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W ubiegłym roku Gmina Liszki przystąpiła do Partnerstwa Podkrakowskiego
Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”, którego liderem jest Miasto i Gmina
Skawina. Dla naszej Gminy głównym celem podjętej współpracy jest możliwość
uzyskania dofinansowania na przygotowanie strategii gminy oraz dokumentacji wybranego projektu inwestycyjnego. Projekt
inwestycyjny Lisiecki samorząd planuje
zrealizować w najbliższych latach. Posiadając przygotowaną, „gotową” dokumentację będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie realizacji ze środków zewnętrznych
(np. unijnych w latach 2014–2020). Na
przygotowanie strategii i dokumentacji
projektu Gmina Liszki otrzyma dofinansowanie w kwocie około 500 tysięcy złotych.

3
przyjętych państwach członkowskich UE
oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.
Projekt „Blisko Krakowa” realizowany
jest w partnerstwie 10 podmiotów. Liderem
projektu jest gmina Skawina, a parterami są
gminy Czernichów, Mogilany, Liszki i Świątniki Górne oraz Powiat Krakowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Galicyjska Izba
Gospodarcza, Podkrakowska Izba Gospodarcza, a także Lokalna Grupa Działania „Blisko
Krakowa”.
Główne cele podjętej współpracy to nie
tylko zacieśnienie współpracy pomiędzy
gminami w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów i doskonalenie mechanizmów

Współpraca gmin
dla pozyskania
dofinansowania
Pomoc zewnętrzna, (np. unijna) w najbliższych latach ma być kierowana przede
wszystkim do tych beneficjentów, którzy potrafią skutecznie ze sobą współpracować na
różnych płaszczyznach. Stąd podjęta przez
gminę Liszki współpraca z innymi samorządami w celu przygotowania niezbędnych
opracowań i projektów.
Projekt Partnerstwo Podkrakowskiego
Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”
jest jednym z 15 dofinansowanych projektów
w całym kraju z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 20092014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu: „Rozwój miast
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorządu terytorialnego, dialog społeczny
oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” oraz środków krajowych.
Całkowita wartość uzyskanego dofinansowania dla wszystkich partnerów (beneficjentów) zarówno na prace projektowe jak
i na prace związane z tworzeniem strategii
gmin, oraz strategii sektorowych związanych
z rozwojem edukacji, rynku pracy i partycypacji społecznej, a także ochrony środowiska
i rekreacji wynosi 2,23 mln. złotych.
Dzięki funduszom EOG i funduszom
norweskim – Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz
wzmacniania relacji dwustronnych z państwami Unii Europejskiej. Te trzy państwa
ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79
miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97%
łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji
badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo-

współpracy pomiędzy gminami, a sektorem
biznesowym, naukowym i społecznym ale
przede wszystkim przygotowanie dokumentów niezbędnych do efektywnego ubiegania
się o dofinansowanie ze środków UE w ramach budżetu 2014 -2020 (strategie, dokumenty techniczne).
W ramach wspólnie realizowanego projektu podjęte zostanie szereg działań, w tym
wykonanie badań i analiz stanu aktualnego,
a także analiz i spotkań, które pozwolą przygotować strategię, w której zostaną opisane
główne kierunki rozwoju pięciu gmin. Przygotowane zostaną szczegółowe strategie działania w obszarze edukacji i rynku pracy, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz
ochrony środowiska i rekreacji. Przygotowane także zostaną dokumentacje techniczne
dla projektów, które zostaną określone w strategiach.
Wstępnie planuje się przygotowanie następujących dokumentów: dokumentacja
projektowo-kosztorysowa i techniczna wraz
z uzgodnieniami dot. kanalizacji i oczyszcza-

nia ścieków na terenie obszaru funkcjonalnego; dokumentacja projektowo-kosztorysowa i techniczna wraz z uzgodnieniami dot.
wodociągów i urządzeń melioracji wodnej na
terenie obszaru funkcjonalnego; dokumentacja projektowo-kosztorysowa i techniczna
dot. zagospodarowania terenów na cele rekreacyjne i turystyczne na obszarze funkcjonalnym, w tym projekty rewitalizacyjne; audyt systemów oświatowych JST w kontekście
potrzeb gospodarki i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym; dokument dotyczący
analizy wykonalności tworzenia przyzakładowych szkół zawodowych i klas patronackich na terenie obszaru funkcjonalnego; dokumentacja służąca budowaniu narzędzia informatycznego, gromadzącego dane do analiz społeczno-gospodarczych obszaru funkcjonalnego; dokumentacja służąca rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, w tym: interaktywna mapa NGO, procedura dialogu
i konsultacji społecznych, zasady współpracy
z NGO; projekt materiałów merytorycznych
i edukacyjnych, dot. dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze partnerstwa;
program usuwania azbestu z terenu obszaru
funkcjonalnego.
W marcu bieżącego roku został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy opracowania dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa. Zwycięzcą przetargu został Małopolski
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.
Do tworzenia założeń strategii zostali
zaproszeni przedstawiciele gmin uczestniczących w projekcje. Gminę Liszki reprezentować będą: Wójt Gminy Liszki Wacław Kula,
Zastępca Wójta Gminy Liszki Paweł Lipowczan, Przewodniczący Rady Gminy Liszki
Zbigniew Kaczor, radny Gminy Liszki
Krzysztof Krupa, Kierownik GZEAS Małgorzata Baster-Budziaszek, Kierownik GOPS
Izabela Macałka, Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury UG Liszki Janusz Fajto, Dyrektor Gimnazjum w Mnikowie Janina
Grela, Prezes Zarządu Promerol SA Jan Pyla,
Prezes Stowarzyszenia „Na rzecz rozwoju wsi
Czułów” profesor Małgorzata Poniedziałek,
Prezes Zarządu Gminnego OSP Jerzy Stopa.
(TAŁ)

Dzięki środkom unijnym Gmina Liszki szybciej realizuje małe i duże inwestycje
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Rozmawiamy z kierownikiem Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy Liszki – Januszem Fajto, który jest również Pełnomocnikiem ds. realizacji projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze dorzecza Sanki w Gminie Liszki.

Na szczęście już jesteście prawie na finiszu. Co zmieniło się od 2010 roku odnoście projektu.
Okazało się, że prawdziwe jest powiedzenie: jak się chce, to się da. To, co wydawało się
niemożliwe, obecnie jest już prawie zrealizowane. Jesteśmy właśnie po pierwszej kontroli

Inwestycje na finiszu

Redakcja: – Zaczynaliście realizację
projektu pod koniec 2010 roku, kiedy to
podpisaliście umowę na dofinansowanie projektu. Jak Pan wspomina początkowy, organizacyjny okres?
Janusz Fajto: – Początek, jak to zwykle
bywa, był trudny. Musieliśmy zorganizować
zespół ludzi, którzy będą odpowiedzialni za
realizację projektu. Kolejnym krokiem było
zapoznanie się z wytycznymi unijnymi i pod
tym kątem zorganizowanie przetargów na realizacje robót budowlanych, nadzór nad finansową i techniczną stroną projektu, a następnie pilnowanie wykonawców oraz najtrudniejszy aspekt, czyli nieustanne negocjacje z właścicielami działek, którzy nie zgadzają się na przejście kanalizacją po ich działkach. Nie będę tu przytaczał dokładnie, co mówią mieszkańcy i czego odnośnie sąsiadów sobie nie życzą, gdyż nie nadaje się to do gazety,
ale konflikty sąsiedzkie przekładają się na
wstrzymywanie robót. Każda decyzja musiała być nie tylko logiczna, ale przede wszystkim
zgodna z wytycznymi unijnymi.

unijnej i okazuje się, że uwag kontrolujących
jest bardzo niewiele. Teraz przed nami pozostaje cały czas najtrudniejsza rzecz, czyli podłączenie mieszkańców, aby osiągnąć wymagany efekt ekologiczny, tj. podłączyć zakładaną
w umowie o dofinansowanie liczbę mieszkańców do kanalizacji.
To, co się zmieniło, to wielkość dofinansowania. Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych kwoty okazały się znacznie niższe
niż zakładane w kosztorysach inwestorskich,
ponownie zostały wykonane analizy finansowe i dofinansowanie zmieniło się w następujący sposób: Planowany całkowity koszt realizacji zadań objętych Projektem wynosił:
71 440 436,71 złotych, planowane dofinansowanie inwestycji wynosiło: 39 181 470,43 złotych. Na chwile obecną koszt całkowity zadania wynosi: 45 210 010,52 złotych, środki
Gminy Liszki wynoszą: 18 707 607,64 złotych, natomiast środki Unii Europejskiej
to: 26 502 402,88 złotych.
Mówił Pan o efekcie ekologicznym. Jak
ilość podłączonych osób do sieci kanalizacyjnej wpływa na dofinansowanie.
Efekt ekologiczny został wpisany, jako
parametr do osiągnięcia w umowie o dofinansowanie. Aby budowana kanalizacja spełniała swój cel, musi służyć mieszkańcom oraz być
przez nich utrzymywana, zgodnie z unijną zasadą „zanieczyszczający płaci”. W związku
z tym, aby otrzymać całość dofinansowania,
Gmina musi podłączyć do sieci kanalizacyjnej 4.685 mieszkańców. Część mieszkańców
jest już podłączona, reszta dostanie umowy na
podłączenie w drugiej połowie tego roku lub
zaraz na początku przyszłego.
Stosujemy wszelkie możliwe ułatwienia
dla mieszkańców, aby umożliwić im podłącze-

nie się. Mieszkańcy w większości są ujęci
w projekcie. Będą mieć dłuższe sięgacze, które
zostaną wykonane na koszt gminy. Jednakże
i tak najważniejsze są ich dobre chęci do podłączenia.
Jeżeli nie podłączymy mieszkańców
w wymaganej ilości proporcjonalnie zmniejszy się dofinansowanie, stąd apel do mieszkańców o niewstrzymywanie robót oraz później o podłączanie się do sieci, co i tak zgodnie
z przepisami prawa jest obligatoryjne i Gmina będzie to ściśle kontrolować i egzekwować.
Kanalizacja jest wykonana dla mieszkańców
i należy z niej korzystać. Aby ułatwić podłączenie w przypadku długich przyłączy część
przyłącza wykonujemy na koszt gminy.
Jak wygląda współpraca z wykonawcami?
Współpraca z wykonawcami układa się
dobrze. Każda ze stron pilnuje swojego interesu, jednakże należy tu pochwalić wykonawców, gdyż prace prowadzą w tempie umożliwiającym terminowe zakończenie robót oraz
uzyskują w imieniu Gminy zgody na wejście,
często prowadzą negocjacje z mieszkańcami.
Oczywiście nie wszystkim ich działania odpowiadają, jednakże z punktu widzenia Gminy,
nie ma powodu by narzekać.
Zatem wszystko jest prawie na finiszu
i na dobrej drodze do zakończenia?
Można tak powiedzieć. Do września br.
mają zakończyć się roboty budowlane, na koniec zostały najbardziej kłopotliwe odcinki
zważywszy na problemy z mieszkańcami. Niektórzy mieszkańcy próbują coś „ugrać”. I do
tych mieszkańców zwracam się ze szczególnym apelem. Brak zakończenia prac w całości
będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania, a co za tym idzie zwiększeniem finansowania z budżetu gminy, co spowoduje ograniczenie innych inwestycji gminnych, na które mieszkańcy od dawna czekają. Teoretycznie istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania z powodu braku dofinansowania, od
mieszkańców, którzy blokują budowę, a na
etapie pozwolenia na budowę wyrazili zgodę,
ale to chyba nie tędy droga.
Kilka inwestycji mamy już zakończonych: rozbudowana została oczyszczalnia
ścieków w Piekarach, obecnie jest to nowoczesny obiekt o większej przepustowości, z podwyższonym stopniem oczyszczania substancji
biogennych. Zmodernizowane zostały dwie
pompownie ścieków w pobliżu oczyszczalni
ścieków, w wyniku czego zwiększyła się ich
przepustowość i niezawodność. Wybudowane
zostały rurociągi tłoczne podające ścieki na
oczyszczalnię ścieków w Piekarach. Pozostałe
inwestycje są prawie na finiszu.
Dziękuję w imieniu Czytelników i życzę
pozytywnego zakończenia realizacji
projektu.
(red)
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Laboratorium
chemiczne
w Mnikowie
W mnikowskim gimnazjum odbyło się uroczyste
otwarcie laboratorium biologiczno-chemicznego. Dzięki
grantowi, uzyskanemu w ramach projektu „Wspieramy sąsiadów” szkoła otrzymała zestaw elektronicznych mikroskopów oraz zestawy do badania jakości wody oraz gleby.
Uroczystość rozpoczęła się w sali gimnastycznej, gdzie dyrektor Janina Grela powitała i przedstawiła zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili szkołę: Wójt Gminy
Liszki Wacław Kula, rzeczniczka Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach Urszula Podraza, Adam Wójcik – członek Rady
Nadzorczej spółki Kraków Airport, Małgorzata Baster – Budziaszek – kierownik GZEAS w Liszkach oraz Zastępca Wójta Gminy
Liszki Paweł Lipowczan.
Uczniowie z niecierpliwością czekali na
pierwsze doświadczenia z mikroskopami.
Pod kierunkiem Aleksandry Kameckiej prze-

prowadzili poważne eksperymenty, np.: należało zbadać, czy w produktach żywnościowych znajduje się skrobia ziemniaczana, jak
wygląda pod mikroskopem i, czy jest ona trawiona. Najciekawszym doświadczeniem zdaniem uczniów było oglądanie skrobi i innych
ciał pod mikroskopami. W powiększeniu zobaczyli m.in. pomidora, ziemniaka, liść paproci, cebule, a nawet glony. Każdy miał szansę sam nastawić odpowiednio mikroskop
i zaobserwować aparat szparkowy w liściu
paproci i budowę glonów. Na koniec można
było nawet zrobić zdjęcia preparatom z przybliżenia. Kulminacyjnym momentem była

Będą kolejne inwestycje
Rada Gminy Liszki uwzględniając
propozycje Wójta Gminy Liszki Wacława Kuli dokonała zmian w tegorocznym
budżecie Gminy zwiększając dochody
i przychody w łącznej kwocie 1.033.169
złotych. Radni zwiększyli także tegoroczne wydatki o kwotę 1.033.169 złotych, z czego 774.700 przeznaczyli na inwestycje, a 342.800 złotych na dotacje.
Dodatkowe środki finansowe zostaną
przeznaczone między innymi na: budowę
wodociągu Cholerzyn-Budzyń (60.000 zł);
budowę suchego zbiornika w Piekarach
(5.000 zł); dotację na budowę suchego
zbiornika w Piekarach (20.000 zł); remont

dróg dojazdowych do gruntów rolnych
(96.000 zł); remont zatoki przystankowej
w Czułowie (22.500 zł); asfaltowanie dróg
gminnych (200.000 zł); asfaltowanie dróg
gminnych w Morawicy (5.000 zł); dotację na
zakup samochodu dla policji (2.500 zł); dotację dla OSP Morawica na zakup syreny
(5.000 zł); dotację dla OSP Kaszów na zakup
samochodu pożarniczego (179.500 zł); dotację dla OSP Liszki na zakup samochodu
(17.800 zł); dotację dla OSP Morawica na zakup samochodu pożarniczego (50.000 zł); remont placu wokół Szkoły Podstawowej w Jeziorzanach (53.000 zł); ekspertyzę rozbudowy Gimnazjum w Mnikowie (6.000 zł); bu-

wiadomość o zaliczeniu projektu, radość
i oczekiwanie na następne zajęcia z doświadczeniami. To metoda, dzięki której wiedza
w sposób najbardziej trwały zapisuje się
w pamięci.
Gimnazjum w Mnikowie
Serdeczne podziękowania składamy Zarządowi Lotniska Kraków Airport. Dzięki
Państwa grantom nieustannie wzbogacamy bazę dydaktyczną i poszerzamy ofertę edukacyjną szkoły.
Dyrekcja,nauczyciele
i uczniowie
Gimnazjum w Mnikowie

dowę kanalizacji sanitarnej w Kaszowie
(5.100 zł); budowę kanalizacji sanitarnej
w Mnikowie (80.000 zł); budowę kanalizacji sanitarnej w Morawicy i Chrosnej
(154.000 zł); budowę oświetlenia ulicznego w Mnikowie (9.000 zł); monitoring
w Mnikowie (5.000 zł); budowę szatni
sportowej w Kaszowie (75.800 zł); budowę
szatni sportowej w Ściejowicach (10.000
zł); wyposażenie szatni sportowej w Ściejowicach (15.000 zł); dotację dla Stowarzyszenia wsi Morawica na współfinansowanie urządzenia placu zabaw w Morawicy
(20.000 zł); dotację dla klubu sportowego
w Morawicy na współfinansowanie wyposażenia boiska sportowego w Morawicy
(20.000 zł). (TAŁ)

Wakacyjna promocja
Zespół Sportowo-Rekreacyjny Fundacji
im. ks. Siemaszki
Piekary 2, 32-060 Liszki

Zapraszamy na basen!!!
Informujemy że w okresie wakacji codziennie
od poniedziałku do piątku od 12.00-15.00
wstęp na basen (60 min) dla każdego (i dużego i małego) tylko w cenie 5 zł/h

Kto się cieszy to ma racje bo zbliżają się WAKACJE!!!
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Materiały niezbędne do ociepleń
i wykończeń
– płyty gipsowe
– wełna UniMata
– płyty OSB Kronopol
– klej elastyczny BolixE
i wiele innych
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Wsparcie finansowe
dla aktywnych
Przyznano tegoroczne dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań na podstawie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Liszki w 2014 r. w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
Łącznie na ten cel Gmina Liszki wyda 82.500 złotych.
Rodzaj
zadania

Nazwa organizacji
OSP Jeziorzany

III

Stowarzyszenie „Sukces” Jeziorzany
„Wisła” Jeziorzany
Stowarzyszenie „Perspektywa” Ściejowice
Stowarzyszenie „Przyjaciół Wsi Rączna”
Stowarzyszenie „LISZKI.TV” Kaszów
Fundacja „Siemaszka” Piekary
Fundacja „Siemaszka” Piekary
Stowarzyszenie „Na Rzecz Ziemi” Lisieckiej”
Stowarzyszenie „Na Rzecz Ziemi Lisieckiej”
„UKS 2010” Gimnazjum Liszki
„UKS 2010” Gimnazjum Liszki
„UKS 2010” Gimnazjum Liszki
„UKS 2010” Gimnazjum Liszki
„Liszczanka” Liszki
„LOTNIK” Kryspinów

V
VII
VII
V
V
V
VI
I
V
VII
VII
VII
VII
VII
VII

Stowarzyszenie „Kryspinów”

IV

Stowarzyszenie „Szkółka Piłkarska” Kryspinów
Stowarzyszenie „Nasz Cholerzyn”
Stowarzyszenie „Nasz Cholerzyn”
Stowarzyszenie „Nasz Cholerzyn”
UKS „Orliki” Gimnazjum Mników
Stowarzyszenie „Pomocy Szkole Małopolska”
Komitet przy Gimnazjum w Mnikowie
Stowarzyszenie „Pomocy Szkole Małopolska”
Komitet przy Gimnazjum w Mnikowie
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów”
Stowarzyszenie „Lepszy Baczyn”
Stowarzyszenie „Lepszy Baczyn”
Stowarzyszenie „Małopolska” Morawica
Stowarzyszenie „Horyzont” Chrosna
Stowarzyszenie „Horyzont” Chrosna
Stowarzyszenie „Horyzont” Chrosna
UKS „Olimp” Kraków
„Liszczanka” Liszki
Razem

VII
IV
VI
VII
VII

„Ziemia Lisiecka”
Czasopismo Gminy Liszki

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

Dotacje te zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu:
I Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej;
II Ochrona i promocja zdrowia;
III Ratownictwo i ochrona ludności;
IV Turystyka i krajoznawstwo;
V Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
VI Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie;
VII Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. (red.)
Nazwa zadania

Kwota
dofinansowania

Zorganizowany czas dla dzieci „Nie siedź w domu,
idź do Remizy”.
Imprezy społ.: seniorzy, mikołajki.
Zajęcia sportowe wakacyjne dla dzieci – turnieje.
Zajęcia rekreacyjno sportowe, turnieje.
Integracyjne spotkania, imprezy tematyczne.
Produkcja filmów (zakup wyposażenia).
IV Turniej Tańca „O czapkę Mikołaja”.
Jubileusz 10-lecia Zespołu „Chochliki”.
Tradycja. Kultura. Dziedzictwo nar. Druk albumu.
Pikniki, festyny tematyczne.
Organizacja imprez sportowych.
Zwiedzamy i tańczymy, konkursy – „ESCAPE”.
Wakacyjna szkółka sportowa.
Festyn sportowo – naukowy.
Ferie zimowe z piłką nożną.
Halowy Turniej Piłki Nożnej.
Turystyka krajoznawcza, tradycja, historia,
wycieczka Muzeum Powstania Warszawskiego.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Wycieczka do Wilna.
Piknik otwarcie i Jubileusz 5-lecia.
Zajęcia taneczne w szkole.
Zajęcia rekreacyjno – sportowe.

1.500
1.500
2.000
1.000
1.500
3.000
1.500
1.500
25.000
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
3.000
2.000
3.000
1.000
1.000
1.000

II

„Biała sobota” – badania lekarskie.

1.000

I

Tradycja i kultura – zajęcia z tańca i śpiewu.

1.500

Wycieczka do Wilna.
Piknik.
Wycieczka Książ, Bolków.
Wycieczka do Wilna.
Festyn – otwarcie placu zabawa.
Piknik Dzień Seniora.
Wycieczka do Zakopanego.
Integracyjny Piknik Kajakowy.
Turniej Piłkarski o Puchar Wójta.

3.000
1.500
1.500
3.000
1.000
1.000
1.500
1.500
5.000
82.500

IV
VI
IV
IV
VI
VI
IV
VI
VII
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Gmina wspiera kluby
sportowe
Po zapoznaniu się z potrzebami i opiniami klubów sportowych, Wójt Gminy
Liszki Wacław Kula rozdysponował tegoroczne środki budżetowe na wspieranie
działalności sportowej. Wpływ na wysoKlub sportowy
Klasa rozgrywek, ilość drużyn,

kość dotacji, jaką otrzymały poszczególne
kluby sportowe miała skala prowadzonej
działalności – m.in. liczba trenujących
sportowców i rodzaj rozgrywek (zawodów), w których uczestniczą drużyny.
Kwota w złotych

Łącznie na ten cel przeznaczone zostanie 250 tysięcy złotych. Kolejne wsparcie
w kwocie 27.700 złotych pochodzić będzie od
sołectw, które część tegorocznych środków
postanowiły przeznaczyć na wspieranie działalności sportowej (Liszki 17.500 zł; Jeziorzany – 2.500 zł; Piekary 3.700 zł; Czułów
– 4.000 zł;).

Klub sportowy
Klasa rozgrywek, ilość drużyn,

Kwota w złotych

„Liszczanka” Liszki
A, C, szkółka; 3

35.000

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

18.400

„Kaszowianka” Kaszów
A, C; 2

26.000

„Iskra” Czułów
B; 1

21.200

„Wisła” Jeziorzany
A, dzieci; 2

28.400

„ALFA” MORAWICA

8.000

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

25.000

30.000

„UKS 2010” Gimnazjum Liszki
Tramp. St.; 1
UKS „Orliki” Gimnazjum Mników

8.000

„Strażak” Rączna
B; 1

10.000

UKS „Siemaszka” Piekary

9.000

„Tęcza” Piekary
A; 1

20.900

Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie z zakresu sportu, obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej

UKS „Olimp”

10.400

Razem

250.300

oraz kwalifikacji sportowych członków klubu; udział klubu w rozgrywkach, zawodach
w określonej dyscyplinie sportu; utrzymania,
remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu; zakupu sprzętu sportowego oraz

Spektakle przy pełnej
widowni
Amatorski teatr, który działa przy lisieckiej parafii pięciokrotnie wystąpił
przed pełną widownią z Misterium Męki
Pańskiej. Reżyserem spektaklu był proboszcz ksiądz Władysław Szymoniak.
Pomysł przedstawienia rodził się od kilku lat, a inicjatywa wyszła także od młodzieży grającej w nim role. Spektakl oparliśmy na
sztuce ojców salezjanów – oczywiście nawiązującej do ewangelii. Sztukę tę prezentowaliśmy już kilkakrotnie z mieszkańcami paraﬁi,
w których pełniłem posługę kapłańską
– w Żywcu, Brzeziu, Zembrzycach. Próby do
spektaklu w Liszkach trwały ponad dwa miesiące, ale mimo skomplikowanych tekstów
wszyscy aktorzy przygotowali się doskonale.
Cieszę się, z pozytywnego odbioru przedstawienia przez widzów, którzy byli mile zaskoczeni profesjonalizmem młodych aktorów
– podkreśla ksiądz Władysław Szymoniak.
W przedstawieniu brało udział dwudziestu
aktorów amatorów związanych z lisiecką paraﬁą. Nad reżyserią, scenograﬁą i wieloma innymi zadaniami związanymi z premierą czuwał ksiądz proboszcz. Część strojów nawiązu-

jących do epoki została zakupiona, część została wypożyczona lub uszyta własnoręcznie.
W przedstawieniu wystąpili: Jezus
– Andrzej Wąsik, Jan – Kamil Buczek, Jakub
– Arkadiusz Kapusta, Piotr – Marek Matys,
Judasz – Filip Karcz, Kajfasz – Marek Buczek,
Annasz – Dariusz Mastek, arcykapłan – Jan
Feluś, Józef z Arymatei – Stanisław Kozioł,
Nikodem – Mariusz Mikołajczyk, anioł – Sylwia Sotwin, setnik – Paweł Mastek, żołnierze

strojów sportowych dla zawodników lub
ulepszenie posiadanego sprzętu; organizacji
imprez o charakterze sportowym na terenie
Gminy Liszki. (red)

– Sebastian Kowalik, Kacper Szalus, Rafał
Wąsik, Piłat – Jakub Wiórek, służąca – Natalia Sotwin. Operatorem świateł był Szymon
Frączkiewicz.
Spektakle zaprezentowano w sali teatralnej, która powstała w miejscu starych zabudowań gospodarczych przy lisieckiej plebani. Stara stajnia zamieniła się w trzypoziomowy nowoczesny obiekt służący mieszkańcom. Oprócz dużej sali widowiskowej ze sceną jest także kilka mniejszych, z których korzystają ministranci, ruch oazowy, itp. Także
z inicjatywy księdza Władysława Szymoniaka na placu obok budynku plebanii urządzone zostały utwardzone boiska do piłki
nożnej, koszykówki i siatkówki. (TAŁ)
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Wyniki testu szóstoklasistów
w praktyce. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów. Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za
rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania, dobrze poradzili sobie z korzystaniem z informacji. Trudniejsze okazały się
zadania z zakresu pisania i rozumowania.
Średnio uczniowie z woj. małopolskiego otrzymali 26,82 pkt. Średnia dla Polski wyniosła 25,8 pkt. Wyniki sprawdzianu w Małopolsce ze względu na miejsce zamieszkania
ucznia były następujące: wieś (18.049
uczniów) – średnia – 25,83 pkt; miasta do 20
tys. (3.816 uczniów) – 26,60 pkt; miasta do
100 tys. mieszkańców (3.783 uczniów)

Sprawdzian szóstoklasisty 2014 już za
uczniami szkół podstawowych. Sprawdzian kończy ten etap szkolnej edukacji
i jest dla uczniów obowiązkowy, jednak
wyniki mają charakter wyłącznie informacyjny. Sprawdza on, jak absolwenci radzą
sobie z pięcioma najważniejszymi umiejętnościami nabytymi podczas edukacji
w szkole podstawowej.
W Małopolsce do sprawdzianu szóstoklasisty przystąpiło 32.567 uczniów. Arkusz
standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania
z informacji i wykorzystywania wiedzy

– 27,21 pkt; miasto powyżej 100 tys. mieszkańców (6.494 uczniów) – 29,44 pkt.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie przedstawiła też skalę staninową średnich wyników sprawdzianu dla szkół.
Według tej skali określany jest poziom z egzaminów osiągany przez uczniów: 1 – najniższy (1,6% szkół w województwie), 2 – bardzo
niski (3,6% szkół w województwie), 3 – niski
(7% szkół w województwie), 4 – niżej średniej (14,7% szkół w województwie), 5 – średni (19,5% szkół w województwie), 6 – wyżej
średniej (19,5% szkół w województwie), 7
– wysoki (17,9% szkół w województwie), 8
– bardzo wysoki (11,2% szkół w województwie), 9 – najwyższy (5% szkół w województwie).

Średnie wyniki testu umiejętności uczniów klas szóstych poszczególnych szkół podstawowych w Gminie Liszki w latach 2002-2014.
Nazwa Szkoły Podstawowej

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Cholerzyn z filią w Mnikowie

26

26,67

23,74

26,31

27,65

25,96

27,24

28,28

23,5

31,52

24,5

30,38

31,91

skala staninowa

5

7

6

6

7

8

6

7

4

7

5

7

7

31,92

24

31,43

28

26,7

22,33

27,9

27,44

27,67

33,56

26,6

28,58

29,83

9

5

9

7

7

5

7

6

7

8

6

5

5

30,08

25,5

23,5

27,35

25,36

20,59

23,4

25,22

26,37

29,05

25,2

28,44

28,96

8

6

6

7

6

4

4

4

6

5

5

5

5

27,9

28,93

23,64

25,05

23

23,81

25,04

27,06

23,78

33

27,3

29,71

30,12

7

8

6

5

4

6

5

6

4

8

7

6

6

25,78

26,27

22,45

27,71

24,54

24,18

25,57

24,5

25,85

29,4

26,1

28,29

29,62

5

7

5

7

5

7

5

4

6

5

6

5

5

29,72

30,89

23,07

30,24

30,92

24,37

28,62

34

35,13

33,21

31,5

32,14

32,45

8

9

6

9

9

7

7

9

9

8

9

8

7

24,62

24,22

23,56

26,2

25,27

23,86

25,5

27,15

26

31,31

25,4

28,46

29,83

5

5

6

6

6

6

5

6

6

7

5

5

5

26,12

30

26,27

29,37

26,68

26,33

28,09

21,95

23,85

31,88

25,6

29,09

33,66

6

8

8

8

7

8

7

2

4

7

5

6

8

27,43

28,62

22,35

26,42

29,73

22,12

26,71

29

26,8

34,82

25,4

31,28

30,5

6

8

5

6

8

5

6

7

6

9

5

7

6

30,64

21,12

25,68

27,44

27,05

23,78

27,42

28,76

26,26

31,2

24,1

29,71

29,55

8

3

7

7

7

6

6

7

6

7

4

6

5

Czułów
skala staninowa
Jeziorzany
skala staninowa
nr 1 Kaszów
skala staninowa
nr 2 Kaszów
skala staninowa
Kryspiów
skala staninowa
Liszki
skala staninowa
Morawica
skala staninowa
Piekary
skala staninowa
Rączna
skala staninowa

Defibrylator w Ośrodku
Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, a także o dalsze podnoszenie jakości pracy oraz poszerzanie
katalogu dostępności usług, zdecydowało się na zakup defibrylatora. Zastosowanie
defibrylatora jest jedyną skuteczną metodą leczenia stanu nagłego zatrzymania
krążenia.
Niestety w rzeczywistości 95% osób
z nagłym zatrzymaniem krążenia umiera, ponieważ nie mają dostępu do deﬁbrylatora. Pogotowie Ratunkowe często nie jest w stanie

przybyć na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 10 minut. Powodem jest zykle duży
ruch uliczny. Nawet, jeżeli zespół ma na wyposażeniu deﬁbrylator, pomoc może przyjść

zbyt późno, dlatego podjęliśmy decyzję o zakupie takiego urządzenia dla ośrodka, aby zabezpieczyć ewentualną akcję reanimacyjną
na miejscu.
Jest to kolejny zakup po wyposażeniu
już gabinetu zabiegowego w nowy cyfrowy
sprzęt EKG. Cały personel medyczny przeszedł szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
i resuscytacji (BLS/AED). Sytuacja ekonomiczna ośrodka jest stabilna, wynik ﬁnansowy za rok ubiegły tj. 2013 jest dodatni. Planujemy w czasie letnim malowanie gabinetów lekarskich. (SPZOZ)
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czych podczas, gdy w całym ubiegłym roku
tylko w dziesięciu. Pracujemy nad poprawą
naszej skuteczności, aby nie powtórzyła się sytuacja sprzed sześciu lat, kiedy to w sąsiedztwie naszej remizy spłonął dom, a my nie wyjechaliśmy do akcji z braku załogi, bowiem
osoby mające odpowiednie uprawnienia były
wtedy w pracy. Nasze szeregi zasili młodzi ludzie, którzy zdecydowanie wzmocnili naszą
dyspozycyjność i wnieśli nowego ducha. –
stwierdza wiceprezes Sławomir Kuć.
Strażacy ze Ściejowic poprawiają stan
techniczny budynku remizy wybudowanej
w czynie społecznym w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W obiekcie są sukcesywnie wykonywane we własnym zakresie
prace remontowe, a zakup niezbędnych materiałów współﬁnansuje również Samorząd
Gminy Liszki. W ostatnich latach wymieniono okna, położono płytki podłogowe. Natomiast w roku ubiegłym wykonano wiatrołap
przy wejściu do budynku, który sﬁnansowali
druhowie z własnych środków pieniężnych
pozyskanych z organizowanych przez siebie
festynów oraz zabawy sylwestrowej. Za okazane wsparcie na tym polu chciałem podziękować Wójtowi Gminy Wacławowi Kuli. Dzięki naszej wspólnej inicjatywie z obiektu mogą
korzystać także inni użytkownicy. Musimy
dopuszczony do ruchu ze względu na zużyte jeszcze zabezpieczyć antykorozyjnie dach bupodwozie. Druhowie spędzają wiele godzin dynku i wykonać nową posadzkę betonową
na pracach remontowych i dokładają do tego w boksie garażowym, ale teraz naszym priotakże własne pieniądze, ale nie wszystkie pra- rytetem jest wymiana pojazdów ratowniczo
ce jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie. – gaśniczych. – podsumowuje wiceprezes SłaWsparcie ﬁnansowe obiecała nam Spółka Pa- womir Kuć.
stwiskowa w Ściejowicach, ale brakuje nam
Druhowie ze Ściejowic są także zaangajeszcze około dwudziestu tysięcy złotych. Bez żowani w utrzymanie czystości w centrum
pomocy Samorządu Gminy, którego o wspar- sołectwa. Społecznie sprzątają teren i wykacie prosimy od trzech lat, prace adaptacyjne szają trawę na placu zabaw. Ich zaangażowaulegną przedłużeniu – gdybyśmy otrzymali nie docenił Samorząd Gminy Liszki, który sﬁpomoc, pojazd byłby gotowy do użytku nawet nansował zakup niezbędnej kosiarki (wczew ciągu dwóch miesięcy. – dodaje z nadzieją śniej teren był wykaszany tylko prywatnym
wiceprezes Sławomir Kuć.
sprzętem, a i teraz strażacy przynoszą pryChoć strażacy z jednostki OSP Ściejowi- watne kosiarki, aby rozległy plac szybko
ce na tle innych w Gminie Liszki w latach i sprawnie skosić).
ubiegłych nie wyjeżdżali tak często do akcji
W OSP Ściejowice aktywnie pracuje
(także z racji położenia), to w chwili obecnej około piętnastu druhów. Prezesem jest Marich sprawność bojowa została mocno ograni- cin Ziomek, wiceprezesem – Paweł Pac, wiczona. Mimo powstałych trudności trans- ceprezesem i naczelnikiem Sławomir Kuć, seportowych, druhowie w pierwszych czterech kretarzem – Łukasz Horoszko, skarbnikiem
miesiącach bieżącego roku brali udział – Piotr Bułat, gospodarzem – Janusz Rosek.
w dziewięciu akcjach ratowniczo – gaśni- (TAŁ)

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ściejowicach nie mogą samodzielnie jechać do gaszenia pożaru, ponieważ ich średni samochód ratowniczo-gaśniczy na
podwoziu STARA nie przeszedł odpowiednich badań technicznych i nie został dopuszczony do ruchu drogowego. W tej chwili strażacy mają do dyspozycji wyłącznie lekki samochód ratowniczy na podwoziu VOLKSWAGENA, także będącego na
granicy sprawności technicznej.

Uziemieni strażacy
W związku z zaistniałą sytuacją pozyskanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego jest priorytetem dla druhów ze Ściejowic. Strażacy próbowali uzyskać środki ﬁnansowe na zakup sprawnego technicznie
używanego pojazdu, ale w chwili obecnej nie
mogą liczyć na wsparcie ﬁnansowe z budżetu Gminy Liszki, bowiem gminny samorząd
w tym roku przeznaczył już środki na doﬁnansowanie pojazdów dla OSP Kaszów, OSP
Morawica i OSP Piekary. Ściejowiccy strażacy nie tracą jednak nadziei na pomoc ze strony Gminy i starają się szybko rozwiązać powstały w tym roku problem. Dzięki dużemu
zaangażowaniu udało im się bezpłatnie pozyskać z Policji używany samochód, który pozwoli zastąpić leciwy lekki samochód ratowniczy.
Tegoroczną dotację na utrzymanie
sprawności bojowej z Urzędu Gminy Liszki
w kwocie ośmiu tysięcy złotych przeznaczymy
na przemalowanie i oznakowanie pojazdu, co
pozwoli nam zapewnić podstawową mobilność. Natomiast wyposażenie techniczne, między innymi agregat prądotwórczy z masztem
oświetleniowym i pompę szlamową, przełożymy z obecnego pojazdu. – mówi wiceprezes
i zarazem naczelnik OSP Ściejowice Sławomir Kuć.
Z braku środków ﬁnansowych w
budżecie Gminy znacznie trudniej będzie
druhom przesiąść się na średni samochód ratowniczo – gaśniczy. Jednak ściejowiccy strażacy sami wykazują zaangażowanie. Nieodpłatnie pozyskali używany samochód terenowy Star 266 od Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. Dzięki własnej pracy odmalowali podwozie pojazdu i przystąpili do adaptacji nadwozia.
Pierwszym krokiem było przedłużenie kabiny dla załogi. Teraz planują przenieść zabudowę techniczną z pojazdu, który nie został

Z policyjnych statystyk
Policjanci z Komisariatu Policji w Zabierzowie dokonali zatrzymania w Balicach
55-letniego mieszkańca Krakowa podejrzanego o kradzież perfum. Mężczyźnie postawiono zarzut kradzieży mienia.
W Kaszowie zatrzymano trzech mieszkańców gminy Liszki w wieku 35, 43 i 30 lat
na gorącym uczynku. Postawiono im zarzu-

ty uszkodzenia mienia oraz znieważenia
funkcjonariusza Policji podczas wykonywania czynności służbowych. Mężczyźni przyznali się do popełnionych czynów.
W Rudawie zatrzymano dwudziestosiedmiolatka, mieszkańca gminy Wielka
Wieś, w charakterze podejrzanego o usiłowanie dokonania kradzieży z włamaniem do

pojazdu. Sprawca przyznał się do zarzucanego czynu.
Osiemnastoletniego mieszkańca gminy
Liszki zatrzymano w Jeziorzanach na gorącym uczynku. Dopuścił się pobicia innego
mieszkańca gminy Liszki. Sprawca przyznał
się do zarzucanego czynu.
Zatrzymano dwudziestoletniego mieszkańca gminy Liszki na gorącym uczynku kradzieży kurtki, bluzy oraz innych przedmiotów. Sprawcy postawiono zarzut kradzieży
mienia. Sprawca przyznał się do zarzucanego mu czynu. (red)
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Rejestr umów
Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi gminnej Kaszów – Wyźrał. Na odcinku od
drogi wojewódzkiej w Kaszowie do cmentarza powstanie chodnik z odwodnieniem, a na
całej długości drogi zostanie poprawione odwodnienie i położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Koszt inwestycji wyniesie około 1,2
mln złotych, a połowę środków gmina Liszki
otrzyma z Urzędu Wojewódzkiego. Prace mają zostać ukończone do końca października
bieżącego roku.
***
Trwa procedura wyboru wykonawcy rozbudowy Zespołu Szkół w Liszkach o sześć nowych sal lekcyjnych i toalety w nowym skrzydle z oddzielnym wejściem. Obiekt zostanie
połączony z istniejącym budynkiem. W ra-

Dzień Ziemi
W Szkole Podstawowej im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie
obchodziliśmy Dzień Ziemi. Apel i inscenizację z tej okazji przygotowała klasa
piąta wraz z wychowawcą. Celem przedstawienia było rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród uczniów i mamy
nadzieję, że to się udało. Program pt.
„Sprawa dla Ekologa”, który w formie relacji telewizyjnej w sposób zabawny
przedstawił problem ochrony środowiska, segregacji odpadów i recyklingu.

mach prowadzonych prac zagospodarowany
zostanie przyległy teren i wykonana nowa
brama wejściowa z chodnikiem. Termin zakończenia prac przewidywany jest na koniec
maja 2015 roku.
***
Rozstrzygnięto przetarg na remont budynku
remizy OSP w Piekarach wraz z adaptacją pomieszczeń na dwie szatnie sportowe i pokój
sędziowski z zapleczem sanitarnym dla miejscowego klubu piłkarskiego. W budynku wymienione zostanie łącznie 25 okien i wyremontowany zostanie dach. Szacunkowy koszt
trwającego do połowy października remontu wyniesie 180.000 złotych, a połowa kwoty
będzie pochodzić z doﬁnansowania Unii Europejskiej.

Nasi reporterzy telewizyjni, starali się
w sposób przystępny przybliżyć uczniom
ważny temat, czyli jak dbać o środowisko. Pani Ekologiczna, częstowała uczniów smacznymi jabłkami, a świadomi odpowiedzialności za stan środowiska uczniowie posprzątali
teren wokół szkoły. Tak trzymać!
Ponadto mieliśmy okazję wysłuchać
prelekcji i obejrzeć prezentację przygotowaną przez zaproszonych gości: Małgorzatę Soję i Barbarę Trojan z wydziału Rolnictwa,
Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liszkach. Tematem prezentacji była
„Czysta Gmina – Gospodarka odpadami
2014”. Panie w bardzo ciekawy sposób zachęcały uczniów do segregacji odpadów, zbiórki

Ogłoszono przetarg na wykonanie nowych
nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Baczynie, Morawicy, Cholerzynie, Budzyniu, Ściejowicach, Kryspinowie, Liszkach,
Rącznej, Jeziorzanach i Piekarach.
Na bieżąco kładzione są nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w Kaszowie,
Chrosnej, Morawicy i Mnikowie w ramach
realizowanych inwestycji kanalizacji sanitarnej. Łącznie nawierzchnie asfaltowe zostaną
położone na odcinku kilkunastu kilometrów.
***
Gmina Liszki zleciła konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Liszki (za kwotę 5.000 złotych) oraz sprzątanie dzikich wysypisk na terenie gminy (6.004 złotych),
a także koszenie działek gminnych i sprzątanie Dolinek Mnikowskiej i Brzoskwinki
w okresie od maja do października 2014 roku (15.550 złotych). (red)
baterii i dbania o środowisko. Zainteresowanie uczniów było duże i nie obeszło się
bez pytań.
Dziękujemy przedstawicielom Gminy
Liszki za rozbudzanie naszych zainteresowań, rzetelne, praktyczne i wartościowe informacje, a nam wszystkim za ciekawie
spędzony czas.
Organizatorzy Dnia Ziemi
w SP w Kryspinowie:
nauczyciel przyrody Ewa Bieda
i uczniowie klasy piątej

Międzynarodowe
spotkania z tańcem
Na hali sportowo–widowiskowej w Liszkach po raz drugi
zorganizowano Międzynarodowe Spotkanie z udziałem
ponad 120 artystów z Polski i z zagranicy. Artyści zaprezentowali zarówno polskie tańce ludowe i narodowe, jak
i nowoczesne formy taneczne – hip hop, jazz czy taniec towarzyski. Patronem honorowym widowiska był Wójt Gminy Liszki Wacław Kula.
Trzystu osobowa widownia mogła podziwiać pokaz wielkich umiejętności młodych tancerzy z Ukrainy i z Polski. Wystąpił
Narodowy Zespół Ukrainy „Spalach”
z Chmielnickego na Ukrainie, Zespół Taneczny „Chochliki” z Fundacji im. Ks. Siemaszki
z Piekar oraz Zespół Taneczny „Escape” z Zespołu Szkół w Liszkach. Widzowie mogli także usłyszeć piosenki i pieśni wykonane przez
artystów z Ukrainy.
Organizatorami widowiska byli: Urząd
Gminy Liszki, Fundacja im. Ks. Siemaszki,

Zespół Szkół w Liszkach oraz Stowarzyszenie
na rzecz Ziemi Lisieckiej, których wsparli
sponsorzy – Piekarnia Łysa Góra Ewa i Janusz Trojan, Karczma Rohatyna w Kryspinowie, Warsztat samochodowy – sklep Damiko.
Działający przy Fundacji im. ks. Siemaszki w Piekarach Dziecięcy Zespół Taneczny „Chochliki” obchodził jubileusz dziesięciolecia działalności. Obecnie ćwiczy
w nim ponad 70 dzieci w wieku od 3-18 roku życia. W repertuarze zespołu są tańce nowoczesne, tańce świata, jak i polskie tańce lu-

dowe i narodowe. Zespół ma na swoim koncie liczne nagrody za udział konkursach i turniejach tanecznych.
Grupa Tańca Nowoczesnego „Escape”,
która działa pod patronatem Uczniowskiego
Klubu Sportowego w Liszkach od października 2009 r. liczy obecnie 55 osób. Zespół
uczestniczył w wielu konkursach i przeglądach tanecznych odbywających się na terenie
całej Polski zdobywając wiele nagród.
(red)

ZIEMIA LISIECKA
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Rodosne ping-pongowe
święto w gminie Liszki
Turniej tenisa stołowego z Jolantą Szatko-Nowak o mistrzostwo Gminy Liszki szkół
podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowany przez Zespół Szkół w Liszkach oraz
zwyciężczynię wielu turniejów tenisowych Sylwię Rożek, zgromadził na starcie 60
zawodników z dziewięciu szkół.
W przepięknej sali widowiskowo-sportowej Gimnazjum w Liszkach, młodzi adepci tenisa stołowego walczyli o tytuły najlepszych ping-pongistów gminy w kategorii
dziewcząt i chłopców. W zaciętej rywalizacji
sportowej mogliśmy podziwiać zawodników
z Liszek, Kryspinowa, Piekar, Cholerzyna,
Morawicy, Kaszowa i Mnikowa.
Wspaniała atmosfera turnieju, rywalizacja godna największych imprez, wzbogacona została udziałem gościa honorowego turnieju – 33-krotnej Mistrzyni Polski, dwukrotnej medalistki Mistrzostw Europy, siedmiokrotnej uczestniczki Mistrzostw Świata
i dwukrotnej Mistrzyni Super Ligi Europejskiej Jolanty Szatko-Nowak, która obok
Grubby i Kucharskiergo rozsławiła w ostatnich dekadach polski tenis stołowy i miasto
Kraków na arenie międzynarodowej.
Inicjatorką i koordynatorką turnieju była mieszkanka gminy Liszki Sylwia Rożek,
długoletnia zawodniczka klubów I ligi polskiej i angielskiej, posiadająca na swym koncie dwukrotne miejsce na podium Grand Prix
Wielkiej Brytanii, zwycięstwo w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i trzykrotne Mistrzostwo Polski LZS.
Zanim rozpoczęły się gry eliminacyjne,
Jolanta Szatko-Nowak z Sylwią Rożek zaprezentowały uczestnikom turnieju 15-minutowy pokaz zawodowego treningu na wysokim
poziomie umiejętności technicznych, co zostało przez wszystkich przyjęte bardzo ciepło
i z wielkim aplauzem.

Rywalizację o tytuły mistrzostw gminy
rozegrano na sześciu stołach systemem „do
dwóch przegranych”. Profesjonalna oprawa
sędziowska pod egidą sędziego klasy państwowej Andrzeja Wieczorka, sekretarza
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
w Krakowie, znacznie podniosła prestiż tej
radosnej imprezy sportowej.
Po rozpoczęciu rozgrywek przez ponad
cztery godziny z ogromnym zacięciem zawodnicy walczyli o każdą piłeczkę, a mecze
ﬁnałowe wzbudziły ogromne emocje wśród
poszczególnych ekip na widowni. Zdobywcy
pierwszych trzech miejsc w każdej konkurencji indywidualnej otrzymali puchary i pamiątkowe dyplomy. Najlepsza szkoła podstawowa i gimnazjum otrzymały puchary za
punktację drużynową.
Wyniki:
szkoły podstawowe – dziewczęta
1. Weronika Kopeć (SP w Cholerzynie)
2. Małgorzata Kopeć (SP w Cholerzynie)
3. Kamila Kucharczyk (SP nr2 w Kaszowie)
4. Dominika Kaczor (SP w Cholerzynie)
5. Weronika Czech (SP nr2 w Kaszowie)
6. Magdalena Piwowarczyk (SP nr2 w Kaszowie)
szkoły podstawowe – chłopcy
1. Rafał Jachymczyk (SP w Kryspinowie)
2. Tomasz Wojciechowski (SP w Kryspinowie)

Sylwia Rożek, długoletnia zawodniczka klubów pierwszej ligi polskiej i angielskiej
w tenisie stołowym od czternastu lat mieszka w Rącznej. Dwukrotnie zdobyła miejsce na podium Grand Prix Wielkiej Brytanii i zwyciężyła w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Trzykrotnie wywalczyła Mistrzostwo Polski LZS.

Przykład dla dzieci
Mając sześć lat zaczęła trenować tenis
stołowy w Gorlicach „pod okiem” swojego ojca, który był jej pierwszym trenerem. Czasem
bywało ciężko, często się buntowałam, teraz to
może śmieszne – z powodu opuszczanych wieczorynek, czy też zabaw z koleżankami. Z perspektywy czasu wiem, że tata chciał dla mnie
jak najlepiej. Rywalizacja i adrenalina są potrzebne. Poprzez sport stajemy się bardziej odporni na stres, uczymy się wytrwałości, systematyczności i koleżeństwa. W życiu dorosłym
to procentuje. Jako 15–latka zamieszkałam
120 km od domu na Bronowiance, więc kurs
dorastania i samodzielności miałam przyspieszony – wspomina Sylwia Rożek. Pierwszym

klubem, który reprezentowała była „Radość”
Gorlice. Potem były już tylko zespoły pierwszo i drugoligowe: „Bronowianka” Kraków,
„Galaktyka” Brzesko, „Kazimierza Wielka”,
„Pia Piasecki” Kielce, „Pocztowiec” Kraków,
„Chomik Rokicie” Gdów oraz „Harold Mouse” Liverpool. Jak większość młodych ludzi
wyjechała za granicę do pracy. Niedaleko Liverpool’u szukała klubu, gdzie mogłaby od
czasu do czasu potrenować. Wkrótce okazało się, że w klubie tym została mile przyjęta
i tak zaczęła się przygoda grania w męskiej
lidze. Swoją grą przyczyniła się do awansu
klubów do pierwszej ligi, a nawet ekstraklasy. Na swoim koncie posiada także wiele suk-

3.
4.
5.
6.

Jakub Brzeźniak (SP w Kryspinowie)
Michał Dziedzic (SP w Cholerzynie)
Kamil Lipiarz (SP w Cholerzynie)
Rafał Jodłowski (SP w Kryspinowie)

gimnazja – dziewczęta
1. Wiktoria Orzechowska (Gimnazjum
w Mnikowie)
2. Aleksandra Haber (Gimnazjum w Mnikowie)
3. Gabriela Kasprzyk (Gimnazjum w Mnikowie)
4. Justyna Urbaniec (Gimnazjum w Liszkach)
5. Maria Józef czyk (Gimnazjum w Liszkach)
6. Agnieszka Kaleta
gimnazja – chłopcy
1. Tomasz Galos (Gimnazjum w Liszkach)
2. Mateusz Galos (Gimnazjum w Liszkach)
3. Jan Jaskot (Gimnazjum w Mnikowie)
4. Michał Bentkowski (Gimnazjum
w Mnikowie)
5. Sebastian Pipień (Gimnazjum w Mnikowie)
6. Konrad Steczko (Gimnazjum w Mnikowie)
W punktacji drużynowej szkół podstawowych zwyciężyła SP w Cholerzynie z ﬁlią
w Mnikowie. W punktacji drużynowej szkół
gimnazjalnych zwyciężyło Gimnazjum
w Mnikowie. Uroczystego wręczenia pucharów i dyplomów dokonali wspólnie zastępca
Dyrektora Gimnazjum w Liszkach Krzysztof
Micał z Jolantą Szatko-Nowak i Sylwią Rożek.
Jeszcze długo po zakończeniu turnieju
uczestnicy nie chcieli rozejść się do domów,
stojąc w kolejce po autograf i robiąc sobie pamiątkowe zdjęcie z Jolantą Szatko-Nowak.
Red.

cesów indywidualnych, między innymi drugie miejsce na mistrzostwach Polski o Puchar
Prezydenta, pierwsze miejsce na mistrzostwach Polski MKS, dziewiąte miejsce na
międzynarodowych zawodach kadetek w Łodzi, Grand Prix w Liverpool i w Leeds, drugie
podczas międzynarodowych mistrzostw
pocztowców na Malcie, pierwsze miejsce
podczas młodzieżowych mistrzostw Polski
w Nowym Targu i Olkuszu, trzykrotne mistrzostwo Polski LZS, kilka mistrzostw województwa świętokrzyskiego. Dumna jestem
z każdego tytułu, który wywalczyłam. Jednak
dwukrotne zajęcie miejsca na podium
w Grand Prix Anglii było czymś nieprawdopodobnie ekscytującym. – mówi Sylwia Rożek.
Tenisistka udanie połączyła karierę
sportową z życiem rodzinnym. Nadal czynnie uprawia sport. Ma dwóch synów, starszy
ma 14 lat, a młodszy 11 miesięcy. Role matki
i sportowca mają dużo wspólnego: radość, satysfakcja, euforia, duma, a także chwile słabo-
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ści, przemęczenia i wyrzeczenia, czy też strach.
Mam nadzieję, że młodszy syn pójdzie w moje ślady. Starszy Arkadiusz nie miał predyspozycji do tej akurat dyscypliny, ale za to świetnie trenuje pływanie i jeździ na nartach.
– podkreśla Sylwia Rożek, która lubi także
grać w badmintona, siatkówkę i piłkę nożną,
pływać i jeździć na nartach. Lubi majsterkować i realizować swoje projekty do tego stopnia, że sąsiedzi z humorem poradzili jej mężowi, aby kupił żonie pod choinkę szliﬁerkę
mimośrodową.
Zdaniem Sylwii Rożek należy zachęcać
dzieci do każdego rodzaju aktywności ﬁzycznej, bowiem coraz rzadziej uprawiają sport.
Warto je do tego zachęcać i namawiać. Szukałam informacji w internecie o tenisie stołowym w gminie Liszki i za wiele ich nie znalazłam. Stąd narodził się pomysł, aby to zmienić. Wraz z najbliższymi doszliśmy do wniosku, że trzeba działać. Spotkanie z bardzo
życzliwymi ludźmi z Zespołu Szkół w Liszkach
przyniosły efekty i udało nam się wspólnie
zorganizować turniej tenisowy dla dzieci. Jestem szczęściarą, że mam tak oddaną koleżankę Jolantę Szatko-Nowak, która wspierała
mnie w tym przedsięwzięciu i dała popis gry
w tenisa. Nie ukrywam moich zamiarów stworzenia „czegoś”, jeśli chodzi o tenis stołowy dla
dzieci i to nie tylko w okolicy. Jak na razie ba-
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dam teren. Jeśli chodzi o zainteresowanie tą
dyscypliną sportu, niestety niezbyt popularną.
Kto wie, jeśli będzie duże, chętnie oddam celuloidowe serce dla dzieci. Wiem, że będzie mi
ciężko rywalizować z innymi dyscyplinami
sportu w gminie, ale kto nie ryzykuje ten nic
nie ma. Podczas turnieju zorganizowanym
wspólnie z dyrekcją Zespołu Szkół w Liszkach
zaobserwowałam ogromne zainteresowanie
i zafascynowanie dzieci tenisem stołowym.
Startowało 60 zawodników i, gdyby nie limity startowe, byłoby ich dużo więcej. Obecnie
podobne przedsięwzięcie planujemy w czerwcu wspólnie ze szkołą ZPO w Wołowicach, która będzie głównym organizatorem. Podczas
uroczystości otwarcia kwietniowego turnieju

prowadzący poinformował dzieci, że zamierzam w przyszłości utworzyć klub tenisa stołowego. Od tego czasu miałam wiele pytań od
dzieci i rodziców, kiedy taki klub powstanie.
Dyrekcja jednej ze szkół, której uczniowie wypadli znakomicie, zaproponowała mi wstępną współpracę, prawdopodobnie po wakacjach. Miło, jak taką funkcję pełni osoba tak
życzliwa, pomocna i mająca na celu dobro
dzieci. To by było dobre ze względu na bazę
w tej szkole, ale ja myślę kompleksowo o rozwoju tenisa stołowego na terenie całej gminy
i najbliższej okolicy. To dobitnie pokazuje, że
istnieje dobry klimat zwłaszcza, że do rozwoju tenisa stołowego nie potrzeba wielkich
obiektów i kosztownej bazy. Wystarczy kilka
stołów i odrobina chęci. Istnieje duży odsetek
dzieci, które mają potrzebę uczestnictwa w rywalizacji sportowej, a rozwój tenisa stołowego w gminie Liszki doskonale te potrzeby zrealizuje. 30 lat swojej drogi życiowej związałam z tenisem stołowym. Te lata pozwoliły mi
pokochać tą dyscyplinę sportu i, dlatego dzisiaj chciałabym kontynuować ten romans
z „pingpongiem” już jako trenerka. Jeśli znajdę sprzymierzeńców we władzach samorządowych i szkolnych naszej gminy, jestem dobrej myśli – stwierdza Sylwia Rożek.
TAŁ

Fundacja im. Księdza Siemaszki w Piekarach po raz kolejny zorganizowała na terenie Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000” w Piekarach Międzygminny Festyn Uśmiechu, z którego dochód zostanie przeznaczony na budowę ogólnie
dostępnego placu zabaw.

Międzygminny Festyn
Uśmiechu
Tematem przewodnim festynu było
promowanie sportowego stylu życia poprzez
upowszechnianie kultury ﬁzycznej, zdrowej
rywalizacji i wspólnej zabawy z całymi rodzinami. Organizatorzy poprzez liczne konkursy i atrakcje o tematyce sportowej i turystycznej skutecznie przybliżyli uczestnikom walory naszych produktów lokalnych.
Tuż przy wejściu na teren kompleksu
edukacyjnego prezentowane były prace
uczestników konkursu plastycznego „Moja
Mama”, w którym wzięło udział ponad dwieście dzieci. W kategorii 5 lat zwyciężyła Zoﬁa
Mostek, a wyróżnieniem nagrodzono: Marię
Miś, Marię Idział i Igora Śmiech. Pierwszym
miejscem w kategorii od 6 do 8 lat jury nagrodziło Karolinę Lipień, a wyróżnienia
otrzymali: Natalia Gach, Oliwia Skalny i Karolina Sabura. W kategorii wiekowej 9-12 lat
za najlepszą uznano pracę Piotra Laczyńskiego, a wyróżnienia otrzymali: Emilia Mroszczak, Kornelia Nowak, Jakub Żak.
W samo południe rozpoczął się turniej
szachów plenerowych dla dzieci, w którym
zwyciężył Maciej Wolak przed Stanisławem
Jagoszem i Tomaszem Gruszką. Na hali rozgrywano turnieju siatkówki dziewcząt oraz

koszykówki chłopców. W siatkówce najlepszą
okazała się drużyna „UKS” 2010 Liszki, która
wyprzedziła zespół LO Piekary. W koszykówce zwyciężyli chłopcy z „UKS” 2010 Liszki,
a drugie miejsce wywalczyła reprezentacja
LO Piekary, zaś trzecie drużyna ZS Rybna.
Wiele emocji wzbudziła gra terenowa
„Odkrywamy Ziemię Lisiecką”, w której najlepsza okazała się rodzina Państwa Pillerów
z Krakowa. W konkursie artystycznym „Mój
Talent” pierwsze miejsce zajęły ex aequo dwie
grupy taneczne reprezentujące Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej w Kaszowie,
które w nagrodę otrzymały stół do gier zespołowych. Odbyła się również licytacja obrazów wykonanych przez dzieci na zajęciach
plastycznych prowadzonych w fundacji.
W teatrzyku „Cyrk wita Was” wystąpili
uczestnicy zajęć teatralnych prowadzonych
w Piekarach. Publiczność brawami nagrodziła także występ uzdolnionej gimnastyczki
Zuzanny Jastrzębskiej z Rącznej. Wiele podziwu i uznania wzbudził także występ dziecięcego zespołu tanecznego „Chochliki” oraz
grupy tanecznej „Escape”.
Był kącik dla najmłodszych, kawiarenka, grill, liczne konkursy, teatrzyk dla dzieci,

dmuchańce, malowanie twarzy i sprawiające
wiele radości bańki mydlane. Stowarzyszenia
„Przyjaciół Wsi Rączna” i „Przyjazne Piekary” w ramach powstającego Koszyka Lisieckiego zachęcały do zapoznania się z produktami lokalnymi Ziemi Lisieckiej.
Dla nas, organizatorów najważniejsze
było stworzenie atmosfery pikniku rodzinnego. Chcieliśmy, aby każdy z przybyłych gości
znalazł jakieś atrakcje dla siebie. Po rozmowie
z uczestnikami tegorocznego Międzygminnego Festynu Uśmiechu 2014 wnioskujemy, że
udało nam się to osiągnąć. Uśmiechnięte buźki dzieci i serdeczne rozmowy z rodzicami są
dla nas najlepszym dowodem na to, że idziemy w dobrym kierunku i, że warto to robić dalej. Zebrane pieniądze podczas festynu są przeznaczone na budowę placu zabaw. Dziękujemy wszystkim za przybycie, dobre słowo,
wspaniałą zabawę i wsparcie. Zapraszamy za
rok – mówi Maja Kubiak z Fundacji im. Księdza Siemaszki.
Honorowym patronem festynu był Wójt
Gminy Liszki Wacław Kula i Wójt Gminy
Czernichów Szymon Łytek, a patronem medialnym „Ziemia Lisiecka”.
TAŁ
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W Liszkach miała miejsce skromna uroczystość poświęcenia odnowionej kapliczki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Zgromadziła ona kilkadziesiąt osób. Po poświęceniu figury ks. proboszcz Władysław Szymoniak poprowadził nabożeństwo
majowe.

Majowa uroczystość
Wiele miesięcy temu w kapliczkę uderzył samochód niszcząc ogrodzenie, uszkadzając cokół i naruszając stabilność ﬁgury.
Z inicjatywy i przy ogromnym zaangażowaniu potomków fundatora, dzięki pomocy
darczyńców, zarówno instytucjonalnych, jak
i indywidualnych, udało się kapliczkę odnowić. Prace renowacyjne wykonał zakład kamieniarski Jana Siuty. Zgodnie z obecnymi
standardami konserwatorskimi z ﬁgury i postumentu usunięto nawarstwione w ciągu
stulecia warstwy farb, wydobywając na światło dzienne kamienną powierzchnię. Odsunięta o kilka metrów od skrzyżowania dróg
Liszki-Piekary i Liszki-Rączna piękna statua
Maryi znów spogląda na przechodniów z wysokości postumentu.
Kapliczka należy do obiektów mocno
wrośniętych w miejscowy pejzaż. Jak informuje nas napis na cokole, ufundował ją
w 1906 roku Hipolit Kosycarz (1831-1912).
Według tradycji ustnej, w XIX wieku był on
przez pewien czas wójtem jednowioskowej
gminy Liszki.
Tak się składa, że uroczystość poświęcenia kapliczki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, odbyła się w roku, w którym przypada
170. rocznica odprawienia w paraﬁi lisieckiej
pierwszych nabożeństw majowych. Stało się
to w maju 1844 roku z inicjatywy ówczesnego
proboszcza ks. Alfonsa Skórkowskiego. Należy się jednak domyślać, że kapłana zainspirował jego stryj bp Karol Skórkowski. Pełniący od roku 1829 posługę ordynariusza krakowskiego. Bp Skórkowski został wygnany
z diecezji za poparcie, jakiego udzielił powstaniu listopadowemu. Ze Śląska, gdzie znalazł schronienie, starał się zarządzać powierzoną mu owczarnią.
Paraﬁa lisiecka należała do pierwszych
miejsc w Polsce, w których nabożeństwo ku

czci NMP zaprowadzono. Wcześniej tu i ówdzie majówki odprawiali w swoich konwiktach jezuici. Należy podkreślić, że dopiero
w 1850 r., odprawiono je po raz pierwszy
w Krakowie, w kościele Mariackim – dodajmy, także z inicjatywy ks. Alfonsa, który był
już wtedy kanonikiem kapituły katedralnej
na Wawelu.
Dla ułatwienia wiernym udziału w nabożeństwach do Matki Bożej, pleban Skórkowski wydał w 1847 r. śpiewniczek pt.: Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie Matce Bożej

Parada ze smokiem Etnusiem
Tegoroczna Wielka Parada Smoków przyciągnęła na krakowski rynek prawie 50
stworów z całej Polski, którym asystowało ponad tysiąc dzieci. Gminę Liszki dumnie reprezentowało przedszkole „Smerfusie” wraz ze swoim smokiem „Etnusiem”.
Tym razem inspiracją do smoczego
święta była etnograﬁa, kultura ludowa oraz
tradycje różnych regionów Polski, w ramach
chęci uczczenia 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga. Wszystkie placówki wykazały się
wielką pomysłowością i kreatywnością.
W niedzielne popołudnie kolorowy korowód
w towarzystwie bębniarzy przemaszerował
ulicami Krakowa. Tysiące mieszkańców i turystów obserwowało pochód głośno oklaskując smoki.

Nasz „Etnuś” wystartował z numerem 8
i wesoło dotarł do smoczej zagrody, gdzie
z wielkim zaangażowaniem zaciągnęły go
przedszkolaki z pomocą rodziców. Na dzieci
czekały drobne upominki ufundowane przez
sponsorów imprezy. Po paradzie „Smerfusie”
zaprezentowały również swojego smoka podczas gościnnych występów artystycznych na
szkolnym festynie w Kryspinowie. Dla naszych podopiecznych była to niezwykła niedziela pełna atrakcji. (S)

do nabożeństwa Miesiąca Maja dla Paraﬁjan
Kościoła w Liszkach przedrukowane. Ze wstępu dowiadujemy się, że już wtedy wierni
mieszkający w miejscowościach bardziej odległych od świątyni paraﬁalnej modlili się
słowami Litanii do Najświętszej Maryi Panny i śpiewali pieśni maryjne przed ﬁgurami
i kapliczkami.
Pierwsze nabożeństwa majowe odprawione w Liszkach stanowiły przygotowanie
do ślubów trzeźwościowych, które paraﬁanie,
a więc: jeziorzanie, kaszowianie, kryspinowianie, liszczanie, nowowsianie, rącznianie
i ściejowiczanie, złożyli uroczyście w ostatni
dzień maja 1844 roku. Dwa lata później wydarzenie to uczczono wystawieniem pod kościołem kapliczki Maryi Niepokalanie Poczętej, która obecnie znajduje się w Kaszowie.
Walka wypowiedziana alkoholizmowi stała
się początkiem końca pracy ks. Alfonsa Skórkowskiego w Liszkach. Nagłe porzucenie pijaństwa przez ludność okoliczną spowodowało, że posiadający monopol na handel alkoholem dziedzic miejscowy hr. Kryspin Żeleński stracił ogromną część dochodów z propinacji. Wyrażając się oględnie, magnat nie był
tym zachwycony. Doszło do konﬂiktu i odejścia plebana z paraﬁi.
Mam nadzieję, i pragnę, i proszę was
o to, abyście tego nabożeństwa po wszystkie
lata waszego życia nie zaniedbywali, mając
zawsze w pamięci pozyskaną łaskę i powinność wytrwania do śmierci w ślubach waszych, do czego wam pomoc Boża, dar męstwa,
o który prosić mamy, jest koniecznie potrzebny. Wprawiajcie, zachęcajcie, zalecajcie dzieciom waszym, czeladce waszej, to łatwe nabożeństwo, aby się z niem dostało przyszłym pokoleniom coście wy otrzymali i, aby inne łaski
duszom waszym nader potrzebne, dane wam
były – apelował we wstępie do wspomnianego śpiewnika ks. Alfons Skórkowski. Fakt, że
po 170 latach nabożeństwo majowe nadal
odprawiane jest w Liszkach i w paraﬁach
z dawnej wielkiej paraﬁi lisieckiej wyrosłych
świadczy, że pionierska praca kapłana nie poszła na marne.
Adam Kowalik
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Walczyli z bykami
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie odbyła się XII
Gminna Corrida Ortograficzna. Przyjechali na nią finaliści szkolnych konkursów ortograficznych ze wszystkich szkół podstawowych i dwóch gimnazjów z terenu Gminy Liszki. Walka z bykami ortograficznymi
przebiegała w trzech kategoriach: kl. II-III,
kl. IV-VI i gimnazjum.
Konkurs swoim patronatem objął Wójt
Gminy Liszki Wacław Kula. Wieloletni przyjaciele szkoły Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział w Liszkach i Piekarnia – Cukiernia
Zaborowscy z Kaszowa, po raz kolejny pomogli w zorganizowaniu corridy. Konkurs odbył
się dzięki zaangażowaniu dyrektora szkoły
Barbary Szewczyk, polonistki Urszuli Skoły-

szewskiej (pomysłodawczyni corridy), Katarzyny Kowalik i Bogumiły Bąk.
Aby było sprawiedliwie, zadania konkursowe zostały przygotowywane przez nauczycielki – opiekunki laureatów eliminacji
szkolnych i przywiezione w dniu konkursu.
Uczniowie nie podpisywali się imieniem i nazwiskiem, lecz godłem. Po kwiatach, zwierzętach, ptakach, postaciach z bajek, owocach,
autach, kamieniach, kolorach, drzewach, rzekach, znakach zodiaku przyszedł czas na nazwy miesięcy i pory roku.
Bardzo dobrą znajomością zasad ortograﬁcznych musieli się wykazać ci, którzy
bezbłędnie pisali zadania konkursowe. Oto
jedno z wielu: Głośny huk popsuł humor honorowemu druhowi Henrykowi. Zrobił się

Turniej Wiedzy Pożarniczej
Na terenie Jednostki Ratowniczo
Gaśniczej nr 7 w Krakowie przy ul. Rozrywka 26 odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej powiatu krakowskiego –
ziemskiego. Udział wzięło w tym roku 14
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
W części testowej uczestnicy zmierzyli się z 50-cioma pytaniami o szerokim
spektrum wiedzy dotyczącej pożarnictwa.
Różnice pomiędzy poszczególnymi uczestnikami były bardzo małe, rzędu 1 punktu.
Podczas sprawdzania prac uczestnicy wraz
z opiekunami mieli okazję zapoznać się
z pracą funkcjonariuszy na Stanowisku
Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz
z wyposażeniem JRG-7.
Pierwsze miejsce w kategorii szkół
podstawowych zdobył Bartłomiej Brzózka
z gminy Krzeszowice, w kategorii szkół
gimnazjalnych Ewa Milcz z gminy Liszki,
a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

Wioletta Francuz z gminy Krzeszowice.
Zdobywcy pierwszych miejsc reprezentować będą powiat krakowski – ziemski na
eliminacjach wojewódzkich. Startująca
w kategorii szkół podstawowych Monika
Rosek zajęła II miejsce, ustępując tylko 1
pkt zdobywcy I miejsca.
Eliminacje poprowadziła komisja
pod przewodnictwem dh Jerzego Stopy
– wiceprezesa ZOP ZOSP RP krakowski-ziemski w składzie, której uczestniczyli
również przedstawiciele Komendanta
Miejskiego PSP w Krakowie: mł. bryg. Mariusz Bałazy – z-ca dowódcy JRG-7 oraz st.
kpt. Łukasz Szewczyk – z-ca Naczelnika
Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego,
a zarazem rzecznik prasowy Komendanta.
Komendant również ufundował część nagród i upominków dla uczniów biorących
udział w eliminacjach powiatowych. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom wyróżnionym, trzymamy kciuki za
etap wojewódzki OTWP.
STO

harmider i hałas. Hardzi harcerze niczym wataha wilków z błahego powodu czmychnęli
i nie słuchali historii o bohaterskiej i hojnej
Honoracie często hulającej na halach. W harcówce spadły bohomazy dawnych herbów
przypominające hieroglify wykonane przez
małych zuchów. Co było przyczyną chaosu?
O tym innym razem.
Jury złożone z nauczycielek towarzyszących uczestnikom, po skrupulatnym liczeniu
błędów wyłoniło najlepszych. I tak w kategorii klas młodszych I miejsce zajęła Kamila
Niedziołka z Morawicy, II miejsce przypadło
Dagmarze Parze ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Kaszowie, III przyznano Karolinie Boroń
z Rącznej. W kategorii klas IV- VI pierwsze
miejsce zdobył Gabriel Brzoskwinia z Morawicy, drugą lokatę zajęła Magdalena Suchan
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaszowie, trzecie miejsce – Jakub Brzeźniak z Kryspinowa.
Wśród gimnazjalistów wygrał Jan Jaskot
z Gimnazjum w Mnikowie, drugie miejsce
zapewnił sobie Przemysław Marchewczyk
z tej samej szkoły. Trzecie miejsce zajęła Julia Podolak z Gimnazjum w Liszkach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom
i album, zaś zwycięzcy dodatkowo piękne
książki ufundowane przez wójta Wacława
Kulę. Każda szkoła została również obdarowana cenną książką. Podczas corridy nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz soczku.
Po pamiątkowych zdjęciach wszyscy zadowoleni rozjechali się do swoich miejscowości,
a nauczycielki polonistki już obmyślają nowe
trudności ortograﬁczne na XIII Gminną Corridę Ortograﬁczną.
SP nr1 Kaszów

Wyróżnienie
dla
Maksymiliana
Kwoki
W Centrum Konferencyjno – Wystawowym Zamku Królewskiego na Wawelu odbył
się ﬁnał IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie „Krakusek”. Reprezentantem Szkoły Podstawowej w Cholerzynie
z ﬁlią w Mnikowie był Maksymilian Kwoka,
(uczeń Filii w Mnikowie), zwycięzca eliminacji klasowych. Poziom uczestników tego prestiżowego konkursu był bardzo wysoki, tym
bardziej cieszy wyróżnienie II stopnia Maksymiliana, który wykazał się fantastyczną
wiedzą o królewskim mieście Krakowie. Gratulujemy!
wychowawca
Maria Rachwalik
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Od rodziny do Europy

W barwnej i przyjaznej atmosferze
zorganizowano festyn rodzinny w Szkole
Podstawowej w Kryspinowie. Dobra zabawa pozwoliła zintegrować szkolną społeczność oraz przybliżyć wiedzę o krajach europejskich.

Każda klasa zaprezentowała wylosowany wcześniej kraj europejski (Polskę, Niemcy, Włochy, Ukrainę, Wielką Brytanię, Francję i Hiszpanię). Uczniowie włożyli wiele pracy, aby w ramach swojego występu zaśpiewać
narodową piosenkę, zatańczyć taniec oraz za-

Święto SP nr 1 w Kaszowie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie 25 kwietnia 2014 r. przeżywała swoje święto – dziewiątą rocznicę nadania imienia szkole oraz piątą rocznicę
poświęcenia i nadania szkole sztandaru. Uczczono także kanonizację Jana Pawła II.
Uroczystość rozpoczęła msza św.
w kościele paraﬁalnym odprawiona w intencji całej społeczności szkolnej i przyjaciół szkoły przez ks. proboszcza dr Krzysztofa Chromego. Po mszy św. wszyscy udali
się do remizy OSP Kaszów na występy artystyczne uczniów. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Liszki Wacław
Kula oraz sołtys Kaszowa Jan Baran.
Dzięki prezentacji multimedialnej
zmontowanej z archiwalnych zdjęć zebrani przenieśli się do minionych lat, kiedy
szkoła przeżywała ważne w swej historii
wydarzenia, nadanie imienia i sztandaru.
Po przypomnieniu tych uroczystości scenę
zajęły dziewczynki z grup pięcio- i sześciolatków, które zaprezentowały taniec pt.
„Wschód słońca”. W nawiązaniu do po-

przedniczek klasa III zatańczyła „Zachód
słońca”. Natomiast chłopcy z oddziałów
przedszkolnych zaśpiewali piosenkę „Gdy
Pan Jezus był malutki” z ilustracją ruchową.
Klasa I przedstawiła wierszowaną opowieść
o św. Józeﬁe oraz sceny z życia naszego patrona w formie „żywych obrazów”. Scenki były
przeplatane tańcami żydowskimi. Uczniowie
z klas starszych zatańczyli taniec weselny,
a klasa II taniec integracyjny „Czekając na
oblubieńca”. Pierwszą część występów zakończyła klasa I, która pokazała, że potraﬁ śpiewać w języku hebrajskim, wykonując piosenkę „Hava Nagila” oraz „Szalom alechem”.
Po programie artystycznym rozstrzygnięto rodzinny konkurs plastyczny „Lilia św.
Józefa”, na który prace wykonały dzieci z klas
zerowych wraz z rodzicami. Drugą część po-

Projekt „Koszyk Lisiecki”
Wspólna inicjatywa trzech stowarzyszeń – z Liszek, Czułowa i Ściejowic realizowana pod hasłem „Koszyk Lisiecki” ma na celu ożywić sięgającą, co najmniej 200
lat tradycję „grodzenia” koszyków wiklinowych, wyszywania ażurowych haftów,
pieczenia chlebów, drożdżowych bab i bułek zwanymi kukiełkami.
Działacze stowarzyszeń chcą przybliżyć
mieszkańcom aglomeracji krakowskiej owoce, historię i tradycję ziemi Lisieckiej, która
od lat zasilała Kraków i okolice doskonałym
jedzeniem i towarami. Do współpracy w ramach „Koszyka Lisieckiego” organizatorzy
zapraszają rolników, sadowników, wytwór-

ców i przetwórców, których produkty wyrastają z tradycji lisieckiej. Udział w projekcie
jest nieodpłatny. Już wkrótce ma ruszyć regularna sprzedaż produktów, a pod koniec roku będą one dostępne również za pośrednictwem Internetu.

prezentować widzom barwy i historię przedstawianego kraju. Uzupełnieniem pełnych
humoru i zabawnych występów były stoiska
z narodowymi przysmakami, które cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem.
Na scenie zaprezentowali się także
uczestnicy pozalekcyjnych zajęć tanecznych
i karate oraz samorząd uczniowski. Gościnnie wystąpiły przedszkolaki z przedszkola
„Smerfusie”, które przyjechały z barwnym
smokiem wawelskim.
Strażacy z OSP Kryspinów zaprezentowali profesjonalny pokaz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku
drogowym. Dla aktywnych były zawody sportowe, przejażdżki konne oraz dmuchane
zamki. Rodzice zadbali, aby każdy mógł zregenerować siły smacznym ciastem i bigosem.
Festyn wsparli sponsorzy: Roman Kozioł, ELMER, Szałas pod sosnami, BIS-PACK, BONUS, Jobs Plus. Dochód z festynu zostanie
przeznaczony na wyposażenie szkoły.
TAŁ

święconą kanonizacji Jana Pawła II rozpoczęła prezentacja multimedialna poświęcona życiu i działalności naszego Świętego
Rodaka. Koło teatralne w małej formie scenicznej wyjaśniło nam, co to znaczy być
świętym w dzisiejszych czasach na przykładzie postaci Jana Pawła II. Na koniec chór
szkolny wykonał trzy utwory związane
z naszym ukochanym Ojcem Świętym
„Barkę”, „Papieża słowiańskiego” i „Lolka”.
Dzieci do występów przygotowały
opiekunki: oddziały przedszkolne – Magdalena Piotrowska i Renata Mądry, klasa I – Bogumiła Bąk, klasa II – Renata
Such, klasa III i klasy IV- VI – Barbara Namysł, koło teatralne – Urszula Skołyszewska. Marian Bator i diakon Jacek Jastrzębski przygotowali prezentacje multimedialne. Występy uczniów naszej szkoły pokazały, jak w różnorodny sposób można wykorzystać swoje zdolności, aby uatrakcyjnić obchody ważnych dla szkoły wydarzeń.
SP nr1 Kaszów

W każdym miesiącu organizowane będą festyny z zabawami dla dzieci, podczas
których w praktyce będzie można poznać tradycje wsi z naszej gminy. 21 czerwca w Ściejowicach (wyplatanie z wikliny); 12 lipca
w Czułowie (terenowy bieg szlakiem czułowskich owoców i warzyw); 15 sierpnia w Kaszowie (wzory haftu kaszowskiego, smaki
i zalety kasz); 28 września w Cholerzynie
(smak lisieckiej kukiełki, pieczenie chleba,
bułek i podpłomyków, lepienie garnków według wzorów kultury łużyckiej).
Projekt jest współﬁnansowany przez
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. (red)
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Święto Piosenki
i Tańca Gminy Liszki
W Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Liszkach odbyło się XXXIV Święto
Piosenki i Tańca Gminy Liszki. W tegorocznym muzycznym przeglądzie udział
wzięli uczniowie dziewięciu szkół z terenu
gminy Liszki.
Wystąpili wykonawcy ze szkół podstawowych w Kryspinowie, Cholerzynie, Rącz-

nej, Kaszowie I, Piekarach, Kaszowie II (Wyźrał), Czułowie, Jeziorzanach i uczniowie Zespołu Szkół w Liszkach. Honorowy patronat
nad Świętem Piosenki i Tańca objął Wójt
Gminy Liszki Wacław Kula, który uroczyście
otworzył tegoroczne święto.
Wśród repertuaru dominowały pieśni
związane ze świętym Janem Pawłem II. Był

W cieniu Pasji
XXI premiera Teatru Albertus
W tym roku wiosenna premiera Teatru Albertus odbyła się wcześniej niż zwykle. 6
kwietnia wystawiono spektakl „W cieniu Pasji”. Zarówno wcześniejsza data, jak
i miejsce, w którym przedstawiona została sztuka, uwarunkowane były charakterem przedstawienia. Po wystawieniu dwudziestu premier w swoim dorobku, mnikowski teatr postanowił wrócić do swoich korzeni i nawiązać do jednego z pierwszych spektakli.
Sztuka pt. „W cieniu Pasji” powstała
z potrzeby serca. Głównym tematem były
wydarzenia związane z męką Chrystusa,
znane z Ewangelii. Wątek pasyjny rozpoczynała piękna scena Ostatniej Wieczerzy,
ale przed nią były inne, właśnie te pozostające niejako w cieniu: nawrócenie Marii
Magdaleny, czy paktowanie Judasza
z przedstawicielami Sanhedrynu. Spektakl
pokazywał także ludzką stronę tamtych
wydarzeń, był pełen uczuć, dzięki którym
stał się ogromnym przeżyciem zarówno dla

oglądających go widzów, jak i dla samych aktorów. W cieniu męki Jezusa rozgrywały się
dramaty ludzi takich jak my. Można było szukać odpowiedzi na wiele pytań… „Co jerozolimskie kobiety dostrzegły w oczach napotkanego Nazarejczyka? Co zawładnęło sercem
Kajfasza i jego najbliższych współpracowników? Jak tłumaczył swoją decyzję Piłat? Co
czuła Matka Jezusa, kiedy żegnała się ze swoim Synem w czwartkowy wieczór?”
Mimo, iż od 2006 r. Teatr Albertus posiada salę teatralną, sztuka „W cieniu Pasji”

Ekspresem do świata bajek
Pod takim hasłem przebiegał tegoroczny festyn zorganizowany przez Zespół
Szkół w Liszkach, podczas którego uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
zaprezentowali ciekawy program artystyczny.
Znany krakowski aktor Robert Stępień
w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
czytał nie tylko znane bajki, ale również te napisane przez uczniów Zespołu Szkół. Najmłodsi uczniowie zaśpiewali piosenki z„Akademii pana Kleksa”. Wystąpił szkolny chór
pod batutą Jana Kowalczyka. Furorę na scenie zrobili także tancerze z zespołu ESCAPE.

Pogoda dopisała, a na szkolnym dziedzińcu wiele się działo. Uczniowie pod opieką nauczycieli prezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej na szkolnych fantomach. Specjalnie przygotowane
chatki przybliżały postacie ze znanych bajek.
Na przyszkolnym boisku rozgrywano
zawody sportowe i grę terenową. Nie zabra-

to rodzaj naszego podziękowania za dar kanonizacji Papieża Polaka. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania pieśni
Barka. Oprócz pieśni papieskich uczniowie
śpiewali piosenki z repertuaru między innymi Leonarda Cohena, Steviego Wondera, Anny Jantar i Haliny Frąckowiak. Śpiewali w języku polskim i angielskim wielkie przeboje
ostatnich dziesięcioleci.
Poziom tegorocznego Święta Piosenki
był bardzo wysoki, zaprezentowany repertuar zróżnicowany, a zaangażowanie wykonawców budziło podziw wszystkich widzów.
Szkoły uczestniczące w uroczystości otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Święto Piosenki i Tańca Gminy Liszki
ma już trzydziestoczteroletnią tradycję. Jest
to najprawdopodobniej najstarsza cykliczna
impreza organizowana na terenie naszej gminy. Warto także podkreślić, że pomysłodawcą, twórcą, i prowadzącym to święto od samego początku jest Jan Kowalczyk, który
obecnie prowadzi chór w Zespole Szkół im.
św. Jana Kantego w Liszkach. (Dariusz Jach)

została wystawiona w kościele paraﬁalnym, na specjalnie zbudowanej do tego wydarzenia scenie. Powód był jeden. Charakter sztuki, wymagał stworzenia nastroju,
a celem było nie tyle oglądanie przedstawienia, co jego przeżycie. Było to możliwe
właśnie w kościele. W jego ciszy słychać było nawet łzy…
W spektaklu wystąpili: Jezus – Michał
Koźbiał, Kajfasz – Wojciech Koźbiał, Miriam – Renata Lach – Pawłowicz, Piłat
– Robert Koźbiał, Klaudia Prokla
– Agnieszka Majda, Maria Magdalena
– Urszula Kącik, Łucja – Ewa Sikora, Attea
– Ewa Balicka, Annasz – Rafał Baster, Arcykapłani – Marcin Misztal, Przemysław
Kwoka, Piotr – Robert Lach, Jan – Mateusz
Kącik, Judasz – Marek Pawłowicz, Paulus
– Jarosław Baster, Strażnik – Jerzy Dymek,
Jakub – Mariusz Rupikowski, Świadek
– Aldona Dymek oraz Sławomir Żołnierczyk. Scenariusz i reżyseria – Dorota Kamińska.
DK
kło licytacji prac plastycznych i smakołyków
serwowanych w kawiarence. Festyn udało się
zorganizować dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów. Warto podkreślić ogromne zaangażowanie rodziców i lokalnego środowiska. Dochód z festynu zostanie przeznaczony
na zakup pomocy dydaktycznych – mówi Dyrektor Zespołu szkół Dariusz Jach.
W ramach festynu zorganizowana została akcja krwiodawstwa przez Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie. W przeddzień festynu na szkolnym dziedzińcu ﬁrma DAMIKO zorganizowała bezpłatny przegląd stanu technicznego
pojazdów, z którego skorzystało kilkudziesięciu właścicieli pojazdów. (TAŁ)

