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Uro czy stą mszę świę tą dzięk czyn ną od -
pra wił pro boszcz Li siec kiej pa ra fii ksiądz
Wła dy sław Szy mo niak wspól nie z Ho no ro -
wym Oby wa te lem Gmi ny Lisz ki księ dzem
Wła dy sła wem Pal mow skim pro bosz czem
pa ra fii w Mo ra wi cy.

Sza now ni pań stwo, dro dzy go ście, są sie -
dzi. Przy padł nam za szczyt zor ga ni zo wa nia
te go rocz nych do ży nek Gmi ny Lisz ki. Po przed -
nia ta ka uro czy stość mia ła miej sce w Kry spi -
no wie dwa dzie ścia lat te mu – po wie dzia ła
soł tys Kry spi no wa Jó ze fa Wy żga, któ ra wspól -
nie z rad nym Ra dy Gmi ny Lisz ki Cze sła wem
Sad ko otwar ła ce re mo niał do żyn ko wy.

Do żyn ki to świę to tru du rol ni cze go, or -
ga ni zo wa ne na za koń cze nie żniw. To sym bol
do stat ku i do brze speł nio ne go obo wiąz ku oraz
du my z do brej pra cy rol ni ków, któ rym na le żą
się szcze gól ne po dzię ko wa nia – pod kre ślił
wi ta jąc go ści go spo darz do ży nek Wójt Gmi -
ny Lisz ki Wa cław Ku la.

Po po wi ta niu go ści na stą pił ce re mo niał
wrę cze nia chle ba z te go rocz nych zbio rów.
Sta ro sto wie do ży nek Iwo na Sma ga i Ste fan
Bia lik prze ka za li go Wój to wi Wa cła wo wi Ku -
li, któ ry dzię ku jąc za ten dar obie cał dzie lić
go spra wie dli wie, a na stęp nie wraz ze sta ro -
sta mi po dzie lił go i po czę sto wał nim go ści. 

Hu mor i barw ne przy śpiew ki to wa rzy -
szy ły ce re mo nii wrę cza nia wień ców do żyn -
ko wych. Ja ko pierw sze wy stą pi ło Sto wa rzy -
sze nie „Kry spi nów”, któ re prze ka za ło wie niec
Wój to wi Wa cła wo wi Ku li a oka za ły mi ko sza -
mi do żyn ko wy mi ob da ro wa ło mię dzy in ny -
mi księ dza Wła dy sła wa Szy mo nia ka i Wice -
mar szał ka Ma ło pol ski Woj cie cha Ko za ka.

Wień ca mi zo sta li ob da ro wa ni rów nież:
po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go Ry szard
Le gut ko (prze ka za ło go Sto wa rzy sze nie „Po -
mo cy Szko le Ma ło pol ska” Ko mi tet przy Gim -
na zjum w Mni ko wie); po seł do Sej mu RP An -
drzej Adam czyk (Sto wa rzy sze nie „Suk ces” Je -
zio rza ny); Wi ce wo je wo da Ma ło pol ski An -
drzej Ha ręż lak (Sto wa rzy sze nie „Przy ja ciół
Wsi Rącz na”); Pre zes Zarządu Wo je wódz -
kiego PSL An drzej Ko si niak -Ka mysz (Ko ło
Go spo dyń z Czu ło wa); rad na Po wia tu Kra -
kow skie go i za ra zem Dy rek tor Gim na zjum
w Mni ko wie Ja ni na Gre la (Sto wa rzy sze nie
„Ma ło pol ska” Mo ra wi ca); Dy rek tor Od dzia -
łu Kra kow skie go Ban ku Spół dziel cze go
w Lisz kach Ma ria Pre ne ta (Lisz ki); rad ny
Gmi ny Lisz ki Sta ni sław Rysz ka (Sto wa rzy sze -
nie „Nasz Cho le rzyn”); rad ny Po wia tu Kra -
kow skie go i jed no cze śnie Kie row nik Re fe ra -
tu In fra struk tu ry Urzę du Gmi ny Lisz ki Ja -

Wszyst kie od dzia ły przy szko łach bę dą
czyn ne w go dzi nach od 7 do 17 (w za leż no -
ści od po trzeb) z bez płat ną pię cio go dzin ną

opie ką (od 8 do 13), a od płat ność ro dzi ców
za opie kę w po zo sta łych go dzi nach wy nie sie
1 zło ty za każ dą go dzi nę po nad pięć go dzin

po by tu. Koszt wy ży wie nia (ca te ring) po no sić
bę dą ro dzi ce. Za in te re so wa ni ro dzi ce na dal
mo gą za pi sy wać do nich swo je po cie chy.

Uru cho mie nie od dzia łów przed szkol -
nych dla dzie ci w wie ku 3-6 lat to wyj ście
Wój ta i Ra dy Gmi ny Lisz ki na prze ciw ocze -
ki wa niom miesz kań ców. Dzia ła nie to po zwo li
le piej wy ko rzy stać ba zę gmin nych pla có wek
oświa to wych.

red

Przed szko la w szko łach
Pod czas te go rocz nych wa ka cji w szko łach pod sta wo wych w Lisz kach, Czu ło wie, Je zio -
rza nach, Kry spi no wie, Cho le rzy nie, Rącznej, Morawicy trwa ły ada pta cje po miesz czeń
pod do dat ko we od dzia ły przed szkol ne dla dzie ci w wie ku od 3 do 6 lat.

Barw ny ko ro wód ma sze ru ją cy przez ude ko ro wa ny Kry spi nów roz po czął te go rocz ne do -
żyn ki Gmi ny Lisz ki. Wy ko na ne z pie ty zmem wień ce do żyn ko we nie sio ne przez ubra -
nych po kra kow sku miesz kań ców kil ku na stu so łectw wzbu dza ły po dziw i uzna nie licz -
nych go ści.

nusz Faj to oraz Pre zes „Pro me rol” Kry spi nów
Jan Py la (Sto wa rzy sze nie „Ak tyw ny Bu -
dzyń”); rad ny Gmi ny Lisz ki Ja nusz Tro jan
(Ko ło Go spo dyń z Ka szo wa); Prze wod ni czą -
cy Ra dy Gmi ny Lisz ki Zbi gniew Ka czor (Sto -
wa rzy sze nie „Przy ja zne Pie ka ry” – go spo darz
przy szło rocz nych do ży nek).

Do żyn ki uświet nił kon cert Or kie stry
Dę tej z Korz kwi oraz wy stęp uczniów ze
Szko ły Pod sta wo wej w Kry spi no wie. Licz nie
zgro ma dzo ną pu blicz ność za ba wiał pro fe sjo -
nal ny ka ba ret i ilu zjo ni sta. Wie le hu mo ru
wpro wa dzi ły licz nie roz gry wa ne oko licz no -
ścio we kon kur sy, a do ra na trwa ła za ba wa ta -
necz na. Or ga ni za to rem do zy nek by ła Gmi na
Lisz ki wraz z miesz kań ca mi Kry spi no wa pod
wo dzą soł tys Jó ze fy Wy żgi. (TAŁ)

Do żyn ki Gmi ny Lisz ki w Kry spi no wie
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edu ka cją szkol ną, trans por tem pu blicz nym
i z wie lo ma jesz cze in ny mi za gad nie nia mi.
Z po zio mu ob ser wa cji miesz kań ców gmi ny
nie wszyst kie te zmia ny w spo so bie za rzą dza -
nia gmi ną są mo że do strze gal ne ale prze cież
li czy się efekt koń co wy. Da ne do bro ko mu -
nal ne już jest i słu ży miesz kań com (na przy -
kład zre or ga ni zo wa li śmy i upo rząd ko wa li -
śmy gmin ną służ bę zdro wia a w oświa cie za -
sto so wa li śmy ko rzyst niej sze roz wią za nia or -
ga ni za cyj ne i me to dycz ne).

Jak ukła da się Pa nu współ pra ca z part -
ne ra mi spo łecz ny mi i sa mo rzą dem?
Z mo je go punk tu wi dze nia współ pra ca

z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi (NGO) – os-
tat nio zwa ny mi po pu lar nie en dżi’osa mi,
ukła da ła się bar dzo do brze choć z dru giej
stro ny sły sza łem gło sy o nie do stat ku środ -
ków fi nan so wych na tę jak że wraż li wą dzia -
łal ność spo łecz ną. Ale w tym przy pad ku nie
ma się co dzi wić, wszak kwo ta na dzia łal ność
NGO z ro ku na rok uchwa la na przez Ra dę
Gmi ny Lisz ki tyl ko nie znacz nie wzro sła na
prze strze ni ośmiu ostat nich lat, a licz ba sto -
wa rzy szeń w na szej gmi nie wzro sła z sze ściu
w 2006 ro ku do sie dem na stu obec nie. Po -
myśl no ści, do stat ku i ak tyw no ści na szych
sto wa rzy szeń upa tru ję w ze wnętrz nych źró -
dłach do fi nan so wa nia, zwłasz cza że wzro sła
licz ba źró deł ich po zy ski wa nia.

Bar dzo do brze ukła da ła się współ pra ca
z ochot ni czy mi stra ża mi po żar ny mi, cze go
wy ra zem by ły licz ne za ku py wy po sa że nia
i sa mo cho dów bo jo wych (w pierw szej ka den -
cji – sie dem, w dru giej ka den cji – trzy) oraz
re mon ty re miz. Choć sam stra ża kiem nie je -
stem; je śli ga szę po ża ry to głów nie po ża ry
nie na wi ści, ale zde cy do wa nie bar dziej wo lę
roz pa lać… po ża ry mi ło ści (śmiech…).

I wresz cie współ pra ca z rad ny mi, no
cóż, sma ko wa ła do brze, jak doj rza ły owoc,
choć jak sa mi Pań stwo wie cie, w doj rza łych
owo cach zda rza się cza sa mi ro ba czek lub
gorz ki smak.

Osiem lat to dłu gi okres za rzą dza nia
gmi ną. Czym mógł Pan zra zić do sie bie
miesz kań ców?
Rze czy wi ście po ośmiu la tach do sko na -

le poj mu ję sens te go py ta nia. Nie wiem na to -
miast, czy to co po wiem, znaj dzie u od bior -
ców wła ści we zro zu mie nie… To co w sfe rach
in we sty cji, fi nan sów, edu ka cji, roz wo ju go -
spo dar cze go gmi ny i z punk tu wi dze nia wie -
lu in nych za gad nień by ło moż li we do zro bie -
nia (praw ne go, fi nan so we go i cza so we go)
– to zo sta ło zro bio ne. Na to miast w wie lu pro -
ble mach, z któ ry mi przy cho dzi li miesz kań cy,
ist nia ły ta kie ba rie ry praw ne a cza sa mi fi nan -
so we, że by ły one nie do roz wią za nia. Nie dzi -
wię się roz ża le niu nie któ rych lu dzi, któ rych
kon kret ne spra wy nie zo sta ły za ła twio ne po
ich my śli. Są to spra wy nie do za ła twie nia
przez gmi nę, nie le żą ce w kom pe ten cji wój -

Re dak cja: – Pa nie wój cie co róż ni ło pa -
na pierw szą ka den cję od dru giej?

Wa cław Ku la: – Wie le rze czy róż ni ło obie ka -
den cje, dla mnie oso bi ście pierw sza ka den -
cja by ła bar dziej ka den cją „roz po znaw czą”,
gdyż wie le za gad nień sa mo rzą do wych i niu -
an sów roz wią zy wa nia pro ble mów spo łecz -
nych nie by ło mi w peł ni zna nych. Tym nie -
mniej, tam tą ka den cję uwa żam dla sie bie za
bar dzo uda ną, przede wszyst kim ze wzglę du
na roz mach i ska lę dzia łań. Za ją łem się po -
rząd ko wa niem wie lu spraw w sfe rze ad mi ni -
stra cyj nej i pod ją łem wie le „te ma tów le żą -
cych odło giem”

Prze pro wa dzi li śmy w na szej gmi nie
kom plek so we re mon ty szkół, w kil ku miej -
sco wo ściach po wsta ły przed szko la, za ję li śmy
się wy mia ną sa mo cho dów dla OSP oraz pod -
ję li śmy się re ali za cji wie lu in we sty cji dro go -
wych i in fra struk tu ral nych ze sztan da ro wym
pro jek tem „Upo rząd ko wa nie go spo dar ki
ście ko wej w do rze czu San ki w Gmi nie Lisz -
ki”. Pro jekt ten jest ak tu al nie re ali zo wa ny,
a za da nie to jak na szes na sto ty sięcz ną, wiej -
ską gmi nę jest wiel kim wy zwa niem (po dej -
mu ją się ta kich du żych in we sty cji głów nie

więk sze gmi ny miej skie). Z dzi siej szej per -
spek ty wy mo gę z du mą po wie dzieć, że szczę -
śli wy fi nał wkrót ce na stą pi i w cy klu czte ro -
let nim uda ło nam się ska na li zo wać jed ną
trze cią gmi ny i wy bu do wać no wą oczysz czal -
nię ście ków. 

Zde cy do wa ną więk szość za pla no wa -
nych za dań pierw szej ka den cji uda ło nam się
zre ali zo wać a za tem uwa żam, że by ła to ka -
den cja dla na szej gmi ny i dla mnie bar dzo
uda na.

Dru ga ka den cja jest do brą kon ty nu acją
pierw szej i o po dob nym roz ma chu, ale z mo -
je go punk tu wi dze nia ce chu je ją znacz nie
bar dziej doj rza ła oce na gmin nych pro ble -
mów oraz bar dziej doj rza ły spo sób ich roz -
wią zy wa nia. Ce chu je ją re flek sja i czę ste wy -
bie ga nie my śla mi w przy szłość – jak zor ga -
ni zo wać ży cie gmin ne, w ja ki spo sób po win -
no się roz wi jać oświa tę, na ja kie ele men ty in -
fra struk tu ry zwró cić uwa gę i wresz cie jak
mą drze roz wią zy wać pro ble my spo łecz ne.
Pro ble my, któ rych na sty ku mia sta i ob sza rów
wiej skich nie bra ku je, szcze gól nie w sfe rze
sto sun ków wła sno ścio wych. Są to naj czę ściej
pro ble my z dro ga mi do jaz do wy mi, me dia mi,

Pra ca na suk ces
gmi ny

Za le d wie ki la mie się cy po zo sta ło do za koń cze nia obec nej ka den cji Sa mo rzą du Gmi ny
Lisz ki. Nad cho dzi okres pod su mo wań i z pew no ścią ostrych dys ku sji. O jej pod su mo -
wa nie po pro si łem Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku lę, któ ry za rzą dza gmi ną już dru gą
ka den cję.
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ta; ale te oso by czę sto ta kiej świa do mo ści nie
ma ją. Są to spra wy naj czę ściej z za kre su nie -
ure gu lo wa ne go pra wa wła sno ści, kon flik tów
o gra ni ce dzia łek, kon flik tów o dro gi do jaz -
do we. W tych przy pad kach gmi na nie ma
moż li wo ści praw nych aby roz wią zać pro -
blem.

Uwa żam i są dzę, że mo je my śle nie jest
zgod ne z oce ną więk szo ści na szych rad nych,
że gmi na ma się do brze, a w nie któ rych
aspek tach ży cia spo łecz ne go, go spo dar cze go
i pu blicz ne go ma się wręcz bar dzo do brze. Je -
śli spró bo wać ją po rów nać z in ny mi po dob -
ny mi gmi na mi Ma ło pol ski, to ta kie po rów -
na nie za wsze wy cho dzi na ko rzyść na szej
gmi ny. W tym miej scu, Pa nie Re dak to rze
mu szę po dzie lić się z Czy tel ni ka mi „Zie mi Li -
siec kiej” a sze rzej, z miesz kań ca mi gmi ny do -
nio słą i nie sły cha nie ra do sną in for ma cją!
Pro szę wy god niej usiąść na krze śle! Pro szę
się go moc no trzy mać;).

Otóż, Pro szę Pań stwa, pra gnę Pań stwu
za ko mu ni ko wać, że re no mo wa na wiel ko pol -
ska fir ma do radz twa sa mo rzą do we go – Cu -
ru lis Sp. z o.o. z Po zna nia opra co wa ła – nie -
za leż ny od rzą du i któ re go kol wiek sa mo rzą -
du, me to do lo gicz nie na uko wy Ra port „Pod -
su mo wa nie ka den cji 2010–2014” o roz wo -
ju gmin w Pol sce, w upły wa ją cej wła śnie
kaden cji , w któ rym ze sta wi ła do ko na nia
wszyst kich gmin: miej skich, wiej skich, rol ni -
czych, prze my sło wych, prze my sło wo -usłu go -
wych; sło wem: wszyst kich! Ba da no w nim
roz wój gmin i dy na mi kę te go roz wo ju, wska -
zu jąc te ele men ty roz wo ju, któ re za leż ne są
od władz sa mo rzą do wych. Peł ny ra port do -
stęp ny jest na stro nie in ter ne to wej: www.cu -
ru lis.pl/O_fir mie/Ra por ty_ba daw cze.html.

Do ko na no oce ny w 4. naj waż niej szych
ob sza rach roz wo ju gmin: fi nan so wym, go -
spo dar czym, in fra struk tu ry i ja ko ści ży cia
w gmi nie. Za sto so wa no łącz nie 28 wskaź ni -
ków do brze i szcze gó ło wo cha rak te ry zu ją -
cych ak tu al ne ten den cje roz wo jo we. Po rów -
na no tem po roz wo ju wszyst kich – 2479.
gmin. Któ re miej sce w tym ran kin gu zaj -
mu je gmi na Lisz ki? Zaj mu je 190. miej -
sce!!! Czy to ma ło? Milk nę i cze kam na okla -
ski! [;)]. Tak, to nie po mył ka! Gmi na, w któ -
rej Pań stwo miesz ka cie wy prze dza po nad
2250 sa mo rzą dów w Pol sce! Oczy wi ście, po -
rów na nia z od le gły mi i ma ło zna ny mi nam
gmi na mi są dla nas ma ło mia ro daj ne. No to
po rów naj my się z są sia da mi! Wśród sze ściu
są sied nich gmin (Lisz ki i pięć przy le głych)
Lisz ki zaj mu ją 2. miej sce w tem pie roz wo -
ju!!! Oto ich miej sca w peł nym ran kin gu: 

Ska wi na – 182.,
Lisz ki – 190.,
Czer ni chów – 490.,
Za bie rzów – 549.,
Kra ków – 1373. (!!),
Krze szo wi ce – 2390. (!!!).
W po wie cie kra kow skim, do któ re go

na le ży my ra zem z 16. – zna ny mi nam gmi -

na mi – ana lo gicz nie zaj mu je my 6. miej sce!
W „po bi tym po lu” zo sta wia my ta kich tu zów
jak: Za bie rzów (549.), Zie lon ki (407.), Mi cha -
ło wi ce (447.) czy Świąt ni ki Gór ne (333.)!
Oczy wi ście, nie ma co po zo sta wać przy po -
rów na niach, za wsze na le ży rów nać do lep sze -
go lub naj lep sze go i ta ką też li nię my śle nia
za mie rzam sto so wać w przy szło ści. W tym
miej scu pra gnę po gra tu lo wać Pa nu Ta de -
uszo wi Wój to wi czo wi, Wój to wi Gmi ny Wiel -
ka Wieś, któ ra w tym że ran kin gu za ję ła
2. miej sce w Pol sce! (w pow. kra kow skim
i w woj. Ma ło pol skim – pierw sze!!!). Wiel kie
bra wa dla Wiel kiej Wsi! Ta dek! Je steś Wiel ki!
Gra tu la cje na le żą się też tym, któ rzy nas wy -
prze dzi li, tj. Jerz ma no wi com – Prze gi ni
(138.), Koc my rzo wo wi – Lu bo rzy cy (149.),
Su ło szo wej (176.) i są siad ce – Ska wi nie
(182.). Po zo sta łym ży czę „do szlu so wa nia”
do lep szych…, szcze gól nie Krze szo wi com
(2390.). 

Co do po zy ska nia fun du szy ze wnętrz -
nych, tych „sa kra men tal nych” środ ków unij -
nych, któ re za wsze sta no wią ję zy czek uwa gi
wszyst kich kry ty ków, to wy glą da to cał kiem
do brze. Otóż:

– w pierw szej ka den cji otrzy ma li śmy ze
środ ków unij nych po nad 160 ty się cy zło -
tych na pierw szy etap re wi ta li za cji ryn -
ku w Lisz kach oraz po kil ku la tach
żmud ne go przy go to wy wa nia do ku men -
tów gmi na pod pi sa ła umo wę na du że do -
fi nan so wa nie do bu do wa nej ka na li za cji
sa ni tar nej (wspo mnia ny pro jekt PO iŚ);

– w la tach 2010–2014 otrzy ma li śmy
wspar cie na bu do wę ka na li za cji sa ni tar -
nej w miej sco wo ściach: Ka szów, Mni -
ków, Mo ra wi ca -Chro sna, Lisz ki oraz
roz bu do wę i mo der ni za cję oczysz czal ni
ście ków w Pie ka rach (26,5 mi lio nów
zło tych);

– bu do wę szat ni spor to wej w Ście jo wi -
cach (316.906 zło tych);

– wy ko na nie chod ni ka wraz z od wod nie -
niem w Mo ra wi cy (334.128 zło tych);

– dru gi etap re wi ta li za cji cen trum Li szek
(107.494 zło tych);

– re mont dro gi gmin nej wraz z bu do wą
chod ni ka i od wod nie niem w miej sco -
wo ści Rącz na, Ście jo wi ce, Je zio rza ny
(1.117.550 zło tych);

– re mont dro gi gmin nej i bu do wę chod -
ni ka wraz z od wod nie niem w Ka szo wie
(580.467 złotych);

– re mont bu dyn ku OSP Pie ka ry wraz
z prze bu do wą pod da sza na ce le szat ni
spor to wej (91.000 zło tych).
No cóż, na za koń cze nie mo gę po wie -

dzieć – jak kie dyś osiem lat te mu w swo ich
ma te ria łach wy bor czych – że je stem czło wie -
kiem speł nio nym. Te raz po ośmiu la tach wój -
to wa nia mam wie le no wych po wo dów do za -
do wo le nia. Dzię ku ję Pań stwu i ży czę Pań -
stwu wszel kiej po myśl no ści w ży ciu oso bi -
stym i do strze ga nia te go co do bre w na szym
ży ciu pu blicz nym, wszak już od sta ro żyt no -
ści wia do mo, że je ste śmy isto ta mi spo łecz ny -
mi i je ste śmy „ska za ni” na sie bie.

Roz ma wiał An drzej Ta łach
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Materiały niezbędne do ociepleń
i wykończeń

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

i wiele innych

PO DZIĘ KO WA NIE
Ro dzi ce wraz z dzieć mi oraz Soł tys wsi Pie ka ry
Zo fia Py la skła da ją ser decz ne po dzię ko wa nia
Pa ni Mał go rza cie Ba ster -Bu dzia szek – Kie row -
nik GZE AS w Lisz kach za umoż li wie nie wy jaz du
dzie ciom z Pie kar na ko lo nie.
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Po now nie roz ma wia my o re ali za cji naj więk szej in we sty cji w na szej gmi nie z kie row ni -
kiem Re fe ra tu In we sty cji i In fra struk tu ry – Ja nu szem Faj to, któ ry jest Peł no moc ni kiem
ds. Re ali za cji Pro jek tu „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”.

Ko niec naj trud niej szy
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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 .

Zin te gro wa ne In we sty cje Te ry to rial ne
to za pro po no wa ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską
na rzę dzie współ pra cy ma łych sa mo rzą dów
i są sia du ją cych z ni mi du żych miast. Ce lem
za sto so wa nia te go „wy ra fi no wa ne go na rzę -
dzia” jest skło nie nie do współ pra cy władz lo -
kal nych aby dzię ki te mu by ły w sta nie mak -
sy mal nie wy ko rzy stać swo je atu ty a tak że aby
wspól nie i efek tyw nie roz wią zy wać pro ble my
me tro po lii i przy le głych do niej gmin. Nie ste -
ty, prio ry te ty in we sty cyj ne wy ty po wa ne do
wspie ra nia przez Ko mi sję Eu ro pej ską nie za -
wsze są zbież ne z ocze ki wa nia mi na szych sa -
mo rzą dów i od po wia da ją ce po trze bom na -
szych lo kal nych spo łecz no ści. Ale, jak mó wią
„da ro wa ne mu ko nio wi (po dob no) nie za glą -
da się w zę by…”

Wspól ne przed się wzię cia Sa mo rzą dy
mo gą re ali zo wać łą cząc dzia ła nia fi nan so wa -
ne z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re -
gio nal ne go i Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go. Wła dze sa mo rzą do we gmin, zna jąc
do brze lo kal ne uwa run ko wa nia, ma ją przy -
go to wać pro jek ty wza jem nie po wią za ne
i kom ple men tar ne. W tym ce lu po wsta ło Sto -
wa rzy sze nie Me tro po lia Kra kow ska. No we
sto wa rzy sze nie two rzą Gmi na Miej ska Kra -
ków oraz czter na ście są sia du ją cych z nią
gmin: Bi sku pi ce, Czer ni chów, Igo ło mia -Waw -
rzeń czy ce, Koc my rzów -Lu bo rzy ca, Lisz ki,
Mi cha ło wi ce, Mo gi la ny, Nie po ło mi ce, Ska wi -
na, Świąt ni ki Gór ne, Wie licz ka, Wiel ka Wieś,
Za bie rzów i Zie lon ki.

Człon ko wie sto wa rzy sze nia w trak cie
in ten syw nych prac pla ni stycz nych nad wie -

lo let nią stra te gią ca łe go ob sza ru me tro po li -
tar ne go uzgod ni li, któ re dzie dzi ny roz wo ju
trak to wa ne bę dą ja ko prio ry te to we. Na sfi -
nan so wa nie za dań w tych wła śnie dzie dzi -
nach Sto wa rzy sze nie bę dzie chcia ło po zy skać
unij ne środ ki. Wy ty po wa ne za da nia są bar -
dzo waż ne tak dla sa me go Kra ko wa, jak rów -
nież dla ca łe go ob sza ru me tro po li tar ne go
two rzo ne go prze po zo sta łe czter na ście gmin;
są to za da nia w dzie dzi nach: zrów no wa żo ny
trans port (bu do wa dróg, ko lej aglo me ra cyj -
na, par kin gi, ścież ki ro we ro we); usłu gi pu -
blicz ne (przede wszyst kim edu ka cja i zdro -
wie) oraz re wi ta li za cja ob sza rów miej skich
i wiej skich; a tak że w dzie dzi nie wal ki z ni -
ską emi sją za nie czysz czeń po wie trza.

Sto wa rzy szo ne gmi ny po czy ni ły tak że
sta ra nia i uzy ska ły fun du sze w ra mach tzw.
po mo cy tech nicz nej po zwa la ją ce na utwo rze -
nie biu ra Sto wa rzy sze nia, któ re zaj mie się
przy go to wa niem szcze gó ło wych pro jek tów.
Kosz ty funk cjo no wa nia Sto wa rzy sze nia i po -
dej mo wa nych dzia łań fi nan so wa ne bę dą tak -
że ze skła dek gmin – pro por cjo nal nych do
licz by miesz kań ców.

TAŁ

Unij ny tort tak że dla Li szek

Sa mo rząd Gmi ny Lisz ki wspól nie z Kra ko wem ja ko li de rem i po zo sta ły mi czterna sto ma
pod miej ski mi gmi na mi po ło żo ny mi wo kół Kra ko wa za mie rza ubie gać się o 233 mi lio -
ny eu ro do fi nan so wa nia w la tach 2014-2020 na in we sty cje aglo me ra cyj ne w ra mach Zin -
te gro wa nych In we sty cji Te ry to rial nych w tzw. Kra kow skim Ob sza rze Funk cjo nal nym.

Re dak cja: – Kie dy miesz kań cy bę dą mo -
gli się pod łą czać do sie ci ka na li za cyj nej?
Ja nusz Faj to: – Pro jekt obej mu je wie le

eta pów i za dań re ali za cji in we sty cji. Gmi na
po sia da już po zwo le nie na użyt ko wa nie dla
czę ści in we sty cji, w związ ku z tym cześć
miesz kań ców bę dzie mo gła się pod łą czać
w naj bliż szym cza sie do sie ci ka na li za cyj nej,
na to miast po zo sta ła cześć pod ko niec obec ne -
go lub już w na stęp nym ro ku. W sierp niu gmi -
na Liszki przy go to wa ła pierw szą par tię umów
dla miesz kań ców na włą cze nie się do sie ci
kana li za cyj nej, a soł ty si po szcze gól nych
miejsco wo ści wraz z pra cow ni ka mi gmi ny
roznio są je do miesz kań ców. In for ma cja
o moż li wo ści pod łą cza nia się do sie ci ka na li -
za cyj nej zo sta nie rów nież za miesz czo na na
stro nie in ter ne to wej środ ków unij nych:
http://www.jrp.lisz ki.pl. Jed nak że pro ble mem
jest to, że nie któ rzy miesz kań cy na dal sku tecz -
nie utrud nia ją wy ko naw com przej ście ka na li -
za cją po dział kach bę dą cych ich wła sno ścią.

Ja kie obec nie jest za awan so wa nie ro bót?
Obec ne za awan so wa nie ro bót wy glą da

na stę pu ją co: dla ka na li za cji sa ni tar nej
w Mni ko wie: 93,2%; w Ka szo wie: 79,1%;
w Mo ra wi cy -Chro snej: 92,2%. Jed no cze śnie
przy po mi nam, że za koń czo ne ma my dwie in -
we sty cje, tzn. roz bu do wa na zo sta ła oczysz -
czal nia ście ków w Pie ka rach oraz zmo der ni -
zo wa ne zo sta ły dwie prze pom pow nie ście -
ków w po bli żu oczysz czal ni ście ków. 

To zna czy, że już pra wie koń czy cie….
Pra wie. Jed nak wła śnie ten ko niec jest

naj bar dziej utrud nio ny. Na le ży wła ści wie „za -
mknąć” i roz li czyć ca łą in we sty cję, spraw dzić
czy nie zmie ni się sto pień do fi nan so wa -
nia. I naj trud niej sze: zre ali zo wać ca łą in we -
sty cję do koń ca. Bę dzie my ne go cjo wać
z miesz kań ca mi do ostat nie go dnia umo wy
przej ścia po dział kach z ka na li za cją, aby moż -
li wość pod łą cze nia się mie li nie tyl ko oni sa -
mi, ale i po zo sta li miesz kań cy. Naj trud niej -

sze jest to, że ta kich miejsc ma my kil ka i je -
że li wła ści cie le dzia łek nie zmie nią zda nia,
część miesz kań ców po zo sta nie bez ka na li za -
cji i zmniej szy się rów nież do fi nan so wa nie ze
środ ków unij nych. 

Czy li znów wra ca my do ko niecz no ści
osią gnię cia efek tu eko lo gicz ne go.
Wła śnie. Dla nas ja ko gmi ny efekt eko -

lo gicz ny jest waż ny z dwóch wzglę dów. Chce -
my miesz kań com umoż li wić pod łą cze nie się
do ka na li za cji, bo to wła śnie dla nich bu do -
wa na jest ka na li za cja oraz uzy skać efekt eko -
lo gicz ny z uwa gi na to, że jest to pa ra metr
mo ni to ro wa ny w umo wie o do fi nan so wa nie
a w przy pad ku nie speł nie nia za ło żo ne go
efek tu eko lo gicz ne go gmi nę cze ka czę ścio wy
zwrot do fi nan so wa nia. Stąd też ogrom ny apel
do wła ści cie li dzia łek: po zo sta ło nam dwa
mie sią ce na za koń cze nie ro bót bu dow la nych
i pro si my, aby miesz kań cy nie utrud nia li prac
ka na li za cyj nych. W związ ku z tym, gmi na do -
ło ży wszel kich sta rań tak, aby umoż li wić
miesz kań com pod łą cze nie się do ka na li za cji,
gdyż jesz cze raz po wta rzam, ka na li za cja re -
ali zo wa na jest dla wszyst kich miesz kań ców
i każ dy ma pra wo a na wet obo wią zek się do
niej pod łą czyć. 

re dak cja
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Za ku pio ny po jazd na pod wo ziu RE -
NAULT był uży wa ny we fran cu skich służ -
bach po ża ro wych. Jest w bar dzo do brym sta -
nie tech nicz nym i po nie wiel kim prze bie gu.
Po sia da pro fe sjo nal ną za bu do wę ze zbior ni -

cy, któ rzy zgo dzi li się prze ka zać znacz ne środ -
ki ze sprze da ży dział ki w Mo ra wi cy na na sze
po trze by. Dzię ku je my za ko lej ne wspar cie na -
szych po trzeb. Na sze sta ra nia w za ku pie po -
jaz du wspar ła soł tys Mo ra wi cy Ma ria Fran -
kow ska oraz Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Lisz ki Zbi gniew Ka czor wspól nie z Wój tem
Gmi ny Lisz ki Wa cła wem Ku lą. Dzię ku je my
tak że To ma szo wi Jaś kie wi czo wi za za kup ra -
dio sta cji do no we go sa mo cho du, jak i wie lu
fir mom dzia ła ją cym w na szej miej sco wo ści,
dzię ki któ rym na sza jed nost ka cią gle uzu peł -
nia bra ku ją cy sprzęt. Wiel kim suk ce sem za -
koń czył się nasz udział w kon kur sie gran to -
wym „Wspie ra my Są sia dów” or ga ni zo wa nym
przez Kra ków Air port. Dzię ki gran to wi mo gli -
śmy za ku pić tor bę me dycz ną do ra tow nic twa
wraz z de ską or to pe dycz ną i no sza mi pod bie -
ra ko wy mi. Prze ka za ne nam wspar cie po zwo -
li ło na zna czą ce pod nie sie nie spraw no ści bo -
jo wej jed nost ki – mó wi pre zes OSP Mo ra wi -
ca Ma riusz Ką cik. 

Do no we go po jaz du stra ża cy prze ło ży li
po sia da ny sprzęt ga śni czy oraz pi lar kę spa li -
no wą i obec nie mo gą sa mo dziel nie uczest ni -
czyć we wszyst kich ak cjach ra tow ni czo – ga -
śni czych, do któ rych bę dą dys po no wa ni. Do
tej po ry mo gli tyl ko brać udział w nie licz nych

ak cjach ra tow ni czych lub wspo ma gać in ne
jed nost ki w pro wa dzo nych ak cjach ga śni -
czych. Mi mo do tych cza so we go bra ku od po -
wied nie go po jaz du, to w tym ro ku bra li
udział już w kil ku na stu ak cjach ra tow ni czo
– ga śni czych. Dru ho wie w ostat nim cza sie
tak że wie lo krot nie za bez pie cza li du że im pre -
zy spor to wo -kul tu ral ne tak że na te re nie Kra -
ko wa.

Do peł ne go wy po sa że nia po jaz du bra -
ku je jesz cze agre ga tu prą do twór cze go, masz -
tu oświe tle nio we go, spe cja li stycz nej dra bi ny,
apa ra tów po wietrz nych i ze sta wu hy drau licz -
ne go do ra tow nic twa dro go we go, ale stra ża -
cy ma ją na dzie ję, że w naj bliż szym cza sie uda
się po zy skać nie zbęd ne środ ki i na ten cel. 

Na to miast jesz cze we wrze śniu ma zo -
stać za in sta lo wa na sy re na alar mo wa, któ ra
zo sta nie za ku pio na z nie wy ko rzy sta nych
w ubie głym ro ku środ ków (5 ty się cy zło tych)
po cho dzą cych ze sprze da ży mie nia wiej skie -
go. Przed stra ża ka mi stoi ko lej ne wiel kie wy -
zwa nie – ure gu lo wa nie sta nu praw ne go
dział ki, na któ rej stoi bu dy nek sta rej re mi zy,
z któ rej obec nie nie mo gą ko rzy stać. Ca łe
szczę ście że przy gar nął nas ksiądz pro boszcz
Wła dy sław Pal mow ski i bez in te re sow nie udo -
stęp nił nam po miesz cze nia go spo dar cze pod
ga raż i za ple cze so cjal ne oraz wspie ra nas na
każ dym kro ku, za co na le żą się mu wiel kie sło -
wa uzna nia – do da je Ma riusz Ką cik. 

W OSP Mo ra wi ca ak tyw nie dzia ła 26
dru hów (w tym 10 ko biet). Stra ża cy suk ce -
syw nie pod no szą swo je kwa li fi ka cje w szko -
le niach, tak by szyb ko i spraw nie udzie lać po -
mo cy. (TAŁ)

Stra ża cy go to wi do ak cji

kiem na wo dę. Je go koszt za ku pu wy niósł 85
ty się cy zło tych. 15 ty się cy zło tych to środ ki
OSP Mo ra wi ca, a 70 ty się cy zło tych to otrzy -
ma na na ten cel do ta cja z bu dże tu Gmi ny
Lisz ki (w tym 46 ty się cy zło tych to środ ki ze
sprze da ży mie nia wiej skie go, a 4 ty sią ce zło -
tych te go rocz na do ta cja na utrzy ma nie
spraw no ści bo jo wej jed nost ki). Za kup po jaz -
du był moż li wy dzię ki miesz kań com Mo ra wi -

Pod czas te go rocz nych wa ka cji Sa mo rząd
Gmi ny Lisz ki zle cił wy ko na nie re mon tów
bie żą cych w pla ców kach oświa to wych w Ka -
szo wie, Rącz nej, Pie ka rach i Kry spi no wie.
Przy Szko le Pod sta wo wej w Je zio rza nach wy -
re mon to wa no plac. W bu dyn ku Gim na zjum
w Mni ko wie wy mie nio no 59 okien wraz z pa -
ra pe ta mi (koszt 71.774 zło tych). Zle co no tak -
że re mont ko tłow ni dla jed ne go z bu dyn ków
Szko ły Pod sta wo wej w Mo ra wi cy.



Do po ło wy wrze śnia 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 po ło żo ne
zo sta ną no we na wierzch nie as fal to we o łącz -
nej po wierzch ni 10.611 me trów kwa dra to -
wych. Koszt ich wy ko na nia wy nie sie 603.890
zło tych.
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,
a ich koszt wy nie sie oko ło 500 ty się cy zło -
tych.



W ra mach pro ce du ry prze tar go wej wy bra no
wy ko naw cę 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, a ich war tość okre ślo no na 1.165.514 zło -
tych.



Wy ko naw ca roz po czął 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.



Trwa prze bu do wa 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.



Zle co no prze bu do wę od wod nie nia dro gi
gmin nej w Czu ło wie, do któ re go ucho dzi od -
wod nie nie dro gi po wia to wej. W ra mach prac
zo sta nie wy mie nio na ka na li za cja bu rzo wa
wraz z prze pu stem dro go wym. (red)

Re jestr
u m ów

OSP Mo ra wi ca za ku pi ło śred ni sa mo chód ra tow ni czo – ga śni czy, dzię ki któ re mu dru -
ho wie mo gą już w peł ni uczest ni czyć w ak cjach ra tow ni czo -ga śni czych. Do tych cza so wy
po jazd nie po sia dał zbior ni ka na wo dę.
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W Te atrze Lu do wym w Kra ko wie na
du żej sce nie od by ła się Ga la Ta necz na z oka -
zji 10-le cia pra cy ar ty stycz nej Ze spo łu Ta -
necz ne go „Cho chli ki”. Pa tro nat nad Ga lą ob -
jął Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la oraz Sta -
ro sta Po wia tu Kra kow skie go Jó zef Krzy wo -
rze ka. Im pre za by ła współ fi nan so wa na ze
środ ków otrzy ma nych od Urzę du Gmi ny
Lisz ki. Or ga ni za to rem i głów nym spon so rem
ju bi le uszu by ła Fun da cja im. Ks. Sie masz ki.

Pro gram ju bi le uszo we go wie czo ru był
bar dzo bo ga ty i róż no rod ny. Na sce nie po ja -
wi ło się 140 ar ty stów w wie ku od 3 lat do 40+,
któ rzy za bra li pu blicz ność w po dróż nie mal -
że do oko ła świa ta. Na par kie cie kró lo wa ły
pol skie tań ce na ro do we i re gio nal ne, tań ce
hisz pań skie, wło skie, ir landz kie, ale nie za -
bra kło tak że hip -ho pu i che er le ade rek. By ło
we so ło, ko lo ro wo, mo men ta mi ro man tycz nie
i ma gicz nie.

Na sce nie oprócz ze spo łu ta necz ne go
„Cho chli ki” po ja wi ła się Kra kow ska Szko ła

Fla men co „Al mo ra ima”, Ze spół Tań ca Ir -
landz kie go „Eriu” z Kra ko wa, Ze spół Pie śni
i Tań ca „Do bczy ce” z Do bczyc, Gru pa Ta necz -
na „Esca pe” z Ze spo łu Szkół w Lisz kach,
a tak że dwa ze spo ły ze Lwo wa z Ukra iny
– Dzie cię cy Ze spół Ta necz ny „Sa mots fi ty”
oraz Ze spół Es tra do wy „Lwow ska For tu na”,
któ re od lat za przy jaź nio ne są z Ze spo łem Ta -
necz nym „Cho chli ki”.

W czę ści ofi cjal nej wie czo ru, w któ rej
zna la zły się po dzię ko wa nia i gra tu la cje dla
ze spo łu i Za rzą du Fun da cji im. ks. Sie masz -
ki, We ro ni ka Sro ka – czo ło wa tan cer ka ze -
spo łu, tań czą ca w nim od po cząt ku je go ist -
nie nia otrzy ma ła z rąk Wój ta Gmi ny Lisz ki
Wa cła wa Ku li sty pen dium za wy bit ne osią -
gnię cia w dzie dzi nie tań ców pol skich. Po zy -
tyw nych emo cji i wzru szeń pod czas ca łe go
wie czo ru by ło wie le. Dzie ci na sce nie da ły
z sie bie wszyst ko, a ro dzi ce jak zwy kle sta nę li
na wy so ko ści za da nia. Na za koń cze nie ca łej
uro czy sto ści na sce nę wje chał wspa nia ły tort

ufun do wa ny przez Cu kier nię – Pie kar nię Za -
bo row scy.

Dzie ci i ich ro dzi ce, człon ko wie Ze spo -
łu Ta necz ne go „Cho chli ki”, jesz cze raz skła -
da ją ser decz ne po dzię ko wa nia Za rzą do wi
Fun da cji im. Ks. Sie masz ki za wspar cie
i umoż li wie nie zor ga ni zo wa nia tak wspa nia -
łej im pre zy, ja ką by ła Ga la Ta necz na z oka zji
10-le cia dzia łal no ści Ze spo łu Ta necz ne go
„Cho chli ki”.

Spon so ra mi im pre zy by li: Cu kier nia
– Pie kar nia Za bo row scy – Ja ni na Za bo row -
ska, Kwia ciar nia „U Kry si” – Kry sty na So wiń -
ska, Fir ma „Pro in te gro” Mał go rza ta So ból,
Ubez pie cze nia Ka ro li na i Jan So ból, Fir ma
han dlo wo -usłu go wa „Re nek” – Re na ta Ja sio -
łek, Fir ma „Be an” – skła dy bu dow la ne Elż bie -
ta Ce pu cho wicz, Fir ma Co lor Max Sta ni sław
So ból, Fir ma „Oris” Jo an na i Jan Ja sio łek, Tri -
sport – tro fea spor to we – Pa weł Skal ski, ro -
dzi ce dzie ci uczęsz cza ją cych na za ję cia Ze -
spo łu Ta necz ne go „Cho chli ki”.

Fun da cja im. ks. Sie masz ki wszyst kim
spon so rom skła da ser decz ne po dzię ko wa nia
za wspar cie, któ re umoż li wi ło zor ga ni zo wa -
nie im pre zy na tak wy so kim po zio mie. Dzię -
ku je my tak że wszyst kim dar czyń com, któ rzy
wspar li ze spół fi nan so wo w trak cie zbiór ki
pie nię dzy, pod czas ga li w te atrze. Do chód ze
zbiór ki pie nię dzy został prze zna czo ny na do -
fi nan so wa nie wy jaz du ze spo łu na Mię dzy na -
ro do wy Fe sti wal Folk lo ry stycz ny do Ma ce do -
nii w sierp niu te go ro ku.

An na Kru czek

Ju bi le usz 10-le cia pra cy ar ty stycz nej
Ze spo łu Ta necz ne go „Cho chli ki”

W ubie głym ro ku le ka rze w ra mach
pod sta wo wej opie ki zdro wot nej w ośrod -
ku w Lisz kach udzie li li po nad 46 ty się -
cy po rad oraz po nad 14 ty się cy po rad

w ośrod ku w Mo ra wi cy. W tro sce o zdro wie
pa cjen tów zle ci li po nad 48 ty się cy ba dań
ana li tycz nych i 3 ty sią ce ba dań RTG. Prze pro -
wa dzo no tak że 2.400 ba dań EKG. 

W ra mach usług sto ma to lo gicz nych
przy ję to pra wie 5 ty się cy pa cjen tów. Spe -
cja li stycz ny ga bi net gi ne ko lo gicz ny przy jął
po nad 3 ty sią ce pa cjen tek.

W ubie głym ro ku Sa mo dziel ny Pu -
blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej w Lisz -
kach prze pro wa dził dzień otwar ty z kon -
sul ta cja mi u le ka rzy spe cja li stów oraz prze -
pro wa dził ak cję pro fi lak tycz ną ze sto ma -
to lo gii w szko łach. Za ku pio no no wy sprzęt
– apa rat USG, unit sto ma to lo gicz ny oraz
apa rat EKG. (TAŁ)

Ośro dek zdro wia na pro stej

W mie sią cu lip cu zmo der ni zo wa no na -
wierzch nię dro gi wo je wódz kiej Kry spi nów
– Ba li ce (na te re nie Kry spi no wa) z za sto so -
wa niem na wierzch ni re du ku ją cej ha łas na
od cin ku 1,1 km. Pra ce re ali zo wa no w ra mach
pro gra mu ochro ny śro do wi ska przed ha ła -

sem dla wo je wódz twa ma ło pol skie go, a ich
koszt wy niósł 976 ty się cy zło tych (za da nie
współ fi nan so wa ne ze środ ków Wo je wódz kie -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej). Wy mia na na wierzch ni po -
zwo li ob ni żyć ha łas w za kre sie 3 – 5 dB, co

jest rów no znacz ne ze zmniej sze niem na tę że -
nia ru chu o po ło wę.

Rów nież na dro dze wo je wódz kiej Kra -
ków – Cheł mek (na te re nie Li szek) roz po -
czento mo der ni za cję na wierzch ni z za sto so -
wa niem na wierzch ni re du ku ją cej ha łas. No -
wy as falt zo sta nie po ło żo ny na od cin ku 600
me trów (koszt za da nia – 460 ty się cy złotych,
współ fi nan so wa nie ze środ ków Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej). Za pla no wa na jest tak że
wy mia na sta rej na wierzch ni as fal to wej na
od cin ku 2,1 km na te re nie Ka szo wa.

TAŁ

Ma my no wo cze sne dro gi
Szyb ko i spraw nie zre ali zo wa no bu do wę ron da na skrzy żo wa niu dróg wo je wódz kich
w Kry spi no wie. In we sty cja kosz to wa ła 4, 25 mln zło tych, z cze go 85 pro cent to unij na
do ta cja. Za rząd Dróg Wo je wódz kich pro wa dzi obec nie ko lej ne in we sty cje po pra wia ją -
ce stan na wierzch ni dro go wych na te re nie na szej gmi ny.

Sa mo dziel ny Pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej w Lisz kach za koń czył ubie gło rocz -
ną dzia łal ność wy pra co wa nym zy skiem w kwo cie 89.243 zł i pra cu je obec nie w sta bil -
nej sy tu acji fi nan so wej. Pod sta wą je go dzia ła nia jest kon trakt z Na ro do wym Fun du -
szem Zdro wia.

W ro ku 2014 mi nę ło 10 lat od po wsta nia Ze spo łu Ta necz ne go „Cho chli ki” przy Fun da cji
im. Ks. Sie masz ki w Pie ka rach, któ ry dzia ła w ra mach za jęć po zasz kol nych. Ob cho dy
ju bi le uszo we roz po czął bal zor ga ni zo wa ny dla wszyst kich „Cho chli ków” przez ich ro -
dzi ców oraz wo lon ta riu szy uczęsz cza ją cych do li ceum w Cen trum Edu ka cyj nym „Ra -
do sna No wi na 2000” w Pie ka rach, któ rzy pod opie ką Mał go rza ty Per liń skiej i Mo ni ki
Son dej przy go to wa li dla nich wspa nia łą za ba wę ta necz ną. By ło we so ło, ko lo ro wo i prze -
bo jo wo.
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Lisz ki to kieł ba sa i ku kieł ki, Czu łów
– owo ce i wa rzy wa, Ście jo wi ce – wy ro by wi -
kli niar skie i wy pie ki. To nie wy czer pu je po -
ten cja łu ca łej gmi ny i wszyst kich Sto wa rzy -
szeń, któ re za pra sza my do współ pra cy.

Głów ny mi po my sło daw ca mi gran tu
„Ko szyk Li siec ki” był Pa weł Miś – Pre zes Sto -
wa rzy sze nia na Rzecz Zie mi Li siec kiej oraz
Dag ma ra Pi lis, miesz kan ka Ka szo wa, któ ra
zo sta ła po wo ła na przez be ne fi cjen tów na kie -
row ni ka gran tu. Pro gram „Pro dukt Lo kal ny
Ma ło pol ska”, w któ ry wcho dzi opra co wa ny
przez nas grant, współ fi nan so wa ny jest przez
Fun da cję „Part ner stwo dla Śro do wi ska” oraz
„Swiss Con tri bu tion” (szwaj car ski pro gram
współ pra cy z no wy mi człon ka mi Unii Eu ro -
pej skiej).

Ce lem na sze go gran tu jest pro pa go wa -
nie pro duk tów pol skich, po cho dzą cych z te -
re nu gmi ny Lisz ki, umoż li wie nie im wej ścia
na ry nek, w szcze gól no ści nie zwy kle chłon -
ny ry nek kra kow ski oraz na te ren wo je wódz -
twa ma ło pol skie go, eks por to wa nie ich nad -
wyż ki po za te re jo ny, a tak że prze kro cze nie
ba rier, ja kie sta wia ją w sto sun ku do pro duk -
tów spo żyw czych prze pi sy unij ne. Jed nym
sło wem „nie daj my się”.

Pro duk ty po cho dzą ce z nie wiel kich,
wła snych go spo darstw, w du żym stop niu wy -
twa rza ją cych żyw ność na po trze by wła sne,
gwa ran tu ją tym sa mym sto so wa nie pro eko -
lo gicz nych me tod upra wy i prze ro bu, a tak że
nie zwy kle ory gi nal ny i zróż ni co wa ny, uza leż -
nio ny od in wen cji wy twór ców asor ty ment
wy ro bów mię snych, na bia łu, a tak że świe żych
wa rzyw, owo ców i ich prze two rów. Pro duk ty
te o wy so kich wa lo rach od żyw czych i sma ko -
wych, wol ne są od za nie czysz czeń, szko dli -
wych do dat ków i kon ser wan tów, i co nie
mniej waż ne, za pew nia ją kul ty wo wa nie daw -
nych wspa nia łych pol skich tra dy cji ży wie nio -
wych. 

Kto nie lu bi od cza su do cza su zjeść paj -
dy ra zo we go, pach ną ce go, cie płe go jesz cze
chle ba, z praw dzi wym, wy ta pia nym smal -
cem, praw dzi wym ma słem al bo do brze uwę -
dzo nej, moc no na czosn ko wa nej kieł ba sy lub
dże mu, czy so ku bez kon ser wan tów i sztucz -
nych barw ni ków. To wszyst ko w gmi nie ma -
my, a an ti do tum na mniej die te tycz ne skład -
ni ki po ży wie nia sta no wią pro du ko wa ne
w Czu ło wie i spo ży wa ne w ogrom nych ilo -
ściach wa rzy wa i owo ce.

O ile na te re nach gmi ny Lisz ki, Kra ko -
wa, wo je wódz twa ma ło pol skie go, ca łej Pol ski,
a na wet da lej, zna ne jest po ję cie „kieł ba sa Li -

siec ka” (choć nie za wsze na zwa po kry wa się
z ja ko ścią) to nie wie lu lu dzi wie, że na te re -
nie gmi ny pro du ko wa ne są do sko na łe ory gi -
nal ne wy pie ki w tym ku kieł ki i chle by, wy ro -
by cu kier ni cze, se ry, dże my, so ki, a tak że wy -
ro by rę ko dziel ni cze. Kwit nie tak że pro duk cja
sa dow ni cza: cze re śni, wi śni, śli wek, ma lin,
agre stu, tru ska wek, brzo skwiń, bo rów ki ame -
ry kań skiej, orze chów oraz wa rzyw ni cza: po -
mi do rów wiel ko, śred nio i drob no – owo co -
wych, wa rzyw ko rze nio wych i in nych. 

Pro duk ty ogrod ni cze sprze da wa ne są
w Kra ko wie i na Ślą sku. Wie lu ama to rów
owo ców „pro sto z drze wa, czy krza ka” i za -
chę co nych ich kup nem po ce nach hur to wych,
przy jeż dża po nie bez po śred nio do pro du -
cen tów w Czu ło wie, po dzi wia jąc przy oka zji
nie zwy kle pięk ne wi do ki od Gar bu Ten czyń -
skie go po cząw szy, przez nad wi ślań skie do li -
ny po Ba bią Gó rę i Ta try na ho ry zon cie.

Otrzy ma ny przez nas z pro gra mu „Pro -
dukt Lo kal ny Ma ło pol ska” fun dusz gran to wy
obej mu je rów nież dzia ła nia pro mo cyj ne ta -
kie, jak druk ma te ria łów, or ga ni za cję szko leń
i wy jaz dów stu dyj nych, or ga ni za cję wy staw,
kier ma szów, fe sty nów, kon kur sów, or ga ni za -
cję punk tów sprze da ży pro duk tów lo kal nych
na te re nie Kra ko wa i wo je wódz twa, a tak że
or ga ni za cję za ple cza dla ich wy twa rza nia.

W so bo tę 12 lip ca w ce lach pro mo cyj -
nych zor ga ni zo wa ny zo stał Fe styn Ro dzin ny
i za ba wa ta necz na w Czu ło wie. Or ga ni za to -
rem by ło Sto wa rzy sze nie „Na Rzecz Roz wo -
ju Wsi Czu łów”. W przy go to wa niu wy sta wy
i kier ma szu pro duk tów lo kal nych oraz przy -
go to wa niach do kon kur sów bra ło udział wie -
le osób: soł tys Czu ło wa Ta de usz Ma stek z żo -
ną Bar ba rą, Pau li na Lu za row ska z mę żem Cy -
pria nem, Ga bry sia Ma stek, Kry sty na We so -
łow ska z cór ką Re na tą, Ma ria i Ro mek Gra -
bow scy z sy nem Ma te uszem, Ba sia Ko rze -
niak, a spo za na sze go Sto wa rzy sze nia Da nu -

ta Ber nert ze Ście jo wic i in ni pod okiem kie -
row ni ka gran tu – Dag ma ry Pi lis. 

Za wsta wien nic twem na sze go księ dza
pro bosz cza Krzysz to fa Ce bu li i dzię ki je go
obec no ści na im pre zie, Pan Bóg nam sprzy -
jał, za świe ci ło sło necz ko i nie ocze ki wa nie
zro bi ła się cu dow na po go da. Im pre za od by -
wa ła się na świe żym po wie trzu na te re nie bo -
iska szkol ne go i trwa ła od godz. 15.00 do 3.30
nad ra nem dnia na stęp ne go. Nie by ło żad -
nych eks ce sów (jak zwy kle zresz tą u nas) za -
ba wa by ła do sko na ła, wstę py wol ne, ochro na
za bez pie czo na.

Dla naj młod szych dzie ci zor ga ni zo wa -
no kon kur sy ma lo wa nia owo co wo -wa rzyw -
nych ob ra zów (I na gro da Ania Za włoc -
ka, II – Emil ka Iwań ska, III – Wik to ria Pió -
ro), ma lo wa nia kre dą owo ców i wa rzyw na
bo isku szkol nym (I – Ania Ko peć, II – Na tal -
ka Ma stek, III – Mi le na i Kac per Ła ska rzew -
scy), dru ży no wy qu iz ze zna jo mo ści czu łow -
skich owo ców i wa rzyw (oby dwie dru ży ny
za ję ły rów no rzęd nie I miej sce). 

Dzie ci w wie ku 10-14 lat bra ły udział
w trzech kon ku ren cjach: bie gu te re no wym
szla kiem czu łow skich sa dów o Pu char Soł ty -
sa (rów no rzęd nie: dru ży na chłop ców 18 p.,
dru ży na dziew czy nek 15 p. i 3 p. za szyb kość),
w wy ści gach z po mi do ra mi po to rze prze -
szkód (I miej sce Fra nek Blań da i Kac per
Grze siak, II – Ju sty na Su ska, III – Ka mil Zaj -
ger) oraz rzu cie ziem nia kiem do wi kli no wej
duc ki (I miej sce Ga bry sia Pry jom ko, II – Ku -
ba Kra jew ski, III – Ka ja Ko rze niak).

Wszyst kie dzie ci otrzy ma ły upo min ki,
a lau re aci trzech pierw szych miejsc w każ -
dym z kon kur sów – cen ne na gro dy. Dzie ci
mo gły nie od płat nie sko rzy stać z wie lu przy -
go to wa nych spe cjal nie dla nich atrak cji. Wiel -
ki dmu cha ny za mek i zjeż dżal nia, przy cią -
gnę ły tłu my chęt nych. Kieł ba ska mi z gril la
i socz ka mi zo sta ły nie od płat nie ob da ro wa ne
wszyst kie dzie ci uczest ni czą ce w im pre zie.

Do ro śli i dzie ci mie li oka zję po pi sać się
w kon kur sie ku li nar nym na naj lep sze cia sto
lub da nie z do dat kiem, co naj mniej jed ne go
owo cu i jed ne go wa rzy wa (dwa w jed nym)
upra wia ne go w Czu ło wie. Za cia sto „Let nie
orzeź wie nie” ucie ra ne z po rzecz ka mi I miej -
sce otrzy ma ła Ka sia Ga los, II miej sce za cia -
sto mar chew ko we Mał go sia An tos, III – za
bab kę mar chew ko wą z grusz ką i orze chem
Ania Ku ciń ska. Za da nie: I miej sce Sta sia Ga -
los za stek z wa rzy wa mi i owo ca mi o na zwie
„Chwi la Za po mnie nia”, II miej sce Re nia We -
so łow ska za „Mix sa łat ko wy”, III miej sce Ka -
ro lek Ga los (5 lat) za sa łat kę ja rzy no wą
z brzo skwi nia mi. Zdo byw cy trzech pierw -
szych miejsc w oby dwu kon ku ren cjach otrzy -
ma li cen ne na gro dy (for my do ciast, prze pi -
sy na sa łat ki i prze two ry owo co we, kar ne ty
wstę pu na ką pie li sko nad za le wem w Kry spi -
no wie).

Rów no le gle z kon kur sa mi od by wa ła się
wy sta wa po łą czo na z de gu sta cję i sprze da żą
pro duk tów lo kal nych. Wa rzy wa do de ko ra cji
przy go to wa ła Kry sia Ko peć i Ba sia Ma stek,
agrest czer wo ny Ka ta rzy na Woj na row ska,

„Ko szyk Li siec ki”
w Czu ło wie

W bie żą cym ro ku trzy or ga ni za cje po za rzą do we dzia ła ją ce na te re nie gmi ny Lisz ki: Sto -
wa rzy sze nie „Na Rzecz Zie mi Li siec kiej”, Sto wa rzy sze nie „Na Rzecz Roz wo ju Wsi Czu -
łów” oraz Sto wa rzy sze nie „Per spek ty wa” ze Ście jo wic, wy stą pi ły o grant pod ty tu łem
„Ko szyk Li siec ki” w ra mach pro jek tu „Pro dukt Lo kal ny Ma ło pol ska” i otrzy ma ły na ten
cel łącz ną kwo tę 100.000 zł.
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a zie lo ny Mar cin Ga los. Śli wy Kry sia i Wła -
dy sław Te kie li, bo rów ki ame ry kań skie Wła -
dy sław Po nie dzia łek, po rzecz ki czar ne, czer -
wo ne i bia łe Ela Ir lik, po ziom ki i bób Ania
Ka miń ska, po mi do ry, ma li ny i wi śnie Kry sty -
na i Ka zi mierz So la rzo wie, ogór ki ki szo ne
i dżem bo rów ko wy Ba sia Ma stek, grzyb ki
w oc cie i chleb na za kwa sie Kry sia Pi tu ła, se -
ry bia łe i bunz Kry sia Ko peć, se ry ko zie i mle -
ko Mo ni ka Su me ra, miód Mi chał Owca z Ba -
czy na, dżem brzo skwi nio wy i tort bo rów ko -
wy Mał go rza ta Po nie dzia łek. Ze Ście jo wic
Ewa Ry ba i Da nu ta Ber nert przy wio zły dże -
my m. in. z mar chew ki i ra bar ba ru, so ki z je -
żyn i ma lin, wi kli no we ko sze i po dusz ki
z gry ki, pa ni Ela z Rącz nej upie kła chleb żyt -
ni na za kwa sie z ziar nem, z Li szek po cho dzi -
ły ku kieł ki. Praw dzi wy aro ma tycz ny sma lec
zro bi ła Dag ma ra Pi lis, a la wen do we wrze -
ciona Bo że na Gie la row ska. De gu sto wa ne

i sprze da wa ne by ły też wy pie ki i da nia po -
cho dzą ce z kon kur sów. Sto ły ugi na ły się od
wspa nia ło ści, a de gu sta to rzy ję cze li z po dzi -
wu (czy taj: prze je dze nia). 

Po zmro ku uśpi li śmy dzie ci i za czę ła się
hu lan ka, trwa ją ca do bia łe go ra na. Uczest ni -
czy ło w niej po nad 300 osób. Od płat nie ser -
wo wa no kieł ba ski z gril la i pi wo. Opra wę mu -
zycz ną, na mio ty, pa ra so le i na gło śnie nie za -
bez pie cza ła do sko na ła, pro fe sjo nal na fir ma
X -Mu sic Ka ro la Cho dac kie go z Al wer nii. 

Szcze gól nie go rą co pra gnie my po dzię -
ko wać na szym sta łym spon so rom: Lu cy nie
i Grze go rzo wi Szew czyk – fir ma GRE GOR -
-CARS, Bar ba rze i Woj cie cho wi Ta ra si kom
– fir ma „Ma ra sik” – Kom plek so we Usłu gi
Bu dow la ne, Bar ba rze i Wi tol do wi Zaj ger
– fir ma SU PER -BUS, Pa try cji i Grze go rzo wi
Gra bow skim – fir ma „Pro -Do mi no”, Do ro cie
i Ja nu szo wi Fiu tow skim – fir ma DO RJAN,

SPÓŁ CE NAD ZA LE WEM, Be acie i Ry szar -
do wi Nę cek – Za kład Ślu sar ski Ry szard Nę -
cek, Sła wo mi ro wi Cy ga nik - fir ma WIK -BUD,
Zo fii i Ste fa no wi Ma dy dom – Re stau ra cja
„Ro man ti ca”, Te re sie i Hen ry ko wi Gra bow -
skim – Sklep ABC. Dzię ki Wa szej po mo cy
Czu łów sta je się co raz bar dziej przy ja zny lu -
dziom.

Wy ra zy na szej wdzięcz no ści na le żą się
rów nież za wsze nie za wod nym stra ża kom, za -
rów no gru pie mło dych: Fi li po wi Bo dzio ny,
Ma te uszo wi Gra bow skie mu, Ma te uszo wi
Nęc ko wi i Mar ko wi Kar czew skie mu za po -
moc w or ga ni za cji im pre zy, jak i gru pie tych
z wie lo let nim sta żem: Ro ma no wi Gra bow -
skie mu, Ro ma no wi Ga lo so wi, Ro ma no wi Su -
me rze i Grze go rzo wi Korcz ko wi za za bez pie -
cze nie im pre zy. Dzię ku je my!

prof. dr hab. Mał go rza ta Po nie dzia łek

Pro po zy cja spo tka ła się z ogrom nym
za in te re so wa niem. Dzie ci chęt nie bio rą
udział w za ję ciach zwłasz cza, że naj młod -
szym uczest ni kom mo gą to wa rzy szyć ro dzi -
ce. Za pew nio ny trans port jest do dat ko wym
atu tem, na to miast opie kę w cza sie po dró ży
za pew nia ją pra cow ni cy GOPS. Po mysł zor -
ga ni zo wa nia cza su wol ne go na ba se nie dla

dzie ci, dla któ rych ta ka for ma re kre acji czę sto
jest nie do stęp na z po wo du ogra ni czo nych
moż li wo ści ro dzi ców jest nie wąt pli wie do sko -
na łą ini cja ty wą i sta no wi fan ta stycz ną al ter -
na ty wę na wa ka cje – mó wi Iza be la Ma cał ka
kie row nik GOPS.

Pro jekt „Wa ka cje z wo dą” trwa ją cy od
11 lip ca do 1 sierp nia 2014 r. był fi nan so wa -

ny z kon kur su gran to we go „Wspie ra my Są -
sia dów” or ga ni zo wa ne go przez Kra ków
Air port. W pro jek cie wzię ło udział 40 dzie -
ci z te re nu gmi ny Lisz ki. Uczest ni cy pro -
jek tu pod opie ką wy szko lo nych in struk to -
rów oswa ja li się z wo dą po przez za ba wy
dla naj młod szych oraz uczy li się pły wać,
jak i do sko na lić róż ne sty le pły wac kie. Nie
za bra kło tak że cza su na za ba wę i zjeż dżal -
nię wod ną. 

Fun da cja im. ks. Sie masz ki cie szy się,
że dzię ki wspar ciu fi nan so we mu Kra ków
Aiport uda ło nam się spra wić, że na twa -
rzach tak wie lu dzie ci po ja wi ły się uśmie -
chy, a w oczach ra dość i za do wo le nie. Pro -
jekt ten do star czył nam wie lu wzru szeń.
(MK)

Wa ka cje z wo dą

Po li cjan ci z Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie rzo wie w Ba li cach za trzy ma li 20 let -
nie go miesz kań ca gmi ny Lisz ki na go rą cym uczyn ku kra dzie ży. Męż czyź nie po -
sta wio no za rzut kra dzie ży mie nia.

W Rącz nej za trzy ma no pię cio ro miesz kań ców z Kra ko wa, gmi ny Lisz ki i gmi -
ny Czer ni chów, ja ko po dej rza nych o po sia da nie środ ków odu rza ją cych w po sta ci
su szu ro ślin ne go ma ri hu any. Spraw com po sta wio no za rzut po sia da nia znacz nej
ilo ści środ ka odu rza ją ce go w po sta ci ma ri hu any. 

W Ście jo wi cach po li cjan ci za trzy ma li 17 let nie go i 16 let nie go miesz kań ca
gmi ny Lisz ki ja ko spraw ców kra dzie ży qu ada w Dą bro wie Szla chec kiej. Spraw cy
przy zna li się do za rzu ca ne go czy nu, od zy ska no rów nież skra dzio ne mie nie.

Po li cjan ci z Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie rzo wie za trzy ma li 46-let nią miesz -
kan kę Kra ko wa, ja ko po dej rza ną o do ko na nie kra dzie ży róż ne go ro dza ju przed -
mio tów go spo dar stwa do mo we go na szko dę miesz kan ki gmi ny Za bie rzów. Za trzy -
ma na do dat ko wo po szu ki wa na by ła przez Ko men dę Po wia to wą Po li cji w Bę dzi -
nie do od by cia ka ry. Po przed sta wie niu za rzu tów osa dzo no ją w Aresz cie Śled czym
w Kra ko wie.

W Za bie rzo wie za trzy ma no 59-let nie go miesz kań ca gmi ny Za bie rzów, ja ko
po dej rza ne go o do ko na nie kra dzie ży z wła ma niem do kon te ne ra i kra dzież na rzę -
dzi bu dow la nych. Męż czyź nie po sta wio no za rzut kra dzie ży z wła ma niem.

W Ba li cach za trzy ma no 33-let nie go miesz kań ca wo je wódz twa świę to krzy skie -
go, ja ko po dej rza ne go o po sia da nie środ ków odu rza ją cych w po sta ci su szu ro ślin -
ne go ma ri hu any. Spraw cy po sta wio no za rzut po sia da nia środ ka odu rza ją ce go w po -
sta ci ma ri hu any. 

Z po li cyj nych sta ty styk 

Gmin ny Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Lisz kach ko rzy sta jąc z moż li wo ści, ja ka po ja -
wi ła się w związ ku z re ali zo wa nym przez Fun da cję im. ks. Sie masz ki w part ner stwie
ze Sto wa rzy sze niem „Przy ja zne Pie ka ry” pro jek tem „Wa ka cje z wo dą”, dzia ła jąc na
rzecz dzie ci i mło dzie ży z te re nu gmi ny, za pro po no wał udział w za ję ciach re kre acyj -
nych na ba se nie w Cen trum Edu ka cyj nym „Ra do sna No wi na 2000”, dzie ciom ro dzin
bę dą cych pod opie ką ośrod ka.

Po li cjant z Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie rzo wie
sier żant szta bo wy Łu kasz Twar dow ski za jął trze -
cie miej sce w ple bi scy cie Po li cjant Ro ku or ga ni -
zo wa nym przez Ko men dę Wo je wódz ką Po li cji
w Kra ko wie wspól nie z Ga ze tą Kra kow ską.

Uzna nie
dla po li cjan tów
Do kon kur su zgło szo no 77 kan dy da tów. Sier -

żant szta bo wy Łu kasz Twar dow ski jest dziel ni co wym
re jo nu Kry spi no wa, Cho le rzy na, Mni ko wa i Czu ło -
wa. Jest tak że ko or dy na to rem ds. prze mo cy w ro dzi -
nie.

W Ko men dzie Po wia to wej Po li cji w Kra ko wie
od był się I etap kon kur su „Dziel ni co wy Ro ku 2014”,
w któ rym uczest ni czy li dziel ni co wi ze wszyst kich ko -
mi sa ria tów. Dwa pierw sze miej sca za ję li dziel ni co wi
z Ko mi sa ria tu Po li cji w Za bie rzo wie ob słu gu ją cy na
co dzień miesz kań ców gmi ny Za bie rzów: sierż. sztab.
Mar ta Woj ta szek i sierż. sztab. Pa weł Ru si nek.

Pod czas uro czy sto ści Świę ta Po li cji zor ga ni zo -
wa ne go w Ko men dzie Po wia to wej Po li cji w Kra ko -
wie, dwo je po li cjan tów z Ko mi sa ria tu Po li cji w Za -
bie rzo wie zo sta ło od zna czo ne me da la mi, a 22 otrzy -
ma ło awans na wyż sze stop nie. (red)
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Je go za kup sfi nan so wa li dru ho wie z Pie -
kar, któ rzy na ten cel otrzy ma li do ta cję od Sa -
mo rzą du Gmi ny Lisz ki w wy so ko ści 27.200
zło tych (w tym 12.200 zł to ekwi wa lent za
wy jazd do ak cji i udział w szko le niach za
2012 r.). Po jazd kosz to wał 70 ty się cy zło tych,
a po zo sta ła kwo ta (42.800 zło tych) to środ ki
wy go spo da ro wa ne przez ostat nie trzy la ta
przez stra ża ków. Dzię ku je my Wój to wi Gmi ny
Lisz ki Wa cła wo wi Ku li za wspar cie na szych
sta rań za ku pu no we go po jaz du oraz miesz -
kań com Pie kar, któ rzy co rocz nie hoj nie nas
wspie ra ją. Dziękujemy także radnemu Gminy
Liszki Markowi Legut ko za przekazane wspar-
cie finansowe oraz Ma te uszo wi Klag, któ ry sfi -
nan so wał za kup nie zbęd nej ra dio sta cji – mó -

wi pre zes Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Pie -
ka rach Mar cin Ma zur. Po za mon to wa niu
w sa mo cho dzie po sia da ne go przez jed nost kę
wy po sa że nia, po jazd jest go to wy do pro wa -
dze nia ak cji ra tow ni czo – ga śni czych.
W przy szłym ro ku pla nu je my za kup na je go
wy po sa że nie sprzę tu hy drau licz ne go do ra -
tow nic twa dro go we go. Ma my już nie zbęd ne
wy po sa że nie do ra tow nic twa me dycz ne go,
któ re za ku pi li śmy dzię ki do cho dom z or ga ni -
zo wa nych fe sty nów. Co rocz nie pod no si my po -
ziom wy szko le nia stra ża ków i w przy szłym ro -
ku bę dzie my już go to wi do udzie la nia po mo cy
ofia rom wy pad ków – do da je Mar cin Ma zur.

W OSP Pie ka ry ak tyw nie dzia ła 25 dru -
hów wspie ra nych przez 5 dru hów ho no ro -

wych. Bio rą udział nie tyl ko w ak cjach i szko -
le niach, ale na bie żą co pra cu ją spo łecz nie nad
po pra wą sta nu swo jej re mi zy. Ostat nio z wła -
snych środ ków za ku pi li ma te ria ły i we wła -
snym za kre sie od no wi li dru gi boks ga ra żo -
wy. Wsparł ich Sa mo rząd Pie kar, któ ry prze -
zna czył 5.000 zło tych na mon taż no wej bra -
my ga ra żo wej. Stra ża cy z Pie kar przy czy ni li
się rów nież do od no wie nia fi gur ki Mat ki Bo -
skiej przy pa ła cu, czę ścio wo do fi nan so wu jąc
jej re no wa cję.(TAŁ)

No wy po jazd w OSP Pie ka ry
Na wy po sa że nie OSP Pie ka ry tra fił lek ki sa mo chód ra tow ni czo – ga śni czy na pod wo ziu
mar ki Ci tro en Jum per. Po jazd jest uży wa ny, ale za in sta lo wa no na nim no wą za bu do wę
spe cja li stycz ną.

Już z da le ka wi docz na by ła spe cja li -
stycz na dra bi na wy so ko ścio wa gó ru ją ca nad
pla cem. Tym ra zem na szczę ście nie bra ła
udzia łu w aka cji ra tow ni czo – ga śni czej, ale
w nie co dzien ny spo sób słu ży ła dzie ciom, któ -
re pod nad zo rem stra ża ków mo gły spró bo -
wać swo ich sił (i od wa gi) w wspi nacz ce wy -
so ko ścio wej.

Dru ho wie z OSP Ka szów w ra mach
szko le nia prze pro wa dzi li dwie ak cje ra tow -
nic twa dro go we go wy ko rzy stu jąc spe cja li -
stycz ny sprzęt bę dą cy na wy po sa że niu po jaz -
du ra tow nic twa dro go we go Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej. 

Fe styn był tak że oka zją do za pre zen to -
wa nia no we go po jaz du bę dą ce go od nie daw -
na na wy po sa że niu Ka szow skiej OSP. Sa mo -
chód jest co praw da uży wa ny, ale o nie wiel -
kim prze bie gu i po sia da ory gi nal ną za bu do -
wę po żar ni czą ze zbior ni kiem na wo dę ga śni -
czą. Zo stał spro wa dzo ny z Ho lan dii, gdzie
słu żył w tam tej szych służ bach ra tun ko wych.
Koszt je go za ku pu wy niósł 221.678 zło tych,
z cze go 219.500 zło tych to do ta cja Gmi ny
Lisz ki (w tym: 40.000 zło tych środ ki wsi Ka -
szów z 2013 r., 40.000 zło tych środ ki so łec -
twa Ka szów z 2014 r., a 9.500 zło tych to ekwi -
wa lent za wy jaz dy OSP Ka szów do ak cji ra -
tow ni czo – ga śni czych i udział w szko le niach
za 2012 r.). Po zo sta ła kwo ta 2.178 zło tych to
środ ki OSP Ka szów.

Po jazd na pod wo ziu mar ki DAF po sia -
da na pęd na czte ry ko ła, co po zwa la na jaz dę
w trud nych wa run kach te re no wych. Nie -
zbęd ny sprzęt ra tow ni czy zo stał prze ło żo ny
z do tych cza so we go po jaz du bę dą ce go na wy -
po sa że niu OSP Ka szów. To naj lep szy po jazd,
ja ki do tej po ry mie li śmy, z zu peł nie in nym po -
zio mem tech no lo gii, co zna czą co uspraw ni
pro wa dze nie ak cji ra tow ni czo – ga śni czych.
Chce my po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy
wspar li na sze sta ra nia o je go za kup: Sa mo rzą -
do wi Gmi ny Lisz ki z Prze wod ni czą cym Ra dy
Gmi ny Lisz ki Zbi gnie wem Ka czo rem oraz
rad nym z Ka szo wa He le nie Tro jan i Ja nu szo -
wi Tro jan, a tak że soł ty so wi Ja no wi Ba ran,
któ ry był naj więk szym orę dow ni kiem w po zy -
ska niu środ ków na je go za kup. Dzię ku je my
tak że miesz kań com Ka szo wa za zro zu mie nie
na szych po trzeb. Na to miast Skarb nik Gmi ny
Lisz ki Jó ze fie Urban dzię ku je my za pe łen pro -
fe sjo na lizm w jej pra cy. Na sze sta ra nia mo gły
za koń czyć się suk ce sem dzię ki peł nej ak cep ta -
cji i zro zu mie niu na szych po trzeb przez Wój -

ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku lę – mó wi pre -
zes OSP Ka szów Jan Miś.

Dru ho wie z Ka szo wa przez ostat nie trzy
la ta uczest ni czy li w wie lu szko le niach (po nad
dwa ty sią ce go dzin), dzię ki któ rym jed nost -
ka jest w sta nie wy sta wić do ak cji, aż trzy sa -
mo dziel ne sze ścio oso bo we sek cje. Za an ga żo -
wa nie stra ża ków prze ja wia się tak że w dba -
ło ści o sprzęt i re mi zę. Tyl ko w ubie głym ro -
ku z wła snych środ ków wy re mon to wa li sa lę
szko le nio wą i za ple cze so cjal ne, w ro ku bie -
żą cym upo rząd ko wa li te ren wo kół re mi zy.
W pra ce za an ga żo wa ni są wszy scy stra ża cy,
każ dy z nich prze pra co wał dzie siąt ki go dzin,
za co im ser decz nie dzię ku ję – pod kre śla pre -
zes Jan Miś. W jed no st ce dzia ła ak tyw nie po -
nad trzy dzie stu stra ża ków, a śred nia wie ku
wy no si 26 lat. W ma ju br. po wsta ła Mło dzie -
żo wa Dru ży na Po żar ni cza, do któ rej na dal są
przyj mo wa ni naj młod si za in te re so wa ni nie -
sie niem po mo cy in nym. (TAŁ)

Pre zen ta cja
no wo cze sne go
sprzę tu

Dru ho wie z OSP Ka szów po raz ko lej ny zor ga ni zo wa li fe styn ro dzin ny z udzia łem pro -
fe sjo nal nie wy po sa żo nych ekip z Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (JRG2 oraz JRG3). Miesz -
kań cy Ka szo wa mo gli się za po znać ze spe cja li stycz nym sprzę tem oraz zo ba czyć pro fe -
sjo nal nie prze pro wa dzo ne ak cje ra tow nic twa dro go we go. 

Spro sto wa nie 
W po przed nim wy da niu „Zie mi Li siec -
kiej” w tek ście „Gmi na wspie ra klu by
spor to we” błęd nie zo sta ły po da ne kwo -
ty na wspie ra nie dzia łal no ści spor to wej
przez Gmi nę Lisz ki dla czte rech klu bów
spor to wych. Klu by te w bie żą cym ro ku
otrzy ma ją na stę pu ją cą po moc fi nan so -
wą: „Lisz czan ka” Lisz ki – 35.000 zło tych
(w tym 17.500 zło tych środ ki so łec twa);
„Wi sła” Je zio rza ny – 28.400 zło tych
(w tym 2.500 zło tych środ ki so łec twa);
„Tę cza” Pie ka ry – 20.900 zło tych (w tym
3.700 zło tych środ ki so łec twa); „Iskra”
Czu łów – 21.200 zło tych (w tym 4.000
zło tych środ ki so łec twa). Prze pra sza my
za wpro wa dze nie w błąd czy tel ni ków.

Re dak cja
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Tak też by ło w tym ro ku. Przy sło necz -
nej po go dzie prze pro wa dzo no na bo isku
spor to wym w Czu ło wie – Gmin ne Za wo dy
Spor to wo -Po żar ni cze jed no stek Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nej z te re nu gmi ny Lisz ki,
w któ rych wzię ło udział 13 dru żyn, w tym 2
ko bie ce, 2 MDP chłop ców i jed na MDP
dziew cząt z OSP Pie ka ry. Za wo dy zor ga ni zo -
wa ne by ły pod pa tro na tem Wój ta Gmi ny
Lisz ki – Wa cła wa Ku li przez Za rząd Od dzia -
łu Gmin ne go ZOSP RP przy ak tyw nym
udzia le OSP Czu łów. Na za wo dach był obec -
ny z -ca Ko men dan ta Miej skie go PSP w Kra -
ko wie mł. bryg. Sta ni sław No wak oraz Gmin -
ny Ka pe lan stra ża ków – ks. Wła dy sław Szy -
mo niak. 

Za wo dy ro ze gra ne zo sta ły tra dy cyj nie
w dwóch kon ku ren cjach: ćwi cze niu bo jo -
wym (sta no wią cym szcze gól ną atrak cję dla
zgro ma dzo nej pu blicz no ści) oraz w szta fe cie
po żar ni czej 7 × 50m z prze szko da mi. Ko mi -

sja sę dziow ska zło żo na z funk cjo na riu szy Ko -
men dy Miej skiej PSP w Kra ko wie pod kie -
row nic twem mł. bryg. Ro ber ta Ci sow skie go
oce nia ła prze bieg tych za wo dów. 

Po za cię tej ry wa li za cji ko lej ność czo ło -
wych miejsc w po szcze gól nych ka te go riach
by ła na stę pu ją ca: dru ży na dziew cząt MDP
Pie ka ry, a w ka te go rii dru żyn chłop ców MDP

Je zio rza ny, przed MDP Ka szów. Wśród ko biet
pierw sze miej sce za ję ła dru ży na z OSP Je zio -
rza ny, a dru gie dru ży na z OSP Mo ra wi ca.
Męż czyź ni wal czy li za cię cie, ale suk ces
z ubie głe go ro ku po wtó rzy ła dru ży na z OSP
Ka szów zaj mu jąc pierw sze miej sce (po raz
dru gi), przed OSP Je zio rza ny. Na trze cim
miej scu upla so wa ła się dru ży na z OSP Mni -
ków. Dal sza ko lej ność by ła na stę pu ją ca: OSP
Pie ka ry, OSP Ście jo wi ce, OSP Kry spi nów, OSP
Czu łów, OSP Mo ra wi ca.

Uczest ni cy otrzy ma li pa miąt ko we dy -
plo my, a zdo byw cy pierw szych trzech miejsc
– pu cha ry i na gro dy pie nięż ne ufun do wa ne
przez sa mo rząd gmin ny.

STO

Nie tyl ko do ak cji

Za wo dy zor ga ni zo wa ne by ły pod pa -
tro na tem Sta ro sty Kra kow skie go Jó ze fa
Krzy wo rze ki przez Za rząd Od dzia łu Po -
wia to we go ZOSP RP, Ko men dan ta Miej -
skie go PSP w Kra ko wie, Wój ta Gmi ny Zie -
lon ki przy udzia le OSP Bo su tów. Za wo dy
ro ze gra ne zo sta ły tra dy cyj nie w dwóch
kon ku ren cjach, ćwi cze niu bo jo wym (sta -
no wią cym szcze gól ną atrak cję dla zgro ma -

dzo nej pu blicz no ści) oraz w szta fe cie po żar -
ni czej 7 × 50m z prze szko da mi pod nad zo -
rem ko mi sji sę dziow skiej z sę dzią głów nym
mł. bryg. Ma riu szem Ba ła zym, z -cą do wód cy
JRG 7. 

Na try bu nach pa no wa ła przy ja zna at -
mos fe ra, ki bi ce moc no do pin go wa li swo ich
fa wo ry tów, a sa mi za wod ni cy kon ku ro wali
w du chu fa ir play. Gmi nę Lisz ki re pre zen to -

wa li dru ho wie z OSP Ka szów w ka te go rii
mę skiej oraz po raz pierw szy wy stą pi ła re -
pre zen ta cja gmi ny w ka te go rii ko biet – pa -
nie z OSP Je zio rza ny. W kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej ko lej ność czo ło wych miejsc w ka te -
go rii ko biet przed sta wia ła się na stę pu ją co:
OSP Mi ło ci ce, OSP Bo su tów oraz OSP Je -
zio rza ny. W kla sy fi ka cji mę skiej ko lej ność
by ła na stę pu ją ca: OSP Bo su tów, OSP Mi ło -
ci ce i OSP Waw rzeń czy ce. Zdo byw cy czo -
ło wych miejsc otrzy ma li pu cha ry, dy plo my
oraz na gro dy pie nięż ne.

STO

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

Wszy scy uczest ni cy wy jaz du prze żyli
praw dzi wą lek cję hi sto rii. Tra sa w zam ku
Książ „Od Pia stów do ta jem nic II Woj ny
Świa to wej” do star czy ła wie lu cie ka wych in -
for ma cji o trze cim, co do wiel ko ści zam ku
w Pol sce oraz na te mat hi sto rii Dol ne go Ślą -
ska. W zam ku gru pa zwie dzi ła kil ka wspa nia -
łych od re stau ro wa nych sal re pre zen ta cyj nych
mię dzy in ny mi: Sa lę Ba lo wą, Sa lę Mak sy mi -
lia na, Sa lon Ró żo wy i Sa lon Zie lo ny. Wy bra -
na tra sa po zwo li ła rów nież na po zna nie nie -
któ rych ta jem nic II Woj ny Świa to wej ukry -
tych w pod ziem nym kom plek sie „Rie se -Ol -
brzym”. Po za tym na te re nie wo kół daw nej
ksią żę cej sie dzi by moż na by ło po dzi wiać
pięk ne, wy pie lę gno wa ne ogro dy, a z punk tu
wi do ko we go moż na by ło zo ba czyć za mek

w peł nej kra sie. Na to miast mi ło śni cy ko ni
od wie dzi li ksią żę ce staj nie, a na ko niec po by -
tu w Ksią żu wszy scy po dzi wia li peł ne eg zo -
tycz nej ro ślin no ści oran że rie. 

Na stęp nie uczest ni cy wy jaz du mie li
oka zję zwie dzać ma low ni czo usy tu owa ne,
do sko na le za cho wa ne ru iny zam ku w Bol ko -
wie oraz znaj du ją ce się tu mu zeum re gio nal -
ne. Naj bar dziej cha rak te ry stycz nym ele men -
tu te go zam ku jest 25-me tro wa wie ża, z któ -

rej od waż ni człon ko wie gru py mo gli po dzi -
wiać wspa nia łe wi do ki na mia stecz ko i oko -
li ce oraz pod pa try wać przy go to wa nia do tur -
nie ju ry cer skie go. Wy ciecz kę moż na pod su -
mo wać jed nym zda niem: by ła cie ka wa
i atrak cyj na, po głę bi ła wie dzę hi sto rycz ną jej
uczest ni ków oraz by ła szan są na wza jem ne
po zna nie i in te gra cję na szej lo kal nej spo łecz -
no ści. 

Ja cek Ol szew ski

Szla kiem Zam ków Pia stow skich
Pięć dzie się cio oso bo wa gru pa miesz kań ców Ba czy na uczest ni czy ła w wy ciecz ce zor ga -
ni zo wa nej przez „Sto wa rzy sze nie Lep szy Ba czyn”, któ rej ce lem by ło zwie dze nie i po zna -
nie hi sto rii dwóch pia stow skich zam ków: Książ i Bol ków.

Na sta dio nie spor to wym TS Wę grz ce prze pro wa dzo no VII Po wia to we Za wo dy Spor -
to wo -Po żar ni cze Ochot ni czej Stra ży Po żar nej z te re nu Po wia tu Kra kow skie go, w któ -
rych wzię ło udział 26 dru żyn (w tym 8 ko bie cych). 

Stra ża cy się usta wicz nie szko lą i ćwi czą. Te mu też słu ży co rocz na or ga ni za cja za wo dów
spor to wo po żar ni czych ma ją ca za za da nie spraw dze nie spraw no ści stra ża ków, a rów no -
cze śnie po ka za nie się szer sze mu gro nu wi dzów. Od by wa ją się one co rocz nie, w róż nych
miej sco wo ściach, ale za wsze we dług tych sa mych zasad.
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Ta bli cę pa miąt ko wą z ini cja ty wy dy rek -
to ra szko ły Gra ży ny Gran dy i pro bosz cza
miej sco wej pa ra fii ks. Jó ze fa Obyr ta cza ufun -
do wa li miesz kań cy Je zio rzan i Ście jo wic.
Mszę świę tą w in ten cji szko ły od pra wił, a na -
stęp nie po świę cił ta bli cę pa miąt ko wą przy ja -
ciel z cza sów „kra kow skich” Ka ro la Woj ty ły
ar cy bi skup – se nior Me tro po li ta Czę sto chow -
ski Sta ni sław No wak, któ ry ro dem po cho dzi
z Je zio rzan i z tym miej scem wią że go wie le
cie płych wspo mnień. 

Od sło nię cia ta bli cy przy ka plicz ce w Je -
zio rza nach do ko nał Wójt Gmi ny Lisz ki Wa -
cław Ku la, któ ry za szczy cił nas swo ją obec -
no ścią. Na uro czy stość przy by li rów nież Za -
stęp ca Prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny Lisz -

ki Wła dy sław Szew czyk, rad na i soł tys Je zio -
rzan w jed nej oso bie Da nu ta Ja nas, rad ni po -
wia tu kra kow skie go – Ja ni na Gre la dy rek tor
Gim na zjum w Mni ko wie i Ja nusz Faj to, soł -
tys Ście jo wic Mał go rza ta An tos, dy rek to rzy
i pocz ty sztan da ro we za przy jaź nio nych szkół,
pocz ty sztan da ro we OSP w Je zio rza nach
i w Ście jo wi cach, lo kal ne sto wa rzy sze nia
„Per spek ty wa” i„Suk ces” oraz miesz kań cy Je -
zio rzan i Ście jo wic. 

Dal sza część uro czy sto ści na te re nie
szko ły roz po czę ła się od wspól ne go od śpie -
wa nia hym nu pań stwo we go i hym nu szko ły.
Po po wi ta niu za pro szo nych go ści przez dy -
rek to ra szko ły i krót kim prze mó wie niu, wy -
ra ża ją cym ra dość i wdzięcz ność z fak tu, że

na szej szko le pa tro nu je świę ty Jan Pa weł II
głos za brał Wójt Wa cław Ku la, któ ry rów nież
pod kre ślił wiel kość i świę tość na sze go pa tro -
na. Na stęp nie ucznio wie przed sta wi li wzru -
sza ją cy pro gram ar ty stycz ny o świę tym Ja nie
Paw le II. Na za koń cze nie dy rek tor szko ły ser -
decz nie po dzię ko wa ła przy by łym go ściom
oraz wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do zor -
ga ni zo wa nia tej nie zwy kłej uro czy sto ści. Na -
stęp nie za pro si ła go ści na obiad, a uczniów
i ro dzi ców na słod ki po czę stu nek.

SP Je zio rza ny

Nie zwy kła uro czy stość
w Je zio rza nach

Woj ciech Śnie gu la ma 22 la ta i jest
stu den tem III ro ku ra tow nic twa me dycz -
ne go, w stra ży po żar nej dzia ła od 2008 r.
Ju ry kon kur su do ce ni ło je go ofiar ność i po -
świę ce nie w służ bie na rzecz in nych. Woj -

ciech Śnie gu la ode brał z rąk mar szał ka Mar -
ka So wy ty tuł ho no ro wy Stra ża ka Mie sią ca
Ma ja, pa miąt ko wy dy plom oraz na gro dę fi -
nan so wą: ty siąc zło tych. W uro czy stym nada -
niu ty tu łu „Stra ża ka Mie sią ca”wzię li udział

tak że: Ka zi mierz Sa dy Dy rek tor Za rzą du
Wy ko naw cze go ZOW ZOSP RP Wo je wódz -
twa Ma ło pol skie go, Łu kasz Smół ka Z -ca
Dy rek to ra Za rzą du Wy ko naw cze go ZOW
ZOSP RP Wo je wódz twa Ma ło pol skie go,
An drzej Mróz Ma ło pol ski Ko men dant Wo -
je wódz ki Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz
Je rzy Sto pa – v -ce Pre zes ZOP ZOSP RP
Kra ków -ziem ski. Gra tu lu je my wy róż nie nia
i jed no cze śnie je ste śmy peł ni uzna nia za
bo ha ter skie za cho wa nie dru ha z zie mi li -
siec kiej.

STO

Stra żak mie sią ca
Ru szył kon kurs na Stra ża ka Ro ku Wo je wódz twa Ma ło pol skie go or ga ni zo wa ny przez
Urząd Mar szał kow ski oraz Za rząd Od dzia łu Wo je wódz kie go ZOSP RP. W czerw cu wy -
bra no po raz pierw szy naj lep sze go stra ża ka mie sią ca ma ja i zo stał nim druh Woj ciech
Śnie gu la z OSP Kry spi nów, któ ry w kwiet niu te go ro ku, na ra ża jąc wła sne ży cie, ura -
to wał to ną ce go w Za le wie Kry spi nów męż czy znę.

W Szko le Pod sta wo wej w Je zio rza nach ob cho dzo no dzie sią tą rocz ni cę nada nia szko le
imie nia Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II. Uro czy stość przy pa da ją ca w ro ku ka no ni za cji pa -
tro na by ła po łą czo na z od sło nię ciem i po świę ce niem ta bli cy upa mięt nia ją cej po byt Kar -
dy na ła Ka ro la Woj ty ły przy ka plicz ce w Je zio rza nach w czerw cu 1971 r. 

W kon kur sie wy pla ta nia, mi strzo wie te -
go fa chu – An na Ro spond, Jan Kró lik i Sta ni -
sław Kró lik po ka za li, jak spraw nie zro bić
kwiet nik, kosz dla psa oraz kosz na bie li znę.
Za in te re so wa niem cie szy ło się tak że sto isko
wy ro bów wi kli no wych, któ re ku siło na byw -
ców róż no rod ny mi ar ty ku łami.

Dzię ku je my spon so rom, któ rzy wsparli
na sze Świę to Wi kli ny. Dzię ku je my tak że stra -
ża kom i spor tow com Je zio rzan za po moc w or -
ga ni za cji im pre zy. Wspól nie uda ło nam się
zor ga ni zo wać przy jem ny spo sób spę dza nia
wol ne go cza su przez miesz kań ców Je zio rzan
i oko licz nych so łectw – mó wi Da nu ta Ja nas,
soł tys Je zio rzan i rad na Ra dy Gmi ny Lisz ki.

TAŁ

Świę to Wi kli ny w Je zio rza nach
Sto wa rzy sze nie „Suk ces” z Je zio rzan zor ga ni zo wa ło Świę to Wi kli ny, któ re go ce lem by -
ła in te gra cja miesz kań ców oko licz nych so łectw. Dla dzie ci or ga ni za to rzy przy go to wa li
wie le kon kur sów z atrak cyj nym na gro da mi, któ re ufun do wa li spon so rzy. Nie za bra kło
oczy wi ście wy sta wy wi kli no wych wy ro bów i do brej za ba wy dla do ro słych z wie czor nym
kon cer tem nie spo dzian ką i noc ną za ba wą ta necz ną.
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Te go rocz nym or ga ni za to rem roz gry wek
o Pu char Wój ta Gmi ny Lisz ki by ła „Lisz czan -
ka”, któ ra na or ga ni za cję tur nie ju, za kup na -
gród i opła ty sę dziow skie otrzy ma ła od Wój -
ta Wa cła wa Ku li 5.000 zło tych. Już me cze eli -
mi na cyj ne po ka za ły prze wa gę ze spo łów gra -
ją cych w V li dze („Lot nik”, „Ka szo wian ka”,
„Lisz czan ka”):
„Gwiaz da” Ście jo wi ce –„Tę cza” Pie ka ry – 1:4
„Iskra” Czu łów –„Lot nik” Kry spi nów – 0:7
„Lisz czan ka” Lisz ki –„Stra żak” Rącz na – 3:0
„Ka szo wian ka” Ka szów –„Wi sła” Je zio rza ny – 2:1

W pół fi na łach „Tę cza” prze gra ła z„Lisz -
czan ką” (1:3), a „Ka szo wian ka” po ko na ła
„Lot ni ka” (2:0). Mecz fi na ło wy, mi mo kon se -
kwent nych ata ków oby dwu dru żyn nie wy ło -
nił zwy cięz cy. W rzu tach kar nych „Lisz czan -
ka” wgra ła 4:2.

Naj lep szym bram ka rzem tur nie ju zo stał
Pa weł Ku śmier czyk z „Ka szo wian ki”, a kró -
lem strzel ców Piotr Dzi kow ski z „Lisz czan ki”.
Oka za łe pu cha ry dla zwy cięz ców i sprzęt
spor to wy dla wszyst kich dru żyn wrę czył Wójt
Wa cław Ku la.

Swo im zwy cię stwem w tur nie ju „Lisz -
czan ka” uczci ła ju bi le usz 66 lat swo je go ist -
nie nia. Mi nio ny se zon roz gry wek „Liszczn ka”
za koń czy ła awan sem do V Li gii okrę go wej.
Awans to wiel ka ra dość, ale tak że więk sze
kosz ty zwią za ne z wy dat ka mi na opła ty sę -
dziow skie i trans port. Za wod ni cy i dzia ła cze
klu bo wi suk ce syw nie na prze strze ni ostat -
nich lat po pra wia li za ple cze spor to wo – so -
cjal ne i nie sta nę li te raz przed na głą ko niecz -

no ścią do sto so wa nia obiek tu do wy ma gań tej
kla sy roz gry wek. Więk szość re mon tów wy ko -
na li we wła snym za kre sie, a klub stoi jesz cze
przed per spek ty wą ada pta cji stry chu, któ re -
go re mont po zwo li na po pra wę za ple cza
szko le nio wo – so cjal ne go. 

Szko ła Pod sta wo wa im. Oj ca Świę te go
Ja na Paw ła II w Je zio rza nach zo sta ła
wy róż nio na przez Mi ni ster stwo Edu -
ka cji Na ro do wej ty tu łem „Szko ła
w Ru chu” 2013/2014.

Ce lem pro gra mu by ło zwięk sze nie
ak tyw no ści uczniów na lek cjach wy cho -
wa nia fi zycz ne go i in nych za ję ciach
spor to wych or ga ni zo wa nych w szko le
i po za szko łą. Wszyst kie na sze dzia ła nia
zo sta ły po zy tyw nie zwe ry fi ko wa ne, co
skut ku je tym za szczyt nym wy róż nie -
niem. Po sia da my rów nież dy plom za
udział w pi lo ta żo wym pro gra mie „WF
z kla są” w I pół ro czu ro ku szkol ne go
2013/2014 i na dal uczest ni czy my
w prze dłu żo nej edy cji te go pro gra mu
po dej mu jąc dzia ła nia pro pa gu ją ce ro lę
za jęć spor to wych w ży ciu dzie ci.

Szko ła Pod sta wo wa w Je ziorz nach

Szko ła w ru chu!

Wła dze sa mo rzą do we gmi ny re pre zen -
to wa ły rów nież Dy rek tor Szko ły Pod sta wo -
wej w Czu ło wie Kry sty na Kru szew ska – zdo -
byw ca ty tu łu „Szko ły Uczą cej Się” oraz Kie -
row nik Gmin ne go Ze spo łu Eko no micz no -
-Ad mi ni stra cyj ne go Szkół – Mał go rza ta Ba -
ster -Bu dzia szek. Szko ła Pod sta wo wa w Czu -
ło wie w ba da niu kom pe ten cji uczniów kla -
sy VI – zdo by ła oce nę ogól ną – 9 sta ni nów, tj.
oce nę naj wyż szą z moż li wych!

Pro gram „Szko ła Uczą ca Się”, Cen trum
Edu ka cji Oby wa tel skiej i Pol sko -Ame ry kań -
ska Fun da cja Wol no ści do ce nia ją sa mo rzą dy,
któ re wspie ra ją szko ły w ich trud nej pra cy i,
któ re ro zu mie ją, że to ucze nie się uczniów
jest naj waż niej szym ce lem szko ły. Pre sti żo -
wym ty tu łem: „Sa mo rząd Przy ja zny Szko le
Roz wi ja ją cej Ucze nie Się Uczniów” zo sta ły
uho no ro wa ne: 74 sa mo rzą dy w Pol sce.

„Szko ła Uczą ca Się” (SUS) to pro gra my
dla dy rek to rów i na uczy cie li wszyst kich ty -
pów i po zio mów szkół, wspie ra ją ce zmia ny
pod no szą ce efek tyw ność na ucza nia i ucze nia
się. Wpro wa dza ją oce nia nie kształ tu ją ce do
pra cy szko ły i wspie ra ją współ pra cę na uczy -

Wy róż nie nie dla Gmi ny i szko ły

Rzu ty kar ne de cy du ją ce
„Lisz czan ka” zdo by ła Pu char Wój ta Gmi ny Lisz ki 2014 po trud nym bo ju w me czu fi na -
ło wym z „Ka szo wian ką”. Mecz za koń czył się bez bram ko wym re mi sem, a o zwy cię stwie
za de cy do wa ły rzu ty kar ne, a wła ści wie dwa nie strze lo ne rzu ty przez za wod ni ków „Ka -
szo wian ki”.

Ak tu al nie w„Lisz czan ce” w dru ży nie se -
nio rów i dwóch dru ży nach mło dzie żo wych
tre nu je po nad 40 za wod ni ków pod okiem
dwóch tre ne rów. Po awan sie po wstał tak że
klub ki bi ca, któ re go ini cja to rem i za ło ży cie -
lem jest by ły za wod nik Ma rian Ko wa lik.
Dzię ki swo je mu po my sło wi, sku tecz nie mo -
bi li zu je wie lu ki bi ców i by łych za wod ni ków
do ak tyw ne go wspie ra nia dru ży ny pod czas
roz gry wek. (TAŁ)

cie li w ze spo łach. SUS re ali zo wa ny jest wspól -
nie z Pol sko -Ame ry kań ską Fun da cją Wol no -
ści od 2000 ro ku.

Pro gram „Szko ła Uczą ca Się”, po przez
kon cen tra cję na pro ce sie na ucza nia i ucze nia
się, dą ży do po pra wy ja ko ści pol skich szkół.
Pro pa gu je zwięk sze nie za kre su wy ko rzy sta -
nia oce nia nia kształ tu ją ce go szko łach. Dzię -
ki OK moż na le piej po znać pro ces ucze nia się,
a w re zul ta cie mo dy fi ko wać dal sze na ucza -
nie i da wać uczniom in for ma cję zwrot ną po -
ma ga ją cą się uczyć. Wspie ra szko ły pra gną ce
efek tyw nie po ma gać uczniom w zdo by wa niu
wie dzy po przez szko le nia, warsz ta ty dla rad

Wójt Gmi ny Lisz ki Wa cław Ku la uczest ni czył w Spo tka niu Sa mo rzą dow ców i Dy rek to -
rów Szkół na Zam ku Kró lew skim w War sza wie. W trak cie spo tka nia ode brał ty tuł „Sa -
mo rząd Przy ja zny Szko le Roz wi ja ją cej Ucze nie Się Uczniów” przy zna ny wła dzom Gmi -
ny przez Cen trum Edu ka cji Oby wa tel skiej i Pol sko -Ame ry kań ską Fun da cję Wol no ści.

pe da go gicz nych, kon fe ren cje dla dy rek to rów
i na uczy cie li, kur sy in ter ne to we i stu dia po -
dy plo mo we. W „Szko le Uczą cej Się” pod sta -
wą dzia ła nia jest ści sła współ pra ca z dy rek -
to rem szko ły, bez któ re go wspar cia i za an ga -
żo wa nia nie jest moż li wa żad na zmia na
w szko le. (red)
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Oprócz świę to wa nia po sta no wi li śmy
ten kon cert za de dy ko wać ma mie na sze go ko -
le gi, któ ra wy ma ga spe cja li stycz ne go le cze -
nia, więc do chód ze sprze da ży bi le tów oraz
li cy ta cji prze zna czy li śmy wła śnie na ten cel.
Wie rzy my, że „Uśmiech prze ka za ny dru gie -
mu czło wie ko wi za wsze po wra ca”.

Wszyst ko za czę ło się w 2009 ro ku. Z ro -
ku na rok przy by wa ło osób, aż do ro ku 2014,
kie dy to w gru pie po nad 50 człon ków mo gli -
śmy świę to wać swo je pięć lat. Na tę oka zję ha -
la spor to wa w Lisz kach prze obra zi ła się
w praw dzi wy ta necz ny par kiet, na któ rym
na si tan ce rze mo gli za pre zen to wać swo je
umie jęt no ści. 

Ta niec wy peł nił du sze i umy sły za rów -
no wi dow ni, jak i wy stę pu ją cych. Mo gli śmy
po dzi wiać wszyst kie for ma cje ze spo łu ESCA -
PE oraz za pro szo nych spe cjal nie na tę oka zję

wie lu uta len to wa nych tan ce rzy mię dzy in ny -
mi: Od dział Przed szkol ny ze Szko ły Pod sta -
wo wej w Ka szo wie, Dzie cię cy Ze spół Ta necz -
ny Cho chli ki, Stu dio Ru chu SK – Art z ZPO
w Ka mie niu oraz Szko ły Pod sta wo wej
w Prze gi ni Du chow nej, SAL TROM Jazz, Gru -
pa Che er le aders Chil li, Du et Ba sia i Pau li na,
Art Dan ce – Ta niec To wa rzy ski. 

Oka za ło się, że oprócz tań ca go ście mo -
gli zre lak so wać się przy wy stę pach wo kal -
nych na szych tan ce rzy oraz wziąć udział w li -
cy ta cji zdjęć. Ta ostat nia wy wo ła ła za cię tą ry -
wa li za cję, któ rej efek tem by ła sa tys fak cjo nu -
ją ca kwo ta pie nięż na. Wszyst ko uwień czo ne
zo sta ło wspa nia łym tor tem z oka zji na szych
uro dzin.

Or ga ni za cja tak wiel kie go przed się wzię -
cia wy ma ga ła ogrom ne go po świę ce nia ze
stro ny wszyst kich za an ga żo wa nych osób.

Uda ną im pre zę za wdzię cza my na szej wspa -
nia łej eki pie ESCA PE Fa mi ly, któ ra wło ży ła
mnó stwo pra cy i cza su, że by wszyst ko by ło
do pię te na ostat ni gu zik. Bez nich przy go to -
wa nie te go przed się wzię cia by ło by po pro stu
nie moż li we.

Ko rzy sta jąc z oka zji pra gnie my po dzię -
ko wać wszyst kim, któ rzy przez pięć lat two -
rzy li to wspa nia łe dzie ło. Tan ce rzom za wiel -
kie po świę ce nie, ro dzi com za za ufa nie oraz
wszyst kim, któ rzy nas wspie ra li i z na mi
współ pra co wa li za sło wa otu chy i co dzien ne
wspar cie. Po dzię ko wa nia skła da my na rę ce
Wój ta Gmi ny Lisz ki Wa cła wa Ku li, za fi nan -
so we wspar cie oraz moż li wość or ga ni zo wa -
nia za jęć. Dzię ku je my rów nież obec ne mu dy -
rek to ro wi ZS w Lisz kach, Da riu szo wi Ja cho -
wi oraz by łe mu dy rek to ro wi, Jac ko wi Ja sioł -
ko wi za udo stęp nia nie sa li o każ dej od po wia -
da ją cej nam po rze. Ko lej ne wy ra zy wdzięcz -
no ści dla Ma te usza Kla ga oraz Ja nu sza Ko wa -
li ka za nie oce nio ne wspar cie fi nan so we, dla
An ny Szo stak za re we la cyj ne stro je, któ re dla
nas szy je. I oczy wi ście dla Bar ba ry Gą sior za
czas i za an ga żo wa nie w opie kę nad na szym
ze spo łem, czu wa nie nad stro ną tech nicz ną
i or ga ni za cyj ną. 

Wiel kie po dzię ko wa nia skła da my tak że
na rę ce pań stwa: Ewy i Ja nu sza Tro ja nów,
Mał go rza ty i Ja nu sza Ko wa li ków, Ali cji i Zbi -
gnie wa Ty ra łów, Agniesz ki i Sta ni sła wa Sku -
ciń skich, Ma rze ny i Ja nu sza Za lar skich, Do -
ro ty i An drze ja Urba niec, An ny Miś, Ka ta rzy -
ny Kli mas, Do ro ty Kru py, Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Ka szo wie oraz pań stwa Mar ców
za im po nu ją ce go tor ta. Dzię ku je my! 

ESCA PE Fa mi ly

Wiel ka ga la ESCA PE

Wy róż nie nie przy zna ne zo sta ło za ca -
ło kształt pra cy. Pod czas pre zen ta cji do rob -
ku Te atru Al ber tus wy mie nio no wszyst kie
z do tych cza so wych spek ta kli, zwra ca jąc
uwa gę na licz bę wi dzów, ja ką te atr go ścił
w swo ich pro gach, a tak że na cie płą at mos -
fe rę ota cza ją cą mni kow ską sce nę. Na gro dę
z rąk władz po wia tu ode bra li człon ko wie
te atru: Do ro ta Ka miń ska, Ewa Ba lic ka,
Agniesz ka Maj da i Mi chał Koź biał. Je ste śmy
szczę śli wi, że za uwa żo no na szą pra cę, któ -
rej głów nym na pę dem jest pa sja. Ogrom -

nym prze ży ciem dla nas jest rów nież fakt, iż
ga lę wrę cze nia na gród pro wa dzi ła wy bit na
i ce nio na ak tor ka te atral na – Mar ta Bi zoń,
któ ra skie ro wa ła do nas wie le ser decz nych
słów i w bez po śred niej roz mo wie po dzie li ła się
z na mi nie tyl ko swo im do świad cze niem, ale
też ener gią i cie płem – mó wią ak to rzy te atru
Al ber tus.

Przy po mnij my – Te atr Al ber tus dzia ła
nie prze rwa nie przy pa ra fii Św. Bra ta Al ber ta
w Mni ko wie od 2000 r., wspie ra ny przez ks.
pro bosz cza Sta ni sła wa Świę cia ka. Od ośmiu

Na gro da
dla Te atru Al ber tus

lat po sia da wła sną sa lę te atral ną z ku li sa -
mi i gar de ro bą. W lip cu roz po czął pró by do
swo jej dwu dzie stej dru giej pre mie ry, a po -
my słów na ko lej ne sztu ki nie bra ku je. 

Te atr Al ber tus skła da ser decz ne po -
dzię ko wa nia Dy rek tor Gim na zjum im. Ks.
Jó ze fa Po nia tow skie go w Mni ko wie, Ja ni -
nie Gre li za do ce nie nie pra cy ze spo łu i zło -
że nie wnio sku, dzię ki któ re mu zo stał on
no mi no wa ny do tej na gro dy. (DK)

Te atr Al ber tus z Mni ko wa otrzy mał wy róż nie nie Po wia tu Kra kow skie go wraz z na -
gro dą „Za wy bit ne osią gnię cia w dzie dzi nie twór czo ści ar ty stycz nej, upo wszech nia -
nia i ochro ny kul tu ry”. Wrę cze nie na gro dy mia ło miej sce pod czas uro czy stej ga li, któ -
ra od by ła się w Dwor ku Bia ło prąd nic kim w Kra ko wie. War to do dać, iż Te atr Al ber tus
był je dy nym na gro dzo nym z te re nu gmi ny Lisz ki.

Mie li śmy za szczyt za pro sić wszyst kich na szych wiel bi cie li, fa nów oraz ro dzi ców człon -
ków ESCA PE na na szą pierw szą Ga lę Ta necz ną z oka zji Ju bi le uszu Pię cio le cia ze spo łu
ta necz ne go.
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Pik nik po ma ga li zor ga ni zo wać stra -
ża cy i spor tow cy ze Ście jo wic oraz sto wa -
rzy sze nia two rzą ce „Ko szyk Li siec ki”, któ -
re go ce lem jest utwo rze nie sta bil ne go sys -
te mu po zy ski wa nia, wspar cia i sprze da ży
tra dy cyj nych pro duk tów wy pro du ko wa -
nych na te re nie gmi ny Lisz ki. Or ga ni za to -
rzy przy go to wa li gry i za ba wy dla dzie ci
z atrak cyj ny mi na gro da mi. Ogrom nym za -
in te re so wa niem cie szy ły się kon kur sy ro -
dzin ne. Zor ga ni zo wa no tak że wi kli niar skie
warsz ta ty dla dzie ci. 

Pa nie ze Sto wa rzy sze nia „Per spek ty -
wa” przy go to wa ły pysz ne cia sta, a im pre zę
ple ne ro wą za koń czy ła za ba wa ta necz na.
Do chód z pik ni ku zo stał prze zna czo ny na
re no wa cję ka plicz ki, któ rej re mont już zle -
ci ło ście jo wic kie sto wa rzy sze nie.

Trzy Sto wa rzy sze nia: „Na Rzecz Zie -
mi Li siec kiej”, „Per spek ty wa” ze Ście jo wic
oraz „Na Rzecz Roz wo ju Wsi Czu łów” wio -
sną te go ro ku utwo rzy ły „Ko szyk Li siec ki”.

Na sza dzia łal ność się roz krę ca. Ob ser wu je my
du że za in te re so wa nie rol ni ków i lo kal nych
pro du cen tów na szym pro jek tem, jed nak da się
za uwa żyć pew ną ostroż ność, z ja ką do nie go
pod cho dzą. Lu dzie mu szą uwie rzyć w efek ty
na szej współ pra cy. W każ dą so bo tę pro wa dzi -
my sprze daż ze bra nych od nich ar ty ku łów
i sprze da je my w Kra ko wie. Uru cho mi li śmy
sprze daż przez In ter net. Po śred ni czy my tak że
w kon tak tach – klien ci mo gą ku po wać bez po -
śred nio u wy twór ców. Za chę ca my wszyst kich
za in te re so wa nych współ pra cą z na mi pro du -
cen tów z te re nu gmi ny Lisz ki, bo wiem klien -
tów na na sze pro duk ty nie bra ku je. Chce my
zbu do wać so lid ną mar kę, a na sza dzia łal ność
nie jest se zo no wą ini cja ty wą – mó wi ko or dy -
na tor pro jek tu Dag ma ra Pi lis.

Pod czas pik ni ku pre zen to wa ne by ły wy -
ro by po wsta łe w po bli żu Ście jo wic: wi kli no -
we ko szy ki, ser we ty, wę dli ny, prze two ry owo -
co we, tra dy cyj ne cia sta oraz wa rzy wa i owo -
ce. Za in te re so wa nie wzbu dzi ły tak że su kien -

Pik nik Ro dzin ny
w Ście jo wi cach

ki wy ko na ne na szy deł ku przez Bo że nę Ka -
łu skę. Su kien kę dla dziec ka trze ba ro bić
oko ło czte rech go dzin. Na szy deł ku ro bi łam
też bu ci ki i in ne czę ści gar de ro by, a na wet
strój ką pie lo wy. Ta ka pra ca spra wia mi
przy jem ność – pod kre śla Bo że na Ka łu ska.

Miesz kań cy gmi ny chęt nie pre zen tu ją
wła sne pro duk ty pod czas im prez ple ne ro -
wych. Wi dać rów nież za in te re so wa nie
wśród klien tów, któ rzy czę sto ku pu ją je naj -
pierw z cie ka wo ści, a póź niej prze ko na ni do
ja ko ści, sta ją się sta ły mi klien ta mi. Waż na
dla nas jest tak że wy mia na róż nych prze pi -
sów, co po zwa la na od ro dze nie się wie lu już
za po mnia nych tra dy cyj nych wy ro bów. Ma -
my na dzie ję, że efek ty pod ję tej współ pra cy
bę dą trwa łe i da dzą wy mier ne ko rzy ści
miesz kań com – mó wi Pa weł Miś ze Sto wa -
rzy sze nia „Na Rzecz Zie mi Li siec kiej”.

TAŁ

Sto wa rzy sze nie „Per spek ty wa” ze Ście jo wic już po raz siód my zor -
ga ni zo wa ło Pik nik Ro dzin ny. Tym ra zem je go ce lem oprócz in te -
gra cji miesz kań ców i do brej za ba wy by ła pro mo cja wy ro bów lo kal -
nych przez „Ko szyk Li siec ki”.

w Lisz kach, Wik to ria No wak i We ro ni ka Pa -
ra ze szko ły w Ka szo wie, Ga briel Brzo skwi -
nia i Ju lia La lik ze SP w Mo ra wi cy, An na Ro -
sek i Bar tło miej Kli mek ze SP w Rącz nej,
Emi lia Ma ra sik i An na Ko peć ze SP w Czu ło -
wie, Wik tor Karcz ze SP w Kry spi no wie oraz
gru pa te atral na z Gim na zjum w Mni ko wie za
spek takl pt. „Wy spa”.

Każ dy wy stęp był nie po wta rzal nym zja -
wi skiem tak sa mo, jak nie po wta rzal ne by ło
i to spo tka nie, bo te atr w spo sób nie zwy kły
i wszech stron ny od dzia łu je na każ de go. Za -
tem za uwa żyć moż na by ło i łzy wzru sze nia,
i łzy śmie chu. 

Po dzię ko wa nia na le żą się tym, któ rzy
przy czy ni li się do re ak ty wo wa nia Gmin nych
Re mi ni scen cji Te atral nych – Wój to wi Gmi ny
Lisz ki Wa cła wo wi Ku li oraz ju ro rom – Do ro -
cie Ka miń skiej, Ja nu szo wi Ja ku basz ko wi
(pierw sze mu ini cja to ro wi gmin nych re mi ni -
scen cji), księ dzu An drze jo wi Ku bień co wi,
a przede wszyst kim na uczy cie lom (re ży se -
rom) – Jo lan cie Maj ce, An nie Soi, Ja no wi
Kor pa ko wi, Mar cie Czy żew skiej, Mag da le nie
Urban – Ko peć, Sio strze M. Ewan ge li nie, Ur -
szu li Sko ły szew skiej, Zu zan nie Ka pu ście,
Ewie Kul ce, Bo że nie Ja ku ba szek i Jo lan cie
Karcz za ogrom pra cy po świe co nej w przy -
go to wa nie pięk nych, o nie by wa łych wa lo rach
wy cho waw czych spek ta kli, któ re już za pi sa -
ły się na kar tach hi sto rii Gmi ny Lisz ki. 

Gim na zjum w Mni ko wie

i sce no gra fię. Te atr nie ist niał by, gdy by nie by -
ło w nim ak to rów i wi dzów. War to po chwa lić
jed nych i dru gich. Wi dow nia wy ka za ła się
doj rza ło ścią, gdyż z ogrom nym za in te re so wa -
niem i sku pie niem przyj mo wa ła ob ra zy pły -
ną ce ze sce ny. Ak to rzy sta nę li na wy so ko ści za -
da nia, cze go do wo dem by ły przy zna ne przez
ju ro rów wy róż nie nia za wspa nia łe kre acje ak -
tor skie – mó wi ju ror ka Do ro ta Ka miń ska.

Zło te Ma ski 2014 za ta lent ak tor ski
otrzy ma li: Mi chał Stru miń ski i Jan Ty ra ła ze
Szko ły Pod sta wo wej w Cho le rzy nie z Fi lią
w Mni ko wie, Ju lia Li twic ka z Ze spo łu Szkół

Wy zwa nia pod ję ło się osiem szkół z gmi -
ny Lisz ki: Szko ła Pod sta wo wa w Cho le rzy nie
z Fi lią w Mni ko wie, SP w Ka szo wie, Mo ra wi cy,
Rącz nej, Czu ło wie, Kry spi no wie, a tak że Ze spół
Szkół w Lisz kach i Gim na zjum w Mni ko wie.

Spek ta kle nie tyl ko na pa wa ły na dzie ją,
ale po ka zy wa ły bo gac two wszyst kie go, co
kry je w so bie „Te atr”. Z ra do ścią pa trzy łam
na róż no rod ne po my sły re ży ser skie. Po ja wi ły
się sztu ki współ cze sne, kla sycz ne, ba śnie, a na -
wet ko me dia opar ta na te atrze an tycz nym.
Waż ną ro lę od gry wa ła też mu zy ka. Re ży se rzy
sztuk za dba li o pięk ne ko stiu my, re kwi zy ty

Gmin ne Re mi ni scen cje Te atral ne 
W Gim na zjum im. Księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go od był się Prze gląd Ma łych Form Te -
atral nych – Ma ski 2014. Wa run kiem uczest nic twa by ło przy go to wa nie spek ta klu o do -
wol nej te ma ty ce dla świę te go Ja na Paw ła II. Przed sta wie nia do ty czy ły bez po śred nio wy -
żej wy mie nio nej po sta ci lub za gad nień war to ści w ży ciu mło de go czło wie ka.






