Dożynki Gminy Liszki w Rącznej

Jak zwykle wiele humoru i barwnych przyśpiewek towarzyszyło ceremonii wręczania wieńców dożynkowych. Jako pierwsza
wystąpiła delegacja sołectwa Rączna, która przekazała wieniec
Wójtowi Wacławowi Kuli.

Dożynki Gminy Liszki to największa tegoroczna impreza
plenerowa w naszej Gminie. Rączna witała spragnionych wrażeń gości i widzów oryginalną dekoracją nawiązującą do minionych już żniw.
Jak nakazuje tradycja dożynki rozpoczęła uroczysta msza
święta odprawiona w intencji plonów i rolników w kościele parafialnym w Rącznej wspólnie przez proboszcza ks. Jacka Strzeleckiego i jego poprzednika ks. Wojciecha Głowę. Okolicznościowe kazanie wygłosił pochodzący z Rącznej Honorowy Obywatel Gminy
Liszki ks. Stanisław Mól.
Po bożym błogosławieństwie barwny dożynkowy pochód
przemaszerował przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Cianowic na teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Rącznej gdzie odbył się ceremoniał dożynkowy.
Wieńcami zostali także obdarowani także: senator RP Bogdan Pęk (przekazała go delegacja Czułowa); radny Województwa
Małopolskiego Kazimierz Czekaj (Cholerzyn); Starosta Powiatu
Krakowskiego Józef Krzyworzeka (Chrosna); Jan Pamuła Prezes
Zarządu MPL im. Jana Pawła II w Balicach (Morawica); Zastępca
Wójta Gminy Liszki Paweł Lipowczan (Piekary); radna Powiatu
Krakowskiego i zarazem Dyrektor Gimnazjum w Mnikowie Janina Grela (Mników); radny Powiatu Krakowskiego i jednocześnie
Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy
Liszki Janusz Fajto (Jeziorzany); probosz lisieckiej parafii ks Władysław Szymoniak (Liszki); Kazimierz Wnęk – rolnik, emerytowany agronom (Kaszów); Przewodniczący Rady Gminy Liszki Zbigniew Kaczor oraz Komendant Komisariatu Policji w Zabierzowie
Andrzej Kowalski (Kryspinów – gospodarz przyszłorocznych dożynek).

Kolorytu dożynkowemu orszakowi dały popularne niegdyś
(już mocno zapomniane) i dziś wizytówki polskiego rolnictwa – na
czele jechał stary i poczciwy ciągniczek własnej konstrukcji „es”
a tuż za nim nowoczesny współczesny ciężki ciągnik rolniczy. Ciągnął on dużą przyczepę, na której prezentowano inscenizację
młocki cepami przez chłopów pańszczyźnianych.
Gości powitał gospodarz tegorocznych dożynek Wójt Gminy
Liszki Wacław Kula wspólnie z sołtys Rącznej Dorotą Suchan-Sobesto i radnymi Rady Gminy Liszki Krzysztofem Krupą i Piotrem
Tyrką. Pradawny zwyczaj dożynek to bardzo ważne wydarzenie
w życiu ludzi. Świętujemy dzisiaj tegoroczne zbiory, które mają nam
wszystkim zapewnić dostatek chleba i żywności przez cały nadchodzący rok – powiedział Wójt Wacław Kula.
Po powitaniu gości nastąpił ceremoniał wręczenia chleba
z tegorocznych zbiorów. Starostowie dożynek Lucyna i Wiesław
Kasprzyccy (uprawiający na 14 ha zboża i kukurydzę) przekazali
go Wójtowi Gminy Liszki Wacławowi Kuli, który dziękując za ten
To nie koniec dożynkowych atrakcji. Sceną zawładnęli najdar obiecał dzielić go sprawiedliwie, po czym wraz ze starostami
pierw
tancerze z zespołu tanecznego „Chochliki” z Fundacji im.
podzielili go i poczęstowali nim gości.
ks. Siemaszki w Piekarach, a tuż po nich działająca przy Lisieckim
Gimnazjum grupa taneczna „Escape”. Trzecim tanecznym zespołem były „Tanecznice” z Zabierzowa. Gości rozbawił znany krakowski kabareciarz Adam Grzanka, a wieczorem wystąpił zespół
rozrywkowy.
Podczas dożynek dzieci mogły z bliska zobaczyć domowe
zwierzęta w specjalnej zagrodzie oraz skorzystać z wielu atrakcji.
Zainteresowani techniką rolniczą mogli przyjrzeć się współczesnym potężnym ciągnikom, maszynom rolniczym i kombajnowi.
Na specjalnym stoisku Wojewódzki Ośrodek Koordynujący propagował akcję profilaktyki raka piersi.
Organizatorami udanych tegorocznych dożynek była Gmina
Liszki wspólnie ze Stowarzyszeniem „Przyjaciół Wsi Rączna”, OSP
Rączna, Samorządem Sołectwa Rączna, których wspierali radni
Rady Gminy Liszki Krzysztof Krupa i Piotr Tyrka wraz z mieszkańcami. (TAŁ)
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Święto Kiełbasy Lisieckiej
W połowie czerwca na rynku w Liszkach odbyło się trzecie
Święto Kiełbasy Lisieckiej, które odbywa się na przemian w gminach Liszki i Czernichów. Impreza była okazją do promowania
także innych produktów lokalnych związanych z Gminą Liszki
oraz do zaprezentowania przez nasze lokalne stowarzyszenia ich
dorobku.
Organizatorem tegorocznej edycji była Gmina Liszki, którą
wspierało jak zawsze Konsorcjum Kiełbasy Lisieckiej, Urząd Marszałkowski i Gmina Czernichów. Mimo początkowych obaw, lokalizacja tegorocznej imprezy na odrestaurowanym rynku Liszek
przy ruchliwej drodze wojewódzkiej, nie spowodowała wielkich
utrudnień w ruchu drogowym. Nad bezpieczeństwem i porządkiem oraz płynnością ruchu wzorowo czuwali druhowie z OSP
Liszki, Kaszów, Kryspinów, Piekar, Rącznej, przy wsparci policjantów z zabierzowskiego komisariatu.
Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji. Oprócz stoiska konsorcjum skupiającego właścicieli zakładów mięsnych i wędliniarskich na którym sprzedawano kiełbasę Lisiecką prezentowali się
także producenci innych wyrobów. Przyjechali z oscypkami, karpiami, miodami, pieczywem i ciastami, lodami, a także innymi regionalnymi pysznościami. Nie zabrakło oczywiście naszej rodzimej kukiełki i wyrobów wikliniarskich.
Swoje osiągnięcia zaprezentowały stowarzyszenia: „Sukces”,
„Przyjazne Piekary”, „Małopolska Morawica”, „Na Rzecz Ziemi Lisieckiej”, „Przyjaciół Wsi Rączna”, „Pomocy Szkole Małopolska przy
Gimnazjum w Mnikowie” i klub sportowy LKS „Wisła” Jeziorzany.

wszym miejscu nadal jest oscypek, ale popularność naszej kiełbasy
rośnie i wkrótce może wyjść na prowadzenie. – powiedział Stanisław Mądry z Nowej Wsi Szlacheckiej, producent kiełbasy lisieckiej
i prezydent konsorcjum skupiającego ośmiu producentów z Nowej Wsi Szlacheckiej, Czułówka, Kamienia i Rybnej.
Gościem specjalnym był Honorowy Obywatel Gminy Liszki
ks. Stanisław Mól, z którym interesujący wywiad na scenie przeprowadził Wójt Gminy Liszki Wacław Kula. Były w nim pełne humoru wspomnienia o lokalnych i dawnych zwyczajach, kiełbasie lisieckiej, o odwiedzinach w Lisieckiej parafii ówczesnego Metropolity Krakowskiego, ks. Kardynała Karola Wojtyły i oczywiście
o bliskich mu Jezuitach.

Wójt Gminy Liszki Wacław Kula (od lewej), poseł na Sejm RP Andrzej
Adamczyk, poseł do Parlamentu Europejskiego Paweł Kowal, Wójt Gminy Czernichów Szymon Łytek

Rangę Święta Kiełbasy Lisieckiej swoim udziałem podkreślili: poseł do Parlamentu Europejskiego Paweł Kowal; posłowie na
Sejm RP Andrzej Adamczyk i Jarosław Gowin; Wicewojewoda Małopolski Andrzej Haręźlak; radny Województwa Małopolskiego
Kazimierz Czekaj; władze powiatu krakowskiego: Starosta Józef
Krzyworzeka, Wicestarosta Urszula Stochel, Przewodniczący Rady
Powiatu Tadeusz Nabagło; Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan; Dyrektor MISTiA w Krakowie Janusz Olesiński. Specjalne pozdrowienia nadesłał Marszałek Małopolski Marek Sowa. (TAŁ)

Na scenie od samego południa gości zabawiał nieoceniony
podczas takich imprez konferansjer Marcin Kruk, który nie tylko
zapowiadał występy wielu artystów, ale także bawił publiczność
anegdotami i licznymi konkursami. Wystąpili uczniowie Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Kaszowie, zespół taneczny „Chochliki” z Fundacji im. ks. Siemaszki w Piekarach, chór przy Gimnazjum w Liszkach. Widzów zabawiał także zespół folklorystyczny z Lajkonikiem, zespół rockowy „Latające Talerze”, zespół popowy „Piters”
oraz iluzjonista Roman Roszyk.
Wszystkich gości serdecznie powitali wspólnie wójt Gminy
Liszki i wójt Gminy Czernichów. Tradycja wyrabiania kiełbasy Lisieckiej jest dłuższa niż historia naszych obecnych gmin. Wspólnie
organizujemy święto, by promować nasze lokalne produkty i nasze
gminy – podkreślił Wójt Gminy Liszki Wacław Kula.
Kiełbasa Lisiecka, nazywana też potocznie „krajaną” to wyrób
z mięsa wieprzowego. Krucha, soczysta, w kolorze ciemnobrązowym, wynikającym z procesu naturalnego wędzenia. Miejscowi
rzeźnicy zaczęli wytwarzać ją na przełomie XIX i XX w. To produkt
z unijnym certyfikatem jakości. Kiełbasa lisiecka jest coraz bardziej
rozpoznawalna. Znalazła się na drugim miejscu wśród produktów
regionalnych, posiadających oznaczenia geograficzne. Na pier-
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W rocznicę pacyfikacji Piekar
W Piekarach odbyły się uroczyste obchody 70. rocznicy
pacyfikacji miejscowości przez Niemców, zorganizowane
przez Stowarzyszenie „Przyjazne Piekary” wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Piekarach i Stowarzyszeniem „Na rzecz
Ziemi Lisieckiej”, we współpracy z Sołtys Piekar Zofią Pyla
i radnym Gminy Liszki Markiem Legutko, Wójtem Gminy
Liszki Wacławem Kulą oraz Radą Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w Warszawie.
Najważniejszym punktem uroczystości było poświęcenie
obelisku z tablicą upamiętniającą 70. rocznicę pacyfikacji Piekar
przez Niemców. Obchody rozpoczęła msza św. koncelebrowana.
Przewodniczył jej proboszcz parafii lisieckiej ks. Władysław Szymoniak. Na początku nabożeństwa głos zabrał współcelebrujący najświętszą ofiarę ks. Stanisław Mól (Honorowy Obywatel
Gminy Liszki). W kilku słowach przywołał postać swego krewnego z Piekar, Antoniego Kuberę, który poniósł śmierć 4 lipca
1943 r. podczas pacyfikacji Liszek. Po nim przemawiali dwaj goście z Tyńca, benedyktyni: podprzeor o. Włodzimierz Zatorski
(współcelebrans) oraz brat Jan Luter. Po krótkim wprowadzeniu przypominającym wielowiekowe związki między opactwem
w Tyńcu a Piekarami i sąsiednimi wsiami odczytali historię pacyfikacji w Piekarach, Liszkach i Kaszowie zanotowaną przez
klasztornego kronikarza.
Kazanie podczas mszy św. wygłosił ks. Szymoniak podkreślając aktualność zła, które czasem, jak przed 70 laty w Piekarach i Liszkach, przybiera formy zbrodni wojennych, a czasem
przemocy na ulicy czy nienawiści wewnątrz rodzin.
Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystości, wśród
których było kilkanaście osób pamiętających wydarzenia sprzed
70 lat, przeszli pod obelisk, gdzie ks. Szymoniak dokonał poświęcenia tablicy.
Ostatnią część obchodów rozpoczął pokaz tańców ludowych zaprezentowanych przez dziecięcy zespół „Chochliki” oraz
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu wieloletniego nauczyciela muzyki w Szkole Podstawowej w Piekarach Jana Kowalczyka przy akompaniamencie Ziemowita Pawlisza. W przerwie między występami organizatorzy rozdali nagrody uczniom
Szkoły Podstawowej w Piekarach wyróżnionym w konkursie
plastycznym na temat pacyfikacji. Uroczystościom towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac oraz fotografii związanych z wy-

darzeniami sprzed 70 lat. Uczestnicy obchodów otrzymali przygotowaną przez członków Stowarzyszenia „Na rzecz Ziemi Lisieckiej” oraz Stowarzyszenia „Przyjazne Piekary” broszurkę
„Pacyfikacja Piekar 4 lipca 1943”.
Koszty uroczystości związanych z 70. rocznicą pacyfikacji
Piekar wyniosły 14.000 zł i zostały przeznaczone na: zakup kamienia wraz z transportem oraz zagospodarowanie terenu skweru, zakup ławek, zakup oświetlenia, wykonanie tablicy wraz literami, wykonanie i wydrukowanie zaproszeń i plakatów, wykonanie i wydrukowanie broszurki poświęconej pacyfikacji Piekar. Pieniądze pochodziły z poniższych źródeł: Rada Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie – 7.000 zł, Stowarzyszenie „Przyjazne Piekary” – 3.000 zł, Stowarzyszenie „Na rzecz
Ziemi Lisieckiej” – 3.000 zł (stowarzyszenia przekazały na ten
cel dotacje na wspieranie organizacji pozarządowych otrzymane od Wójta Gminy Liszki Wacława Kuli), radny Gminy Liszki
Marek Legutko – 1.000 zł. TAŁ

Materiały niezbędne do ociepleń
i wykończeń
– płyty gipsowe
– wełna UniMata
– płyty OSB Kronopol
– klej elastyczny BolixE
i wiele innych
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Pozytywna ocena pracy
Wójta Gminy Liszki
Radni Rady Gminy Liszki przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liszki i udzielili absolutorium Wójtowi
Gminy Liszki za rok 2012, o co wnioskowała Komisja rewizyjna Rady Gminy Liszki.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Liszki jeszcze przed sesją
absolutoryjną, po wnikliwej analizie wykonania ubiegłorocznego
budżetu i stanu mienia Gminy Liszki, zawnioskowała udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Liszki Wacławowi Kuli stwierdzając że budżet gminy był realizowany prawidłowo. Wniosek pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa sprawująca
nadzór nad finansami gmin (taki obowiązek nakłada na samorządy miast i gmin ustawa o samorządzie terytorialnym).
Dziękuję radnym za udzielenie absolutorium. Będę się starał
dać z siebie wszystko co najlepsze dla dobra naszej Gminy – podziękował Wójt Gminy Liszki Wacław Kula.
Ubiegłoroczne dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 43,09 milionów złotych i zostały zrealizowane na poziomie

Pomagają całym rodzinom
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach zorganizował piknik integracyjny dla dorosłych i dzieci. Na piknik zaproszono ponad 120 podopiecznych ośrodka z rodzin
uczestniczących w projekcje systemowym „Mam szansę.
Program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych
GOPS Liszki”.
Dzięki życzliwości spółki „Nad Zalewem” pod potrzeby pikniku został nieodpłatnie udostępniony teren obok Karczmy Rohatyna. Teren idealnie nadawał się pod tego typu imprezę,
zwłaszcza, że wzięło w niej udział ponad osiemdziesiąt dzieci. I to właśnie dla dzieci organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Najmłodsi podopieczni mogli do woli korzystać z placu zabaw, parku linowego, zjeżdżalni, trampoliny, gier i zabaw prowadzonych przez animatorów a także przejazdu konikiem. Dla
chętnych było malowanie twarzy, a dla wszystkich poczęstunek
– grill, napoje, wata cukrowa, popcorn, lody. Atrakcją był pokaz
wyposażenia bojowego samochodu ratowniczo – gaśniczego
Ochotniczej Straży Pożarnej z Mnikowa. Na Pikniku byli obecni również nasi dzielnicowi z Komisariatu Policji w Zabierzowie, którzy odpowiadali na zadawane przez dzieci pytania.
Wszystko to w ramach realizowanego przez GOPS projektu unijnego w połączeniu z obowiązującym Programem Aktywności Lokalnej na lata 2013-2015, który zakłada m.in. działania
o charakterze integracyjnym, promującym aktywne spędzanie
czasu wolnego. Ponadto przy przygotowaniu Pikniku organizatorzy otrzymali wsparcie państwa Małgorzaty i Dawida Styrylskich oraz Pawła Miś prezesa „Stowarzyszenia na Rzecz Ziemi

„Ziemia Lisiecka”
Czasopismo Gminy Liszki

Nakład 2000 egzemplarzy
www.liszki.pl
redakcja@liszki.pl

97% (41,65 milionów złotych). Wydatki zaplanowano na poziomie 52,90 milionów złotych i zostały zrealizowane w 81% (42,84
milionów złotych). Na finansowanie zadań inwestycyjnych wydano 13,44 milionów złotych, oświatę i wychowanie – 16,15 milionów złotych, pomoc społeczną – 4,79 miliona złotych, administrację publiczną – 4,13 milionów złotych.
Podczas sesji radni przyjęli także sprawozdania finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej, który ubiegłoroczną działalność zakończył bez strat finansowych (dwa lata temu odnotowano stratę
w wysokości 275 tysięcy złotych). Zakład działa w ramach środków
otrzymanych z kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia.
W 2012 roku SP ZOZ w Liszkach w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej udzielił ponad 42 tysiące porad medycznych, a jego filia w Morawicy udzieliła ponad 14 tysięcy porad. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przyjęto prawie 3 tysiące pacjentów w poradni ginekologicznej oraz ponad 4 tysiące pacjentów
w poradni stomatologicznej. Przeprowadzono także 1.347 badań
EKG i 886 badań USG. Na terenie ośrodka w ubiegłym roku zorganizowano kilkakrotnie badania słuchu, okulistyczne, mammograficzne i dopplerowskie.
TAŁ

Lisieckiej”. Do wspólnej zabawy zachęcała Janina Olejko, natomiast uwiecznieniem na fotografiach dobrej zabawy zajęła się
Edyta Koczwara. Wsparcia udzielili także sponsorzy: piekarnia
„Łysa Góra” Janusza Trojana przekazała pieczywo i ciastka,
a „Specjały Lisieckie” Bogusława i Janusza Kromka przekazali
kiełbaskę na grilla.
Projekt „Mam szansę. Program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS Liszki” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej. Jego całkowity koszt wynosi
614.000 zł, natomiast kwota dofinansowania przez UE to
531.048 zł. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym rodzin wieloproblemowych z terenu gminy Liszki. Projekt stanowi kontynuację rozpoczętego
w 2010 roku projektu pod nazwą: „Mam szansę. Program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS Liszki”.
Jednak w swoim założeniu ma na celu dotarcie do nieco innej
grupy beneficjentów. Adresatami projektu są rodziny zagrożone
wykluczeniem społecznym z powodu braku zatrudnienia, niepełnosprawności, ubóstwa, i innych dysfunkcji, które powodują, iż rodzina jest objęta pomocą przez GOPS Liszki. Poprzez realizację programu rodziny otrzymują wsparcie i pomoc. Mają
możliwość udziału w spotkaniach z psychologiem, trenerem,
specjalistą w zakresie terapii dzieci – w ramach grupy wsparcia
i spotkań indywidualnych. Przewidziana jest również możliwość
uzupełnienia posiadanego przez podopiecznych wykształcenia.
Dzięki unijnemu dofinansowaniu w GOPS zatrudniono dodatkowo dwóch pracowników socjalnych, którzy obsługują teren
Gminy Liszki z zakresu zadań Ośrodka Pomocy.
TAŁ
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Harmonogram odbioru
odpadów komunalnych
Gmina Liszki objęła mieszkańców nowym systemem gospodarowania odpadami. Na terenie Gminy Liszki zbiórkę odpadów komunalnych od 01 lipca 2013r. prowadzi firma ALBA
Południe Polska Sp. z o. o wyłoniona w drodze przetargu. Odpady odbierane będą z częstotliwością jeden raz w miesiącu.
Pierwszy zrealizowany odbiór w miesiącu lipcu został wykonany w miarę sprawnie choć zdarzały się nieliczne reklamacje.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Sołectwa Gminy Liszki
BACZYN
CHROSNA
MORAWICA
MNIKÓW
CZUłÓW
KASZÓW
RĄCZNA
BUDZYŃ
CHOLERZYN
KRYSPINÓW
LISZKI
JEZIORZANY
PIEKARY
ŚCIEJOWICE

Termin odbioru odpadów
komunalnych i segregowanych
1 środa m-ca
1 środa m-ca
1 środa m-ca
1 środa m-ca
3 sobota m-ca
3 piątek m-ca
3 sobota m-ca
3 poniedziałek m-ca
3 poniedziałek m-ca
3 poniedziałek m-ca
3 poniedziałek m-ca
3 środa m-ca
3 środa m-ca
3 środa m-ca

Rejestr umów
Do końca września na drogach gminnych zostanie położone
6.560 metrów kwadratowych nowej nawierzchni asfaltowej
(koszt 320.400 złotych). Prace będą realizowane na drogach osiedlowych w Rącznej, Kryspinowie, Liszkach, Czułowie, Morawicy, Baczynie i Cholerzynie.

•

Przypominamy równocześnie, że odpady odbierane są z nieruchomości w godzinach od 7: 00-20: 00 (czas ten może ulec wydłużeniu), należy zatem wystawić zarówno pojemniki jak i worki
z frakcjami zbieranymi selektywnie przed godziną 7: 00.
Odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, baterie i akumulatory będą odbierane dwa razy do roku (w miesiącu kwietniu i październiku). O dokładnym terminie odbioru tych
odpadów mieszkańców poinformuje Firma ALBA ze stosownym
wyprzedzeniem.
W przypadku pytań lub pojawiających się problemów z odbiorem odpadów prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
12 280-62-34 wew. 45, bądź osobiście w budynku nr 230 Urzędu
Gminy Liszki, pok. nr 16. Natomiast wszystkie uwagi i reklamacje
w sytuacjach nieodebranych odpadów prosimy zgłaszać do UG
Liszki pok. nr 16, lub telefonicznie na wskazany powyżej numer
niezwłocznie po dniu odbioru odpadów lub w najbliższy dzień roboczy, gdy odbiór wypada w sobotę (tj. miejscowości: Czułów, Kaszów, Rączna).
Właściciele nieruchomości należną opłatę (obliczoną w złożonej deklaracji) wpłacają na rachunek bankowy UG Liszki, nr
konta: 77 8591 0007 0210 0000 0068 0003, bez wezwania (nie będzie dostarczany nakaz płatniczy tak jak w przypadku podatku od
nieruchomości). Opłatę można uiścić w kasie UG Liszki, przelewem, bądź dokonać wpłaty w Krakowskim Banku Spółdzielczym
Oddział Liszki oraz Urzędzie Pocztowym do 30 dnia pierwszego
miesiąca kwartału tj. do: 30 lipca, 30 października, 30 stycznia i 30
kwietnia. W sprawach płatności informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 12 280-62-41 wew. 58 lub osobiście w pok. nr
12 – budynek Urzędu Gminy Liszki nr 230.
Powyższy harmonogram oraz sposób selektywnej zbiórki
można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Liszki:
www.liszki.pl (UG Liszki)

nik. Położona zostanie także nowa nawierzchnia asfaltowa na
jezdni. Koszt remontu tego odcinka drogi wyniesie 1,3 miliona
złotych (wraz z dofinansowaniem ze środków unijnych).

•
Do końca września zostanie odwodniona droga osiedlowa
w Kryspinowie. Kosztujące 100.000 złotych prace będą realizowane na odcinku około 150 metrów bieżących.

•
Zakończono modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Piekarach. Obiekt został oddany do użytkowania, a jego wydajność oczyszczania ścieków w nowej technologii pracy wzrosła do 1.600 metrów sześciennych na dobę. Koszt inwestycji wyniósł ponad 12 milionów złotych, a Gmina Liszki otrzyma na
ten cel dofinansowanie ze środków unijnych.

•

W sierpniu trwały ostatnie prace przy modernizacji drogi gminnej Morawica – Mników. Na odcinku 1.250 metrów bieżących
wykonano kanalizację burzową i położono jednostronny chod-
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Wykonano konserwacje rowów melioracyjnych w: Budzyniu na
odcinku – 650 metrów bieżących (4.387 złotych), Kaszowie
– 520 metrów bieżących (11.437 złotych), Piekarach 600 metrów bieżących (4.283 złotych). Wykoszono kolejny fragment
(200 metrów bieżących) rowu melioracyjnego w Piekarach (600
złotych)
TAŁ

Ziemia Lisiecka • lipiec/sierpień 2013 (4/68)

Listy do redakcji

Słowa uznania dla
strażaków!
Wszystkim druhom strażakom, którzy pospieszyli i nadal niosą pomoc poszkodowanym w wyniku długotrwałych opadów deszczu, podtopień i powodzi należy się serdeczne podziękowanie. To
strażacy ochotnicy, mieszkańcy naszej Gminy są niezawodni i niezastąpieni, na Nich zawsze można liczyć.
W czasie tych czerwcowych dni, gdy dotknęła nasze rejony fala podtopień strażacy ochotnicy podjęli wiele interwencji ratując
ludzki dobytek. Podkreślić należy ich wielkie zaangażowanie i owocną współpracę z samorządem gminnym w usuwaniu wielu groźnych zagrożeń. Strażacy wyjeżdżają do powodzi, pożaru, wypadku
drogowego i wielu innych miejscowych zdarzeń, których ilość i różnorodność ciągle wzrasta. Zakres ich działań prawie nie różni się
od działalności strażaków zawodowych. Każdy z nich ma swoje
obowiązki zawodowe, rodzinne, domowe ale gdy słyszy strażacką
syrenę wzywającą do wyjazdu, nie odmawia niesienia pomocy drugiemu człowiekowi!
A jak my, mieszkańcy, traktujemy ich pracę i czy umiemy z szacunkiem i chęcią pomocy reagować? Czy może urządzamy sobie
wycieczki krajoznawcze aby zobaczyć tragedie ludzkie? Ilu z nas
potrafi zakasać rękawy i pomóc potrzebującym?
Niestety odpowiedź na te pytania jest druzgocąca… W telewizji oglądaliśmy przykłady solidaryzmu mieszkańców z podtopionych i zalanych regionów w Niemczech, Czechach czy na Węgrzech.
Najbardziej optymistyczny przekaz płynął ze zmagającego się z jedną z największych w historii falą powodziową Budapesztu – mieszkańcy choć na co dzień często skłóceni są ze sobą – ramię przy ramieniu stanęli obok siebie by ratować swoje miasto i swój wspólny
dobytek przed powodzią. Mimo przeciwstawnych poglądów współpracowali ze sobą neofaszyści z komunistami, liberałowie z socjalistami czy narodowcy z mniejszościami wspólnie dźwigając worki
z piaskiem by umocnić wały przeciwpowodziowe.
W naszej gminie widzieliśmy sceny, za które powinniśmy się
wstydzić! Podczas gdy zmęczeni strażacy dwoili i troili się by zabezpieczyć domy przed podtopieniem, inni mieszkańcy urządzali sobie wycieczki by zobaczyć co się dzieje. I na przyglądaniu, często
z piwkiem w ręku się kończyło… Nikt z gapiów nie odważył się
chwycić za worek z piaskiem i wesprzeć akcję tych co ratowali ludzki dobytek. Słychać było nawet niewybredne żarty i komentarze na
temat prowadzonych działań ratunkowych i cierpkie uwagi jak to
na zachodzie prowadzi się profesjonalne akcje przeciwpowodziowe… Słowem, co poniektórzy z ludzkiej tragedii, zrobili sobie cyrk,
naśmiewając się ze wszystkiego niczym ze skaczących w dziecięcych
ubraniach małp i ciesząc się że od przyrody dostali bezpłatny bilet
wstępu na widownię. Nie zauważyli tylko, że w tym cyrku, który tak
spontanicznie zorganizowali grali główne role klaunów! Z pewnością to ich życiowe role, z których są bardzo dumni, bowiem jeszcze
przez długi czas chwalili się znajomym na jakim to byli „przedstawieniu”!
Podczas pracy strażaków wiele dyskutowano, padało wiele hipotez kto zawinił że domy ludzi podtopiło… Nie będę ich cytować,
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bo po ich wysłuchaniu już bolała mnie głowa. Często słychać było
opinie że to wina wójta gminy, bo strumienie wezbrane a nie przygotował zbiorników by tą wodę upuścić. „Eksperci” nie wskazali tylko na czyją działkę miał tę masy wody skierować? Może teraz udostępnią swoje działki, a Gmina wykona na nich poldery przeciwpowodziowe?
Co ciekawe wiele naturalnych polderów było już w naszej gminie, ale zostały zniszczone przez pazerność ludzi na pieniądze. Starsi mieszkańcy każdej miejscowości mogą bez trudu wskazać pastwiska, łąki czy nieużytki, na których po większych deszczach przez
wiele dni, a nawet tygodni stała woda. Tereny te były niżej położone, co pozwalało na zmniejszenie fali wezbraniowej wody w lokalnych ciekach i strumieniach i skutecznie chroniło przed częstymi
i nagłymi podtopieniami zabudowań. Tereny te były mało wartościowe i nikt z „tubylców” nie odważył się na nich cokolwiek budować. Znaleźli się jednak inwestorzy, którzy zwietrzyli możliwość zarobku i zaczęli je skupować. Z biegiem czasu działki zostały nadsypane tysiącami kubików ziemi, co sprawiło że podczas obfitych opadów wszystka woda z tych terenów od razu spływa do cieków i strumieni, które nie mogą sobie poradzić z jej odprowadzeniem. Dzisiaj tam gdzie były naturalne poldery mamy autostradę, hale produkcyjne, sklepy i osiedla mieszkaniowe.
Mamy postęp cywilizacyjny, miejsca pracy i sklepy blisko naszych domów. Mamy utwardzone drogi i okazałe parkingi przed domami. Korzystamy z nich z przyjemnością, ale często zapominamy,
że praw natury nie oszukamy. Jeśli pojawi się żywioł to nie róbmy
z tego cyrku, tylko nieśmy pomoc zagrożonym ludziom. (Scytka)

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania za sprawnie przeprowadzoną akcję niesienia pomocy podczas podtopień Piekar. Szczególne podziękowania składam Zespołowi do spraw Zarządzania Kryzysowego Gminy
Liszki i panu Robertowi Budziaszek oraz wszystkim druhom OSP z Piekar, Liszek, Czułowa, Mnikowa i aktywnym mieszkańcom Piekar. Dziękuję także za okazane
wsparcie strażakom, dr. ks. Jackowi Tendej z Radosnej
Nowiny i pani Grażynie Kaczmarczyk z cukierni Kaczmarczyk, a także Pani kierownik GZEAS Liszki Małgorzacie Baster za pomoc dzieciom po powodzi. Za bezinteresowną pomoc i odruch serca bardzo dziękuje
Z wyrazami szacunku
Zofia Pyla sołtys Piekar

Podziękowanie
Wszystkim strażakom oraz wspierającym ich działania
władzom Gminy Liszki składamy szczere słowa podziękowania za sprawnie przeprowadzoną akcję ratunkową podczas groźnych podtopień. Wasze działania
uchroniły nasz dobytek przed zniszczeniem, za co bardzo dziękujemy!
Mieszkańcy Błoń Kryspinów
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Działają od dziesięciu lat!
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów” obchodziło jubileusz 10-lecia działalności. Plenerowa impreza była
połączona z Dniem Dziecka. Wydarzenie to przyciągnęło
mieszkańców Czułowa, a przede wszystkim dzieci, które otrzymały słodycze, nagrody w konkursach i zawodach sportowych
oraz inne upominki.
Liczni goście nie tylko składali gratulacje i życzenia równie
szerokiej działalności na kolejne lata, ale mogli się zapoznać z olbrzymim dorobkiem stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów”, o którym opowiedziała jego Prezes prof. Małgorzata Poniedziałek, a jej słowa potwierdzały dziesiątki prezentowanych fotografii na szkolnym dziedzińcu. Możemy poszczycić się olbrzymim
dorobkiem, a w naszej pracy zawsze najważniejsi byli ludzie – ich
rozwój w różnych dziedzinach, tak by jeszcze lepiej mogli radzić sobie w dzisiejszym świecie. Dla nas najważniejszy jest kapitał ludzki – mówi prof. Małgorzata Poniedziałek.
Życzyłbym każdej naszej miejscowości takich przybyszów jak
Pani Profesor, którzy z wielkim zapałem włączają się w społeczną
pracę na rzecz swojej nowej miejscowości. Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu i zawodowym kontaktom, mieszkańcy Czułowa mogli zwiedzać nowoczesne zakłady rolnicze i przetwórcze – mówi
z uznaniem sołtys Czułowa i zarazem radny Gminy Liszki Tadeusz
Mastek.
Z okazji jubileuszu działalności organizatorzy przygotowali
wiele atrakcji dla najmłodszych uczestników. Strażacy z OSP Czułów zorganizowali zawody sportowe z wykorzystaniem hydronetki oraz pokaz ratownictwa drogowego. Z kolei sportowcy z „Iskry”
Czułów zorganizowali konkurs piłkarski. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czułowie przygotowali przedstawienie o słońcu oraz
spektakl „Książę szuka żony”. Na scenie zaprezentowali się również laureaci konkursu recytatorskiego, który odbył się w szkole
parę dni wcześniej.
Historia stowarzyszenia rozpoczęła się w 2003 roku, kiedy zebrała się niewielka grupa ludzi z Czułowa, a było ich zaledwie 16
i postanowiłi założyć stowarzyszenie. Inspiracją do tego było pojawienie się możliwości zdobywania funduszy na działalność,
przede wszystkim kulturalno- oświatową. Po żmudnym procesie
kompletowania dokumentów, szeregu zebrań, napisaniu i zatwierdzeniu statutu oraz wniesieniu koniecznych opłat, sąd zarejestrował nieformalną grupę pod nazwą „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów”. Początkowo wstąpiło do Stowarzyszenia 31 osób,
potem liczba ta stopniowo wzrastała i obecnie wynosi 67. Nie znaczy to jednak, że działalność ogranicza się tylko do oficjalnych
członków. Jest otwarta dla wszystkich mieszkańców Czułowa i często wykracza także poza jego granice. Przez pierwsze kilka lat nie
dostawaliśmy żadnych środków finansowych i poza wymaganiem
od nas sprawozdań do gminy, urzędu statystycznego i skarbowego
nikt się o nas nie martwił. Działalność początkowo oparta była na
bezinteresownym zaangażowaniu sił i środków wielu mieszkańców
Czułowa, Rady Sołeckiej z sołtysem na czele, dyrekcji i grona nauczycielskiego Szkoły Podstawowej, Ochotniczej Straży Pożarnej,
Klubu Sportowego Iskra Czułów, Koła Gospodyń i ludzi dobrej woli
– wspomina Małgorzata Poniedziałek.
Od swojego powstania Stowarzyszenie podejmowało wiele
inicjatyw o charakterze gospodarczym i organizowaniu mieszkańców do wspólnego działania dla dobra wsi a także organizowało
nieodpłatne szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych,
zasad żywienia, nowoczesnych technologii w ogrodnictwie. Corocznie Stowarzyszenie urządza spotkania opłatkowe mieszkańców Czułowa, mające na celu integrację społeczności wiejskiej.
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Dzięki pozyskanym dotacjom z budżetu Gminy Liszki Stowarzyszenie zorganizowało wiele lokalnych imprez, a także wycieczek podnoszących wiedzę mieszkańców.
Od 2007 roku Stowarzyszenie organizowało systematycznie
dwa wyjazdy w roku. Jeden miał charakter ściśle edukacyjny, związany z ogrodnictwem, nawiązujący do specyfiki gospodarowania
na terenach naszej wsi. Drugi można określić jako turystyczno- historyczno- patriotyczny, poszerzający wiedzę i wpływający wychowawczo. Przeważającą część kosztów wyjazdów ponosili zawsze
uczestnicy, a z drugiej strony bez dofinansowania, wielu ludzi na
wyjazdy nie byłoby stać. Przy rozdziale gminnych funduszy zarzuca się nam, że wydajemy pieniądze na wycieczki. To nie tylko wycieczki, ale dobrze przemyślane, a jednocześnie atrakcyjne działania, służące celom edukacyjno-wychowawczym. Bez tego nie może
być mowy o procesie przeobrażania polskiej wsi – stwierdza Prezes
Małgorzata Poniedziałek.
Dzięki organizowanym wycieczkom mieszkańcy Czułowa
mogli zapoznać się z nowoczesną uprawą pomidorów szklarniowych oraz róż, a także wielkotowarową produkcją marchwi w rejonie Pszczyny. W Instytucje Sadownictwa w Brzeznej poznali nowe gatunki i odmiany drzew i krzewów owocowych, metody cięcia i nawożenia w sadach oraz produkcję in vitro materiału szkółkarskiego. Zwiedzili nowoczesną przechowalnię owoców w rejonie
Łącka i tłocznię naturalnych soków owocowych i warzywnych.
Podczas wyjazdu szkoleniowego do Katedry Roślin Ozdobnych
w poznaniu poznali uprawę szparaga, i zasady uprawy warzyw
w różnych podłożach. Zwiedzali Instytut Warzywnictwa, Sadownictwa i Kwieciarstwa w Skierniewicach zapoznając się z nowymi
metodami uprawy i ochrony roślin, nowymi gatunkami i odmianami roślin ogrodniczych oraz metodami przechowywania płodów ogrodniczych. W zakładzie Geotermia Podhalańska w Bańskiej Niżnej poznali sposoby wykorzystania wód głębinowych do
ogrzewania miast i osiedli oraz do celów leczniczych i rekreacyjnych.
Zorganizowano także wycieczki: szlakiem architektury drewnianej Podhala, do Pragi, Wrocławia i na górę św. Anny, do Wiednia, Lwowa, Warszawy oraz na Ukrainę.
Stowarzyszenie realizowano dwa projekty edukacyjne w ramach Narodowego Funduszu Spójności, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: Kapitał Ludzki, przewidziane dla
organizacji pozarządowych. W ramach pierwszego projektu „Laboratorium wiejskiej wrażliwości” (na kwotę 50.000 zł) szkoleniami objętych było około 200 osób z Morawicy, Chrosnej, Mnikowa
i Czułowa. Prowadzone były warsztaty: komputerowe, ogrodnicze,
zielarskie, florystyczne, artystyczne, muzyczne. Drugi projekt
„Przez aktywność inwestuję w swoją przyszłość” (47.830 zł)
– przeznaczony był przede wszystkim dla młodzieży i obejmował
warsztaty teatralne, komputerowe, artystyczne, wokalne, malarskie, fotograficzne, muzyczne oraz spotkania z aktorami, z psychologiem i udział w spektaklach teatralnych. Urządzona też została izba pamięci oraz dofinansowany jubileusz 135-lecia Szkoły
Podstawowej w Czułowie. (TAŁ)
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Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej; matematyczno-przyrodniczej; językowej (wprowadzony
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od roku szkolnego
2008/2009). Z każdej części egzaminu można było uzyskać maksymalnie 50 punktów, a od 2012 roku wynik podawany jest w procentach. Wynik egzaminu podawany jest także w skali staninowej.
Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników (1 – najniższy, 9
– najwyższy). Centralna Komisja Egzaminacyjna zbiera wyniki ze
wszystkich szkół i wykreśla histogram, dzieli go na 9 części otrzymując rozkład staninowy. Dzięki temu otrzymuje progi punktowe
po przekroczeniu, których uczeń klasyfikowany jest do danej staniny. Jeżeli egzamin w danym roku był łatwy punkty w tej skali będą wyższe.

Wyniku egzaminu
gimnazjalnego

LICZBA UCZNIÓW

Uczniowie z zaświadczeniami o dysleksji

JĘZYK POLSKI (%)

stanin

HISTORIA I WOS (%)

stanin

MATEMATYKA (%)

stanin

PRZEDMIOTY
PRZYRODNICZE (%)

stanin

CZĘŚĆ
HUMANISTYCZNA (%)

CZĘŚĆ MAT-PRZYR
(%)

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum i odbywa się corocznie w kwietniu. Podczas egzaminu sprawdzane są opanowanie wiadomości i umiejętności
nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy.
Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Nie ma możliwości niezdania egzaminu – jeśli uczeń
się na nim stawi, egzamin będzie zaliczony. Jeśli uczeń nie odpowie na żadne pytanie, otrzyma jedynie wynik 0 punktów (od 2012
roku, 0% punktów), z którym będzie startował w rekrutacji do
szkół ponadgimnazjalnych.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów poszczególnych gimnazjów w Gminie Liszki w 2013 roku.
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Perły Ziemi Lisieckiej
Podczas tegorocznego Święta Kiełbasy Lisieckiej ogłoszono wyniki konkursu Perły Gminy Liszki, w którym brali
udział uczniowie Szkól Podstawowych i Gimnazjów z Gminy
Liszki.
Dyrektorzy i wychowawcy z klas I-III i IV-VI ze Szkół Podstawowych i z Gimnazjów dokonali wyboru najzdolniejszych
uczniów ze swoich placówek. Spośród zgłoszonych uczniów do
plebiscytu komisja wybrała najlepszych z najlepszych. Regulamin przewidywał przyznanie po jednej nagrodzie z kategorii:
Szkoła Podstawowa: klasa I-III, klasa IV-VI, Gimnazjum Mników i Gimnazjum Liszki. Komisja zdecydowała jednak, iż przyznane zostaną dwie równorzędne nagrody w kategorii klas IV-VI. Materiały przygotowane przed organizatora i przekazane
jury były anonimowe. Jury kierowało się jedynie i wyłącznie kryteriami merytorycznymi w trakcie podejmowania decyzji.
Do plebiscytu zgłoszonych zostało pięć kandydatur wśród
klas I-III; 8 kandydatur z klas IV-VI oraz 2 kandydatury z Gimnazjów w Mnikowie (1) i w Liszkach (1). Zgłoszeni gimnazjaliści
zostali automatycznie laureatami. Zgodnie z decyzjami jury laureatami plebiscytu Perły Gminy Liszki 2013 zostali: Klasa I-III –
Anna Rosek (klasa III Szkoła Podstawowa w Rącznej); Klasa IV-VI – Katarzyna Lewek (klasa VI Szkoła Podstawowa w Rącznej)
oraz Michał Knez (klasa V Szkoła Podstawowa w Piekarach).
Zgodnie z wolą członków komisji uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Czułowie Zuzanna Zawłocka otrzymuje wyróżnienie. Uczennica otrzymała niewiele mniejszą liczbę punktów niż
laureaci i komisja postanowiła przyznać uczennicy specjalne wyróżnienie. Laureatem Gimnazjum w Mnikowie został Piotr Skorupka, a Gimnazjum w Liszkach – Ewa Milcz.
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Nagrody wręczyła komisja w składzie: Prof. dr hab. Małgorzata Poniedziałek – emerytowany nauczyciel akademicki, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju wsi Czułów; Marek Legutko – radny Gminy Liszki, wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz
Ziemi Lisieckiej; Szymon Jaśkowiak – prezes zarządu Karczmy
Rohatyna, wiceprezes Spółki „Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku
„Nad zalewem” z siedzibą w Cholerzynie, który ufundował
atrakcyjne nagrody – tablety. (TAŁ)
Ogłoszenie drobne
Wynajmę lokal w centrum Liszek na parterze.
tel. kontaktowy 604 259 599 lub 12 656 06 50
Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy
Liszki Wacławowi Kuli oraz Kierownik Referatu Rolnictwa Urzędu Gminy Liszki Małgorzacie Soji za rozwiązanie problemów popowodziowych w sołectwie Piekary
Z wyrazami szacunku Zofia Pyla, sołtys Piekar
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Gminne Zawody Sportowo
Pożarnicze
O straży pożarnej słyszymy zwykle wtedy gdy jest potrzebna pomoc, gdy już się coś wydarzyło, a przecież nie tylko wtedy
straż funkcjonuje. Działa cały czas, szkoląc się, ćwicząc i poznając możliwości posiadanego sprzętu. Najbardziej spektakularnym ćwiczeniem strażackim są gminne zawody sportowo pożarnicze. Odbywają się one corocznie, w różnych miejscowościach.
W bieżącym roku odbyły się na boisku sportowym w Morawicy. Piękna, słoneczna pogoda zachęcała do zjawienia się przy boisku i dopingowanie zawodników. Po raz pierwszy pojawiły się na
tych zawodach zespoły kobiece! Reprezentowały one dwie miejscowości: gospodarzy – Morawicę oraz Jeziorzany. Tak więc dominacja mężczyzn w zawodach strażackich została przełamana.
Wystartowały też dwie drużyny MDP dziewcząt – Piekary i Jeziorzany oraz dwie drużyny MDP chłopców – Kryspinów i Jeziorza-

Zmiany w„Lotniku”
W kryspinowskim „Lotniku” nastąpiły wielkie zmiany,
które mają wyprowadzić klub na prostą i zapewnić mu normalne funkcjonowanie. Powołany został nowy zarząd, a skład
drużyny został oparty na zawodnikach miejscowych.
Po złożeniu rezygnacji Bogusława Bochenka dokonano wyboru nowego prezesa, którym został Czesław Sadko. Przypomnijmy, że piastował to stanowisko w latach 1994–2007, osiągając
z „Lotnikiem” ogromne sukcesy sportowe. Wybrano także skład
nowego zarządu klubu, który przez kolejne 4 lata będzie wspomagał prezesa Czesława Sadkę. W skład tego gremium weszły następujące osoby: wiceprezes – Ryszard Wilanowski; drugi wiceprezes – Kazimierz Różycki; skarbnik – Andrzej Koszycki; sekretarz – Piotr Karcz; członkowie zarządu – sołtys Kryspinowa Józefa Wyżga, Jarosław Koziara, Łukasz Stryczek.
Przed nowym zarządem stoi teraz najpilniejsze zadanie
– uporządkować sprawy finansowe klubu i pozyskanie nowych
sponsorów. Prowadzimy zaawansowane rozmowy i mam nadzie-

To idzie młodość!
Gdy rok temu „Lotnik” rozpoczynał na nowo współpracę
z młodzieżą na pierwszych zajęciach pojawiało się po 5-7 chłopców. Dziś szkółka piłkarska w kryspinowskim klubie to trzy
drużyny zrzeszające ponad 50 dzieci w wieku 5-12 lat!
Już sezon zimowy przyniósł znaczący postęp. Chłopcy wraz
ze swoim rozwojem notowali co raz lepsze wyniki, by ostatecznie na
hali zająć czwartą pozycję w lidze orlików. Do rundy wiosennej
wraz z napływającymi nowymi chętnymi do gry zgłoszony został
dodatkowo zespół żaków, który na koniec sezonu zajął trzecie miejsce w klasyfikacji rundy wiosennej. Orliki w rundzie wiosennej zaliczyły porażkę tylko w ostatnim spotkaniu sezonu, którego stawką było mistrzostwo ligi.
Równie udanie kryspinowianie zaprezentowali się na turniejach, gdzie uczestniczyli. W Pcimiu, gdzie rywalizowali 9-latkowie
zajęli drugie miejsce. W Swoszowicach, gdzie rywalizowali z chłopcami 2-3 lata starszymi uplasowali się tuż za podium. Żaki natomiast brały udział w największym turnieju dla ich kategorii wiekowej w Polsce odbywającym się z okazji Dnia Dziecka na obiektach Hutnika. Oba zespoły uczestniczyły również w turnieju Deich-
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ny. Seniorzy wystawili siedem zespołów: Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Mników, Morawica, Piekary i Ściejowice. Aby uatrakcyjnić
zawody – Wójt Gminy Liszki Wacław Kula ufundował puchary oraz
nagrody pieniężne za 3 pierwsze miejsca w kategorii seniorów.
Po zaciętej rywalizacji w dwóch konkurencjach: sztafeta
7x50m z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym końcowa kolejność była następująca: w kategorii MDP dziewcząt I miejsce drużyna z Jeziorzan przed drużyną z Piekar; w kategorii MDP Chłopców I miejsce zespół z Jeziorzan przed druhami z Kryspinowa;
w kategorii kobiet zwyciężyła drużyna z Jeziorzan przed paniami
z Morawicy. Wśród seniorów trzy pierwsze miejsca podzieliły miedzy siebie następujące drużyny: I miejsce Kaszów, II – Jeziorzany,
a III miejsce Mników.
W bieżącym roku odbędą się w dniu 8 września powiatowe
zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Więcławicach,
gmina Michałowice. Na te zawody jadą zwycięskie drużyny MDP
z eliminacji gminnych. Wszystkim uczestnikom zawodów serdecznie gratulujemy. Nagrody wręczał w imieniu Wójta Gminy Liszki
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Liszki Władysław Szewczyk.
(STO)
ję, że zakończą się one sukcesem – mówi prezes Czesław Sadko.
Jest to sprawa priorytetowa dla klubu, w którym trenuje i gra ponad osiemdziesięciu zawodników. Oprócz pierwszej drużyny
„Lotnika” grającej w V lidze, drugi zespół gra w„C” klasie. Trenują i rozgrywają mecze także trzy drużyny młodzieżowe. Zawodników trenuje Paweł Pyla, Daniel Bukalski i Krzysztof Sadko. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych działaczy i zawodników oraz ludzi dobrej woli. Chcemy stworzyć mocną drużynę
piłkarską opartą na miejscowych zawodnikach – dodaje Czesław
Sadko.
„Lotnik” mimo ostatnich problemów, bardzo dobrze sobie
poradził w rundach eliminacyjnych Ogólnopolskich Igrzysk LZS.
Bezapelacyjnie wygrał eliminacje powiatowe w Raciechowicach
awansując do rozgrywek na szczeblu wojewódzkim rozgrywanych w Bydlinie koło Olkusza. Wygrywając je zapewnił sobie
udział w finałach ogólnopolskich, które w tym roku odbędą się
w Ełku. „Lotnik” będzie bronił w nich ubiegłorocznego tytułu Mistrza Polski.
TAŁ

manna. I tak orliki zajęły trzecie miejsce w 20-zespołowej lidze,
a żaki drugie w stawce 14 drużyn!
Miniony rok był wręcz niesamowity, jeśli weźmiemy pod uwagę rozwój piłkarstwa młodzieżowego w Kryspinowie! Gdy w sierpniu
2012 roku przejmowałem pieczę nad zespołem orlików nie śniło mi
się, że za rok o tej porze znajdziemy się na obozie sportowym. Chłopcy nie mieli bowiem odpowiedniego sprzętu do treningu, co postawiłem sobie za cel numer jeden do realizacji. Wydatnie pomogli w tym
lokalni sponsorzy, za co należą im się wielkie słowa podziękowania
– mówi Krzysztof Sadko, trener który inicjował założenie szkółki.
I tak najpierw na mikołajki dzieci otrzymały stroje treningowe z herbem klubu na piersi. Na wiosnę Karczma Rohatyna zasponsorowała komplet strojów meczowych, a firma transportowa FHU
Januba zakupiła komplet dresów reprezentacyjnych dla 40 dzieci!
Sprzęt oraz koszulki treningowe to dzieło pomocy płynące od Kraków Airport w ramach konkursu grantowego „Wspieramy sąsiadów”. W nowym sezonie Lotnik zgłosił do udziału w rozgrywkach
trzy drużyny: młodzików (roczniki 2001/02), orlików (2003/04)
oraz żaków (2005 i młodsi), którymi opiekował będzie się Daniel
Bukalski. Wciąż możliwe jest dołączenie do szkółki Lotnika, a szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronie internetowej klubu: www.lotnik.futbolowo.pl oraz pod numerem telefonu 514-990621. Treningi w Lotniku to czysta przyjemność dla dzieci w wieku
5–12 lat, a mile widziane są również dziewczynki. (KS)
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Awans „Iskry” Czułów

„Iskra” Czułów nie była faworytem w swojej grupie rozgrywek piłkarskich, ale dzięki ciężkiej pracy zawodników i trenera awansowała do „A” klasy. W ten sposób piłkarze uczcili
obchodzony w ubiegłym roku jubileusz czterdziestolecia działalności klubu.
To wielki sukces naszych zawodników i ich trenera. To także
zasługa prezesa klubu Henryka Konika, który oddał swoje serce dla
klubu, angażując w pracę społeczną całą swoją rodzinę. Razem
z trenerem Andrzejem Nojkiem i kierownikiem drużyny Marcinem
Kwoką stworzyli zespół piłkarski, któremu chce się grać bez żadnych
finansowych profitów – mówi z dumą sołtys Czułowa i zarazem
radny Gminy Liszki Tadeusz Mastek.
Piłkarze wkładają serce do gry i mają wielki zapał. Chcieliśmy awansować i udało nam się to osiągnąć. Teraz chcemy na dłużej zostać w „A” klasie – dodaje skromnie prezes Henryk Konik.
W drużynie grają: Konrad Grabowski (kapitan – w minionym sezonie strzelił ponad dwadzieścia bramek), napastnicy
– Krzysztof Augustyniak, Sebastian Baca, Mariusz Głowacki, Robert Wośnik; pomocnicy – Krzysztof Bałys, Krzysztof Cygan, Daniel Dukała, Bartosz Faron, Grzegorz Gąsior, Nadir Imkola, Jakub
Jurecki, Alan Klichowski, Maciej Kołacz, Wiesław Konik, Damian
Krawczyk; obrońcy – Michał Baster, Paweł Boroń, Franciszek
Karcz, Przemysław Kwoka, Ryszard Lewczuk, Łukasz Pasiak, Piotr
Wachowski, Przemysław Witkowski, Krzysztof Wójcik, Michał Ka-

Letnia zabawa przy remizie
Wzorem roku ubiegłego – druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach zorganizowali wakacyjne zajęcia dla dzieci szkolnych sierpniu w ramach zabawy „Letnia
Sportowa Szkółka Strażacka”.
Przez cały miesiąc w poniedziałki, środy i piątki odbywały
się zajęcia dla młodzieży. Na pierwsze spotkanie przyszło dziewiętnaście dzieci. Rozpiętość wiekowa uczestników była bardzo
duża, od 8 lat (i młodsi z rodzicami jako widzowie) do lat 16. Po
części organizacyjnej przeprowadzono zajęcia z rozwijania linii
gaśniczej. Prawie wszyscy uczestnicy tegorocznej zabawy brali
udział rok temu w szkółce – zajęcia te przebiegały więc szybko
i sprawnie. A że dzień był upalny – woda lała się szeroko.
Spotkania zorganizowano na boisku sportowym przy
Szkole Podstawowej w Jeziorzanach. Były zajęcia sportowo ruchowe z dalszymi elementami szkolenia strażackiego, a w ostatnim tygodniu intensywne szkolenie dzieci w zespołach do zawodów według międzynarodowego regulaminu CTIF. Na zakończenie zabawy, zorganizowano współzawodnictwo pomiędzy
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liszewski; bramkarze – Jakub Bańdo, Mateusz Konik, Dominik Lipiarz, Maciej Szewczyk.
Klub może się także pochwalić wygodną szatnią i gruntownie przebudowanym przed dwoma laty boiskiem, na co z budżetu
Gminy Liszki wydano ponad 208 tysięcy złotych. Niestety radość
piłkarzy z nowego boiska nadal mąci twarda murawa. Firma realizująca przebudowę nawiozła gliniastej, nieprzepuszczalnej ziemi – także na wierzchnią warstwę, która wskutek tego jest nieprzepuszczalna i zbyt twarda. Po ulewie na murawie stoi woda, a w czasie suszy jest tak twardo, że nie da się grać. Mam nadzieje, że problem ten zostanie rozwiązany by zachować odpowiednie standardy – zwraca uwagę radny Tadeusz Mastek.
Dzięki zaangażowaniu zawodników i działaczy „Iskry” oraz
przy wsparciu finansowym sponsorów i olbrzymiej pracy społecznej powstały trybuny z miejscami siedzącymi dla stu kibiców. Bez
wsparcia finansowego Samorządu Gminy Liszki ciężko byłoby tak
znacząco poprawić warunki do gry naszych zawodników. Dziękujemy także za środki na bieżącą działalność, ale jej koszty znacznie
przewyższają otrzymywaną z Gminy dotację. Nieocenioną pomoc
otrzymujemy także od naszych wiernych sponsorów: „PROMEROL”
Kryspinów, „Władex” Liszki, „GregorCars, „Superbus”, „Witampol”,
„Romantica” oraz z kopalni porfiru i diabazu w Krzeszowicach, za
co im serdecznie dziękujemy – dodaje prezes „Iskry” Henryk Konik.
(TAŁ)

poszczególnymi zespołami wg CTIF. Zawodników dopingowali
najlepsi widzowie – rodzice uczestników zabawy.
Powoli wspólne zabawy dzieci i strażaków wpisują się do
kalendarza działań druhów z OSP Jeziorzany. Co roku latem
i w ferie zimowe organizowane są takie działania. Po raz kolejny Samorząd Gminy Liszki wspiera ich organizację poprzez
przyznanie środków finansowych na poczęstunek i upominki
dla uczestników. (STO)
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Festyn rodzinny
ze strażakami
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach po
raz trzeci zorganizowali festyn rodzinny, mający na celu nie
tylko ułatwić integrację mieszkańców w miłej atmosferze, ale
i przybliżyć codzienną pracę strażaków.
Dla najmłodszych był plac zabaw, a dla wszystkich nie zabrakło grillowanych smakołyków. Atrakcją festynu był pokaz specjalistycznej drabiny strażackiej będącej na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (JRG3). Druhowie z OSP Liszki
zaprezentowali lekki samochód ratowniczo – gaśniczy z nowoczesnym wyposażeniem, a każdy zainteresowany mógł się dowiedzieć
do czego służy jego specjalistyczne wyposażenie. Na swoim stoisku Stowarzyszenie „Przyjazne Piekary” prezentowało dzieła miejscowych artystów, a tuż obok wiele zainteresowania wzbudziła żywa rodzina pszczela, której życie można było obserwować przez
szklaną ściankę.
Dochód z festynu przeznaczymy na zakup specjalistycznego
zestawu medycznego, którego koszt zakupu wynosi około siedem ty-

sięcy złotych. Może do końca roku, przy wsparciu sponsorów, uda
nam się uzbierać potrzebną kwotę – mówi Naczelnik OSP Piekary
Wacław Krupa. Mamy już przeszkolonych druhów z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej i taki zestaw jest niezbędny
w naszej jednostce. Dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie
naszego festynu – dodaje Prezes OSP Piekary Marcin Mazur. Sponsorami festynu byli: piekarnia „Łysa Góra”, piekarnia „Zaborowscy”, cukiernia „Kaczmarczyk”, sklep „U Zdzicha”, transport towarowy Józef Kadula. (TAŁ)

Turniej Sprawnościowy
Oddziałów Przedszkolnych
W Szkole Podstawowej w Piekarach zorganizowano V Gminny Turniej Sprawnościowy Oddziałów Przedszkolnych. Jego hasłem były słowa: „Ruch to zdrowie, tak
przedszkolak każdy powie”.
W turnieju wzięli udział najbardziej wysportowani przedszkolacy z ośmiu Oddziałów Przedszkolnych przy następujących
Szkołach Podstawowych: Cholerzyn, Cholerzyn z filią w Mnikowie, Czułów, Jeziorzany, Kaszów nr 1, Kryspinów, Piekary, Rączna. Mali sportowcy brali udział w pięciu dyscyplinach sportowych, w których biegali szybko jak gepard, skakali wysoko jak
tygrysek, rzucali celnie daktylami jak goryl, pełzali sprytnie jak
wąż, utrzymywali równowagę jak zwinna małpka.
Naszą rozgrzewką przed zawodami była piosenka harcerska pt. „Dżungla, dżungla jaka wielka dżungla”. Wszystkie dzieci były wspaniale przygotowane a zwycięzcy zostali wyłonieni

Tajemnica obrazu
Pani Lisieckiej
Na początku maja br. do kościoła lisieckiego wrócił obraz
Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, czyli Matki Bożej Lisieckiej. Przez pół roku, pod opieką dr Małgorzaty Nowalińskiej, przechodził proces konserwacji w krakowskiej ASP. Mimo złego stanu malowidła, udało się je odnowić i zabezpieczyć.
Przy okazji obraz został poddany specjalistycznym badaniom.
Niestety, nie dają nam one ostatecznych odpowiedzi na pytanie
o jego pochodzenie oraz dzieje. Wręcz przeciwnie, po prześwietleniu okazało się, że w rzeczywistości mamy do czynienia
z dwoma wizerunkami Maryi z małym Jezusem, wykonanymi
jeden na drugim.
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dopiero po trzymających w napięciu dogrywkach. Okazało się,
że pierwsze miejsce zajęły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kryspinowie, drugie – ze Szkoły Podstawowej w Cholerzynie z filią
w Mnikowie, a trzecie miejsce – ze Szkoły Podstawowej w Piekarach. Każdy uczestnik wrócił do domu ze złotym medalem na
szyi, który będzie mu przypominał dobrą zabawę. Serdecznie
dziękujemy za pomoc w organizacji konkursu Wójtowi Gminy
Liszki Wacławowi Kuli, Pani Dyrektor, Nauczycielom i Rodzicom ze Szkoły Podstawowej w Piekarach oraz Sponsorom.
Anna Brzegowy i Elżbieta Nęcka

Data powstania starszego, określana jest na XVI lub XVII w.
Młodszy został namalowany po zupełnym pokryciu szaro-niebieską farbą pierwszego. Według znawców zdobyto się na tak radykalny krok, by dopasować wizerunek Maryi i Jezusa do sukienki pochodzącej najprawdopodobniej z innego malowidła. Kompozycja
obu obrazów jest bardzo zbliżona, choć występują pewne przesunięcia, czytelne zwłaszcza w przypadku twarzy obu postaci oraz
rąk Maryi. Pan Jezus w starszej wersji przytulał główkę do policzka Swej Świętej Matki. Przemalowania dokonano najwcześniej
w pierwszych dekadach XVIII w. Datą graniczną jest tu rok 1704,
w którym odkryto błękit pruski użyty do wykonania obrazu.
Dużo precyzyjniej można określić czas powstania srebrnej
sukienki, która została odrestaurowana przez Wojciecha Bochniaka, pracownika Muzeum Narodowego w Krakowie. Na blasze odbite są bowiem herby opatrzone siglami – pierwszymi literami
słów układających się w tytuły i imiona. Znajdują się tam herby:
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papieża Innocentego X, Królestwa Polskiego z czasów Jana Kazimierza, biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego, opata tynieckiego (a zarazem biskupa chełmińskiego) Stanisława Pstrokońskiego oraz opactwa tynieckiego i herb Ogończyk niezidentyfikowanego fundatora. Zawęża to datację na czas między 1648,
a 1655 r.
Niestety, bez dodatkowej kwerendy w archiwach zdani jesteśmy jedynie na domysły. Być może zdarta z obrazu i zrabowana
przez kogoś (złodzieja lub obce wojska) sukienka została
w XVIII w. zastąpiona inną, pozyskaną ze skarbca tynieckiego. Proboszcz zachwycony hojnym darem benedyktynów kazał malarzowi dostosować obraz do sukienki. Jednak jeżeli
propozycja odczytania sigli ostatniego
z wymienionych herbów autorstwa D. Nowackiego i K. Czyżewskiego
jest słuszna i wybite litery PDBBPL odnoszą się do proboszcza lisieckiego
(ostatnie litery stanowiłyby skrót Plebanus, względnie Parochus Lisciensis) sytuacja mogła być odwrotna – jakieś nieszczęśliwe zdarzenie przetrwała sama
sukienka, a pozyskany gdzieś obraz,
o zbliżonej kompozycji, został w tak
drastyczny sposób przystosowany do
niej.
Kiedy nastąpiło przemalowanie?
W tym temacie też nie ma jasności.
Osobiście wykluczyłbym pokutującą
w niektórych publikacjach teorię, iż nastąpiło to w XIX w. Należy podkreślić, że
wysunęli ją historycy prowadzący badania nad przeszłością zburzonego
w XIX w. kościoła Wszystkich Świętych
w Krakowie. Z zachowanych dokumentów wynika, że podczas likwidacji tej świątyni jeden z obrazów zakupił ks. Józef Raciborski,
pleban w Liszkach.
Autorzy tezy, że zakupiony wówczas obraz to ten sam, który
obecnie czczony jest jako Matki Bożej Lisieckiej, nie podali na jej
potwierdzenie przekonujących dowodów. Tymczasem z wykonanej 12 grudnia 1813 r. inwentaryzacji świątyni lisieckiej wynika, że
już wówczas w ołtarzu głównym znajdował się obraz Matki Bożej
przykryty srebrną sukienką z dwiema koronami, identyczną jak
ta, która przykrywa obecnie Panią Lisiecką. Co ważne inwentaryzacja była sporządzona tuż po objęciu probostwa przez ks. Raciborskiego. Skądinąd wiemy, że w późniejszym czasie, w kruchcie
świątyni lisieckiej pojawił się drugi obraz Matki Bożej. Najprostszym, a więc logicznie najlepszym wytłumaczenie jest, iż było to
malowidło zakupione w Krakowie.
Widział je, właśnie w przedsionku, Józef Łepkowski, autor
„Przeglądu zbytków przeszłości w okolicach Krakowa” być może
jeszcze w 1847 r.. Niestety, z niewiadomych przyczyn nie wspomniał ani słowem o cudownym obrazie z ołtarza głównego. Co było tego powodem? Próżno dociekać. Jednak o tym, że obraz Matki Bożej Lisieckiej istniał i znajdował się w ołtarzu głównym, informuje nas w swych wspomnieniach zostawionych w rękopisie br.
Teofil Kowalik, kapucyn rodem z Liszek.
Zburzenie starej świątyni zagmatwało nieco sprawę. We wnętrzu nowej pojawił się tylko jeden obraz Matki Bożej. Ten fakt oraz
mało starannie wykonany opis Łepkowskiego spowodował, że autor rozdziału o kościele lisieckim w„Tekach Grona Konserwatorów
Galicyi Zachodniej” wysnuł przypuszczenie, że w ołtarzu głównym
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został umieszczony obraz z kruchty, a więc zakupiony z kolegiaty
Wszystkich Świętych. Domysł zaczął żyć własnym życiem, trafiając do literatury naukowej.
W świetle powyższego należy odrzucić tezę, że obraz został
przemalowany po trafieniu do Liszek, czyli w latach 30. XIX w. Dodajmy tu dodatkowe argumenty:
Wśród parafian istnieje powszechne przekonanie, że cudowna Matka Boża Lisiecka znajduje się w parafii od wieków, a wbrew
pozorom pierwsza połowa XIX w. nie jest czasem tak odległym by
informacja o podmianie obrazów nie zachowała się w tradycji ustnej (na pewno zbulwersowałaby wiernych).
Racjonalnie rzecz biorąc przemalowanie zakupionego obrazu pod sukienkę nie miałoby żadnego sensu. Po
co ks. Raciborski miałby wydawać pieniądze na ładny, zabytkowy obraz i od
razu przemalowywać go gruntownie?
Należy podkreślić, że w XIX w. obraz Matki Bożej Lisieckiej cieszył się
opinią cudownego. O licznych wotach
wiszących obok niego wspominały dokumenty wizytacji biskupich. Kwerenda w archiwum diecezjalnym pod tym
kątem została najprawdopodobniej
przeprowadzona pod koniec lat 50.
Trudno powiedzieć coś konkretnego na
jej temat, ponieważ w archiwum parafialnym nie istnieje żadna dokumentacja. Jedynym śladem jest artykuł Bronisławy Srebro opublikowany w „Głosie
lisieckich dzwonów”, oparty na odręczFot. Paweł Mastek
nie spisanej historii obrazu, obecnie zaginionej. Przytoczmy jego fragment:
O cudownym obrazie Matki Bożej wspominają najstarsze wizytacje biskupie pochodzące z lat 1663, 1704, 1727 oraz 1748 r. Wizytacja z roku 1663 mówi tylko tyle, że „jest pokryta srebrną blachą z dwiema złotemi koronami”. Dopiero wizytacja z roku 1748
podaje dokładny opis obrazu Matki Bożej, a na szczycie ołtarza
były trzy tabliczki drewniane z napisem: „O Maria Succure – Semel Mater – Semper Virgo, będący zawsze w głównym ołtarzu,
otoczony wotami.”.
Z powyższego wynika, że kult Matki Bożej w Liszkach jest
bardzo stary, a Jej wizerunek (niestety, nie mamy pewności który)
znajdował się w parafii od bardzo dawna, co najmniej od czasu restauracji świątyni po pożarze, który strawił jej wnętrze w czasie
potopu szwedzkiego. Nie można także wykluczyć, że malowidło
trafiło tu w związku z urządzaniem kościoła konsekrowanego
w 1585 r. Po drugie, od pierwszej połowy XVII w. (jeżeli nie wcześniej) czczono go jako cudowny, o czym świadczyły wzmiankowane liczne wota dziękczynne.
Czy wobec tego, czy nie warto byłoby zdjąć pierwszą warstwę
i spojrzeć w twarz starszej Madonnie? Perspektywa kusząca, jednak to przed znaną parafianom od dziecka Maryi z Dzieciątkiem
modliło się już co najmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście pokoleń.
Wiele osób dostąpiło łask. Taki też był werdykt komisji konserwatorskiej. Odsłonięto jedynie górną część obrazu ukazującą dwa
anioły trzymające nad głową Maryi królewską koronę, reszta pozostało w wersji XVIII-wiecznej.
Informacje dotyczące ustaleń konserwatorów zaczerpnąłem
z Dokumentacji oprac. przez dr M. Nowalińską.
Adam Kowalik
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Smok Wikliszek z Liszek
w Krakowie!
W tegorocznej Paradzie Smoków w Krakowie wzięło
udział 38 smoków, w tym smok Wikliszek wykonany przez
młodzież Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Liszkach. Parada jest imprezą cykliczną organizowaną od 2000 roku przez
Teatr Groteska w Krakowie. W ramach Święta Miasta Krakowa,
już po raz trzynasty, kolorowy korowód smoków przemaszerował ulicami Starego Miasta. Parada Smoków znalazła się na
19 miejscu w zestawieniu 50 najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie planowanych na 2013 rok!
Wszystkie figury smoków wykonane przez dzieci i młodzież
z domów kultury, szkół i przedszkoli całego kraju wzięły udział
w wielkim konkursie na najpiękniejszego smoka! Tematem przewodnim tegorocznej Parady Smoków była kultura Małopolski za
sto lat – kontynuowana przez wieki tradycja, jak też nowe zwyczaje i zjawiska kultury małopolskich miast i wsi. Wielkie starcie tradycji z nowoczesnością!
W tegorocznej Paradzie Smoków wzięło udział 38 smoków,
w tym smok Wikliszek wykonany przez młodzież Zespołu Szkół
im. św. Jana Kantego w Liszkach pod opieką Jolanty Urbaniec, Danuty Kawuli i Marka Piwowarczyka. Nazwa Wikliszek pochodzi
od słów: wiklina i Liszki, ponieważ jedną z tradycji kultywowanych na terenie Gminy Liszki jest wikliniarstwo.
A oto historia naszego smoka: Smok Wikliszek zamieszkiwał
tereny Gminy Liszki położonej bezpośrednio przy zachodniej granicy miasta Krakowa, która leży na terenie krainy geograficznej
Brama Krakowska, na części Bielańko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Mieszkał
on pośród Skałek Piekarskich w Jaskini na Okrążku, gdzie w 1881

roku odkopano pochodzące
ze środkowego paleolitu ślady osadnictwa neandertalskiego człowieka. Przysmakiem Wikliszka były kukiełki – bułki o podłużnym
kształcie wypiekane w Liszkach już od XV w. z ciasta
chlebowego, a także kiełbasa
lisiecka wywodząca się z tradycyjnej, grubo krojonej
kiełbasy krakowskiej, wytwarzana na terenie Gminy
Liszki od połowy XIX w.
Danuta Kawula

Festyn strażacki
w Kryspinowie
Na boisku sportowym „Lotnik” Kryspinów odbył się festyn organizowany przez kryspinowskich strażaków. Imprezę rozpoczął pokaz ratownictwa drogowego, w którym
wspólnie z druhami z OSP Kryspinów brali udział strażacy
z Państwowej Straży Pozarnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 oraz zespół ratownictwa medycznego.
W symulowanym wypadku doszło do dachowania samochodu osobowego, w którym uwięziony został poszkodowany.
Na miejsce jako pierwsi przybyli strażacy OSP Kryspinów, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, ustabilizowali pojazd oraz
dostali się do poszkodowanego udzielając pierwszej pomocy
z wykorzystaniem nowego sprzętu zakupionego z grantu Kraków Airport w ramach realizacji projektu „Rozwój ratownictwa
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryspinowie aktywizacją lokalnej społeczności i poprawą bezpieczeństwa mieszkańców”. Po
przybyciu JRG 3 oraz zespołu ratownictwa medycznego poszkodowany został ewakuowany na deskę ortopedyczną przez bagażnik i przekazany ratownikom medycznym zespołu ratownictwa medycznego.
Podczas festynu prezentowane były samochody ratowniczo-gaśnicze OSP, PSP oraz ciężki samochód ratownictwa technicznego Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. W ramach
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realizacji projektu OSP Kryspinów, który zwyciężył w konkursie
grantowym „Wspieramy Sąsiadów” organizowanym przez Kraków Airport utworzony został punkt nauki pierwszej pomocy
z wykorzystaniem manekina i prezentacji nowego sprzętu OSP
do ratownictwa medycznego zakupionych z dotacji od władz
lotniska. Stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem,
szczególnie wśród dzieci, które za prawidłowe wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej otrzymywały upominki.
Wieczorem odbyła się zabawa taneczna, która trwała do
rana następnego dnia. Mimo opadów deszczu frekwencja festynu była bardzo zadawalająca; zarówno dzieci jak i dorośli doskonale się bawili. Strażacy OSP Kryspinów składają podziękowania dla Karczmy Rohatyna, JRG 3 oraz Lotniskowej Służby
Ratowniczo-Gaśniczej za wsparcie i wkład przy organizacji festynu. (OSP Kryspinów)
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„Liszczanka” zdobyła
Puchar Wójta Gminy Liszki
W tegorocznych rozgrywkach piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Liszki triumfowała „Liszczanka” Liszki, która już
w meczu eliminacyjnym po serii rzutów karnych pokonała
mocno osłabiony w tym sezonie zespół „Lotnika” Kryspinów.
Zawody o Puchar Wójta rozgrywały się na murawie kryspinowskiego „Lotnika”, który był ich organizatorem. Brało w nich
udział osiem zespołów piłkarskich z terenu naszej gminy. W rozgrywkach eliminacyjnych zmierzyli się:”Iskra” Czułów – „Strażak”
Rączna (1:3); „Lotnik” Kryspinów – „Liszczanka” Liszki (0:0, rzuty karne 1:3); „Wisła” Jeziorzany – „Tęcza” Piekary (1:4); „Gwiazda” Ściejowice – „Kaszowianka” Kaszów (1:9).
W półfinałach „Kaszowianka” pokonała 2:0 „Tęczę”, a „Liszczanka” w rzutach karnych 4:5 „Strażaka”. Mecz o trzecie miejsce
wygrała „Tęcza” 4:1 ze „Strażakiem”. W finałowym pojedynku
„Liszczanka” pokonała 1:0 „Kaszowiankę”. Królem strzelców turnieju został Łukasz Michalczyk z „Tęczy” Piekary, a najlepszym

bramkarzem – Michał Cholewa z „Liszczanki”. Puchary zwycięzcom oraz sprzęt sportowy drużynom biorącym udział w turnieju
ufundował i wręczył Wójt Gminy Liszki Wacław Kula. (TAŁ)

Wioska Indiańska w Budzyniu
Nad Zalewem na Piaskach, odbył się II Budzyński
Piknik Familijny „Indiańska Wioska” zorganizowany
przez Stowarzyszenie „Aktywny Budzyń”, przy wsparciu
Gminy Liszki, sponsorów i przyjaciół Stowarzyszenia.
Poprzedzające go dni były zimne i deszczowe, a w dzień
pikniku wyszło słońce i dodatkowo zachęciło wszystkich by
czas spędzać aktywnie z rodzinami i przyjaciółmi. Przy wejściu nad Zalew na Piaskach rozbiła się Wioska Indiańska,
a w niej czekał na gości wódz Czarny Orzeł, szaman Biały
Kruk z szamankami Oko Słońca i Poranna Rosa. Do wspólnej
zabawy zaprosili i czuwali nad jej sprawnym przebiegiem Pogodna Twarz, Rwący Potok i Milczący Wilk oraz zaprzyjaźnione z szamanem Białym Krukiem białe twarze, które przybyły
wierzchem na koniach.
Odtańczono indiański taniec na powitanie słońca i w podzięce, że pogoda dopisała. Dopisali także goście – nasi milusińscy Indianie w towarzystwie dorosłych także przebranych
za Indian. Dla nich były warsztaty szamańskie, łowienie ryb,
wyścig jaszczurek, rzuty szyszkami do kosza, strzelanie z łuku pod czujnym okiem przyjaciela Indian kowboja Old Shatterhanda, które cieszyło się największym powodzeniem.
Odwiedził nas także blada twarz Zastępca Wójta Gminy
Liszki Paweł Lipowczan, na ręce którego złożyliśmy zaproszenie i zapewnienie, że w przyszłym roku będzie III Rodzinny
Piknik w Budzyniu i już dziś zbieramy pieniążki na nagrody.
Uczestnicy pikniku mieli też przyjemność słuchać muzyki indiańskiej, podczas której przewidziane konkurencje przebiegały w miłej, rodzinnej atmosferze. Na koniec zostało wyłonione zwycięskie plemię „Rącze konie”, niemniej jednak każdy uczestnik pikniku otrzymał małą pamiątkę.
Zapraszamy serdecznie na http://www.mojalbum.com.pl
/Album=SASBHIO7 gdzie można zobaczyć więcej zdjęć z pikniku. Do zobaczenia na następnym pikniku w Budzyniu! (Stowarzyszenie Aktywny Budzyń)

18

Ziemia Lisiecka • lipiec/sierpień 2013 (4/68)

z my l o ludziach starszych,
którzy potrzebuj pomocy w yciu codziennym,
maj do  samotno ci i potrzebuj kontaktu
z innymi ludmi.
Mimo upływajcych lat chc czu si szcz liwi.
Osoby, które chc tak spdzi jesie ycia
w ciepłej rodzinnej atmosferze serdecznie
zapraszamy do zamieszkania w naszym domu.
Dom znajduje si w malowniczej okolicy
wokół ziele, cisza i spokój kontakt z natur
- niedaleko Krakowa.
Nasz dom przeznaczony jest dla o miu osób,
dla których przygotowały my cztery
dwuosobowe pokoje z łazienkami.
Do dyspozycji sala telewizyjna z kominkiem,
sala gimnastyczna, taras i ogród.

Oferujemy naszym mieszkacom:
• pobyt stały, czasowy oraz dzienny
• całodobowa opieka wykwalifikowanego
personelu
• pomoc w zaopatrzeniu w lekarstwa
• pełne wyywienie 4 posiłków dziennie
• pranie odziey, prasowanie
• tereny spacerowe – ogród, okolica
• organizacja urodzin, imienin, wit
• moliwo  wyj cia do teatru, kina, opery

