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Cuda Wianki PaWęzoWianki 
gotują na ekranie!  s. 4



GŁOS LISIEJ GÓRY

2

Z DRUGIEJ STRONY

Szanowni Państwo,
z  wielką przyjemnością odda-
jemy w  Państwa ręce kolejny 
numer Głosu Lisiej Góry. Mamy 
nadzieję, że i dla Państwa przy-
jemnością będzie lektura kwar-
talnika.
Przede wszystkim proponujemy 
pochylić się na tekstem wyjątko-
wym, z perspektywy roku – bo tyle już 
minęło od napaści wojsk Putina na Ukrainę – opisującym tam-
te, kompletnie zaskakujące i straszne dni, pierwsze dni wojny. 
Mówią o tym Maria Bykova i Ksenia Bykova, obywatelki Ukra-
iny, które zmuszone zostały do opuszczenia swojej Ojczyzny 
i przebywając obecnie w hotelu Wesoła w Nowej Jastrząbce, 
marzą o powrocie do domu: – Chcemy, by ta wojna, jak naj-
szybciej się skończyła – mówią. Mówi o tym także wójt gminy 
Arkadiusz Mikuła, a wspomnienia kolejnych osób zamieścimy 
w następnym wydaniu gazety.
Sporo ważnych informacji o  sporcie w  gminie znajdziecie 
Państwo na rozkładówce w  rozmowie z  Arturem Główczy-
kiem, koordynatorem Gminnego Centrum Sportu. – Praca 
tutaj, to praca na pełen zegar, od ósmej rano do dwudziestej 
drugiej, codziennie. Ale to cieszy, bo pokazuje, jak ważny i istotny 
dla mieszkańców gminy jest nasz obiekt. Dodajmy, że nie tylko 
gminy, bo z GCS korzystają tak kluby, jak i osoby indywidu-
alne, z bliższych i dalszych okolic, Tarnowa, Krakowa, Sando-
mierszczyzny, Podkarpacia… 
Zdecydowanie warto poznać sylwetkę Kamila Czarnika, Pań-
stwa sąsiada, młodego, niezwykle uzdolnionego baristy ze 
Starych Żukowic, a  właściwie w  tej chwili już z  Wrocławia, 
gdzie się przeprowadza. Pan Kamil został Mistrzem Polski Ba-
ristów w kategorii Latte Art! W nagrodę jesienią reprezento-
wał będzie Polskę na mistrzostwach świata w Tajwanie. Oczy-
wiście będziemy Państwa informować o sukcesach Czarnika. 
Ludzie z  pasją – takich staramy się Państwu pokazywać. 
W tym numerze rozmawiamy z Piotrem Curyłą z Brzozówki. 
Pan Piotr jest miłośnikiem i hodowcą ptaków egzotycznych. 
Ma niezwykłe i niezwykle piękne egzemplarze: papugi kró-
lewskie, białolice, bernard kragen, szkarłatki królewskie; 
kanarki czerwone, żółte, mini bordery i  glostery; amadyny 
wspaniałe; gołąbki kaplandzkie; bengaliki żółtobrzuche; czy-
żyki Magellana… i wiele innych. – Ptaki są jak ludzie, jeden ma 
bardziej donośny głos, drugi mniej. I, już niezależnie od śpiewu, 
każdy ptak jest inny, wygląda podobnie, ale inaczej się zachowu-
je, inaczej odzywa, to fenomen! – mówi. 
Zachęcamy także do zapoznania się z  tekstem o niezwykle 
medialnych i  kulinarnie uzdolnionych Paniach z  KGW Cuda 
Wianki Pawęzowianki. Otóż Panie wzięły udział w  sesji na-
graniowej nowego programu kulinarnego, jaki od kwietnia 
emitowany będzie w  telewizji STARnowa TV (to zarówno 
naziemna, jak i  internetowa telewizja, z  dużymi zasięgami 
i chętnie oglądana!). Autorem programu jest niżej podpisany 
- Zachęcam zarówno pozostałe koła z terenu gminy, jak i osoby 
niezrzeszone, ale zajmujące się produktami lokalnymi do udzia-
łu w programie. To znakomita okazja dla zaprezentowania tego, 
co w gminie najsmaczniejsze, a przy okazji promocja gminy, so-
łectw, kół i ich działalności.

Paweł Piszczek
Redak toR naczelny Głosu lisiej GóRy 
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WYDARZENIA

Kolejną z istotnych umów 
podpisanych w Urzędzie 
Gminy Lisia Góra w ostat-
nich dniach jest ta uru-
chamiająca powstanie 
budynku wielofunkcyjnego 
w Brzozówce. Koszt in-
westycji to 1 mln 850 tys. 
A 1 530 000 to środki ze-
wnętrzne.  

PoWstaje budynek 
WielofunkCyjny W brzozóWCe

12 milionóW na inWestyCje 
W edukaCję!

W pierwszych dniach marca w Urzędzie Gminy Lisia Góra 
podpisane zostały umowy na rozbudowę infrastruktury edu-
kacyjnej. Umowy z wykonawcami opiewają na kwotę w sumie 
12 milionów złotych.

Inwestycje realizowane będą w  trzech 
miejscowościach: Zaczarniu, Łuko-
wej i  Brniu. Inwestycje finansowane są 
z dwóch źródeł: środków własnych gmi-
ny oraz środków zewnętrznych w kwo-
cie 6 812 750 zł.
W Zaczarniu rozbudowane i przebudo-
wane zostanie istniejące przedszkole. 
Tutaj kwota opiewa na 4,3 mln zł. In-
westycja rozpoczęła się w styczniu br., 
a planowane zakończenie w maju 2024 r. 
W Łukowej w systemie zaprojektuj i wy-
buduj rozbudowane i  przebudowane 
zostanie przedszkole. Kwota bez mała 
5,5 mln zł. Inwestycja rozpoczęła się w 
styczniu br., a planowane zakończenie w 
styczniu 2025. 
Z kolei w Brniu przebudowana i  rozbu-
dowana o salę gimnastyczną wraz z za-
pleczem zostanie Szkoła Podstawowa. 
To trzeci i ostatni etap tej wielkiej inwe-
stycji. Inwestycja rozpoczęła się w stycz-
niu br., a planowane zakończenie to li-
stopad 2023. 

Wykonawcą budowy jest FAS-
-BUD z Żelazówki. 
W ramach prac powstanie budy-
nek o powierzchni 211,61 m3.
Rozpoczęcie inwestycji 
15.02.2023
Planowane zakończenie 
15.08.2024
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W telewizji STARnowa TV 
rusza nowy program kulinar-
ny „Coś na Ząb”, w którym 
prezentowane są tradycyjne 
przepisy z regionu tarnow-
skiego. Autorem i prowa-
dzącym program jest Paweł 
Piszczek, twórca książek kuli-
narnych, przewodnik kulinar-
ny i winiarski, a także… re-
daktor naczelny „Głosu Lisia 
Góra”. – Ten program to coś 
więcej niż zwykła prezentacja 
przepisu, coś więcej niż zwykły 
program kulinarny. Pokazuje-
my bowiem zarówno miejsca, 
z których przepisy pochodzą, 
jak i ludzi, którzy za nimi stoją, 
w tym koła gospodyń wiej-
skich, serowarów, pszczelarzy, 
piekarzy, masarzy, winiarzy, 
etc. Pokazujemy niesamowite 
bogactwo naszych terenów, ich 
piękno, tradycję i bogactwo – 
mówi Paweł Piszczek. 

W pierwszym odcinku występują panie 
z  KGW Cuda Wianki Pawęzowianki 
z Pawęzowa. Bogusława Pytka, Alicja 
Wałaszek i  Leokadia Foszt przygoto-
wały swoje popisowe dania: żeberka pie-
czone z  pieczoną kapustą (oczywiście 
wcześniej samodzielnie ukiszoną!) oraz 
tradycyjne prołzioki w  wersji wytraw-

Coś na Ząb z Pawęzowa

Cuda Wianki PaWęzoWianki 
gotują na ekranie!

STARnowa TV to 
telewizja z siedzibą 
w  Tarnowie publiku-
jąca informacje z  całego 
subregionu tarnowskiego. – Wśród na-
szych tematycznych programów brako-
wało dotąd programu o  takiej charakte-
rystyce, jak „Coś na Ząb”, pokazującego 
tradycyjne, lokalne przepis, ludzi, gminy, 
produkt lokalny. Teraz już jest – mówi 
Paulina Kuczera, redaktor naczelna 
STARnowa TV. – Dodam, że ciągle po-
szerzamy ofertę programową, budujemy 
coraz atrakcyjniejszą ramówkę. Jestem 
przekonana, że „Coś na Ząb” będzie cie-
szył się sympatią widzów.
Programy oglądać można zarówno w In-
ternecie, na kanale YouTube czy Facebo-
ok, jak też w telewizji naziemnej w Multi-
mediach i na Vectra na kanałach 226 lub 
140. 
- A ja oczywiście zapraszam do współpracy 
pozostałe panie i panów (!) z terenu gminy 
Lisia Góra, z  KGW czy też indywidualnych 
wytwórców. Myślę, że doświadczenie pań 
z KGW Cuda Wianki Pawęzowianki potwier-
dzi, że warto – kończy Paweł Piszczek. 

(Red) 

nej z masłem czosnkowym oraz słodkiej 
z dżemem ze smażonej na miodzie tarni-
ny oraz dżemem z czarnych porzeczek – 
także w tym przypadku wszystkie prze-
twory zrobiły panie własnoręcznie.
Cuda Wianki Pawęzowianki zaprezento-
wały się ze znakomitej strony. Stroje, księ-
ga pamiątkowa, dyplomy, wianki, kwiaty, 
przetwory… Było kolorowo i  filmowo. – 
I profesjonalnie, i bardzo wesoło, co możecie 
Państwo już wkrótce zobaczyć na ekranie te-
lewizji STARnowa TV – mówi Piszczek.
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W parafii kościoła świętego Wojciecha w Li-
siej Górze stoi przepiękna makieta przedsta-
wiająca tenże kościół. To dzieło emerytowa-
nego stolarza, a zarazem utalentowanego 
artysty Jana Janiszewskiego z Lisiej Góry. 

Makieta kościoła w Lisiej Górze wiernie oddaje architektonicz-
ny urok, urodę i znakomite proporcje świątyni. To prawdziwe 
dzieło sztuki wykonane niezwykle starannie, z wielką dbałoś-
cią o szczegół, o oddanie charakterystycznych elementów i za-
chowanie proporcji.
Rzeźba ma 65 cm wysokości. Tak, jak kościół który przedsta-
wia ma trzy nawy, dwie wieże i wszystkie pozostałe elementy 

rzemiosło, a WłaśCiWie sztuka…
architektoniczne. Podmurówki klejone są z maleńkich koste-
czek, tak jak jest rzeczywiście w kościele. Są tu ornamenty, 
dekoracje, witraże. Za te ozdobne części odpowiada Maria 
Kuca, szkolna koleżanka z roku p. Jana. Warto zwrócić uwagę 
na drzwi wykonane z maleńkich patyczków i z wykałaczek, na 
starannie wycięte i wyposażone w żaluzje okna na wieżach, na 
światło bijące z kościoła…
Wszystko, każdy szczegół makiety kościoła jest dokładnie 
zaplanowany, rozrysowany, w końcu ręcznie i wiernie orygi-
nałowi zrobiony. Pan Jan poświęcił na pracę mnóstwo czasu. 
Zbierał materiały, kupował drewno, patyczki, płyty. Zaczął we 
wrześniu, a skończył w grudniu. Wtedy, 22-go grudnia po rora-
tach, makietę wniesiono i ustawiono w kościele. Dzisiaj można 
ją oglądać w parafii, zdecydowanie warto! 

Jan Janiszewski jest emerytowanym stolarzem. 
Urodził się, pracował i mieszka w Lisiej Górze. 
Zawsze miał zacięcia artystyczne, zawsze lubił 
prace w drewnie. Z początku, tuż po szkole stolar-
skiej, zajmował się korzenioplastyką. I to z dużym 
sukcesem, bowiem zdobywał i medale, i nagrody, 
i puchary. Z korzeni robił różne lampy, wieszaczki, 
żyrandole... – Gdy tylko mąż brał do ręki korzeń, od 
razy wiedział do czego się nadaje, co z niego będzie, 
czy jakaś postać czy zwierzątko, czy przedmiot – opo-
wiada p. Maria, małżonka Jana Janiszewskiego. Całe 
mnóstwo prac artysty-stolarza trafiło do domów 
prywatnych, ale też do przedszkoli: różne pude-
łeczka, figurki, drobiazgi dla dzieci, jelonki, sarenki, 
a nawet teatrzyki! 
Pierwsza zawodowa praca p. Jana to był tarnowski 
teatr, gdzie wykonywał dekoracje do przedstawień. 
Potem poszedł na swoje, założył nieduży warsztat. 
Dzisiaj cieszy się zasłużoną emeryturą, ale wciąż 
jeszcze, raz na czas, gdy ktoś go poprosi, pomaga 
w drobnych pracach, ot, chociażby naprawiając 
drewniane narzędzia…

Remiza w Nowej Jastrząbce.  
Źródło: Facebook - Gmina Lisia Góra - ciekawostki, tajemnice, stare zdjęcia

Nostalgicznie w Obiektywie: kiedyś i dzisiaj…
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Kategorie Czytelników - bibliotka według wieku

do lat 5 6-12 13-15 16-19 20-24 25-44 45-60
Powy-
żej 60

Osoby 
uczące się

Osoby 
pracu-
jące

Pozostali

Lisia Góra 69 386 247 144 63 268 217 120 804 354 347
Nowe Żukowice 16 67 22 7 9 37 30 22 105    47 5958
Stare Żukowice 22 130 33 14 11 40 25 27 161 54 8787
Zaczarnie 37 76 15 6 1 41 31 24 98 49 8484
Ogółem 135 659 317 171 84 386 330 193 1168 504 578

Biblioteki Gminy Lisia Góra 2022 r. w liczbach 
Czytelnictwo

Biblioteka Czytelnicy W tym do lat 15

Lisia Góra 1690 693

Nowe Żukowice 210 105

Stare Żukowice 302 185

Zaczarnie 3 128

Ogółem 2432 1111

Zapraszamy do zapoznania się z niezwykle cieka-
wymi statystykami związanym z czytelnictwem 
i Gminną Biblioteką Publiczną w gminie Lisia 
Góra. Spośród całego mnóstwa precyzyjnych in-
formacji, jedna cieszy najbardziej – zdecydowany 
wzrost czytelnictwa! 
Sieć biblioteczna
Na terenie gminy funkcjonują cztery biblioteki: Gminna Biblio-
teka Publiczna w Lisiej Górze z Oddziałem dla Dzieci i Młodzie-
ży oraz Oddziałem dla Dorosłych i Filie w: Starych Żukowicach, 
Nowych Żukowicach oraz Zaczarniu.  

Dane dotyczące działalności Bibliotek
Stan księgozbiorów:
Placówka Księgozbiory  
Lisia Góra 23171
Nowe Żukowice 8805
Stare Żukowice 12371
Zaczarnie 9658
Ogółem 54005

Placówka Przybyło książek ogółem  W tym z zakupu Ubytkowano
Lisia Góra 1090 782 1711
Nowe Żukowice 320 318 380
Stare Żukowice 371 349 469
Zaczarnie 421 360 1420
Ogółem 2202 1809 3980

Ze środków Gminy zakupiono:
Placówka Liczba książek Wartość
Lisia Góra 367 8190
Nowe Żukowice 162 3141
Stare Żukowice 185 2868
Zaczarnie 245 3801
Ogółem 959 18000

Zbiory specjalne:  
Biblioteka Liczba zbiorów specjalnych
Lisia Góra 100
Nowe Żukowice 59
Stare Żukowice 56
Zaczarnie 46
Ogółem 261

Wypożyczenia
Wypożyczenia książek na zewnątrz

Biblioteka
Liczba wypo-
życzeń książek  
ogółem                

Literatura piękna dla dzieci Literatura piękna dla                             
dorosłych

Literatura z innych 
działów

Lisia Góra 19145 8677 7904 2564
Nowe Żukowice 2845 1527 885 433
Stare Żukowice 5216 3110 1564 542
Zaczarnie 4916 2911 1538 467
Ogółem 32122 16225 11891 4006
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Książki udostępnione  w czytelni
Biblioteka Liczba udostępnionych książek 

na miejscu
Lisia Góra 269
Nowe Żukowice 409
Stare Żukowice 232
Zaczarnie 315
Ogółem 1218

Wypożyczenia czasopism  na zewnątrz:
Biblioteka Liczba wypożyczonych czasopism 

na zewnątrz
Lisia Góra 89
Nowe Żukowice 82
Stare Żukowice 11
Zaczarnie 49
Ogółem 231

Czasopisma udostępnione na miejscu
Biblioteka Liczba udostępnień czasopism  

na miejscu  
Lisia Góra 136
Nowe Żukowice 4

Stare Żukowice 0
Zaczarnie 7
Ogółem 147

  

Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych
GBP w Lisiej Górze posiada i zarządza stroną internetową:  
www.bibliotekalisiagora.pl za pośrednictwem której promuje 
kulturę i czytelnictwo. Uzupełnieniem strony biblioteki jest 
profil na Facebooku, a także na YouTube.
Przez cały rok, sukcesywnie tworzona jest elektroniczna baza 
danych. Dotyczy to przede wszystkim zakupionych nowości 
książkowych. Katalogujemy zasoby biblioteczne w systemie 
Sowa SQL Premium.

Biblioteka %
Lisia Góra 100
Nowe Żukowice 70
Stare Żukowice 90
Zaczarnie 52

Biblioteka Liczba kompu-
terów

W tym  z dostę-
pem do Internetu

W tym udostępnio-
nych czytelnikom

Lisia Góra 5 5 1
Nowe Żukowice 2 2 1
Stare Żukowice 3 3 2
Zaczarnie 2 2 1
Ogółem 12 12 5

W stosunku do roku 2021 nastąpił zdecydowany wzrost liczby 
czytelników i wypożyczeń książek. Przybyło 600 czytelników, 
a wypożyczenie książek wzrosło o 179. Przybyło 251 książek. 
Ze środków Gminy zakupiono 959 książek o wartości 18.000 zł, 
natomiast w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytel-

nictwa 2.0. na lata 2021-2025, zakupiono 850 książek za sumę 
18.000 zł. Tematycznie zróżnicowane nowo zakupione książki 
przyciągnęły nowych czytelników w różnym wieku i w znacz-
nym stopniu poprawiły jakość i atrakcyjność zbiorów biblio-
tecznych oraz zaspokoiły potrzeby czytelników.

17 lutego w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Śmignie odbył się 
tradycyjny Babski Comber. Po 
dwóch latach przerwy spowo-
dowanej koronawirusem, wyda-
rzenie znów przyciągnęło rzesze 
kobiet z całego regionu, które 
chciały spędzić miło czas w wy-
łącznie damskim gronie.
Nowe znajomości, wymiana doświad-
czeń, pogaduchy, zabawa, śmiech, degu-
stacje – tak w największym skrócie prze-
biegał Babski Comber. Przypomnijmy, że 
to impreza o kilkusetletnich tradycjach, 
od paru lat odradzająca się i ciesząca ros-
nącą popularnością. Babski Comber wy-
wodzi się ze średniowiecza – była to lu-
dowa zabawa zapustna, odbywająca się 
zazwyczaj w tłusty czwartek. Najdokład-
niejsze przekazy dotyczące tego zwycza-
ju zachowały się w opisach obchodów 
Babskiego Combra w Krakowie, gdzie 
przekupki urządzały na rynku zabawę.

Czytelnictwo

Biblioteka Czytelnicy W tym do lat 15

Lisia Góra 1690 693

Nowe Żukowice 210 105

Stare Żukowice 302 185

Zaczarnie 3 128

Ogółem 2432 1111

Placówka Przybyło książek ogółem  W tym z zakupu Ubytkowano
Lisia Góra 1090 782 1711
Nowe Żukowice 320 318 380
Stare Żukowice 371 349 469
Zaczarnie 421 360 1420
Ogółem 2202 1809 3980
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W niedzielne popołudnie 
26 lutego w GOK Lisia Góra 
z siedzibą w Śmignie zorgani-
zowano wykład pt. „Ziołowe 
sposoby na odporność”. 
Prowadzący spotkanie Renata Stono i Ar-
kadiusz Ciołkowski omówili właściwości 
wielu rodzajów ziół oraz ich zastosowa-
nie i  dozowanie. Uczestnicy wykładu 
uzyskali całe mnóstwo cennych informa-
cji m.in. o tym, jak budować odporność. 
Biorąc pod uwagę olbrzymie zaintere-
sowanie tematem, już wkrótce odbędą 
się kolejne spotkania. Informacje o nich 
znajdą się m.in. na portalu gminy Lisia 
Góra oraz w gminnych mediach społecz-
nościowych. 

o ziołaCh, zielarstWie i zdroWiu
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To właśnie w tym domu - w którym kie-
dyś urodziła się moja babcia - dzięki 
wsparciu mojego męża, moich rodziców 
oraz przyjaciół, którzy ciągle powtarzali: 
„Dasz radę! Uda się!” –  narodził się pro-
jekt „Chata u Zielarzy”. Przestrzeń wyjąt-
kowa: suszarnia ziół, ogród pełen roślin 
o prozdrowotnych właściwościach, miej-

Skarby Natury z Lisiej Góry
Herbata ziołowa „Skarby Natury z Lisiej Góry”, pełna aroma-
tów i niepowtarzalnego smaku, to efekt mojej życiowej pasji, 
fascynacji ziołami oraz aspiracji zrobienia czegoś wyjątko-
wego w Lisiej Górze. Dlaczego właśnie tutaj? Otóż Lisia Góra 
to miejsce, w którym się urodziłam i wychowałam. To tutaj 
odziedziczyłam ponad 100-letni drewniany dom oraz ogród, 
gdzie ziemia nigdy nie była skażona środkami chemicznymi. 
 

sce spotkań, a w planach... któż to wie? 
Teraz rosną tu między innymi berberys, 
oczar, rokitnik i pokrzywa, które wyko-
rzystuję do tworzenia najwyższej jakości 
mieszanek ziołowych.
Od samego początku projektu „Chata 
u Zielarzy” spotykałam na swojej drodze 
ludzi, którzy w  każdy możliwy sposób 

okazywali mi swoje wsparcie. To właś-
nie na jednym z takich spotkań w Urzę-
dzie Gminy Lisia Góra z inicjatywy wójta 
gminy Arkadiusza Mikuły narodził się 
pomysł stworzenia lokalnej herbaty, 
którą pić będą mogli zarówno dorośli, 
jak i dzieci. Tak właśnie powstały „Skar-
by Natury z Lisiej Góry”, herbatka zioło-
wa o przyjemnym, oryginalnym smaku, 
która z  powodzeniem zastąpi zwykłą 
herbatę.
Już jako dziecko – zbierając i susząc z tatą 
kwiaty lipy i  głogu – nauczyłam się, że 
najcenniejsze jest to, co tworzymy samo-
dzielnie. Dlatego w „Skarbach Natury z Li-
siej Góry” znalazły się działające oczysz-
czająco i  wzmacniająco na organizm 
liście oczaru wirginijskiego, pokrzywy 
majowej oraz berberysu, które własno-
ręcznie pozyskuję z  mojej przydomowej 
plantacji. Swoje miejsce w herbatce mają 
też owoce bzu czarnego, które dodat-
kowo wzmocnią i  rozgrzeją organizm. 
Choć doceniam znaczenie wszystkich 
ziół, najbardziej cenię kwiaty i  dlatego 
w  herbatce nie mogło zabraknąć po-
marańczowych płatków nagietka lekar-
skiego o  działaniu przeciwzapalnym. 
Projekt „Chata u Zielarzy” w Lisiej Górze to 
nie tylko spełnienie moich zielarskich pasji, 
ale również powrót do miejsca dzieciń-
stwa i możliwość robienia czegoś wartoś-
ciowego dla ludzi, których znam i  wśród 
których się wychowałam.

Renata stono
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Ochotnicza Straż Pożarna w Lisiej Górze to 
prężnie działająca jednostka z piękną i długą 
historią, powstała przed 137 laty! Jej szeregi 
zasilane są przez 89 członków – czynni: 51, 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: 4, hono-
rowi: 8, wspierający: 26. Z początkiem 2023 
roku nasze OSP zasiliło dodatkowo dziesię-
cioro członków Dziecięcej Drużyny Pożarni-
czej w przedziale wiekowym od 6 do 11 lat. 

Na wyposażeniu OSP Lisia Góra 
znajdują się cztery samochody 
pożarnicze: dwa lekkie GLM Ford 
Transit i  GLBARt Renault Master, 
średni GBA Magirus oraz ciężki 
GCBM cysterna z ciągnikiem siod-
łowym Volvo.
W  samochodzie lekkim GLBARt 
znajduje się sprzęt ukierunkowany 
na ratownictwo techniczne i  działania 
zawiązane z  usuwaniem skutków wypad-
ków drogowych. Strażacy wyjeżdżają tym wozem 
również do działań związanych z udzielaniem pomocy przed-
medycznej. 
Samochód średni dysponowany jest głównie do pożarów, 
a  także usuwania powalonych drzew, zerwanych dachów, 
pompowania wody i pomiarów stężeń tlenków węgla. Oprócz 
wyposażenia w armaturę przeciwpożarową na samochodzie 
zamontowano między innymi: 4 sztuki aparatów ochrony gór-
nych dróg oddechowych (ODO), zestaw do udzielania pomo-
cy rannym, agregat prądotwórczy, motopompę i pilarki. 
Ewenementem na skalę kraju jest ciężki samochód typu cy-
sterna. W 2020 roku pojazd ten przeszedł gruntowny remont. 
Został wymieniony ciągnik siodłowy z Jelcza na Volvo. Cyster-
na otrzymała nową powłokę malarską oraz instalację elek-
tryczną. Pojazd stanowi zabezpieczenie wodne gminy w przy-
padku pożarów oraz innych zdarzeń losowych. GCBM należy 

Poznaj OSP z gminy Lisia Góra

osP lisia góra

do kompanii gaśniczej z  województwa małopolskiego oraz 
plutonu zaopatrzenia wodnego. 
Druhowie z OSP w Lisiej Górze każdego roku wyjeżdżają do 
około 100 różnych zdarzeń. Najczęściej są to wypadki drogo-
we oraz działania polegające na usuwaniu miejscowych za-
grożeń. Dużą część wszystkich wyjazdów stanowią również 
pożary i  wyjazdy gospodarcze. Do akcji wyjechać może 33 
przeszkolonych w różnym zakresie druhów. 
Nieodzownym elementem działań są ćwiczenia. Strażacy 
ochotnicy każdego roku uczestniczą w  różnych pozorowa-
nych zdarzeniach, podczas których utrwalają swoją wiedzę 
oraz nabywają nowych umiejętności.
Poza działaniami związanymi z  ratowaniem życia i  mienia 
mieszkańców, druhowie uczestniczą w uroczystościach pań-

stwowych na szczeblu gminnym i  religijnych w  para-
fii oraz poza nią. Każdego roku uczestniczą także 

w zawodach sportowo-pożarniczych. W wolnym 
czasie organizują wewnętrzne turnieje tenisa 

stołowego i piłki nożnej.

- Dzięki naszej dużej aktywności i zaangażowaniu członków, na-
sza jednostka ciągle się rozwija. Staramy się pozyskiwać nowy 
sprzęt, a także zmieniać i ulepszać otoczenie naszej remizy. Wciąż 
nie brakuje nam nowych pomysłów, aby móc prężnie działać, 
a  wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wstąpienia 
w nasze szeregi – mówią druhowie z OSP w Lisiej Górze. 
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Pod koniec lutego w hali 
sportowej przy Szkole Pod-
stawowej im. Marii Konop-
nickiej w Zaczarniu odbyły 
się Gminne Halowe Zawo-
dy Sprawnościowe drużyn 
MDP z gminy Lisia Góra. 
W zawodach uczestniczyły 
Młodzieżowe Drużyny Po-
żarnicze z Pawęzowa oraz 
Zaczarnia.
Końcowa klasyfikacja zawodów zakoń-
czyła się sukcesem drużyn z  Zaczarnia. 
Drużyna dziewcząt i drużyna chłopców 
zajmując 1 miejsca awansowali do zawo-
dów powiatowych w Ciężkowicach, któ-
re odbędą się jeszcze w marcu.
 

gminne halowe zawody 
sprawnościowe drużyn mdP
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W lutym w GCUM w Lisiej 
Górze uruchomiona została 
poradnia medycyny sporto-
wej. Badania dedykowane są 
dzieciom, młodzież i zawod-
nikom do 23. roku życia.

- Zasadniczym celem badań jest ustalenie 
czy zawodnik może uprawiać daną dyscy-
plinę sportu i w jakim stopniu oraz ocena 
ryzyka rozwoju niekorzystnych następstw 
zdrowotnych wskutek uprawiania danej 
dyscypliny sportu – wyjaśnia lekarz 
Katarzyna Kubiszyn-Ożga, dyrektor 
GCUM w Lisiej Górze.

GCUM dba, by podejść do tematu medy-
cyny sportowej rzetelnie i zgodnie z naj-
nowszą wiedzą medyczną oraz prawną. 
Dlatego na każdej z wizyt wykonywane 
są:
◊ pomiary antropometryczne,
◊ badania elektrokardiograficzne,
◊ badania ogólne moczu z oceną osadu 

(pacjent zgłasza się z wynikiem),
◊ badanie morfologii krwi obwodowej 

wraz ze wzorem odsetkowym (pacjent 
zgłasza się z wynikiem),

◊ oznaczenie stężenia glukozy w  suro-
wicy krwi (pacjent zgłasza się z wyni-
kiem),

◊ ogólne badanie lekarskie wraz z oceną 
stanu zdrowia jamy ustnej,

◊ badanie ortopedyczne,
◊ badanie ostrości wzroku za pomocą 

tablic Snellena,
◊ wypełnienie przez rodzica ankie-

ty zdrowotnej dziecka pomagające 
ukierunkować lekarza na ewentualny 
problem zdrowotny.

Każdy młody sportowiec zgłaszający się 
do poradni medycyny sportowej GCUM 
ma zakładaną tzw. kartę sportowca, 
dzięki czemu wracając na kolejną kon-
sultację precyzyjnie można monitoro-
wać stan jego zdrowia. 
Lekarzem zajmującym się Poradnią Me-
dycyny Sportowej jest znany pacjentom 
GCUM lek. med. Łukasz Ożga, ceniony 
specjalista chirurgii urazowo-ortope-
dycznej pracujący na co dzień w szpita-
lu w Dąbrowie Tarnowskiej na oddziale 
ortopedii, gdzie leczy operacyjnie cho-
rych, w  tym sportowców po urazach. 
Łukasz Ożga w GCUM już od dwóch lat 
stosuje ortopedyczną diagnostykę USG 
oraz leczenie nowoczesną metodą po-

medyCyna sPortoWa W gCum

dawania preparatów osocza bogatopył-
kowego i  wiskosuplementację dosta-
wową. Wato też podkreślić, że od 2016 
r. związany jest z  zespołem piłkarskim 
Bruk-Bet Termalica Nieciecza jako licen-
cjonowany lekarz PZPN zabezpieczają-
cy zawodników podczas meczów oraz 
poza nimi. W 2022 roku uzyskał certyfi-
kat Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Sportowej. 

Konsultacje w  Poradni Medycyny Spor-
towej kierowane są zarówno do zawod-
ników indywidulanych, jak i grup zorga-
nizowanych. – Obecnie nasza poradnia 
jest komercyjna, ale czuwamy i pracujemy 
nad tym, by jak najszybciej uzyskać na nią 
kontrakt z NFZ. O postępach w tej sprawie 
będziemy Państwa informować na bieżą-
co – mówi lekarz Katarzyna Kubiszyn-
-Ożga. 

Zgodnie z przepisami orzeczenie o zdolności do 
uprawiania sportu może zostać wydane na okres 
maksymalnie 12 miesięcy.
Są 3 rodzaje wizyt:
badanie wstępne, czyli wizyta mająca na celu okre-
ślenie predyspozycji oraz ewentualnych przeciw-
skazań do uprawiania danego sportu;
badanie okresowe, czyli konsultacja lekarza odby-
wana co 12 miesięcy;
badania kontrolne wykonywane u zawodników, 
którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, 
w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, 
utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

Lek. med. Łukasz Ożga, 
specjalista chirurgii 

urazowo-ortopedycznej
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Aktywne ferie
Na czas ferii zimowych Gminny Ośrodek Kul-
tury przygotował zajęcia dla uczniów, którzy 
nie mieli specjalnych planów na zagospo-
darowanie wolnego czasu. Dla dzieciaków 
i młodzieży przygotowano przeróżne formy 
plastyczne, animacje taneczno-ruchowe oraz 
zajęcia szachowe. Zorganizowano także pro-
jekcję filmów i gry w planszówki. Dodatkowo, 
wszyscy którzy grają w szachy, mogli skorzy-
stać z profesjonalnego instruktażu, a potem 
zweryfikowania swoich możliwości w roz-
grywkach z rówieśnikami.

Grupy kolędnicze 
z nagrodami!
Można powiedzieć, że już tradycyjnie grupy 
kolędnicze z terenu gminy Lisia Góra zgarnęły 
najważniejsze laury na prestiżowych mało-
polskich przeglądach.

Grand Prix 
Podczas 41. Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych  
„O Lipnicką Gwiazdę”, który odbył się w połowie stycznia, gru-
pa kolędnicza GOK Lisia Góra z/s w Śmignie zdobyła najwyższą 
nagrodę - Grand Prix oraz nominację na Ogólnopolski Konkurs 
Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej. Ponadto doce-
niono kunszt aktorski Józefa Matacza za rolę Heroda oraz po-
stać Marszałka w wykonaniu Edwarda Kędzierskiego. Na uzna-
nie zasługuje również Andrzej Matacz, który wcielił się w rolę 
Żyda.

Złota Rozeta Góralska
Grupa Kolędnicza Śmignianie zdobyła Złotą Rozetę Góralską 
i zajęła I miejsce w Bukowinie Tatrzańskiej na 51. Ogólnopol-
skim Konkursie Grup Kolędniczych.
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rok bohaterskiej 
Walki ukrainy
24 lutego minął rok, od 
kiedy rosyjskie wojska prze-
kroczyły granice Ukrainy 
i zaczęły zajmować jej te-
rytorium. Nie wierzyliśmy, 
że rozpętanie w XXI wieku 
konwencjonalnej wojny jest 
jeszcze możliwe. Byliśmy 
przerażeni brutalnością Puti-
na i zaskoczeni heroizmem 
oraz bohaterstwem Prezy-
denta Wołodymyra Zełen-
skiego. Porównanie na ma-
pie wielkości dwóch wrogich 
krajów, jakby z góry przesą-
dzało wynik wojny. Wyda-
wało się, że jest to kwestia 
kilku dni i Rosja zajmie całe 
terytorium Ukrainy. Tymcza-
sem ukraińska armia stawiła 
opór. Każdy dzień minionego 
roku dawał nam powody do 
podziwu bohaterstwa i he-
roizmu żołnierzy, a także 
prawdziwego patriotyzmu 
zwykłych obywateli tego 
kraju.

Oto relacje osób (kolejne zamieścimy 
w  następnym wydaniu Głosu Lisiej 
Góry), które opowiedzą o  początkach 
wojny na  Ukrainie, o  tym, co myśleli 
i  czego się obawiali po informacjach 
w  mediach o  napaści na kraj naszych 
sąsiadów; jak wyobrażali sobie prze-
bieg i czas wojny. Podzielą się też wspo-
mnieniami o  organizowaniu pomocy 
uchodźcom, którzy na początku wojny 
zdani byli całkowicie na pomoc innych 
krajów.

Granica z wojną
Czwartkowy poranek 24 lutego 2022 
r. zaskoczył mnie, jak pewnie wszyst-
kich. Mimo, że od kilku dni docierały 
wiadomości, że wojna wybuchnie, nie 
spodziewałem się napaści, która koja-
rzyła mi się z opisem września 1939 r., 
jaki znałem z podręczników do historii. 

Śledziłem scenariusz działań wojen-
nych Rosjan w  mediach, spoglądałem 
na mapę Ukrainy, by zobrazować sobie 
przebieg inwazji. Z  narastającym nie-
pokojem patrzyłem na sytuację lud-
ności cywilnej, szczególnie na matki 
z  dziećmi, które w  pośpiechu uciekały 
w kierunku granicy. Potrzebowały dużo 
czasu, by po niezwykle uciążliwej dro-
dze i  długotrwałych wyczekiwaniach 
na przejściach granicznych znaleźć się 
na terytorium Polski.
Martwiłem się też o sytuację w naszym 
kraju, co potęgowało jeszcze paniczne 
wykupywanie towarów, leków, czy po-
śpieszne wyrabianie paszportów. Tro-
ska dotyczyła też mojej rodziny, nie wy-
obrażałem sobie, że moi bliscy mogliby 
znaleźć się w takim położeniu, jak nasi 
sąsiedzi.
Narastające problemy uchodźców, któ-
rych miliony przekraczały granice prze-
kuły moje zmartwienia w pracę. Trzeba 
było szybko przygotować się na przyję-
cie uchodźców, zabezpieczyć im pobyt, 
wyżywienie, edukację, pomoc medycz-
ną, itp. Wspólnie z  pracownikami gmi-
ny i  mieszkańcami organizowaliśmy 
wszystko, co tylko było możliwe. Byłem 
bardzo zaskoczony skalą bezinteresow-
ności i hojności ludzi.
W  marcu  zaczęły docierać do nas całe 

rodziny, które znalazły schronienie za-
równo w  obiektach użyteczności pub-
licznej, jak i  w  prywatnych domach. 
W  marcu i  kwietniu 2022 r. na teren 
gminy Lisia Góra przybyło około 160 
osób. Momentami liczba sięgała ponad 
200 uchodźców. Często były to jedno-
dniowe pobyty w  hotelach lub kilku-
godzinne postoje dla osób przemiesz-
czających się dalej w głąb Polski lub do 
innych krajów europejskich.
Obecnie w hotelach i w budynkach uży-
teczności publicznej przebywa 39 oby-
wateli Ukrainy. Z informacji jakie posia-
damy, w  domach prywatnych mieszka 
12 osób. Liczby ciągle się zmieniają, bo 
część wraca do swoich domów, inni wy-
jeżdżają na zachód Europy.
Przyzwyczailiśmy się do obecności są-
siadów z  Ukrainy w  naszym lokalnym 
środowisku i będziemy pomagać im tak 
długo, jak ta pomoc będzie potrzebna.
Rocznica wybuchu wojny jest okazją, 
by podziękować wszystkim mieszkań-
com naszej Gminy za wielkie serca ot-
warte na pomoc ofiarom wojny, a także 
za wszystkie dowody empatii, bezinte-
resowności i wsparcia.
      
    

aRk adiusz Miku ł a
 wójt GMiny lisia GóRa 
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Chcemy, by ta wojna, jak najszybciej się skończyła
Maria Bykova, Ksenia Bykova, obywatelki Ukrainy

Do GOK-u w Śmignie wojna 
przywiodła uchodźców 17 
marca 2022 r. Przyjechały 
dwie rodziny, razem osiem 
osób. Jedna rodzina to mama, 
dwie córki i syn. Po jakimś 
czasie dojechała do nich bab-
cia i zostali przyjęci do jednej 
z rodzin w Śmignie, po czym 
wrócili do swojego domu 
na Ukrainie.
Druga rodzina, to babcia Maria, córka 
i dwie wnuczki, które przyjechały z Ob-
wodu Donieckiego. Mieszkały tutaj do 
21 stycznia, po czym zostały zakwa-
terowane. Maria i  Ksenia, mieszkanki 
Obwodu Donieckiego, jak wszyscy, nie 
wierzyły, że wybuch wojny w XXI wieku 
jest możliwy. Słyszały dźwięk silników 
samolotów, ale od 2014 roku przeloty 
i  wybuchy bomb na  Ukrainie zdarzały 
się często, więc nie zwracały uwagi. Śle-
dziły relacje w  mediach, obserwowały 
front zbliżający się do Doniecka i zaczy-
nały coraz częściej rozważać koniecz-
ność ucieczki. O decyzji przesądził fakt 

zbombardowania w  połowie marca 
części dworca kolejowego w  mieście 
– głównego połączenia komunikacyj-
nego. Udało się zabrać najbardziej nie-
zbędne rzeczy i wsiąść do pociągu, któ-
ry dojechał do Krematorska. Stamtąd 
zorganizowanym przez państwo pocią-
giem ewakuacyjnym dotarły do Lwo-
wa. Warunki w pociągu nie dały chwili 
wytchnienia, ponieważ dziewięć osób 
zajmowało powierzchnię przeznaczoną 
na dwie. Ze względów bezpieczeństwa 
jechano w całkowitej ciemności, nie po-
zwalano nawet na korzystanie z telefo-
nów komórkowych. We Lwowie działał 
już wolontariat. Miały szczęście, bo po-
znały Igora, jednego z  wolontariuszy 
- młodego, bardzo zaangażowanego 
i empatycznego człowieka. Pomógł im 
przekroczyć granicę Polski i zadeklaro-
wał dalsze wsparcie, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. Pierwszą dobę spędziły na te-
renie „Biedronki”, tam mogły się umyć 
i  coś zjeść. Nie pamiętają nazwy miej-
scowości, w której się znalazły.
Potem wszystko potoczyło się już bardzo 
szybko. Igor poprosił o pomoc swojego 
kolegę, Andrzeja, który również był wo-

lontariuszem i Oksanę - Ukrainkę miesz-
kającą w  Polsce i  organizującą pomoc   
rodakom. To właśnie Oksana przywiozła 
je do Śmigna 17 marca 2022 r. wieczo-
rem. Zostały zakwaterowane w  budyn-
ku miejscowego GOK-u. Wreszcie miały 
miejsce, gdzie mogły odpocząć, wyspać 
się, wziąć kąpiel i  zjeść. Mieszkańcy za-
dbali, by niczego im nie brakowało i oto-
czyli opieką. Tutaj mieszkały do 20 stycz-
nia 2023 r., po czym zostały przeniesione 
do hotelu „Wesoła” w Nowej Jastrząbce.
Marzeniem obu pań jest oczywiście 
powrót do kraju. Dom Marii stoi, do-
glądają go sąsiedzi i  znajomi. Blok 
Kseni też nie został zniszczony, mimo, 
że nieopodal spadła bomba, rozbiły 
się tylko niektóre szyby w oknach. Jej 
męża wojna zastała za granicą. Wy-
jechał z  Ukrainy na początku lutego 
2022 r. i  już nie wrócił do kraju. Obec-
nie przebywa w Niemczech. W najbliż-
szych dniach ma przyjechać do Krako-
wa, gdzie planują się spotkać.
Większość rodziny Maria ma w Odessie, 
nikt z nich nie opuścił kraju. Syn jej bra-
ta zginął na wojnie we wrześniu 2022 r., 
miał 30 lat, osierocił dwoje dzieci.

Wystawa haftu 
krzyżykowego
25 lutego w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Śmignie odbyła się wystawa obrazów wykona-
nych za pomocą haftu krzyżykowego, koralikowego 
i diamentowego. Poza walorami stricte estetyczny-
mi, wystawa stała się znakomitym pretekstem do 
spotkania pasjonatek haftu, platformą wymiany 
doświadczeń i pomysłów. 
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Centrum sPortu 
– daleko WięCej niż gminne
Rozmowa redakcyjna z Arturem GŁÓWCZYKIEM, 
koordynatorem Gminnego Centrum Sportu w Lisiej Górze
Artur Główczyk 
Od pięciu lat związany z Urzędem Gminy w Lisiej Górze, gdzie zajmuje się sprawami sportu. W ubiegłym roku po otwarciu Gmin-
nego Centrum Sportu zostało mu powierzone skoordynowanie pracy tego obiektu: terminarze rozgrywek i treningów, wynajem 
obiektu, organizacja imprez. – To praca na pełen zegar, od ósmej rano do dwudziestej drugiej, codziennie. Ale to cieszy, bo pokazuje, jak 
ważny i istotny dla mieszkańców gminy jest nasz obiekt – podkreśla Główczyk. 

Jak mówi stare porzekadło: sport to zdrowie. Wygląda 
na to, że gmina Lisia Góra, to wyjątkowo zdrowe miej-
sce, bo w sporcie dzieje się tu naprawdę sporo.
Tak, myślę, że mamy się czym pochwalić. Inwestycje w sport, 

w  aktywność mieszkańców, to widać i  to z  pewnością bardzo 
mocny obszar w naszej gminie. 

Zacznijmy od klubów i sekcji. Co rzuca się w oczy, to 
fakt położenia akcentów przede wszystkim na piłce 
nożnej.
Zdecydowanie najwięcej sekcji to sekcje piłkarskie, ale aktyw-

ne są i  boks, i  fitness, i  tenis stołowy, i  łucznictwo, i  szachy. Po-
pularność piłki nożnej jest zrozumiała i  oczywista, to fenomen 
w skali świata, globalny, nie inaczej jest u nas.

Na terenie gminy działa sześć klubów. Proszę je krótko 
scharakteryzować. 
Orzeł Lisia Góra. Seniorska drużyna gra w  B-klasie, jest lide-

rem i walczy o awans. Warto pokreślić, że w zespole gra najlepszy 
strzelec całej ligi – Wojciech Taraszka. 

KS Nowa Jastrząbka Żukowice. Tutaj jest 6 sekcji piłkarskich, 
czyli 6 kategorii wiekowych. Seniorzy grają w  najwyższej klasie 
rozgrywkowej z  wszystkich klubów z  terenu gminy, mianowicie 
w klasie okręgowej. Klub ma zamiar i aspiracje walki o awans do V 
ligi. Drużyna się wzmocniła, jest m.in. nowy, doświadczony, zna-
ny i ceniony trener Wacław Maciosek. 

KS Pawęzów to piłka nożna w  czterech kategoriach wieko-
wych. Drużyna seniorów gra w A-klasie w podokręgu Żabno, ma 
nowego trenera – Michała Marca. Klub w  Pawęzowie to także 
sekcja tenisa stołowego. Pingpongiści z  Pawęzowa awansowali 
w ubiegłym roku do wyższej klasy rozgrywkowej.

KS Łukovia Łukowa to klub piłkarski z drużynami w trzech ka-
tegoriach wiekowych. Seniorzy grają w tej samej klasie co Pawę-
zów, czyli A-klasa podokręg Żabno. 

KS Śmigno ma piłkarską drużynę seniorów w B-klasie z nowym 
trenerem - zawodnikiem Tarnovii Markiem Nalepą oraz drużynę 
w grupie Orlików.

Zorza Zaczarnie. Drużyna seniorów gra w  A-klasie, zajmuje 
drugie miejsce i  walczy o awans do okręgówki z Koszycami Wiel-
kimi. Drużynę juniorów trenuje Tomasz Sołowij, a w sumie w klu-
bie jest 6 drużyn.

A czy jest jakiś klub wyłącznie młodzieżowy?
„Lisek” Lisia Góra zrzesza młodych piłkarzy – drużyny tramp-

karzy i młodzików, których prowadzi były bramkarz Unii Tarnów, 
Łukasz Lisak oraz drużynę Żaków prowadzoną przez dyrektora SP 
w Lisiej Górze Jerzego Sadłonia.

Skąd kluby mają pieniądze, czy gmina je wspiera, dofi-
nansowuje?
Środki z gminy są kluczowe! I  trzeba przyznać, że gmina jest 

bardzo hojna. Na rok 2023 na wszystkie w/w kluby oraz na Aka-
demię Boksu i Akademię Piłkarską przeznaczonych zostało ponad 
600 tys. zł – najwyższa kwota dotacji wyniosła 96 tys. zł. To na-
prawdę duże pieniądze, wystarczy popatrzeć i porównać z innymi 
gminami w powiecie czy z Tarnowem. Oczywiście kluby są wspie-
rane dotacjami rokrocznie.

Rozumiem, że tegoroczne dotacje są wyjątkowo wyso-
kie.
Tak, to wynika z  uwarunkowań ekonomicznych. Jeszcze 

w ubiegłym sezonie wyjazd drużyny na mecz to była kwota rzędu 
300 zł, dzisiaj to prawie dwa razy tyle. 

Wspomniał Pan o Akademii Piłkarskiej. Czym ta organi-
zacja się zajmuje?
Akademia sama nie prowadzi żadnych sekcji, chociaż takie 

plany powoli się pojawiają. Zajmuje się natomiast komplekso-
wą pomocą klubom działającym na terenie gminy, dokładnie 
sekcjom dziecięcym. Zatrudnia i opłaca trenerów, wspiera kluby 
w rozliczeniach, księgowości, organizuje zawody i turnieje. 

Poza dotacjami dla klubów gmina inwestuje także 
w infrastrukturę sportową. Myślę zarówno o klubach, 
jak i szkołach.
Także tutaj wypada przyklasnąć. Tylko w minionym roku dzięki 

środkom z gminy udało się zakończyć remont klubowego budyn-
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ku w  Nowej Jatrząbce oraz zakończyć inwestycję w  Zaczarniu, 
gdzie nad budynkiem klubowym dobudowany został balkon z ta-
rasem. Na wspomnianych obiektach zamontowane zostało także 
oświetlenie, co pozwala na prowadzenie treningów po zmroku. 

W tracie są prace nad Orlikiem w Brzozówce. Ten obiekt bardzo 
się przyda, m.in. drużyna z Zaczarnia będzie mogła trenować na 
sztucznej nawierzchni. 

Nowoczesne, wymiarowe i świetnie wyposażone sale sporto-
we powstają przy szkołach, Łukowa w ub. roku, teraz Breń. 

No i oczywiście jest Gminne Centrum Sportu!
O Centrum za chwilkę porozmawiamy, tymczasem pro-
szę powiedzieć, ile Orlików jest na terenie gminy?
Mamy już dwa Orliki. Jeden w  Lisiej Górze przy szkole. Tu-

taj, gdy nie ma miejsca na Gminnym Centrum Sportu udostęp-
niamy boisko do treningu naszym drużynom. Drugi Orlik jest 
w Żukowicach, treningowo korzysta z niego drużyna z Nowej 
Jastrząbki. 

Czas na słów kilka o Gminnym Centrum Sportu, histo-
rycznie największej inwestycji w infrastrukturę sporto-
wą na terenie gminy.
7 mln zł to koszt inwestycji. Środki w  części to dotacje z  ze-

wnątrz. Centrum otwarto w sierpniu 2022 roku. Już we wrześniu 
swoje mecze ligowe rozgrywały tu seniorskie i młodzieżowe dru-
żyny Orła Lisia Góra i młodzieżowe drużyny z „Liska”. Z kolei pod 
koniec roku także pozostałe gminne drużyny zaczęły z  obiektu 
korzystać. Trzeba powiedzieć, że mają warunki do trenowania 
lepsze niż bardzo dobre, zarówno pod względem jakości obiektu, 
jak i wysoce preferencyjnych warunków finansowych, opłaty są 
czysto symboliczne. 

Z tego co wiadomo, Centrum Sportu może pochwalić 
się certyfikacją FIFA. 
Obiekt posiada licencję FIFA. W wakacje był u nas przedstawi-

ciel tej międzynarodowej federacji piłkarskiej, przeprowadzał ba-
dania nawierzchni, która bez problemu przeszła wszystkie próby, 
no i możemy się cieszyć, że mamy taki obiekt! 

Jakie są składowe Centrum?
Gminne Centrum Sportu jest pełnowymiarowym boiskiem ze 

sztuczną nawierzchnią, z czterotorową, 400-metrową bieżnią, ze 
stanowiskiem do skoku w dal i z salą do ćwiczeń – obecnie przy-
stosowaną do zajęć fitness dla pań, czyli wyposażoną w podsta-
wowy sprzęt: ciężarki, gumy, skakanki... Sprzęt dodajmy kupiła 
gmina. 

No właśnie, podobno fitness cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem.
Bardzo dużym! Mamy cztery grupy pań, które regularnie ćwi-

czą, cztery razy w tygodniu. 
Wracając do obiektu Centrum…
… Otóż przy GCS jest duży parking, chociaż biorąc pod uwagę, 

ile osób przychodzi kibicować, to powinniśmy się zastanowić nad 
jego powiększeniem. Mamy budynek, w którym jest wspomniana 
sala do fitness z szatnią, dwie szatnie z łazienkami, pomieszczenie 
biurowe i pomieszczenie magazynowe. Na tym budynku mamy 
trybuny na ok. 300 osób, a z jego obu stron wolno stojące miejsca 
do siedzenia. Włodarze gminy planują zadaszenie trybun, co bę-
dzie dużym udogodnieniem dla kibiców, osłoną przed deszczem 
i słońcem. 

Warto podkreślić, iż boisko usytuowane jest w bardzo przyjem-
nym miejscu. Z trzech stron otacza je zieleń, drzewa, do głównej 
drogi daleko, więc panują cisza i spokój. Do tego boisko piłkarskie 
wyposażone jest w oświetlenie ledowe, a drugie oświetlenie skie-
rowane jest na bieżnię lekkoatletyczną. 

A czy lekkoatletyka cieszy się zainteresowaniem? 

Coraz więcej osób korzysta, szczególnie teraz, po zniknięciu 
śniegu, z  bieżni. Wieczorami przychodzą pobiegać młodsi, ale 
i dorośli. Myślimy jednak intensywnie i planujemy promocję lek-
koatletyki, tak w obszarze sportowym, jak i rekreacyjnym.

Co konkretnie?
Przede wszystkim chcemy zorganizować olimpiadę lekkoatle-

tyczną dla naszych dzieci. Chcemy zaprosić dzieci ze wszystkich 
szkół gminy, podzielić na kategorie wiekowe i zorganizować kil-
ka dyscyplin, m.in. biegi na różnych dystansach, skok w dal, rzuty 
piłką lekarską, itp. Chcemy, by była to impreza duża, dwudniowa, 
prawdziwe święto sportu i naszych dzieci. Podobne zawody, ale 
nie olimpijskiej rangi, planujemy dla dorosłych amatorów. Widzi-
my, że coraz więcej ludzi chodzi z kijkami, biega, jeździ na rowe-
rach, dlatego chcemy im coś zaproponować.  

Powoli, a właściwie to w lawinowym tempie, Lisia Góra 
zaczyna być kojarzona z marką BOKS.
To prawda, ten sport cieszy się zainteresowaniem i młodych, 

którzy traktują go zawodowo, i  nieco dojrzalszych, którzy ćwi-
czą amatorsko, dla zdrowia i kondycji. Na terenie gminy działa 
również Akademia Boksu. Prowadzi ją zatrudniony przez gmi-
nę, Adam Wójcik. Pomimo  krótkiego okresu zawodnicy odnieśli 
mnóstwo sukcesów, nie tylko na arenie krajowej, ale i międzyna-
rodowej, walcząc m.in. w Węgrzech czy w Słowacji. Duże zainte-
resowanie, znaczące sukcesy – to przyciągnęło sponsorów, m.in. 
z  lokalnej stacji Orlen. Generalnie idzie to w bardzo dobrą stronę 
i jestem pewien, że boks w Lisiej Górze będzie się rozwijał i rzeczy-
wiście stanie się marką gminy. 

Oprócz boksu do sportowych drzwi gminy puka… 
łucznictwo!
Dokładnie. Do konkursu o dotację zgłosiło się stowarzyszenie 

łucznicze. Mamy na terenie gminy mieszkańców, którzy w  za-
wodach łuczniczych w kraju i za granicą uczestniczą. To piękny 
i wymagający sport. Planujemy zaprosić ich na nasze najbliższe 
gminne imprezy, może uda się przeprowadzić na terenie Cen-
trum, na naturalnej części boiska, zawody łucznicze. 

Jeszcze jakieś plany w zanadrzu?
Mamy trenera personalnego, zawodnika występującego w Orle 

Lisia Góra, który zaproponował, żeby zrobić zawody siłowe, wyci-
skanie, dźwiganie, etc. To widowiskowe dyscypliny, w ślad których 
może z czasem pójść stworzenie profesjonalnej siłowni. 

Ponadto czekamy na połączenie chodnikowe pomiędzy Brzo-
zówką a Lisią Górą. To by zamknęło atrakcyjny pierścień i pozwo-
liło bezpiecznie, i  w  komfortowych warunkach robić trasy trek-
kingowe, rowerowe czy nordic walking: Brzozówka, Lisia Góra, 
Śmigno, Pawęzów, Łukowa. 

Ściskamy kciuki za powodzenie planów. Dziękuję za 
rozmowę. 

Oblegane GCS
Gminne Centrum Sportu od początku cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko miesz-
kańców i klubów z terenu gminy. Z obiektu re-
gularnie korzysta 3-ligowa Unia Tarnów oraz jej 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego; 5-ligowa dru-
żyna Metalu Tarnów; 5-ligowa drużyna Tarnovii; 
wszystkie drużyny z terenu gminy Lisia Góra; goście 
z Bochni, Brzeska, Podkarpacia, i Świętokrzyskie-
go. W najbliższym czasie gościć będzie tu drużyna 
juniorów Wisły Kraków. – Wszyscy chwalą sobie 
warunki, organizację, to, że jesteśmy cały czas do 
dyspozycji. Cieszymy się, że tyle drużyn chce korzystać 
z naszego obiektu – mówi Artur Główczyk. 
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Podczas tegorocznych fe-
rii zimowych dzieci z gminy 
Lisia Góra miały możliwość 
uczestniczenia w licznych 
warsztatach tematycznie 
dostosowanych do wieku 
uczestników. Zajęcia dostar-
czyły dzieciakom wspania-
łych przeżyć i niekłamanej 
radości. 

„Ekomodnie” – to temat pierwszego 
feryjnego spotkania. Dzieci zaprojek-
towały i wykonały stroje z materiałów 
wtórnych. W  rezultacie powstały za-
równo ciekawe kreacje, jak i  modne 
dodatki.
Na kolejnych zajęciach było gwarno 
i wesoło. Wszystko za sprawą dzieci, któ-
re uczestniczyły w  grach planszowych 
i  zabawach. Dzieciaki m.in. wcielały się 
w  detektywów poszukujących  skarbu 
ukrytego w bibliotece.
Dużym wyzwaniem okazały się warszta-
ty szycia podstawowym ściegiem. Dzieci 
ucząc się szycia tworzyły walentynkowe 
serca z tkaniny. 
„Pejzaże zimowe” – to temat kolejnego 
spotkania, podczas którego powstały 
ciekawe prace z  wykorzystaniem róż-
nych technik i materiałów. Dzieci wyka-
zały się dużą kreatywnością. 
Na zakończenie ferii zimowych młodzi 
czytelnicy mieli możliwość poszerzyć 
swoją wiedzę o  zwierzętach, gdyż goś-
ciem był lekarz weterynarii z Lisiej Góry. 
Dzieci przyniosły swoich pupili, były 
to między innymi kot, żółw, rybka i pa-
tyczak. Pan doktor zbadał zwierzątka, 
a dzieciom dał wskazówki, jak się swoimi 
pupilami prawidłowo opiekować. W dru-
giej części spotkania dzieci wykonywały 
łapacze snów.
W  filii bibliotecznej w  Zaczarniu pod-
czas ferii zimowych dzieci samodzielnie 
wykonywały piasek kinetyczny z  mąki, 
oleju i  sproszkowanej kredy, natomiast 
kolejną inspiracją do wykonania serdu-
szek, były zbliżające się walentynki. Za 
zaangażowanie i uczestnictwo w feriach 
zimowych w  bibliotece, dzieci dostały 
drobne upominki. 

kreatyWne 
ferie 
W biblioteCe
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Biblioteka poleca:
Książki dla dorosłych: 
„Córki tęczy” Hanny Cygler to porusza-
jąca historia dwóch kobiet: 19-letniej Joy 
Makeba z  Pretorii, wychowującej siostry 
bliźniaczki oraz 40-letniej Zuzanny Fle-
ming, Polki, właścicielki fabryki z Gdańska. 
Pewnego razu dwie kobiety mieszkające 
wiele kilometrów od siebie, spotykają 
się. Autorka w swojej powieści pokazuje, 
jak różne jest codzienne życie kobiet na 
dwóch kontynentach – w Europie i Afryce. 
Jest to historia o kobiecej solidarności nie-
zależnie od koloru skóry. 

„Muzyka nocy” Jojo Moyes to kolejna 
powieść uwielbianej w  Polsce brytyjskiej 
autorki. Co tym razem pisarka przygoto-
wała dla swoich wiernych czytelniczek 
i  czytelników? Historię pełną emocji, 
wzruszeń i  skłaniającą do refleksji. Boha-
terką jest Isabele. Młoda kobieta w  tra-
gicznych okolicznościach straciła swojego 
ukochanego męża i można powiedzieć, że 
w jednym momencie spadła na nią lawina 
złych wiadomości. Jak uda jej się stanąć po 
tym wydarzeniu na nogi? Co lub kto przy-

niesie jej iskierkę nadziei, że coś dobrego wciąż na nią czeka? 

„Siostry nadziei” Agaty Puścikowskiej 
to nieznane historie bohaterskich kobiet 
walczących na Ukrainie. Autorka „Wo-
jennych sióstr” tym razem opisuje histo-
rię kobiet niezwykłych, choć niebywale 
skromnych i  toczących swoją walkę po 
cichu. Gdy wybuchła wojna, siostry za-
konne mogły wyjechać do Polski. Jednak 
większość wyjechać nie chciała. Czuły, że 
ich miejscem do życia i działania jest nadal 
Ukraina. Historie tu opowiedziane to spoj-
rzenie na wojnę z perspektywy cywilów, w tym tych najbar-
dziej poszkodowanych. Siostry opowiadając o swojej posłudze 
bliźnim, swoich lękach, twierdzą, że nic wielkiego nie robią, tyl-
ko starają się dawać ludziom nadzieję.

 „Echo” Aleksandry Rak to książka ni-
czym idealna melodia, jakiej chce się 
słuchać, by uspokoić myśli. Pozwala czuć 
rytm, w  którym biją serca bohaterów. 
Świat Sary nagle zatrzymał się w miejscu. 
Porzuciła wszystko, co dawało jej radość: 
grę na skrzypcach, studia, przyjaciół… 
W ciszy i samotności chciała znaleźć uko-
jenie, zapomnieć o  niespodziewanie 
utraconej miłości. Oddała pierścionek 
zaręczynowy, przekonana, że nie ma już 

nadziei i niczego do uratowania. Przypadkowe spotkanie daje 
jej jednak szansę na odzyskanie wszystkiego. Sara odkrywa, jak 
wiele jest w stanie poświęcić i zrobić, aby odzyskać ukochanego.

Książki dla dzieci i młodzieży :
„Aż po horyzont” Morgan Matson to 
historia dziewczyny i  chłopaka, którzy 
mają wspólnie odbyć podróż po Amery-
ce. Amy jedzie do swojej matki na drugim 
końcu kraju, a Roger zobowiązał się ją tam 
zawieźć. Każde z nich zmaga się ze swoim 
własnym problemem i musi stawić czoło 
przeszłości. Ona musi uporać się ze śmier-
cią ojca, on z  utraconą miłością. Wydaje 
się, że tę dwójkę, która spotyka się tylko 
w  dzieciństwie i  nie bardzo się pamięta, 
nie czeka nic fajnego. Zwykła jazda sa-
mochodem, trasą z góry ustaloną przez matkę Amy. Zbaczają 
jednak z drogi i zmieniają ustalony szlak. Wyprawa zmienia się 
w ekscytującą wycieczkę po stanach USA.

„Obiecałem ci gwiazdy” Weroniki 
Schmidt to wzruszająca historia o  przy-
jaźni i  miłości, a  także o  rozstaniu i  po-
wrocie. Czasem obecność nie równa się 
bliskości, a żeby trafić do czyjegoś serca, 
trzeba poznać jego przeszłość i ból, któ-
rego doświadczył. Maddy i Noah przyjaź-
nili się od dzieciństwa. Wyjątkowa więź, 
która ich połączyła, pozostała w  ich ser-
cach na zawsze, mimo że nie widzieli się 
przez cztery lata. Spotykają się ponownie 
w ostatniej klasie liceum, ale wtedy dziew-

czyna zauważa bezbrzeżny smutek w oczach chłopaka. Bijący 
od niego chłód i bolesny dystans stają się dla niej wyzwaniem. 
Postanawia dowiedzieć się, co przytrafiło się Noah i dlaczego 
kilka lat wcześniej zniknął bez pożegnania.

„Aniołki z  ul. Śliwkowej” Ewy Ostro-
wskiej to pełna humoru opowieść o  re-
zolutnej Fredzi, która z paczką przyjaciół 
przeżywa zwariowane przygody. Jest 
w  nich miejsce na wesołą zabawę, peł-
ne niebezpieczeństw perypetie i  wielką 
tajemnicę bardzo podejrzanie wygląda-
jących sąsiadów z ulicy Śliwkowej - pań-
stwa Mroczków. To książka, która rozba-
wi, wzruszy i dostarczy wielu wrażeń tak 
młodszym, jak i starszym czytelnikom.

„Widmo Pana Stopka” Pameli Butchart 
to opowieść z  tajemnicą. Maja i  jej przy-
jaciele odkrywają, że szkolny Pan Stopek 
gdzieś zniknął! Marysia sądzi, że wyjechał 
do Rzymu, lecz jeśli tak, to czemu za sta-
rą szopą unosi się mgławicowa chmura? 
I dlaczego Maja ma zimne nogi, mimo że 
nosi rajstopy? Wszystko staje się jasne, 
kiedy oczom dzieciaków ukazuje się pły-
nąca w  powietrzu tyczka Pana Stopka! 
Pan Stopek jest widmem i wrócił, żeby ich 
dopaść!
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Wielki zawodowy sukces od-
niósł Kamil Czarnik, młody, 
23-letni mieszkaniec Starych 
Żukowic. Podczas Mistrzostw 
Polski Baristów w kategorii 
Latte Art rozegranych w nad-
morskiej Rumii nie miał 
sobie równych. Zdobył tytułu 
Mistrza Polski, a tym samym 
przepustkę na Mistrzostwa 
Świata, jakie w listopadzie br. 
odbędą się w Tajwanie. 

Latte art
Na czym polega kategoria latte art? Otóż 
na „namalowaniu” spienionym mlekiem 
wzoru na kawie. Można to robić za po-
mocą techniki free-pour, która jest spe-
cjalnością Czarnika, a polega na wykona-
niu wzorów mlekiem nalewanym prosto 
z  dzbanka oraz techniki etching, kiedy 
to efekt uzyskuje się przy użyciu specjal-
nych patyczków. Oczywiście, czym bar-
dziej skomplikowany wzór, tym trudniej 
go wykonać. Liczą się staranność wyko-
nania, kreatywność, prezentacja baristy 
i technika pracy przy ekspresie. 

Nosorożec, orzeł, lew
Podczas zawodów w  pokonanym polu 
Czarnik zostawił kilkunastu rywali zwy-
ciężając z nimi z dużą przewagą. Zawo-
dy trwały trzy dni, poczynając od elimi-
nacji. W ich czasie przy barze w ciągu 5 
minut należało przygotować i wykonać 
na kawie jeden wzór. Kolejna konkuren-
cja odbywała się już na scenie głównej. 
Tutaj w ciągu 9 minut należało przygoto-
wać 6 zestawów kaw: 4 latte i 2 espresso 
macchiato. Po tych konkurencjach profe-
sjonale jury złożone z czterech sędziów 
– dwóch wizualnych oceniających poda-
ne kawy, technicznego sprawdzającego 
pracę przy ekspresie oraz głównego – 
wyłoniło i oceniło szóstkę finalistów. Za-
daniem finałowym było, znowu w ciągu 
9 minut, przygotowanie 6 kaw, na któ-
rych za pomocą dwóch różnych technik 
należało „namalować” trzy różne wzory. 
Pan Kamil na wzory wybrał nosorożca, 
orła i lwa. 
 - Od tego właśnie zaczyna się, od wymy-
ślenia wzorów. Potem są żmudne ćwi-
czenia już przy ekspresie. Miesiące pracy 

kamil Czarnik mistrzem Polski 
baristóW W kategorii latte art!

po kilka godzin dziennie – mówi Kamil 
Czarnik, który do mistrzostw przygoto-
wywał się u Tomasza Wietrzyka ze szkoły 
baristów działającej przy tarnowskiej pa-
larni kawy Agifa. 
Podczas mistrzostw największym wy-
zwaniem był stres, myśl o  tym czy nie 

zadrżą ręce, czy wzór będzie perfekcyj-
ny, czy utrzyma się symetrię wzorów, 
powtarzalność, kontrast między kawą 
a  mlekiem. Wyniki pokazały, że Kamil 
Czarnik poradził sobie wybornie.
– Sukces tym większy, że to był mój debiut 
– mówi Czarnik.

Kamil Czarnik ma 23 lata, pochodzi 
ze Starych Żukowic i tutaj mieszka. 
Ukończył ZSEG przy ul. Bema w Tarno-
wie. Przez ostatnie trzy lata pracował 
w restauracji Browar Tarnowski. Tutaj na 
dobre zaraził się pasją zdobienia kawy wy-
myślnymi wzorami. Zaczynał od klasyki, czyli serc i tuli-
panów. Potem przyszedł czas na dużo bardziej skompli-
kowanie wzory. Obecnie dążąc do zawodowego rozwoju 
przeprowadza się do Wrocławia, gdzie swoje kompe-
tencje rozwijał będzie w jednej z tamtejszych kawiarni. 
Kawę pije odkąd pamięta i oczywiście bardzo ją lubi, choć 
ulubionego gatunku czy stylu dla siebie jeszcze nie odna-
lazł, wciąż próbuje, poszukuje. 
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Tajwan
Nagrodą za zdobycie mistrzostwa Polski 
jest m.in. kwalifikacja do tegorocznych 
Mistrzostw Świata Baristów w Tajwanie. 
Będą one przebiegały podobnie do pol-
skich mistrzostw, bowiem tego typu za-
wody opierają się na identycznych regu-
laminach. Mimo, iż do listopada jeszcze 
sporo czasu, Czarnik już rozpoczął przy-
gotowania. – Jestem na etapie wymyśla-
nia wzorów, to pierwsza rzecz. Gdy już po-
dejmę decyzję, przyjdzie czas na ćwiczenia 
praktyczne – mówi. Czy jest optymistą? 
Oczywiście tak, chociaż zdaje sobie spra-
wę, że konkurencja będzie dużo większa, 
w końcu na starcie staną najlepsi bariści 
z całego świata!

Zwierzenia baristy
Czy Polacy to smakosze kawy, czy się na niej znają?
Zależy od klienta, są tacy którzy się znają, dopytują o gatunek, sposób pale-

nia, etc. Z kolei dla innych to nie jest ważne.

Sekret dobrej kawy?
Sekret dobrze zaparzonej kawy zależy od naszych umiejętności, sprzętu i ga-

tunku kawy. 

Czy w przypadku przeróżnych białych kaw ma znaczenie gatunek 
mleka, jego tłustość?
Typowo do wzorów używa się mleka zwierzęcego 3,2% tłuszczu. Są też mle-

ka specjalne o zawartości tłuszczu 3,4%, teoretycznie tłustsze mleko może się 
lepiej pienić. Ja zawsze używam 3,2%.

Najbardziej skomplikowany wzór, „rysunek” na kawie?
Zaczynałem, jak chyba każdy, od serc, tulipanów i łabędzi, to uczy podsta-

wowych technik wylewania. Teraz celuję w motywy zwierzęce: nosorożce, lwy, 
orły…

Jak szybko powstaje wzór na kawie?
Stosunkowo szybko, oczywiście zależy, jak bardzo jest skomplikowany. Ge-

neralnie żadne „malowanie” nie przekracza minuty, a ja osobiście nie przekro-
czyłem 40 sekund. To wynika z faktu, że mleko dość szybko rozwarstwia się od 
pianki. 

Czy ma Pan jakiś wzór baristy, ktoś Pana inspiruje?
Są zagraniczni mistrzowie świata, obserwuję niektórych na Instagramie.

Pana baristyczne marzenie?
Zostać mistrzem świata. 

Co planuje Pan zawodowo, własna kawiarnia? 
Teraz przeprowadzka do Wrocławia. Będę chciał prowadzić szkolenia. Moja 

kariera ledwo się zaczęła i myślę, że dopiero, jak wygram mistrzostwa świata to 
coś się zacznie dziać w moim zawodowym życiu. 
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Piotr Curyło uro-
dził się i wy-
chowywał 
w Tarnowie, 
a osiedlił 
i mieszka 
w Brzozów-
ce. I właśnie 
tutaj oddał 
się swojej od-
wiecznej pasji: 
hodowli egzo-
tycznych ptaków. 
Obecnie ma ich kil-
kadziesiąt, przede wszyst-
kim różne gatunki papug, ale 
także kanarki i inne egzotycz-
ne egzemplarze. Jak mówi: - 
Nie samo posiadanie ptaków 
mnie cieszy i się liczy, ale ich 
rozmnażanie, rozwój, patrze-
nie, jak każdy młody ptaszek 
staje się dorosłym, osobnym 
ptakiem z odmiennym cha-
rakterem i osobowością.

Od kiedy i skąd wzięło się u Pana 
zainteresowanie ptakami egzo-
tycznymi?
Można powiedzieć, że od dziecka. 

Zaczęło się od wakacyjnych wyjazdów 
do rodziny do Bochni oraz do dziadków 
w Pawęzowie. Wujek był pasjonatem ka-
narków, pomagałem mu, zajmowałem 
się nimi. Poza tym obserwowałem ptaki 
domowe: kury, kaczki, gęsi, czasem dzi-
kie bażanty. Fascynowało mnie to. Po-
tem w latach 80. dostępne stały się pa-
pużki faliste… Zatem, tak to się zaczęło. 
Pasja zapisana w głowie. 

Dzisiaj jest Pan zarejestrowanym 
hodowcą?

Tak, oczywiście. Na-
leżę do tarnowskiego 

oddziału Polskiego 
Związku Hodow-

ców Kanarków 
i  Ptaków Egzo-
tycznych, który 
główną siedzibę 
ma w  Katowi-
cach. Hodowla 

jest zarejestro-
wana także w  tar-

nowskim starostwie 
powiatowym, lekarz 

weterynarii przepro-
wadza kontrole, rejestruje 

wszelkie urodzenia. Wszystko jest 
ściśle regulowane, są świadectwa uro-
dzeń, bowiem ptaki, które hoduję znaj-
dują się pod ochroną. 

No właśnie, czas na najważniejsze 
– jakie ptaki Pan hoduje?
Dużo gatunków. Najwięcej papug. 

Mam papugi królewskie, całe czerwone 
z czarnymi i niebieskimi akcentami, mają 
bardzo intensywne barwy. Mam papugi 
białolice, jak sama nazwa wskazuje mają 
białe lico, ale całe są pięknie czerwone 
w żółte cętki. Mam papugi bernard kra-
gen – zielone w  różnych tonacjach tej 
barwy, wokół szyi mają żółtą wstęgę, 
a nad dziobem charakterystyczny czer-
wony pasek. To wszystko są papugi au-
stralijskie, które mogą być trzymane na 
zewnątrz, gdyż spokojnie wytrzymują 
nasze temperatury. 

Na zewnątrz, ale rozumiem, że nie 
na swobodzie? 
Wymienione papugi znajdują się 

w  wolierze, czyli dużym pomieszcze-
niu z kratkami oczywiście. Dużym, czyli 
mniej więcej dwa metry na metr i  na 
cztery metry. W  takiej przestrzeni spo-
kojnie mogą poruszać się, swobodnie la-
tać. W wolierze mam też kolejną austra-
lijską papugę – szkarłatkę królewską. To 

ptak charakteryzujący się dymorfizmem, 
czyli odmiennym ubarwieniem samic 
i  samców. W  tym wypadku samiec jest 
czerwony z pomarańczowym dziobem, 
a samica zielona z granatowymi plecami 
i  dziobem czarno-szarym. Warto pod-
kreślić, że ptaki na dobre wybarwiają się 
w drugim-trzecim roku. Podsumowując, 
w wolierze mam 10 papug.

Rozumiem, że reszta hodowli znaj-
duje się w domu?
Tak, ptaki mają swój osobny, duży po-

kój. Także tutaj, w klatkach, mam papugi, 
z tym, że już mniejszych rozmiarów.

Jakie konkretnie?
Australijską łąkówkę wspaniałą. To 

nieduży ptak, wielkości mniej więcej 
kosa. Jest szczupła, delikatna, na wolno-
ści zamieszkuje australijskie łąki, dlatego 
potrzebuje więcej ciepła. Także tutaj jest 
dymorfizm: samczyk ma czerwoną pierś, 
granatową głowę i żółty spód, a samicz-
ka jest zielona z  żółtym spodem. Dy-
morfizm różnicujący wygląd powoduje, 
że po wypierzeniu dokładnie wiadomo, 
jaka jest płeć ptaka, nie ma możliwości 
pomyłki. 

Jakie ptaki ma Pan poza papuga-
mi?
Pochodzącą z  Australii amadynę 

wspaniałą. To jest astryld – grupa pta-
ków malutkich, z  cudownymi kolorami. 
W  standardzie czarna główka, zielone 
plecy, czarna lub czerwona pierś, bar-
dzo intensywne kolory – to u samczyka. 
Z kolei samiczka jest mniej intensywna, 
ale też w  przeróżnych odmianach bar-
wnych.

Ma Pan ptaki tylko z Australii?
Nie, nie. Także z  innych stron świata. 

Przykładowo afrykańskie ptaki z rodziny 
gołębi – gołąbek kaplandzki (przylądko-
wy). Jak i  w  poprzednich przypadkach 
występuje dymorfizm. Samczyk ma 
czarną krawatkę, popielatą pierś, szare 
plecy, czarny ogon i  charakterystyczny 

Pasja zaPisana W głoWie…
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pomarańczowy dziób; zaś samiczka sza-
ry spód, brązowe plecy i lotki wpadające 
w czerń. 

Inne afrykańskie ptaki, jakie mam to 
bengalik żółtobrzuchy (złotobrzuchy). 
To też astryld, najmniejszy z tego gatun-
ku na całym świecie. Samczyk ma inten-
sywne kolory, nakrapiany szary wpada-
jący w pomarańcz, z kolei samiczka jest 
mniej intensywna, bardziej szara z  od-
cieniami ciemnej zieleni.

Zarówno gatunki, jak i poszczegól-
ne nazwy brzmią pięknie i intrygu-
jąco. Nie pomylę się mówiąc, że ma 
Pan też, najbardziej chyba znane 
w Polsce ptaki hodowlane, czyli 
kanarki?
Oczywiście, od nich zaczynałem. 

Z  kanarków kolorowych mam kanarki 
czerwone i  żółte, a  z  kanarków kształ-
tnych mini bordery zwane też bordera-
mi miniaturowymi oraz glostery.

Czym różnią się kanarki kolorowe 
od kształtnych?
W  przypadku kolorowych ocenia się 

przede wszystkim kolor, barwę. W przy-
padku kształtnych najważniejsza jest 
budowa kanarka, jego postura, wielkość. 
Oczywiście i w jednym i w drugim kanar-
ku liczy się całościowy wygląd obejmu-
jący barwy i kształty. 

Skąd pochodzą kanarki i jaki to 
gatunek?
Kanarki należą do wróblowatych, 

a pochodzą z… Wysp Kanaryjskich.
Czyli mamy, tzn. Pan ma: ptaki 
australijskie, afrykańskie i z Wysp 
Kanaryjskich. Jeszcze jakieś desty-
nacje są reprezentowane w pań-
skiej hodowli?
Mam ptaki z  Ameryki Środkowej. To 

czyżyki Magellana w  wersji standardo-
wej. Samczyk ma czarną główkę i  zie-
lony, intensywny kolor, samiczka jest 
mniej intensywna i cała zielona. W sumie 
w domu mam około 40 sztuk wszystkich 
ptaków. 

Ptaki mają imiona?
Imiona mają tylko oswojone papugi, 

o których jeszcze nie wspomniałem. To 
parka latająca swobodnie po domu, do-
skonale wiedząca, gdzie co jest, mająca 
oczywiście klatkę, bo to konieczne dla 

ptaków, dla ich poczucia bezpieczeń-
stwa oraz rozmnażania, ale czująca się 
bardzo swobodnie. To gatunek afrykan-
ka kongijska (gulielmi gulielmi). To ptaki 
wielkości gawrona albo dużego gołębia. 
Są piękne, zielone z  czarnymi lotkami, 
do tego czerwona czapeczka, czerwone 
skarpetki i  czerwone ramiona skrzydeł. 
Samiczka ma na imię Koko, samiec Riko. 
I oczywiście, obie papugi mówią!

Co potrafią powiedzieć?
Po pierwsze gwiżdżą przeróżne zasły-

szane melodie. Po drugie lubią i świetnie 
naśladują gwizdanie czajnika czy mikro-
falówkę. Po trzecie wołają po imieniu 
moją żonę , albo wołają do niej „chodź”. 
I  są ogólnie bardzo uprzejme, mówią: 
„proszę”, „dziękuję”, „dobranoc”, „prze-
praszam”, „idziemy spać”, „co robisz” 
i  inne oraz wypowiadają swoje własne 
imiona… Nawet jak sobie same przeka-
zują pokarm czy karmią młode, w klatce 
słychać jak mówią „proszę”…

A czym żywią się ptaki?
Każdy gatunek ma swoją mieszankę, 

ale generalnie ziarno. Lubią też owoce. 
Wszystkie ptaki które mam to ziarnoja-
dy. Są też miękkojady, ale ja ich nie mam. 
Oczywiście w  określonym okresie roz-
woju ptaków, dostają jajko czy wzboga-
cone białko. A piją wodę.

Rozmnażają się?
Oczywiście. Prawie wszystkie ptaki 

mam w  parach. A  abstrahując od roz-
mnażania, tak dobieram gatunki, by 
się tolerowały, lubiły być razem. Nieraz 
śmiesznie wygląda, kiedy na drążku sie-
dzi np. gołąb, a przylatuje do niego mały 
bengalik, przytula się i śpią razem. Fanta-
styczny widok!

Czy są konkursy albo wystawy 
ptaków?
Są wystawy, konkursy, giełdy, gdzie 

można pojechać i wymienić się ptakami. 
To wszystko dzieje się jesienią i  wczes-
ną zimą, od października do stycznia. 
Bo wtedy ptaszki są spierzone, czyli są 
po naturalnej wymianie piórek. Mówiąc 
krótko, wtedy najładniej wyglądają. Kon-
dycja i wygląd ptaków, ale też klatki, mu-
szą być perfekcyjne, sędziowie wszystko 
bardzo dokładnie oglądają, oceniają. 
Ptak musi być wykąpany, ze zrobiony-

mi pazurkami, etc. No i przyznawane są 
medale, dyplomy, puchary. Są kolejne 
szczeble eliminacji, wystawy oddziało-
we, mistrzostwa Polski. To cała historia. 

A propos historii, ile lat liczy sobie 
tarnowski oddział PZHKiPE?
Teraz obchodzić będziemy 95-lecie. 

Mamy zapisy, że już przed II wojną świa-
tową w Tarnowie był zawiązany związek 
gołębi TURKOT. Po wojnie, w 1947 r. za-
łożony został Polski Związek Hodowców 
Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Ka-
towicach i istnieje on do dnia dzisiejsze-
go…

… Z siedzibą główną w Katowi-
cach, jak Pan powiedział…
… Tak, bowiem na Śląsku zaczęto 

hodować kanarki. Te ptaki chroniły gór-
ników. Gdy w kopalni, któryś z kanarków 
leżał w klatce, oznaczało to konieczność 
natychmiastowej ewakuacji. Kanarki ra-
towały życie górnikom. Kanarki to pta-
ki, jak i zresztą większość ptaków, które 
trzeba trzymać w  dobrze wentylowa-
nych pomieszczeniach, gdzie nie ma 
dymu.

Ma Pan jakąś ulubioną papugę?
Mnie cieszą wszystkie ptaki, a szcze-

gólnie, gdy się rozmnażają, rosną, są 
silne i  zdrowe. To jest satysfakcja. Moja 
małżonka ma ulubione papugi - to lata-
jące po domu Koko i Riko. 

Ptaki hałasują w nocy czy da się 
spać…?
W nocy, jeśli jest ciemno, to wszystkie 

śpią, nie odzywają się. Zatem w  zimie 
krócej są aktywne. Z  kolei w  lecie cza-
sem już o 4-5 rano słychać ptaki. Ale to 
dokładnie tak, jak z  odzywającymi się 
rankiem ptakami na zewnątrz: drozdami, 
kosami... Jeśli ktoś kocha ptaki, dla niego 
takie odzywanie się to najpiękniejsza 
melodia. Generalnie, moje ptaki są ciche. 
Najcichsze są amadynki, trzeba samemu 
być bardzo cicho, by je usłyszeć. Głoś-
ne ptaki, to np. ary z  Amazonii. Tam są 
ogromne przestrzenie, więc ptaki muszą 
się głośno nawoływać, by się odnaleźć.

Ptaki są jak ludzie, jeden ma bardziej 
donośny głos, drugi mniej. I, już nieza-
leżnie od śpiewu, każdy ptak jest inny, 
wygląda podobnie, ale inaczej się zacho-
wuje, inaczej odzywa, to fenomen!
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Makiety najbardziej znanych 
i charakterystycznych euro-
pejskich budowli stworzyli 
przedszkolacy z Nowych 
Żukowic. I trzeba przyznać, 
że są to prace rewelacyjne 
– bez żadnej przesady. Obec-
nie eksponowane są w holu 
Urzędu Gminy w Lisiej Górze. 
Absolutnie koniecznie trzeba 
je zobaczyć!

Ci, którzy prace widzieli czy oceniali 
zgodnie twierdzą, że  dzieła przedszko-
laków z Nowych Żukowic zapierają dech 
w piersiach. – Są naprawdę fantastyczne, 
wprost nie do uwierzenia – mówi Maria 

Przedszkolaki budują 
europejskie makiety

Janisz, małżonka p. Jana, znanego sto-
larza artysty, o którym piszemy w obec-
nym wydaniu „Głosu Lisiej Góry”.
Wyobraźnia, dbałość o szczegóły, rucho-
me elementy, pomysłowość wykonania 
i ogromny trud złożyły się na znakomity 
efekt miniatur. Jak podkreśla dyrektor 
przedszkola Ewa Murzyn: – Dzieci nie 
tylko wykonały makiety, ale również pod 
okiem wychowawców poznały miejsca ich 
lokalizacji oraz ich znaczenie historyczne.
Ten walor edukacyjny jest równie ważny, 
jak artystyczny. 
Prace powstały w  konkursie przepro-
wadzonym na podstawie programu 
własnego „Europa - nasz wspólny dom”, 
a  nagrody rzeczowe zakupione zostały 
z Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa.
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Dobry słuch, wyczucie ryt-
mu, ładny głos, łatwość 
i szybkość uczenia się, zapa-
miętywania różnych kwestii, 
zdolności rysunkowe – to 
tylko niektóre z cech Oliwii 
Maziarz, wyjątkowo zdolnej 
przedszkolaczki z Gminnego 
Przedszkola w Lisiej Górze.
Już od najmłodszych lat możemy za-
obserwować między dziećmi wyraźne 
różnice indywidualne dotyczące myśle-
nia i  wykonywania różnych czynności, 
zarówno artystycznych, naukowych, jak 
i  organizatorskich. Umiejętności takie 
określamy mianem zdolności czy talen-
tu, a  ich identyfikacja u dziecka powin-
na nastąpić możliwie wcześnie, już na 
etapie wychowania przedszkolnego. 
To właśnie wtedy następuje intensyw-
ny rozwój fizyczny i  umysłowy dziecka, 
kształtuje się jego osobowość, a wszel-
kie działania uwzględniające indywidu-
alne predyspozycje dziecka pomogą mu 
rozwijać zdolności.
W Gminnym Przedszkolu w Lisiej Górze, 
dzieckiem posiadającym cechy przypi-
sywane dzieciom zdolnym jest między 
innymi Oliwia Maziarz. Dziewczynkę 
charakteryzuje łatwość uczenia się, po-
trafi uczyć się szybko i dobrze, a zadania 
umysłowe wykonuje z przyjemnością. 
Dziewczynka bardzo chętnie bierze 
udział w   inscenizacjach i  uroczystoś-
ciach organizowanych w  przedszkolu. 
Jest w  stanie odtworzyć rolę innego 

dziecka słuchając jego kwestii podczas 
prób przed występem. Oliwka posiada 
dobry słuch muzyczny, ma wyczucie 
rytmu i  natężenia dźwięku, swobodnie 
porusza się do muzyki i  ładnie śpiewa. 
Dostrzega, w jaki sposób muzyka potę-
guje nastrój, potrafi wyrazić go ruchem 
i  gestem. W  bieżącym roku szkolnym 
bez wahania podęła się zaśpiewania 
solo pastorałki „Prosto z nieba”, podczas 
organizowanych w  przedszkolu „Jase-
łek”. Oglądając jej występ, można było 
zauważyć, że dziewczynka odczuwa ra-
dość i satysfakcję z tego co robi.

zdolny Przedszkolak
Najbardziej zauważalny u Oliwki jest ta-
lent artystyczny. Dziewczynka spędza 
dużo czasu na rysowaniu i  malowaniu. 
Ma bogatą wyobraźnię i ciekawe pomy-
sły na rysunki, które realizuje w  przed-
szkolu podczas dowolnej twórczości 
plastycznej. Jej prace tematyczne są 
oryginalne i  bardzo starannie wykona-
ne, nie przypominają prób twórczych 
innych dzieci. Zauważa i  dopracowuje 
szczegóły swojego rysunku, ładnie do-
biera barwy oraz stosuje własną techni-
kę „cieniowania”. 
Oliwia podejmując się wykonania prac 
konkursowych przy wsparciu nauczy-
ciela, zdecydowanie wybiera podane 
propozycje, podejmuje decyzje odnoś-
nie techniki wykonania pracy czy kolo-
rystyki. Dzięki temu ma możliwość rea-
lizowania własnych pomysłów, a to daje 
jej poczucie sensu tego co robi. 
Oliwka jest dzieckiem wesołym, zawsze 
uśmiechniętym i ruchliwym, przejawia-
jącym radość życia. Jest lubiana przez 
rówieśników, ma wiele koleżanek, po-
trafi współpracować w  grupie, ale lubi 
też  pracować samodzielnie.
Praca z dzieckiem zdolnym stanowi wy-
zwanie dla każdego nauczyciela, szcze-
gólnie w  zakresie podejmowania dzia-
łań kształtujących i  rozwijających jego 
zdolności oraz ciągłego zachęcania do 
działania. Życzę Oliwii, aby na dalszych 
etapach edukacji, jej talent był umiejęt-
nie rozwijany i  był dla niej i  jej najbliż-
szych źródłem radości.

oPRacował a
alicja Bezkost y
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Przedszkole wypełnione radością…
Umysł dziecka: las, którego wierzchołki lekko się poruszają, gałę-
zie splatają, liście drżąc dotykają – mówił Janusz Korczak, pre-
kursor pedagogiki dziecięcej. I te właśnie słowa od zawsze 
są mottem przewodnim działalności Gminnego Przedszkola 
w Nowej Jastrząbce.
Co te słowa oznaczają w praktyce? Otóż zapewnienie realizacji 
procesu wychowawczo-dydaktycznego w atmosferze akcep-
tacji, bezpieczeństwa, możliwości samorealizacji i aktywnego 
odkrywania własnych możliwości. – W efekcie absolwenci na-
szego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne 
i  świetnie przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym 
szczeblu edukacji – mówią Wychowawczynie z Przedszkola.
Realizację myśli Korczaka doskonale widać w – tylko kilku 
z wielu wybranych – kadrach z życia przedszkola w ostatnich 
miesiącach.  

Bal karnawałowy
Karnawał to wspaniały okres wszelakich zimowych balów, za-
baw, a także nieodłączny element szczęśliwego dzieciństwa. 
Bal jest atrakcyjną i bardzo lubianą przez dzieci formą rozryw-
ki, dostarcza wielu przeżyć, radości i zadowolenia.

Dzień Jabłka
Dlaczego warto jeść jabłka? Nie bez przyczyny mówi się, że je-
dzenie jednego jabłka dziennie chroni nas od chorób i sprawia, 
że wizyty u lekarza stają się zbędne. Jabłko jest niskokalorycz-
ne, dostępne niemal przez cały rok, zawiera witaminy C, B, A, K 
oraz potas i wapń.

Dzień Kropki
Czy chcecie poznać historię małej dziewczynki o imieniu Vashti, 
która nie wierzy we własne możliwości, ale dzięki małej kropce 
i wspaniałej nauczycielce plastyki odzyskała wiarę w siebie?

Zabawy na świeżym powietrzu
U dzieci w wieku przedszkolnym aktywność fizyczna i świeże 
powietrze pobudzają  dojrzewanie układu nerwowego i ukła-
du krążenia, a także regulują i poprawiają wydolność układu 
oddechowego. Stąd tak ważne jest aktywne przebywanie na 
powietrzu.
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Urodziny Kubusia 
Puchatka…
… czyli literatura dzie-
cięca i rozwój społecz-
ny. Kubuś Puchatek to 
opowieść o  wielkiej 
przyjaźni. Tutaj każda 
istota jest inna, każ-
da ma jakieś zalety 
i wady, a jednak stano-
wią zgraną, wspiera-
jącą się grupę i  w  po-
trzebie zawsze mogą 
na siebie wzajemnie 
liczyć.

Teatrzyki edukacyjne i rozrywkowe
Świat teatru jest magiczny. Teatr to nasza wyobraźnia, na-
sze odczucia. Niezależnie od wieku nasze serca uwielbiają 
dryfować po falach wyobraźni w świecie fantazji i pięknych 
przygód.

Uczymy się angielskiego
Maluszki poznają język angielski poprzez innowacje peda-
gogiczne (tutaj „red”). Stwarzając lepsze i ciekawsze wa-
runki dla rozwoju dzieci, czynimy efektywniejszym proces 
uczenia się. Dzięki temu motywujemy wychowanków do 
nauki, do rozwijania się.

Konkursy, występy,  tańce…
Te aktywności zachęcają dziecko do doskonalenia się w dzi-
siejszym świecie. Nie zawsze można wygrywać, ale dobra za-
bawa, komunikacja społeczna i możliwość doskonalenia swo-
ich umiejętności powinny być najważniejsze.

Dzień Babci i Dziadka
W styczniu na Dzień Babci i Dziadzia do przedszkola zapro-
szeni zostali seniorzy. Przedszkolaki przygotowały przemiłym 
gościom całe mnóstwo atrakcji. 

- Śledźcie naszą stronę internetową. Szukajcie artykułów o nas. 
I  oczywiście nieustannie zapraszamy do naszego przedszkola – 
zachęcają Panie Wychowawczynie z Przedszkola. 
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Niemalże dokładnie rok temu – 22 marca 
2022 r. – rozkazem Komendanta Hufca Tar-
nów otwarta została 20 Tarnowska Drużyna 
Wielopoziomowa „Lisy”, która działa przy 
Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej 
Polski w Lisiej Górze.
 
Od tego czasu harcerki i  harcerze czynnie działają uczestni-
cząc w zbiórkach, podczas których uczą się różnych technik, 
historii, zabaw harcerskich, jak również pracy w zespole i wza-
jemnej pomocy. Harcerze kierują się wartościami płynący-
mi z  Prawa oraz Przyrzeczenia Harcerskiego. Cała ta nabyta 
wiedza przydatna jest podczas zjazdów i zlotów harcerskich, 
w których 20 TDW już brała udział, pełniąc służbę oraz repre-
zentując szkołę i gminę.
Pomimo tak krótkiego czasu działania drużyny, harcerze 
uczestniczyli już w kilku rajdach, biwakach, a także w Inaugu-
racji Roku Harcerskiego.
Podczas wszelkiego rodzaju wyjazdów harcerskich wiedza 
harcerzy zostaje zgłębiona oraz poszerzona, harcerze zdoby-
wają nowe doświadczenie od starszych kolegów i koleżanek, 
jest to również czas zdobywania nowych znajomości. Pro-
wadzone są wszelkiego rodzaju  warsztaty, takie jak: zajęcia 
z  pierwszej pomocy, terenoznawstwa, nauka posługiwania 
się mapą oraz kompasem, zajęcia z szyfrów. Cała ta wiedza 
przekazywana jest w  sposób bardzo przyjazny harcerzom 
oraz innowacyjnymi metodami nauczania, jak na przykład 
gry terenowe, na których opierają się między innymi różne 
rajdy. W zależności od rangi drużyny, czyli czy są to najmłodsi 
przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego – Zuchy, czy 
są to Harcerze, Harcerze Starsi, bądź Wędrownicy – poziom 
trudności rajdów i zadań jest coraz wyższy i bardziej wyma-

20 tarnoWska drużyna 
WieloPoziomoWa ,,lisy”

gający, jak i same trasy, którymi podążają harcerze.
20 TDW może się już dziś pochwalić osiągnięciami oraz dy-
plomami zdobytymi podczas zjazdów harcerskich i udziałów 
w konkursach. Ponadto harcerze szykują się już do kolejnego 
konkursu, tym razem jest to „IV Festiwal Piosenki Harcerskiej 
im. płk. hm. Jerzego Pertkiewicza”. Oprócz tego w marcu 20 
TDW będzie obchodziła swoje pierwsze urodziny. Gorąco za-
chęcamy do śledzenia działań naszej drużyny na Instagramie: 
20_tdw oraz Facebooku: 20TDW.
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Mariusz Kornaus 
Radny Rady Gminy Lisia Góra
51 lat, od urodzenia mieszkaniec Śmigna. Wykształcenie wyż-
sze: Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Wyższa Szkoła Po-
licji w Szczytnie. Emerytowany policjant, ostatnie zajmowane 
stanowisko to dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. 
Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 20 ha.
Żona Barbara, syn Filip - student 3. roku Politechniki Krakow-
skiej na kierunku automatyka i robotyka.
W  trakcie swojej kadencji zamierza kontynuować budowę 
ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 14 02. Jest to klu-
czowa inwestycja dla Śmigna głównie ze względu na bezpie-
czeństwo pieszych poruszających się tą drogą. Będzie również 
starał się o dalszą rozbudowę remizy OSP i gruntowną napra-
wę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem. – Ważnym jest, aby 
docenić położenie Śmigna tak blisko dużej aglomeracji jaką jest 
Tarnów. Nasza miejscowość staje się bardzo atrakcyjna do za-
mieszkania i tu będzie ukierunkowana moja promocja – mówi. 
Działa w Radzie Duszpasterskiej i Parafialnej. Wraz z parafiana-
mi odbudował ogrodzenie kościoła, drzwi i dzwonnicę. Teraz 
wspólnie wszyscy przygotowują się do dużej inwestycji, a mia-
nowicie zmiany pokrycia dachu kościoła. Od 30. lat występuje 
w Grupie Kolędniczej Śmignianie. Działalność grupy docenio-
na wieloma nagrodami promuje miejscowość, gminę i region. 
Ceni ludzi, którzy integrują się z miejscowością biorąc czynny 
udział w życiu parafii, szkoły, remizy, GOK-u. Na swojej drodze 
chciałby spotykać dobrych i życzliwych ludzi. Wolny czas spę-
dza z rodziną i przyjaciółmi.

Renata Sadowy 
Sołtys sołectwa Śmigno
Jestem osobą od lat aktywną sportowo. Byłam długoletnim 
trenerem walki wschodu Aikido. W roku 2018 zostałam laure-
atką oraz otrzymałam statuetkę Złotego Orła Aktywności Fi-
zycznej. Obecnie staram się zarażać innych miłością do aktyw-
ności fizycznej, prowadzę zajęcia z profilaktyki kręgosłupa dla 
seniorów i nie tylko. Z chęci niesienia pomocy innym i pasji do 
układu mięśniowego założyłam swój własny gabinetu masażu.
Jako sołtys chcę promować Śmigno, jako sołectwo pełne pięk-
nych widoków, posiadające pomniki przyrody i domy z daw-
nych lat, które są pod opieką konserwatora zabytków. Każdy 
mieszkaniec Śmigna, który na chwilę zatrzyma się w biegu ży-
cia przyzna mi rację, że krajobraz naszej wsi jest piękny i niepo-
wtarzalny.
Jeszcze za swojej obecnej kadencji chciałabym dokończyć roz-
budowę remizy OSP, aby stworzyć strażakom lepsze warunki 
do pełnienia służby, co będzie rzutowało na zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa mieszkańców. Mam jeszcze dużo  pla-
nów i pomysłów na Śmigno.
Wolny czas poświęcam mojej rodzinie oraz spotkaniom z pa-
niami Koła Gospodyń Wiejskich, z którymi miło spędzam czas 
i zyskuję nową energię do działania.
Cenię sobie prawdomówność i uczciwość, nie toleruję kłam-
stwa i nie szanowania ludzi.
Każdy człowiek ma swoją historię, godność i honor. Powinni-
śmy zawsze szanować ludzi bez względu kim są.
Słowa, którymi się kieruję w życiu, to słowa z piosenki Stanisła-
wa Sojki: „życie nie po to jest, by brać, nie po to, by bezczynnie 
trwać, aby żyć, siebie samego trzeba dać.”
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Czy wiesz, że…

… proekologiczny Program Czyste Powietrze cieszył się w gminie Lisia Góra 
bardzo dużym zainteresowaniem? 
„Program Czyste Powietrze”
Zestawienie gminy Lisia Góra na dzień 31.12.2022 r.:
 Złożono 256 wniosków o dofinansowanie.
 Zawarto 215 umowy o dofinansowanie.
 Zrealizowano 93 przedsięwzięcia.
 Wypłacono 1 859 197 zł dotacji.

Nasze Koło liczy około 20 
osób i działa już od 8 lat, 
natomiast zarejestrowane 
jesteśmy od 2018 roku, kiedy 
to pojawiła się taka możli-
wość na mocy ustawy.

Stowarzyszenie skupia osoby w różnym 
wieku, co pozytywnie wpływa na inte-
grację pokoleń. Dodatkowo każda z pań 
ma różne pasje i  umiejętności. Dzięki 
temu nasza działalność jest rozbudowa-
na i zróżnicowana. 
Koło rozwija się, a my staramy się zaczerp-
nąć jak najwięcej z  tradycji. Prace, które 
wykonujemy podczas spotkań czy też 
w czasie warsztatów, takie jak: haft, pal-
my wielkanocne, kwiaty z  bibuły, stroiki 
świąteczne czy wieńce dożynkowe, robi-
my po to, żeby przekazać te umiejętności 
młodemu pokoleniu, by tradycja nie zgi-
nęła, by zachować pamięć. 
Dzięki dotacjom z ARiMR mogłyśmy do-
posażyć nasze koło w niezbędny sprzęt 
AGD, stroje oraz organizować wycieczki.
Aktywnie angażujemy się też w  różne 
działania na terenie gminy.
Współpracujemy z  OSP w  Brniu, Sołty-
sem, GOK, Proboszczem naszej parafii. 
Dzięki tej współpracy możemy organizo-
wać na terenie sołectwa różne imprezy. 
Taką coroczną imprezą, w której czynnie 
uczestniczymy, jest Dzień Seniora.
Nasza działalność to odskocznia od co-
dziennych obowiązków i  jednocześnie 
forma miłego spędzenia czasu, która 
daje nam satysfakcję i nas rozwija.

członkinie kGw w BRniu

Koło Gospodyń Wiejskich w Brniu

Przekazać umiejętnośCi, 
zaChoWać tradyCje…
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jajeczno-grzybowy pasztet

Specjalnie dla Państwa przepis od nieza-
wodnych Pań z KGW w Nowej Jastrząbce. 
Przepis to nieskomplikowany, oparty o proste 
składniki, oczywiście tradycyjny i charaktery-
styczny dla tych okolic. Dlaczego charaktery-
styczny? Otóż przede wszystkim ze względu 
na użycie grzybów, w które obfitują tutejsze 
lasy. Jesteśmy poza sezonem, więc użyjmy 
pieczarek, klasycznych czy brązowych albo 
boczniaków, można też grzyby pomieszać. Ale 
w sezonie do pasztetu, tylko świeże grzyby 
z okolicznych lasów! Dorzućmy do tego zioła 
zebrane na polach i w ogrodach, jajka od kur 
luzaczek (tzn. nie, że jakichś dowcipnych kur, 
ale luźno sobie spacerujących po obejściu) 
i mamy komplet smaków. Zatem – do dzieła! 

Składniki:
10 dużych wiejskich jajek ugotowanych na twardo
0,5 kg grzybów (leśne, poza sezonem pieczarki albo bocz-
niaki)
4 średnie cebule
1 surowe jajko
15 dag masła
1 czerstwa bułka namoczona w mleku i dobrze odciśnięta 

Przyprawy: sól, pieprz, szczypta gałki muszkatołowej, ma-
jeranek
Świeże zioła: mięta i lubczyk
Masło do wysmarowania i otręby pszenne (albo płatki ow-
siane) do wysypania keksówek

Przygotowujemy:
Oczyszczamy i kroimy grzyby (niezbyt cienko) oraz cebu-
le. Dusimy na maśle najpierw cebule, a gdy się zeszkli do-
dajemy grzyby. Studzimy i razem z jajkami oraz odciśniętą 
bułką mielimy w maszynce do mięsa. Dodajemy do masy 
surowe jajko, przyprawy, zioła i bardzo dokładnie miesza-
my. Wkładamy do dwóch natłuszczonych masłem i  wy-
sypanych otrębami (lub płatkami) keksówek. Pieczemy 
około 40 minut (badamy patyczkiem, czy już upieczone) 
w 180-200 stopniach C.

Podajemy:
Pasztety studzimy, wykładamy z  foremek na solidną 
drewnianą deskę kuchenną, kładziemy na stół. Jeden kro-
imy na spore kromki, drugi zostawiamy w całości (można 
udekorować go świeżymi porzeczkami), by każdy bie-
siadnik już sam ukroił sobie kolejny kawałek. Pasztet jest 
świetny zarówno solo, jak i z dodatkami, np. korniszonem 
albo marynowanymi maślakami albo zimnym sosem 
chrzanowo śmietanowym albo sosem z jogurtu, świeżych 
ogórków i soku z cytryny. 

Paweł Piszczek



kobiety samorządu


