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Dożynki Gminy Liszki w Kryspinowie
Barwny korowód maszerujący przez udekorowany Kryspinów rozpoczął tegoroczne dożynki Gminy Liszki. Wykonane z pietyzmem wieńce dożynkowe niesione przez ubranych po krakowsku mieszkańców kilkunastu sołectw wzbudzały podziw i uznanie licznych gości.
Uroczystą mszę świętą dziękczynną odprawił proboszcz Lisieckiej parafii ksiądz
Władysław Szymoniak wspólnie z Honorowym Obywatelem Gminy Liszki księdzem
Władysławem Palmowskim proboszczem
parafii w Morawicy.
Szanowni państwo, drodzy goście, sąsiedzi. Przypadł nam zaszczyt zorganizowania
tegorocznych dożynek Gminy Liszki. Poprzednia taka uroczystość miała miejsce w Kryspinowie dwadzieścia lat temu – powiedziała
sołtys Kryspinowa Józefa Wyżga, która wspólnie z radnym Rady Gminy Liszki Czesławem
Sadko otwarła ceremoniał dożynkowy.
Dożynki to święto trudu rolniczego, organizowane na zakończenie żniw. To symbol
dostatku i dobrze spełnionego obowiązku oraz
dumy z dobrej pracy rolników, którym należą
się szczególne podziękowania – podkreślił
witając gości gospodarz dożynek Wójt Gminy Liszki Wacław Kula.
Po powitaniu gości nastąpił ceremoniał
wręczenia chleba z tegorocznych zbiorów.
Starostowie dożynek Iwona Smaga i Stefan
Bialik przekazali go Wójtowi Wacławowi Kuli, który dziękując za ten dar obiecał dzielić
go sprawiedliwie, a następnie wraz ze starostami podzielił go i poczęstował nim gości.

Humor i barwne przyśpiewki towarzyszyły ceremonii wręczania wieńców dożynkowych. Jako pierwsze wystąpiło Stowarzyszenie „Kryspinów”, które przekazało wieniec
Wójtowi Wacławowi Kuli a okazałymi koszami dożynkowymi obdarowało między innymi księdza Władysława Szymoniaka i Wicemarszałka Małopolski Wojciecha Kozaka.
Wieńcami zostali obdarowani również:
poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard
Legutko (przekazało go Stowarzyszenie „Pomocy Szkole Małopolska” Komitet przy Gimnazjum w Mnikowie); poseł do Sejmu RP Andrzej Adamczyk (Stowarzyszenie „Sukces” Jeziorzany); Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak (Stowarzyszenie „Przyjaciół
Wsi Rączna”); Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Andrzej Kosiniak-Kamysz (Koło
Gospodyń z Czułowa); radna Powiatu Krakowskiego i zarazem Dyrektor Gimnazjum
w Mnikowie Janina Grela (Stowarzyszenie
„Małopolska” Morawica); Dyrektor Oddziału Krakowskiego Banku Spółdzielczego
w Liszkach Maria Preneta (Liszki); radny
Gminy Liszki Stanisław Ryszka (Stowarzyszenie „Nasz Cholerzyn”); radny Powiatu Krakowskiego i jednocześnie Kierownik Referatu Infrastruktury Urzędu Gminy Liszki Ja-

Przedszkola w szkołach
Podczas tegorocznych wakacji w szkołach podstawowych w Liszkach, Czułowie, Jeziorzanach, Kryspinowie, Cholerzynie, Rącznej, Morawicy trwały adaptacje pomieszczeń
pod dodatkowe oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Wszystkie oddziały przy szkołach będą
czynne w godzinach od 7 do 17 (w zależności od potrzeb) z bezpłatną pięciogodzinną

opieką (od 8 do 13), a odpłatność rodziców
za opiekę w pozostałych godzinach wyniesie
1 złoty za każdą godzinę ponad pięć godzin

nusz Fajto oraz Prezes „Promerol” Kryspinów
Jan Pyla (Stowarzyszenie „Aktywny Budzyń”); radny Gminy Liszki Janusz Trojan
(Koło Gospodyń z Kaszowa); Przewodniczący Rady Gminy Liszki Zbigniew Kaczor (Stowarzyszenie „Przyjazne Piekary” – gospodarz
przyszłorocznych dożynek).
Dożynki uświetnił koncert Orkiestry
Dętej z Korzkwi oraz występ uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Kryspinowie. Licznie
zgromadzoną publiczność zabawiał profesjonalny kabaret i iluzjonista. Wiele humoru
wprowadziły licznie rozgrywane okolicznościowe konkursy, a do rana trwała zabawa taneczna. Organizatorem dozynek była Gmina
Liszki wraz z mieszkańcami Kryspinowa pod
wodzą sołtys Józefy Wyżgi. (TAŁ)

pobytu. Koszt wyżywienia (catering) ponosić
będą rodzice. Zainteresowani rodzice nadal
mogą zapisywać do nich swoje pociechy.
Uruchomienie oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat to wyjście
Wójta i Rady Gminy Liszki naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Działanie to pozwoli
lepiej wykorzystać bazę gminnych placówek
oświatowych.
red
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Zaledwie kila miesięcy pozostało do zakończenia obecnej kadencji Samorządu Gminy
Liszki. Nadchodzi okres podsumowań i z pewnością ostrych dyskusji. O jej podsumowanie poprosiłem Wójta Gminy Liszki Wacława Kulę, który zarządza gminą już drugą
kadencję.

Praca na sukces
gminy

Redakcja: – Panie wójcie co różniło pana pierwszą kadencję od drugiej?
Wacław Kula: – Wiele rzeczy różniło obie kadencje, dla mnie osobiście pierwsza kadencja była bardziej kadencją „rozpoznawczą”,
gdyż wiele zagadnień samorządowych i niuansów rozwiązywania problemów społecznych nie było mi w pełni znanych. Tym niemniej, tamtą kadencję uważam dla siebie za
bardzo udaną, przede wszystkim ze względu
na rozmach i skalę działań. Zająłem się porządkowaniem wielu spraw w sferze administracyjnej i podjąłem wiele „tematów leżących odłogiem”
Przeprowadziliśmy w naszej gminie
kompleksowe remonty szkół, w kilku miejscowościach powstały przedszkola, zajęliśmy
się wymianą samochodów dla OSP oraz podjęliśmy się realizacji wielu inwestycji drogowych i infrastrukturalnych ze sztandarowym
projektem „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w dorzeczu Sanki w Gminie Liszki”. Projekt ten jest aktualnie realizowany,
a zadanie to jak na szesnastotysięczną, wiejską gminę jest wielkim wyzwaniem (podejmują się takich dużych inwestycji głównie

większe gminy miejskie). Z dzisiejszej perspektywy mogę z dumą powiedzieć, że szczęśliwy finał wkrótce nastąpi i w cyklu czteroletnim udało nam się skanalizować jedną
trzecią gminy i wybudować nową oczyszczalnię ścieków.
Zdecydowaną większość zaplanowanych zadań pierwszej kadencji udało nam się
zrealizować a zatem uważam, że była to kadencja dla naszej gminy i dla mnie bardzo
udana.
Druga kadencja jest dobrą kontynuacją
pierwszej i o podobnym rozmachu, ale z mojego punktu widzenia cechuje ją znacznie
bardziej dojrzała ocena gminnych problemów oraz bardziej dojrzały sposób ich rozwiązywania. Cechuje ją refleksja i częste wybieganie myślami w przyszłość – jak zorganizować życie gminne, w jaki sposób powinno się rozwijać oświatę, na jakie elementy infrastruktury zwrócić uwagę i wreszcie jak
mądrze rozwiązywać problemy społeczne.
Problemy, których na styku miasta i obszarów
wiejskich nie brakuje, szczególnie w sferze
stosunków własnościowych. Są to najczęściej
problemy z drogami dojazdowymi, mediami,

edukacją szkolną, transportem publicznym
i z wieloma jeszcze innymi zagadnieniami.
Z poziomu obserwacji mieszkańców gminy
nie wszystkie te zmiany w sposobie zarządzania gminą są może dostrzegalne ale przecież
liczy się efekt końcowy. Dane dobro komunalne już jest i służy mieszkańcom (na przykład zreorganizowaliśmy i uporządkowaliśmy gminną służbę zdrowia a w oświacie zastosowaliśmy korzystniejsze rozwiązania organizacyjne i metodyczne).
Jak układa się Panu współpraca z partnerami społecznymi i samorządem?
Z mojego punktu widzenia współpraca
z organizacjami pozarządowymi (NGO) – ostatnio zwanymi popularnie endżi’osami,
układała się bardzo dobrze choć z drugiej
strony słyszałem głosy o niedostatku środków finansowych na tę jakże wrażliwą działalność społeczną. Ale w tym przypadku nie
ma się co dziwić, wszak kwota na działalność
NGO z roku na rok uchwalana przez Radę
Gminy Liszki tylko nieznacznie wzrosła na
przestrzeni ośmiu ostatnich lat, a liczba stowarzyszeń w naszej gminie wzrosła z sześciu
w 2006 roku do siedemnastu obecnie. Pomyślności, dostatku i aktywności naszych
stowarzyszeń upatruję w zewnętrznych źródłach dofinansowania, zwłaszcza że wzrosła
liczba źródeł ich pozyskiwania.
Bardzo dobrze układała się współpraca
z ochotniczymi strażami pożarnymi, czego
wyrazem były liczne zakupy wyposażenia
i samochodów bojowych (w pierwszej kadencji – siedem, w drugiej kadencji – trzy) oraz
remonty remiz. Choć sam strażakiem nie jestem; jeśli gaszę pożary to głównie pożary
nienawiści, ale zdecydowanie bardziej wolę
rozpalać… pożary miłości (śmiech…).
I wreszcie współpraca z radnymi, no
cóż, smakowała dobrze, jak dojrzały owoc,
choć jak sami Państwo wiecie, w dojrzałych
owocach zdarza się czasami robaczek lub
gorzki smak.
Osiem lat to długi okres zarządzania
gminą. Czym mógł Pan zrazić do siebie
mieszkańców?
Rzeczywiście po ośmiu latach doskonale pojmuję sens tego pytania. Nie wiem natomiast, czy to co powiem, znajdzie u odbiorców właściwe zrozumienie… To co w sferach
inwestycji, finansów, edukacji, rozwoju gospodarczego gminy i z punktu widzenia wielu innych zagadnień było możliwe do zrobienia (prawnego, finansowego i czasowego)
– to zostało zrobione. Natomiast w wielu problemach, z którymi przychodzili mieszkańcy,
istniały takie bariery prawne a czasami finansowe, że były one nie do rozwiązania. Nie dziwię się rozżaleniu niektórych ludzi, których
konkretne sprawy nie zostały załatwione po
ich myśli. Są to sprawy nie do załatwienia
przez gminę, nie leżące w kompetencji wój-
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ta; ale te osoby często takiej świadomości nie
mają. Są to sprawy najczęściej z zakresu nieuregulowanego prawa własności, konfliktów
o granice działek, konfliktów o drogi dojazdowe. W tych przypadkach gmina nie ma
możliwości prawnych aby rozwiązać problem.
Uważam i sądzę, że moje myślenie jest
zgodne z oceną większości naszych radnych,
że gmina ma się dobrze, a w niektórych
aspektach życia społecznego, gospodarczego
i publicznego ma się wręcz bardzo dobrze. Jeśli spróbować ją porównać z innymi podobnymi gminami Małopolski, to takie porównanie zawsze wychodzi na korzyść naszej
gminy. W tym miejscu, Panie Redaktorze
muszę podzielić się z Czytelnikami „Ziemi Lisieckiej” a szerzej, z mieszkańcami gminy doniosłą i niesłychanie radosną informacją!
Proszę wygodniej usiąść na krześle! Proszę
się go mocno trzymać;).
Otóż, Proszę Państwa, pragnę Państwu
zakomunikować, że renomowana wielkopolska firma doradztwa samorządowego – Curulis Sp. z o.o. z Poznania opracowała – niezależny od rządu i któregokolwiek samorządu, metodologicznie naukowy Raport „Podsumowanie kadencji 2010–2014” o rozwoju gmin w Polsce, w upływającej właśnie
kadencji, w którym zestawiła dokonania
wszystkich gmin: miejskich, wiejskich, rolniczych, przemysłowych, przemysłowo-usługowych; słowem: wszystkich! Badano w nim
rozwój gmin i dynamikę tego rozwoju, wskazując te elementy rozwoju, które zależne są
od władz samorządowych. Pełny raport dostępny jest na stronie internetowej: www.curulis.pl/O_firmie/Raporty_badawcze.html.
Dokonano oceny w 4. najważniejszych
obszarach rozwoju gmin: finansowym, gospodarczym, infrastruktury i jakości życia
w gminie. Zastosowano łącznie 28 wskaźników dobrze i szczegółowo charakteryzujących aktualne tendencje rozwojowe. Porównano tempo rozwoju wszystkich – 2479.
gmin. Które miejsce w tym rankingu zajmuje gmina Liszki? Zajmuje 190. miejsce!!! Czy to mało? Milknę i czekam na oklaski! [;)]. Tak, to nie pomyłka! Gmina, w której Państwo mieszkacie wyprzedza ponad
2250 samorządów w Polsce! Oczywiście, porównania z odległymi i mało znanymi nam
gminami są dla nas mało miarodajne. No to
porównajmy się z sąsiadami! Wśród sześciu
sąsiednich gmin (Liszki i pięć przyległych)
Liszki zajmują 2. miejsce w tempie rozwoju!!! Oto ich miejsca w pełnym rankingu:
Skawina – 182.,
Liszki – 190.,
Czernichów – 490.,
Zabierzów – 549.,
Kraków – 1373. (!!),
Krzeszowice – 2390. (!!!).
W powiecie krakowskim, do którego
należymy razem z 16. – znanymi nam gmi-
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nami – analogicznie zajmujemy 6. miejsce!
W „pobitym polu” zostawiamy takich tuzów
jak: Zabierzów (549.), Zielonki (407.), Michałowice (447.) czy Świątniki Górne (333.)!
Oczywiście, nie ma co pozostawać przy porównaniach, zawsze należy równać do lepszego lub najlepszego i taką też linię myślenia
zamierzam stosować w przyszłości. W tym
miejscu pragnę pogratulować Panu Tadeuszowi Wójtowiczowi, Wójtowi Gminy Wielka Wieś, która w tymże rankingu zajęła
2. miejsce w Polsce! (w pow. krakowskim
i w woj. Małopolskim – pierwsze!!!). Wielkie
brawa dla Wielkiej Wsi! Tadek! Jesteś Wielki!
Gratulacje należą się też tym, którzy nas wyprzedzili, tj. Jerzmanowicom – Przegini
(138.), Kocmyrzowowi – Luborzycy (149.),
Sułoszowej (176.) i sąsiadce – Skawinie
(182.). Pozostałym życzę „doszlusowania”
do lepszych…, szczególnie Krzeszowicom
(2390.).
Co do pozyskania funduszy zewnętrznych, tych „sakramentalnych” środków unijnych, które zawsze stanowią języczek uwagi
wszystkich krytyków, to wygląda to całkiem
dobrze. Otóż:
– w pierwszej kadencji otrzymaliśmy ze
środków unijnych ponad 160 tysięcy złotych na pierwszy etap rewitalizacji rynku w Liszkach oraz po kilku latach
żmudnego przygotowywania dokumentów gmina podpisała umowę na duże dofinansowanie do budowanej kanalizacji
sanitarnej (wspomniany projekt POiŚ);
– w latach 2010–2014 otrzymaliśmy
wsparcie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kaszów, Mników, Morawica-Chrosna, Liszki oraz
rozbudowę i modernizację oczyszczalni
ścieków w Piekarach (26,5 milionów
złotych);

– budowę szatni sportowej w Ściejowicach (316.906 złotych);
– wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem w Morawicy (334.128 złotych);

– remont drogi gminnej wraz z budową
chodnika i odwodnieniem w miejscowości Rączna, Ściejowice, Jeziorzany
(1.117.550 złotych);
– remont drogi gminnej i budowę chodnika wraz z odwodnieniem w Kaszowie
(580.467 złotych);
– remont budynku OSP Piekary wraz
z przebudową poddasza na cele szatni
sportowej (91.000 złotych).
No cóż, na zakończenie mogę powiedzieć – jak kiedyś osiem lat temu w swoich
materiałach wyborczych – że jestem człowiekiem spełnionym. Teraz po ośmiu latach wójtowania mam wiele nowych powodów do zadowolenia. Dziękuję Państwu i życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i dostrzegania tego co dobre w naszym
życiu publicznym, wszak już od starożytności wiadomo, że jesteśmy istotami społecznymi i jesteśmy „skazani” na siebie.
– drugi etap rewitalizacji centrum Liszek
(107.494 złotych);

Rozmawiał Andrzej Tałach
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PODZIĘKOWANIE
Rodzice wraz z dziećmi oraz Sołtys wsi Piekary
Zofia Pyla składają serdeczne podziękowania
Pani Małgorzacie Baster-Budziaszek – Kierownik GZEAS w Liszkach za umożliwienie wyjazdu
dzieciom z Piekar na kolonie.

Materiały niezbędne do ociepleń
i wykończeń
– płyty gipsowe
– wełna UniMata
– płyty OSB Kronopol
– klej elastyczny BolixE
i wiele innych
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Ponownie rozmawiamy o realizacji największej inwestycji w naszej gminie z kierownikiem Referatu Inwestycji i Infrastruktury – Januszem Fajto, który jest Pełnomocnikiem
ds. Realizacji Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze
dorzecza Sanki w Gminie Liszki”.

Koniec najtrudniejszy
Redakcja: – Kiedy mieszkańcy będą mogli się podłączać do sieci kanalizacyjnej?
Janusz Fajto: – Projekt obejmuje wiele
etapów i zadań realizacji inwestycji. Gmina
posiada już pozwolenie na użytkowanie dla
części inwestycji, w związku z tym cześć
mieszkańców będzie mogła się podłączać
w najbliższym czasie do sieci kanalizacyjnej,
natomiast pozostała cześć pod koniec obecnego lub już w następnym roku. W sierpniu gmina Liszki przygotowała pierwszą partię umów
dla mieszkańców na włączenie się do sieci
kanalizacyjnej, a sołtysi poszczególnych
miejscowości wraz z pracownikami gminy
rozniosą je do mieszkańców. Informacja
o możliwości podłączania się do sieci kanalizacyjnej zostanie również zamieszczona na
stronie internetowej środków unijnych:
http://www.jrp.liszki.pl. Jednakże problemem
jest to, że niektórzy mieszkańcy nadal skutecznie utrudniają wykonawcom przejście kanalizacją po działkach będących ich własnością.

Jakie obecnie jest zaawansowanie robót?
Obecne zaawansowanie robót wygląda
następująco: dla kanalizacji sanitarnej
w Mnikowie: 93,2%; w Kaszowie: 79,1%;
w Morawicy-Chrosnej: 92,2%. Jednocześnie
przypominam, że zakończone mamy dwie inwestycje, tzn. rozbudowana została oczyszczalnia ścieków w Piekarach oraz zmodernizowane zostały dwie przepompownie ścieków w pobliżu oczyszczalni ścieków.
To znaczy, że już prawie kończycie….
Prawie. Jednak właśnie ten koniec jest
najbardziej utrudniony. Należy właściwie „zamknąć” i rozliczyć całą inwestycję, sprawdzić
czy nie zmieni się stopień dofinansowania. I najtrudniejsze: zrealizować całą inwestycję do końca. Będziemy negocjować
z mieszkańcami do ostatniego dnia umowy
przejścia po działkach z kanalizacją, aby możliwość podłączenia się mieli nie tylko oni sami, ale i pozostali mieszkańcy. Najtrudniej-

Samorząd Gminy Liszki wspólnie z Krakowem jako liderem i pozostałymi czternastoma
podmiejskimi gminami położonymi wokół Krakowa zamierza ubiegać się o 233 miliony euro dofinansowania w latach 2014-2020 na inwestycje aglomeracyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w tzw. Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.

Unijny tort także dla Liszek
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
to zaproponowane przez Komisję Europejską
narzędzie współpracy małych samorządów
i sąsiadujących z nimi dużych miast. Celem
zastosowania tego „wyrafinowanego narzędzia” jest skłonienie do współpracy władz lokalnych aby dzięki temu były w stanie maksymalnie wykorzystać swoje atuty a także aby
wspólnie i efektywnie rozwiązywać problemy
metropolii i przyległych do niej gmin. Niestety, priorytety inwestycyjne wytypowane do
wspierania przez Komisję Europejską nie zawsze są zbieżne z oczekiwaniami naszych samorządów i odpowiadające potrzebom naszych lokalnych społeczności. Ale, jak mówią
„darowanemu koniowi (podobno) nie zagląda się w zęby…”

„Ziemia Lisiecka”
Czasopismo Gminy Liszki

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

Wspólne przedsięwzięcia Samorządy
mogą realizować łącząc działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Władze samorządowe gmin, znając
dobrze lokalne uwarunkowania, mają przygotować projekty wzajemnie powiązane
i komplementarne. W tym celu powstało Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Nowe
stowarzyszenie tworzą Gmina Miejska Kraków oraz czternaście sąsiadujących z nią
gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki,
Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś,
Zabierzów i Zielonki.
Członkowie stowarzyszenia w trakcie
intensywnych prac planistycznych nad wie-

Adres Redakcji: Urząd Gminy Liszki nr 94
Biuro Rady Gminy Liszki,
32-060 Liszki, tel. 280-62-41 w. 56
Wydawca: Gmina Liszki
Redaktor naczelny:
Andrzej Tałach (tel. 606-639-235)

sze jest to, że takich miejsc mamy kilka i jeżeli właściciele działek nie zmienią zdania,
część mieszkańców pozostanie bez kanalizacji i zmniejszy się również dofinansowanie ze
środków unijnych.
Czyli znów wracamy do konieczności
osiągnięcia efektu ekologicznego.
Właśnie. Dla nas jako gminy efekt ekologiczny jest ważny z dwóch względów. Chcemy mieszkańcom umożliwić podłączenie się
do kanalizacji, bo to właśnie dla nich budowana jest kanalizacja oraz uzyskać efekt ekologiczny z uwagi na to, że jest to parametr
monitorowany w umowie o dofinansowanie
a w przypadku niespełnienia założonego
efektu ekologicznego gminę czeka częściowy
zwrot dofinansowania. Stąd też ogromny apel
do właścicieli działek: pozostało nam dwa
miesiące na zakończenie robót budowlanych
i prosimy, aby mieszkańcy nie utrudniali prac
kanalizacyjnych. W związku z tym, gmina dołoży wszelkich starań tak, aby umożliwić
mieszkańcom podłączenie się do kanalizacji,
gdyż jeszcze raz powtarzam, kanalizacja realizowana jest dla wszystkich mieszkańców
i każdy ma prawo a nawet obowiązek się do
niej podłączyć.
redakcja

loletnią strategią całego obszaru metropolitarnego uzgodnili, które dziedziny rozwoju
traktowane będą jako priorytetowe. Na sfinansowanie zadań w tych właśnie dziedzinach Stowarzyszenie będzie chciało pozyskać
unijne środki. Wytypowane zadania są bardzo ważne tak dla samego Krakowa, jak również dla całego obszaru metropolitarnego
tworzonego prze pozostałe czternaście gmin;
są to zadania w dziedzinach: zrównoważony
transport (budowa dróg, kolej aglomeracyjna, parkingi, ścieżki rowerowe); usługi publiczne (przede wszystkim edukacja i zdrowie) oraz rewitalizacja obszarów miejskich
i wiejskich; a także w dziedzinie walki z niską emisją zanieczyszczeń powietrza.
Stowarzyszone gminy poczyniły także
starania i uzyskały fundusze w ramach tzw.
pomocy technicznej pozwalające na utworzenie biura Stowarzyszenia, które zajmie się
przygotowaniem szczegółowych projektów.
Koszty funkcjonowania Stowarzyszenia i podejmowanych działań finansowane będą także ze składek gmin – proporcjonalnych do
liczby mieszkańców.
TAŁ
Skład: Sławomir Onyszko
Winieta: Ignacy Czwartos
Druk: Vega–druk, Cholerzyn 280
Redakcja nie odpowiada
za treść ogłoszeń.
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akcjach ratowniczych lub wspomagać inne
jednostki w prowadzonych akcjach gaśniczych. Mimo dotychczasowego braku odpowiedniego pojazdu, to w tym roku brali
OSP Morawica zakupiło średni samochód ratowniczo – gaśniczy, dzięki któremu dru- udział już w kilkunastu akcjach ratowniczo
howie mogą już w pełni uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dotychczasowy – gaśniczych. Druhowie w ostatnim czasie
pojazd nie posiadał zbiornika na wodę.
także wielokrotnie zabezpieczali duże imprezy sportowo-kulturalne także na terenie KraZakupiony pojazd na podwoziu RE- cy, którzy zgodzili się przekazać znaczne środ- kowa.
Do pełnego wyposażenia pojazdu braNAULT był używany we francuskich służ- ki ze sprzedaży działki w Morawicy na nasze
bach pożarowych. Jest w bardzo dobrym sta- potrzeby. Dziękujemy za kolejne wsparcie na- kuje jeszcze agregatu prądotwórczego, masznie technicznym i po niewielkim przebiegu. szych potrzeb. Nasze starania w zakupie po- tu oświetleniowego, specjalistycznej drabiny,
Posiada profesjonalną zabudowę ze zbiorni- jazdu wsparła sołtys Morawicy Maria Fran- aparatów powietrznych i zestawu hydrauliczkowska oraz Przewodniczący Rady Gminy nego do ratownictwa drogowego, ale strażaLiszki Zbigniew Kaczor wspólnie z Wójtem cy mają nadzieję, że w najbliższym czasie uda
Gminy Liszki Wacławem Kulą. Dziękujemy się pozyskać niezbędne środki i na ten cel.
także Tomaszowi Jaśkiewiczowi za zakup raNatomiast jeszcze we wrześniu ma zodiostacji do nowego samochodu, jak i wielu stać zainstalowana syrena alarmowa, która
firmom działającym w naszej miejscowości, zostanie zakupiona z niewykorzystanych
dzięki którym nasza jednostka ciągle uzupeł- w ubiegłym roku środków (5 tysięcy złotych)
nia brakujący sprzęt. Wielkim sukcesem za- pochodzących ze sprzedaży mienia wiejskiekończył się nasz udział w konkursie granto- go. Przed strażakami stoi kolejne wielkie wywym „Wspieramy Sąsiadów” organizowanym zwanie – uregulowanie stanu prawnego
przez Kraków Airport. Dzięki grantowi mogli- działki, na której stoi budynek starej remizy,
śmy zakupić torbę medyczną do ratownictwa z której obecnie nie mogą korzystać. Całe
wraz z deską ortopedyczną i noszami podbie- szczęście że przygarnął nas ksiądz proboszcz
rakowymi. Przekazane nam wsparcie pozwo- Władysław Palmowski i bezinteresownie udokiem na wodę. Jego koszt zakupu wyniósł 85 liło na znaczące podniesienie sprawności bo- stępnił nam pomieszczenia gospodarcze pod
tysięcy złotych. 15 tysięcy złotych to środki jowej jednostki – mówi prezes OSP Morawi- garaż i zaplecze socjalne oraz wspiera nas na
każdym kroku, za co należą się mu wielkie słoOSP Morawica, a 70 tysięcy złotych to otrzy- ca Mariusz Kącik.
Do nowego pojazdu strażacy przełożyli wa uznania – dodaje Mariusz Kącik.
mana na ten cel dotacja z budżetu Gminy
W OSP Morawica aktywnie działa 26
Liszki (w tym 46 tysięcy złotych to środki ze posiadany sprzęt gaśniczy oraz pilarkę spalisprzedaży mienia wiejskiego, a 4 tysiące zło- nową i obecnie mogą samodzielnie uczestni- druhów (w tym 10 kobiet). Strażacy sukcetych tegoroczna dotacja na utrzymanie czyć we wszystkich akcjach ratowniczo – ga- sywnie podnoszą swoje kwalifikacje w szkosprawności bojowej jednostki). Zakup pojaz- śniczych, do których będą dysponowani. Do leniach, tak by szybko i sprawnie udzielać podu był możliwy dzięki mieszkańcom Morawi- tej pory mogli tylko brać udział w nielicznych mocy. (TAŁ)

Strażacy gotowi do akcji

Rejestr
umów
Podczas tegorocznych wakacji Samorząd
Gminy Liszki zlecił wykonanie remontów
bieżących w placówkach oświatowych w Kaszowie, Rącznej, Piekarach i Kryspinowie.
Przy Szkole Podstawowej w Jeziorzanach wyremontowano plac. W budynku Gimnazjum
w Mnikowie wymieniono 59 okien wraz z parapetami (koszt 71.774 złotych). Zlecono także remont kotłowni dla jednego z budynków
Szkoły Podstawowej w Morawicy.

Do połowy września na drogach gminnych
w Baczynie, Morawicy, Cholerzynie, Budzyniu, Ściejowicach, Kryspinowie, Liszkach,
Rącznej, Jeziorzanach i Piekarach położone
zostaną nowe nawierzchnie asfaltowe o łącznej powierzchni 10.611 metrów kwadratowych. Koszt ich wykonania wyniesie 603.890
złotych.
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,
a ich koszt wyniesie około 500 tysięcy złotych.

W ramach procedury przetargowej wybrano
wykonawcę 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 ramach prowadzonych
prac zagospodarowany zostanie przyległy
teren i wykonana nowa brama wejściowa
z chodnikiem. Termin zakończenia prac
przewidywany jest na koniec maja 2015 roku, a ich wartość określono na 1.165.514 złotych.

Wykonawca rozpoczął remont budynku remizy OSP w Piekarach wraz z adaptacją pomieszczeń na dwie szatnie sportowe i pokój
sędziowski z zapleczem sanitarnym dla miej-

scowego 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.

Trwa przebudowa 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.

Zlecono przebudowę odwodnienia drogi
gminnej w Czułowie, do którego uchodzi odwodnienie drogi powiatowej. W ramach prac
zostanie wymieniona kanalizacja burzowa
wraz z przepustem drogowym. (red)
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ufundowany przez Cukiernię – Piekarnię Zaborowscy.
Dzieci i ich rodzice, członkowie Zespołu Tanecznego „Chochliki”, jeszcze raz składają serdeczne podziękowania Zarządowi
Fundacji im. Ks. Siemaszki za wsparcie
i umożliwienie zorganizowania tak wspaniałej imprezy, jaką była Gala Taneczna z okazji
10-lecia działalności Zespołu Tanecznego
„Chochliki”.
Sponsorami imprezy byli: Cukiernia
– Piekarnia Zaborowscy – Janina ZaborowFlamenco „Almoraima”, Zespół Tańca Ir- ska, Kwiaciarnia „U Krysi” – Krystyna Sowińlandzkiego „Eriu” z Krakowa, Zespół Pieśni ska, Firma „Prointegro” Małgorzata Soból,
i Tańca „Dobczyce” z Dobczyc, Grupa Tanecz- Ubezpieczenia Karolina i Jan Soból, Firma
na „Escape” z Zespołu Szkół w Liszkach, handlowo-usługowa „Renek” – Renata Jasioa także dwa zespoły ze Lwowa z Ukrainy łek, Firma „Bean” – składy budowlane Elżbie– Dziecięcy Zespół Taneczny „Samotsfity” ta Cepuchowicz, Firma Color Max Stanisław
oraz Zespół Estradowy „Lwowska Fortuna”, Soból, Firma „Oris” Joanna i Jan Jasiołek, Triktóre od lat zaprzyjaźnione są z Zespołem Ta- sport – trofea sportowe – Paweł Skalski, ronecznym „Chochliki”.
dzice dzieci uczęszczających na zajęcia ZeW części oficjalnej wieczoru, w której społu Tanecznego „Chochliki”.
znalazły się podziękowania i gratulacje dla
Fundacja im. ks. Siemaszki wszystkim
zespołu i Zarządu Fundacji im. ks. Siemasz- sponsorom składa serdeczne podziękowania
ki, Weronika Sroka – czołowa tancerka ze- za wsparcie, które umożliwiło zorganizowaspołu, tańcząca w nim od początku jego ist- nie imprezy na tak wysokim poziomie. Dzięnienia otrzymała z rąk Wójta Gminy Liszki kujemy także wszystkim darczyńcom, którzy
Wacława Kuli stypendium za wybitne osią- wsparli zespół finansowo w trakcie zbiórki
gnięcia w dziedzinie tańców polskich. Pozy- pieniędzy, podczas gali w teatrze. Dochód ze
tywnych emocji i wzruszeń podczas całego zbiórki pieniędzy został przeznaczony na dowieczoru było wiele. Dzieci na scenie dały finansowanie wyjazdu zespołu na Międzynaz siebie wszystko, a rodzice jak zwykle stanęli rodowy Festiwal Folklorystyczny do Macedona wysokości zadania. Na zakończenie całej nii w sierpniu tego roku.
uroczystości na scenę wjechał wspaniały tort
Anna Kruczek

W roku 2014 minęło 10 lat od powstania Zespołu Tanecznego „Chochliki” przy Fundacji
im. Ks. Siemaszki w Piekarach, który działa w ramach zajęć pozaszkolnych. Obchody
jubileuszowe rozpoczął bal zorganizowany dla wszystkich „Chochlików” przez ich rodziców oraz wolontariuszy uczęszczających do liceum w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach, którzy pod opieką Małgorzaty Perlińskiej i Moniki
Sondej przygotowali dla nich wspaniałą zabawę taneczną. Było wesoło, kolorowo i przebojowo.

Jubileusz 10-lecia pracy artystycznej
Zespołu Tanecznego „Chochliki”
W Teatrze Ludowym w Krakowie na
dużej scenie odbyła się Gala Taneczna z okazji 10-lecia pracy artystycznej Zespołu Tanecznego „Chochliki”. Patronat nad Galą objął Wójt Gminy Liszki Wacław Kula oraz Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka. Impreza była współfinansowana ze
środków otrzymanych od Urzędu Gminy
Liszki. Organizatorem i głównym sponsorem
jubileuszu była Fundacja im. Ks. Siemaszki.
Program jubileuszowego wieczoru był
bardzo bogaty i różnorodny. Na scenie pojawiło się 140 artystów w wieku od 3 lat do 40+,
którzy zabrali publiczność w podróż niemalże dookoła świata. Na parkiecie królowały
polskie tańce narodowe i regionalne, tańce
hiszpańskie, włoskie, irlandzkie, ale nie zabrakło także hip-hopu i cheerleaderek. Było
wesoło, kolorowo, momentami romantycznie
i magicznie.
Na scenie oprócz zespołu tanecznego
„Chochliki” pojawiła się Krakowska Szkoła

Ośrodek zdrowia na prostej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach zakończył ubiegłoroczną działalność wypracowanym zyskiem w kwocie 89.243 zł i pracuje obecnie w stabilnej sytuacji finansowej. Podstawą jego działania jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W ubiegłym roku lekarze w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej w ośrodku w Liszkach udzielili ponad 46 tysięcy porad oraz ponad 14 tysięcy porad

w ośrodku w Morawicy. W trosce o zdrowie
pacjentów zlecili ponad 48 tysięcy badań
analitycznych i 3 tysiące badań RTG. Przeprowadzono także 2.400 badań EKG.

Mamy nowoczesne drogi
Szybko i sprawnie zrealizowano budowę ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich
w Kryspinowie. Inwestycja kosztowała 4, 25 mln złotych, z czego 85 procent to unijna
dotacja. Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi obecnie kolejne inwestycje poprawiające stan nawierzchni drogowych na terenie naszej gminy.
W miesiącu lipcu zmodernizowano nawierzchnię drogi wojewódzkiej Kryspinów
– Balice (na terenie Kryspinowa) z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas na
odcinku 1,1 km. Prace realizowano w ramach
programu ochrony środowiska przed hała-

sem dla województwa małopolskiego, a ich
koszt wyniósł 976 tysięcy złotych (zadanie
współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Wymiana nawierzchni pozwoli obniżyć hałas w zakresie 3 – 5 dB, co

W ramach usług stomatologicznych
przyjęto prawie 5 tysięcy pacjentów. Specjalistyczny gabinet ginekologiczny przyjął
ponad 3 tysiące pacjentek.
W ubiegłym roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach przeprowadził dzień otwarty z konsultacjami u lekarzy specjalistów oraz przeprowadził akcję profilaktyczną ze stomatologii w szkołach. Zakupiono nowy sprzęt
– aparat USG, unit stomatologiczny oraz
aparat EKG. (TAŁ)

jest równoznaczne ze zmniejszeniem natężenia ruchu o połowę.
Również na drodze wojewódzkiej Kraków – Chełmek (na terenie Liszek) rozpoczento modernizację nawierzchni z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas. Nowy asfalt zostanie położony na odcinku 600
metrów (koszt zadania – 460 tysięcy złotych,
współfinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Zaplanowana jest także
wymiana starej nawierzchni asfaltowej na
odcinku 2,1 km na terenie Kaszowa.
TAŁ
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W bieżącym roku trzy organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Liszki: Stowarzyszenie „Na Rzecz Ziemi Lisieckiej”, Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów” oraz Stowarzyszenie „Perspektywa” ze Ściejowic, wystąpiły o grant pod tytułem
„Koszyk Lisiecki” w ramach projektu „Produkt Lokalny Małopolska” i otrzymały na ten
cel łączną kwotę 100.000 zł.

„Koszyk Lisiecki”
w Czułowie
Liszki to kiełbasa i kukiełki, Czułów
– owoce i warzywa, Ściejowice – wyroby wikliniarskie i wypieki. To nie wyczerpuje potencjału całej gminy i wszystkich Stowarzyszeń, które zapraszamy do współpracy.
Głównymi pomysłodawcami grantu
„Koszyk Lisiecki” był Paweł Miś – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ziemi Lisieckiej oraz
Dagmara Pilis, mieszkanka Kaszowa, która
została powołana przez beneficjentów na kierownika grantu. Program „Produkt Lokalny
Małopolska”, w który wchodzi opracowany
przez nas grant, współfinansowany jest przez
Fundację „Partnerstwo dla Środowiska” oraz
„Swiss Contribution” (szwajcarski program
współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej).
Celem naszego grantu jest propagowanie produktów polskich, pochodzących z terenu gminy Liszki, umożliwienie im wejścia
na rynek, w szczególności niezwykle chłonny rynek krakowski oraz na teren województwa małopolskiego, eksportowanie ich nadwyżki poza te rejony, a także przekroczenie
barier, jakie stawiają w stosunku do produktów spożywczych przepisy unijne. Jednym
słowem „nie dajmy się”.
Produkty pochodzące z niewielkich,
własnych gospodarstw, w dużym stopniu wytwarzających żywność na potrzeby własne,
gwarantują tym samym stosowanie proekologicznych metod uprawy i przerobu, a także
niezwykle oryginalny i zróżnicowany, uzależniony od inwencji wytwórców asortyment
wyrobów mięsnych, nabiału, a także świeżych
warzyw, owoców i ich przetworów. Produkty
te o wysokich walorach odżywczych i smakowych, wolne są od zanieczyszczeń, szkodliwych dodatków i konserwantów, i co nie
mniej ważne, zapewniają kultywowanie dawnych wspaniałych polskich tradycji żywieniowych.
Kto nie lubi od czasu do czasu zjeść pajdy razowego, pachnącego, ciepłego jeszcze
chleba, z prawdziwym, wytapianym smalcem, prawdziwym masłem albo dobrze uwędzonej, mocno naczosnkowanej kiełbasy lub
dżemu, czy soku bez konserwantów i sztucznych barwników. To wszystko w gminie mamy, a antidotum na mniej dietetyczne składniki pożywienia stanowią produkowane
w Czułowie i spożywane w ogromnych ilościach warzywa i owoce.
O ile na terenach gminy Liszki, Krakowa, województwa małopolskiego, całej Polski,
a nawet dalej, znane jest pojęcie „kiełbasa Li-

siecka” (choć nie zawsze nazwa pokrywa się
z jakością) to niewielu ludzi wie, że na terenie gminy produkowane są doskonałe oryginalne wypieki w tym kukiełki i chleby, wyroby cukiernicze, sery, dżemy, soki, a także wyroby rękodzielnicze. Kwitnie także produkcja
sadownicza: czereśni, wiśni, śliwek, malin,
agrestu, truskawek, brzoskwiń, borówki amerykańskiej, orzechów oraz warzywnicza: pomidorów wielko, średnio i drobno – owocowych, warzyw korzeniowych i innych.
Produkty ogrodnicze sprzedawane są
w Krakowie i na Śląsku. Wielu amatorów
owoców „prosto z drzewa, czy krzaka” i zachęconych ich kupnem po cenach hurtowych,
przyjeżdża po nie bezpośrednio do producentów w Czułowie, podziwiając przy okazji
niezwykle piękne widoki od Garbu Tenczyńskiego począwszy, przez nadwiślańskie doliny po Babią Górę i Tatry na horyzoncie.
Otrzymany przez nas z programu „Produkt Lokalny Małopolska” fundusz grantowy
obejmuje również działania promocyjne takie, jak druk materiałów, organizację szkoleń
i wyjazdów studyjnych, organizację wystaw,
kiermaszów, festynów, konkursów, organizację punktów sprzedaży produktów lokalnych
na terenie Krakowa i województwa, a także
organizację zaplecza dla ich wytwarzania.
W sobotę 12 lipca w celach promocyjnych zorganizowany został Festyn Rodzinny
i zabawa taneczna w Czułowie. Organizatorem było Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów”. W przygotowaniu wystawy
i kiermaszu produktów lokalnych oraz przygotowaniach do konkursów brało udział wiele osób: sołtys Czułowa Tadeusz Mastek z żoną Barbarą, Paulina Luzarowska z mężem Cyprianem, Gabrysia Mastek, Krystyna Wesołowska z córką Renatą, Maria i Romek Grabowscy z synem Mateuszem, Basia Korzeniak, a spoza naszego Stowarzyszenia Danu-

ta Bernert ze Ściejowic i inni pod okiem kierownika grantu – Dagmary Pilis.
Za wstawiennictwem naszego księdza
proboszcza Krzysztofa Cebuli i dzięki jego
obecności na imprezie, Pan Bóg nam sprzyjał, zaświeciło słoneczko i nieoczekiwanie
zrobiła się cudowna pogoda. Impreza odbywała się na świeżym powietrzu na terenie boiska szkolnego i trwała od godz. 15.00 do 3.30
nad ranem dnia następnego. Nie było żadnych ekscesów (jak zwykle zresztą u nas) zabawa była doskonała, wstępy wolne, ochrona
zabezpieczona.
Dla najmłodszych dzieci zorganizowano konkursy malowania owocowo-warzywnych obrazów (I nagroda Ania Zawłocka, II – Emilka Iwańska, III – Wiktoria Pióro), malowania kredą owoców i warzyw na
boisku szkolnym (I – Ania Kopeć, II – Natalka Mastek, III – Milena i Kacper Łaskarzewscy), drużynowy quiz ze znajomości czułowskich owoców i warzyw (obydwie drużyny
zajęły równorzędnie I miejsce).
Dzieci w wieku 10-14 lat brały udział
w trzech konkurencjach: biegu terenowym
szlakiem czułowskich sadów o Puchar Sołtysa (równorzędnie: drużyna chłopców 18 p.,
drużyna dziewczynek 15 p. i 3 p. za szybkość),
w wyścigach z pomidorami po torze przeszkód (I miejsce Franek Blańda i Kacper
Grzesiak, II – Justyna Suska, III – Kamil Zajger) oraz rzucie ziemniakiem do wiklinowej
ducki (I miejsce Gabrysia Pryjomko, II – Kuba Krajewski, III – Kaja Korzeniak).
Wszystkie dzieci otrzymały upominki,
a laureaci trzech pierwszych miejsc w każdym z konkursów – cenne nagrody. Dzieci
mogły nieodpłatnie skorzystać z wielu przygotowanych specjalnie dla nich atrakcji. Wielki dmuchany zamek i zjeżdżalnia, przyciągnęły tłumy chętnych. Kiełbaskami z grilla
i soczkami zostały nieodpłatnie obdarowane
wszystkie dzieci uczestniczące w imprezie.
Dorośli i dzieci mieli okazję popisać się
w konkursie kulinarnym na najlepsze ciasto
lub danie z dodatkiem, co najmniej jednego
owocu i jednego warzywa (dwa w jednym)
uprawianego w Czułowie. Za ciasto „Letnie
orzeźwienie” ucierane z porzeczkami I miejsce otrzymała Kasia Galos, II miejsce za ciasto marchewkowe Małgosia Antos, III – za
babkę marchewkową z gruszką i orzechem
Ania Kucińska. Za danie: I miejsce Stasia Galos za stek z warzywami i owocami o nazwie
„Chwila Zapomnienia”, II miejsce Renia Wesołowska za „Mix sałatkowy”, III miejsce Karolek Galos (5 lat) za sałatkę jarzynową
z brzoskwiniami. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w obydwu konkurencjach otrzymali cenne nagrody (formy do ciast, przepisy na sałatki i przetwory owocowe, karnety
wstępu na kąpielisko nad zalewem w Kryspinowie).
Równolegle z konkursami odbywała się
wystawa połączona z degustację i sprzedażą
produktów lokalnych. Warzywa do dekoracji
przygotowała Krysia Kopeć i Basia Mastek,
agrest czerwony Katarzyna Wojnarowska,
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a zielony Marcin Galos. Śliwy Krysia i Władysław Tekieli, borówki amerykańskie Władysław Poniedziałek, porzeczki czarne, czerwone i białe Ela Irlik, poziomki i bób Ania
Kamińska, pomidory, maliny i wiśnie Krystyna i Kazimierz Solarzowie, ogórki kiszone
i dżem borówkowy Basia Mastek, grzybki
w occie i chleb na zakwasie Krysia Pituła, sery białe i bunz Krysia Kopeć, sery kozie i mleko Monika Sumera, miód Michał Owca z Baczyna, dżem brzoskwiniowy i tort borówkowy Małgorzata Poniedziałek. Ze Ściejowic
Ewa Ryba i Danuta Bernert przywiozły dżemy m. in. z marchewki i rabarbaru, soki z jeżyn i malin, wiklinowe kosze i poduszki
z gryki, pani Ela z Rącznej upiekła chleb żytni na zakwasie z ziarnem, z Liszek pochodziły kukiełki. Prawdziwy aromatyczny smalec
zrobiła Dagmara Pilis, a lawendowe wrzeciona Bożena Gielarowska. Degustowane
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i sprzedawane były też wypieki i dania pochodzące z konkursów. Stoły uginały się od
wspaniałości, a degustatorzy jęczeli z podziwu (czytaj: przejedzenia).
Po zmroku uśpiliśmy dzieci i zaczęła się
hulanka, trwająca do białego rana. Uczestniczyło w niej ponad 300 osób. Odpłatnie serwowano kiełbaski z grilla i piwo. Oprawę muzyczną, namioty, parasole i nagłośnienie zabezpieczała doskonała, profesjonalna firma
X-Music Karola Chodackiego z Alwernii.
Szczególnie gorąco pragniemy podziękować naszym stałym sponsorom: Lucynie
i Grzegorzowi Szewczyk – firma GREGOR-CARS, Barbarze i Wojciechowi Tarasikom
– firma „Marasik” – Kompleksowe Usługi
Budowlane, Barbarze i Witoldowi Zajger
– firma SUPER-BUS, Patrycji i Grzegorzowi
Grabowskim – firma „Pro-Domino”, Dorocie
i Januszowi Fiutowskim – firma DORJAN,

Wakacje z wodą
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach korzystając z możliwości, jaka pojawiła się w związku z realizowanym przez Fundację im. ks. Siemaszki w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem „Przyjazne Piekary” projektem „Wakacje z wodą”, działając na
rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy, zaproponował udział w zajęciach rekreacyjnych na basenie w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”, dzieciom rodzin
będących pod opieką ośrodka.
Propozycja spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem. Dzieci chętnie biorą
udział w zajęciach zwłaszcza, że najmłodszym uczestnikom mogą towarzyszyć rodzice. Zapewniony transport jest dodatkowym
atutem, natomiast opiekę w czasie podróży
zapewniają pracownicy GOPS. Pomysł zorganizowania czasu wolnego na basenie dla

dzieci, dla których taka forma rekreacji często
jest niedostępna z powodu ograniczonych
możliwości rodziców jest niewątpliwie doskonałą inicjatywą i stanowi fantastyczną alternatywę na wakacje – mówi Izabela Macałka
kierownik GOPS.
Projekt „Wakacje z wodą” trwający od
11 lipca do 1 sierpnia 2014 r. był finansowa-

Z policyjnych statystyk
Policjanci z Komisariatu Policji w Zabierzowie w Balicach zatrzymali 20 letniego mieszkańca gminy Liszki na gorącym uczynku kradzieży. Mężczyźnie postawiono zarzut kradzieży mienia.
W Rącznej zatrzymano pięcioro mieszkańców z Krakowa, gminy Liszki i gminy Czernichów, jako podejrzanych o posiadanie środków odurzających w postaci
suszu roślinnego marihuany. Sprawcom postawiono zarzut posiadania znacznej
ilości środka odurzającego w postaci marihuany.
W Ściejowicach policjanci zatrzymali 17 letniego i 16 letniego mieszkańca
gminy Liszki jako sprawców kradzieży quada w Dąbrowie Szlacheckiej. Sprawcy
przyznali się do zarzucanego czynu, odzyskano również skradzione mienie.
Policjanci z Komisariatu Policji w Zabierzowie zatrzymali 46-letnią mieszkankę Krakowa, jako podejrzaną o dokonanie kradzieży różnego rodzaju przedmiotów gospodarstwa domowego na szkodę mieszkanki gminy Zabierzów. Zatrzymana dodatkowo poszukiwana była przez Komendę Powiatową Policji w Będzinie do odbycia kary. Po przedstawieniu zarzutów osadzono ją w Areszcie Śledczym
w Krakowie.
W Zabierzowie zatrzymano 59-letniego mieszkańca gminy Zabierzów, jako
podejrzanego o dokonanie kradzieży z włamaniem do kontenera i kradzież narzędzi budowlanych. Mężczyźnie postawiono zarzut kradzieży z włamaniem.
W Balicach zatrzymano 33-letniego mieszkańca województwa świętokrzyskiego, jako podejrzanego o posiadanie środków odurzających w postaci suszu roślinnego marihuany. Sprawcy postawiono zarzut posiadania środka odurzającego w postaci marihuany.

SPÓŁCE NAD ZALEWEM, Beacie i Ryszardowi Nęcek – Zakład Ślusarski Ryszard Nęcek, Sławomirowi Cyganik- firma WIK-BUD,
Zofii i Stefanowi Madydom – Restauracja
„Romantica”, Teresie i Henrykowi Grabowskim – Sklep ABC. Dzięki Waszej pomocy
Czułów staje się coraz bardziej przyjazny ludziom.
Wyrazy naszej wdzięczności należą się
również zawsze niezawodnym strażakom, zarówno grupie młodych: Filipowi Bodziony,
Mateuszowi Grabowskiemu, Mateuszowi
Nęckowi i Markowi Karczewskiemu za pomoc w organizacji imprezy, jak i grupie tych
z wieloletnim stażem: Romanowi Grabowskiemu, Romanowi Galosowi, Romanowi Sumerze i Grzegorzowi Korczkowi za zabezpieczenie imprezy. Dziękujemy!
prof. dr hab. Małgorzata Poniedziałek

ny z konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów” organizowanego przez Kraków
Airport. W projekcie wzięło udział 40 dzieci z terenu gminy Liszki. Uczestnicy projektu pod opieką wyszkolonych instruktorów oswajali się z wodą poprzez zabawy
dla najmłodszych oraz uczyli się pływać,
jak i doskonalić różne style pływackie. Nie
zabrakło także czasu na zabawę i zjeżdżalnię wodną.
Fundacja im. ks. Siemaszki cieszy się,
że dzięki wsparciu finansowemu Kraków
Aiport udało nam się sprawić, że na twarzach tak wielu dzieci pojawiły się uśmiechy, a w oczach radość i zadowolenie. Projekt ten dostarczył nam wielu wzruszeń.
(MK)

Policjant z Komisariatu Policji w Zabierzowie
sierżant sztabowy Łukasz Twardowski zajął trzecie miejsce w plebiscycie Policjant Roku organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji
w Krakowie wspólnie z Gazetą Krakowską.

Uznanie
dla policjantów
Do konkursu zgłoszono 77 kandydatów. Sierżant sztabowy Łukasz Twardowski jest dzielnicowym
rejonu Kryspinowa, Cholerzyna, Mnikowa i Czułowa. Jest także koordynatorem ds. przemocy w rodzinie.
W Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie
odbył się I etap konkursu „Dzielnicowy Roku 2014”,
w którym uczestniczyli dzielnicowi ze wszystkich komisariatów. Dwa pierwsze miejsca zajęli dzielnicowi
z Komisariatu Policji w Zabierzowie obsługujący na
co dzień mieszkańców gminy Zabierzów: sierż. sztab.
Marta Wojtaszek i sierż. sztab. Paweł Rusinek.
Podczas uroczystości Święta Policji zorganizowanego w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie, dwoje policjantów z Komisariatu Policji w Zabierzowie zostało odznaczone medalami, a 22 otrzymało awans na wyższe stopnie. (red)
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Nowy pojazd w OSP Piekary
Na wyposażenie OSP Piekary trafił lekki samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu
marki Citroen Jumper. Pojazd jest używany, ale zainstalowano na nim nową zabudowę
specjalistyczną.
Jego zakup sfinansowali druhowie z Piekar, którzy na ten cel otrzymali dotację od Samorządu Gminy Liszki w wysokości 27.200
złotych (w tym 12.200 zł to ekwiwalent za
wyjazd do akcji i udział w szkoleniach za
2012 r.). Pojazd kosztował 70 tysięcy złotych,
a pozostała kwota (42.800 złotych) to środki
wygospodarowane przez ostatnie trzy lata
przez strażaków. Dziękujemy Wójtowi Gminy
Liszki Wacławowi Kuli za wsparcie naszych
starań zakupu nowego pojazdu oraz mieszkańcom Piekar, którzy corocznie hojnie nas
wspierają. Dziękujemy także radnemu Gminy
Liszki Markowi Legutko za przekazane wsparcie finansowe oraz Mateuszowi Klag, który sfinansował zakup niezbędnej radiostacji – mó-

wi prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach Marcin Mazur. Po zamontowaniu
w samochodzie posiadanego przez jednostkę
wyposażenia, pojazd jest gotowy do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.
W przyszłym roku planujemy zakup na jego
wyposażenie sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego. Mamy już niezbędne
wyposażenie do ratownictwa medycznego,
które zakupiliśmy dzięki dochodom z organizowanych festynów. Corocznie podnosimy poziom wyszkolenia strażaków i w przyszłym roku będziemy już gotowi do udzielania pomocy
ofiarom wypadków – dodaje Marcin Mazur.
W OSP Piekary aktywnie działa 25 druhów wspieranych przez 5 druhów honoro-

Druhowie z OSP Kaszów po raz kolejny zorganizowali festyn rodzinny z udziałem profesjonalnie wyposażonych ekip z Państwowej Straży Pożarnej (JRG2 oraz JRG3). Mieszkańcy Kaszowa mogli się zapoznać ze specjalistycznym sprzętem oraz zobaczyć profesjonalnie przeprowadzone akcje ratownictwa drogowego.

Prezentacja
nowoczesnego
sprzętu
Już z daleka widoczna była specjalistyczna drabina wysokościowa górująca nad
placem. Tym razem na szczęście nie brała
udziału w akacji ratowniczo – gaśniczej, ale
w niecodzienny sposób służyła dzieciom, które pod nadzorem strażaków mogły spróbować swoich sił (i odwagi) w wspinaczce wysokościowej.
Druhowie z OSP Kaszów w ramach
szkolenia przeprowadzili dwie akcje ratownictwa drogowego wykorzystując specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu pojazdu ratownictwa drogowego Państwowej Straży Pożarnej.
Festyn był także okazją do zaprezentowania nowego pojazdu będącego od niedawna na wyposażeniu Kaszowskiej OSP. Samochód jest co prawda używany, ale o niewielkim przebiegu i posiada oryginalną zabudowę pożarniczą ze zbiornikiem na wodę gaśniczą. Został sprowadzony z Holandii, gdzie
służył w tamtejszych służbach ratunkowych.
Koszt jego zakupu wyniósł 221.678 złotych,
z czego 219.500 złotych to dotacja Gminy
Liszki (w tym: 40.000 złotych środki wsi Kaszów z 2013 r., 40.000 złotych środki sołectwa Kaszów z 2014 r., a 9.500 złotych to ekwiwalent za wyjazdy OSP Kaszów do akcji ratowniczo – gaśniczych i udział w szkoleniach
za 2012 r.). Pozostała kwota 2.178 złotych to
środki OSP Kaszów.

Pojazd na podwoziu marki DAF posiada napęd na cztery koła, co pozwala na jazdę
w trudnych warunkach terenowych. Niezbędny sprzęt ratowniczy został przełożony
z dotychczasowego pojazdu będącego na wyposażeniu OSP Kaszów. To najlepszy pojazd,
jaki do tej pory mieliśmy, z zupełnie innym poziomem technologii, co znacząco usprawni
prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych.
Chcemy podziękować wszystkim, którzy
wsparli nasze starania o jego zakup: Samorządowi Gminy Liszki z Przewodniczącym Rady
Gminy Liszki Zbigniewem Kaczorem oraz
radnym z Kaszowa Helenie Trojan i Januszowi Trojan, a także sołtysowi Janowi Baran,
który był największym orędownikiem w pozyskaniu środków na jego zakup. Dziękujemy
także mieszkańcom Kaszowa za zrozumienie
naszych potrzeb. Natomiast Skarbnik Gminy
Liszki Józefie Urban dziękujemy za pełen profesjonalizm w jej pracy. Nasze starania mogły
zakończyć się sukcesem dzięki pełnej akceptacji i zrozumieniu naszych potrzeb przez Wój-

wych. Biorą udział nie tylko w akcjach i szkoleniach, ale na bieżąco pracują społecznie nad
poprawą stanu swojej remizy. Ostatnio z własnych środków zakupili materiały i we własnym zakresie odnowili drugi boks garażowy. Wsparł ich Samorząd Piekar, który przeznaczył 5.000 złotych na montaż nowej bramy garażowej. Strażacy z Piekar przyczynili
się również do odnowienia figurki Matki Boskiej przy pałacu, częściowo dofinansowując
jej renowację.(TAŁ)
ta Gminy Liszki Wacława Kulę – mówi prezes OSP Kaszów Jan Miś.
Druhowie z Kaszowa przez ostatnie trzy
lata uczestniczyli w wielu szkoleniach (ponad
dwa tysiące godzin), dzięki którym jednostka jest w stanie wystawić do akcji, aż trzy samodzielne sześcioosobowe sekcje. Zaangażowanie strażaków przejawia się także w dbałości o sprzęt i remizę. Tylko w ubiegłym roku z własnych środków wyremontowali salę
szkoleniową i zaplecze socjalne, w roku bieżącym uporządkowali teren wokół remizy.
W prace zaangażowani są wszyscy strażacy,
każdy z nich przepracował dziesiątki godzin,
za co im serdecznie dziękuję – podkreśla prezes Jan Miś. W jednostce działa aktywnie ponad trzydziestu strażaków, a średnia wieku
wynosi 26 lat. W maju br. powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, do której nadal są
przyjmowani najmłodsi zainteresowani niesieniem pomocy innym. (TAŁ)

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu „Ziemi Lisieckiej” w tekście „Gmina wspiera kluby
sportowe” błędnie zostały podane kwoty na wspieranie działalności sportowej
przez Gminę Liszki dla czterech klubów
sportowych. Kluby te w bieżącym roku
otrzymają następującą pomoc finansową: „Liszczanka” Liszki – 35.000 złotych
(w tym 17.500 złotych środki sołectwa);
„Wisła” Jeziorzany – 28.400 złotych
(w tym 2.500 złotych środki sołectwa);
„Tęcza” Piekary – 20.900 złotych (w tym
3.700 złotych środki sołectwa); „Iskra”
Czułów – 21.200 złotych (w tym 4.000
złotych środki sołectwa). Przepraszamy
za wprowadzenie w błąd czytelników.
Redakcja
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Strażacy się ustawicznie szkolą i ćwiczą. Temu też służy coroczna organizacja zawodów
sportowo pożarniczych mająca za zadanie sprawdzenie sprawności strażaków, a równocześnie pokazanie się szerszemu gronu widzów. Odbywają się one corocznie, w różnych
miejscowościach, ale zawsze według tych samych zasad.

Nie tylko do akcji
Tak też było w tym roku. Przy słonecznej pogodzie przeprowadzono na boisku
sportowym w Czułowie – Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gminy Liszki,
w których wzięło udział 13 drużyn, w tym 2
kobiece, 2 MDP chłopców i jedna MDP
dziewcząt z OSP Piekary. Zawody zorganizowane były pod patronatem Wójta Gminy
Liszki – Wacława Kuli przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP przy aktywnym
udziale OSP Czułów. Na zawodach był obecny z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie mł. bryg. Stanisław Nowak oraz Gminny Kapelan strażaków – ks. Władysław Szymoniak.
Zawody rozegrane zostały tradycyjnie
w dwóch konkurencjach: ćwiczeniu bojowym (stanowiącym szczególną atrakcję dla
zgromadzonej publiczności) oraz w sztafecie
pożarniczej 7 × 50m z przeszkodami. Komi-

sja sędziowska złożona z funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Krakowie pod kierownictwem mł. bryg. Roberta Cisowskiego
oceniała przebieg tych zawodów.
Po zaciętej rywalizacji kolejność czołowych miejsc w poszczególnych kategoriach
była następująca: drużyna dziewcząt MDP
Piekary, a w kategorii drużyn chłopców MDP

Jeziorzany, przed MDP Kaszów. Wśród kobiet
pierwsze miejsce zajęła drużyna z OSP Jeziorzany, a drugie drużyna z OSP Morawica.
Mężczyźni walczyli zacięcie, ale sukces
z ubiegłego roku powtórzyła drużyna z OSP
Kaszów zajmując pierwsze miejsce (po raz
drugi), przed OSP Jeziorzany. Na trzecim
miejscu uplasowała się drużyna z OSP Mników. Dalsza kolejność była następująca: OSP
Piekary, OSP Ściejowice, OSP Kryspinów, OSP
Czułów, OSP Morawica.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy pierwszych trzech miejsc
– puchary i nagrody pieniężne ufundowane
przez samorząd gminny.
STO

Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze
Na stadionie sportowym TS Węgrzce przeprowadzono VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Krakowskiego, w których wzięło udział 26 drużyn (w tym 8 kobiecych).
Zawody zorganizowane były pod patronatem Starosty Krakowskiego Józefa
Krzyworzeki przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, Wójta Gminy Zielonki przy udziale OSP Bosutów. Zawody
rozegrane zostały tradycyjnie w dwóch
konkurencjach, ćwiczeniu bojowym (stanowiącym szczególną atrakcję dla zgromaWszyscy uczestnicy wyjazdu przeżyli
prawdziwą lekcję historii. Trasa w zamku
Książ „Od Piastów do tajemnic II Wojny
Światowej” dostarczyła wielu ciekawych informacji o trzecim, co do wielkości zamku
w Polsce oraz na temat historii Dolnego Śląska. W zamku grupa zwiedziła kilka wspaniałych odrestaurowanych sal reprezentacyjnych
między innymi: Salę Balową, Salę Maksymiliana, Salon Różowy i Salon Zielony. Wybrana trasa pozwoliła również na poznanie niektórych tajemnic II Wojny Światowej ukrytych w podziemnym kompleksie „Riese-Olbrzym”. Poza tym na terenie wokół dawnej
książęcej siedziby można było podziwiać
piękne, wypielęgnowane ogrody, a z punktu
widokowego można było zobaczyć zamek

dzonej publiczności) oraz w sztafecie pożarniczej 7 × 50m z przeszkodami pod nadzorem komisji sędziowskiej z sędzią głównym
mł. bryg. Mariuszem Bałazym, z-cą dowódcy
JRG 7.
Na trybunach panowała przyjazna atmosfera, kibice mocno dopingowali swoich
faworytów, a sami zawodnicy konkurowali
w duchu fair play. Gminę Liszki reprezento-

wali druhowie z OSP Kaszów w kategorii
męskiej oraz po raz pierwszy wystąpiła reprezentacja gminy w kategorii kobiet – panie z OSP Jeziorzany. W klasyfikacji generalnej kolejność czołowych miejsc w kategorii kobiet przedstawiała się następująco:
OSP Miłocice, OSP Bosutów oraz OSP Jeziorzany. W klasyfikacji męskiej kolejność
była następująca: OSP Bosutów, OSP Miłocice i OSP Wawrzeńczyce. Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali puchary, dyplomy
oraz nagrody pieniężne.
STO

Szlakiem Zamków Piastowskich
Pięćdziesięcioosobowa grupa mieszkańców Baczyna uczestniczyła w wycieczce zorganizowanej przez „Stowarzyszenie Lepszy Baczyn”, której celem było zwiedzenie i poznanie historii dwóch piastowskich zamków: Książ i Bolków.
w pełnej krasie. Natomiast miłośnicy koni
odwiedzili książęce stajnie, a na koniec pobytu w Książu wszyscy podziwiali pełne egzotycznej roślinności oranżerie.
Następnie uczestnicy wyjazdu mieli
okazję zwiedzać malowniczo usytuowane,
doskonale zachowane ruiny zamku w Bolkowie oraz znajdujące się tu muzeum regionalne. Najbardziej charakterystycznym elementu tego zamku jest 25-metrowa wieża, z któ-

rej odważni członkowie grupy mogli podziwiać wspaniałe widoki na miasteczko i okolice oraz podpatrywać przygotowania do turnieju rycerskiego. Wycieczkę można podsumować jednym zdaniem: była ciekawa
i atrakcyjna, pogłębiła wiedzę historyczną jej
uczestników oraz była szansą na wzajemne
poznanie i integrację naszej lokalnej społeczności.
Jacek Olszewski
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W Szkole Podstawowej w Jeziorzanach obchodzono dziesiątą rocznicę nadania szkole
imienia Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczystość przypadająca w roku kanonizacji patrona była połączona z odsłonięciem i poświęceniem tablicy upamiętniającej pobyt Kardynała Karola Wojtyły przy kapliczce w Jeziorzanach w czerwcu 1971 r.

Niezwykła uroczystość
w Jeziorzanach
Tablicę pamiątkową z inicjatywy dyrektora szkoły Grażyny Grandy i proboszcza
miejscowej parafii ks. Józefa Obyrtacza ufundowali mieszkańcy Jeziorzan i Ściejowic.
Mszę świętą w intencji szkoły odprawił, a następnie poświęcił tablicę pamiątkową przyjaciel z czasów „krakowskich” Karola Wojtyły
arcybiskup – senior Metropolita Częstochowski Stanisław Nowak, który rodem pochodzi
z Jeziorzan i z tym miejscem wiąże go wiele
ciepłych wspomnień.
Odsłonięcia tablicy przy kapliczce w Jeziorzanach dokonał Wójt Gminy Liszki Wacław Kula, który zaszczycił nas swoją obecnością. Na uroczystość przybyli również Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Lisz-

ki Władysław Szewczyk, radna i sołtys Jeziorzan w jednej osobie Danuta Janas, radni powiatu krakowskiego – Janina Grela dyrektor
Gimnazjum w Mnikowie i Janusz Fajto, sołtys Ściejowic Małgorzata Antos, dyrektorzy
i poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół,
poczty sztandarowe OSP w Jeziorzanach
i w Ściejowicach, lokalne stowarzyszenia
„Perspektywa” i„Sukces” oraz mieszkańcy Jeziorzan i Ściejowic.
Dalsza część uroczystości na terenie
szkoły rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego i hymnu szkoły.
Po powitaniu zaproszonych gości przez dyrektora szkoły i krótkim przemówieniu, wyrażającym radość i wdzięczność z faktu, że

Strażak miesiąca
Ruszył konkurs na Strażaka Roku Województwa Małopolskiego organizowany przez
Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. W czerwcu wybrano po raz pierwszy najlepszego strażaka miesiąca maja i został nim druh Wojciech
Śniegula z OSP Kryspinów, który w kwietniu tego roku, narażając własne życie, uratował tonącego w Zalewie Kryspinów mężczyznę.
Wojciech Śniegula ma 22 lata i jest
studentem III roku ratownictwa medycznego, w straży pożarnej działa od 2008 r.
Jury konkursu doceniło jego ofiarność i poświęcenie w służbie na rzecz innych. Woj-

ciech Śniegula odebrał z rąk marszałka Marka Sowy tytuł honorowy Strażaka Miesiąca
Maja, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową: tysiąc złotych. W uroczystym nadaniu tytułu „Strażaka Miesiąca”wzięli udział

naszej szkole patronuje święty Jan Paweł II
głos zabrał Wójt Wacław Kula, który również
podkreślił wielkość i świętość naszego patrona. Następnie uczniowie przedstawili wzruszający program artystyczny o świętym Janie
Pawle II. Na zakończenie dyrektor szkoły serdecznie podziękowała przybyłym gościom
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej niezwykłej uroczystości. Następnie zaprosiła gości na obiad, a uczniów
i rodziców na słodki poczęstunek.
SP Jeziorzany

także: Kazimierz Sady Dyrektor Zarządu
Wykonawczego ZOW ZOSP RP Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka Z-ca
Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOW
ZOSP RP Województwa Małopolskiego,
Andrzej Mróz Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz
Jerzy Stopa – v-ce Prezes ZOP ZOSP RP
Kraków-ziemski. Gratulujemy wyróżnienia
i jednocześnie jesteśmy pełni uznania za
bohaterskie zachowanie druha z ziemi lisieckiej.
STO

Święto Wikliny w Jeziorzanach
Stowarzyszenie „Sukces” z Jeziorzan zorganizowało Święto Wikliny, którego celem była integracja mieszkańców okolicznych sołectw. Dla dzieci organizatorzy przygotowali
wiele konkursów z atrakcyjnym nagrodami, które ufundowali sponsorzy. Nie zabrakło
oczywiście wystawy wiklinowych wyrobów i dobrej zabawy dla dorosłych z wieczornym
koncertem niespodzianką i nocną zabawą taneczną.

W konkursie wyplatania, mistrzowie tego fachu – Anna Rospond, Jan Królik i Stanisław Królik pokazali, jak sprawnie zrobić
kwietnik, kosz dla psa oraz kosz na bieliznę.
Zainteresowaniem cieszyło się także stoisko
wyrobów wiklinowych, które kusiło nabywców różnorodnymi artykułami.
Dziękujemy sponsorom, którzy wsparli
nasze Święto Wikliny. Dziękujemy także strażakom i sportowcom Jeziorzan za pomoc w organizacji imprezy. Wspólnie udało nam się
zorganizować przyjemny sposób spędzania
wolnego czasu przez mieszkańców Jeziorzan
i okolicznych sołectw – mówi Danuta Janas,
sołtys Jeziorzan i radna Rady Gminy Liszki.
TAŁ

LIPIEC / SIERPIEŃ 2014 / 4(74)

15

Rzuty karne decydujące
„Liszczanka” zdobyła Puchar Wójta Gminy Liszki 2014 po trudnym boju w meczu finałowym z „Kaszowianką”. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a o zwycięstwie
zadecydowały rzuty karne, a właściwie dwa nie strzelone rzuty przez zawodników „Kaszowianki”.

nością dostosowania obiektu do wymagań tej
klasy rozgrywek. Większość remontów wykonali we własnym zakresie, a klub stoi jeszcze
przed perspektywą adaptacji strychu, którego remont pozwoli na poprawę zaplecza
szkoleniowo – socjalnego.

Tegorocznym organizatorem rozgrywek
o Puchar Wójta Gminy Liszki była „Liszczanka”, która na organizację turnieju, zakup nagród i opłaty sędziowskie otrzymała od Wójta Wacława Kuli 5.000 złotych. Już mecze eliminacyjne pokazały przewagę zespołów grających w V lidze („Lotnik”, „Kaszowianka”,
„Liszczanka”):
„Gwiazda” Ściejowice –„Tęcza” Piekary – 1:4
„Iskra” Czułów –„Lotnik” Kryspinów – 0:7
„Liszczanka” Liszki –„Strażak” Rączna – 3:0
„Kaszowianka” Kaszów –„Wisła” Jeziorzany – 2:1

W półfinałach „Tęcza” przegrała z„Liszczanką” (1:3), a „Kaszowianka” pokonała
„Lotnika” (2:0). Mecz finałowy, mimo konsekwentnych ataków obydwu drużyn nie wyłonił zwycięzcy. W rzutach karnych „Liszczanka” wgrała 4:2.
Najlepszym bramkarzem turnieju został
Paweł Kuśmierczyk z „Kaszowianki”, a królem strzelców Piotr Dzikowski z „Liszczanki”.
Okazałe puchary dla zwycięzców i sprzęt
sportowy dla wszystkich drużyn wręczył Wójt
Wacław Kula.

Swoim zwycięstwem w turnieju „Liszczanka” uczciła jubileusz 66 lat swojego istnienia. Miniony sezon rozgrywek „Liszcznka”
zakończyła awansem do V Ligii okręgowej.
Awans to wielka radość, ale także większe
koszty związane z wydatkami na opłaty sędziowskie i transport. Zawodnicy i działacze
klubowi sukcesywnie na przestrzeni ostatnich lat poprawiali zaplecze sportowo – socjalne i nie stanęli teraz przed nagłą koniecz-

Wyróżnienie dla Gminy i szkoły
Wójt Gminy Liszki Wacław Kula uczestniczył w Spotkaniu Samorządowców i Dyrektorów Szkół na Zamku Królewskim w Warszawie. W trakcie spotkania odebrał tytuł „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie Się Uczniów” przyznany władzom Gminy przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Władze samorządowe gminy reprezentowały również Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czułowie Krystyna Kruszewska – zdobywca tytułu „Szkoły Uczącej Się” oraz Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – Małgorzata Baster-Budziaszek. Szkoła Podstawowa w Czułowie w badaniu kompetencji uczniów klasy VI – zdobyła ocenę ogólną – 9 staninów, tj.
ocenę najwyższą z możliwych!
Program „Szkoła Ucząca Się”, Centrum
Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności doceniają samorządy,
które wspierają szkoły w ich trudnej pracy i,
które rozumieją, że to uczenie się uczniów
jest najważniejszym celem szkoły. Prestiżowym tytułem: „Samorząd Przyjazny Szkole
Rozwijającej Uczenie Się Uczniów” zostały
uhonorowane: 74 samorządy w Polsce.
„Szkoła Ucząca Się” (SUS) to programy
dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół, wspierające zmiany
podnoszące efektywność nauczania i uczenia
się. Wprowadzają ocenianie kształtujące do
pracy szkoły i wspierają współpracę nauczy-

Aktualnie w„Liszczance” w drużynie seniorów i dwóch drużynach młodzieżowych
trenuje ponad 40 zawodników pod okiem
dwóch trenerów. Po awansie powstał także
klub kibica, którego inicjatorem i założycielem jest były zawodnik Marian Kowalik.
Dzięki swojemu pomysłowi, skutecznie mobilizuje wielu kibiców i byłych zawodników
do aktywnego wspierania drużyny podczas
rozgrywek. (TAŁ)
pedagogicznych, konferencje dla dyrektorów
i nauczycieli, kursy internetowe i studia podyplomowe. W „Szkole Uczącej Się” podstawą działania jest ścisła współpraca z dyrektorem szkoły, bez którego wsparcia i zaangażowania nie jest możliwa żadna zmiana
w szkole. (red)

Szkoła w ruchu!

cieli w zespołach. SUS realizowany jest wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności od 2000 roku.
Program „Szkoła Ucząca Się”, poprzez
koncentrację na procesie nauczania i uczenia
się, dąży do poprawy jakości polskich szkół.
Propaguje zwiększenie zakresu wykorzystania oceniania kształtującego szkołach. Dzięki OK można lepiej poznać proces uczenia się,
a w rezultacie modyfikować dalsze nauczanie i dawać uczniom informację zwrotną pomagającą się uczyć. Wspiera szkoły pragnące
efektywnie pomagać uczniom w zdobywaniu
wiedzy poprzez szkolenia, warsztaty dla rad

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego
Jana Pawła II w Jeziorzanach została
wyróżniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułem „Szkoła
w Ruchu” 2013/2014.
Celem programu było zwiększenie
aktywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego i innych zajęciach
sportowych organizowanych w szkole
i poza szkołą. Wszystkie nasze działania
zostały pozytywnie zweryfikowane, co
skutkuje tym zaszczytnym wyróżnieniem. Posiadamy również dyplom za
udział w pilotażowym programie „WF
z klasą” w I półroczu roku szkolnego
2013/2014 i nadal uczestniczymy
w przedłużonej edycji tego programu
podejmując działania propagujące rolę
zajęć sportowych w życiu dzieci.
Szkoła Podstawowa w Jeziorznach
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Wielka gala ESCAPE
Mieliśmy zaszczyt zaprosić wszystkich naszych wielbicieli, fanów oraz rodziców członków ESCAPE na naszą pierwszą Galę Taneczną z okazji Jubileuszu Pięciolecia zespołu
tanecznego.
Oprócz świętowania postanowiliśmy
ten koncert zadedykować mamie naszego kolegi, która wymaga specjalistycznego leczenia, więc dochód ze sprzedaży biletów oraz
licytacji przeznaczyliśmy właśnie na ten cel.
Wierzymy, że „Uśmiech przekazany drugiemu człowiekowi zawsze powraca”.
Wszystko zaczęło się w 2009 roku. Z roku na rok przybywało osób, aż do roku 2014,
kiedy to w grupie ponad 50 członków mogliśmy świętować swoje pięć lat. Na tę okazję hala sportowa w Liszkach przeobraziła się
w prawdziwy taneczny parkiet, na którym
nasi tancerze mogli zaprezentować swoje
umiejętności.
Taniec wypełnił dusze i umysły zarówno widowni, jak i występujących. Mogliśmy
podziwiać wszystkie formacje zespołu ESCAPE oraz zaproszonych specjalnie na tę okazję

wielu utalentowanych tancerzy między innymi: Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej w Kaszowie, Dziecięcy Zespół Taneczny Chochliki, Studio Ruchu SK – Art z ZPO
w Kamieniu oraz Szkoły Podstawowej
w Przegini Duchownej, SALTROM Jazz, Grupa Cheerleaders Chilli, Duet Basia i Paulina,
Art Dance – Taniec Towarzyski.
Okazało się, że oprócz tańca goście mogli zrelaksować się przy występach wokalnych naszych tancerzy oraz wziąć udział w licytacji zdjęć. Ta ostatnia wywołała zaciętą rywalizację, której efektem była satysfakcjonująca kwota pieniężna. Wszystko uwieńczone
zostało wspaniałym tortem z okazji naszych
urodzin.
Organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia wymagała ogromnego poświęcenia ze
strony wszystkich zaangażowanych osób.

Udaną imprezę zawdzięczamy naszej wspaniałej ekipie ESCAPE Family, która włożyła
mnóstwo pracy i czasu, żeby wszystko było
dopięte na ostatni guzik. Bez nich przygotowanie tego przedsięwzięcia byłoby po prostu
niemożliwe.
Korzystając z okazji pragniemy podziękować wszystkim, którzy przez pięć lat tworzyli to wspaniałe dzieło. Tancerzom za wielkie poświęcenie, rodzicom za zaufanie oraz
wszystkim, którzy nas wspierali i z nami
współpracowali za słowa otuchy i codzienne
wsparcie. Podziękowania składamy na ręce
Wójta Gminy Liszki Wacława Kuli, za finansowe wsparcie oraz możliwość organizowania zajęć. Dziękujemy również obecnemu dyrektorowi ZS w Liszkach, Dariuszowi Jachowi oraz byłemu dyrektorowi, Jackowi Jasiołkowi za udostępnianie sali o każdej odpowiadającej nam porze. Kolejne wyrazy wdzięczności dla Mateusza Klaga oraz Janusza Kowalika za nieocenione wsparcie finansowe, dla
Anny Szostak za rewelacyjne stroje, które dla
nas szyje. I oczywiście dla Barbary Gąsior za
czas i zaangażowanie w opiekę nad naszym
zespołem, czuwanie nad stroną techniczną
i organizacyjną.
Wielkie podziękowania składamy także
na ręce państwa: Ewy i Janusza Trojanów,
Małgorzaty i Janusza Kowalików, Alicji i Zbigniewa Tyrałów, Agnieszki i Stanisława Skucińskich, Marzeny i Janusza Zalarskich, Doroty i Andrzeja Urbaniec, Anny Miś, Katarzyny Klimas, Doroty Krupy, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kaszowie oraz państwa Marców
za imponującego torta. Dziękujemy!
ESCAPE Family

Nagroda
dla Teatru Albertus
Teatr Albertus z Mnikowa otrzymał wyróżnienie Powiatu Krakowskiego wraz z nagrodą „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury”. Wręczenie nagrody miało miejsce podczas uroczystej gali, która odbyła się w Dworku Białoprądnickim w Krakowie. Warto dodać, iż Teatr Albertus
był jedynym nagrodzonym z terenu gminy Liszki.
Wyróżnienie przyznane zostało za całokształt pracy. Podczas prezentacji dorobku Teatru Albertus wymieniono wszystkie
z dotychczasowych spektakli, zwracając
uwagę na liczbę widzów, jaką teatr gościł
w swoich progach, a także na ciepłą atmosferę otaczającą mnikowską scenę. Nagrodę
z rąk władz powiatu odebrali członkowie
teatru: Dorota Kamińska, Ewa Balicka,
Agnieszka Majda i Michał Koźbiał. Jesteśmy
szczęśliwi, że zauważono naszą pracę, której głównym napędem jest pasja. Ogrom-

nym przeżyciem dla nas jest również fakt, iż
galę wręczenia nagród prowadziła wybitna
i ceniona aktorka teatralna – Marta Bizoń,
która skierowała do nas wiele serdecznych
słów i w bezpośredniej rozmowie podzieliła się
z nami nie tylko swoim doświadczeniem, ale
też energią i ciepłem – mówią aktorzy teatru
Albertus.
Przypomnijmy – Teatr Albertus działa
nieprzerwanie przy parafii Św. Brata Alberta
w Mnikowie od 2000 r., wspierany przez ks.
proboszcza Stanisława Święciaka. Od ośmiu

lat posiada własną salę teatralną z kulisami i garderobą. W lipcu rozpoczął próby do
swojej dwudziestej drugiej premiery, a pomysłów na kolejne sztuki nie brakuje.
Teatr Albertus składa serdeczne podziękowania Dyrektor Gimnazjum im. Ks.
Józefa Poniatowskiego w Mnikowie, Janinie Greli za docenienie pracy zespołu i złożenie wniosku, dzięki któremu został on
nominowany do tej nagrody. (DK)
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Gminne Reminiscencje Teatralne
W Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego odbył się Przegląd Małych Form Teatralnych – Maski 2014. Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie spektaklu o dowolnej tematyce dla świętego Jana Pawła II. Przedstawienia dotyczyły bezpośrednio wyżej wymienionej postaci lub zagadnień wartości w życiu młodego człowieka.
Wyzwania podjęło się osiem szkół z gminy Liszki: Szkoła Podstawowa w Cholerzynie
z Filią w Mnikowie, SP w Kaszowie, Morawicy,
Rącznej, Czułowie, Kryspinowie, a także Zespół
Szkół w Liszkach i Gimnazjum w Mnikowie.
Spektakle nie tylko napawały nadzieją,
ale pokazywały bogactwo wszystkiego, co
kryje w sobie „Teatr”. Z radością patrzyłam
na różnorodne pomysły reżyserskie. Pojawiły
się sztuki współczesne, klasyczne, baśnie, a nawet komedia oparta na teatrze antycznym.
Ważną rolę odgrywała też muzyka. Reżyserzy
sztuk zadbali o piękne kostiumy, rekwizyty

i scenografię. Teatr nie istniałby, gdyby nie było w nim aktorów i widzów. Warto pochwalić
jednych i drugich. Widownia wykazała się
dojrzałością, gdyż z ogromnym zainteresowaniem i skupieniem przyjmowała obrazy płynące ze sceny. Aktorzy stanęli na wysokości zadania, czego dowodem były przyznane przez
jurorów wyróżnienia za wspaniałe kreacje aktorskie – mówi jurorka Dorota Kamińska.
Złote Maski 2014 za talent aktorski
otrzymali: Michał Strumiński i Jan Tyrała ze
Szkoły Podstawowej w Cholerzynie z Filią
w Mnikowie, Julia Litwicka z Zespołu Szkół

w Liszkach, Wiktoria Nowak i Weronika Para ze szkoły w Kaszowie, Gabriel Brzoskwinia i Julia Lalik ze SP w Morawicy, Anna Rosek i Bartłomiej Klimek ze SP w Rącznej,
Emilia Marasik i Anna Kopeć ze SP w Czułowie, Wiktor Karcz ze SP w Kryspinowie oraz
grupa teatralna z Gimnazjum w Mnikowie za
spektakl pt. „Wyspa”.
Każdy występ był niepowtarzalnym zjawiskiem tak samo, jak niepowtarzalne było
i to spotkanie, bo teatr w sposób niezwykły
i wszechstronny oddziałuje na każdego. Zatem zauważyć można było i łzy wzruszenia,
i łzy śmiechu.
Podziękowania należą się tym, którzy
przyczynili się do reaktywowania Gminnych
Reminiscencji Teatralnych – Wójtowi Gminy
Liszki Wacławowi Kuli oraz jurorom – Dorocie Kamińskiej, Januszowi Jakubaszkowi
(pierwszemu inicjatorowi gminnych reminiscencji), księdzu Andrzejowi Kubieńcowi,
a przede wszystkim nauczycielom (reżyserom) – Jolancie Majce, Annie Soi, Janowi
Korpakowi, Marcie Czyżewskiej, Magdalenie
Urban – Kopeć, Siostrze M. Ewangelinie, Urszuli Skołyszewskiej, Zuzannie Kapuście,
Ewie Kulce, Bożenie Jakubaszek i Jolancie
Karcz za ogrom pracy poświeconej w przygotowanie pięknych, o niebywałych walorach
wychowawczych spektakli, które już zapisały się na kartach historii Gminy Liszki.
Gimnazjum w Mnikowie

Piknik Rodzinny
w Ściejowicach
Stowarzyszenie „Perspektywa” ze Ściejowic już po raz siódmy zorganizowało Piknik Rodzinny. Tym razem jego celem oprócz integracji mieszkańców i dobrej zabawy była promocja wyrobów lokalnych przez „Koszyk Lisiecki”.
Piknik pomagali zorganizować strażacy i sportowcy ze Ściejowic oraz stowarzyszenia tworzące „Koszyk Lisiecki”, którego celem jest utworzenie stabilnego systemu pozyskiwania, wsparcia i sprzedaży
tradycyjnych produktów wyprodukowanych na terenie gminy Liszki. Organizatorzy przygotowali gry i zabawy dla dzieci
z atrakcyjnymi nagrodami. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się konkursy rodzinne. Zorganizowano także wikliniarskie
warsztaty dla dzieci.
Panie ze Stowarzyszenia „Perspektywa” przygotowały pyszne ciasta, a imprezę
plenerową zakończyła zabawa taneczna.
Dochód z pikniku został przeznaczony na
renowację kapliczki, której remont już zleciło ściejowickie stowarzyszenie.
Trzy Stowarzyszenia: „Na Rzecz Ziemi Lisieckiej”, „Perspektywa” ze Ściejowic
oraz „Na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów” wiosną tego roku utworzyły „Koszyk Lisiecki”.

Nasza działalność się rozkręca. Obserwujemy
duże zainteresowanie rolników i lokalnych
producentów naszym projektem, jednak da się
zauważyć pewną ostrożność, z jaką do niego
podchodzą. Ludzie muszą uwierzyć w efekty
naszej współpracy. W każdą sobotę prowadzimy sprzedaż zebranych od nich artykułów
i sprzedajemy w Krakowie. Uruchomiliśmy
sprzedaż przez Internet. Pośredniczymy także
w kontaktach – klienci mogą kupować bezpośrednio u wytwórców. Zachęcamy wszystkich
zainteresowanych współpracą z nami producentów z terenu gminy Liszki, bowiem klientów na nasze produkty nie brakuje. Chcemy
zbudować solidną markę, a nasza działalność
nie jest sezonową inicjatywą – mówi koordynator projektu Dagmara Pilis.
Podczas pikniku prezentowane były wyroby powstałe w pobliżu Ściejowic: wiklinowe koszyki, serwety, wędliny, przetwory owocowe, tradycyjne ciasta oraz warzywa i owoce. Zainteresowanie wzbudziły także sukien-

ki wykonane na szydełku przez Bożenę Kałuskę. Sukienkę dla dziecka trzeba robić
około czterech godzin. Na szydełku robiłam
też buciki i inne części garderoby, a nawet
strój kąpielowy. Taka praca sprawia mi
przyjemność – podkreśla Bożena Kałuska.
Mieszkańcy gminy chętnie prezentują
własne produkty podczas imprez plenerowych. Widać również zainteresowanie
wśród klientów, którzy często kupują je najpierw z ciekawości, a później przekonani do
jakości, stają się stałymi klientami. Ważna
dla nas jest także wymiana różnych przepisów, co pozwala na odrodzenie się wielu już
zapomnianych tradycyjnych wyrobów. Mamy nadzieję, że efekty podjętej współpracy
będą trwałe i dadzą wymierne korzyści
mieszkańcom – mówi Paweł Miś ze Stowarzyszenia „Na Rzecz Ziemi Lisieckiej”.
TAŁ

