny
(5.000 zł); do ta cję dla OSP Ka szów na za kup
sa mo cho du po żar ni cze go (179.500 zł); do ta -
cję dla OSP Lisz ki na za kup sa mo cho du
(17.800 zł); do ta cję dla OSP Mo ra wi ca na za -
kup sa mo cho du po żar ni cze go (50.000 zł); re -
mont pla cu wo kół Szko ły Pod sta wo wej w Je -
zio rza nach (53.000 zł); eks per ty zę roz bu do -
wy Gim na zjum w Mni ko wie (6.000 zł); bu -

Ser decz ne po dzię ko wa nia skła da my Za -
rzą do wi Lot ni ska Kra ków Air port. Dzię ki
Pań stwa gran tom nie ustan nie wzbo ga ca -
my ba zę dy dak tycz ną i po sze rza my ofer -
tę edu ka cyj ną szko ły. 

Dy rek cja,na uczy cie le 
i ucznio wie

Gim na zjum w Mni ko wie

Wa ka cyj na pro mo cja

Kto się cie szy to ma ra cje bo zbli ża ją się WA KA CJE!!!

Ze spół Spor to wo -Re kre acyj ny Fun da cji
im. ks. Sie masz ki
Pie ka ry 2, 32-060 Lisz ki

Za pra szamy na ba sen!!!
In for mu je my że w okre sie wa ka cji co dzien nie
od po nie dział ku do piąt ku od 12.00-15.00
wstęp na ba sen (60 min) dla każ de go (i du że -
go i ma łe go) tyl ko w ce nie 5 zł/h 
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Materiały niezbędne do ociepleń
i wykończeń

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

i wiele innych



MAJ / CZERWIEC 2014 / 3(73) 7

Przy zna no te go rocz ne do ta cje dla or ga ni za cji po -
za rzą do wych na re ali za cję za dań na pod sta wie zło żo -
nych ofert w ra mach otwar te go kon kur su ofert na re ali -
za cję za dań pu blicz nych Gmi ny Lisz ki w 2014 r. w ra -
mach usta wy o po żyt ku pu blicz nym i o wo lon ta ria cie.
Łącz nie na ten cel Gmi na Lisz ki wy da 82.500 zło tych.

Do ta cje te zo sta ną prze zna czo ne na re ali za cję za dań z za kre su: 
I Pod trzy my wa nie i upo wszech nia nie tra dy cji na ro do wej, pie lę gno wa nie

pol sko ści oraz roz wo ju świa do mo ści na ro do wej, oby wa tel skiej i kul tu -
ral nej;

II Ochro na i pro mo cja zdro wia; 
III Ra tow nic two i ochro na lud no ści;
IV Tu ry sty ka i kra jo znaw stwo; 
V Kul tu ra i sztu ka oraz ochro na dóbr kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go;

VI Dzia łal ność na rzecz or ga ni za cji po za rzą do wych oraz pod mio tów wy mie -
nio nych w art. 3 ust. 3 usta wy o po żyt ku pu blicz nym i o wo lon ta ria cie;

VII Upo wszech nia nie kul tu ry fi zycz nej i spor tu. (red.)

Nazwa organizacji Rodzaj
zadania Nazwa zadania Kwota

dofinansowania
OSP Jeziorzany III Zorganizowany czas dla dzieci „Nie siedź w domu,

idź do Remizy”. 1.500

Stowarzyszenie „Sukces” Jeziorzany V Imprezy społ.: seniorzy, mikołajki. 1.500
„Wisła” Jeziorzany VII Zajęcia sportowe wakacyjne dla dzieci – turnieje. 2.000
Stowarzyszenie „Perspektywa” Ściejowice VII Zajęcia rekreacyjno sportowe, turnieje. 1.000
Stowarzyszenie „Przyjaciół Wsi Rączna” V Integracyjne spotkania, imprezy tematyczne. 1.500
Stowarzyszenie „LISZKI.TV” Kaszów V Produkcja filmów (zakup wyposażenia). 3.000
Fundacja „Siemaszka” Piekary V IV Turniej Tańca „O czapkę Mikołaja”. 1.500
Fundacja „Siemaszka” Piekary VI Jubileusz 10-lecia Zespołu „Chochliki”. 1.500
Stowarzyszenie „Na Rzecz Ziemi” Lisieckiej” I Tradycja. Kultura. Dziedzictwo nar. Druk albumu. 25.000
Stowarzyszenie „Na Rzecz Ziemi Lisieckiej” V Pikniki, festyny tematyczne. 1.500
„UKS 2010” Gimnazjum Liszki VII Organizacja imprez sportowych. 1.000
„UKS 2010” Gimnazjum Liszki VII Zwiedzamy i tańczymy, konkursy –  „ESCAPE”. 1.000
„UKS 2010” Gimnazjum Liszki VII Wakacyjna szkółka sportowa. 1.000
„UKS 2010” Gimnazjum Liszki VII Festyn sportowo – naukowy. 1.000
„Liszczanka” Liszki VII Ferie zimowe z piłką nożną. 1.000
„LOTNIK” Kryspinów VII Halowy Turniej Piłki Nożnej. 5.000

Stowarzyszenie „Kryspinów” IV Turystyka krajoznawcza, tradycja, historia,
wycieczka Muzeum Powstania Warszawskiego. 3.000

Stowarzyszenie „Szkółka Piłkarska” Kryspinów VII Zajęcia dla dzieci i młodzieży. 2.000
Stowarzyszenie „Nasz Cholerzyn” IV Wycieczka do Wilna. 3.000
Stowarzyszenie „Nasz Cholerzyn” VI Piknik otwarcie i Jubileusz 5-lecia. 1.000
Stowarzyszenie „Nasz Cholerzyn” VII Zajęcia taneczne w szkole. 1.000
UKS „Orliki” Gimnazjum Mników VII Zajęcia rekreacyjno – sportowe. 1.000
Stowarzyszenie „Pomocy Szkole Małopolska”
Komitet przy Gimnazjum w Mnikowie II „Biała sobota” – badania lekarskie. 1.000

Stowarzyszenie „Pomocy Szkole Małopolska”
Komitet przy Gimnazjum w Mnikowie I Tradycja i kultura – zajęcia z tańca i śpiewu. 1.500

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów” IV Wycieczka do Wilna. 3.000
Stowarzyszenie „Lepszy Baczyn” VI Piknik. 1.500
Stowarzyszenie „Lepszy Baczyn” IV Wycieczka Książ, Bolków. 1.500
Stowarzyszenie „Małopolska” Morawica IV Wycieczka do Wilna. 3.000
Stowarzyszenie „Horyzont” Chrosna VI Festyn – otwarcie placu zabawa. 1.000
Stowarzyszenie „Horyzont” Chrosna VI Piknik Dzień Seniora. 1.000
Stowarzyszenie „Horyzont” Chrosna IV Wycieczka do Zakopanego. 1.500
UKS „Olimp” Kraków VI Integracyjny Piknik Kajakowy. 1.500
„Liszczanka” Liszki VII Turniej Piłkarski o Puchar Wójta. 5.000
Razem 82.500

Wspar cie fi nan so we
dla ak tyw nych

„Ziemia Lisiecka”
Czasopismo Gminy Liszki
Nakład 2000 egzemplarzy
www.liszki.pl
redakcja@liszki.pl 

Adres Redakcji: Urząd Gminy Liszki nr 94
Biuro Rady Gminy Liszki, 
32-060 Liszki, tel. 280-62-41 w. 56

Wydawca: Gmina Liszki
Redaktor naczelny:

Andrzej Tałach (tel. 606-639-235)

Skład: Sławomir Onyszko
Winieta: Ignacy Czwartos
Druk: Vega–druk, Cholerzyn 280

R e d a k c j a  n i e  o d p o w i a d a
z a  t r e ś ć  o g ł o s z e ń .
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Klub sportowy
Klasa rozgrywek, ilość drużyn, Kwota w złotych

„Liszczanka” Liszki
A, C, szkółka; 3 35.000

„Kaszowianka” Kaszów
A, C; 2 26.000

„Wisła” Jeziorzany
A, dzieci; 2 28.400

„Lotnik” Kryspinów
IV, A, III Futs, Żacz., Tramp. Jun.; 6 30.000

„Strażak” Rączna
B; 1 10.000

„Tęcza” Piekary
A; 1 20.900

Klub sportowy
Klasa rozgrywek, ilość drużyn, Kwota w złotych

„Gwiazda” Ściejowice
C, Jun., Tramp. St., Tramp. Mł.; 4 18.400

„Iskra” Czułów
B; 1 21.200

„ALFA” MORAWICA 8.000

„UKS 2010” Gimnazjum Liszki
Tramp. St.; 1 25.000

UKS „Orliki” Gimnazjum Mników 8.000
UKS „Siemaszka” Piekary 9.000
UKS „Olimp” 10.400
Razem 250.300

Po za po zna niu się z po trze ba mi i opi -
nia mi klu bów spor to wych, Wójt Gmi ny
Lisz ki Wa cław Ku la roz dy spo no wał te go -
rocz ne środ ki bu dże to we na wspie ra nie
dzia łal no ści spor to wej. Wpływ na wy so -

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

Łącz nie na ten cel prze zna czo ne zo sta -
nie 250 ty się cy zło tych. Ko lej ne wspar cie
w kwo cie 27.700 zło tych po cho dzić bę dzie od
so łectw, któ re część te go rocz nych środ ków
po sta no wi ły prze zna czyć na wspie ra nie dzia -
łal no ści spor to wej (Lisz ki 17.500 zł; Je zio rza -
ny – 2.500 zł; Pie ka ry 3.700 zł; Czu łów
– 4.000 zł;).

Gmi na wspie ra klu by
spor to we 

Przed mio tem do ta cji mo że być przed -
się wzię cie z za kre su spor tu, obej mu ją ce do -
fi nan so wa nie wy dat ków bie żą cych z ty tu łu:
przy go to wań klu bu do udzia łu we współ za -
wod nic twie w okre ślo nej dys cy pli nie spor tu;
po pra wy kon dy cji fi zycz nej i psy chicz nej

oraz kwa li fi ka cji spor to wych człon ków klu -
bu; udział klu bu w roz gryw kach, za wo dach
w okre ślo nej dys cy pli nie spor tu; utrzy ma nia,
re mon tu lub mo der ni za cji obiek tów i urzą -
dzeń spor to wych klu bu słu żą cych upra wia -
niu spor tu; za ku pu sprzę tu spor to we go oraz

stro jów spor to wych dla za wod ni ków lub
ulep sze nie po sia da ne go sprzę tu; or ga ni za cji
im prez o cha rak te rze spor to wym na te re nie
Gmi ny Lisz ki. (red)

Ama tor ski te atr, któ ry dzia ła przy li -
siec kiej pa ra fii pię cio krot nie wy stą pił
przed peł ną wi dow nią z Mi ste rium Mę ki
Pań skiej. Re ży se rem spek ta klu był pro -
boszcz ksiądz Wła dy sław Szy mo niak.

Po mysł przed sta wie nia ro dził się od kil -
ku lat, a ini cja ty wa wy szła tak że od mło dzie -
ży gra ją cej w nim ro le. Spek takl opar li śmy na
sztu ce oj ców sa le zja nów – oczy wi ście na wią -
zu ją cej do ewan ge lii. Sztu kę tę pre zen to wa li -
śmy już kil ka krot nie z miesz kań ca mi pa ra fii,
w któ rych peł ni łem po słu gę ka płań ską
– w Żyw cu, Brze ziu, Ze mbrzy cach. Pró by do
spek ta klu w Lisz kach trwa ły po nad dwa mie -
sią ce, ale mi mo skom pli ko wa nych tek stów
wszy scy ak to rzy przy go to wa li się do sko na le.
Cie szę się, z po zy tyw ne go od bio ru przed sta -
wie nia przez wi dzów, któ rzy by li mi le za sko -
cze ni pro fe sjo na li zmem mło dych ak to rów
– pod kre śla ksiądz Wła dy sław Szy mo niak.
W przed sta wie niu bra ło udział dwu dzie stu
ak to rów ama to rów zwią za nych z li siec ką pa -
ra fią. Nad re ży se rią, sce no gra fią i wie lo ma in -
ny mi za da nia mi zwią za ny mi z pre mie rą czu -
wał ksiądz pro boszcz. Część stro jów na wią zu -

ją cych do epo ki zo sta ła za ku pio na, część zo -
sta ła wy po ży czo na lub uszy ta wła sno ręcz nie.

W przed sta wie niu wy stą pi li: Je zus
– An drzej Wą sik, Jan – Ka mil Bu czek, Ja kub
– Ar ka diusz Ka pu sta, Piotr – Ma rek Ma tys,
Ju dasz – Fi lip Karcz, Kaj fasz – Ma rek Bu czek,
An nasz – Da riusz Ma stek, ar cy ka płan – Jan
Fe luś, Jó zef z Ary ma tei – Sta ni sław Ko zioł,
Ni ko dem – Ma riusz Mi ko łaj czyk, anioł – Syl -
wia So twin, set nik – Pa weł Ma stek, żoł nie rze

– Se ba stian Ko wa lik, Kac per Sza lus, Ra fał
Wą sik, Pi łat – Ja kub Wió rek, słu żą ca – Na ta -
lia So twin. Ope ra to rem świa teł był Szy mon
Frącz kie wicz.

Spek ta kle za pre zen to wa no w sa li te -
atral nej, któ ra po wsta ła w miej scu sta rych za -
bu do wań go spo dar czych przy li siec kiej ple -
ba ni. Sta ra staj nia za mie ni ła się w trzypo zio -
mo wy no wo cze sny obiekt słu żą cy miesz kań -
com. Oprócz du żej sa li wi do wi sko wej ze sce -
ną jest tak że kil ka mniej szych, z któ rych ko -
rzy sta ją mi ni stran ci, ruch oa zo wy, itp. Tak że
z ini cja ty wy księ dza Wła dy sła wa Szy mo ni-
a ka na pla cu obok bu dyn ku ple ba nii urzą -
dzo ne zo sta ły utwar dzo ne bo iska do pił ki
noż nej, ko szy ków ki i siat ków ki. (TAŁ)

Spek ta kle przy peł nej
wi dow ni
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Spraw dzian szó sto kla si sty 2014 już za
ucznia mi szkół pod sta wo wych. Spraw -
dzian koń czy ten etap szkol nej edu ka cji
i jest dla uczniów obo wiąz ko wy, jed nak
wy ni ki ma ją cha rak ter wy łącz nie in for ma -
cyj ny. Spraw dza on, jak ab sol wen ci ra dzą
so bie z pię cio ma naj waż niej szy mi umie jęt -
no ścia mi na by ty mi pod czas edu ka cji
w szko le pod sta wo wej.

W Ma ło pol sce do spraw dzia nu szó sto -
kla si sty przy stą pi ło 32.567 uczniów. Ar kusz
stan dar do wy za wie rał 26 za dań spraw dza ją -
cych po ziom opa no wa nia umie jęt no ści czy -
ta nia, pi sa nia, ro zu mo wa nia, ko rzy sta nia
z in for ma cji i wy ko rzy sty wa nia wie dzy

w prak ty ce. Za po praw ne wy ko na nie wszyst -
kich za dań moż na by ło otrzy mać 40 punk -
tów. Ucznio wie uzy ska li naj wyż sze wy ni ki za
roz wią za nie za dań spraw dza ją cych umie jęt -
ność czy ta nia, do brze po ra dzi li so bie z ko rzy -
sta niem z in for ma cji. Trud niej sze oka za ły się
za da nia z za kre su pi sa nia i ro zu mo wa nia.

Śred nio ucznio wie z woj. ma ło pol skie -
go otrzy ma li 26,82 pkt. Śred nia dla Pol ski wy -
nio sła 25,8 pkt. Wy ni ki spraw dzia nu w Ma -
ło pol sce ze wzglę du na miej sce za miesz ka nia
ucznia by ły na stę pu ją ce: wieś (18.049
uczniów) – śred nia – 25,83 pkt; mia sta do 20
tys. (3.816 uczniów) – 26,60 pkt; mia sta do
100 tys. miesz kań ców (3.783 uczniów)

– 27,21 pkt; mia sto po wy żej 100 tys. miesz -
kań ców (6.494 uczniów) – 29,44 pkt.

Okrę go wa Ko mi sja Eg za mi na cyj na
w Kra ko wie przed sta wi ła też ska lę sta ni no -
wą śred nich wy ni ków spraw dzia nu dla szkół.
We dług tej ska li okre śla ny jest po ziom z eg -
za mi nów osią ga ny przez uczniów: 1 – naj niż -
szy (1,6% szkół w wo je wódz twie), 2 – bar dzo
ni ski (3,6% szkół w wo je wódz twie), 3 – ni ski
(7% szkół w wo je wódz twie), 4 – ni żej śred -
niej (14,7% szkół w wo je wódz twie), 5 – śred -
ni (19,5% szkół w wo je wódz twie), 6 – wy żej
śred niej (19,5% szkół w wo je wódz twie), 7
– wy so ki (17,9% szkół w wo je wódz twie), 8
– bar dzo wy so ki (11,2% szkół w wo je wódz -
twie), 9 – naj wyż szy (5% szkół w wo je wódz -
twie).

Nazwa Szkoły Podstawowej 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Cholerzyn z filią w Mnikowie 26 26,67 23,74 26,31 27,65 25,96 27,24 28,28 23,5 31,52 24,5 30,38 31,91

skala staninowa 5 7 6 6 7 8 6 7 4 7 5 7 7

Czułów 31,92 24 31,43 28 26,7 22,33 27,9 27,44 27,67 33,56 26,6 28,58 29,83

skala staninowa 9 5 9 7 7 5 7 6 7 8 6 5 5

Jeziorzany 30,08 25,5 23,5 27,35 25,36 20,59 23,4 25,22 26,37 29,05 25,2 28,44 28,96

skala staninowa 8 6 6 7 6 4 4 4 6 5 5 5 5

nr 1 Kaszów 27,9 28,93 23,64 25,05 23 23,81 25,04 27,06 23,78 33 27,3 29,71 30,12

skala staninowa 7 8 6 5 4 6 5 6 4 8 7 6 6

nr 2 Kaszów 25,78 26,27 22,45 27,71 24,54 24,18 25,57 24,5 25,85 29,4 26,1 28,29 29,62

skala staninowa 5 7 5 7 5 7 5 4 6 5 6 5 5

Kryspiów 29,72 30,89 23,07 30,24 30,92 24,37 28,62 34 35,13 33,21 31,5 32,14 32,45

skala staninowa 8 9 6 9 9 7 7 9 9 8 9 8 7

Liszki 24,62 24,22 23,56 26,2 25,27 23,86 25,5 27,15 26 31,31 25,4 28,46 29,83

skala staninowa 5 5 6 6 6 6 5 6 6 7 5 5 5

Morawica 26,12 30 26,27 29,37 26,68 26,33 28,09 21,95 23,85 31,88 25,6 29,09 33,66

skala staninowa 6 8 8 8 7 8 7 2 4 7 5 6 8

Piekary 27,43 28,62 22,35 26,42 29,73 22,12 26,71 29 26,8 34,82 25,4 31,28 30,5

skala staninowa 6 8 5 6 8 5 6 7 6 9 5 7 6

Rączna 30,64 21,12 25,68 27,44 27,05 23,78 27,42 28,76 26,26 31,2 24,1 29,71 29,55

skala staninowa 8 3 7 7 7 6 6 7 6 7 4 6 5

Wy ni ki te stu szó sto kla si stów

Śred nie wy ni ki te stu umie jęt no ści uczniów klas szó stych po szcze gól nych szkół pod sta wo wych w Gmi nie Lisz ki w la tach 2002-2014.

Niestety w rzeczywistości 95% osób
z nagłym zatrzymaniem krążenia umiera, po-
nieważ nie mają dostępu do defibrylatora. Po-
gotowie Ratunkowe często nie jest w stanie

przybyć na miejsce zdarzenia w czasie krót-
szym niż 10 minut. Powodem jest zykle duży
ruch uliczny. Nawet, jeżeli zespół ma na wy-
posażeniu defibrylator, pomoc może przyjść

zbyt późno, dlatego podjęliśmy decyzję o za-
kupie takiego urządzenia dla ośrodka, aby za-
bezpieczyć ewentualną akcję reanimacyjną
na miejscu. 

Jest to kolejny zakup po wyposażeniu
już gabinetu zabiegowego w nowy cyfrowy
sprzęt EKG. Cały personel medyczny prze-
szedł szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
i resuscytacji (BLS/AED). Sytuacja ekono-
miczna ośrodka jest stabilna, wynik finan-
sowy za rok ubiegły tj. 2013 jest dodatni. Pla-
nujemy w czasie letnim malowanie gabine-
tów lekarskich. (SPZOZ)

Defibrylator w Ośrodku  
Samorządowy Publiczny Zakład Opie ki Zdrowotnej w Liszkach w trosce o bezpie-
czeństwo pacjentów, a także o dalsze podnoszenie jakości pracy oraz poszerzanie
katalogu dostępności usług, zdecydowało się na zakup defibrylatora. Zastosowanie
defibrylatora jest jedyną skuteczną metodą leczenia stanu nagłego zatrzymania
krążenia.
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W związ ku z za ist nia łą sy tu acją po zy -
ska nie no we go sa mo cho du ra tow ni czo – ga -
śni cze go jest prio ry te tem dla dru hów ze Ście -
jo wic. Stra ża cy pró bo wa li uzy skać środ ki fi -
nan so we na za kup spraw ne go tech nicz nie
uży wa ne go po jaz du, ale w chwi li obec nej nie
mo gą li czyć na wspar cie fi nan so we z bu dże -
tu Gmi ny Lisz ki, bo wiem gmin ny sa mo rząd
w tym ro ku prze zna czył już środ ki na do fi -
nan so wa nie po jaz dów dla OSP Ka szów, OSP
Morawica i OSP Pie ka ry. Ście jo wic cy stra ża -
cy nie tra cą jed nak na dziei na po moc ze stro -
ny Gmi ny i sta ra ją się szyb ko roz wią zać po -
wsta ły w tym ro ku pro blem. Dzię ki du że mu
za an ga żo wa niu uda ło im się bez płat nie po -
zy skać z Po li cji uży wa ny sa mo chód, któ ry po -
zwo li za stą pić le ci wy lek ki sa mo chód ra tow -
ni czy. 

Te go rocz ną do ta cję na utrzy ma nie
spraw no ści bo jo wej z Urzę du Gmi ny Lisz ki
w kwo cie ośmiu ty się cy zło tych prze zna czy my
na prze ma lo wa nie i ozna ko wa nie po jaz du, co
po zwo li nam za pew nić pod sta wo wą mo bil -
ność. Na to miast wy po sa że nie tech nicz ne, mię -
dzy in ny mi agre gat prą do twór czy z masz tem
oświe tle nio wym i pom pę szla mo wą, prze ło ży -
my z obec ne go po jaz du. – mó wi wi ce pre zes
i za ra zem na czel nik OSP Ście jo wi ce Sła wo -
mir Kuć.

Z bra ku środ ków fi nan so wych w
budżecie Gminy znacz nie trud niej bę dzie
dru hom prze siąść się na śred ni sa mo chód ra -
tow ni czo – ga śni czy. Jednak ście jo wic cy stra -
ża cy sami wy ka zu ją za an ga żo wa nie. Nie od -
płat nie po zy ska li uży wa ny sa mo chód te re no -
wy Star 266 od Miej skie go Przed się bior stwa
Wo do cią gów i Ka na li za cji w Kra ko wie. Dzię -
ki wła snej pra cy od ma lo wa li pod wo zie po -
jaz du i przy stą pi li do ada pta cji nad wo zia.
Pierw szym kro kiem by ło prze dłu że nie ka bi -
ny dla za ło gi. Te raz pla nu ją prze nieść za bu -
do wę tech nicz ną z po jaz du, któ ry nie zo stał

do pusz czo ny do ru chu ze wzglę du na zu ży te
pod wo zie. Dru ho wie spę dza ją wie le go dzin
na pra cach re mon to wych i do kła da ją do te go
tak że wła sne pie nią dze, ale nie wszyst kie pra -
ce je ste śmy w sta nie wy ko nać sa mo dziel nie.
Wspar cie fi nan so we obie ca ła nam Spół ka Pa -
stwi sko wa w Ście jo wi cach, ale bra ku je nam
jesz cze oko ło dwu dzie stu ty się cy zło tych. Bez
po mo cy Sa mo rzą du Gmi ny, któ re go o wspar -
cie pro si my od trzech lat, pra ce ada pta cyj ne
ule gną prze dłu że niu – gdy by śmy otrzy ma li
po moc, po jazd był by go to wy do użyt ku na wet
w cią gu dwóch mie się cy. – do da je z na dzie ją
wi ce pre zes Sła wo mir Kuć.

Choć stra ża cy z jed nost ki OSP Ście jo wi -
ce na tle in nych w Gmi nie Lisz ki w la tach
ubie głych nie wy jeż dża li tak czę sto do ak cji
(tak że z ra cji po ło że nia), to w chwi li obec nej
ich spraw ność bo jo wa zo sta ła moc no ogra ni -
czo na. Mi mo po wsta łych trud no ści trans-
portowych, dru ho wie w pierw szych czte rech
mie sią cach bie żą ce go ro ku bra li udział
w dzie wię ciu ak cjach ra tow ni czo – ga śni -

czych pod czas, gdy w ca łym ubie głym ro ku
tyl ko w dzie się ciu. Pra cu je my nad po pra wą
na szej sku tecz no ści, aby nie po wtó rzy ła się sy -
tu acja sprzed sze ściu lat, kie dy to w są siedz -
twie na szej re mi zy spło nął dom, a my nie wy -
je cha li śmy do ak cji z bra ku za ło gi, bo wiem
oso by ma ją ce od po wied nie upraw nie nia by ły
wte dy w pra cy. Na sze sze re gi za si li mło dzi lu -
dzie, któ rzy zde cy do wa nie wzmoc nili na szą
dys po zy cyj ność i wnieśli no we go du cha. –
stwier dza wi ce pre zes Sła wo mir Kuć.

Stra ża cy ze Ście jo wic poprawiają stan
tech nicz ny bu dyn ku re mi zy wy bu do wa nej
w czy nie spo łecz nym w la tach osiem dzie sią -
tych ubie głe go wie ku. W obiek cie są suk ce -
syw nie wy ko ny wa ne we wła snym za kre sie
pra ce re mon to we, a za kup nie zbęd nych ma -
te ria łów współ fi nan su je rów nież Sa mo rząd
Gmi ny Lisz ki. W ostat nich la tach wy mie nio -
no okna, po ło żo no płyt ki pod ło go we. Na to -
miast w ro ku ubie głym wy ko na no wia tro łap
przy wej ściu do bu dyn ku, któ ry sfi nan so wa li
dru ho wie z wła snych środ ków pie nięż nych
po zy ska nych z or ga ni zo wa nych przez sie bie
fe sty nów oraz za ba wy syl we stro wej. Za oka -
za ne wspar cie na tym po lu chcia łem po dzię -
ko wać Wój to wi Gmi ny Wa cła wo wi Ku li. Dzię -
ki na szej wspól nej ini cja ty wie z obiek tu mo gą
ko rzy stać tak że in ni użyt kow ni cy. Mu si my
jesz cze za bez pie czyć an ty ko ro zyj nie dach bu -
dyn ku i wy ko nać no wą po sadz kę be to no wą
w bok sie ga ra żo wym, ale te raz na szym prio -
ry te tem jest wy mia na po jaz dów ra tow ni czo
– ga śni czych. – pod su mo wu je wi ce pre zes Sła -
wo mir Kuć.

Dru ho wie ze Ście jo wic są tak że za an ga -
żo wa ni w utrzy ma nie czy sto ści w cen trum
so łec twa. Spo łecz nie sprzą ta ją te ren i wy ka -
sza ją tra wę na pla cu za baw. Ich za an ga żo wa -
nie do ce nił Sa mo rząd Gmi ny Lisz ki, któ ry sfi -
nan so wał za kup nie zbęd nej ko siar ki (wcze -
śniej te ren był wy ka sza ny tyl ko pry wat nym
sprzę tem, a i te raz stra ża cy przy no szą pry -
wat ne ko siar ki, aby roz le gły plac szyb ko
i spraw nie sko sić).

W OSP Ście jo wi ce ak tyw nie pra cu je
oko ło pięt na stu dru hów. Pre ze sem jest Mar -
cin Zio mek, wi ce pre ze sem – Pa weł Pac, wi -
ce pre ze sem i na czel ni kiem Sła wo mir Kuć, se -
kre ta rzem – Łu kasz Ho rosz ko, skarb ni kiem
– Piotr Bu łat, go spo da rzem – Ja nusz Ro sek.
(TAŁ)

Uzie mie ni stra ża cy

Stra ża cy z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Ście jo wi cach nie mo gą sa mo dziel nie je -
chać do ga sze nia po ża ru, po nie waż ich śred ni sa mo chód ra tow ni czo-ga śni czy na
pod wo ziu STA RA nie prze szedł od po wied nich ba dań tech nicz nych i nie zo stał do -
pusz czo ny do ru chu dro go we go. W tej chwi li stra ża cy ma ją do dys po zy cji wy łącz -
nie lek ki sa mo chód ra tow ni czy na pod wo ziu VOLKS WA GE NA, tak że bę dą ce go na
gra ni cy spraw no ści tech nicz nej. 

Po li cjan ci z Ko mi sa ria tu Po li cji w Za -
bie rzo wie do ko na li za trzy ma nia w Ba li cach
55-let nie go miesz kań ca Kra ko wa po dej rza -
ne go o kra dzież per fum. Męż czyź nie po sta -
wio no za rzut kra dzie ży mie nia.

W Ka szo wie za trzy ma no trzech miesz -
kań ców gmi ny Lisz ki w wie ku 35, 43 i 30 lat
na go rą cym uczyn ku. Po sta wio no im za rzu -

ty uszko dze nia mie nia oraz znie wa że nia
funk cjo na riu sza Po li cji pod czas wy ko ny wa -
nia czyn no ści służ bo wych. Męż czyź ni przy -
znali się do po peł nio nych czy nów.

W Ru da wie za trzy ma no dwudziesto -
siedmiolat ka, miesz kań ca gmi ny Wiel ka
Wieś, w cha rak te rze po dej rza ne go o usi ło wa -
nie do ko na nia kra dzie ży z wła ma niem do

po jaz du. Spraw ca przy znał się do za rzu ca ne -
go czy nu.

Osiem na sto let nie go miesz kań ca gmi ny
Lisz ki za trzy ma no w Je zio rza nach na go rą -
cym uczyn ku. Dopuścił się po bi cia innego
miesz kań ca gmi ny Lisz ki. Spraw ca przy znał
się do za rzu ca ne go czy nu.

Za trzy ma no dwu dzie sto let nie go miesz -
kań ca gmi ny Lisz ki na go rą cym uczyn ku kra -
dzie ży kurt ki, blu zy oraz in nych przed mio -
tów. Spraw cy po sta wio no za rzut kra dzie ży
mie nia. Spraw ca przy znał się do za rzu ca ne -
go mu czy nu. (red)

Z po li cyj nych sta ty styk 
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Roz strzy gnię to prze targ na prze bu do wę dro -
gi gmin nej Ka szów – Wy źrał. Na od cin ku od
dro gi wo je wódz kiej w Ka szo wie do cmen ta -
rza po wsta nie chod nik z od wod nie niem, a na
ca łej dłu go ści dro gi zo sta nie po pra wio ne od -
wod nie nie i po ło żo na no wa na wierzch nia as -
fal to wa. Koszt in we sty cji wy nie sie oko ło 1,2
mln zło tych, a po ło wę środ ków gmi na Lisz ki
otrzy ma z Urzę du Wo je wódz kie go. Pra ce ma -
ją zo stać ukoń czo ne do koń ca paź dzier ni ka
bie żą ce go ro ku.

* * *
Trwa pro ce du ra wy bo ru wy ko naw cy roz bu -
do wy Ze spo łu Szkół w Lisz kach o sześć no -
wych sal lek cyj nych i to a le ty w no wym skrzy -
dle z od dziel nym wej ściem. Obiekt zo sta nie
po łą czo ny z ist nie ją cym bu dyn kiem. W ra -

mach pro wa dzo nych prac za go spo da ro wa ny
zo sta nie przy le gły te ren i wy ko na na no wa
bra ma wej ścio wa z chod ni kiem. Ter min za -
koń cze nia prac prze wi dy wa ny jest na ko niec
ma ja 2015 ro ku.

* * *
Roz strzy gnię to prze targ na re mont bu dyn ku
re mi zy OSP w Pie ka rach wraz z ada pta cją po -
miesz czeń na dwie szat nie spor to we i po kój
sę dziow ski z za ple czem sa ni tar nym dla miej -
sco we go klu bu pił kar skie go. W bu dyn ku wy -
mie nio ne zo sta nie łącz nie 25 okien i wy re -
mon to wa ny zo sta nie dach. Sza cun ko wy koszt
trwa ją ce go do po ło wy paź dzier ni ka re mon -
tu wy nie sie 180.000 zło tych, a po ło wa kwo ty
bę dzie po cho dzić z do fi nan so wa nia Unii Eu -
ro pej skiej.

* * *
Ogło szo no prze targ na wy ko na nie no wych
na wierzch ni as fal to wych na dro gach gmin -
nych w Ba czy nie, Mo ra wi cy, Cho le rzy nie, Bu -
dzy niu, Ście jo wi cach, Kry spi no wie, Lisz kach,
Rącz nej, Je zio rza nach i Pie ka rach. 
Na bie żą co kła dzio ne są na wierzch nie as fal -
to we na dro gach gmin nych w Ka szo wie,
Chro snej, Mo ra wi cy i Mni ko wie w ra mach
re ali zo wa nych in we sty cji ka na li za cji sa ni tar -
nej. Łącz nie na wierzch nie as fal to we zo sta ną
po ło żo ne na od cin ku kil ku na stu ki lo me trów.

* * *
Gmi na Lisz ki zle ci ła kon ser wa cję ro wu me -
lio ra cyj ne go w miej sco wo ści Lisz ki (za kwo -
tę 5.000 zło tych) oraz sprzą ta nie dzi kich wy -
sy pisk na te re nie gmi ny (6.004 zło tych),
a tak że ko sze nie dzia łek gmin nych i sprzą ta -
nie Do li nek Mni kow skiej i Brzo skwin ki
w okre sie od ma ja do paź dzier ni ka 2014 ro -
ku (15.550 zło tych). (red)

R e  j e s t r  u m ó w

W Szko le Pod sta wo wej im. Kard.
Ste fa na Wy szyń skie go w Kry spi no wie
ob cho dzi li śmy Dzień Zie mi. Apel i in sce -
ni za cję z tej oka zji przy go to wa ła kla sa
pią ta wraz z wy cho waw cą. Ce lem przed -
sta wie nia by ło roz bu dza nie świa do mo -
ści eko lo gicz nej wśród uczniów i ma my
na dzie ję, że to się uda ło. Pro gram pt.
„Spra wa dla Eko lo ga”, któ ry w for mie re -
la cji te le wi zyj nej w spo sób za baw ny
przed sta wił pro blem ochro ny śro do wi -
ska, se gre ga cji od pa dów i re cy klin gu. 

Na si re por te rzy te le wi zyj ni, sta ra li się
w spo sób przy stęp ny przy bli żyć uczniom
waż ny te mat, czy li jak dbać o śro do wi sko. Pa -
ni Eko lo gicz na, czę sto wa ła uczniów smacz -
ny mi jabł ka mi, a świa do mi od po wie dzial no -
ści za stan śro do wi ska ucznio wie po sprzą ta li
te ren wo kół szko ły. Tak trzy mać!

Po nad to mie li śmy oka zję wy słu chać
pre lek cji i obej rzeć pre zen ta cję przy go to wa -
ną przez za pro szo nych go ści: Mał go rza tę So -
ję i Bar ba rę Tro jan z wy dzia łu Rol nic twa,
Geo de zji i Ochro ny Śro do wi ska Urzę du Gmi -
ny w Lisz kach. Te ma tem pre zen ta cji by ła
„Czy sta Gmi na – Go spo dar ka od pa da mi
2014”. Pa nie w bar dzo cie ka wy spo sób za chę -
ca ły uczniów do se gre ga cji od pa dów, zbiór ki

ba te rii i dba nia o śro do wi sko. Za in te re so -
wa nie uczniów by ło du że i nie obe szło się
bez py tań. 

Dzię ku je my przed sta wi cie lom Gmi ny
Lisz ki za roz bu dza nie na szych za in te re so -
wań, rze tel ne, prak tycz ne i war to ścio we in -
for ma cje, a nam wszyst kim za cie ka wie
spę dzo ny czas. 

Or ga ni za to rzy Dnia Zie mi
w SP w Kry spi no wie:

na uczy ciel przy ro dy Ewa Bie da
i ucznio wie kla sy pią tej

Dzień Zie mi

Trzy stu oso bo wa wi dow nia mo gła po -
dzi wiać po kaz wiel kich umie jęt no ści mło -
dych tan ce rzy z Ukra iny i z Pol ski. Wy stą pił
Na ro do wy Ze spół Ukra iny „Spa lach”
z Chmiel nic ke go na Ukra inie, Ze spół Ta necz -
ny „Cho chli ki” z Fun da cji im. Ks. Sie masz ki
z Pie kar oraz Ze spół Ta necz ny „Esca pe” z Ze -
spo łu Szkół w Lisz kach. Wi dzo wie mo gli tak -
że usły szeć pio sen ki i pie śni wy ko na ne przez
ar ty stów z Ukra iny.

Or ga ni za to ra mi wi do wi ska by li: Urząd
Gmi ny Lisz ki, Fun da cja im. Ks. Sie masz ki,

Ze spół Szkół w Lisz kach oraz Sto wa rzy sze nie
na rzecz Zie mi Li siec kiej, któ rych wsparli
spon so rzy – Pie kar nia Ły sa Gó ra Ewa i Ja -
nusz Tro jan, Karcz ma Ro ha ty na w Kry spi no -
wie, Warsz tat sa mo cho do wy – sklep Da mi ko. 

Dzia ła ją cy przy Fun da cji im. ks. Sie -
masz ki w Pie ka rach Dzie cię cy Ze spół Ta -
necz ny „Cho chli ki” ob cho dził ju bi le usz dzie -
się cio le cia dzia łal no ści. Obec nie ćwi czy
w nim po nad 70 dzie ci w wie ku od 3-18 ro -
ku ży cia. W re per tu arze ze spo łu są tań ce no -
wo cze sne, tań ce świa ta, jak i pol skie tań ce lu -

do we i na ro do we. Ze spół ma na swo im kon -
cie licz ne na gro dy za udział kon kur sach i tur -
nie jach ta necz nych.

Gru pa Tań ca No wo cze sne go „Esca pe”,
któ ra dzia ła pod pa tro na tem Uczniow skie go
Klu bu Spor to we go w Lisz kach od paź dzier -
ni ka 2009 r. li czy obec nie 55 osób. Ze spół
uczest ni czył w wie lu kon kur sach i prze glą -
dach ta necz nych od by wa ją cych się na te re nie
ca łej Pol ski zdo by wa jąc wie le na gród.

(red)

Mię dzy na ro do we
spo tka nia z tań cem
Na ha li spor to wo–wi do wi sko wej w Lisz kach po raz dru gi
zor ga ni zo wa no Mię dzy na ro do we Spo tka nie z udzia łem
po nad 120 ar ty stów z Pol ski i z za gra ni cy. Ar ty ści za pre -
zen to wa li za rów no pol skie tań ce lu do we i na ro do we, jak
i no wo cze sne for my ta necz ne – hip hop, jazz czy ta niec to -
wa rzy ski. Pa tro nem ho no ro wym wi do wi ska był Wójt Gmi -
ny Lisz ki Wa cław Ku la.
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W prze pięk nej sa li wi do wi sko wo-spor -
to wej Gim na zjum w Lisz kach, mło dzi adep -
ci te ni sa sto ło we go wal czy li o ty tu ły naj lep -
szych ping -pon gi stów gmi ny w ka te go rii
dziew cząt i chłop ców. W za cię tej ry wa li za cji
spor to wej mo gli śmy po dzi wiać za wod ni ków
z Li szek, Kry spi no wa, Pie kar, Cho le rzy na,
Mo ra wi cy, Ka szo wa i Mni ko wa.

Wspa nia ła at mos fe ra tur nie ju, ry wa li -
za cja god na naj więk szych im prez, wzbo ga co -
na zo sta ła udzia łem go ścia ho no ro we go tur -
nie ju – 33-krot nej Mi strzy ni Pol ski, dwu krot -
nej me da list ki Mi strzostw Eu ro py, sied mio -
krot nej uczest nicz ki Mi strzostw Świa ta
i dwu krot nej Mi strzy ni Su per Li gi Eu ro pej -
skiej Jo lan ty Szat ko -No wak, któ ra obok
Grub by i Ku char skier go roz sła wi ła w ostat -
nich de ka dach pol ski te nis sto ło wy i mia sto
Kra ków na are nie mię dzy na ro do wej.

Ini cja tor ką i ko or dy na tor ką tur nie ju by -
ła miesz kan ka gmi ny Lisz ki Syl wia Ro żek,
dłu go let nia za wod nicz ka klu bów I li gi pol -
skiej i an giel skiej, po sia da ją ca na swym kon -
cie dwu krot ne miej sce na po dium Grand Prix
Wiel kiej Bry ta nii, zwy cię stwo w Mło dzie żo -
wych Mi strzo stwach Pol ski i trzy krot ne Mi -
strzo stwo Pol ski LZS.

Za nim roz po czę ły się gry eli mi na cyj ne,
Jo lan ta Szat ko -No wak z Syl wią Ro żek za pre -
zen to wa ły uczest ni kom tur nie ju 15-mi nu to -
wy po kaz za wo do we go tre nin gu na wy so kim
po zio mie umie jęt no ści tech nicz nych, co zo -
sta ło przez wszyst kich przy ję te bar dzo cie pło
i z wiel kim aplau zem.

Ry wa li za cję o ty tu ły mi strzostw gmi ny
ro ze gra no na sze ściu sto łach sys te mem „do
dwóch prze gra nych”. Pro fe sjo nal na opra wa
sę dziow ska pod egi dą sę dzie go kla sy pań -
stwo wej An drze ja Wie czor ka, se kre ta rza
Okrę go we go Związ ku Te ni sa Sto ło we go
w Kra ko wie, znacz nie pod nio sła pre stiż tej
ra do snej im pre zy spor to wej.

Po roz po czę ciu roz gry wek przez po nad
czte ry go dzi ny z ogrom nym za cię ciem za -
wod ni cy wal czy li o każ dą pi łecz kę, a me cze
fi na ło we wzbu dzi ły ogrom ne emo cje wśród
po szcze gól nych ekip na wi dow ni. Zdo byw cy
pierw szych trzech miejsc w każ dej kon ku ren -
cji in dy wi du al nej otrzy ma li pu cha ry i pa -
miąt ko we dy plo my. Naj lep sza szko ła pod sta -
wo wa i gim na zjum otrzy ma ły pu cha ry za
punk ta cję dru ży no wą.

Wy ni ki:
szko ły pod sta wo we – dziew czę ta

1. We ro ni ka Ko peć (SP w Cho le rzy nie) 
2. Mał go rza ta Ko peć (SP w Cho le rzy nie)
3. Ka mi la Ku char czyk (SP nr2 w Ka szo -

wie)
4. Do mi ni ka Ka czor (SP w Cho le rzy nie)
5. We ro ni ka Czech (SP nr2 w Ka szo wie)
6. Mag da le na Pi wo war czyk (SP nr2 w Ka -

szo wie)
szko ły pod sta wo we – chłop cy

1. Ra fał Ja chym czyk (SP w Kry spi no wie)
2. To masz Woj cie chow ski (SP w Kry spi no -

wie)

3. Ja kub Brzeź niak (SP w Kry spi no wie)
4. Mi chał Dzie dzic (SP w Cho le rzy nie)
5. Ka mil Li piarz (SP w Cho le rzy nie)
6. Ra fał Jo dłow ski (SP w Kry spi no wie)

gim na zja – dziew czę ta
1. Wik to ria Orze chow ska (Gim na zjum

w Mni ko wie)
2. Alek san dra Ha ber (Gim na zjum w Mni -

ko wie)
3. Ga brie la Ka sprzyk (Gim na zjum w Mni -

ko wie)
4. Ju sty na Urba niec (Gim na zjum w Lisz -

kach)
5. Ma ria Jó zef czyk (Gim na zjum w Lisz -

kach)
6. Agniesz ka Ka le ta

gim na zja – chłop cy
1. To masz Ga los (Gim na zjum w Lisz kach)
2. Ma te usz Ga los (Gim na zjum w Lisz -

kach)
3. Jan Ja skot (Gim na zjum w Mni ko wie)
4. Mi chał Bent kow ski (Gim na zjum

w Mni ko wie)
5. Se ba stian Pi pień (Gim na zjum w Mni -

ko wie)
6. Kon rad Stecz ko (Gim na zjum w Mni ko -

wie)
W punk ta cji dru ży no wej szkół pod sta -

wo wych zwy cię ży ła SP w Cho le rzy nie z fi lią
w Mni ko wie. W punk ta cji dru ży no wej szkół
gim na zjal nych zwy cię ży ło Gim na zjum
w Mni ko wie. Uro czy ste go wrę cze nia pu cha -
rów i dy plo mów do ko na li wspól nie za stęp ca
Dy rek to ra Gim na zjum w Lisz kach Krzysz tof
Mi cał z Jo lan tą Szat ko -No wak i Syl wią Ro żek.
Jesz cze dłu go po za koń cze niu tur nie ju
uczest ni cy nie chcie li ro zejść się do do mów,
sto jąc w ko lej ce po au to graf i ro biąc so bie pa -
miąt ko we zdję cie z Jo lan tą Szat ko -No wak.

Red.

Ro do sne ping -pon go we
świę to w gmi nie Lisz ki
Tur niej te ni sa sto ło we go z Jo lan tą Szat ko -No wak o mi strzo stwo Gmi ny Lisz ki szkół
pod sta wo wych i gim na zjal nych, zor ga ni zo wa ny przez Ze spół Szkół w Lisz kach oraz
zwy cięż czy nię wie lu tur nie jów te ni so wych Syl wię Ro żek, zgro ma dził na star cie 60
za wod ni ków z dzie wię ciu szkół.

Ma jąc sześć lat za czę ła tre no wać te nis
sto ło wy w Gor li cach „pod okiem” swo je go oj -
ca, któ ry był jej pierw szym tre ne rem. Cza sem
by wa ło cięż ko, czę sto się bun to wa łam, te raz to
mo że śmiesz ne – z po wo du opusz cza nych wie -
czo ry nek, czy też za baw z ko le żan ka mi. Z per -
spek ty wy cza su wiem, że ta ta chciał dla mnie
jak naj le piej. Ry wa li za cja i ad re na li na są po -
trzeb ne. Po przez sport sta je my się bar dziej od -
por ni na stres, uczy my się wy trwa ło ści, sys te -
ma tycz no ści i ko le żeń stwa. W ży ciu do ro słym
to pro cen tu je. Ja ko 15–lat ka za miesz ka łam
120 km od do mu na Bro no wian ce, więc kurs
do ra sta nia i sa mo dziel no ści mia łam przy spie -
szo ny – wspo mi na Syl wia Ro żek. Pierw szym

klu bem, któ ry re pre zen to wa ła by ła „Ra dość”
Gor li ce. Po tem by ły już tyl ko ze spo ły pierw -
szo i dru go li go we: „Bro no wian ka” Kra ków,
„Ga lak ty ka” Brze sko, „Ka zi mie rza Wiel ka”,
„Pia Pia sec ki” Kiel ce, „Pocz to wiec” Kra ków,
„Cho mik Ro ki cie” Gdów oraz „Ha rold Mo -
use” Li ver po ol. Jak więk szość mło dych lu dzi
wy je cha ła za gra ni cę do pra cy. Nie da le ko Li -
ver po ol’u szu ka ła klu bu, gdzie mo gła by od
cza su do cza su po tre no wać. Wkrót ce oka za -
ło się, że w klu bie tym zo sta ła mi le przy ję ta
i tak za czę ła się przy go da gra nia w mę skiej
li dze. Swo ją grą przy czy ni ła się do awan su
klu bów do pierw szej li gi, a na wet eks tra kla -
sy. Na swo im kon cie po sia da tak że wie le suk -

ce sów in dy wi du al nych, mię dzy in ny mi dru -
gie miej sce na mi strzo stwach Pol ski o Pu char
Pre zy den ta, pierw sze miej sce na mi strzo -
stwach Pol ski MKS, dzie wią te miej sce na
mię dzy na ro do wych za wo dach ka de tek w Ło -
dzi, Grand Prix w Li ver po ol i w Le eds, dru gie
pod czas mię dzy na ro do wych mi strzostw
pocz tow ców na Mal cie, pierw sze miej sce
pod czas mło dzie żo wych mi strzostw Pol ski
w No wym Tar gu i Ol ku szu, trzy krot ne mi -
strzo stwo Pol ski LZS, kil ka mi strzostw wo je -
wódz twa świę to krzy skie go. Dum na je stem
z każ de go ty tu łu, któ ry wy wal czy łam. Jed nak
dwu krot ne za ję cie miej sca na po dium
w Grand Prix An glii by ło czymś nie praw do -
po dob nie eks cy tu ją cym. – mó wi Syl wia Ro -
żek. 

Te ni sist ka uda nie po łą czy ła ka rie rę
spor to wą z ży ciem ro dzin nym. Na dal czyn-
nie upra wia sport. Ma dwóch sy nów, star szy
ma 14 lat, a młod szy 11 mie się cy. Ro le mat ki
i spor tow ca ma ją du żo wspól ne go: ra dość, sa -
tys fak cja, eu fo ria, du ma, a tak że chwi le sła bo -

Przy kład dla dzie ci

Syl wia Ro żek, dłu go let nia za wod nicz ka klu bów pierw szej li gi pol skiej i an giel skiej
w te ni sie sto ło wym od czter na stu lat miesz ka w Rącz nej. Dwu krot nie zdo by ła miej -
sce na po dium Grand Prix Wiel kiej Bry ta nii i zwy cię ży ła w Mło dzie żo wych Mi -
strzo stwach Pol ski. Trzy krot nie wy wal czy ła Mi strzo stwo Pol ski LZS.
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ści, prze mę cze nia i wy rze cze nia, czy też strach.
Mam na dzie ję, że młod szy syn pój dzie w mo -
je śla dy. Star szy Ar ka diusz nie miał pre dys po -
zy cji do tej aku rat dys cy pli ny, ale za to świet -
nie tre nu je pły wa nie i jeź dzi na nar tach.
– pod kre śla Syl wia Ro żek, któ ra lu bi tak że
grać w bad min to na, siat ków kę i pił kę noż ną,
pły wać i jeź dzić na nar tach. Lu bi maj ster ko -
wać i re ali zo wać swo je pro jek ty do te go stop -
nia, że są sie dzi z hu mo rem po ra dzi li jej mę -
żo wi, aby ku pił żo nie pod cho in kę szli fier kę
mi mo śro do wą.

Zda niem Syl wii Ro żek na le ży za chę cać
dzie ci do każ de go ro dza ju ak tyw no ści fi zycz -
nej, bo wiem co raz rza dziej upra wia ją sport.
War to je do te go za chę cać i na ma wiać. Szu -
ka łam in for ma cji w in ter ne cie o te ni sie sto ło -
wym w gmi nie Lisz ki i za wie le ich nie zna la -
złam. Stąd na ro dził się po mysł, aby to zmie -
nić. Wraz z naj bliż szy mi do szli śmy do wnio -
sku, że trze ba dzia łać. Spo tka nie z bar dzo
życz li wy mi ludź mi z Ze spo łu Szkół w Lisz kach
przy nio sły efek ty i uda ło nam się wspól nie
zor ga ni zo wać tur niej te ni so wy dla dzie ci. Je -
stem szczę ścia rą, że mam tak od da ną ko le żan -
kę Jo lan tę Szat ko -No wak, któ ra wspie ra ła
mnie w tym przed się wzię ciu i da ła po pis gry
w te ni sa. Nie ukry wam mo ich za mia rów stwo -
rze nia „cze goś”, je śli cho dzi o te nis sto ło wy dla
dzie ci i to nie tyl ko w oko li cy. Jak na ra zie ba -

dam te ren. Je śli cho dzi o za in te re so wa nie tą
dys cy pli ną spor tu, nie ste ty nie zbyt po pu lar ną.
Kto wie, je śli bę dzie du że, chęt nie od dam ce -
lu lo ido we ser ce dla dzie ci. Wiem, że bę dzie mi
cięż ko ry wa li zo wać z in ny mi dys cy pli na mi
spor tu w gmi nie, ale kto nie ry zy ku je ten nic
nie ma. Pod czas tur nie ju zor ga ni zo wa nym
wspól nie z dy rek cją Ze spo łu Szkół w Lisz kach
za ob ser wo wa łam ogrom ne za in te re so wa nie
i za fa scy no wa nie dzie ci te ni sem sto ło wym.
Star to wa ło 60 za wod ni ków i, gdy by nie li mi -
ty star to we, by ło by ich du żo wię cej. Obec nie
po dob ne przed się wzię cie pla nu je my w czerw -
cu wspól nie ze szko łą ZPO w Wo ło wi cach, któ -
ra bę dzie głów nym or ga ni za to rem. Pod czas
uro czy sto ści otwar cia kwiet nio we go tur nie ju

pro wa dzą cy po in for mo wał dzie ci, że za mie -
rzam w przy szło ści utwo rzyć klub te ni sa sto -
ło we go. Od te go cza su mia łam wie le py tań od
dzie ci i ro dzi ców, kie dy ta ki klub po wsta nie.
Dy rek cja jed nej ze szkół, któ rej ucznio wie wy -
pa dli zna ko mi cie, za pro po no wa ła mi wstęp -
ną współ pra cę, praw do po dob nie po wa ka -
cjach. Mi ło, jak ta ką funk cję peł ni oso ba tak
życz li wa, po moc na i ma ją ca na ce lu do bro
dzie ci. To by by ło do bre ze wzglę du na ba zę
w tej szko le, ale ja my ślę kom plek so wo o roz -
wo ju te ni sa sto ło we go na te re nie ca łej gmi ny
i naj bliż szej oko li cy. To do bit nie po ka zu je, że
ist nie je do bry kli mat zwłasz cza, że do roz wo -
ju te ni sa sto ło we go nie po trze ba wiel kich
obiek tów i kosz tow nej ba zy. Wy star czy kil ka
sto łów i odro bi na chę ci. Ist nie je du ży od se tek
dzie ci, któ re ma ją po trze bę uczest nic twa w ry -
wa li za cji spor to wej, a roz wój te ni sa sto ło we -
go w gmi nie Lisz ki do sko na le te po trze by zre -
ali zu je. 30 lat swo jej dro gi ży cio wej zwią za -
łam z te ni sem sto ło wym. Te la ta po zwo li ły mi
po ko chać tą dys cy pli nę spor tu i, dla te go dzi -
siaj chcia ła bym kon ty nu ować ten ro mans
z „ping pon giem” już ja ko tre ner ka. Je śli znaj -
dę sprzy mie rzeń ców we wła dzach sa mo rzą -
do wych i szkol nych na szej gmi ny, je stem do -
brej my śli – stwier dza Syl wia Ro żek.

TAŁ

Te ma tem prze wod nim fe sty nu by ło
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. Or ga ni za to rzy po przez licz ne kon kur -
sy i atrak cje o te ma ty ce spor to wej i tu ry stycz -
nej sku tecz nie przy bli ży li uczest ni kom wa lo -
ry na szych pro duk tów lo kal nych.

Tuż przy wej ściu na teren kom plek su
edu ka cyj ne go pre zen to wa ne by ły pra ce
uczest ni ków kon kur su pla stycz ne go „Mo ja
Ma ma”, w któ rym wzię ło udział po nad dwie -
ście dzie ci. W ka te go rii 5 lat zwy cię ży ła Zo fia
Mo stek, a wy róż nie niem na gro dzo no: Ma rię
Miś, Ma rię Idział i Igo ra Śmiech. Pierw szym
miej scem w ka te go rii od 6 do 8 lat ju ry na -
gro dzi ło Ka ro li nę Li pień, a wy róż nie nia
otrzy ma li: Na ta lia Gach, Oli wia Skal ny i Ka -
ro li na Sa bu ra. W ka te go rii wie ko wej 9-12 lat
za naj lep szą uzna no pra cę Pio tra La czyń skie -
go, a wy róż nie nia otrzy ma li: Emi lia Mrosz -
czak, Kor ne lia No wak, Ja kub Żak.

W sa mo po łu dnie roz po czął się tur niej
sza chów ple ne ro wych dla dzie ci, w któ rym
zwy cię żył Ma ciej Wo lak przed Sta ni sła wem
Ja go szem i To ma szem Grusz ką. Na ha li roz -
gry wa no tur nie ju siat ków ki dziew cząt oraz

ko szy ków ki chłop ców. W siat ków ce naj lep szą
oka za ła się dru ży na „UKS” 2010 Lisz ki, któ ra
wy prze dzi ła ze spół LO Pie ka ry. W ko szy ków -
ce zwy cię ży li chłop cy z „UKS” 2010 Lisz ki,
a dru gie miej sce wy wal czy ła re pre zen ta cja
LO Pie ka ry, zaś trze cie dru ży na ZS Ryb na.

Wie le emo cji wzbu dzi ła gra te re no wa
„Od kry wa my Zie mię Li siec ką”, w któ rej naj -
lep sza oka za ła się ro dzi na Pań stwa Pil le rów
z Kra ko wa. W kon kur sie ar ty stycz nym „Mój
Ta lent” pierw sze miej sce za ję ły ex aequo dwie
gru py ta necz ne re pre zen tu ją ce Od dział Przed -
szkol ny ze Szko ły Pod sta wo wej w Ka szo wie,
któ re w na gro dę otrzy ma ły stół do gier ze -
spo ło wych. Od by ła się rów nież li cy ta cja ob -
ra zów wy ko na nych przez dzie ci na za ję ciach
pla stycz nych pro wa dzo nych w fun da cji. 

W te atrzy ku „Cyrk wi ta Was” wy stą pili
uczest ni cy za jęć te atral nych pro wa dzo nych
w Pie ka rach. Pu blicz ność bra wa mi na gro dzi -
ła tak że wy stęp uzdol nio nej gim na stycz ki
Zu zan ny Ja strzęb skiej z Rącz nej. Wie le po dzi -
wu i uzna nia wzbu dził tak że wy stęp dzie cię -
ce go ze spo łu ta necz ne go „Cho chli ki” oraz
gru py ta necz nej „Esca pe”.

Był ką cik dla naj młod szych, ka wia ren -
ka, grill, licz ne kon kur sy, te atrzyk dla dzie ci,

dmu chań ce, ma lo wa nie twa rzy i spra wia ją ce
wie le ra do ści bań ki my dla ne. Sto wa rzy sze nia
„Przy ja ciół Wsi Rącz na” i „Przy ja zne Pie ka -
ry” w ra mach po wsta ją ce go Ko szy ka Li siec -
kie go za chę ca ły do za po zna nia się z pro duk -
ta mi lo kal ny mi Zie mi Li siec kiej.

Dla nas, or ga ni za to rów naj waż niej sze
by ło stwo rze nie at mos fe ry pik ni ku ro dzin ne -
go. Chcie li śmy, aby każ dy z przy by łych go ści
zna lazł ja kieś atrak cje dla sie bie. Po roz mo wie
z uczest ni ka mi te go rocz ne go Mię dzyg min ne -
go Fe sty nu Uśmie chu 2014 wnio sku je my, że
uda ło nam się to osią gnąć. Uśmiech nię te buź -
ki dzie ci i ser decz ne roz mo wy z ro dzi ca mi są
dla nas naj lep szym do wo dem na to, że idzie -
my w do brym kie run ku i, że war to to ro bić da -
lej. Ze bra ne pie nią dze pod czas fe sty nu są prze -
zna czo ne na bu do wę pla cu za baw. Dzię ku je -
my wszyst kim za przy by cie, do bre sło wo,
wspa nia łą za ba wę i wspar cie. Za pra sza my za
rok – mó wi Ma ja Ku biak z Fun da cji im. Księ -
dza Sie masz ki.

Ho no ro wym pa tro nem fe sty nu był 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”.

TAŁ

Fun da cja im. Księ dza Sie masz ki w Pie ka rach po raz ko lej ny zor ga ni zo wa ła na te -
re nie Cen trum Edu ka cyj ne go „Ra do sna No wi na 2000” w Pie ka rach Mię dzyg min -
ny Fe styn Uśmie chu, z któ re go do chód zo sta nie prze zna czo ny na bu do wę ogól nie
do stęp ne go pla cu za baw.

Mię dzyg min ny Fe styn
Uśmie chu
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Wie le mie się cy te mu w ka plicz kę ude -
rzył sa mo chód nisz cząc ogro dze nie, uszka -
dza jąc co kół i na ru sza jąc sta bil ność fi gu ry.
Z ini cja ty wy i przy ogrom nym za an ga żo wa -
niu po tom ków fun da to ra, dzię ki po mo cy
dar czyń ców, za rów no in sty tu cjo nal nych, jak
i in dy wi du al nych, uda ło się ka plicz kę od no -
wić. Pra ce re no wa cyj ne wy ko nał za kład ka -
mie niar ski Ja na Siu ty. Zgod nie z obec ny mi
stan dar da mi kon ser wa tor ski mi z fi gu ry i po -
stu men tu usu nię to na war stwio ne w cią gu
stu le cia war stwy farb, wy do by wa jąc na świa -
tło dzien ne ka mien ną po wierzch nię. Od su -
nię ta o kil ka me trów od skrzy żo wa nia dróg
Lisz ki -Pie ka ry i Lisz ki -Rącz na pięk na sta tua
Ma ryi znów spo glą da na prze chod niów z wy -
so ko ści po stu men tu. 

Ka plicz ka na le ży do obiek tów moc no
wro śnię tych w miej sco wy pej zaż. Jak in for -
mu je nas na pis na co ko le, ufun do wał ją
w 1906 ro ku Hi po lit Ko sy carz (1831-1912).
We dług tra dy cji ust nej, w XIX wie ku był on
przez pe wien czas wój tem jed no wio sko wej
gmi ny Lisz ki. 

Tak się skła da, że uro czy stość po świę ce -
nia ka plicz ki Mat ki Bo żej Nie po ka la nie Po -
czę tej, od by ła się w ro ku, w któ rym przy pa da
170. rocz ni ca od pra wie nia w pa ra fii li siec kiej
pierw szych na bo żeństw ma jo wych. Sta ło się
to w ma ju 1844 ro ku z ini cja ty wy ów cze sne go
pro bosz cza ks. Al fon sa Skór kow skie go. Na le -
ży się jed nak do my ślać, że ka pła na za in spi -
ro wał je go stryj bp Ka rol Skór kow ski. Peł nią -
cy od ro ku 1829 po słu gę or dy na riu sza kra -
kow skie go. Bp Skór kow ski zo stał wy gna ny
z die ce zji za po par cie, ja kie go udzie lił po -
wsta niu li sto pa do we mu. Ze Ślą ska, gdzie zna -
lazł schro nie nie, sta rał się za rzą dzać po wie -
rzo ną mu owczar nią.

Pa ra fia li siec ka na le ża ła do pierw szych
miejsc w Pol sce, w któ rych na bo żeń stwo ku

czci NMP za pro wa dzo no. Wcze śniej tu i ów -
dzie ma jów ki od pra wia li w swo ich kon wik -
tach je zu ici. Na le ży pod kre ślić, że do pie ro
w 1850 r., od pra wio no je po raz pierw szy
w Kra ko wie, w ko ście le Ma riac kim – do daj -
my, tak że z ini cja ty wy ks. Al fon sa, któ ry był
już wte dy ka no ni kiem ka pi tu ły ka te dral nej
na Wa we lu. 

Dla uła twie nia wier nym udzia łu w na -
bo żeń stwach do Mat ki Bo żej, ple ban Skór -
kow ski wy dał w 1847 r. śpiew ni czek pt.: Pie -
śni o Naj święt szej Ma ryi Pan nie Mat ce Bo żej

do na bo żeń stwa Mie sią ca Ma ja dla Pa ra fi jan
Ko ścio ła w Lisz kach prze dru ko wa ne. Ze wstę -
pu do wia du je my się, że już wte dy wier ni
miesz ka ją cy w miej sco wo ściach bar dziej od -
le głych od świą ty ni pa ra fial nej mo dli li się
sło wa mi Li ta nii do Naj święt szej Ma ryi Pan -
ny i śpie wa li pie śni ma ryj ne przed fi gu ra mi
i ka plicz ka mi.

Pierw sze na bo żeń stwa ma jo we od pra -
wio ne w Lisz kach sta no wi ły przy go to wa nie
do ślu bów trzeź wo ścio wych, któ re pa ra fia nie,
a więc: je zio rza nie, ka szo wia nie, kry spi no -
wia nie, lisz cza nie, no wow sia nie, rącz nia nie
i ście jo wi cza nie, zło ży li uro czy ście w ostat ni
dzień ma ja 1844 ro ku. Dwa la ta póź niej wy -
da rze nie to uczczo no wy sta wie niem pod ko -
ścio łem ka plicz ki Ma ryi Nie po ka la nie Po czę -
tej, któ ra obec nie znaj du je się w Ka szo wie.
Wal ka wy po wie dzia na al ko ho li zmo wi sta ła
się po cząt kiem koń ca pra cy ks. Al fon sa Skór -
kow skie go w Lisz kach. Na głe po rzu ce nie pi -
jań stwa przez lud ność oko licz ną spo wo do wa -
ło, że po sia da ją cy mo no pol na han del al ko -
ho lem dzie dzic miej sco wy hr. Kry spin Że leń -
ski stra cił ogrom ną część do cho dów z pro pi -
na cji. Wy ra ża jąc się oględ nie, ma gnat nie był
tym za chwy co ny. Do szło do kon flik tu i odej -
ścia ple ba na z pa ra fii.

Mam na dzie ję, i pra gnę, i pro szę was
o to, aby ście te go na bo żeń stwa po wszyst kie
la ta wa sze go ży cia nie za nie dby wa li, ma jąc
za wsze w pa mię ci po zy ska ną ła skę i po win -
ność wy trwa nia do śmier ci w ślu bach wa -
szych, do cze go wam po moc Bo ża, dar mę stwa,
o któ ry pro sić ma my, jest ko niecz nie po trzeb -
ny. Wpra wiaj cie, za chę caj cie, za le caj cie dzie -
ciom wa szym, cze lad ce wa szej, to ła twe na bo -
żeń stwo, aby się z niem do sta ło przy szłym po -
ko le niom co ście wy otrzy ma li i, aby in ne ła ski
du szom wa szym na der po trzeb ne, da ne wam
by ły – ape lo wał we wstę pie do wspo mnia ne -
go śpiew ni ka ks. Al fons Skór kow ski. Fakt, że
po 170 la tach na bo żeń stwo ma jo we na dal
od pra wia ne jest w Lisz kach i w pa ra fiach
z daw nej wiel kiej pa ra fii li siec kiej wy ro słych
świad czy, że pio nier ska pra ca ka pła na nie po -
szła na mar ne.

Adam Ko wa lik

W Lisz kach mia ła miej sce skrom na uro czy stość po świę ce nia od no wio nej ka plicz -
ki Mat ki Bo żej Nie po ka la nie Po czę tej. Zgro ma dzi ła ona kil ka dzie siąt osób. Po po -
świę ce niu fi gu ry ks. pro boszcz Wła dy sław Szy mo niak po pro wa dził na bo żeń stwo
ma jo we. 

Ma jo wa uro czy stość

Tym ra zem in spi ra cją do smo cze go
świę ta by ła et no gra fia, kul tu ra lu do wa oraz
tra dy cje róż nych re gio nów Pol ski, w ra mach
chę ci uczcze nia 200. rocz ni cy uro dzin Oska -
ra Kol ber ga. Wszyst kie pla ców ki wy ka za ły się
wiel ką po my sło wo ścią i kre atyw no ścią.
W nie dziel ne po po łu dnie ko lo ro wy ko ro wód
w to wa rzy stwie bęb nia rzy prze ma sze ro wał
uli ca mi Kra ko wa. Ty sią ce miesz kań ców i tu -
ry stów ob ser wo wa ło po chód gło śno okla sku -
jąc smo ki.

Nasz „Et nuś” wy star to wał z nu me rem 8
i we so ło do tarł do smo czej za gro dy, gdzie
z wiel kim za an ga żo wa niem za cią gnę ły go
przed szko la ki z po mo cą ro dzi ców. Na dzie ci
cze ka ły drob ne upo min ki ufun do wa ne przez
spon so rów im pre zy. Po pa ra dzie „Smer fu sie”
za pre zen to wa ły rów nież swo je go smo ka pod -
czas go ścin nych wy stę pów ar ty stycz nych na
szkol nym fe sty nie w Kry spi no wie. Dla na -
szych pod opiecz nych by ła to nie zwy kła nie -
dzie la peł na atrak cji. (S)

Pa ra da ze smo kiem Et nu siem
Te go rocz na Wiel ka Pa ra da Smo ków przy cią gnę ła na kra kow ski ry nek pra wie 50
stwo rów z ca łej Pol ski, któ rym asy sto wa ło po nad ty siąc dzie ci. Gmi nę Lisz ki dum -
nie re pre zen to wa ło przed szko le „Smer fu sie” wraz ze swo im smo kiem „Et nu siem”.
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W Szko le Pod sta wo wej nr 1 im. Świę -
te go Jó ze fa w Ka szo wie od by ła się XII
Gmin na Cor ri da Or to gra ficz na. Przy je cha -
li na nią fi na li ści szkol nych kon kur sów or -
to gra ficz nych ze wszyst kich szkół pod sta -
wo wych i dwóch gim na zjów z te re nu Gmi -
ny Lisz ki. Wal ka z by ka mi or to gra ficz nymi
prze bie ga ła w trzech ka te go riach: kl. II-III,
kl. IV-VI i gim na zjum. 

Kon kurs swo im pa tro na tem ob jął Wójt
Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la. Wie lo let ni przy -
ja cie le szko ły Kra kow ski Bank Spół dziel czy
Od dział w Lisz kach i Pie kar nia – Cu kier nia
Za bo row scy z Ka szo wa, po raz ko lej ny po mo -
gli w zor ga ni zo wa niu cor ri dy. Kon kurs od był
się dzię ki za an ga żo wa niu dy rek to ra szko ły
Bar ba ry Szew czyk, po lo nist ki Ur szu li Sko ły -

szew skiej (po my sło daw czy ni cor ri dy), Ka ta -
rzy ny Ko wa lik i Bo gu mi ły Bąk. 

Aby by ło spra wie dli wie, za da nia kon -
kur so we zo sta ły przy go to wy wa ne przez na -
uczy ciel ki – opie kun ki lau re atów eli mi na cji
szkol nych i przy wie zio ne w dniu kon kur su.
Ucznio wie nie pod pi sy wa li się imie niem i na -
zwi skiem, lecz go dłem. Po kwia tach, zwie rzę -
tach, pta kach, po sta ciach z ba jek, owo cach,
au tach, ka mie niach, ko lo rach, drze wach, rze -
kach, zna kach zo dia ku przy szedł czas na na -
zwy mie się cy i po ry ro ku.

Bar dzo do brą zna jo mo ścią za sad or to -
gra ficz nych mu sie li się wy ka zać ci, któ rzy
bez błęd nie pi sa li za da nia kon kur so we. Oto
jed no z wie lu: Gło śny huk po psuł hu mor ho -
no ro we mu dru ho wi Hen ry ko wi. Zro bił się

har mi der i ha łas. Har dzi har ce rze ni czym wa -
ta ha wil ków z bła he go po wo du czmych nęli
i nie słu cha li hi sto rii o bo ha ter skiej i hoj nej
Ho no ra cie czę sto hu la ją cej na ha lach. W har -
ców ce spa dły bo ho ma zy daw nych her bów
przy po mi na ją ce hie ro gli fy wy ko na ne przez
ma łych zu chów. Co by ło przy czy ną cha osu?
O tym in nym ra zem.

Ju ry zło żo ne z na uczy cie lek to wa rzy szą -
cych uczest ni kom, po skru pu lat nym li cze niu
błę dów wy ło ni ło naj lep szych. I tak w ka te go -
rii klas młod szych I miej sce za ję ła Ka mi la
Nie dzioł ka z Mo ra wi cy, II miej sce przy pa dło
Dag ma rze Pa rze ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Ka szo wie, III przy zna no Ka ro li nie Bo roń
z Rącz nej. W ka te go rii klas IV- VI pierw sze
miej sce zdo był Ga briel Brzo skwi nia z Mo ra -
wi cy, dru gą lo ka tę za ję ła Mag da le na Su chan
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Ka szo wie, trze -
cie miej sce – Ja kub Brzeź niak z Kry spi no wa.
Wśród gim na zja li stów wy grał Jan Ja skot
z Gim na zjum w Mni ko wie, dru gie miej sce
za pew nił so bie Prze my sław Mar chew czyk
z tej sa mej szko ły. Trze cie miej sce za ję ła Ju -
lia Po do lak z Gim na zjum w Lisz kach.

Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li dy plom
i al bum, zaś zwy cięz cy do dat ko wo pięk ne
książ ki ufun do wa ne przez wój ta Wa cła wa
Ku lę. Każ da szko ła zo sta ła rów nież ob da ro -
wa na cen ną książ ką. Pod czas cor ri dy nie za -
bra kło słod kie go po czę stun ku oraz socz ku.
Po pa miąt ko wych zdję ciach wszy scy za do wo -
le ni roz je cha li się do swo ich miej sco wo ści,
a na uczy ciel ki po lo nist ki już ob my śla ją no we
trud no ści or to gra ficz ne na XIII Gmin ną Cor -
ri dę Or to gra ficz ną. 

SP nr1 Ka szów

Na te re nie Jed nost ki Ra tow ni czo
Ga śni czej nr 7 w Kra ko wie przy ul. Roz -
ryw ka 26 od by ły się po wia to we eli mi na -
cje Ogól no pol skie go Tur nie ju Wie dzy
Po żar ni czej po wia tu kra kow skie go –
ziem skie go. Udział wzię ło w tym ro ku 14
uczniów szkół pod sta wo wych, gim na -
zjal nych i śred nich.

W czę ści te sto wej uczest ni cy zmie rzy -
li się z 50-cio ma py ta nia mi o sze ro kim
spek trum wie dzy do ty czą cej po żar nic twa.
Róż ni ce po mię dzy po szcze gól ny mi uczest -
ni ka mi by ły bar dzo ma łe, rzę du 1 punk tu.
Pod czas spraw dza nia prac uczest ni cy wraz
z opie ku na mi mie li oka zję za po znać się
z pra cą funk cjo na riu szy na Sta no wi sku
Kie ro wa nia Ko men dan ta Miej skie go Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Kra ko wie oraz
z wy po sa że niem JRG -7. 

Pierw sze miej sce w ka te go rii szkół
pod sta wo wych zdo był Bar tło miej Brzóz ka
z gmi ny Krze szo wi ce, w ka te go rii szkół
gim na zjal nych Ewa Milcz z gmi ny Lisz ki,
a w ka te go rii szkół po nad gim na zjal nych

Wio let ta Fran cuz z gmi ny Krze szo wi ce.
Zdo byw cy pierw szych miejsc re pre zen to -
wać bę dą po wiat kra kow ski – ziem ski na
eli mi na cjach wo je wódz kich. Star tu ją ca
w ka te go rii szkół pod sta wo wych Mo ni ka
Ro sek za ję ła II miej sce, ustę pu jąc tyl ko 1
pkt zdo byw cy I miej sca. 

Eli mi na cje po pro wa dzi ła ko mi sja
pod prze wod nic twem dh Je rze go Sto py
– wi ce pre ze sa ZOP ZOSP RP kra kow ski -
-ziem ski w skła dzie, któ rej uczest ni czy li
rów nież przed sta wi cie le Ko men dan ta
Miej skie go PSP w Kra ko wie: mł. bryg. Ma -
riusz Ba ła zy – z -ca do wód cy JRG -7 oraz st.
kpt. Łu kasz Szew czyk – z -ca Na czel ni ka
Wy dzia łu Ope ra cyj no – Szko le nio we go,
a za ra zem rzecz nik pra so wy Ko men dan ta.
Ko men dant rów nież ufun do wał część na -
gród i upo min ków dla uczniów bio rą cych
udział w eli mi na cjach po wia to wych. Gra -
tu lu je my wszyst kim uczest ni kom oraz oso -
bom wy róż nio nym, trzy ma my kciu ki za
etap wo je wódz ki OTWP.

STO

Tur niej Wie dzy Po żar ni czej

W Cen trum Kon fe ren cyj no – Wy sta wo -
wym Zam ku Kró lew skie go na Wa we lu od był
się fi nał IX edy cji Mię dzysz kol ne go Kon kur -
su Wie dzy o Kra ko wie „Kra ku sek”. Re pre zen -
tan tem Szko ły Pod sta wo wej w Cho le rzy nie
z fi lią w Mni ko wie był Mak sy mi lian Kwo ka,
(uczeń Fi lii w Mni ko wie), zwy cięz ca eli mi na -
cji kla so wych. Po ziom uczest ni ków te go pre -
sti żo we go kon kur su był bar dzo wy so ki, tym
bar dziej cie szy wy róż nie nie II stop nia Mak -
sy mi lia na, któ ry wy ka zał się fan ta stycz ną
wie dzą o kró lew skim mie ście Kra ko wie. Gra -
tu lu je my!

wy cho waw ca
Ma ria Ra chwa lik

Wy róż nie nie
dla
Mak sy mi lia na
Kwo ki

Wal czy li z by ka mi
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W barw nej i przy ja znej at mos fe rze
zor ga ni zo wa no fe styn ro dzin ny w Szko le
Pod sta wo wej w Kry spi no wie. Do bra za ba -
wa po zwo li ła zin te gro wać szkol ną spo łecz -
ność oraz przy bli żyć wie dzę o kra jach eu -
ro pej skich.

Każ da kla sa za pre zen to wa ła wy lo so wa -
ny wcze śniej kraj eu ro pej ski (Pol skę, Niem -
cy, Wło chy, Ukra inę, Wiel ką Bry ta nię, Fran -
cję i Hisz pa nię). Ucznio wie wło ży li wie le pra -
cy, aby w ra mach swo je go wy stę pu za śpie wać
na ro do wą pio sen kę, za tań czyć ta niec oraz za -

pre zen to wać wi dzom bar wy i hi sto rię przed -
sta wia ne go kra ju. Uzu peł nie niem peł nych
hu mo ru i za baw nych wy stę pów by ły sto iska
z na ro do wy mi przy sma ka mi, któ re cie szy ły
się ogrom nym za in te re so wa niem.

Na sce nie za pre zen to wa li się tak że
uczest ni cy po za lek cyj nych za jęć ta necz nych
i ka ra te oraz sa mo rząd uczniow ski. Go ścin -
nie wy stą pi ły przed szko la ki z przed szko la
„Smer fu sie”, któ re przy je cha ły z barw nym
smo kiem wa wel skim.

Stra ża cy z OSP Kry spi nów za pre zen to -
wa li pro fe sjo nal ny po kaz udzie la nia pierw -
szej po mo cy po szko do wa nym w wy pad ku
dro go wym. Dla ak tyw nych by ły za wo dy spor -
to we, prze jażdż ki kon ne oraz dmu cha ne
zam ki. Ro dzi ce za dba li, aby każ dy mógł zre -
ge ne ro wać si ły smacz nym cia stem i bi go sem.
Fe styn wspar li spon so rzy: Ro man Ko zioł, EL -
MER, Sza łas pod so sna mi, BIS -PACK, BO -
NUS, Jobs Plus. Do chód z fe sty nu zo sta nie
prze zna czo ny na wy po sa że nie szko ły.

TAŁ

Od ro dzi ny do Eu ro py

Uro czy stość roz po czę ła msza św.
w ko ście le pa ra fial nym od pra wio na w in -
ten cji ca łej spo łecz no ści szkol nej i przy ja -
ciół szko ły przez ks. pro bosz cza dr Krzysz -
to fa Chro me go. Po mszy św. wszy scy uda li
się do re mi zy OSP Ka szów na wy stę py ar -
ty stycz ne uczniów. Swo ją obec no ścią za -
szczy ci li nas Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław
Ku la oraz soł tys Ka szo wa Jan Ba ran.

Dzię ki pre zen ta cji mul ti me dial nej
zmon to wa nej z ar chi wal nych zdjęć ze bra -
ni prze nie śli się do mi nio nych lat, kie dy
szko ła prze ży wa ła waż ne w swej hi sto rii
wy da rze nia, nada nie imie nia i sztan da ru.
Po przy po mnie niu tych uro czy sto ści sce nę
za ję ły dziew czyn ki z grup pię cio - i sze ścio -
lat ków, któ re za pre zen to wa ły ta niec pt.
„Wschód słoń ca”. W na wią za niu do po -

przed ni czek kla sa III za tań czy ła „Za chód
słoń ca”. Na to miast chłop cy z od dzia łów
przed szkol nych za śpie wa li pio sen kę „Gdy
Pan Je zus był ma lut ki” z ilu stra cją ru cho wą.
Kla sa I przed sta wi ła wier szo wa ną opo wieść
o św. Jó ze fie oraz sce ny z ży cia na sze go pa tro -
na w for mie „ży wych ob ra zów”. Scen ki by ły
prze pla ta ne tań ca mi ży dow ski mi. Ucznio wie
z klas star szych za tań czy li ta niec we sel ny,
a kla sa II ta niec in te gra cyj ny „Cze ka jąc na
ob lu bień ca”. Pierw szą część wy stę pów za koń -
czy ła kla sa I, któ ra po ka za ła, że po tra fi śpie -
wać w ję zy ku he braj skim, wy ko nu jąc pio sen -
kę „Ha va Na gi la” oraz „Sza lom ale chem”. 

Po pro gra mie ar ty stycz nym roz strzy -
gnię to ro dzin ny kon kurs pla stycz ny „Li lia św.
Jó ze fa”, na któ ry pra ce wy ko na ły dzie ci z klas
ze ro wych wraz z ro dzi ca mi. Dru gą część po -

Świę to SP nr 1 w Ka szo wie

W każ dym mie sią cu or ga ni zo wa ne bę -
dą fe sty ny z za ba wa mi dla dzie ci, pod czas
któ rych w prak ty ce bę dzie moż na po znać tra -
dy cje wsi z na szej gmi ny. 21 czerw ca w Ście -
jo wi cach (wy pla ta nie z wi kli ny); 12 lip ca
w Czu ło wie (te re no wy bieg szla kiem czu łow -
skich owo ców i wa rzyw); 15 sierp nia w Ka -
szo wie (wzo ry ha ftu ka szow skie go, sma ki
i za le ty kasz); 28 wrze śnia w Cho le rzy nie
(smak li siec kiej ku kieł ki, pie cze nie chle ba,
bu łek i pod pło my ków, le pie nie garn ków we -
dług wzo rów kul tu ry łu życ kiej).

Pro jekt jest 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 Unii Eu ro pej skiej. (red)

ców i prze twór ców, któ rych pro duk ty wy ra -
sta ją z tra dy cji li siec kiej. Udział w pro jek cie
jest nie od płat ny. Już wkrót ce ma ru szyć re gu -
lar na sprze daż pro duk tów, a pod ko niec ro -
ku bę dą one do stęp ne rów nież za po śred nic -
twem In ter ne tu. 

Dzia ła cze sto wa rzy szeń chcą przy bli żyć
miesz kań com aglo me ra cji kra kow skiej owo -
ce, hi sto rię i tra dy cję zie mi Li siec kiej, któ ra
od lat za si la ła Kra ków i oko li ce do sko na łym
je dze niem i to wa ra mi. Do współ pra cy w ra -
mach „Ko szy ka Li siec kie go” or ga ni za to rzy
za pra sza ją rol ni ków, sa dow ni ków, wy twór -

świę co ną ka no ni za cji Ja na Paw ła II roz po -
czę ła pre zen ta cja mul ti me dial na po świę -
co na ży ciu i dzia łal no ści na sze go Świę te go
Ro da ka. Ko ło te atral ne w ma łej for mie sce -
nicz nej wy ja śni ło nam, co to zna czy być
świę tym w dzi siej szych cza sach na przy kła -
dzie po sta ci Ja na Paw ła II. Na ko niec chór
szkol ny wy ko nał trzy utwo ry zwią za ne
z na szym uko cha nym Oj cem Świę tym
„Bar kę”, „Pa pie ża sło wiań skie go” i „Lol ka”.

Dzie ci do wy stę pów przy go to wa ły
opie kun ki: od dzia ły przed szkol ne – Mag -
da le na Pio trow ska i Re na ta Mą dry, kla -
sa I – Bo gu mi ła Bąk, kla sa II – Re na ta
Such, kla sa III i kla sy IV- VI – Bar ba ra Na -
mysł, ko ło te atral ne – Ur szu la Sko ły szew -
ska. Ma rian Ba tor i dia kon Ja cek Ja strzęb -
ski przy go to wa li pre zen ta cje mul ti me dial -
ne. Wy stę py uczniów na szej szko ły po ka -
za ły, jak w róż no rod ny spo sób moż na wy -
ko rzy stać swo je zdol no ści, aby uatrak cyj -
nić ob cho dy waż nych dla szkoły wy da rzeń.

SP nr1 Ka szów

Pro jekt  „Ko szyk Li siec ki”

Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im. Świę te go Jó ze fa w Ka szo wie 25 kwiet nia 2014 r. prze ży -
wa ła swo je świę to – dzie wią tą rocz ni cę nada nia imie nia szko le oraz pią tą rocz ni cę
po świę ce nia i nada nia szko le sztan da ru. Uczczo no tak że ka no ni za cję Ja na Paw ła II.

Wspól na ini cja ty wa trzech sto wa rzy szeń – z Li szek, Czu ło wa i Ście jo wic re ali zo -
wa na pod ha słem „Ko szyk Li siec ki” ma na ce lu oży wić się ga ją cą, co naj mniej 200
lat tra dy cję „gro dze nia” ko szy ków wi kli no wych, wy szy wa nia ażu ro wych ha ftów,
pie cze nia chle bów, droż dżo wych bab i bu łek zwa ny mi ku kieł ka mi.
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W Ze spo le Szkół im. św. Ja na Kan te -
go w Lisz kach od by ło się XXXIV Świę to
Pio sen ki i Tań ca Gmi ny Lisz ki. W te go -
rocz nym mu zycz nym prze glą dzie udział
wzię li ucznio wie dzie wię ciu szkół z te re nu
gmi ny Lisz ki. 

Wy stą pi li wy ko naw cy ze szkół pod sta -
wo wych w Kry spi no wie, Cho le rzy nie, Rącz -

nej, Ka szo wie I, Pie ka rach, Ka szo wie II (Wy -
źrał), Czu ło wie, Je zio rza nach i ucznio wie Ze -
spo łu Szkół w Lisz kach. Ho no ro wy pa tro nat
nad Świę tem Pio sen ki i Tań ca ob jął Wójt
Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la, któ ry uro czy ście
otwo rzył te go rocz ne świę to. 

Wśród re per tu aru do mi no wa ły pie śni
zwią za ne ze świę tym Ja nem Paw łem II. Był

to ro dzaj na sze go po dzię ko wa nia za dar ka -
no ni za cji Pa pie ża Po la ka. Uro czy stość roz po -
czę ła się od wspól ne go od śpie wa nia pie śni
Bar ka. Oprócz pie śni pa pie skich ucznio wie
śpie wa li pio sen ki z re per tu aru mię dzy in ny -
mi Le onar da Co he na, Ste vie go Won de ra, An -
ny Jan tar i Ha li ny Frąc ko wiak. Śpie wa li w ję -
zy ku pol skim i an giel skim wiel kie prze bo je
ostat nich dzie się cio le ci. 

Po ziom te go rocz ne go Świę ta Pio sen ki
był bar dzo wy so ki, za pre zen to wa ny re per tu -
ar zróż ni co wa ny, a za an ga żo wa nie wy ko naw -
ców bu dzi ło po dziw wszyst kich wi dzów.
Szko ły uczest ni czą ce w uro czy sto ści otrzy -
ma ły pa miąt ko we dy plo my i na gro dy książ -
ko we. Świę to Pio sen ki i Tań ca Gmi ny Lisz ki
ma już trzy dzie stocz te ro let nią tra dy cję. Jest
to naj praw do po dob niej naj star sza cy klicz na
im pre za or ga ni zo wa na na te re nie na szej gmi -
ny. War to tak że pod kre ślić, że po my sło daw -
cą, twór cą, i pro wa dzą cym to świę to od sa -
me go po cząt ku jest Jan Ko wal czyk, któ ry
obec nie pro wa dzi chór w Ze spo le Szkół im.
św. Ja na Kan te go w Lisz kach. (Da riusz Jach)

Sztu ka pt. „W cie niu Pa sji” po wsta ła
z po trze by ser ca. Głów nym te ma tem by ły
wy da rze nia zwią za ne z mę ką Chry stu sa,
zna ne z Ewan ge lii. Wą tek pa syj ny roz po -
czy na ła pięk na sce na Ostat niej Wie cze rzy,
ale przed nią by ły in ne, wła śnie te po zo sta -
ją ce nie ja ko w cie niu: na wró ce nie Ma rii
Mag da le ny, czy pak to wa nie Ju da sza
z przed sta wi cie la mi San he dry nu. Spek takl
po ka zy wał tak że ludz ką stro nę tam tych
wy da rzeń, był pe łen uczuć, dzię ki któ rym
stał się ogrom nym prze ży ciem za rów no dla

oglą da ją cych go wi dzów, jak i dla sa mych ak -
to rów. W cie niu mę ki Je zu sa roz gry wa ły się
dra ma ty lu dzi ta kich jak my. Moż na by ło szu -
kać od po wie dzi na wie le py tań… „Co je ro zo -
lim skie ko bie ty do strze gły w oczach na po tka -
ne go Na za rej czy ka? Co za wład nę ło ser cem
Kaj fa sza i je go naj bliż szych współ pra cow ni -
ków? Jak tłu ma czył swo ją de cy zję Pi łat? Co
czu ła Mat ka Je zu sa, kie dy że gna ła się ze swo -
im Sy nem w czwart ko wy wie czór?” 

Mi mo, iż od 2006 r. Te atr Al ber tus po -
sia da sa lę te atral ną, sztu ka „W cie niu Pa sji”

W cie niu Pa sji
XXI pre mie ra Te atru Al ber tus

zo sta ła wy sta wio na w ko ście le pa ra fial -
nym, na spe cjal nie zbu do wa nej do te go wy -
da rze nia sce nie. Po wód był je den. Cha rak -
ter sztu ki, wy ma gał stwo rze nia na stro ju,
a ce lem by ło nie ty le oglą da nie przed sta -
wie nia, co je go prze ży cie. By ło to moż li we
wła śnie w ko ście le. W je go ci szy sły chać by -
ło na wet łzy… 

W spek ta klu wy stą pi li: Je zus – Mi chał
Koź biał, Kaj fasz – Woj ciech Koź biał, Mi -
riam – Re na ta Lach – Paw ło wicz, Pi łat
– Ro bert Koź biał, Klau dia Pro kla
– Agniesz ka Maj da, Ma ria Mag da le na
– Ur szu la Ką cik, Łu cja – Ewa Si ko ra, At tea
– Ewa Ba lic ka, An nasz – Ra fał Ba ster, Ar -
cy ka pła ni – Mar cin Misz tal, Prze my sław
Kwo ka, Piotr – Ro bert Lach, Jan – Ma te usz
Ką cik, Ju dasz – Ma rek Paw ło wicz, Pau lus
– Ja ro sław Ba ster, Straż nik – Je rzy Dy mek,
Ja kub – Ma riusz Ru pi kow ski, Świa dek
– Al do na Dy mek oraz Sła wo mir Żoł nier -
czyk. Sce na riusz i re ży se ria – Do ro ta Ka -
miń ska.

DK

W tym ro ku wio sen na pre mie ra Te atru Al ber tus od by ła się wcze śniej niż zwy kle. 6
kwiet nia wy sta wio no spek takl „W cie niu Pa sji”. Za rów no wcze śniej sza da ta, jak
i miej sce, w któ rym przed sta wio na zo sta ła sztu ka, uwa run ko wa ne by ły cha rak te -
rem przed sta wie nia. Po wy sta wie niu dwu dzie stu pre mier w swo im do rob ku, mni -
kow ski te atr po sta no wił wró cić do swo ich ko rze ni i na wią zać do jed ne go z pierw -
szych spek ta kli.

Świę to Pio sen ki
i Tań ca Gmi ny Lisz ki

kło li cy ta cji prac pla stycz nych i sma ko ły ków
ser wo wa nych w ka wia ren ce. Fe styn uda ło się
zor ga ni zo wać dzię ki za an ga żo wa niu na uczy -
cie li i uczniów. War to pod kre ślić ogrom ne za -
an ga żo wa nie ro dzi ców i lo kal ne go śro do wi -
ska. Do chód z fe sty nu zo sta nie prze zna czo ny
na za kup po mo cy dy dak tycz nych – mó wi Dy -
rek tor Ze spo łu szkół Da riusz Jach.

W ra mach fe sty nu zor ga ni zo wa na zo -
sta ła ak cja krwio daw stwa przez Re gio nal ne
Cen trum Krwio daw stwa i Krwio lecz nic twa
w Kra ko wie. W przed dzień fe sty nu na szkol -
nym dzie dziń cu fir ma DA MI KO zor ga ni zo -
wa ła bez płat ny prze gląd sta nu tech nicz ne go
po jaz dów, z któ re go sko rzy sta ło kil ku dzie się -
ciu wła ści cie li po jaz dów. (TAŁ)

Po go da do pi sa ła, a na szkol nym dzie -
dziń cu wie le się dzia ło. Ucznio wie pod opie -
ką na uczy cie li pre zen to wa li za sa dy udzie la -
nia pierw szej po mo cy me dycz nej na szkol -
nych fan to mach. Spe cjal nie przy go to wa ne
chat ki przy bli ża ły po sta cie ze zna nych ba jek. 

Na przy szkol nym bo isku roz gry wa no
za wo dy spor to we i grę te re no wą. Nie za bra -

Zna ny kra kow ski ak tor Ro bert Stę pień
w ra mach ak cji „Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom”
czy tał nie tyl ko zna ne baj ki, ale rów nież te na -
pi sa ne przez uczniów Ze spo łu Szkół. Naj -
młod si ucznio wie za śpie wa li pio sen ki z„Aka -
de mii pa na Klek sa”. Wy stą pił szkol ny chór
pod ba tu tą Ja na Ko wal czy ka. Fu ro rę na sce -
nie zro bi li tak że tan ce rze z ze spo łu ESCA PE.

Eks pre sem do świa ta ba jek
Pod ta kim ha słem prze bie gał te go rocz ny fe styn zor ga ni zo wa ny przez Ze spół
Szkół w Lisz kach, pod czas któ re go ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej i Gim na zjum
za pre zen to wa li cie ka wy pro gram ar ty stycz ny.






