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Ks. Władysław Palmowski oraz
prof. Małgorzata Poniedziałek
Honorowymi Obywatelami
Gminy Liszki

Rok pełen sukcesów!
Ubiegły rok dla Oddziału Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Liszkach zakończył się dużymi osiągnięciami. Pod
względem wypracowanego zysku Oddział zajął drugie miejsce
wśród 36 Oddziałów KBS działających na terenie województwa Małopolskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego i Łódzkiego.
Oddział kierowany przez Dyrektor Marię Preneta zajął także
pierwsze miejsce pod względem przyrostu depozytów. Za rok 2013
Oddział w Liszkach wypracował zysk netto w wysokości 1.856.000
złotych. Uzyskanie dobrych wyników było możliwe dzięki wytężonej pracy załogi, fachowej i rzetelnej obsłudze, a także solidnym
klientom, których pozyskujemy nie tylko z naszej gminy, ale również z pobliskiego Krakowa i innych gmin. Na koniec 2013 roku obsługiwaliśmy 5.199 klientów, dla których prowadzono 8.801 rachunków bankowych – powiedziała Dyrektor Oddziału Maria Preneta podczas corocznego zebrania sprawozdawczego członków
Banku.

Oferta produktów Krakowskiego Banku Spółdzielczego i jego Oddziału w Liszkach jest szeroka zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak również osób fizycznych. Udzielane są kredyty
na działalność gospodarczą: inwestycyjne, obrotowe, hipoteczne,
w rachunku bieżącym, płatnicze, rewolwingowe, dla deweloperów,
dla rolników, kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR, kredyty pomostowe na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem
ze środków UE, kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Oferta kredytowa dla klientów indywidualnych obejmuje kredyty
detaliczne, konsolidacyjne, hipoteczne, mieszkaniowe, kredytowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych z dopłatą z NFOŚiGW. Łączny poziom udzielonych kredytów przez Odział w Liszkach na koniec ubiegłego roku przekroczył 110 milionów złotych.
Decyzje kredytowe zapadają szybko i na miejscu w siedzibie Oddziału i Centrali KBS, w czym skutecznie konkurujemy z innymi
bankami. Jesteśmy również elastyczni pod względem oprocentowania kredytów, prowizji i marży, szczególnie w stosunku do strategicznych i solidnych klientów – podkreśliła Dyrektor Maria Preneta.
W zakresie usług depozytowych Bank również oferuje szeroką gamę produktów, jak lokaty od 1 dnia do 3 lat, rory, karty debetowe dla osób fizycznych, firm, seniorów, studentów i uczniów,
konta emerytalne IKE. Lokaty prowadzone są zarówno w złotych,
ale też w euro i w dolarach. Dzięki szerokiej ofercie produktów depozytowych w Oddziale Liszki na rachunkach rozliczeniowych
i lokatach, w ubiegłym roku klienci zgromadzili ponad 128 milionów złotych (dynamika 123%)!
Warunki prowadzenia rachunków i ich oprocentowanie było atrakcyjne dla klientów, dzięki czemu Oddział pozyskał 380 no-
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wych klientów. Z roku na rok rośnie także zainteresowanie rachunkami internetowymi – kolejne 196 osób korzysta z systemu bankowości internetowej KBS24, a 16 firm z systemu bankowości
KBSNet wprowadzonego specjalnie dla dużych korporacji.

Oddział prowadzi także rozliczenia dewizowe, obsługę kantorową i międzynarodowe przekazy Western Union oraz jako multi
agent pośredniczy – bez dodatkowych opłat – w zawieraniu umów
ubezpieczeniowych ze znanymi firmami ubezpieczeniowymi. Poza działalnością typowo bankową Oddział udzielał pomocy finansowej na rzecz organizacji społecznych i szkół oraz organizację
wielu imprez na terenie Gminy Liszki.
W minionym roku Oddział zakupił kolejny bankomat nowej
generacji z dodatkową funkcją wpłatomatu. Bankomat został zamontowany w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.
W ubiegłym roku Bank rozpoczął budowę nowego budynku
biurowego na zakupionej wcześniej działce w centrum Liszek oraz
wydzierżawił z mienia wiejskiego działkę przed budynkiem z przeznaczeniem na 6 miejsc parkingowych i strefę zieloną. Dzięki
sprzyjającej pogodzie budynek został wybudowany i obecnie trwają prace wykończeniowe. Przewidujemy otwarcie nowego lokalu
bankowego w drugiej połowie bieżącego roku. W nowym obiekcie
stworzone zostaną znacznie lepsze warunki pracy i obsługi klientów
– dodała dyrektor Oddziału Maria Preneta.
(TAŁ)
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Honorowi Obywatele Gminy Liszki
Rada Gminy Liszki nadała tytuły Honorowego Obywatela Gminy Liszki księdzu Władysławowi Palmowskiemu – proboszczowi parafii w Morawicy oraz profesor Małgorzacie Poniedziałek – Prezes Zarządu „Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów”. Te zaszczytne tytuły nadano na wniosek
mieszkańców obydwu sołectw za wybitne zasługi dla lokalnej
społeczności w Gminie Liszki.
Uroczystość nadania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Liszki odbyła się w kościele paraﬁalnym w Morawicy podczas
uroczystej mszy świętej z udziałem eurodeputowanego Ryszarda
Legutko i posła na Sejm RP Andrzeja Adamczyka oraz wielu
przedstawicieli samorządu Powiatu Krakowskiego, Gminy Liszki
i Gminy Zabierzów, a także komendanta Komisariatu Policji w Zabierzowie Andrzeja Kowalskiego.

Podniosły nastrój w uroczystość wprowadziły wszystkich piosenki w wykonaniu chóru z Morawicy. Mszę świętą koncelebrowali księża: Jan Nowak, Roman Bogacz i Władysław Palmowski.
Po zakończeniu mszy świętej rozpoczęła się wyjazdowa, nadzwyczajna sesja Rady Gminy Liszki, podczas której Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Kaczor wspólnie z Wójtem Gminy Liszki Wacławem Kulą wręczyli tytuły Honorowego Obywatela Gminy
Liszki księdzu Władysławowi Palmowskiemu i profesor Małgorzacie Poniedziałek.
Ksiądz Władysław Palmowski jest zawsze pełen nadziei, przyjaźni i życzliwości dla bliźniego, z troskliwym, gospodarnym i profesjonalnym podejściem do powierzonych przedsięwzięć, z patriotycznym zaangażowaniem – zjednuje swoich paraﬁan do aktywnej chrześcijańskiej postawy i kształtowania swojej „małej ojczyzny” – powiedział z uznaniem Przewodniczący Rady Gminy Liszki Zbigniew Kaczor podczas nadania tytułu.
W swoim środowisku pani Profesor Małgorzata Poniedziałek
jest szanowana i ceniona, jako naukowiec, a przede wszystkim jako szlachetny, uczciwy człowiek, pomagający słabszym i potrzebującym. Jest aktywnym społecznikiem, który znacząco wpływa na
pozytywne zmiany w otoczeniu – gratulował nadania tytułu radny
Gminy Liszki Tadeusz Mastek.

Eurodeputowany Ryszard Legutko i poseł na Sejm RP Andrzej Adamczyk
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Gratulacje nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy
Liszki księdzu Władysławowi Palmowskiemu i profesor Małgorzacie Poniedziałek złożyli eurodeputowany Ryszard Legutko i poseł na Sejm RP Andrzej Adamczyk, Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka, Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik wspólnie z Wójtem Gminy Zabierzów Elżbietą Burtan oraz radni Powiatu Krakowskiego i Rady Gminy Liszki.
Ks. Władysław Palmowski urodził się w 1953 roku w Krakowie, gdzie także ukończył studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. kard. Karola Wojtyły w 1978 r. Po dwóch latach pracy w Trzebini – Krystynowie został przeniesiony do Nowej Huty do Paraﬁi NMP Królowej Polski przy kościele Arka Pana. W 1983 r. udał się do Drawska
Pomorskiego, gdzie czekały go nowe wyzwania, bowiem ks. Władysław Palmowski od początku posługi kapłańskiej bardzo angażował się w działalność społeczną, która przejawiała się w takich
formach, jak opieka nad młodzieżą z nowohuckich hoteli robotniczych, angażowanie w działalność opozycyjną.
Pod koniec 1986 r., po ostrych wystąpieniach z ambony (demaskujących SB), został przeniesiony do Lęborka, a po miesiącu do
Rozłazina, w którym spędził 16 lat. W Rozłazinie oprócz pracy duszpasterskiej, zajmował się pomocą ludziom z upadłych
PGR-ów, integrował mieszkańców wiosek i środowisko byłych
więźniów obozu Stutthof. W miejscowości Nawcz (w miejscu ich
tragicznej śmierci) wzniósł kościół – pomnik. Uczestniczył w tworzeniu struktur samorządowych wraz z pełnieniem funkcji Zastępcy Wójta Gminy Łęczyce.
W 2003 r. obejmuje paraﬁę w Morawicy. Wielką troską,
Ksiądz Proboszcz otoczył przede wszystkim powierzonych paraﬁan, a także zabytkową morawicką świątynię, cmentarz i cały zespół paraﬁalny. Przystąpiono do kapitalnego remontu dachu kościoła, wnętrza i elewacji. Wyremontowano zabytkowe organy i odnowiono ołtarz. Na salę gimnastyczną, z której korzystają dzieci
i młodzież, zaadaptowano pomieszczenia gospodarcze plebani.
Również tam znalazła miejsce remiza OSP w Morawicy, gdzie druhowie cieszą się stałym wsparciem swojego proboszcza. Przy kościele zbudowano parking i asfaltowe drogi. Na wzgórzach obok
cmentarza powstał Ogród Polskich Świętych oraz Morawickie
Wzgórze Przemienienia ze ścieżką dydaktyczną „Dzieje Narodu
Polskiego”, które stały się piękną i słynną już wizytówką Morawicy.
Także z inicjatywy księdza Władysława Palmowskiego powstało wyjątkowe wydanie w kształcie albumu pt. „Morawica bogactwo wieków”. Album ten podkreśla stałe zaangażowanie Księdza w budowanie wspólnoty odwołującej się do wspólnej wiary,
kultury, tradycji, języka. Wspólnoty dumnej ze swoich przodków
i naszego narodu.
Od wielu lat ksiądz proboszcz wspiera rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji materialnej. Organizuje wypoczynek dla dzieci, inicjuje wydarzenia kulturalne i gospodarcze, które integrują
lokalną społeczność. Należy szczególnie wymienić prowadzone
osobiście przez Księdza kolonie letnie nad morzem, zainicjowanie paraﬁalnych uroczystości dożynkowych, łączących aspekty
miejscowej tradycji, kultury i rozrywki, a także czynny udział
w imprezach o charakterze wykraczającym poza naszą Gminę.
Za swoją postawę i działalność został wielokrotnie odznaczony. Otrzymał następujące medale i wyróżnienia: Medal Zasłużonych dla NSZZ „Solidarność; Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – otrzymany w 2009 r.z rąk Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego; Krzyż Polonia Semper Fidelis; Złoty Medal 750-lecia lokalizacji Krakowa; Medal 30-lecia Solidarności; Medal Obywatelski Stowarzyszenia Komitetów Obywatelskich Miasta Krakowa; Medal SAMORZĄDNOŚĆ – otrzymany z okazji 40-lecia Gminy Łęczyce za zaangażowanie w rozwój Małej Ojczyzny; Nagrodę
„Świadek Historii” – przyznaną przez IPN w uznaniu zasług
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w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego; Tytuł Honorowego
Obywatela Powiatu.

Profesor Małgorzata Poniedziałek mieszka w Czułowie od
1997 r. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie
(obecnie Uniwersytet Rolniczy). Tam też uzyskała stopień doktora nauk rolniczych (1970 r.), doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa (1986 r.) i w 1995 r. tytuł profesora.
Na macierzystej uczelni rozpoczęła pracę po ukończeniu studiów w 1962 r. Przez okres trzech kadencji – w latach 1990-1993,
1993-1996, 1999-2002 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie. Była wieloletnim członkiem Senatu uczelni, wielu komisji senackich, rektorskich, opiekunem Koła Naukowego Ogrodników i członkiem jury w olimpiadach przedmiotowych. Zasiadała w Zarządzie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, była członkiem Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN oraz Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.
Była opiekunem około 130 prac magisterskich, inżynierskich
oraz promotorem 4 przewodów doktorskich. Recenzowała wiele
podręczników akademickich, przewodów doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o tytuł profesora. Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymała wiele nagród rektora, nagrodę Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego, została odznaczona Medalem Komisji
Edukacji Narodowej.
Profesor Małgorzata Poniedziałek jest autorką licznych publikacji naukowych, artykułów, podręczników akademickich z dzie-
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dziny rolnictwa i ogrodnictwa. Dorobek ten obejmuje ponad 180
pozycji w tym 86 oryginalnych publikacji naukowo – badawczych,
a także projektów naukowych, artykułów popularno – naukowych
i popularnych. Po 45 latach pracy przeszła na emeryturę otrzymując złoty Medal za Długoletnią Służbę.
Od września 1980 r. angażowała się w działalność Solidarności. Była członkiem Komitetu Założycielskiego „S” na Akademii
Rolniczej i zespołu redakcyjnego „Samorządności” wykonując prace drukarskie, redakcyjne, autorskie, a nawet udostępniając wydawnictwu swoje mieszkanie. W latach 1980-1989 była członkiem
Komisji Uczelnianej, przewodniczącą Komisji Wydziałowej, delegatem Krajowej Sekcji Nauki i delegatem do Regionu Małopolska.
Uczestniczyła w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, Duszpasterstwie
Akademickim, Mszy za Ojczyznę, współpracowała z Komitetem
Pomocy Internowanym i Komitetem Pomocy Aresztowanym. Była „mężem zaufania” w komisjach wyborczych z ramienia Solidarności.
Od 2002 r. profesor Małgorzata Poniedziałek jest aktywnym
członkiem Rady Sołeckiej Czułowa. Z jej inicjatywy w 2003 r. powstało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów, w którym
nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Stowarzyszenie jest
otwarte dla wszystkich mieszkańców Czułowa i gminy Liszki. Do
szczególnych przedsięwzięć Stowarzyszenia należy współpraca
z Bankiem Żywności w Krakowie w ramach, której objęto opieką
120 najbardziej potrzebujących osób z terenu sołectwa. Ponadto,
w ramach swojej działalności, Stowarzyszenie realizuje szereg innych przedsięwzięć promujących kapitał ludzki i kulturę narodową. Są to wyjazdy szkoleniowe, organizacja kursów i warsztatów
ogrodniczo – sadowniczych, zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizacja uroczystości o charakterze patriotycznym i integrującym
miejscową społeczność, w tym słynne spotkania opłatkowe, w których uczestniczą przedstawiciele władz lokalnych i państwowych.
Należy podkreślić, iż pani profesor wraz ze swoim mężem,
profesorem Władysławem Poniedziałkiem wykorzystują swoją
wiedzę oraz ogromne doświadczenie zawodowe na rzecz mieszkańców służąc im radą i pomocą. To właśnie w Czułowie założono pierwszą na terenie gminy Liszki szkółkę i uprawę borówki
amerykańskiej.
(TAŁ)
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Zdaniem radnych Rady Gminy Liszki

Brakuje kropki nad „i”
Tadeusz Mastek pełni funkcję radnego Rady Gminy Liszki oraz jest sołtysem Czułowa trzecią kadencję. Choć w ostatnich latach na forum Rady powiedział wiele krytycznych słów,
to jego zdaniem należy pochwalić gminny samorząd za wielkie zaangażowanie, skuteczność i widoczne efekty polityki inwestycyjnej.
W ostatnich kadencjach wyremontowano wiele dróg i szkół.
Konsekwentnie budowana jest kanalizacja sanitarna i bezpieczne
chodniki. Jednak czasem brakuje przysłowiowej kropki nad „i”, by
pewne tematy inwestycyjne zamknąć raz na zawsze. Ta kadencja
była dla mnie najtrudniejsza, ponieważ realizowana była przebudowa drogi powiatowej Kryspinów – Budzyń – Cholerzyn – Mników – Czułów – Rybna. Inwestorem
był Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, a Powiat Krakowski otrzymał
dofinansowanie przebudowy drogi
ze środków unijnych. Gmina Liszki
współfinansowała 25 procent wartości prac. Jednak na terenie Czułowa
spowodowało to wiele problemów
spotęgowanych przez obfite deszcze,
podczas prowadzonych prac. Mieszkańcy grzęźli w błocie i były wielkie
trudności z zapewnieniem komunikacji.
Na szczęście jakość zrealizowanych prac jest wysoka i nikt nie może
mieć zastrzeżeń do jezdni, chodników, czy skarp oporowych. Są jednak
wielkie uwagi do odwodnienia drogi.
Moim zdaniem przygotowana przez
inwestora dokumentacja była fatalna. Odwodnienie drogi wpuszczono
w przepust, którego wyjście jest
mniejsze od wejścia. Efektem tego jest
podtapianie domów, podczas większych opadów. W ubiegłym roku
zarezerwowano w gminnym budżecie 30 tysięcy złotych na przebudowę feralnego przepustu. Mam nadzieję, że w tym roku uda się
to nieskomplikowane zadanie wykonać. Moim zdaniem zupełnie
niepotrzebnie rowy na terenie niezabudowanym wyłożono bloczkami betonowymi. Utrudnia to naturalne wsiąkanie wody, która
wartkim strumieniem płynie w kierunku Czułowa. Prefabrykaty te
zdążyły już zarosnąć bujną trawą, której zarządca drogi nie wykasza. Te pieniądze można było wykorzystać na odwodnienie drogi
powiatowej pomiędzy Mnikowem a Cholerzynem, gdzie woda z wyżej położonych pól płynie na jezdnię. Brakło przysłowiowej kropki
nad „i”, by odwodnienie całej drogi zrobić raz, a dobrze.
Jeszcze przed rozpoczęciem przebudowy drogi powiatowej
mieszkańcom obiecywano wykonanie przy niej chodnika pomiędzy
Czułowem i Mnikowem. Niestety nie ujęto tego chodnika podczas
prowadzonych prac. Dopiero samorząd gminy Liszki sfinansował
przygotowanie projektu tego chodnika, niestety i gminie i Powiatowi Krakowskiemu brakło pieniędzy na budowę chodnika. Nie rozumiem, jak można rozpoczynać przebudowę innych dróg nie kończąc jednego zadania. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego powinien zakończyć to zadanie w całości, a Gmina Liszki udzielić na ten
cel wsparcia finansowego – mówi Tadeusz Mastek.
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Problemem staje się także prosta sprawa ograniczenia prędkości przy Szkole Podstawowej w Czułowie i wyznaczenie przejścia
dla pieszych. Mimo moich wielokrotnych próśb w tej sprawie nie
udało się tego zrobić. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z Komisariatem Policji w Zabierzowie uda się ten problem rozwiązać.
Gmina Liszki realizuje kosztowną budowę kanalizacji sanitarnej w kilku sołectwach i powinno to być zadaniem priorytetowym na obszarze całej naszej gminy. Niestety nie bardzo widzę tu
konsekwencję, bowiem jak skomentować fakt, że w tegorocznym budżecie Gminy Liszki zarezerwowano tylko 200 tysięcy złotych na
budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Czułowa. Mam nadzieję,
że w trakcie roku znajdą się dodatkowe środki, by szybko i sprawnie zakończyć to zadanie w Czułowie i Baczynie. Pozwoli to na
przystąpienie do realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej
w południowych sołectwach gminy. Moim zdaniem powinniśmy zamrozić pomysły rozbudowy szkół, dopóki nie zakończymy prac przy
budowie kanalizacji w całej gminie. Nasze szkoły zostały wyremontowane i uczniowie mają dobre warunki do nauki. Planowanie kolejnych inwestycji w oświacie w chwili, gdy uczniów jest coraz mniej,
a politycy zapowiadają możliwą likwidację gimnazjów może się okazać
w przyszłości zbędnym wydatkiem
– zwraca uwagę Tadeusz Mastek.
Powinniśmy zachować zdrowy
rozsądek. Przy czułowskiej szkole
przydałaby się sala gimnastyczna
z prawdziwego zdarzenia, ale chcemy szybko zbudować kanalizację sanitarną, stąd odłożymy to zadanie
na lata następne. Nasza szkoła jest
w dobrym stanie. W ostatnich latach
samorząd gminy Liszki przeznaczył
duże kwoty na gruntowny remont
i za konsekwencję należą się słowa
uznania. Mam nadzieję, że w tym roku uda się zrobić odwodnienie budynku i wyremontować wejście, na
co zostały przeznaczone środki finansowe w tegorocznym budżecie gminy.
Kolejnym priorytetem w gminnych inwestycjach powinna być poprawa zaopatrzenia mieszkańców
w wodę. Sytuacja w Czułowie znacząco się poprawiła kilka lat temu poprzez wybudowanie zbiornika. Jednak, aby w okresie suszy
wody nie brakło konieczny jest kolejny zbiornik. Rada Gminy Liszki zapewniła już środki na wykup terenu i przygotowanie projektu.
Na terenie naszej gminy potrzeba jeszcze kilku takich magazynów
wody.
Zbyt mało pieniędzy w gminnym budżecie przeznaczamy na
konserwację rowów melioracyjnych, co jest problemem wszystkich
sołectw. W Czułowie trudna sytuacja występuje także w Zimnym
Dole, gdzie podczas obfitych opadów podmywana jest droga dojazdowa do domów.
Od wielu lat nierozwiązanym problemem jest droga dojazdowa na „Zremby”, która biegnie przez teren sąsiedniej Gminy Krzeszowice. Biegnie w stromym terenie i obfite opady często ją podmywają. Wielokrotnie została utwardzona tłuczniem, ale czas najwyższy położyć na niej asfalt. Niestety samorządy Gminy Liszki i Gminy Krzeszowice nie potrafią w tej sprawie się dogadać.
Mieszkańcy Czułowa nie mogą pogodzić się z wydłużeniem linii MPK do Rybnej. W godzinach szczytu autobusy są przepełnione i pora również ten problem skutecznie rozwiązać – podsumowuje Tadeusz Mastek.
TAŁ
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Mniejsze zadłużenie – więcej
środków na inwestycje

nych dochodów Gminy. Wykonanie zadłużenia na koniec roku będzie z pewnością niższe od planowanego po uzyskaniu zwrotu podatku VAT i wyniesie około 17.800.000, tj. 37% – mówi Skarbnik
Gminy Liszki Józefa Urban.
Dodatkowe wydatki na inwestycje w 2014 roku w złotych:

Tegoroczne zadłużenie Gminy Liszki na początku roku
okazało się niższe o ponad 6 milionów złotych w stosunku do
zakładanych prognoz. Projekt budżetu gminy na 2014 rok
przygotowany został w IV kwartale ubiegłego roku i uchwalony w grudniu przez Radę Gminy Liszki. Uwzględniono w nim
spodziewane zadłużenie na koniec 2013 roku. Po dokładnym
rozliczeniu ubiegłego roku okazało się, że sytuacja ekonomiczna naszej gminy jest znacznie lepsza od prognoz.
Planowane zadłużenie na 1 stycznia 2014 roku wynosiło
24.500.000 złotych tj. 45,97%. Wykonanie zadłużenia na koniec
ubiegłego roku wyniosło ostatecznie 17.909.129 złotych, tj. 33,40%.
Cieszę się, że sytuacja finansowa naszej gminy jest lepsza od
naszych ostrożnych prognoz. Z chwilą przygotowywania projektu
budżetu gminy na 2014 rok spodziewaliśmy się, że nasze zadłużenie będzie mniejsze, ale nie mogliśmy tworzyć budżetu opartego na
pobożnych życzeniach, tylko na rzetelnych wskaźnikach obowiązujących samorządy gmin. Mniejsze zadłużenie powoduje, że mamy
większe możliwości rozwoju i nasza samorządowa lokomotywa nabierze jeszcze większego rozpędu. Słowa uznania za bardzo dobrą
pracę należą się Skarbnik Gminy Liszki Józefie Urban – mówi Wójt
Gminy Liszki Wacław Kula.
W pierwotnie uchwalonym tegorocznym budżecie, wydatki
na inwestycje zaplanowano na poziomie 13.253.900 złotych.
W związku ze znacząco mniejszym zadłużeniem Wójt Gminy Liszki Wacław Kula wspólnie z Radą Gminy Liszki podjęli decyzję
o zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.599.820 złotych. Środki te przeznaczono nie tylko na zwiększenie wydatków
na wcześniej zaplanowane inwestycje, ale także na realizację nowych zadań. Po wprowadzonych zmianach w gminnym budżecie
na realizację inwestycji zarezerwowano 18.853.720 złotych.
Mimo zwiększonego planu wydatków majątkowych o kwotę
prawie sześciu milionów złotych zaplanowane w tegorocznym budżecie Gminy Liszki zadłużenie pozostaje na niezmienionym pierwotnym poziomie w kwocie 21.402.669 złotych tj. 46% tegorocz-

Zapraszamy na
Festyn Uśmiechu
Fundacja im. ks. Siemaszki zaprasza wszystkich mieszkańców ościennych miejscowości na „Międzygminny Festyn
Uśmiechu 2014”, który odbędzie się 25 maja 2014 roku na terenie Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000”
w Piekarach. Honorowym patronem festynu będzie Wójt
Gminy Liszki Wacław Kula i Wójt Gminy Czernichów Szymon Łytek, a patronem medialnym „Ziemia Lisiecka”.
Tematem przewodnim w tym roku będzie promowanie
sportowego stylu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, zdrowej rywalizacji i wspólnej zabawy z całymi rodzinami.
Poprzez liczne konkursy i atrakcje o tematyce sportowej
i turystycznej, chcemy przybliżyć mieszkańcom walory naszych
produktów lokalnych. Będzie to także doskonała okazja do rozwoju współpracy pobliskich gmin, jak i krakowian.
Przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji, między innymi: Międzygminny Turniej Koszykówki i Siatkówki dla szkół po-
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przebudowa drogi Kaszów–Wyźrał

1.880.000

rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Liszkach

100.000

zakup przyczepki do agregatu prądotwórczego

15.500

kanalizacja Chrosna–Krzemionki

600

budowa kanalizacji Kaszów

1.695.400

budowa kanalizacji Mników

969.000

budowa kanalizacji Morawica–Chrosna

781.650

nadzór nad robotami

24.800

jednostka Realizująca Projekt

27.450

promocja

2.720

przebudowa przepompowni ścieków w Liszkach
i Kryspinowie wraz z kolektorem tłocznym

17.400

budowa oświetlenia ulicznego w Budzyniu

36.800

budowa oświetlenia ulicznego w gminie

10.000

remont przystanku w Morawicy

6.000

asfaltowanie dróg gminnych w Morawicy

3.000

budowa oświetlenia ulicznego w Morawicy

2.000

budowa szatni sportowej w Kaszowie

5.800

zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kaszów

9.500

dotacja dla OSP Piekary na zakup samochodu
pożarniczego

27.200

W poprzednim wydaniu Ziemi Lisieckiej zaprezentowaliśmy
wykaz pierwotnie zaplanowanych inwestycji do realizacji w tegorocznym budżecie Gminy Liszki. (red)
nadgimnazjalnych (Liszki – Czernichów – Skawina); turniej szachów plenerowych dla dzieci; wielopokoleniowy trening Nordic
Walking; sztafeta z przeszkodami dla rodzin; gra terenowa „Poszukiwanie skarbów Ziemi Lisieckiej”; krajoznawczy i kulturoznawczy konkurs dla szkół gimnazjalnych i podstawowych. Będą także wystawcy produktów lokalnych, kącik dla najmłodszych, występ zespołu „Chochliki”, kawiarenka, grill, liczne konkursy dla najmłodszych, teatrzyk dla dzieci, dmuchańce, malowanie twarzy, bańki.
2 czerwca 2014 roku w Krakowie w Teatrze Ludowym odbędzie się Gala z okazji 10-lecia dziecięcego Zespołu Tanecznego „Chochliki”. Podczas Gali dzieci będą miały okazję do zaprezentowania swojego wieloletniego dorobku przed szeroką publicznością, jak i również podsumowania, podziękowania sponsorom, rodzicom i innym, którzy przez lata pomagali i wspierali
nasz lokalny zespół. Do uczestnictwa zostały zaproszone także
zespoły taneczne z Krakowa, różnych stron małopolski oraz zaprzyjaźniony zespół „Truskaweczka” ze Lwowa.
(Fundacja im. ks. Siemaszki)
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Rejestr umów
Tegoroczna dopłata Gminy Liszki do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych
wyniesie 782.136 złotych.

***
Całoroczna konserwacja oświetlenia ulicznego kosztować będzie
168.000 złotych.
***
Gmina Liszki podpisała umowę na całoroczną sprzedaż paliwa
oraz innych materiałów eksploatacyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy (do kwoty 20.000 złotych). Zawarto
także umowę na wykonanie badań lekarskich dla członków OSP
(5.000 złotych). Gmina Liszki zrefunduje wszystkim OSP opłaty
za energię elektryczną do ogrzewania pomieszczeń ze sprzętem
pożarniczym (po 2.411 złotych dla każdej OSP).
***
Zlecono naprawę samochodu OSP Mników (488 złotych) oraz OSP
Morawica (456 złotych), a także zakup zbiornika paliwa do samochodu OSP Ściejowice.
***
Zlecono całoroczne sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Liszki (21.600 złotych) oraz odbiór odpadów komunalnych z budynków Urzędu Gminy Liszki (12.000 złotych).
***
Sukcesywnie usuwane są dzikie wysypiska. Czystość na terenie
Gminy Liszki jest stanem trudnym do osiągnięcia, gdyż odpady
wciąż są wywożone do lasów oraz na tereny działek gminnych położonych niejednokrotnie w miejscach mało uczęszczanych przez
mieszkańców. Korzystnym ekonomicznie sposobem likwidacji dzikich wysypisk jest zastosowanie systemu gospodarczego, gdzie
Gmina pokrywa tylko koszty odbioru odpadów natomiast mieszkańcy angażują się w wykonanie prac.
W kwietniu zaplanowano odbiór odpadów wielkogabarytowych,
(informacje o terminach w poszczególnych miejscowościach powinny być przekazane w formie ulotki do każdej nieruchomości
podczas odbioru odpadów komunalnych).
***
Wynajem toalet przenośnych kosztować będzie 4.000 złotych.

Jubileusz Koła w Czułowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Czułowie obchodziło jubileusz pięćdziesięciolecia swojej działalności. Na okolicznościowe spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele gminnego samorządu i sołectwa, strażacy i panie, które działały
w przeszłości w kole.
Wszyscy spotkali się przy okolicznościowym torcie i kawie, by powspominać okresy świetności tej zasłużonej organizacji w krzewieniu działalności kulturalno – oświatowej na terenie Czułowa. Były okolicznościowe życzenia i gratulacje składane dla pań w uznaniu ich wieloletniej pracy.
Teraz większość mieszkańców Czułowa pracuje zawodowo
i trudno jest im znaleźć czas na działalność społeczną. Ponad
dwadzieścia lat temu, chętnych do współpracy było znacznie więcej – pomagali nam nawet mężczyźni. Dzisiaj jest nas w kole tylko jedenaście pań, ale mam nadzieję, że nasza działalność będzie
nadal kontynuowana i nie będziemy się tylko ograniczać do przygotowywania wieńców dożynkowych – mówi Prezes Koła Stani-
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***
Zlecono wykonanie przyczepy do przewozu agregatu prądotwórczego dla obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej za kwotę15.498 złotych.
***
W Szkole Podstawowej nr 2 w Kaszowie (Wyźrał) zlecono wymianę opraw oświetleniowych (koszt 9.000 złotych), a w Szkole Podstawowej w Rącznej prac odgrzybiających metodą iniekcji krystalicznej (5.000 złotych).
***
Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich przewóz do schroniska przeznaczono 25.000 złotych (dotychczas wyłapano i przekazano cztery psy do schroniska – wartość usługi 10.332 złotych),
a na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Liszki – 3.000 złotych.
***
Zlecono wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego na terenie Kryspinowa (2.850 złotych).
***
Cięcia pielęgnacyjne drzew na działkach gminnych kosztować będą 2.596 złotych.
***
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji do ustalenia linii
brzegu rzeki Brzoskwinka (4.300 złotych).
***
Zlecono konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Kaszów (za 10.612 złotych).
***
W Ściejowicach zamontowano znaki drogowe przy drogach gminnych (805 złotych).
***
Podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy drogi
gminnej w Cholerzynie (10.000 złotych).
***
Rozstrzygnięto przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych
o nawierzchni asfaltowej. Prace będą realizowane do końca maja.
***
Ogłoszono przetarg na rozbudowę o sześć sal lekcyjnych budynku
Gimnazjum w Liszkach. Pracę mają zostać ukończone do czerwca 2015 roku. (TAŁ)
sława Kwoka-Feluś, która pełni tę funkcję od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Koło Gospodyń Wiejskich w Czułowie było organizatorem
wielu popularnych kursów i szkoleń (gotowania, pieczenia,
ogrodniczych, sadowniczych). Przygotowywało okolicznościowe przedstawienia i imprezy, które najczęściej odbywały się
w miejscowej remizie OSP. Działaczki zawsze mogły liczyć na
pomoc strażaków i wielu mieszkańców. W latach siedemdziesiątych panie organizowały nawet letnią opiekę dla dzieci. Ówczesne władze Gminy Liszki, wspólnie z GS Liszki finansowały
zatrudnienie nauczyciela do opieki nad dziećmi i pomoc kuchenną. Panie z koła natomiast bezpłatnie pomagały w sprawowaniu opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Czułowa.
Koło za swoją bogatą działalność społeczno – kulturalną
otrzymało wiele nagród i wyróżnień. W 1984 roku gospodynie
otrzymały magiel, który do dziś jest sprawny technicznie, ale
niestety nie ma już chętnych do korzystania z jego usług. W 1990
roku otrzymały również nagrodę finansową, którą przeznaczyły na urządzenie placu zabaw przy miejscowej szkole podstawowej. (TAŁ)
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puszki z farbą w sprayu i przedstawiono mu zarzut przestępstwa uszkodzenia mienia.
W Piekarach zatrzymano na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa gróźb karalnych kierowanych wobec domowPolicjanci z Komisariatu Policji w Zabierzowie zatrzymali ników, 45-letniego mieszkańca gminy Liszki. Sprawcy przedstaw Mnikowie na gorącym uczynku pięciu małoletnich mieszkań- wiono zarzut kierowania gróźb karalnych.
ców gminy Liszki w wieku 15 i 16 lat, którzy na ścianach domu
29-letni mieszkaniec powiatu myszkowskiego został zamalowali kibicowskie hasła. Zabezpieczono puszki z farbą trzymany na gorącym uczynku popełnienia kradzieży maszyny
w sprayu, a małoletnich oddano pod opiekę rodziców. Materia- sprzątającej w Balicach. Skradzione mienie zostało odzyskane,
ły w powyższej sprawie przesłano do Sądu Rodzinnego w Kra- a sprawca usłyszał zarzut kradzieży mienia.
kowie.
Policjanci z Komisariatu Policji w Zabierzowie zatrzymali
W Czułowie zatrzymano 21-latka i 48-latka, jako podejrza- w Rząsce 38-latka, który w Krakowie przy ul. Balickiej grożąc
nych o dokonanie kradzieży z włamaniem do domu będącego użyciem noża usiłował wymusić pieniądze w kwocie 2 złote.
własnością mieszkańca Czułowa i kradzieży grzejnika. Skradzio- Sprawcę przekazano do dyspozycji Komisariatu Poliny przedmiot został odzyskany, a sprawcom przedstawiono za- cji IV w Krakowie.
rzut kradzieży z włamaniem.
Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej PoW Brzeziu zatrzymano 21-letniego mieszkańca gminy Zie- licji w Krakowie zatrzymali w Zabierzowie na gorącym uczynlonki, jako podejrzanego o kradzieże przesyłek kurierskich ku kradzieży z włamaniem do altany w Zabierzowie dwóch
w styczniu 2014 r. Część skradzionych przesyłek została odzys- mieszkańców Krakowa (33-letniego i 24-letniego) oraz 37-letkana, a sprawcy udowodniono 5 przestępstw kradzieży mienia. niego mieszkańca gminy Zabierzów. Skradzione przedmioty odWracający po służbie do domu policjant z Komisariatu Po- zyskano, a sprawcom przedstawiono zarzuty kradzieży z włalicji w Zabierzowie, zatrzymał w Rudawie 21-letniego mieszkań- maniem.
ca gminy Zabierzów na gorącym uczynku popełnienia przestępW Balicach zatrzymano 41-letniego mieszkańca wojestwa uszkodzenia mienia, poprzez namalowanie na ścianie bu- wództwa mazowieckiego podejrzanego o kradzieże paliwa.
dynku napisów o treści kibicowskiej. U sprawcy zabezpieczono Sprawcy udowodniono 10 przestępstw kradzieży paliwa.

Z policyjnych statystyk

Anegdoty o kardynale
Kontynuujemy publikacje prawdziwych, w większości wesołych zdarzeń, w których bohaterem jest błogosławiony Jan
Paweł II. Składam podziękowanie siostrze Marii Goretti Nowak ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości za udostępnienie
największej ilości opowiadań. Składam podziękowania księżom: Eugeniuszowi Łudzikowi – emerytowanemu proboszczowi w Brzeźnicy i Stanisławowi Święciakowi proboszczowi
w Mnikowie.
Zebrał ks. Stanisław Mól
Czego życzył ksiądz kardynał Lisieckiej kiełbasie?
Z księdzem kardynałem Karolem Wojtyłą spotykałem się od
roku 1970, mniej więcej od chwili, gdy zostałem przełożonym Domu Księży Jezuitów w Krakowie. Były to spotkania okolicznościowe, zebrania, ale też wspólne spotkania w parafiach, które często
odwiedzał. Najbardziej utkwiło mi w pamięci pierwsze, dość osobliwe spotkanie w klinice, w której byłem pacjentem, znajdującej
się na terenie parafii, którą wizytował wówczas kardynał. Odwiedził mnie i jeszcze jednego kapłana, który razem ze mną przebywał w szpitalu.
W niedzielę 8 stycznia 1978 roku przyjechał do Liszek w towarzystwie kapelana Stanisława Dziwisza, aby dokonać konsekracji ołtarza „soborowego”, zbudowanego zgodnie z zaleceniami
II Soboru Watykańskiego. Ksiądz dziekan Jan Sala postawił przy
kardynale dwóch rodaków ks. Kazimierza Ciubę i mnie. Do naszych obowiązków należało podać, przytrzymać, zetrzeć, postawić.
Lud boży patrzył, wdychał kadzielne wonie i z wiarą przyjmował
deszczyk wody święconej.
Osobliwa była procesja darów spod chóru do ołtarza. Na początku niesiono chleb i wino, świece i kwiaty, a pochód zamykał
wielki kosz wypełniony kukiełkami i kiełbasą Lisiecką. Jej zapa-
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chy zmieszały się z woniami kadzideł i stworzyły bodziec aromatyczny, który łechtał równocześnie duszę i ciało. Mikstura zapachu kadzideł i kiełbas była, jak muzyka do słów „O, jak są miłe Twe
przybytki, Panie!”.
Te niezwykłe aromaty wchłaniał także główny celebrans, któremu ksiądz kapelan w pewnym momencie szepnął – „… a teraz
ksiądz kardynał może wygłosić kazanie”.
Po uroczystości kapłani udali się na plebanię. Były różne
przemówienia, komunikaty. Pod koniec zabrał głos gospodarz ks.
proboszcz Jan Sala. Zastrzegł, że to może zbyt wcześnie o tym mówić, ale zwracając się do księdza kardynała powiedział – „Mam
wielką prośbę do eminencji, choć wiem, że dopiero styczeń. Ponieważ mi się bardzo dobrze współpracuje z moimi obecnymi wikarymi, chciałbym gorąco prosić, żeby mi ksiądz kardynał zostawił ich
na następny rok”.
Potem nastała przerwa, aż wreszcie zabrał głos ksiądz kardynał i powiedział –„Odpowiadając na słowo księdza proboszcza, życzę Lisieckiej kiełbasie, żeby nigdy nie straciła swych wspaniałych
aromatów”.
(opowiadał ks. Stanisław Mól)
Zespół Sportowo Rekreacyjny Fundacji im. ks. Siemaszki
w Piekarach zaprasza wszystkich do nowo otwartej sauny
SAUNA RUSKA BANIA z beczką zimnej wody do schładzania,
która znajduje się na zewnątrz (na patio basenu).
Obecnie mamy już cztery sauny: sauna fińska (sucha), sauna
parowa, sauna infrared i nowa ruska bania, a już niebawem
otwarcie groty solnej.
Zapraszamy wszystkich codziennie od 7.30–23.00 na relaks
i odprężeni, w ofercie dostępny jest szereg atrakcji, z których
skorzystać można indywidualnie, bądź z rodziną i przyjaciółmi.
Zapraszamy na naszą stronę www.fund.pl/basen/
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„Kaszowianka” i„Lotnik”
najlepsi!
Na hali sportowo – widowiskowej przy lisieckim Gimnazjum rozegrano turniej o Puchar Wójta Gminy Liszki Wacława
Kuli w piłce nożnej. Zimowy turniej po raz drugi z rzędu wygrała „Kaszowianka”. O krok od zwycięstwa był także kryspinowski „Lotnik”, który nie przegrał w rozgrywkach żadnego
meczu, jednak przy tej samej ilości punktów uległ „Kaszowiance” gorszym stosunkiem bramek.
Obie drużyny przez fazę eliminacyjną przeszły jak burza odprawiając z kwitkiem rywali, podkreślając w ten sposób, że są
obecnie najlepszymi drużynami piłkarskimi w naszej gminie. Najlepszym strzelcem finałów został Jakub Podgórski mający na koncie 7 trafień, z kolei tytuł najlepszego bramkarza zdobył Łukasz
Kozioł, który piłkę z siatki wyjmował zaledwie 2 razy (zawodnicy
„Lotnika”).
Organizatorem już XVI Turnieju o Puchar Wójta Gminy Liszki był „Lotnik” Kryspinów. Rozgrywki przebiegały na wysokim poziomie, przy niezwykle ambitnej postawie uczestniczących w nich
drużyn. Stawką był okazały puchar i sprzęt sportowy ufundowany
przez Wójta Wacława Kulę, a także miano najlepszego halowego
zespołu gminy w 2014 roku!
Wyniki eliminacji w grupie A:
„Liszczanka” Liszki – „Tęcza” Piekary 2: 3
„Strażak” Rączna – „Lotnik” Kryspinów 0: 5
„Liszczanka” Liszki – „Strażak” Rączna 5: 3
„Tęcza” Piekary – „Lotnik” Kryspinów 2: 3
„Liszczanka” Liszki – „Lotnik” Kryspinów 1: 3
„Tęcza” Piekary – „Strażak” Rączna 6: 2
Drużyna
1. „Lotnik” Kryspinów
2. „Tęcza” Piekary
3. „Liszczanka” Liszki
4. „Strażak” Rączna

punkty
9
6
3
0

Talent czy pasja
Nazywam się Wiktor Smaga jestem
uczniem klasy piątej Szkoły Podstawowej
w Kryspinowie. Moją pasją jest układanie
kostki Rubika. Zaczęło się to rok temu, gdy
mama kupiła mi kostkę i zacząłem trenować. Za pierwszym razem ułożyłem ją po tygodniu nauki. Teraz układam ją w 12 sekund. Obecnie mam 49 kostek, w tym około 34 rodzaje. Żeby dobrze układać kostkę
należy nauczyć się odpowiednich algorytmów, a potem ćwiczyć ruchy, aby to robić
płynnie i szybko.
Aby utwierdzić się w przekonaniu, że robię to dobrze, zacząłem brać udział w konkursach ogólnopolskich. We wrześniu 2013 roku
wziąłem po raz pierwszy udział w zawodach
w Jastrzębiu Zdroju. Obecnie na siódmych
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bramki
11–3
11–7
8–9
5-16

Wyniki eliminacji w grupie B:
„Iskra” Czułów – „Kaszowianka” Kaszów 0: 3
„Wisła” Jeziorzany – „Gwiazda” Ściejowice 3: 4
„Iskra” Czułów – „Wisła” Jeziorzany 1: 3
„Kaszowianka” Kaszów – „Gwiazda” Ściejowice 4: 1
„Iskra” Czułów – „Gwiazda” Ściejowice 6: 6
„Kaszowianka” Kaszów – „Wisła” Jeziorzany 14: 0
Drużyna
1. „Kaszowianka” Kaszów
2. „Gwiazda” Ściejowice
3. „Wisła” Jeziorzany
4. „Iskra” Czułów

punkty
9
4
3
1

bramki
21–1
11–13
6–19
7–12

Finały rozgrywek turnieju o Puchar Wójta Gminy Liszki
„Lotnik” Kryspinów – „Tęcza” Piekary 3: 0
„Kaszowianka” Kaszów – „Gwiazda” Ściejowice 12: 3
„Lotnik” Kryspinów – „Gwiazda” Ściejowice 7: 1
„Kaszowianka” Kaszów – „Tęcza” Piekary 5: 2
„Tęcza” Piekary – „Gwiazda” Ściejowice 7: 1
„Lotnik” Kryspinów – „Kaszowianka” Kaszów 1: 1
Drużyna
1. „Kaszowianka” Kaszów
2. „Lotnik” Kryspinów
3. „Tęcza” Piekary
4. „Gwiazda” Ściejowice

punkty
7
7
3
0

bramki
18–6
11–2
9–9
5–26

Końcowa klasyfikacja turnieju
Puchary dla zwycięzców i sprzęt sportowy dla wszystkich
drużyn uczestniczących w turnieju ufundował i wręczył Wójt Gminy Liszki Wacław Kula. (red)
ogólnopolskich zawodach, które odbyły się w Krakowie w marcu 2014 roku zdobyłem dwa medale: srebrny za ułożenie kostki
3x3 jedną ręką w czasie średnim 24 sekundy i najlepszym 19 sekund, a brązowy medal w kostce większej niż normalna, zwana
4x4 w czasie średnim 56 sekund, a najlepsze
moje ułożenie to 48 sekund. Wśród 70 uczestników turnieju z całej Polski rywalizowałem
w kategorii 7–18 lat.
Zamierzam nadal kontynuować moją pasję. Następne zawody w kwietniu w Tarnowskich Górach. Trzymajcie za mnie kciuki.
Swoimi osiągnięciami pochwaliłem się
moim kolegom oraz wychowawczyni, która poprosiła mnie, abym opowiedział także innym
o mojej pasji. Chciałbym w ten sposób zainspirować młodych ludzi do odkrywania swoich talentów. Wierzcie mi, że warto robić coś z pasją
dla własnej satysfakcji i nie tylko.
Wiktor Smaga
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„Orliki” rozwijają skrzydła
W 2000 roku został złożony wniosek w Starostwie Powiatowym w Krakowie o wpis do ewidencji Uczniowskiego Klubu
Sportowego,, Orliki”. Członkami Komitetu Założycielskiego
zostali – Janusz Kleśta, Stanisław Skowronek, Leszek Jaskowski, Wiesław Konik. W dniu dzisiejszym klub stanowi dodatkową atrakcję i umożliwia rozwój umiejętności piłkarskich
uczniom zarówno Gimnazjum w Mnikowie, jak i Szkoły Podstawowej w Cholerzynie.
Zespół powstał w naturalny sposób. Była duża grupa uczniów
z klas 7–8 ówczesnej podstawówki, którzy chcieli grać w meczach ligowych, był Pan Jan Miś – ojciec jednego z zawodników, który pomagał w organizacji meczy. Należało więc umożliwić realizację tego zamierzenia. Nazwa „Orliki” wywodzi się z moich lat szkolnych.
Byłem zawodnikiem zespołu o takiej nazwie. Nie był to zespół piłkarski, ale sentyment pozostał. W 2000 roku w wakacje odbył się
III Turniej,, O Puchar Wakacji”, w którym zespół,, Orlików” zajął
drugie miejsce. Rok później w tym samym turnieju zajęliśmy pierwsze miejsce. W tym samym roku uczestniczyliśmy w turnieju halowym „Bałwanki 2001” w Czernichowie, w którym zajęliśmy I miejsce. Takie były początki działalności klubu, do których powracam
z największym sentymentem – wspomina Janusz Kleśta.
Wkrótce po rejestracji odbyło się I Walne Zebranie Członków, na którym wybrano skład zarządu i komisji rewizyjnej. Prezesem został wybrany Janusz Kleśta, a sekretarzem Wiesław Konik.
Członkami Zarządu zostali: Leszek Jaskowski, Andrzej Kowalik,
Anna Kowalik.
„Orliki” kontynuują piłkarskie tradycje zespołu trampkarzy
starszych w klubie „Sanka” Mników. Zespół założył w 1997 pracujący w Szkole Podstawowej w Mnikowie Janusz Kleśta. Mogliśmy
trenować i rozgrywać mecze na pięknym boisku położonym u wejścia do Dolinki Mnikowskiej. Otoczone jest ono skałami jurajskimi,
z jednej strony tuż przy linii autowej płynie rzeczka Sanka. Pod koniec wakacji w 1998 roku wspólnie z uczniami oraz Janem Misiem
– ojcem jednego z piłkarzy, zorganizowaliśmy I Turniej Trampkarzy Starszych „O Puchar Wakacji”. W tym samym roku przystąpiliśmy, jako zespół „Sanka” Mników do rozgrywek ligowych organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej. Pierwszy oficjalny
mecz rozegraliśmy na wyjeździe 5 września z drużyną,, Wisły” Czernichów. Zakończył się naszą porażką 2: 4, a pierwszą w naszej historii ligową bramkę zdobył Dariusz Miś w 3 minucie meczu – dodaje trener Janusz Kleśta.
Do dzisiaj zespół „Orliki” uczestniczy nieprzerwanie w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Małopolski Związek
Piłki Nożnej. Jest to największy sukces klubu, bowiem niewiele jest
zespołów z małych miejscowości, które nieprzerwanie uczestniczą w rozgrywkach. Przez ten okres w klubie trenowało około 300
zawodników, a obecnie trenują tutaj zawodnicy w wieku 13 lat
i młodsi. W naszym klubie trenowało wielu uzdolnionych adeptów
piłki nożnej, między innymi Marcin Orlik, Mateusz Skrzypoń, Michał Baster, Jacek Kopeć, Rafał Tarka, Rafał Kozioł, Jarosław Żak,
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Rafał Milcz, Dariusz Miś, Jarosław Żelazny, Damian Steczko. Gdyby zagrali w jednym składzie stworzyli by „złotą drużynę”. Zobaczyć
ich w akcji to moje marzenie… – podkreśla z dumą Janusz Kleśta.
Zespół rozgrywa swoje mecze w miesiącach: kwiecień, maj
czerwiec oraz wrzesień, październik. Uczestniczy także w turniejach halowych np. Kmita Cup. Na ogół gra z zespołami z powiatu
krakowskiego, a czasami z samego Krakowa.
Do sezonu 2011/12 była drużyna „Orlików” rozgrywała mecze w kategorii wiekowej trampkarzy (do 15 lat), natomiast od sezonu ligowego 2012/13 występuje w lidze „Orlików” (do 12 lat).
Klub funkcjonuje dzięki dotacji Urzędu Gminy Liszki oraz
składkom rodziców. Ze sprzętem sportowym i transportem na mecze nie mamy problemów. Środki finansowe z dotacji Gminy Liszki
są wystarczające. Sponsorów niestety nie posiadamy. Wymagane
10% środków własnych przy otrzymywaniu dotacji pokrywamy ze
składek rodziców. Spośród wielu osób, które w różny sposób wspierają nasz Klub chciałbym w imieniu dzieci i swoim podziękować
Wójtowi Gminy Liszki Wacławowi Kuli, Dyrektor Gimnazjum
w Mnikowie Janinie Grela, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cholerzynie Marii Gałek oraz Januszowi Jakubaszkowi, Janowi Miś, Wiesławowi Konikowi, Zbigniewowi Tarce, Jackowi Kopeć, Maciejowi
Kisiel – mówi Janusz Kleśta.
Największym problemem w działalności Klubu jest brak odpowiedniej bazy, chodzi między innymi o boiska czy szatnię, która spełniałaby obowiązujące standardy. Gdyby taka infrastruktura powstała, to służyłaby także wszystkim uczniom Gimnazjum
i Oddziałowi Szkoły Podstawowej podczas lekcji wychowania fizycznego, a dopiero w dalszej kolejności Klubowi. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu – w sezonie zimowym na sali sportowej w Cholerzynie i na hali sportowo – widowiskowej w Liszkach. Kiedy warunki pogodowe są sprzyjające trening odbywa się
na boisku w Mnikowie.
Obecnie kadrę zespołu tworzą: Bartłomiej Szczygieł, Olaf Kozak, Krzysztof Kucała, Dawid Bieda, Dawid Suchan, Jakub Kowal,
Maksymilian Kwoka, Sebastian Makowski, Mateusz Bereźnicki, Filip Kopeć, Mateusz Nowak, Filip Mars, Michał Matuszyk, Tadeusz
Kamiński, Grzegorz Suski. (TAŁ)
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Strażacy pokonali kryzys
Strażakom z OSP Kryspinów udało się podźwignąć jednostkę z zapaści. W krótkim okresie podnieśli swoją gotowość
bojową, choć jeszcze dziesięć lat temu często, jako ostatni przyjeżdżali do prowadzonych akcji będąc obiektem żartów i docinek. Teraz mogą się pochwalić pełnym profesjonalizmem
i szybkością interwencji. Zmiany te dostrzegli także mieszkańcy Kryspinowa i są bardzo dumni ze swoich druhów.
Obecnie w OSP Kryspinów działa 29 strażaków, z których 18
bierze udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. To jedna z niewielu tego typu jednostek, w których aktywnie działają panie
– w akcjach czynnie bierze udział Marta Jarczak. Od 2011 roku
funkcję prezesa pełni Tomasz Kowal, a wiceprezesem i naczelnikiem jest Kazimierz Różycki. Zastępcą naczelnika został wybrany
Damian Szewczyk, skarbnikiem – Marcin Fiutowski, gospodarzem
– Zdzisław Druzgała, sekretarzem – Tomasz Kuchasz.
Druhowie z Kryspinowa w ubiegłym roku wyjeżdżali do prawie osiemdziesięciu akcji ratowniczo – gaśniczych i pod względem interwencji należą do najbardziej aktywnych zespołów z naszej gminy. Ponad dwadzieścia razy gasili podpalone trawy i zarośla, ponad dziesięć razy brali udział w akcjach ratownictwa drogowego. Uczestniczyli także w gaszeniu poważnych pożarów oraz
nieśli pomoc podczas podtopień i innych zdarzeniach.
W ubiegłym roku Wójt Gminy Liszki Wacław Kula przeznaczył
kwotę 25.000 złotych na zakup używanego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego ze specjalistycznym wyposażeniem dla OSP
Kryspinów. Pojazd w swoim wyposażeniu posiada narzędzia hydrauliczne do ratownictwa drogowego, agregat prądotwórczy, maszt
oświetleniowy, piłę tarczową do cięcia stali i betonu oraz sprzęt do
ratownictwa medycznego. Dzięki temu pojazdowi i jego bogatemu
wyposażeniu, które jest cenniejsze niż samochód, możemy brać
udział w akcjach z zakresu ratownictwa drogowego. To jeden z czterech pojazdów tego typu będących na wyposażeniu OSP w naszej
gminie. Chcemy gorąco podziękować wójtowi Wacławowi Kuli za
zakup pojazdu, którym możemy ratować ludzkie życie. Konieczny
jest jeszcze zakup aparatów powietrznych, pozostały sprzęt mamy
w zasadzie na wyposażeniu. Koszt jednego aparatu to około cztery
tysiące złotych – mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać środki finansowe na ich zakup – mówi prezes Tomasz Kowal.
Myślimy także o zakupie automatycznego defibrylatora. Nasza
OSP, jako jedyna w Gminie Liszki została wpisana do rejestru jednostek współpracujących z Systemem Państwowego Ratownictwa
Medycznego. Sześciu strażaków ukończyło specjalistyczne szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a kolejni ukończą
kursy w tym roku. W najbliższych miesiącach naszą jednostkę zasilą również osoby,
które ukończyły studia z ratownictwa medycznego – dodaje Piotr Pradel.
Jako jedna z niewielu OSP posiadamy
na swoim wyposażeniu dwa fantomy medyczne, które służą nie tylko do szkolenia
strażaków, ale także do szkolenia, między
innymi uczniów szkół z terenu naszej gminy. Druhowie regularnie prowadzą pokazy
dla uczniów i młodzieży. Zakup tak potrzebnego sprzętu dofinansował Kraków Airport,
za co bardzo dziękujemy – podkreśla Wojciech Śniegula.
Przed kryspinowskimi strażakami
kolejne wyzwanie – remont remizy. Jeszcze
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w tym roku chcą urządzić drugi boks garażowy oraz salę wykładowo – szkoleniową. Pracę realizują czynem społecznym, a ich starania wsparło kilka firm przekazując niezbędny materiał. Przydałoby się też małe zaplecze socjalne, by umyć się po powrocie z akcji
– by nasze żony nie narzekały po powrocie do domu. Trwająca
obecnie przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich spowodowała, że na wjeździe do garażu stoi woda. Mamy nadzieję, że nie zostaniemy z tym problemem sami po zakończeniu inwestycji – dodają zgodnie strażacy.
Strażacy z Kryspinowa chcą się rozwijać i podnosić swoje
umiejętności. Chętnie biorą udział w szkoleniach oraz spotykają
się co tydzień, by przećwiczyć już zdobyte umiejętności. Cieszymy
się, że młodzież z coraz większym zapałem zagląda do naszej remizy i chce się zajmować niesieniem pomocy innym. Dwanaście osób
aktywnie się szkoli w ramach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Cieszy nas także okazywane przez mieszkańców Kryspinowa wsparcie, za co bardzo dziękujemy – podkreśla prezes Tomasz Kowal.
Według ustnych przekazów kryspinowska straż istniała już
w 1911 roku. Wówczas to w centrum miejscowości znajdowała się
niewielka drewniana remiza, obok której stał gong alarmowy wykonany z długiej żelaznej szyny.
W latach dwudziestych druhowie dysponowali już obudowanym deskami wozem konnym, tzw. rafiakiem, na którym umieszczano ręczną pompę wodną, posiadał on również kilka miejsc dla
strażaków. Sikawka ta była podstawowym sprzętem gaśniczym, aż
do lat sześćdziesiątych, kiedy to na wyposażeniu OSP pojawiła się
pierwsza motopompa.
W latach pięćdziesiątych nastąpiła zmiana strażackiej siedziby. Nową remizą stał się zmodernizowany nieco budynek po byłej
chmielarni, z którego strażacy do dziś korzystają.
W marcu 1958 roku tutejsi druhowie ofiarnie walczyli z dużym pożarem lakierni znajdującej się na terenie Państwowego
Ośrodka Maszyn w Kryspinowie. W podziękowaniu za sprawnie
przeprowadzoną akcję, dyrekcja POM-u przekazała na rzecz OSP
samochód Lublin wraz z beczką na wodę. W 1980 roku ochotnicy
zakupili pożarniczego Gaza. W kolejnych latach dzięki pomocy
finansowej udzielonej przez Urząd Gminy w Liszkach, a także
niemałemu wsparciu mieszkańców, udało się pozyskać samochód
bojowy marki Star-25 oraz zakupić motopompę Polonia i radiostację.
Obecnie na wyposażeniu znajdują się dwa pojazdy ratownicze. Dzięki staraniom poprzedniego zarządu OSP, od 2002 roku
druhowie korzystają z używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Berliet, który zastąpił wysłużonego Stara 25. Obecny pojazd jest już bardzo leciwy, ale dzięki staraniom strażaków
i środkom finansowym przekazywanym z Urzędu Gminy Liszki
na niezbędne remonty jest w pełnej sprawności technicznej. (TAŁ)
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Projekt „Koszyk Lisiecki”
Ziemia Lisiecka znana jest ze swoich wyrobów – wędlin,
(w tym słynnej kiełbasy Lisieckiej), kukiełki, wikliny, twarogów, warzyw i owoców. Niby wszyscy o tym wiedzą, ale czy
wiedzą, gdzie i od kogo te produkty kupić? Już niekoniecznie.
Idea „Koszyka Lisieckiego” powstała jesienią 2013 roku. Pomysłodawcą jest Dagmara Pilis, która od wielu lat działa na
forum organizacji pozarządowych, a od 13 lat mieszka w Kaszowie. Krakowska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, realizuje projekt „Produkt Lokalny Małopolska”, współfinansowany
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE. Aby „Koszyk Lisiecki”
mógł być realizowany, należało wystartować w konkursie dotacyjnym, mieć własny wkład finansowy i namówić do współpracy lokalnego partnera.
Pomysłem zainteresowało się Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Lisieckiej. Prezes Stowarzyszenia, Paweł Miś przekonał
przedstawicieli Stowarzyszeń z Czułowa i Ściejowic, do wspólnego podjęcia wyzwania zorganizowania i poprowadzenia inicjatywy. Wkład własny do projektu pochodzi ze środków Stowarzyszenia Ziemi Lisieckiej. Przygotowano wniosek dotacyjny i udało się – projekt i pomysł doczekają się realizacji.
Trzy organizacje – Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Lisieckiej, Stowarzyszenie „Perspektywa” ze Ściejowic oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów, wspólnie pozyskały 100
tysięcy złotych na organizację i promocję sprzedaży tradycyjnych produktów powstających na terenie Ziemi Lisieckiej. Projekt nosi nazwę „Koszyk Lisiecki – stworzenie stabilnego systemu pozyskiwania, wsparcia i sprzedaży produktów lisieckich dla
mieszkańców aglomeracji krakowskiej”.
W ramach projektu planowane są m.in. wyjazdy rolników
do innych gmin, gdzie sprzedaż produktów lokalnych już działa, szkolenia związane z produkcją, sprzedażą i promocją towarów, organizacja sprzedaży „Koszyka Lisieckiego” na terenie Krakowa, promocja na targach i imprezach w gminie Liszki i w Krakowie. Planowane są również cztery festyny na terenie gminy
Liszki, uruchomienie sklepu internetowego obsługującego

Bezpiecznie na rowerze
Jazda na rowerze jest wyjątkowo popularną i bardzo zdrową formą rekreacji. Jednak, by móc w pełni czerpać z dobrodziejstw, jakie niesie, trzeba przestrzegać pewnych zasad bezpieczeństwa, a przede wszystkim odpowiednio dobrać sprzęt.
Przed każdym wyruszeniem w trasę należy sprawdzić, czy
rower jest sprawny (szczególnie hamulce, światła, dokręcone koła,
dobrze napompowane opony o niestartych bieżnikach). Rower powinien być wyposażony w jedno światło przednie białe lub żółte
– czyli np.: lampkę przednią na baterię lub dynamo, również lampkę diodową żółtą, ale świecącą ciągłym światłem (nie może mrugać), jedno światło tylne odblaskowe czerwone (nie trójkątne), jedno światło tylne czerwone, które może być migające (popularne
„mrugacze” diodowe), co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.
Aby rowerzysta był lepiej widoczny dla innych uczestników
ruchu drogowego, oprócz obowiązkowego oświetlenia roweru należy stosować naklejki odblaskowe. Dobrze jest ubierać jasne lub
fluorescencyjne ubrania w ciągu dnia oraz odblaskowe ubrania
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sprzedaż towarów z „Koszyka Lisieckiego”, pomoc ekspertów
w zakresie produkcji, promocji i sprzedaży. Partnerzy planują
także pozyskiwanie kolejnych środków na jego rozszerzenie
i kontynuację.
Zapraszamy do współpracy przedstawicieli stowarzyszeń,
sołtysów wsi, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Liszki. Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych odbyło się dnia 4 kwietnia 2014 roku, w Remizie Strażackiej w Czułowie. Przedstawiliśmy tam szczegółowo działania
w ramach projektu oraz możliwości zaangażowania się i współpracy – mówi Dagmara Pilis, koordynator projektu „Koszyk Lisiecki”.
Paweł Miś ze Stowarzyszenia na Rzecz Ziemi Lisieckiej dodaje: Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności: drobnych rolników, którzy na własne potrzeby uprawiają owoce, warzywa, ale mogliby także sprzedawać nadwyżkę, ale potrzebują
kogoś, kto im tę sprzedaż zorganizuje; sadowników i przetwórców średniej wielkości, którzy chcieliby poszerzyć grono swoich
klientów i wzmocnić markę swoich produktów; gospodynie domowe, które potrafią robić przetwory z lisieckich warzyw i owoców, piec chleby, ciasta, robić sery, pasztety itd., ale nie mogą ich
sprzedać, ze względu na obowiązujące przepisy; wytwórców, którzy wytwarzają lub mogliby wytwarzać i sprzedawać oparte na
tradycji tych terenów produkty – wyroby wikliniarskie, hafty itd.;
restauratorów, którzy chcą przygotowywać potrawy w oparciu
o sprawdzone produkty lokalne, lecz poszukują jednego dostawcy.
Rekrutacja rolników, wytwórców i przetwórców do projektu rozpoczęła się 7 kwietnia. Zainteresowanych prosimy
o kontakt:
Dagmara Pilis – Koordynator projektu Koszyk Lisiecki
– tel. 604 62 60 70, e-mail: koszyk.lisiecki@gmail.com
Paweł Miś – Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Lisieckiej
– tel. 502 780 545,
Danuta Bernert – Stowarzyszenie „Perspektywa”
– tel. 12 280 80 62,
Tadeusz Mastek – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów
– tel. 12 280 53 03.
(Organizatorzy projektu „Koszyk Lisiecki”)

w nocy. Zawsze należy używać świateł w ciemności, podczas deszczu lub jeśli jest pochmurnie. Niestety wielu rowerzystów wieczorową porą porusza się bez świateł po drodze. Mylnie uważają, że
skoro samochody mają światła, to kierowcy powinni ich dostatecznie wcześnie zauważyć. Większość nie zdaje sobie sprawy, że
samochód jadący z dozwoloną w terenie zabudowanym prędkością 50 km/h w ciągu sekundy zbliża się do nich o ponad 16,5 metra, a używane światła mijania oświetlają drogę na odcinku 25 metrów przed pojazdem. W przypadku napotkania nieoświetlonego
rowerzysty kierowca zdąży nacisnąć hamulec, ale na skuteczne wyhamowanie nie ma żadnych szans!
Każdy rowerzysta powinien się zaopatrzyć w kask z odpowiednimi atestami. Podczas uderzenia kask przejmuje część energii i zmniejsza obrażenia. Ważne jest, by zwłaszcza dzieci jeździły
w kaskach. Niestety wielu rowerzystów nie zakłada kasku, bo i po
co, nie jest trendy i dodatkowo burzy fryzurę…
Poruszając się rowerem po drodze publicznej i poza nią każdy rowerzysta zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących
znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego. Tylko wtedy rowerzysta może czuć się bezpiecznie i uniknąć nie tylko mandatu,
ale także przykrego w skutkach wypadku.
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Jeśli wzdłuż jezdni prowadzi ścieżka rowerowa lub pieszo-rowerowa, rowerzysta musi się poruszać właśnie nią. Jeśli nie ma
takiej ścieżki, to rowerzyście wolno jechać chodnikiem tylko wtedy, gdy jego szerokość przekracza 2 metry. Zawsze jednak rowerzysta musi zachować ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym,
zwłaszcza dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym, wyjątek stanowi ścieżka rowerowa. Rowerzysta nie może przejeżdżać
przez przejścia dla pieszych. Należy zsiąść i przeprowadzić rower
na drugą stronę jezdni.
Przed ruszeniem z miejsca należy się dokładnie rozejrzeć,
a jadąc rowerem należy panować nad kierunkiem jazdy oraz prędkością, która powinna być dostosowana do aktualnie panujących
warunków, a także umiejętności rowerzysty. Nigdy nie wolno wymuszać pierwszeństwa przejazdu, ani ścinać zakrętów. Należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas jazdy
w deszczu, gdyż hamulce działają wówczas znacznie słabiej i maleje przyczepność opon.

Podczas jazdy po drodze publicznej należy sygnalizować odpowiednio wcześnie wszystkie skręty. Jadąc rowerem należy trzymać kierownicę obiema rękoma, poza sytuacją dawania sygnału
bądź zmiany biegu. Niedozwolona jest jazda w niewielkiej odległości za innym pojazdem, a także wożenie rzeczy, które mogą zaplątać się w kole, czy łańcuchu lub spowodować zachwianie równowagi. Pamiętaj, że pijany rowerzysta jest przez prawo traktowany tak samo, jak pijany kierowca. Dlatego jeśli piłeś alkohol, nie
wsiadaj na rower!
Jeśli jeździmy dla relaksu, nie do pracy, to unikajmy ruchliwych dróg. Jazda w godzinach szczytu zatłoczoną drogą wojewódzką przez Kryspinów, Liszki, Kaszów narazi nas tylko na wdychanie
trujących spalin, a kierowców na dodatkowe korki, spowodowane
brakiem możliwości ominięcia rowerzysty. Na ruchliwych drogach
unikajmy także jazdy na rowerach obok siebie.
Redakcja

Zmiany w Stowarzyszeniu „Przyjazne Piekary”

z Irlandią, wydanie albumu „Piekary dawniej i dziś” oraz upamiętnienie Pacyfikacji Piekar.
W sobotę 22 lutego 2014 r. w Piekarach odbyło się walPostanowiono jednak przeprowadzić wybory i wyłonić none zebranie Stowarzyszenia „Przyjazne Piekary”. Głównym wych reprezentantów Stowarzyszenia. I tak, w wyniku głosowacelem spotkania były wybory nowego zarządu. Dotychcza- nia prezesem został Jarosław Skrzypek, wiceprezesami Maryla
sowy zarząd w składzie: prezes Dawid Styrylski, wiceprezes Małucha-Kapusta i Łukasz Kocjan, sekretarzem Weronika JaZofia Pyla, wiceprezes Katarzyna Ludwikowska, sekretarz nas, skarbnikiem Robert Ludwikowski. Nowy zarząd przez koAnna Lelek i skarbnik Wioletta Grzesiak zakończył swoją lejne 4 lata będzie miał okazję w sposób szczególny promować
czteroletnią kadencję.
Piekary i pracować nad integracją wszystkich mieszkańców. ZaObecni na zebraniu członkowie Stowarzyszenia docenili interesowanych współpracą ze Stowarzyszeniem prosimy o konpracę społeczników, ich wysiłek oraz zaangażowanie w działania takt pod numerem telefonu 698 502 725.
na rzecz rozwoju wsi. Największym osiągnięciem przez 4 lata
Maryla Małucha-Kapusta
działalności było niewątpliwie podpisanie umowy partnerskiej

W poszukiwaniu
talentów plastycznych
W Szkole Podstawowej w Piekarach odbył się II Gminny
Konkurs Plastyczny. Dzieci przez 1,5 godziny rysowały pastelami obrazki pt. „Zwierzęta zimą”. Temat był niespodzianką
i pewnym zaskoczeniem dla uczestników, chociaż niektórzy
przyjęli go z westchnieniem ulgi.
Po skończonej pracy, jury (wszystkie nauczycielki, które przyjechały z dziećmi) wybrało najlepsze rysunki spośród 11 prac.
W kategorii klas I-III wygrała praca Julki Lalik ze Szkoły w Morawicy, drugie miejsce zajęła Ewelina Boroń z Kaszowa nr 1, a trzecie Wiktor Karcz z Kryspinowa. W kategorii klas IV-VI miejsce
pierwsze zdobyła praca Aleksandry Tałach z Kryspinowa z pięknym, śpiącym kotem na oknie, drugie Patrycja Gruca z Piekar,
trzecie Joanna Żak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaszowie.
Organizatorki konkursu Anna Dziurgot, Maryla Małucha-Kapusta i Dorota Koza podkreślały wielkie umiejętności dzieci
oraz fakt, że w taki sposób można naprawdę odkryć prawdziwy
talent. Mali plastycy mogli liczyć tylko na siebie, nikt nie sugerował im sposobu wykonania prac.
Wszystkie dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Liszki Wacława Kulę. Za rok zapraszamy do Szkoły
w Piekarach na kolejną edycję tego konkursu i mamy nadzieję, że
przyjadą do nas przedstawiciele ze wszystkich szkół w naszej Gminie. Uczestnicy tegorocznego konkursu z uśmiechem opuszczali
mury naszej szkoły, co było największą nagrodą dla wszystkich nauczycieli.
Maryla Małucha-Kapusta

14

Podziękowania
Człowiek jest Wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to,
kim jest, nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi.
Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE DLA RODZICÓW DZIECI ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I-III PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KRYSPINOWIE

Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi
pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem: DZIĘKUJĘ.
Te słowa pełne wdzięczności kierujemy do Rodziców oddziałów przedszkolnych i klas I–III, dziękując za wielki dar serca
i pomoc w przeprowadzeniu malowania sal lekcyjnych w naszej szkole. Szczególne podziękowania składamy Rodzicom
za bezinteresowne zaangażowanie i wykonanie wszystkich
prac. Dzięki ofiarności ludzi, czyniących dla naszej szkoły nieskończenie wiele dobrego, pomagających nam bez wielkich
słów i rozgłosu pięknieje nie tylko otoczenie, ale także nasze
życie. Głęboko wierzymy, że okazywana nam siła serca będzie nas wspierać w dalszej pracy dla dobra dziecka.
Dyrektor Szkoły Stanisława Kruk
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Radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz Błogosławieństwa Bożego.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to,
co uśpione, ożywi to, co jeszcze martwe
i niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie
w radości i pokoju.
Zbliżamy się do pięknego okresu w roku liturgicznym – do
Świąt Wielkanocnych. W okresie tych świąt wiele ciepła rodzinnego sobie nawzajem dajemy, stajemy się życzliwsi oraz
jakby bardziej kochający innych. Ale czasami te chwile zakłóca sygnał alarmowy dla strażaków ogłaszający trwogę, pożogę czy inne nieszczęście. Wtedy pośpieszymy Wam na pomoc, będziemy z Wami razem ratować, pomagać, usuwać
skutki nieszczęść. Na nas możecie zawsze liczyć.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, pragniemy złożyć Wam wszystkim – Drodzy Mieszkańcy Gminy Liszek – życzenia wszelkiej pomyślności, jak najmniej trosk, dużo radości w życiu osobistym i zawodowym a nieszczęścia oby omijały Was z daleka.
Prezydium Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Liszkach
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Kaszów 610
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www.mariatabaka.pl
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Dzień Języka Ojczystego w Piekarach
Jak co roku w Szkole Podstawowej w Piekarach odbył
się Konkurs Recytatorski z okazji Dnia Języka Ojczystego.
Wszyscy uczniowie zgromadzili się w sali gimnastycznej, aby
posłuchać najlepszych recytatorów w szkole. Na scenie wystąpiło 18 uczestników konkursu.
Jury w składzie: Dyrektor Szkoły Podstawowej Grażyna
Wrona-Drobczyk, Bożena Łazarska, Siostra Teresa oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Filip Kapusta, miało
bardzo trudny wybór. Ocenie podlegała oczywiście recytacja, ale
również dobór rekwizytów, stroje i ogólne wrażenie. Po naradach wybrano najlepszych recytatorów. W kategorii klas młodszych zwyciężył Piotr Sobóla z kl. III, który po mistrzowsku wyrecytował wiersz Aleksandra Fredry pt. „Paweł i Gaweł”, miejsce
drugie przypadło Wiktorii Mazur z kl. II, a miejsce trzecie zajęła Aleksandra Klag również z kl. II. W kategorii klas starszych
podium w całości należało do przedstawicieli kl. VI. Pierwsze
miejsce zdobył Michał Knez z wierszem K. I. Gałczyńskiego pt.
„Skumbrie w tomacie”, miejsce drugie zajęła Patrycja Gruca
a miejsce trzecie Sandra Tataruch.
Publiczność żywo reagowała na występy uczestników, wybierając własnego faworyta konkursu. Najbardziej spodobała się

interpretacja wiersza w wykonaniu Michała Kneza. Organizatorzy przyznali specjalne wyróżnienie Arkowi Steczko z klasy I, który pięknie deklamował trudny wiersz autorstwa Karola Wojtyły.

Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Każdy uczestnik
otrzymał dyplom, a najlepsi pamiątkowe medale. Wszystkim
bardzo dziękujemy za udział w uroczystości i życzymy powodzenia w kolejnej edycji konkursu.
Maryla Małucha-Kapusta

Oni dużo wiedzą!
W ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbyły się na terenie Gminy Liszki eliminacje do etapu powiatowego.
Wzięli w nich udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy wygrali rywalizację ze swoimi kolegami w szkołach.
Wiedza, jaką musieli się wykazać uczestnicy była bardzo rozległa, począwszy od historii i początku ruchu strażackiego oraz jego twórców, poprzez bieżącą wiedzę na temat pożarnictwa, przepisów przeciwpożarowych, aż po znajomość zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy. Komisja konkursu pod przewodnictwem Zastępcy Wójta Gminy Liszki Pawła
Lipowczana, przeprowadziła sprawnie konkurs. Wzięło w nim
udział 10 uczniów szkoły podstawowej oraz 4 gimnazjalistów. Po
napisaniu testów okazało się, że gimnazjaliści rozstrzygnęli już
konkurs natomiast wśród uczniów szkół podstawowych cztery
osoby zdobyły najwyższą ilość punktów.
Komisja podjęła decyzję o dogrywce pisemnej i ta wyłoniła
zwycięzcę. Zostało do rozstrzygnięcia drugie i trzecie miejsce. Ustna dogrywka ustaliła kolejność miejsc. I tak w eliminacjach powiatowych w kategorii szkół podstawowych udział weźmie Moni-

ka Rosek ze Szkoły Podstawowej w Jeziorzanach, a w kategorii
szkół gimnazjalnych – Ewa Milcz z gimnazjum w Zespole Szkół
w Liszkach. Eliminacje te odbędą się w kwietniu 2014 r. w Krakowie w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 7. Dalsze miejsca zajęli
w grupie pierwszej Wiktor Prosowicz ze Szkoły Podstawowej
w Kryspinowie i Paulina Przebinda ze Szkoły Podstawowej nr 1w
Kaszowie, a w grupie drugiej Weronika Tekieli z Mnikowa i Kinga
Kasperkiewicz z Liszek. Eliminacje zorganizowano wspólnie
z GZEAS w Liszkach i ZOG ZOSP RP w Liszkach. Nagrody, upominki, dyplomy i słodycze dla uczestników ufundowała Gmina
Liszki. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom wyróżnionym, trzymamy kciuki za etap powiatowy i zapraszamy młodzież za rok do udziału w kolejnej edycji OTWP. (STO)

Materiały niezbędne do ociepleń
i wykończeń
– płyty gipsowe
– wełna UniMata
– płyty OSB Kronopol
– klej elastyczny BolixE
i wiele innych
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Dzień Babci i Dziadka w Morawicy
Kocham mocno babcię, dziadka –
To nie żarty moi mili.
Dzisiaj im życzenia składam,
Żeby jak najdłużej żyli.
Są takie dwa zimowe dni, jedyne w roku, kiedy nasze serca
biją mocniej. To święto naszych kochanych babć i dziadków. Zapraszanie seniorów na uroczystość z okazji ich święta jest już tradycją na stałe wpisaną w życie szkoły.
W Szkole Podstawowej w Morawicy odbyła się wspaniała impreza integrująca trzy pokolenia: dziadków, rodziców i dzieci.
W pięknie udekorowanej sali uczniowie z Oddziału Przedszkolnego i klas I–III przedstawili program artystyczny, który z tej okazji przygotowali wspólnie ze swoimi wychowawcami. Przedszkolaki wystąpiły w przedstawieniu jasełkowym pt. „Nad Betlejem
gwiazda”, prezentując swoje umiejętności aktorskie i wokalne. Na-

tomiast dzieci klas młodszych wyśpiewały i wyrecytowały wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe.
Był to dzień pełen radości i uśmiechów szczególnie, kiedy
dzieci składały swoim dziadkom życzenia i wręczały własnoręcznie przez siebie wykonane upominki. Wspólne kolędowanie i degustowanie wspaniałych ciast przygotowanych przez mamy na
długo pozostaną w pamięci babć i dziadków oraz ich wnuków.
(SP Morawica)

Konkurs Plastyczny –„Twój Niezbędnik Higieniczny”
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaszowie wzięły
udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez firmę ROSSMANN, którego motto brzmiało
„Czysty, wesoły chodzę do szkoły”.
Zadaniem dzieci było wykonanie dowolnej pracy poświęconej tej tematyce. Nasi podopieczni wykonali dwie mandale
związane z tym tematem oraz wymyślili rymowankę o zasadach
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higieny osobistej, którą umieścili na wykonanym przez siebie
plakacie.
Nasi wychowankowie zostali laureatami konkursu. Docenieni przez jury, za swoją pracę otrzymali nagrody w postaci niezbędników higienicznych (każdy o wartości 17 zł), w których
znalazły się: mydło, chusteczki higieniczne, szczoteczka i pasta
do zębów, szampon dla dzieci oraz plan lekcji z wypisanymi
w punktach zasadami higieny. (SP nr 1 w Kaszowie)
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