Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
składamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Liszki
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów
w pracy zawodowej i społecznej.
Wójt Gminy Liszki Paweł Miś
Przewodniczący Rady Gminy Liszki
Zbigniew Kaczor wraz z radnymi
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16 listopada wybieraliśmy radnych Rady Gminy Liszki oraz Wójta Gminy Liszki. Wybraliśmy także radnych Rady Powiatu i Sejmiku Małopolski. O wyborze Wójta Gminy
Liszki rozstrzygnęła II tura wyborów przeprowadzona w dniu 30 listopada.

Wybory do Samorządu

Gminy Liszki
W I turze wyborów wójta Gminy Liszki żaden z kandytatów nie uzyskał większości oddanych głosów – najwięcej ich otrzymał Miś Paweł Stanisław (2.572) i Kula Wacław Janusz
(1.144) i to spośród nich mieszkańcy dokonali ostatecznego wyboru w II turze.
Radnymi Rady Gminy Liszki VII kadencji (2014-2018) zostali wybrani: Kowalik Józef
Jan, Buczek Marek Stefan, Kasprzycki Wiesław Jan, Tyrka Piotr, Janas Danuta, Suchan
Mirosław Franciszek, Trojan Janusz Władysław, Pilis Dagmara Jadwiga, Mastek Tadeusz, Kącik Sławomir Stanisław, Baster Bogdan Stanisław, Kaczor Zbigniew Stanisław,
Wyżga Józefa Czesława, Kruk Stanisław Krzysztof, Mazur Marcin Galijusz.
Wyniki wyborów do Rady Gminy Liszki
Liszki I (wschodnia część sołectwa)
Wąsik Joanna
Piotrowski Jacek Roman
Kowalik Józef Jan
Wyroba Wacław

Ściejowice
14
104
231
45

Liszki II (zachodnia część sołectwa)
Wlazło Julian
Feluś Anna Maria
Buczek Marek Stefan
Pradel Marek Ryszard

81
94
151
50

Rączna I (północna część sołectwa)
Tyrała Adam
Kasprzycki Wiesław Jan
Krupa Krzysztof
Rosek Lesław Kazimierz

28
123
97
59

Rączna II (południowa część sołectwa)
Sotwin-Sobesto Dorota
Tyrka Piotr
Sroka Andrzej Wiesław
Kowalczyk Stanisław Marek

56
133
70
34

Jeziorzany
Tyrała Zdzisław
Karolus Kazimierz
Janas Danuta

„Ziemia Lisiecka”
Czasopismo Gminy Liszki

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

29
108
185

Bąk Jan
Suchan Mirosław Franciszek

102
222

141
228
66

Kaszów II (zachodnia część sołectwa)
Socha Józef
Pilis Dagmara Jadwiga
Trojan Helena
Krzemyk Maria

48
151
107
36

Czułów
Kwoka Janusz
Mastek Tadeusz
Malik Zbigniew Andrzej
Konik Irena

59
347
16
62

Mników
Kącik Sławomir Stanisław
Korpak Irena
Frankowska Rozalia Stefania
Czech Marek Franciszek

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)

Wyniki wyborów wójta Gminy Liszki (II tura)
Kula Wacław Janusz
1.123
Miś Paweł Stanisław
3.435
Wójtem Gminy Liszki na lata 2014-2018 został wybrany Miś Paweł Stanisław. (red)
Chrosna – Baczyn
Socha Tadeusz
Baster Bogdan Stanisław
Burmistrz Wojciech
Rzewuski Stefan

24
109
39
102

Morawica

Kaszów I (wschodnia część sołectwa)
Kasprzycki Wiesław Grzegorz
Trojan Janusz Władysław
Hajduga Sławomir Krzysztof

Wyniki wyborów wójta Gminy Liszki (I tura)
Burmistrz Wojciech
1.010
Czech Barbara
679
Kula Wacław Janusz
1.144
Miś Paweł Stanisław
2.572
Ryszka Stanisław Paweł
1.014

260
121
132
24

Kącik Mariusz Mateusz
Kaczor Zbigniew Stanisław
Setkowicz Krzysztof Zbigniew

141
155
85

Kryspinów
Wyżga Józefa Czesława
Wierzbicki Aleksander
Sadko Czesław
Różycka Monika Agnieszka

254
70
197
91

Cholerzyn – Budzyń
Korpak Elżbieta
Kruk Stanisław Krzysztof
Miarka Krystyna
Staśkiewicz Maciej Paweł
Ryszka Krystyna Anna

89
199
129
75
171

Piekary
Olejko Janina
Mazur Marcin Galijusz
Suchan Stanisław
Marczyk Marek
Steczko Monika Agnieszka
Skład: Sławomir Onyszko
Winieta: Ignacy Czwartos
Druk: Vega–druk, Cholerzyn 280
Redakcja nie odpowiada
za treść ogłoszeń.

164
349
49
25
62
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W wyborach samorządowych do Rady Powiatu Krakowskiego (w okręgu wyborczym
składającym się z gminy Liszki i gminy Czernichów) wybrani zostali: Pyla Zofia (Komitet Wyborczy PSL), Miś Paweł Stanisław (KW Prawo i Sprawiedliwość) i Grela Janina
Rozalia (KW Platforma Obywatelska RP). Po wyborze Misia Pawła Stanisława na Wójta
Gminy Liszki jego mandat automatycznie wygasł. Radnym Rady Powiatu z listy KW
Prawo i Sprawiedliwość został Kruk Wojciech Łukasz.

Wyniki wyborów do Rady
Powiatu Krakowskiego
Na listy i poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów:
Komitet Wyborczy PSL
głosów oddanych na listę – 2.658
1
2
3
4
5
6

Mądry Stanisław
Pyla Zofia
Robakiewicz Andrzej
Feluś Anna Monika
Steczko Janusz
Mlostek Barbara

574
869
229
302
483
201

KW Prawo i Sprawiedliwość
głosów oddanych na listę – 2.888
1
2
3
4
5
6

Miś Paweł Stanisław
Starowicz Janusz
Kuć Agata Dorota
Gołąb Zofia
Pyla Agnieszka Barbara
Kruk Wojciech Łukasz

1.190
451
173
215
131
728

KW Platforma Obywatelska RP
głosów oddanych na listę – 1.583
1 Grela Janina Rozalia

815

Wyłoniona w listopadowych wyborach samorządowych Rada Gminy Liszki VII kadencji rozpoczęła działalność. Po złożeniu ślubowania podczas I sesji, radni wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Liszki oraz jego zastępcę. Ślubowanie złożył także nowy
Wójt Gminy Liszki Paweł Miś.

Nowi radni i wójt
już pracują!
I sesję Rady Gminy Liszki otworzył
i prowadził do czasu wyboru Przewodniczącego Rady radny senior Józef Kowalik. Najważniejszym punktem obrad było wręczenie
zaświadczeń o wyborze na radnego Rady
Gminy Liszki, które wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata
Soja. Po złożeniu uroczystego ślubowania
przez radnych, Rada Gminy Liszki przystąpiła do podejmowania uchwał.
Radni powołali Komisję Skrutacyjną
(Dagmara Pilis, Józefa Wyżga, Janusz Trojan)
do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Gminy oraz jego zastępcy.
W tajnym głosowaniu na Przewodniczącego
Rady Gminy Liszki wybrano Zbigniewa Kaczora, który otrzymał 8 głosów, a jego kontrkandydat Tadeusz Mastek 7 głosów. Na funk-

cję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy
Liszki również zgłoszono dwóch kandydatów
– Danutę Janas i Tadeusza Mastka. W wyniku tajnego głosowania Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Liszki wybrano Danutę
Janas (otrzymała 8 głosów z 15 oddanych).
Dziękuję radnym za okazane zaufanie.
Chciałem podkreślić, że jestem otwarty na
współpracę ze wszystkimi radnymi dla dobra
mieszkańców gminy. Ustępującemu Wójtowi
Gminy Liszki Wacławowi Kuli składam podziękowania za osiem lat współpracy, nowemu Wójtowi Gminy Pawłowi Misiowi gratuluję wyboru i życzę sukcesów w rozwiązywaniu problemów. Naszym pierwszym i najważniejszym wspólnym zadaniem będzie trwałe
rozwiązanie problemów z dostawą wody pitnej na południu gminy – powiedział Prze-

2
3
4
5
6

Hajto Mirosław Stanisław
Ryba Kazimiera
Kozioł Mateusz Michał
Jakóbik Krzysztof Andrzej
Suchanik Elżbieta Beata

334
117
73
40
204

KWW Wspólnota Samorządowa PK
głosów oddanych na listę – 945
1
2
3
4
5
6

Jastrzębski Paweł Artur
Wrona Halina
Cyganik Katarzyna Joanna
Sobesto Irena Maria
Litwicki Dawid Piotr
Mitana Jakub Krzysztof

305
318
98
118
68
38

KW Porozumienie Podkrakowskie
głosów oddanych na listę – 1.240
1
2
3
4
5
6

Fajto Janusz
Antos Małgorzata
Kowal Wojciech Józef
Buczek Joanna Zofia
Kruk Rafał Piotr
Urbaniec Jolanta

730
104
99
227
53
27

wodniczący Rady Gminy Liszki Zbigniew Kaczor.
Uroczyste ślubowanie złożył wyłoniony
w wyborach Wójt Gminy Liszki Paweł Miś.
Dziękuję wszystkim wyborcom za okazane zaufanie i oddane głosy. Rozpoczynamy wspólną pracę na rzecz rozwoju gminy Liszki. Mam
nadzieję na efektywną współpracę ze wszystkimi radnymi. Wierzę, że nasze działania będą skuteczne. Wierzę, że przyniesie to efekty,
z których będą zadowoleni mieszkańcy naszej
gminy. Dziękuję mojemu poprzednikowi wójtowi Wacławowi Kuli za osiem lat pracy dla
gminy. Dziękuję pani Skarbnik Gminy Józefie
Urban za wielkie zaangażowanie w rozwój
naszej gminy – powiedział wójt Paweł Miś.
Gratuluję wszystkim radnym otrzymanego mandatu, wiem że wszyscy zdajecie sobie sprawę z odpowiedzialności za losy naszej
gminy. Nowemu wójtowi gminy gratuluję porażającego wyniku głosowania, który przyjmuję z szacunkiem. Życzę także by za cztery
lata mógł się pan pochwalić równie dobrym
wynikiem. Dziękuję wszystkim za współpracę
oraz życzę państwu udanej kadencji i samych
sukcesów – powiedział ustępujący wójt Wacław Kula.
Rada Gminy Liszki powołała cztery komisje stałe, w których pracować będą radni:
Komisja Rewizyjna – Sławomir Kącik (przewodniczący), Mirosław Suchan (zastępca
przewodniczącego), Marcin Mazur. Komisja
Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
– Dagmara Pilis (przewodniczący), Marek
Buczek (zastępca przewodniczącego), Danuta
Janas, Zbigniew Kaczor. Komisja Budżetu
i Rozwoju – Stanisław Kruk (przewodniczący), Józefa Wyżga (zastępca przewodniczącego), Wiesław Kasprzycki, Józef Kowalik. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej
i Bezpieczeństwa Publicznego – Tadeusz Mastek (przewodniczący), Bogdan Baster (zastępca przewodniczącego), Janusz Trojan,
Piotr Tyrka. (TAŁ)
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Po złożeniu ślubowania przez nowego Wójta Gminy Liszki Pawła Misia, specjalne dla
czytelników „Ziemi Lisieckiej” zadaliśmy kilka pytań dotyczących jego pierwszych decyzji po objęciu urzędu.

Rozwiązanie problemów
najważniejsze!
Redakcja: – Panie wójcie jakie najważniejsze zadania stoją przed panem w najbliższym czasie?
Paweł Miś: – Przede wszystkim pragnę
bardzo serdecznie podziękować wszystkim
mieszkańcom gminy Liszki, którzy mi zaufali
i oddali na mnie głos w pierwszej i drugiej turze wyborów. Otrzymałem bardzo duży kredyt zaufania od mieszkańców. Zrobię wszystko, żeby spełnić pokładane we mnie oczekiwania. Mam nadzieję, iż razem z Radą Gminy
sprawimy, że mieszkańcom będzie się w naszej
gminie żyło lepiej.
Najważniejsze zadanie na najbliższy
czas to podjęcie decyzji i działań mających na
celu poprawę zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Rącznej, Jeziorzan, Ściejowic i części
Kaszowa. Tak by nie powtórzyła się sytuacja,
w której mieszkańcy przez kilka dni nie mieli
dostępu do czystej i bieżącej wody. W przyszłym roku musimy zakończyć i rozliczyć

środki Unijne przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w Kaszowie, Mnikowie, Morawicy i w Chrosnej. Niedługo zostanie rozpoczęta budowa kanalizacji sanitarnej w Czułowie i w Baczynie. W najbliższym czasie rozpoczniemy również budowę nowego budynku
dla Szkoły Podstawowej w Morawicy. Przede
mną i radnymi gminy cztery lata ciężkiej pracy. Ufam, że będziecie Państwo z naszej działalności zadowoleni.
Przez ostatnie osiem lat pracował pan
w Urzędzie Gminy Liszki. Czy funkcjonowanie Urzędu wymaga zmian?
Zmiany w Urzędzie Gminy są niezbędne.
Planuję zmienić procedury i sposób zarządzania pracownikami. W najbliższym czasie podejmę konkretne decyzje personalne. Urząd
powinien być przyjazny dla mieszkańców i liczę, że zmiany dadzą taki efekt. Proszę mieszkańców o cierpliwość. Plany wyborcze się nie
zmieniły tylko potrzebuje czasu by je wdrożyć.

Zaledwie kilka dni po złożeniu ślubowania, radni Rady Gminy Liszki wspólnie z Wójtem Gminy Pawłem Misiem aktywnie uczestniczyli w kilku spotkaniach roboczych nad
opracowaniem dokumentów, które będą podstawą starań gminy o pozyskanie środków
unijnych w latach 2015–2020. W pracach wzięli udział także pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele szkół, organizacji społecznych i firm z terenu naszej gminy.

Pracują nad pozyskaniem
unijnych pieniędzy
Aktualnie opracowywana jest zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”, którego liderem jest miasto i gmina Skawina, a gmina
Liszki aktywnie uczestniczy w tym projekcje. Głównym celem podjętej współpracy
była możliwość uzyskania dofinansowania
na przygotowanie Strategii Gminy Liszki
na lata 2015 – 2020 (w kilku płaszczyznach
sektorowych) oraz dokumentacji wybranego projektu inwestycyjnego. Posiadając
przygotowaną, „gotową” dokumentację
Gmina Liszki przeznaczyła 10.000 złotych na
zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa drogowego (nożyc hydraulicznych) dla
OSP Jeziorzany.
Natomiast OSP Rączna otrzymała 3.850
złotych na zakup kamery termowizyjnej do
wykorzystania podczas akcji ratowniczo-gaśniczych (całkowity koszt zakupu kamery
– 4.120 złotych).
Kolejne 27.000 złotych przeznaczone
zostało dla OSP Ściejowice na remont samo-

gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie realizacji ze środków zewnętrznych
(np. unijnych w latach 2015 – 2020). Na przygotowanie strategii i dokumentacji projektu
Gmina Liszki otrzyma dofinansowanie
w kwocie około 500 tysięcy złotych.
Na styczeń zaplanowano zorganizowanie kolejnych warsztatów roboczych oraz
ostatnią sesję nad gminną strategią. Prawdopodobnie już w marcu Rada Gminy Liszki
uchwali Strategię Gminy Liszki na lata 2015
– 2020 oraz zintegrowaną strategię obszaru

Rejestr umów
chodu ratowniczo-gaśniczego, który realizuje specjalistyczna firma.
Na zakup osobowego busa marki Opel
OSP Liszki otrzymała dotację w wysokości
29.800 złotych (w tym 12.000 złotych środki
sołectwa Liszki, a 17.800 złotych ekwiwalent
za wyjazdy OSP Liszki do akcji ratowniczo
– gaśniczych i udział w szkoleniach).

Ślubowanie Wójta Gminy Liszki Pawła Misia

Czy podjął już pan decyzję o wyborze
swojego zastępcy?
Zastępcą wójta gminy Liszki pozostanie
pan Paweł Lipowczan, choć nie wykluczam
w najbliższych miesiącach zmiany na tym stanowisku. Na pewno Skarbnikiem Gminy pozostanie pani Józefa Urban, której merytoryczna wiedza jest bezcenna.
Rozmawiał Andrzej Tałach
funkcjonalnego. Na podstawie przyjętej
strategii gmina Liszki zleci w 2015 roku
przygotowanie dokumentacji projektów
inwestycyjnych, które będzie realizować
w kolejnych latach.
Natomiast wspólnie z Krakowem jako liderem i trzynastoma podmiejskimi
gminami położonymi wokół Krakowa. Samorząd Gminy Liszki 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. Na grudniowym
spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym
przedstawiono założenia do „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego”
oraz przeprowadzenie procesu konsultacji
tych założeń.
TAŁ

Gmina Liszki podpisała umowę na zimowe
utrzymanie dróg i placów gminnych. Na ten
cel przeznaczone zostanie 128.790 zł. Główne drogi gminne będą odśnieżane z„marszu”,
a mniej uczęszczane szlaki i drogi osiedlowe
w miarę występujących potrzeb. Te same założenie dotyczyć będą usuwania oblodzenia
na drogach gminnych. Uwagi o przejezdności dróg gminnych można zgłaszać telefonicznie: 602 118 493, 12 280 62 44. (red)
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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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Czy elektroniczna praca urzędu i załatwianie większości spraw administracyjnych bez
wychodzenia z domu jest możliwe? Projekt „Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce”
ma nas o tym przekonać. W wybranych urzędach w województwie małopolskim wprowadzony zostanie elektroniczny system świadczenia usług publicznych i wymiany korespondencji.

E–usługi wkraczają do Gmin
Celem projektu jest uruchomienie nowych e-usług, umożliwiających załatwienie
spraw urzędowych drogą elektroniczną poprzez platformę internetową ePUAP oraz
przekonanie mieszkańców do korzystania
z tej formy kontaktu z administracją. W ramach realizacji tego celu przeprowadzona zostanie również kampania informacyjna dla
mieszkańców.
W trakcie spotkania opłatkowego
w dniu 9 stycznia 2015 w Gminnym Ośrodku Kultury w Liszkach, pracownicy Urzędu
Gminy będą dostępni przy stoisku informacyjnym, gdzie wręczą każdemu ulotki zawierające informacje dla klientów chcących skorzystać z nowej formy kontaktu z urzędem.
Plan spotkania umieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Liszki www.liszki.pl
Co to jest ePUAP?
Wprowadzane e-usługi świadczone będą przez urzędy za pomocą Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej,
czyli w skrócie ePUAP, umieszczonej w Internecie pod adresem: www.epuap.gov.pl. E-usługi to skrócona nazwa usług świadczonych na odległość, drogą elektroniczną,
w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka jako pośrednika.
Platforma ePUAP jest więc systemem
informatycznym służącym do komunikacji
pomiędzy mieszkańcami a instytucjami administracji publicznej. Ma ona ułatwiać wymianę informacji, oszczędzać czas i obniżać
koszty, jakie ponosiliśmy przy tradycyjnym
załatwianiu spraw urzędowych. I właśnie ta
perspektywa przekonuje do zapoznania się
bliżej z zasadami korzystania z systemu.
Jak działa ePUAP?
Każdy mieszkaniec chcąc zrealizować
swoją sprawę za pośrednictwem platformy
ePUAP powinien najpierw znaleźć Katalog
Usług na stronie www.epup.gov.pl, gdzie
przedstawiona jest lista e-usług,
Zdarzenia związane z sytuacjami losowymi możemy na przykład znaleźć kategorii
Zdarzenia Życiowe. Jeśli znamy dokładną nazwę sprawy, to możemy skorzystać z Alfabetycznej Listy Spraw lub też wpisać jej nazwę
w pole wyszukiwania na górze strony. Inna
opcja to segregowanie spraw wg podziału terytorialnego/województwa lub kategorii np.:
budownictwo, geodezja, komunikacja i transport, mieszkalnictwo. Następnie należy wypełnić i wysłać właściwy wniosek umieszczony w poszczególnych usługach.
Zaletą tego systemu jest fakt, że nie potrzebujemy drogiego „podpisu elektronicznego”. Platforma ePUAP wprowadza możliwość

zastosowania weryfikacji mieszkańca za pomocą Profilu Zaufanego w pismach i wnioskach kierowanych do Urzędu. Przywołując
definicję twórców systemu, Profil Zaufany to
bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości
w elektronicznych kontaktach z administracją. Profil Zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.
Jak uzyskać Profil Zaufany?
Przede wszystkim należy zalogować się
na platformie ePUAP, wypełnić wniosek o założenie profilu i udać się do punktu potwierdzającego tożsamość, czyli do najbliższej jednostki ZUS-u, urzędu wojewódzkiego lub
skarbowego, konsulatu albo innej instytucji
publicznej, która dostała zgodę od Ministra
Administracji i Cyfryzacji na prowadzenie takiego punktu. Wyszukiwarka takich punktów
upoważnionych znajduje się na platformie
www.epuap.gov.pl w zakładce Profil Zaufany.
W celu potwierdzenia tożsamości idziemy
osobiście do urzędu tylko raz, a potem możemy w nieograniczony sposób korzystać e-usług za pomocą Profilu Zaufanego. Ponadto w każdej chwili możemy unieważnić Profil Zaufany poprzez wypełnienie za pomocą
platformy ePUAP wniosku o unieważnienie
lub też wydrukowanie go i zaniesienie osobiście do punktu potwierdzającego.
Czy perspektywa braku kolejek w urzędach, konieczności podawania tych samych
danych osobowych przy każdej wizycie lub
też wygoda realizowania spraw urzędowych
z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie nie
jest obiecująca?
Portal Interesanta
Aplikacja umożliwi komunikowanie się
z urzędem z dowolnego miejsca na świecie.
Dzięki niej, między innymi sprawdzimy możliwość odbioru dowodu osobistego, zweryfikujemy naliczone podatki i inne należności
względem gminy oraz dokonamy zapłaty.
Papierowa administracja odchodzi
dziś w niepamięć
Obserwując jak rozwija się rynek e-usług w Polsce, nie można nie zgodzić się
z twierdzeniem, że tradycyjna forma administracji jest dla mieszkańców coraz mniej
atrakcyjna. Obecnie korzystamy z usług elektronicznych na masową skalę i to nie tylko
w poszukiwaniu informacji, rozrywki i komunikacji, ale również w załatwianiu spraw
branżowych np.: bankowych, finansowych,
ubezpieczeniowych czy też związanych z po-

dróżowaniem, zakupem i sprzedażą nieruchomości.
Nowo wprowadzane e-usługi w administracji to naturalna kontynuacja procesu informatyzacji naszego życia. Platforma ePUAP umożliwia szybsze i łatwiejsze załatwianie najbardziej powszechnych spraw obywatelskich związanych ze zmianą stanu cywilnego, narodzinami dziecka, alimentami, wyborami samorządowymi, działalnością gospodarczą, podatkami i innymi opłatami
(np.: mandatami), uzyskaniem prawa jazdy,
rejestracją pojazdu i kartami parkingowymi.
Kolejną kategorię spraw stanowią branże takie jak: rolnictwo, budownictwo i infrastruktura. Korzystanie z tej formy kontaktu z administracją pozwala na spożytkowanie naszego wolnego czasu na to, na czym najbardziej nam zależy.
Projekt „Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce” realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją STIWEK
(Fundacja na Rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury),
a partnerami, czyli: gminą Świątniki Górne,
gminą Babice, gminą Liszki, gminą Mogilany, gminą Siepraw, gminą Sułkowice, gminą
Sułoszowa, powiatem w Myślenicach. Współfinansuje go Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013. Projekt trwa od 1 marca 2014 do
31 lipca 2015 r.
Monika Górska
Szanowni Mieszkańcy Gminy Liszki
Bardzo dziękuję za zaufanie, jakim Państwo obdarzyli mnie oddając swój głos
podczas wyborów 16 listopada 2014 r.
Dziękuję za poparcie zarówno w wyborach na stanowisko Wójta Gminy Liszki jak
i do Sejmiku Małopolskiego. Składam serdeczne podziękowania także tym wszystkim, którzy pomagali i wspierali mnie
podczas kampanii. Nie była to łatwa kampania biorąc pod uwagę doświadczenie
innych kandydatów. Tym bardziej jestem
wdzięczna osobom, które zaangażowały
się we wspólną pracę. Szanuję decyzję
tych z Państwa, którzy na moją kandydaturę nie głosowali. Uczestnictwo oraz decydowanie w tak ważnym wydarzeniu jak
wybory do samorządu jest prawem każdego z nas. Gratuluję wszystkim zwycięzcom tych wyborów. Mam nadzieję, że nowo wybrany Wójt i Rada Gminy będą prowadzili rozsądną politykę na rzecz rozwoju gminy i spełnią nasze oczekiwania, czego Państwu i sobie życzę. Serdecznie dziękuję.
Z wyrazami szacunku
Barbara Czech

ZIEMIA LISIECKA

8
W kościele parafialnym w Liszkach od siedmiu lat trwają remonty, dzięki którym świątynia nie tylko odzyskuje dawny wygląd, ale przede wszystkim poprawia się jej stan techniczny.

Remonty od podstaw
Prace rozpoczęto od odwodnienia terenu wokół kościoła i osuszenia jego murów, co
pozwoliło wstrzymać dalsze niszczenie budowli. Poprawiono instalację odgromową
i wyplantowano teren wokół kościoła oraz
wybudowano nowe alejki. Wykonano schody
z piaskowca przy trzech wejściach do świątyni oraz odnowiono kamienny portal przy
głównym wejściu. Zakupiono i zamontowano nową bramę główną do kościoła.
Wykonano generalny remont pieca centralnego ogrzewania oraz wymieniono rury
grzewcze (rocznie do ogrzania świątyni zużywa się około 20 – 25 ton węgla). Remonto-

wi poddane zostały także organy kościelne.
Odnowiono witraże kościelne, na których zamontowano podwójne okna zewnętrzne.
Najbardziej kosztowną inwestycją było
zabezpieczenie spękań na kopule kościoła.
Podczas prowadzonych prac wykorzystano
nowoczesne technologie z wykorzystaniem
włókna węglowego (koszt ponad 200 tysięcy
złotych). Ocieplono także cały strych przez co
w obiekcie będzie zdecydowanie cieplej i nie
będzie się skraplać para wodna.
Po tych najpilniejszych pracach nadszedł czas renowacji wnętrza świątyni. Pod
nadzorem konserwatora zabytków przepro-

Z policyjnych statystyk
Policjanci z Komisariatu Policji w Zabierzowie zatrzymali w Liszkach 17-letniego
mieszkańca gminy Liszki, jako podejrzanego o kradzież elektronarzędzi na szkodę
mieszkańca gminy Liszki. Sprawca usłyszał
zarzut kradzieży mienia.
W Kryspinowie policjanci zatrzymali
25-letniego mieszkańca gminy Czernichów, jako podejrzanego o posiadanie
środków odurzających w postaci marihuany. Zatrzymany okazał się również poszukiwanym do odbycia kary pozbawienia
wolności i po przedstawieniu zarzutów za
posiadanie środków odurzających przekazano go do Zakładu Karnego.

Także w Zabierzowie zatrzymano podejrzanego o posiadanie środków odurzających
w postaci marihuany (28-letniego mieszkańca gminy Zabierzów), któremu przedstawiono zarzut posiadania środków odurzających.
Policjanci z Komisariatu Policji w Zabierzowie zatrzymali w Krakowie 18-letniego
mieszkańca gminy Wielka Wieś, jako podejrzanego o posiadanie środków odurzających

wadzono renowację obrazu Matki Boskiej Lisieckiej, przysłony i całego ołtarza głównego.
Kolejnym krokiem było malowanie prezbiterium i wymiana oświetlenia głównego ołtarza.
Również pod nadzorem konserwatora
zabytków odnowiono obydwa ołtarze boczne wraz z obrazami św. Mikołaja i św. Jana
Kantego. Drewniane ołtarze rozebrano i przewieziono do specjalistycznej pracowni, gdzie
wraz z obrazami zostały zabezpieczone z użyciem nowoczesnych technologii. Koszt konserwacji trzech ołtarzy wyniósł ponad 300 tysięcy złotych. Obecnie w konserwacji znajdują się cztery stacje drogi krzyżowej.
Rozpoczęliśmy malowanie nawy bocznej. W ramach prac wszystkie ubytki tynków
są dokładnie uzupełniane. Malowanie całej
świątyni pewnie zajmie nam cały przyszły rok.
Tak ogromny i kosztowny zakres prac jest
możliwy dzięki ofiarności parafian, za co pragnę im szczególnie podziękować – mówi proboszcz lisieckiej parafii ksiądz Władysław
Szymoniak.
W świątyni wykonano także wiele innych inwestycji – m. in.: nagłośnienie procesyjne wokół kościoła, oświetlenie wieży kościelnej, remont zakrystii, nowy komin do
ogrzewania, monitoring.
Prace remontowe prowadzone były także na plebanii. Wymieniono wszystkie okna
i spróchniałe drzwi oraz pokrycie dachu. Wykonano nowe ogrzewanie i zaadaptowano
odpowiednio pomieszczenia. Uzupełnieniem
była nowa elewacja obiektu.
Przebudowano pomieszczenia gospodarcze przy plebanii. W ten sposób powstała
sala teatralna z widownią dla 160 osób oraz
trzy salki, z których na bieżąco korzysta młodzież. W otoczeniu plebanii powstało ogólnodostępne boisko dla dzieci i młodzieży, a cały teren został uporządkowany. Również budynek organistówki został poddany pracom
renowacyjnym polegającym na wykonaniu
nowej elewacji i dachu. (TAŁ)

w postaci marihuany. Zatrzymanemu
przedstawiono zarzut posiadania środków
odurzających.
W Zabierzowie zatrzymano 24-letniego
mieszkańca powiatu olkuskiego, jako podejrzanego o dokonanie oszustwa na
mieszkańcu Balic. Zatrzymany po wylegitymowaniu okazał się również poszukiwanym do odbycia kary pozbawienia wolności, wobec czego został przekazany do Zakładu Karnego po wcześniejszym przedstawieniu zarzutów o oszustwo.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbył się II etap konkursu „Dzielnicowy Roku 2014”, w którym uczestniczyli dzielnicowi ze wszystkich Komend Miejskich i Powiatowych podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Policjanci z Komisariatu Policji w Zabierzowie zajęli odpowiednio: sierż. sztab. Paweł Rusinek IV miejsce, sierż. Sztab. Marta Wojtaszek XII miejsce. (red)
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Stawki podatków na 2015 r.
Wysokość rocznych stawek podatków od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,61 zł od 1 m²
powierzchni

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych

4,42 zł od 1 ha
powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,11 zł od 1 m²
powierzchni

Wysokość rocznych stawek podatków od budynków lub ich części:
mieszkalnych

0,71 zł od 1 m²

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

18,36 zł od 1m²

wykorzystywanych na garaże związane prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie transportu drogowego

10,20 zł od 1 m²

zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu

6,73 zł od 1 m²

użytkowanych na prowadzenie działalności artystycznej

5,29 zł od 1 m²

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia usług agroturystycznych

5,29 zł od 1 m²

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia usług turystyczno-sportowych

5,29 zł od 1 m²

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

7,41 zł za 1 m²

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

4,54 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

2,04 zł od 1 m²

od budowli

2% ich wartości

powierzchni użytkowej

powierzchni użytkowej

powierzchni użytkowej
powierzchni użytkowej
powierzchni użytkowej
powierzchni użytkowej
powierzchni użytkowej
powierzchni użytkowej

powierzchni użytkowej

Troje uczniów naszego Gimnazjum oraz dwie absolwentki wraz z Dyrektor Janiną Grelą i nauczycielką Anną Płonką, wzięły udział w wycieczce do Warszawy, której celem
było odebranie nagród za udział i zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie „Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”.

Nagrody dla
gimnazjalistów z Mnikowa
Gala wręczania nagród odbyła się
w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego.
Na uroczystość przybyło wielu uczniów
z całej Polski, którzy zostali nagrodzeni lub
wyróżnieni w konkursach, związanych
z wsią w wielu kategoriach: pracy literackiej, dzieła malarskiego oraz pracy badawczej. Gala rozpoczęła się od przemowy każdego z członków komisji.
Wystąpienia dotyczyły głównie znaczenia wartości i ideałów w kształtowaniu
młodych ludzi. Następnie zostały wręczone
nagrody, dyplomy, puchary oraz podziękowania dla nauczycieli i dyrektorów. W ka-

tegorii pracy literackiej „Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania” I miejsce

Rada Gminy Liszki (VI kadencji) uchwaliła
wysokość stawek podatków od nieruchomości na terenie gminy Liszki obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku. Stawki podatku od nieruchomości wzrosły o 2%
w stosunku do poprzednio obowiązujących (w latach 2013-2014 były takie same).
Podatek od środków transportu pozostał
na niezmienionym poziomie od 2012 roku.
Rada Gminy Liszki zwolniła od podatku
od nieruchomości na terenie gminy Liszki
grunty, budynki lub ich części, budowle lub
ich części zajęte na: prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
prowadzenie nieodpłatnej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu z wyłączeniem zajętych, wydzierżawionych lub wynajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; prowadzenie obsługi ekonomiczno-administracyjnej w zakresie oświaty; gromadzenie materiałów bibliotecznych; prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, z wyłączeniem zajętych, wydzierżawionych lub wynajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnione z podatku od
nieruchomości będą także sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami kanalizacyjnymi i wodociągowymi
służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowemu odprowadzeniu ścieków oraz
oczyszczalnie ścieków z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków. Kolejne
zwolnienie dotyczy gruntów i budynków stanowiących mienie komunalne nie oddane
w posiadanie zależne.
Rada Gminy zwolniła z podatku rolnego
grunty zajęte na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony pożarowej oraz nieodpłatnej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. (TAŁ)
w Polsce zajęła nasza absolwentka, Paulina
Tekieli (zeszłoroczna uczennica klasy IIIa),
wyróżnienie przyznano Karolinie Bobak
– również absolwentce, uczennicy klasy
IIIb. W kategorii artystycznej „Pejzaż wiejski” I miejsce za rysunek otrzymał Michał
Bentkowski z kl. IIb, za tkaninę Gabriela
Białkowska z kl. IIIa, a III miejsce za pracę
malarską Kinga Solarz z kl. IIb. Wszystkim
wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy.
Gimnazjum w Mnikowie
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Niegdyś życie na wsi toczyło się w rytm kalendarza kościelnego. Zgodnie z nim rok rozpoczynał Adwent –okres przygotowujący wiernych na przyjście Pana Jezusa w Boże Narodzenie. Codziennie przed świtem liczni wierni wędrowali do kościołów parafialnych
w Liszkach, Morawicy i Rybnej, by uczestniczyć we mszy świętej roratniej. Jej nazwa pochodzi od słów śpiewanej podczas liturgii pieśni „Rorate coeli desuper” (Niebiosa rosę
spuście nam z góry).

Boże Narodzenie na
ziemi lisieckiej
6 grudnia Kościół od wieków czci św.
Mikołaja z Miry. To ważna data w kalendarzu parafii lisieckiej – święto jej patrona. Ze
szczególną niecierpliwością na ten dzień wyczekiwały dzieci. W drugiej połowie XIX wieku na terenach obecnej gminy Liszki znany
był, choć ze względów finansowych nie praktykowany powszechnie, zwyczaj obdarowywania najmłodszych skromnymi podarkami,
zwanymi mikołajkami.
W ranek imienin św. Mikołaja dzieci
znajdowały pod poduszką pierniki w kształcie świętego biskupa, cukierki, bułki oraz gałązki (rózgi?). W tym czasie raczej nie praktykowano zwyczaju przebierania się dorosłych za biskupa Miry. Być może jedyny wyjątek stanowiły wędrówki po Morawicy miejscowego organisty, który w latach
70. XIX w. ubierał kapę, złocistą infułę, w rękę brał pastorał, twarz maskował lnianą brodą i chodził po chatach. Towarzyszył mu diabeł z widłami – postrach niegrzecznych dzieci, ale nie tylko… Raz zdarzyło się, że „Czart”
mocno przestraszył zamożnego gospodarza,
od którego próbował wydobyć pieniądze.
Podczas wizyt w domach św. Mikołaj odpytywał dzieci z wiadomości katechizmowych,
po czym wręczał im podarki. Po tej pracy
chętnie zasiadał do stołu, by w towarzystwie
dorosłych coś przekąsić. Nie pogardzał zresztą także alkoholem.
Od połowy grudnia mieszkańcy wsi
przygotowywali się do Godów, czyli świąt Bożego Narodzenia. Porządkowano dom i gospodarstwo. Przed Wigilią, w chatach, w których były dzieci i panny na wydaniu, u powały wieszano (czubkiem do podłogi) drzewko
iglaste. Zdobiono je piernikami, orzechami,
jabłkami i karmelkami.
Na marginesie dodajmy, że zwyczaj wieszania drzewka u sufitu powszechny był na
przełomie XIX i XX wieku także w Krakowie.
Karol Estreicher w książce „Nie od razu Kraków zbudowano” wspominał, iż umieszczenie przez Stanisława Wyspiańskiego w dramacie „Wyzwolenie” wiszącej choinki, pewien
nie znający realiów krakowskich literaturoznawca zinterpretował jako „zupełną rejekcję heterogenicznej tradycji” i „wyzbycie się
przez poetę pleśni obyczajów”... Nie mógł się
bardziej pomylić.
Ale wróćmy na podkrakowską wieś. Na
ławie, przy której spożywano potem wieczerzę wigilijną, kładziono siano i słomę. Wiąz-

ki słomy (nazywane „kopami”) przywiązywano także do belek-stragarzy. Dobór potraw,
które spożywano podczas uroczystej kolacji,
był zróżnicowany. W Kaszowie na przykład
jedzono suchą rzepę z pęcakiem, groch, grzyby, barszcz i ziemniaki. Z kolei w Mnikowie
popularne były: żur na grzybach z ziemniakami, kasza jaglana z suszonymi śliwkami
oraz polewka z siemienia lnianego i mąki ze
startej kaszy jaglanej, którą jedzono z krupami perłowymi. Do tego dochodziła sztrucla,
a w bogatszych domach kluski z makiem.
Zgodnie z tradycją wieczerzę wigilijną
rozpoczynano, gdy na niebie rozbłysła pierwsza gwiazda. Po wspólnej modlitwie przychodziła kolej na składanie życzeń i łamanie się
opłatkiem. Następnie zasiadano do posiłku.
Pozostałą część wieczoru spędzano na śpiewaniu kolęd. Gdy zbliżała się północ większość domowników udawała się do kościoła
na pasterkę.
Warto podkreślić, że opłatkiem (barwionym) karmiono także zwierzęta. Ciekawy
obyczaj występował w Morawicy. Tamtejsi
gospodarze na początku wieczerzy wigilijnej
wykrajali z bochna mały kawałek chleba,
a w ubytek wkładali poświęcony opłatek. Tak
przygotowany chleb umieszczali pod obrusem. Po kolacji zanoszono go do obory i dzielono pomiędzy bydlęta.
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia zazwyczaj spędzano we własnych domach,
ewentualnie odwiedzano krewnych i bliskich
sąsiadów. Powstrzymywano się od wszelkich
niekoniecznych prac w domu i w gospodarstwie. W Szczepana, czyli w drugi dzień świąt,
wierni przynosili do kościoła owies, aby kapłan go poświęcił. Zgodnie z panującym obyczajem, chłopi obrzucali ziarnem księdza, kościelnego oraz siebie nawzajem, na pamiątkę
ukamienowania św. Szczepana.
W drugi dzień świąt młodzież rozpoczynała kolędę. Zazwyczaj chodzono z szopkami, turoniem lub rozświetloną płomieniem
świecy kolorową gwiazdą. Z reguły szopki,
wzorem krakowskich, posiadały dwie wieże.
W ostatniej dekadzie XIX wieku, oprócz małych szopek, z którymi kolędowali młodsi
chłopcy, noszono także duże konstrukcje, na
tle których występowały lalki-kukiełki: herod,
ułan, czarownica, diabeł, kominiarz, góral,
krakowiak, dziad itp. Podczas kolędowania
oraz spektaklu jasełkowego przygrywali chodzący z grupą muzykanci. W tym czasie

w Kaszowie były trzy małe szopki i jedna duża. Z tą ostatnią chodziło sześciu starszych
parobków i trzech grajków.
Kolędnicy chodzący z gwiazdą, specjalizowali się w tzw. okolędowaniu. Goszcząc
w domu, w którym mieszkała panna na wydaniu, śpiewali pieśń wychwalającą dziewczynę, jej cechy charakteru i kolejne elementy
stroju. Na przykład w Mnikowie śpiewano:
Jest tu Marysia, ładna panienka, róży kwiat
Służą jej panowie i kawalerowie, cały świat.
Skrzy jej cnota, chusteczka od złota, Jaś to dał,
Bo się w Marysi, ładnej panience zakochał.
(itd.)
Jeśli dziewczyna była hojna i odwdzięczyła się odpowiednio dużym datkiem, zadowoleni kolędnicy kończyli wizytę. Poskąpienie pieniążków ściągało na nią zemstę „kolędarzy”, którzy rozpoczynali nową pieśń, wyśmiewając skąpą pannę, nieraz w bardzo niesympatyczny sposób.
Zdarzało się, że pewne formy kolędowania były zwalczane przez duszpasterzy. Na
przykład w 1893 roku proboszcz morawicki
zakazał chodzenia z turoniem. Prawdopodobnie decyzję tę podjął ks. Józef Pajączewski, który nieco wcześniej objął rządy w parafii. Notabene kapłan ów zwalczał także zwyczaj obsypywania się owsem w drugi dzień
świąt. Skłonił go do tego brak umiaru wykazywany przez kultywujących ten obyczaj.
27 grudnia był dniem sprzątania po
świętach. Ze słomy, która leżała na stole wigilijnym, gospodarze pletli powrósła. Następnie opasywali nimi drzewa w sadzie, by
w nadchodzącym roku wydały moc owoców.
Na pola wynoszono także wiązki słomy spod
powały. Również one miały przyczynić się do
pomnożenia plonów.
Adam Kowalik

PODZI ĘKOWANIE
Mieszkańcom Piekar, którzy okazali
mi zaufanie, serdecznie dziękuję
a u progu Nowego Roku składam
życzenia wszelkiej pomyślności.
Z wyrazami szacunku
Janina Olejko

PO DZ I ĘKOWANIE
Bardzo dziękuje wszystkim mieszkańcom gminy Liszki i Czernichów, którzy
oddali głos na moją osobę w wyborach samorządowych i za zaufanie
którym mnie obdarzyliście. Wasze
głosy dla mnie są drogowskazem do
działania. Postaram się nie zawieść
Państwa zaufania.
Zofia Pyla, Radna Powiatu
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Odzyskanie niepodległości w 1918 roku stało się przełomowym wydarzeniem w dziejach
polskiej historii. Dzień 11 listopada 1918 roku przyniósł światu koniec wielkiej wojny,
a Polsce długo oczekiwaną niepodległość oraz wiele nowych rozwiązań politycznych. Po
123 latach znów mogliśmy cieszyć się własnym państwem, wolnością i suwerennością.

Pieśni patriotyczne w Zespole Szkół w Liszkach

„Skąd Nasz Ród…”
W okresie dążenia do wolności, w czasie wojen i powstań ważną rolę odegrała muzyka. To właśnie muzyka patriotyczna, pieśni
narodowe i żołnierskie podnosiły na duchu,
motywowały do działań w obronie ojczyzny
i przypominały, że Polska istnieje, mimo że
nie było jej na mapach.
Dla nas dawne pieśni są ważną pamiątką i odgrywają dużą rolę w rozwijaniu tożsamości narodowej, o czym świadczą liczne
koncerty, czy przeglądy pieśni patriotycznych, jakie odbywają się z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości. Właśnie w ten sposób
to narodowe święto zostało uczczone w Zespole Szkół im. Św. Jana Kantego w Liszkach.
W hali sportowo-widowiskowej Zespołu Szkół odbyło się gminne śpiewanie pieśni
patriotycznych pod hasłem „Skąd Nasz Ród”.
Na tą wspaniałą uroczystość przybyły chóry
szkolne z prawie wszystkich szkół z terenu
gminy Liszki. Patronat nad imprezą objął
Wójt Gminy Liszki Wacław Kula, który ufundował dyplomy, wspaniałe nagrody oraz poczęstunek. Przygotowaniem całości zajęli się
Dyrektor Zespołu Szkół Dariusz Jach wraz
z nauczycielami. Głównym organizatorem
uroczystości była Dorota Kamińska – nauczyciel muzyki ze Szkoły Podstawowej
w Rącznej, która również cała imprezę poprowadziła.
Na uroczystość, wraz z chórami szkolnymi i ich opiekunami, przybyli także przedstawiciele Urzędu Gminy Liszki, Rady Gminy oraz liczne grono dyrektorów szkół z terenu gminy, proboszcz parafii w Liszkach
ksiądz Władysław Szymoniak, proboszcz parafii w Rącznej ksiądz Jacek Strzelecki, a tak-

że w zastępstwie, reprezentując honorowego
obywatela gminy Liszki księdza Stanisława
Móla prof. Antoni Przygrodzki.
Muzyczną podróż w czasy walki o wyzwolenie Polski spod zaborów rozpoczęto
wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Po hymnie swój repertuar przedstawiły kolejne chóry szkolne, prezentując wysoki
poziom artystyczny. Pieśni, które zabrzmiały
w tym dniu w lisieckiej hali, kreśliły kiedyś
ścieżki naszej historii i podążały za wydarzeniami.
Poza wartością historyczną i patriotyczną, pieśni żołnierskie to po prostu przepiękne utwory muzyczne. Wśród nich zabrzmiały „Przybyli ułani”, „Wojenko, wojenko”,
„O mój rozmarynie”, „My pierwsza brygada”,
czy „Szara piechota”. Zostały one zaprezentowane przez 230 wykonawców, uczniów szkół
z terenu gminy. I tak jak kiedyś pieśń patriotyczna wzruszała, pocieszała i dawała nadzieję, tak w tym dniu była dla wszystkich radosnym przeżyciem.

W czerwcu 2013 r. uczennice Szkoły Podstawowej w Czułowie – Emilia Marasik
i Julia Fiutowska wygrały konkurs, którego celem było zaprojektowanie miasteczka
na wzór UE. Przygotowany przez autorki opis, a następnie prezentacja miasteczka,
okazały się najlepsze i w nagrodę pod koniec września bieżącego roku laureatki konkursu pojechały na wycieczkę do Brukseli, którą zorganizował poseł Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.

Z Czułowa do Parlamentu
Europejskiego
Emilia Marasik i Julia Fiutowska pod
opieką Doroty Tyrały, która przygotowała
uczennice do konkursu, wyjechały do
Brukseli wraz z grupą innych uczestników
wyjazdu – również zwycięzców konkursów
organizowanych przez biuro poselskie.

Podczas pobytu w Belgii udało się zwiedzić
nie tylko samą Brukselę, ale także dwa inne
miasta – Brugię i Gandawę.
Największą atrakcją okazała się jednak
wizyta w Parlamencie Europejskim. Zanim
grupa weszła do gmachu Parlamentu, zwie-

Gminne śpiewanie pieśni patriotycznych, nie było w tym dniu jedynym wydarzeniem, związanym z rocznicą odzyskania niepodległości. Na ten dzień z myślą o całej społeczności lisieckiej, zaplanowana została uroczysta wieczornica patriotyczna, która rozpoczęła się o godzinie 17: 30. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, poprzedzone zostało wykładem pracownika Instytutu Pamięci Narodowej o Żołnierzach Wyklętych. To temat do niedawna całkowicie zakazany,
a i dziś bardzo niewygodny. Tego wieczoru
w spokoju i zadumie wszyscy obecni, niektórzy może po raz pierwszy, mogli usłyszeć
o działaniach polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, o tym, że po kapitulacji Niemiec dla dużej rzeszy żołnierzy
wojna się nie skończyła i trwała jeszcze długo. Był to wykład o prawdziwych bohaterach
i prawdziwych patriotach.
Po zakończonym wykładzie, uczniowie
klasy piątej i szóstej pod przewodnictwem
nauczycieli Anety Kowalik oraz Marii Chrzanowskiej, zaprezentowali obecnym występ
z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.
Pięknymi tekstami wprowadzili wszystkich
w patriotyczny nastrój. I w tym nastroju,
uczniowie szkoły, zaproszeni goście, mieszkańcy Liszek, oddali się uczcie muzycznej, jaką był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu szkolnego chóru pod dyrygenturą
Jana Kowalczyka i przy akompaniamencie
Ziemowita Pawlisza.
Po występie chóru na scenie zaprezentowali się wyjątkowi wykonawcy. Po dwa utwory solowo, wykonali obecni tego wieczoru
Wójt Gminy Liszki Wacław Kula oraz przy
własnym akompaniamencie na gitarze ksiądz
proboszcz Władysław Szymoniak. Na zakończenie wieczoru, wszyscy obecni, wspólnie
z chórem szkolnym i ponownie pod dyrygenturą Jana Kowalczyka w radosnym nastroju,
zaśpiewali kilkanaście znanych wszystkim
pieśni patriotycznych.
Krzysztof Micał
Fot: Dariusz Jach

dziła Parlamentarium. W Parlamencie
uczestnicy wyjazdu spotkali się z europosłami – Czesławem Siekierskim i Jarosławem Kalinowskim, którzy wyrazili swoje
refleksje na temat pracy w tej instytucji,
a także sytuacji politycznej w Polsce i w Europie. Chętnie odpowiedzieli też na pytania zadane przez gości. Potem wszyscy
udali się do głównej sali Parlamentu, gdzie
asystent posła Siekierskiego opowiedział,
jak wygląda praca polityków w tym miejscu.
Był to bardzo udany wyjazd, który na
pewno długo pozostanie w pamięci uczestników. Bez wątpienia było to ekscytujące
przeżycie, podczas którego nasze zwyciężczynie miały okazję dowiedzieć się wielu
interesujących rzeczy i dużo zobaczyć.
(SP Czułów)
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Wobec niepokojących propozycji różnego rodzaju nieuków i ignorantów na wycofywanie z listy obowiązujących lektur szkolnych najcenniejszych pozycji literatury polskiej,
jak „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza czy „Trylogii” H. Sienkiewicza lub podważanie roli
wielkich Polaków w historii i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie
„Na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów” postanowiło przybliżyć czułowskiej społeczności miejsca i postaci związane z Ojczyzną. W dwu kolejnych latach organizowaliśmy wyjazdy do
Lwowa oraz szlakiem Trylogii H. Sienkiewicza, a w bieżącym roku zaplanowaliśmy wyprawę na Litwę.
W poprzednim wydaniu Ziemi Lisieckiej zamieściliśmy pierwszą część relacji zawierającą wrażenia ze zwiedzania Sokółki, Kowna oraz pierwsze spotkanie z zabytkami Wilna. Kontynuujemy wspomnienia ze zwiedzania Wilna.

Za Niemen, za Niemen…
Obok katedry znajduje się dzwonnica
zbudowana na pozostałości jednej z baszt
obronnych. W wyniku powodzi w 1931 r. zawaliła się posadzka świątyni. W czasie prac
konserwatorskich odkryto w podziemiach
groby królów Władysława IV, Aleksandra Jagiellończyka, Królowej Elżbiety- pierwszej
żony króla Zygmunta Augusta oraz Barbary
Radziwiłłówny, która tutaj zawarła z nim
związek małżeński. Przy katedrze wybudowana została kaplica św. Kazimierza z jego relikwiami. W czasach sowieckich kaplica przekształcona była w galerię obrazów i zwrócona dopiero w 1989 r.
Po zakwaterowaniu w hotelu w centrum
miasta pierwsze kroki skierowaliśmy (jak
wszyscy zresztą Polacy) do Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Właśnie
miała rozpocząć się Msza św. Odprawiał ją
polski ksiądz mieszkający na Litwie, wielki
polski patriota. Jego homilia spowodowała,
że niektórym w oczach pojawiły się łzy. Każdy z nas zanosił Matce Bożej swoje zmartwienia, modlił się do niej za rodziny, za Ojczyznę,
prosił o zdrowie; wszak cudowna, jaśniejąca,
Ostrobramska Pani od wieków była naszą
Ostoją! Na prawym filarze kaplicy znajduje
się plakietka upamiętniająca pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego z napisem: „Dzięki Ci
Matko za Wilno”. Na wewnętrznej fasadzie
kaplicy widnieje napis w języku łacińskim:
„Mater Misericordiae – sub Tuum praesidium confugimus”, co znaczy „Matko Miłosierdzia – pod Twoją Obronę uciekamy się”.
Następnego dnia mieliśmy okazję znowu
uczestniczyć w tym miejscu we mszy św. Wieczorem mniej zmęczeni, poszli tam po raz
trzeci.
Stopiony z Ostrą Bramą jest barokowy
kościół Karmelitów pod wezwaniem św. Teresy ufundowany przez Stefana Krzysztofa
Paca. Niszczony w czasie najazdów moskiewskich i szwedzkich, w XVIII w. został przebudowany w stylu rokoko. Idąc w dół od kościoła św. Teresy napotykamy piękną barokową
Bramę Bazyliańską z XVIII w. Brama prowadzi do placu z cerkwią prawosławną Św. Ducha, w której znajdują się groby trzech pierwszych na Litwie Męczenników, uznanych za
świętych i Klasztoru Bazylianów. Władze carskie oddały cerkiew wyznawcom prawosławia, a jedno z pięter klasztoru zamieniły na
więzienie. Więziona była w nim polska mło-

dzież, studenci Uniwersytetu Wileńskiego, filomaci i filareci, o czym przypomina umieszczona nad bramą tablica.
W jednej z cel, zwanej Celą Konrada,
w której przebywał A. Mickiewicz. wmurowana jest tablica z napisem: „Umarł Gustaw, narodził się Konrad” (III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza). W Wilnie napotyka się wielokrotnie ślady pobytu poety m.in. kamienica Joanny Mickiewiczowej – ostatnie miejsce jego
pobytu w tym mieście oraz pomnika Mickiewicza z 1984 r. stojącego na skwerze obok zespołu architektury średniowiecznej. Zespół
złożony jest z kościoła i klasztoru Bernardynów oraz położonej w zakolu Wilenki perełki
architektury gotyckiej, kościoła św. Anny.
Z okien hotelu widzieliśmy górującą nad domami ogromną kopułę kościoła wzniesionego na pamiątkę kanonizacji św. Kazimierza
– patrona Litwy. Kościół pod jego wezwaniem, zbudowany w XVII w. na planie krzyża, kilkakrotnie był palony, zamieniony na
skład zboża przez armię Napoleona, w okresie zaborów na kościół prawosławny, w czasie I wojny światowej – protestancki, a za czasów władzy sowieckiej na muzeum ateizmu.
Obok kościoła znajduje się klasztor Jezuitów, w którym mieszkał m. in. św. Andrzej
Bobola – l patron Polski. Obecnie w części
klasztoru mieści się Gimnazjum Jezuitów.
Z inicjatywy biskupa Protasiewicza Jezuici
wybudowali gmachy Kolegium, któremu Stefan Batory w 1579 r. nadał status Akademii.
Rektorami uczelni byli m.in. Piotr Skarga i Jakub Wujek, wykładowcami m.in. Joachim Lelewel i bracia Śniadeccy, a studentami m.in.
A. Mickiewicz, Tomasz Zan, Juliusz Słowacki.
Uczelnia została zamknięta w okresie zaborów i otworzyła swoje drzwi dopiero w 1919
r. już, jako Uniwersytet im. Stefana Batorego.
Tutaj studiował m.in. Czesław Miłosz.
Z początku XV w. pochodzi przepiękna,
bogato zdobiona stiukowymi rzeźbami, późnobarokowa archikatedra pod wezwaniem
św. Piotra i Pawła na Antokolu, podniesiona
przez papieża Leona XIII do rangi katedry
diecezji żmudzkiej. Fundatorem jej był hetman litewski, wojewoda wileński Michał Kazimierz Pac. Jednym z najstarszych kościołów
w Wilnie jest franciszkański kościół Wniebowzięcia NMP na Piaskach, początkowo gotycki, po wielokrotnym zniszczeniu przebudowany w stylu barokowym, z cudowną figurą

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii
Panny.
Nad miastem górują trzy białe krzyże
połączone wspólnym cokołem – symbol
chrześcijaństwa miasta. Powstał za panowania księcia Olgierda, którego namiestnik
przyjąwszy katolicyzm, sprowadził czternastu
franciszkanów, którzy w tym miejscu (tzw.
Łysej Górze) zostali zamordowani przez pogan. Dla upamiętnienia ich męczeńskiej
śmierci postawiono kapliczkę, a w XIV w. trzy
drewniane krzyże. Tutaj byli także grzebani
powstańcy z 1863 r.
W czasie I wojny światowej władze niemieckie zezwoliły na odbudowę zniszczonych krzyży. Projekt pomnika był dziełem
Antoniego Wiwulskiego (twórcy Pomnika
Grunwaldzkiego w Krakowie). W 1950 r. władze sowieckie wysadziły pomnik w powietrze. Odbudowano go dopiero w 1989 r.
w okresie ruchu niepodległościowego na Litwie. Dziełem A. Wiwulskiego jest także tablica poświęcona w setną rocznicę śmierci
Tadeusza Kościuszki w kościele św. Jana.
Pałac Prezydencki zbudowany został
w XIX w. pierwotnie jako biskupi, potem jako rezydencja rosyjskiego cara i w końcu prezydenta.
Niezwykłych przeżyć w czasie pobytu
w Wilnie dostarcza cmentarz na Rossie, największy spośród cmentarzy katolickich
w tym mieście, założony w 1769 r. Przed murem cmentarnym znajduje się niewielki
cmentarzyk żołnierski. Centralną jego część
zajmuje mogiła z płytą z czarnego granitu
i bezimiennym napisem: „MATKA I SERCE
SYNA”. Cichną rozmowy, coś chwyta za gardło, biało-czerwone wiązanki kwiatów i do
tego ta starowinka o trzęsącym się głosie, recytująca piękny stworzony przez siebie wiersz
na cześć marszałka i jego legionów. Na cmentarzu żołnierskim spoczywają żołnierze polegli w walkach o Wilno w latach 1919-20,
a także żołnierze AK polegli w operacji Ostra
Brama w 1944 r. To jest właśnie Polska!
W obrębie murów starej Rossy znajdują
się groby wielu sławnych Polaków, wielu profesorów Uniwersytetu Wileńskiego. Tu pochowany jest Joachim Lelewel, Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz), Adam Piłsudski – brat Józefa, żona i siostra Marszałka,
malarz Franciszek Smuglewicz, archeolog
i pisarz Eustachy Tyszkiewicz, autor „Bajarza
Polskiego” – Antoni Gliński, Euzebiusz Słowacki ojciec Juliusza Słowackiego oraz jego
ojczym August Becu i wielu, wielu innych.
Ostatnim etapem naszej litewskiej podróży były Troki, dawna stolica Litwy, przeniesiona z Kierniowa przez Księcia Gedymina. Historycy, jako początek powstania miasta przyjmują wiek XIV, ale stare kroniki karaimskie podają datę wcześniejszą, wiek XII.
W Trokach zwiedziliśmy zamek wybudowany na wyspie, na jeziorze Galwie w wieku XV,
klasztor Bernardynów, dzielnicę Karaimską
ze świątynią, szkołą i uroczymi kolorowymi
domkami Karaimów, odwróconymi ścianami
bocznymi ku drodze i trzema oknami: dla Pa-

LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 / 6 (76)

13
dzanych zabytkach, istniejących legendach,
a także recytacjami przez uczestników wycieczki fragmentów poezji Mickiewicza, śpiewaniem różnego rodzaju pieśni, opowiadaniem „kawałów”.
Biuro Podróży „Krakturs” zapewniło
nam znakomitego pilota –Magdalenę Miszczak, rozmiłowaną w Litwie i znakomicie do
swej roli przygotowaną. W Wilnie oprowadzała nas miejscowa przewodniczka – Polka

mieszkająca na Litwie, która także we właściwy sposób zapoznawała nas nie tylko z zabytkami, ale istniejącymi w tym kraju problemami. Kierowca był niezwykle miły i odpowiedzialny, a wyprawa nadzwyczaj udana. Szkoda tylko, że ze względów finansowych więcej
dzieci nie mogło brać w niej udziału, bo była
to doskonała lekcja historii i patriotyzmu.

„Lotnik” Kryspinów od ponad dwóch lat to najprężniej działający ośrodek szkolenia piłkarskiego rzemiosła z terenu naszej gminy. W szeregach kryspinowskiego klubu występuje dziś blisko 70 dzieci w czterech grupach wiekowych.

Cieszy mnie fakt, iż coraz częściej jesteśmy dostrzegani przez drużyny z całej Polski,
które przebywając w Krakowie chcą rozgrywać z nami mecze towarzyskie. Podam tu chociażby przykład „Resovii” Rzeszów, z którą rywalizowaliśmy ostatnimi czasy dwukrotnie
– dodaje Krzysztof Sadko.
Zaznaczyć należy, iż organizacja zajęć
na taką skalę byłaby niemożliwa, gdyby nie
wydatna pomoc w organizacji rodziców,
sponsorów oraz zarządu klubu pod przewodnictwem Czesława Sadko, który sam stara się
aktywnie wspierać młodych piłkarzy.
Wielkie słowa uznania należą się wszystkim tym, którzy wspierają naszą codzienną
działalność, a więc sponsorom: Urzędowi
Gminy w Liszkach, Karczmie Rohatyna, Kraków Airport czy FHU Bako, ale i prezesowi naszego klubu oraz rodzicom, którzy sami zaangażowali się w pozyskiwanie środków zewnętrznych dla powołanego w ubiegłym roku
stowarzyszenia „Szkółka Piłkarska Kryspinów”. To m.in. dzięki ich staraniom możliwe
było zorganizowanie premierowego turnieju
Kryspinów Cup w listopadzie br. A jeszcze
w tym roku naszych najmłodszych odwiedzić
ma św. Mikołaj, z którym wizytę zapowiedział... aktualny reprezentant Polski – podkreśla Krzysztof Sadko, nie chcąc zdradzać
przygotowywanej niespodzianki.
„Lotnik” wciąż zaprasza wszystkich
chętnych do udziału w zajęciach. Więcej informacji otrzymają państwo na stronie internetowej klubu www.lotnik.futbolowo.pl lub
pod numerem telefonu 514 990 621.
(TAŁ)

na Boga, dla księcia Witolda i dla właściciela.
Próbowaliśmy kibinów, tradycyjnej potrawy
Karaimów. Patronem miasta Troki jest św. Jan
Nepomucen, którego figura widnieje w centrum miasta.
Zadziwiająco szybko upłynęła nam podróż w jedną i drugą stronę. W autobusie nie
oglądaliśmy żadnych środków masowego rażenia, ale czas wypełniony był opowiadaniami pani Madzi (pilotki) o historii Litwy, zwie-

Wychowują poprzez sport
Wszystko na dobre rozkręciło się w wakacje 2012 roku, kiedy to pieczę nad ówczesną drużyną orlików objął Krzysztof Sadko,
który dziś koordynuje pracą wszystkich drużyn młodzieżowych z Kryspinowa. Jak dziś
wspomina na pierwszych zajęciach zastał
sześcioro dzieci. Dziś w klubie prężnie działa
system szkolenia, w którym najmłodsi adepci futbolu mogą płynnie przechodzić kolejne
etapy futbolowego wtajemniczenia.
Sam przed dwoma i pół roku bym się nie
spodziewał w najśmielszych myślach, że z końcem 2014 roku będziemy mieli już za sobą
uczestnictwo w trzech obozach sportowych,
liczne sukcesy w turniejach czy wreszcie tak
wielką liczbę dzieciaków chcących uganiać się
za futbolówką – mówi Krzysztof Sadko, i od
razu prostuje iż w „Lotniku” poza rzeszą
chłopców trenują również dwie 11-letnie...
bliźniaczki Otylia i Oliwia Kuciel, a grono
uczestników pochodzi z wielu miejscowości:
od krakowskiego Salwatora, aż po Czułówek.
Dominującą grupę stanowią jednak dzieci
pochodzące z naszej gminy.
Trzeba przyznać, iż dzisiejsza sytuacja
w Kryspinowie znacząco odbiega od standardów jakie wówczas panowały. Dziś bowiem
wszystkie grupy młodzieżowe „Lotnika” występują w jednolitych tradycyjnych niebiesko-czerwonych barwach, a każde dziecko
ma do dyspozycji strój treningowy oraz klubowy dres.
Początki, jak to często bywa były trudne, lecz przyznać należy iż w odpowiednim
czasie zebrała się grupa kilku rodziców chcących pomóc przy organizacji i na efekty nie
trzeba było długo czekać. „Lotnik”, który
przed przyjściem trenera Sadko nigdy wcześniej nie wygrał meczu (!) dziś jest jedną
z najbardziej liczących się drużyn na terenie
powiatu krakowskiego. II miejsce w turnieju
Pcimianka Cup czy Sankovia Cup, III miejsce
w gronie 17 drużyn w turnieju z okazji 60-lecia „Krakusa” Nowa Huta, III miejsce w finale powiatu krakowskiego oraz X miejsce w finale wojewódzkim turnieju „Wakacje z Piłką” to tylko część sukcesów najmłodszych
„lotników”. Do okazałego dorobku kryspino-

wianie dołożyli ostatnimi czasy podium
w I Ogólnopolskim Halowym Turnieju Piłki
Nożnej Kryspinów Cup w kategorii orlików,
gdzie okazali się lepsi m.in. od gości z „Wisły” Kraków czy „Podbeskidzia” Bielsko-Biała! Zanosi się również, iż grupa orlików
w czerwcu zagra w elitarnym gronie finalistów mistrzostw Krakowa, gdyż po pierwszej
rundzie z kompletem 15 zwycięstw i 24punktową przewagą przewodzi rozgrywkom,
w których ich rywalem są m.in. „Świt” Krzeszowice czy „Liszczanka” Liszki.
Jak zaznacza Krzysztof Sadko, nie wynik jest w tym wszystkim najważniejszy,
a kształtowanie poprzez sport osobowości
najmłodszych. W „Lotniku” bowiem dużą
uwagę przywiązuje się do kultury zarówno tej
sportowej, jak i poza boiskiem.
Obecnie kryspinowianie trenują dwa
razy w tygodniu: w poniedziałki od godziny
15: 30 do 20: 00 w hali w Liszkach, w czwartki – na Bielanach. W weekendy zaś rozgrywają mecze w ramach rozgrywek ligowych
w poszczególnych grupach: trampkarzy
(roczniki 2000/01), młodzików (02/03), orlików (04/05) oraz żaczków (2006 i młodsi).
Drużyny startować będą również na kilku
turniejach oraz rozgrywać sparingi.

prof. Małgorzata Poniedziałek
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„Wisła” Kraków, „Podbeskidzie” Bielsko-Biała, „Resovia” Rzeszów, „Szczakowianka”
Jaworzno i... „Lotnik” Kryspinów. Czy to możliwe? I to jeszcze na terenie naszej gminy?
Na hali widowiskowo-sportowej w Liszkach rywalizowano o puchary Starosty Krakowskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach I Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Kryspinów Cup w kategorii U-12 i U-10.

Zapachniało ekstraklasą
Podczas dwudniowych zmagań, pierwszego dnia do rywalizacji przystąpili młodzicy. W grupie A znalazły się zespoły: „Wisły”
Kraków, „Unii” Tarnów, „Krakusa” Nowa Huta, „Pcimianki” Pcim oraz „Szczakowianki” Jaworzno. W grupie B obok gospodarzy wystąpili: „Resovia” Rzeszów, „Akademia Piłkarska
21” Kraków, MUKP Dąbrowa Górnicza oraz
UKS „Gryf ” Pleśna. Zespoły rywalizowały
systemem ligowym, a ostatecznie do półfinałów awansowały „Resovia”, która uległa w tej
fazie zawodów „Wiśle” Kraków 1: 0 oraz „Krakus” z „AP 21”, w których meczu padł wynik
3: 2. Jednak i nasi reprezentanci z Kryspinowa tanio skóry nie sprzedali i w doborowym
gronie do awansu z grupy zabrakło „lotnikom” remisu z „Resovią”. W meczu o 5. miejsce „Lotnik” musiał ostatecznie uznać wyższość „Szczakowianki” Jaworzno, podczas gdy
rzeszowian w karnych w meczu o najniższy
stopień podium odprawili adepci szkółki Tomasza Frankowskiego i Mirosława Szymkowiaka. W krakowskim finale „wiślacy”, prowadzeni przez mieszkańca Piekar Mateusza
Stolarskiego, ulegli „Krakusowi” 1: 3 i to nowohucianie mogli cieszyć się z premierowego tryumfu.
W analogicznej formule i w równie doborowym towarzystwie do rywalizacji
w drugmi dniu przystąpili orliki. Grupę
A stworzyli bowiem: „Wisła” Kraków, „Resovia” Rzeszów, UKS „Gryf ” Pleśna, MUKP Dąbrowa Górnicza oraz „AS Progres” Kraków,

a grupę B: „Lotnik” Kryspinów, „Podbeskidzie” Bielsko Biała, AP Gołcza, „Kmita” Zabierzów oraz „Iglopool” Dębica. Tutaj kryspinowianie spisali się jeszcze lepiej awansując
z grupy do półfinałów z pierwszego miejsca!
W 1/2 finału „Lotnik” zmierzył się z późniejszym tryumfatorem zawodów MUKP Dąbrowa Górnicza, i choć stawiał dzielny opór to
ostatecznie musiał ulec gościom z Zagłębia 1:
3. W finale MUKP pewnie pokonało 4: 0 akademię Jerzego Dudka, „AS Progres” Kraków,
a „Lotnik” rozprawił się 2: 0 z „Iglopoolem”
Dębica, sięgając po brązowe medale!
Gratką dla uczestników, którzy mogli
zebrać autograf albo spróbować strzelić mu
bramkę z rzutu karnego, była również obecność na zawodach bramkarza ekstraklasowego „Podbeskidzia”, Richarda Zajaca. Zajac
z wysokości trybun dopingował swojego syna reprezentującego barwy „górali”, na tyle
skutecznie iż 10-letni Adam z dorobkiem
ośmiu bramek sięgnął po koronę króla strzelców.
Cały turniej to wielki sukces zarówno
sportowy, jak i organizacyjny szkółki piłkarskiej LKS „Lotnik” Kryspinów. Fakt, że za nami uplasowały się takie zespoły jak „Wisła” czy
„Podbeskidzie” świadczy o tym, że dobrze wykonujemy pracę z naszymi chłopcami – mówi Krzysztof Sadko, trener grup młodzieżowych i pomysłodawca turnieju, który jak sam
podkreśla przy okazji turnieju mógł liczyć na
rzeszę rodziców dzieci uczęszczających na co

dzień do „Lotnika”. – Cieszy również, iż na nasze zaproszenie odpowiedziały tak renomowane marki piłkarstwa młodzieżowego z południa Polski. Jak podkreślali solidarnie, turniej
był jednym z lepiej zorganizowanych tego typu zawodów. Byłoby to jednak niemożliwe bez
sponsorów, którym pragnę raz jeszcze w imieniu wszystkich osób zaangażowanych w organizację oraz najmłodszych uczestników serdecznie podziękować.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali
na zakończenie zawodów pamiątkowe medale, a zespoły odjeżdżały po turnieju z okazałymi pucharami, dyplomami i statuetkami,
które ufundowały Województwo Małopolskie
oraz Starostwo Powiatowe w Krakowie.
W gronie partnerów znaleźli się Urząd Gminy w Liszkach, Karczma Rohatyna, Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Liszki oraz
Pizzeria Paolo. Nagrody indywidualne dla zawodników zapewnili natomiast Kraków Airport oraz hurtownia sportowa Kraksport.
W każdym dniu rozgrywek wybierano bowiem najlepszego bramkarza, obrońcę oraz
zawodnika zawodów, króla strzelców, króla
rzutów karnych oraz najlepiej wyszkolonego
technicznie zawodnika. Najlepszym zawodnikiem w kategorii U-10 uznano Adriana
Hajtę z drużyny gospodarzy. Każdy trener typował również lidera zespołu. W Lotniku takim mianem obwołano w pierwszym dniu
turnieju Jakuba Brzeźniaka, w drugim – Wiktora Karcza, strzelca siedmiu bramek.
Osobiście marzy mi się by zawody te były kontynuowane cyklicznie w okresie przedświątecznym. Już dziś bowiem możemy
stwierdzić bez cienia wątpliwości, iż zorganizowaliśmy najmocniej obsadzony turniej
w kategorii młodzików i orlików w powiecie
krakowskim w mijającym roku. A za rok winno być pod tym względem jeszcze ciekawiej...
– kończy trener Sadko.
(red)

Na hali widowiskowo- sportowej w Liszkach odbył się mecz
o Mistrzostwo Gminy Liszki w piłce nożnej halowej, pomiędzy Gimnazjum Liszki i Gimnazjum w Mnikowie. Zwycięzca
tego turnieju reprezentował gminę Liszki w Mistrzostwach Powiatu Krakowskiego w piłce nożnej halowej.

Zwycięstwo
i porażka
Mecz zakończył się wynikiem 12: 0
dla Gimnazjum w Liszkach. Strzelcy bramek: Michałek Daniel (3B) – 3 bramki,
Paczka Patryk (3B) – 3 bramki, Pac Dawid
(3C) – 2 bramki, Królik Sebastian – 2
bramki, Janas Jakub – 1 bramka, Solecki Filip – 1 bramka.
Gimnazjum w Liszkach wystąpiło
w następującym składzie: Solecki Wojciech
(3B), Michałek Daniel (3B), Paczka Patryk
(3B), Królik Sebastian (3B), Soból Sebastian (3B), Sotwin Dawid (2A), Klimas Bartłomiej (3C), Jaskowski Dawid (2A), Solecki Filip (1A), Pac Dawid (3C), Kowalik Ar-

tur (3B), Janas Jakub (1B), Siodłak Antoni
(2A).
Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego
w piłce nożnej halowej rozegrano w Słomnikach. Wzięło w nich udział siedem zespołów
(podzielonych na dwie grupy) reprezentujące gimnazja: Wawrzeńczyce, Liszki, Zabierzów, Słomniki, Zielonki, Przeginia, Skała.
Drużyna z Liszek rozegrała trzy mecze ale
niestety nie awansowała do kolejnej rundy
rozgrywek. Gimnazjum Liszki – Gimnazjum
Słomniki 1:0 (bramka Soból Sebastian); Gimnazjum Liszki – Gimnazjum Wawrzeńczyce
2: 2 (bramki: Paczka Patryk, Michałek Da-

niel); Gimnazjum Liszki – Gimnazjum Zabierzów 1-3 (bramka Królik Sebastian)
Zespół Gimnazjum w Liszkach wystąpił w następującym składzie: Solecki
Wojciech (3B), Michałek Daniel (3B), Paczka Patryk (3B), Królik Sebastian (3B), Soból Sebastian (3B), Sotwin Dawid (2A),
Klimas Bartłomiej (3C), Jaskowski Dawid
(2A), Solecki Filip (1A), Pac Dawid (3C),
Kowalik Artur (3B), Janas Jakub (1B), Siodłak Antoni (2A), Meus Michał (1A).
Marcin Sadko – Trener
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Na niedzielne październikowe wieczory Teatr Albertus przygotował dla swoich widzów
humor rodem z klasyki polskiej. 12 października odbyła się premiera spektaklu opartego na sztuce Józefa Blizińskiego „Pan Damazy, czyli spór o testament”. Spektakl poruszał aktualny od wieków temat sporów rodzinnych, wywołanych podziałem majątku.

Spór o testament
Barwne, kostiumowe przedstawienie
pełne dynamiki, humoru, ale też ciętej riposty przyciągnęło tłumy widzów. Jego akcję
najkrócej można by przedstawić następująco:
Do tętniącego życiem i gośćmi domu
niedawno owdowiałej Żegociny przyjeżdża
rejent. Wdowa liczy na jego pomoc przy podziale majątku, powołując się na testament,
którego… nie ma. Żegocina boi się, iż w takiej sytuacji wszystko przypadnie w udziale
bratu jej zmarłego męża – Damazemu. Próbuje użyć wszystkich swoich wpływów,
wdzięków i wrodzonego sprytu, aby utrzymać szwagra w nieświadomości. Ten, mając
w istocie dobroduszną naturę, początkowo
godzi się na wszystko. Żal mu jest jedynie
swojej córki Heleny, którą chciałby dobrze
wydać. Ale jak to zrobić bez należytego posagu…? Ponadto „nieboszczyk brat zostawił
fortunę, której na jedną osobę cokolwiek za
wiele. Jest wielu, którzy także nie pogardziliby, jakąś cząstką. Gdzie jest testament?!
W spektaklu wystąpili: Damazy Żegota
– Marcin Misztal; Pani Żegocina jego bratowa – Ewa Sikora; Rejent – Michał Koźbiał;
Helena córka Damazego – Urszula Kącik; Pa-

ni Tykalska siostra Żegociny – Renata Lach
– Pawłowicz; Filomena ich kuzynka – Agnieszka Majda; Emilia jej bratanica – Ewa Balicka; Seweryn siostrzeniec Żegociny – Mariusz Rupikowski; Antoni, jego brat – Przemysław Kwoka; Mateusz stangret – Jerzy Dymek; August mąż Emilii – Jarosław Baster;
Hilary jego przyjaciel – Rafał Baster/ Robert
Lach; Mańka – Aldona Dymek. Scenariusz
i reżyseria – Dorota Kamińska.

Stało się już tradycją, iż mnikowski teatr wraz z każdą wiosną i jesienią przedstawia kolejną premierę, która staje się nie tylko odbijającym się szerokim echem wydarzeniem kulturalnym, ale też okazją do wspólnego przeżywania radości. Z niekłamaną dumą możemy powiedzieć, iż przybywa do nas
publiczność z całego powiatu krakowskiego
i nie tylko.

Ta właśnie publiczność jest dla nas nagrodą i motywacją. W przyszłym roku Teatr
Albertus będzie obchodził 15 – lecie swojego
istnienia i nieprzerwanej działalności. Już
dziś zapraszamy na nasz jubileusz, na który
przygotowaliśmy dla Państwa sceniczną niespodziankę!
Teatr Albertus
Fot: Marek Majda

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie pasterze Bóg się wam rodzi....
Zbliżamy się do najpiękniejszego okresu w roku liturgicznym – Święta Bożego Narodzenia. W okresie tych
świąt wiele ciepła rodzinnego sobie nawzajem dajemy,
stajemy się życzliwsi oraz jakby bardziej kochający innych. Wsłuchujemy się w treści kolęd, rozważamy słowa kapłana oraz czytanej Biblii. Wśród nocnej ciszy
chcemy i słyszymy tylko dobre nowiny – Bóg się nam
narodził.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy złożyć Wam wszystkim – Drodzy Mieszkańcy
Gminy Liszki – życzenia pomyślności na ten Nowy Rok,
jak najmniej trosk, dużo radości w życiu osobistym i zawodowym a nieszczęścia oby omijały Was z daleka.
Prezydium Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Liszkach
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Książka przybliża dzieje wsi od średniowiecza do czasów współczesnych. Z uwagi na
szczupłość źródeł dotyczących pierwszych
wieków istnienia miejscowości, najszerzej została omówiona historia Liszek w XIX i XX
wieku. Książka jest bogato ilustrowana. Zawiera około 700 fotografii oraz mapki i rysunki. Współautorem warstwy albumowej jest Tadeusz Jajko. Integralną częścią pracy są dodatki: przygotowane przez pracowników Zespołu Szkół w Liszkach artykuły poświęcone kilkunastoletniej historii gimnazjum oraz dzieje LKS „Liszczanka” autorstwa Juliana Wlazło.
Do pracy nad książką przystąpiłem cztery lata temu, zachęcony przez radnych Liszek,
którzy obiecali pomoc w jej wydaniu – wyznaje Adam Kowalik. – Dziejami rodzinnej wsi
interesowałem się już wcześniej, czego owocem były m.in. artykuły na ten temat publiko-

17
Literatura dotycząca historii naszej gminy wzbogaciła się o kolejną pozycję. W sali teatralnej przy lisieckiej plebanii została zaprezentowana książka „Liszki – szkice z dziejów”. Autorem pierwszej tak obszernej pracy o Liszkach jest znany naszym czytelnikom
publicysta Adam Kowalik.

Książka o historii Liszek
wane na łamach „Ziemi Lisieckiej”. Oczywiście przygotowanie książki wymagało przeprowadzenia dodatkowej kwerendy w zasobach archiwów i bibliotek. Bardzo wiele interesujących wiadomości uzyskałem podczas
rozmów ze świadkami historii. Ze względu na
albumowy charakter wydawnictwa, musiałem mocno ograniczyć ilość zamieszczonych
w tekście przypisów. Informacje na temat wykorzystanych źródeł czytelnik znajdzie w bibliografii na końcu książki.

Autor jest absolwentem wydziału historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Książkę wydało Stowarzyszenie „Na rzecz Ziemi Lisieckiej” przy
wsparciu finansowym Samorządu Gminy
Liszki i sołectwa oraz sponsorów. Zainteresowani nabyciem książki mogą się kontaktować w tej sprawie telefonicznie, tel.:
504 100 471, 668 186 478.
(red)

Szkoła dla zdrowia w Rącznej
Metoda „trójpłaszczyznowo – osiowa” zapoczątkowana została przez lekarza medycyny, ortopedę i rehabilitanta Urszulę Hoppe, która sformułowała biomechaniczne kryteria oceny postawy ciała, według których człowieka rozpatruje się, jako prostopadłościan prawidłowej postawy. Metoda trójpłaszczyznowo – osiowa jest metodą
nowatorską, której skuteczność znalazła potwierdzenie w badaniach. Uzyskane rezultaty potwierdzają korzystny wpływ ćwiczeń trójpłaszczyznowo – osiowych na korekcję postawy ciała.
Kiedy ukończyłem kurs „Małopolski
Projekt SOS 3D w Edukacji i Sporcie”
współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Krakowie, postanowiłem wdrożyć metody Urszuli Hoppe na lekcjach wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Rącznej. Ustawianie całej sylwetki
w przestrzeni odbywa się w nawiązaniu do
wzoru prawidłowej postawy, określanych
przy pomocy zmodyfikowanych przyrządów Hoppe.

Przyrządy zmuszają do wykonywania
precyzyjnych ruchów. Dziecko ćwicząc steruje napięciem mięśni nadając mu odpowiedni kierunek i doprowadzając do symetrycznej pracy wzdłuż osi ciała. Dla diagnozowania wad postawy służyły także kontrole z wykorzystaniem lustra. Określiłem zasady
utrzymania prawidłowej postawy podczas
czynności dnia codziennego, w tym podczas
stania, siadania i siedzenia, leżenia, równoległego chodu, symetrycznego obciążania koń-

czyn dolnych po uprzednim ułożeniu ich
w osi długiej, w leżeniu na plecach, w siedzeniu i staniu z prezentowanymi przyrządami.
Systematyczne stosowanie ćwiczeń
doprowadzi do wyrównania dysharmonii
mięśni kończyn dolnych, od których w dużej mierze zależy prawidłowość postawy
ciała, ponieważ stanowią one „fundament”
naszej postawy. Nigdy nie przekraczam
granicy bólu podczas ćwiczeń, które najczęściej wykonuje się w relaksie, przy muzyce dostosowanej do zainteresowań
uczestników zajęć. Korekcja lokalna narządu ruchu odbywa się równocześnie z korekcją globalną w trzech płaszczyznach.
Leszek Matwij

Na hali widowiskowo – sportowej w Liszkach odbył się IV Wojewódzki Turniej Tańców
Polskich w formie towarzyskiej „O czapkę św. Mikołaja”.

Święto Tańca Polskiego
w Liszkach
Organizatorami turnieju byli: Fundacja
im. Ks. Siemaszki, Gmina Liszki oraz Zespół
Szkół w Liszkach. Organizację turnieju
wsparł Prezes Stowarzyszenia „Na rzecz Ziemi Lisieckiej” Paweł Miś. Honorowy Patronat
nad turniejem objęli: Wójt Gminy Liszki Wacław Kula oraz Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka. Impreza była współfinansowana ze środków otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Urzędu Gminy Liszki.
Na parkiecie zaprezentowały się 52 pary z 9 ośrodków tanecznych m.in. z Krakowa,
Łodzi, Brzezia, Niewiadowa, Dobczyc, Rzeszowa i Piekar. Pary startowały w 7 katego-

riach wiekowych: kat. 0 – do 6 lat; kat. I debiut – 7-9 lat; kat. I – 7-9 lat; kat. II open – 1012 lat; kat. III – 13-15 lat; kat.VI +V open 1630 lat; kat. 30+. Tancerze zaprezentowali się
w krakowiaku, kujawiaku, oberku i mazurze,
a młodsze kategorie zatańczyły polkę. Emocji i wzruszeń było co niemiara, a największy
uśmiech na twarzach publiczności wywołała
najmłodsza kategoria wiekowa – dzieci
w wieku do 6 lat. W trakcie turnieju swoje
umiejętności taneczne zaprezentował także
Zespół Taneczny „Chochliki”, działający przy
Fundacji im. Ks. Siemaszki w Piekarach.
Wszystkim parom, które wzięły udział
w turnieju składamy gratulacje i życzymy

wielu tanecznych sukcesów. Ogromne podziękowania kierujemy do rodziców dzieci
uczęszczających na zajęcia Zespołu Tanecznego „Chochliki”, którzy jak co roku spisali się
na medal, włączając się w pomoc przy organizacji turnieju. Wszystkim naszym sponsorom i darczyńcom składamy ogromne podziękowania za wsparcie i włączenie się
w popularyzację tańców polskich.
Kierownik Turnieju Anna Kruczek
– Fundacja im. Ks. Siemaszki

ZIEMIA LISIECKA
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Wydarzenia w przedszkolach
W Zespole Szkół w Liszkach odbyła się niezwykła uroczystość – pierwsze w historii
szkoły Pasowanie na Przedszkolaka. Grupa trzylatków i czterolatków pojawiła się
w naszych murach wraz z początkiem roku szkolnego.
Dzieci zaprezentowały swoje talenty poprzez śpiewanie piosenek, taniec i recytację
wierszyków przed liczną widownią. Po uroczystym pasowaniu, występach oraz gromkich oklaskach przyszedł czas na słodki poczęstunek. Cieszymy się, że to wyjątkowe popołudnie w przedszkolu upłynęło w rodzinnej i bardzo radosnej atmosferze.

W Oddziale Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Cholerzynie, w obecności
licznie przybyłych rodziców odbyło się
uroczyste pasowanie pod hasłem „Leśne
przedszkole”.
Występ rozpoczęły Krasnoludki – dzieci z grupy 3-latków, przebrane w piękne stroje uszyte przez Magdalenę Korpak i Małgorzatę Koźbiał. Krasnale zaprezentowały piosenki, instrumentację oraz pokaz tańca z kolorowymi wstążkami.
Następnie z piosenką na ustach na scenę wkroczyła „Jesienna orkiestra”- grupa
starszaków przebranych za jesienne listki.

Fot: Dariusz Jach

Grupa trzylatków i czterolatków pojawiła się w naszych murach wraz z początkiem roku szkolnego. Przygotowanie szkoły
na przyjęcie grupy przedszkolnej było wielkim wyzwaniem organizacyjnym zarówno
dla dyrekcji, jak i opiekunek dzieci. Przygotowano piękne, przestronne sale przedszkolne wyposażone w kolorowe meble i ogromną ilość zabawek. Do przyjęcia najmłodszych
uczniów naszej szkoły zostało przystosowane całe skrzydło budynku, wraz z zapleczem
sanitarno-gastronomicznym. Ogromną zaletą lokalizacji przedszkola jest zaplecze sportowe szkoły, boiska, hala sportowa i teren zielony wokół budynku.
Chętnie korzystamy z możliwości, jakie
daje nam szkoła i jej otoczenie szczególnie, że
spacery, ćwiczenia i zabawy na świeżym powietrzu są jedną z ulubionych form aktywności dzieci. Przedszkole otwarte jest w każdy dzień powszedni od godziny 7:00 do 17:00.
Wszystkie dzieci mają możliwość skorzystania z ciepłych, bardzo smacznych posiłków.
Bogate wyposażenie wraz ze sprzętem audiowizualnym uatrakcyjnia dzieciom pobyt
w przedszkolu. Nasza placówka została stworzona z myślą o bezpiecznym, twórczym i radosnym rozwoju dzieci, a o właściwe przygotowanie do dalszych etapów nauki, dba wykwalifikowana kadra.
Jedną z misji naszego przedszkola jest
rozwijanie tożsamości dzieci, poczucia przynależności do grupy przedszkolnej, rodziny,
miejscowości, regionu i kraju. Służą temu
między innymi różnorodne wycieczki, uczestnictwo w życiu kulturalnym Krakowa, celebrowanie świąt i pielęgnowanie tradycji.
Agnieszka Janas

Dzieci przygotowane przez Adrianę Czajowską-Malczewską recytowały jesienną poezję,
wykonały taniec jesiennych liści, a uwieńczeniem tego wspaniałego występu była instrumentacja do utworu A. Vivaldiego „Cztery
Pory Roku – Jesień”.
Utwory instrumentalno-wokalne zaprezentowane przez małych artystów przeniosły
wszystkich gości, w beztroskie, przedszkolne
lata. W nagrodę za cudowny występ dzieci zostały przyjęte przez Dyrektor Szkoły do grona społeczności przedszkolnej. Uroczyście
każdy przedszkolak został pasowany „Jesiennym Słonecznikiem”, który stał się symbolem
dumy, zabawy i ciepła.
Magdalena Korpak
Adriana Czajowska-Malczewska
Dzień pasowania na przedszkolaka w Oddziale Przedszkolnym dla 3-4 latków na
długo pozostanie w pamięci nauczycieli,
uczniów i rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeziorzanach.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym
dowód, jak dużo już potrafią. Dzieci recytacją, śpiewem i tańcem zaprezentowały się na
forum szkoły.
Kolejną częścią uroczystości było nadanie nazwy grupy – „Misie” oraz pasowanie
przez Dyrektor Grażynę Grandę każdego
dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego
ważnego wydarzenia każdy maluszek otrzymał plakietkę „Dzielny Przedszkolak” oraz
upominki od Szkolnej Rady Uczniowskiej
i rodziców.
Ewelina Staśko, Anna Kasztelewicz-Królik

W ramach spotkań z ciekawymi osobami,
oddział przedszkolny „Misie” w Szkole
Podstawowej w Jeziorzanach odwiedziła
higienistka stomatologiczna z Centrum
Zdrowia „Liszki” oraz Policjanci z Komisariatu Policji w Zabierzowie, a dokładnie
dzielnicowi z gminy Liszki.
Pielęgniarka opowiedziała dzieciom jak
należy dbać o swoje zęby, aby na długo pozostały piękne i zdrowe. Każdy przedszkolak
mógł nauczyć się prawidłowego szczotkowania zębów i dowiedzieć się ciekawych informacji na temat prawidłowego odżywiania,
które sprzyja zdrowym zębom. Natomiast policjanci opowiedzieli o swojej pracy oraz zapoznali dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego.
Spotkania z ciekawymi osobami pozwalają dzieciom na przybliżenie niektórych profesji dorosłych, ale także edukują. Dzieci poznają zasady bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia. Ważne, aby z tymi informacjami zapoznawać dziecko już od najmłodszych lat.
Ewelina Staśko

Ślubowanie I klasy
W Remizie OSP w Kaszowie odbyła się
doniosła uroczystość – dzieci z klasy I
ślubowały być dobrymi i godnymi
uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w
Kaszowie.
Uroczystość poprowadziła przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego,
która powitała zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz licznie zebranych rodziców i uczniów. Uczniowie
klasy I przygotowali program artystyczny, na który przybyły Wróżki–Dobra ze
swoimi pomocnikami oraz Zła, chcąca
zakłócić całe spotkanie.
Pierwszoklasiści zatańczyli poloneza, pięknie zaśpiewali piosenki oraz
pokazali, że potraﬁą ładnie recytować
wiersze. Wykazali się także znajomością
swojej Ojczyzny, zasad dobrego zachowania, przepisów ruchu drogowego, umiejętnościami matematycznymi, a prezentując swoje rysunki udowodnili, że potraﬁą też pięknie rysować. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań, wróżki zgodziły się na to, aby Dyrektor Szkoły dokonała pasowania pierwszaków na uczniów. Przed tym oczekiwanym momentem każdy pierwszoklasista wypił eliksir
wiedzy i połknął tabletkę mądrości.
Przed pocztem sztandarowym
pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi
Polakami, godnie reprezentować swoją
szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
(SP Kaszów)

