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Po kilkuletnich staraniach związanych z wieloma niezbędnymi procedurami oraz regulacjami 
prawnymi, 15 listopada 2018 roku w Kancelarii Notarialnej Piotr Lewicki w Liszkach została pod-
pisana umowa notarialna, którą Starosta Krakowski Wojciech Pałka przekazał w formie darowizny 
Gminie Liszki reprezentowanej przez Wójta Gminy Liszki – Pawła Misia, działkę drogową numer 
848/28 o pow. 0,83 ha położoną w Kryspinowie (osiedle POM). Działka ta jest przeznaczona jako 
dojazd i dojście do budynków osiedla oraz miejsce usytuowania uzbrojenia terenu (tj. wodociąg, 
kanalizacja, energia). Wartość darowizny to 1 343 724 zł.

Darowizna od Starosty Krakowskiego
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W niedzielę 21 października mieszkańcy 
gminy Liszki poszli do urn, aby zdecydować, 
kto będzie reprezentował ich interesy w Ra-
dzie Gminy przez najbliższe pięć lat. Emocje 
wyborcze już dawno opadły i przyszedł czas 
ciężkiej pracy nowej Rady.

Mieszkańcy obdarzyli nas swoim zaufaniem. 
To wielkie wyróżnienie, a zarazem duże zobowią-
zanie. Problemów jest wiele. Mamy nadzieję, że 
większość z nich uda się w tej kadencji rozwiązać. 
Chciałbym przy tej okazji podziękować mieszkań-
com Morawicy za wybór na następną kadencję. 
Morawiczanie poprali mnie aż w 86%. Będę się 
starał godnie reprezentować naszą miejscowość. 
Choć Morawica może dziś pochwalić się piękną, 
nowoczesną szkołą, pozostało jeszcze mnóstwo 
rzeczy do zrobienia. Mam tu na myśli wybudo-
wanie chodników, nowych zbiorników wodnych, 
otwarcie placu zabaw, utworzenie żłobka i wiele 
innych mniejszych rzeczy.

Chciałbym także podziękować radnym za wy-
bór na Przewodniczącego Rady. Teraz mam po-
dwójną rolę do spełnienia. Zostałem wybrany 
jednogłośnie. W związku z tym muszę szerzej 
patrzeć nie tylko na potrzeby mieszkańców Mora-
wicy, ale całej gminy. Tych potrzeb jest dużo. Nie 
mogę zagwarantować, że wszystko będzie zrea-
lizowane, bo wiele rzeczy nie jest zależnych od 
nas. Nie mamy wpływu na wzrost cen nośników 
energii, które przyjmujemy z dobrodziejstwem 
inwentarza. W ostatnim czasie bardzo wzrosły 
ceny usług. Jeśli porównam poprzednie kadencje, 
to przetargi np. kanalizacyjne czy wodociągo-

we wyglądały tak, że zwycięskie oferty wynosiły  
50 % kosztorysu inwestorskiego, a teraz po otwar-
ciu ofert przetargowych okazuje się, że wszystkie 
są znacznie powyżej tej wartości. Nie ma szans, 
żeby w ten sposób zaoszczędzić. Mieszkańcy mu-
szą mieć świadomość, że taniej już było.

Porozmawiajmy o planach na najbliższe 
lata. Podczas wyborów często powracał te-
mat skanalizowania południowej części gmi-
ny. Jakie priorytety wyznaczyła sobie rada  
w tej kadencji? 

Po wyborach spotkałem się z wójtem, aby 
porozmawiać o planach na najbliższą kadencję.  
W minionej kadencji priorytetem były sprawy 
związane z wodą, z infrastrukturą wodną. Dużo 
udało nam się tutaj zrobić, ale nie wszystkie in-
westycje zostały ukończone. W najbliższym cza-
sie będą budowane zbiorniki oraz sieć w Baczynie. 

Musimy te projekty dokończyć. Bardzo ważna jest 
kwestia budowy nowej szkoły w Kaszowie i rozbu-
dowy pozostałych placówek. Wiem, że mieszkań-
cy bardzo na to czekają.

Jeśli chodzi o kanalizację na południu, są pla-
ny, żeby nie tylko zrobić projekt, ale wybudować 
główną sieć prowadzącą przez trzy wioski. Całej 
inwestycji na pewno nie uda się wykonać w tej 
kadencji. Jest to kwestia tej, następnej i pewnie 
jeszcze następnej kadencji. 

Zanim rozpocznie się budowa kanaliza-
cji na południu konieczna jest rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Piekarach. Czy wy-
konano już jakieś kroki jeśli chodzi o rozpo-
częcie tej inwestycji?

Rzeczywiście musimy zacząć od rozbudowy 
oczyszczalni, która już osiągnęła 100% wydaj-
ności. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano 
200 000 zł na projekt, większość terenów wokół 
oczyszczalni została już wykupiona, a wójt planuje 
wykup dalszych działek. Koszt rozbudowy szacu-
jemy na ok.15 mln. Inwestycja ta jest konieczna 
nie tylko jeśli chodzi o przyszłe przyłączenie po-
łudnia, ale również z uwagi na sukcesywne podłą-
czanie się do sieci nowo powstałych domów i firm. 
Obecnie podpinane są dwie kolejne miejscowości. 
Mam tu na myśli Czułów i Baczyn.

Inwestycje oświatowe, rozbudowa kanalizacji 
to z pewnością najważniejsze zadania następnej 
kadencji, ale równocześnie będzie wykonywanych 
wiele mniejszych projektów takich jak budowa 
chodników, położenie nakładek asfaltowych, bu-
dowa placów zabaw. Teraz w Katowicach odby-

Zaufanie Mieszkańców to duże 
wyróżnienie, ale jeszcze 
większe zobowiązanie

- z Przewodniczącym Rady Gminy Liszki Zbigniewem Kaczorem rozmawiała A. Pyla
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wa się szczyt klimatyczny ONZ COP 24. Powinno 
się to także przełożyć na wszystkie gminy wokół 
Krakowa, również na naszą, w której zanieczysz-
czenie jest stosunkowo duże. Gmina Liszki leży  
w sąsiedztwie lotniska i autostrady A4. Staramy 
się, w miarę możliwości, zadbać o czyste powie-
trze i środowisko. Mamy środki na usuwanie azbe-
stu oraz na wymianę pieców. Chcemy, aby nasza 
gmina była przyjazna środowisku.

Przed nami wybory sołtysów. Wszystko 
wskazuje na to, że w tym roku zostaną one 
przeprowadzone w połowie stycznia. Czy 
mógłby Pan Przewodniczący przypomnieć 
mieszkańcom jakie są kompetencje sołty-
sów.

Sołtys reprezentuje sołectwo na zewnątrz. Do 
jego obowiązków należy także zwoływanie i or-
ganizowanie zebrania wiejskiego. Może uczestni-
czyć w pracach rady gminy, jednak bez prawa do 
udziału w głosowaniach. Nadzór nad działalnoś-
cią sołtysa sprawuje rada gminy i wójt. Podczas 
kampanii wyborczej spotykałem się kilkakrotnie 
z pytaniami dotyczącymi funduszów sołectwa. 
Mieszkańcy skarżyli się, że sołtysi mają jakieś 
swoje pieniądze i nikt nie wie, na co je wydają. 
Sądzę, że te pytania pojawiały się od mieszkań-
ców, którzy bardzo rzadko chodzą na zebrania 
wiejskie. Chodzi oczywiście o fundusz sołecki 
czyli pieniądze wydzielone z budżetu gminy, które 
wieś może przeznaczyć na wybrane przez siebie 
zadanie. Podział następuje na zebraniu wiejskim 
z reguły we wrześniu. Odbywa się to w ten spo-
sób, że rada sołecka wraz z sołtysem proponuje 
mieszkańcom na zebraniu wiejskim podział tego 
funduszu, który jest w granicach trzydziestu paru 
tysięcy na podstawowe bieżące cele w sołectwie. 
Mieszkańcy to przegłosowują i wnoszą poprawki. 

Natomiast innego funduszu sołtys nie ma. Sołe-
ctwo jest jednostką pomocniczą samorządu. Co 
więcej, sołtysi nie mają nawet prawa głosu na se-
sji rady gminy. Wszystkie inwestycje, wszystkie 
potrzeby rada sołecka z sołtysem zgłaszają do 
budżetu gminnego, a o sprawach budżetu decy-
dują radni.

W interesie wsi jest zatem dobra współ-
praca radnego z sołtysem. Czy Pana zdaniem 
łączenie obu tych funkcji przez jedną osobę 
jest korzystne dla dobra wsi?

W tym przypadku mam mieszane uczucia. Je-
żeli sołtys jest równocześnie radnym może ogar-
nąć wszystkie problemy, z którymi musi zmierzyć 
się dana wieś, z drugiej strony przy dużej wiosce 
podzielenie się obowiązkami może być korzystne. 
Wtedy obowiązki rozkładają się na dwie osoby.  
W jednych wioskach zdaje to egzamin w innych 
nie. Każda miejscowość jest inna i nie można te-
go generalizować. Tak samo jak w przypadku 
ostatnich wyborów samorządowych, wierzę, że 
mieszkańcy rozsądnie zdecydują, kto będzie re-
prezentował ich sołectwo. Dobra współpraca jest 
istotna na każdym szczeblu, dlatego bardzo ucie-
szyła mnie wiadomość, że została Pani wybrana 
na Członka Zarządu Powiatu w Krakowie. Liczę na 
dobrą współpracę Rady Gminy Liszki z powiatem. 

Dziękuję. W tej kadencji mamy solid-
ną reprezentację naszej gminy w Powiecie. 
Oprócz mnie mandat otrzymali również pani 
Janina Grela oraz pan Wojciech Kruk.

Korzystając z okazji chciałbym na nadchodzące 
Święta życzyć wszystkim Mieszkańcom zdrowia, 
spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobi-
stym oraz zawodowym. Mam nadzieję, że nadcho-
dzący Nowy Rok będzie dla nas wszystkich czasem 
sukcesów i nowych możliwości. 

W czwartek, 29 listopada odbyło się uro-
czyste przekazanie sprzętu przez Wójta Gminy 
Liszki jednostkom OSP z terenu Gminy Liszki, 
zakupionego w ramach konkursu „Bezpieczna 
Małopolska 2018”. Zgodnie z regulaminem kon-
kursu Gmina Liszki pokryła ze środków włas-
nych 50 % wartości zakupu, druga połowa zo-
stanie zrefundowana z budżetu Województwa 
Małopolskiego.

Wykaz sprzętu przekazanego jednostkom OSP:
-  Drabina ratownicza – OSP Liszki i OSP Ściejo-

wice
-  Maszt oświetleniowy LED do samochodu po-

żarniczego – OSP Morawica
-  Ubrania do działań bojowych i radiotelefon 

przenośny – OSP Kryspinów
- Ubranie do działań bojowych i opryskiwacze 

spalinowe (do gaszenia traw) – OSP Piekary
-  Defibrylator AED – OSP Mników i OSP Rączna
-  Aparaty powietrzne ochrony dróg oddecho-

wych – OSP Jeziorzany
-  Detektor napięcia i zestaw ratowniczy do cię-

cia szyb samochodowych – OSP Kaszów

Wartość sprzętu wynosi: 48 700,76 zł.

Zakup specjalistycznego sprzętu poprawi 
bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków oraz 
skuteczność ich działań podczas akcji ratowni-
czych, a tym samym przyczyni się do podniesie-
nia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gmi-
ny Liszki. red.

Jednostki OSP z Gminy Liszki z nowym sprzętem!
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Jak świętować to nie inaczej, 
jeno w kompanii!

Spektakl „Zagłoba swatem” 
na podstawie komedii Henryka 
Sienkiewicza przeniósł widzów 
w czasy i nastrój tak dobrze 
znane z sienkiewiczowskiej Try-
logii. Autor, piszący ku pokrze-
pieniu serc pokazał swoje mniej 
znane, komediowe oblicze. Nie 
brakło w nim jednak wciąż ak-
tualnych tekstów wywołujących 
zarówno uśmiech na twarzy, jak 
i zadumę w sercu. 

W trzydziestej sztuce Tea-
tru Albertus widzowie zobaczy-
li Polskę szlachecką. Aktorzy 
z radością zaprezentowali wy-
jątkowe, barwne staropolskie 
kontusze, uszyte specjalnie 
do tego wydarzenia. Nie bra-
kło również dźwięków i taktów 
mazura oraz znanych polskich 
pieśni. Ponad wszystko jednak 
ze sceny biła uciecha od ucha  
do ucha. „A to Polska właś-
nie!” – cytując za innym wy-
bitnym polskim autorem.  
W setną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści byliśmy szczęśliwi i dum-
ni. Warto dodać, iż spektakl 
został wpisany do Programu 

Wieloletniego „Niepodległa”  
i uzyskał zgodę na używanie 
oficjalnego logo.

W podobnym nastroju  
w mnikowskiej parafii obcho-
dzono 11 listopada – wyjąt-
kowe w tym roku Święto Nie-
podległości. Podczas Mszy św. 

TEATR ALBERTUS PO SZLACHECKU 
W SWOJEJ 30 SZTUCE 

z oficjalnym logo Programu Wieloletniego „Niepodległa”
w intencji Ojczyzny asystę li-
turgiczną ozdobiły te same 
piękne szlacheckie kostiumy,  
w których później aktorzy po-
prowadzili tradycyjny już śpiew 
pieśni patriotycznych, cieszą-
cy się od lat dużym zaintere-
sowaniem wśród Mnikowian.

„Mości panowie!
Na cześć onych przyszłych pokoleń! Niechże im Bóg błogo-

sławi i pozwoli ustrzec tej spuścizny, którą im odrestaurowaną 
naszym trudem, naszym potem i naszą krwią zostawujem…”

Henryk Sienkiewicz
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W roku 2012 Gmina Liszki 
podobnie jak wszystkie gminy 
w kraju została obciążona obo-
wiązkiem zorganizowania odbio-
ru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości, a mieszkaniec (lub 
w jego imieniu administrator lub 
zarządca nieruchomości) wpłaca 
na konto gminy opłatę za gospo-
darowanie odpadami. Rada Gmi-
ny Liszki podjęła w tym okre-
sie stosowne uchwały pozwala-
jące na funkcjonowanie nowe-
go systemu m.in. ustaliła staw-
ki opłaty (uchwała Rady Gminy 
liszki nr XXIII/189/2012 z dnia 
8 października 2012r.) w wyso-
kości: 12 zł miesięcznie/1 oso-
bę/m-c w przypadku odpadów 
gromadzonych nieselektywnie 
i 6 zł/1 osobę/m-c w przypad-
ku odpadów gromadzonych se-
lektywnie. Stawki te zmienio-
no w kwietniu 2015 r. zwięk-
szając je analogicznie na 15 zł 
i 9 zł, a następnie w sierpniu 
2015 r. stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami zbieranymi 
selektywnie została obniżona do 
8 zł / 1 osobę / m-c. Na podsta-
wie tych informacji jasno moż-
na stwierdzić, że na przestrzeni 
6 lat podwyżka pojawiła się tylko 
raz. Czy utrzymywanie tak dłu-
go niskiej stawki było słuszne? 
Trudno powiedzieć. Oczywiście 
koszty odbioru, transportu i za-
gospodarowania odpadów wzra-
stały z każdym rokiem, jednak 
ryczałtowe wynagrodzenie wy-
konawcy tej usługi dawało sta-
bilizację cenową. Należy zauwa-
żyć, że pomimo to Gmina Lisz-
ki nie była w stanie realizować 
ustawowo przewidzianych za-
dań tj. odbiorui zagospodarowa-
nia odpadów, usuwania dzikich 
wysypisk, edukacji ekologicznej 
i obsługi administracyjnej syste-
mu z wpływów z opłaty za go-
spodarowanie odpadami.

W roku 2018 kończy się umo-
wa zawarta z Firmą „MIKI” na 
odbiór, transport i zagospoda-
rowanie odpadów. Po ogłosze-
niu przetargu nieograniczone-
go na realizację tego zadania  

w roku 2019 wpłynęły trzy ofer-
ty, z których najtańsza wynio-
sła 3.941.894,16 zł. Przy tak wy-
sokim wzroście kosztów nie ma 
możliwości utrzymania dotych-
czasowej stawki. Po przeanalizo-
waniu różnych wariantów ustale-
nia nowej stawki i metod usta-
lania opłaty Rada Gminy Lisz-
ki uchwałą nr II/10/2018 z 29 li-
stopada 2018 r. dokonała zmia-
ny stawki na 24 zł/1 os./1m-c  
w przypadku przekazywania od-
padów zbieranych nieselektyw-
nie i 14 zł/1 os./m-c za odpady 
zbierane selektywnie. Zwiększo-
no również ryczałtowe stawki dla 
nieruchomości zamieszkiwanych 
sezonowo odpowiednio do 80 zł  
i 60 zł. Taka wysokość opłaty bę-

dzie obowiązywała od 1 stycznia 
2019r. Z przeprowadzonej anali-
zy wynika, że nawet przy zało-
żeniu 100% ściągalności opła-
ty kwota ta nie będzie wystar-
czająca nawet na wynagrodzenie 
dla Wykonawcy. Gmina z budże-
tu będzie musiała dopłacić mini-
mum 1.300.000,00 zł. Brak re-
strykcyjnych ograniczeń co do 
ilości odpadów również wpły-
wa na ciągły wzrost ilości odpa-
dów komunalnych przekazywa-
nych wykonawcy przez miesz-
kańców Naszej Gminy. Nie ba-
gatelny wpływ na wynagrodze-
nie Wykonawcy mają także opła-
ty za korzystanie ze środowiska, 
opłaty na składowiskach odpa-
dów, ale także koszty wynagro-
dzenia pracowników, ciągłe pod-
wyżki za media jak i wzrost cen 
paliw. Wszystko to bezpośrednio 
nas dotyka.

Referat Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska

Od stycznia będziemy 
płacić więcej za śmieci
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Spośród istniejących do dzi-
siaj na terenie gminy Liszki dwo-
rów i dworków, najskromniejszy 
tego typu obiekt znajduje się  
w Liszkach. Niepozorna architek-
tura nie przyciąga oka. Obecnie 
chyba nikt, poza mieszkańcami 
Liszek, nawet nie podejrzewa, 
że skromny budynek poszkolny, 
od niedawna siedziba Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, 
jest spadkobiercą wielowiekowej 
tradycji. 

Pierwszy dwór, wówczas jesz-
cze sołtysi, stanął w Liszkach 
już w średniowieczu. W 1418 ro-
ku kupił go, wraz z urzędem soł-
tysa, mieszczanin krakowski Mi-
kołaj Czeterwang (Czatirwang). 
Notabene sprzedawca także był 
zamożnym krakowianinem. Bu-
dynek miał dwie bramy, trzy ko-
mory i piwnice, o czym dowiadu-
jemy się z opisu sprawy napadu 
dokonanego na początku lat 30. 
XV wieku. 

W 1440 roku dwór wraz z go-
spodarstwem wykupili właści-
ciele wsi – tynieccy benedykty-
ni. Od tej pory budynek, wów-
czas niewątpliwie jeszcze drew-
niany, był siedzibą zarządcy ma-
łego folwarczku. 

W latach Sejmu Wielkie-
go, dwór pozostawał w rękach 
szlachcica Janowskiego, naj-
prawdopodobniej dzierżawcy. 
Potem wrócił w skład majątku 
należącego do kasztelana bie-
ckiego Franciszka Żeleńskie-
go, tzw. klucza piekarskiego. 
Być może właśnie wtedy sta-
nął obecny, murowany budynek, 
który w ewidencji długo nosił 
numer 1. Mieszkali w nim kolej-

ni rządcy. W księgach stanu cy-
wilnego znajdujemy nazwiska 
kilku z nich: pisarza dworskiego 
Michała Strzeleckiego (ok. 1820 
roku), jego następcy Tomasza 
Kotowskiego oraz polowego Ja-
na Konika (ok. 1843 roku). 

Na przełomie lat 50. i 60.  
XIX w. zarządca majątku Żeleń-
skich, Jan Walenty Skirliński, ot-
worzył tu zakład produkujący 
narzędzia rolnicze. Wytwarza-
no w nim: pługi, siewniki, bro-
ny, plewniki, wialnie, szatkow-
nice, klepadła do kos i sierpów, 
piły do drewna, powrósłoskręty 
i wozy gospodarcze. Niestety, 
potężna konkurencja ze strony 
krakowskich warsztatów mecha-
nicznych Ludwika Zieleniewskie-
go wymusiła zamknięcie manu-
faktury. 

Ówczesny folwark, od koń-
ca lat 60. XIX wieku własność 
przedsiębiorczego Skirlińskiego, 
składał się z czterech dużych bu-
dynków gospodarczych otacza-
jących prostokątny dziedziniec. 
Krótszy bok od strony południo-
wej zamykał spichlerz oraz sto-
jący obok inny, mniejszy obiekt. 

Podczas I wojny światowej 
spadkobiercy Jana Skirlińskiego 
sprzedali lisiecko-kryspinowski 
majątek kupcowi krakowskie-
mu Wiktorowi Suskiemu. Nowy 
właściciel został ziemianinem 
głównie ze względów prestiżo-
wych i nadal pozostał handlow-
cem. Tym łatwiej przyszła mu 
decyzja by folwark lisiecki zgło-
sić do parcelacji. Po jej prze-
prowadzeniu obejmował on już 
tylko ok. 50 ha gruntu. Śmierć 
Wiktora Suskiego w 1925 roku 

sprawiła, że ciężar zarządzania 
majątkiem przeszedł na jego żo-
nę Zofię. 

Prowadzenie gospodarstwa 
rolnego wymagało zatrudnienia 
kompetentnego rządcy. Oko-
ło 1926 roku tego zadania pod-
jął się szwagier Zofii Suskiej  
– Adam Rudolphi, dyplomowany 
inżynier rolnictwa. 

Tu wyjaśnijmy, że Zofia Su-
ska miała brata oraz trzy sio-
stry: Jadwigę, Irenę i Marię. Ru-
dolphiego poślubiła Irena. Nie 
posiadając własnego majątku 
ziemskiego Adam Rudolphi mu-
siał pracować na cudzej ziemi. 
Dzierżawił folwark w Borku Szla-
checkim koło Skawiny, a potem 
w Spytkowicach koło Zatora. 
Wreszcie przeniósł się z rodziną 
za Lwów, do Rajtarowic. Spalony 
podczas działań wojennych tam-
tejszy folwark, nie dawał szans 
na szybki sukces finansowy, to-
też Rudolphiowie chętnie przy-
jęli propozycję krewnej wzięcia 
w dzierżawę malutkiego folwar-
ku w Liszkach. 

Okres międzywojenny był 
bardzo trudny dla polskiego zie-
miaństwa. Boleśnie odczuło ono 
reformy Grabskiego. Także Zo-
fia Suska musiała sprzedać spo-
ry pas ziemi, by zapłacić zwięk-
szony podatek. Jakby tego było 
mało w 1929 roku rozpoczął się 
Wielki Kryzys, który szczególnie 
mocno uderzył w polskie rolni-
ctwo. Zniechęcony piętrzącymi 

się trudnościami, a może i kło-
potami ze zdrowiem, Adam Ru-
dolphi wycofał się z zarządzania 
Kryspinowem. Zmarł kilka lat 

DWóR W LiSZKACH
Liszki. Dwór od strony ogrodu.

Liszki. 1937 rok. 
Od lewej (góra) Rita, Adam, Irena, 

Adam, Anna, Irena Rudolphi
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później, w styczniu 1938 roku, 
podczas podróży pociągiem.

Wróćmy jednak do folwarku 
lisieckiego. W latach 20. XX wie-
ku powstała tu wyspecjalizowa-
na ferma kur rasowych. Na te-
renie otoczonego w 1927 roku 
murem ogrodu stanęły kurniki. 
Gospodynią była Irena Rudolphi, 
choć co należy podkreślić, ho-
dowlę prowadziła pod szyldem 
Zofii Suskiej.

Podczas II wojny świato-
wej dwór lisiecki, choć ciasny, 
przyjmował wielu gości pragną-
cych zejść z oczu Niemcom. Pa-
ni Irena, mimo że ledwo wiązała 
przysłowiowy koniec z końcem, 
chętnie wspomagała potrzebu-
jących, szczególnie pozbawio-
nych przez okupantów mająt-
ku wysiedleńców. Robiła to w 
duchu chrześcijańskiej miłości 
bliźniego. Od lat należała do III 
Zakonu św. Franciszka a jedno-
cześnie była zelatorką Róż Ró-
żańcowych. Przed wybuchem 
wojny opiekowała się także Ka-
tolickim Stowarzyszeniem Mło-
dzieży Żeńskiej w Liszkach. 

Tymczasem po dżumie hitle-
rowskiej, Polskę dotknęła bol-
szewicka cholera. Zwycięskie 
oddziały sowieckie podczas po-
chodu przez Liszki wyrządziły 
we dworze wiele szkód. W no-
wych warunkach społeczno-po-
litycznych niepodobna było kon-
tynuować przedwojenna dzia-
łalność gospodarczą. Posunięta  
w latach Irena Rudolphi opuściła 
Liszki. Niedługo potem, 1 kwiet-
nia 1951 roku zmarła. Swą star-
szą siostrę Zofię przeżyła tylko 
o trzy lata.

Teraz w budynku podwor-
skim zamieszkali lokatorzy. Pod 
koniec lat 50. wykupiła go wieś. 
Wkrótce stare mury rozbrzmia-
ły gwarem dziatwy szkolnej. Są-
siednie stajnie zagospodarowali 
lisieccy strażacy. Resztę folwar-
ku nabyła Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”.

Powiększony w latach 80. 
XX wieku o dodatkowe skrzyd-
ło budynek, po reformie szkolnej  
z 1999 roku stał się siedzibą Gim-
nazjum w Liszkach, a potem Za-
ocznego Liceum Ogólnokształ-
cącego „Suplement”. Po niedaw-
nym remoncie służy gminnej ad-
ministracji samorządowej. 

Adam Kowalik

Malownicze położenie gmi-
ny Liszki sprawia, że coraz wię-
cej ludzi wybiera te tereny jako 
miejsce swojego zamieszkania. 
Te piękne tereny zwróciły uwa-
gę inwestora osiedla ekologicz-
nych domów jednorodzinnych  
i po dokładnych analizach, wy-
bór padł na miejscowość Mni-
ków. Inwestor Zielonej Doli-
ny kupił prawie 18ha terenu 
w Mnikowie i swoja inwestycję 
rozpoczął od posadzenia po-
nad 30 tysięcy drzew. Kolej-
nym etapem było wytyczenie 
działek pod domy. Dzięki temu, 
mieszkańcy będą mogli od ra-
zu cieszyć się pięknym ogro-
dem. Wyznaczony teren pod 
budynek wynosi między 8 a 20 
arów, ale sama zabudowa bę-
dzie zajmować zaledwie 20% 
całego terenu.

Dbając o spójność osied-
la z terenami gminy, inwestor 
stawia na ekologiczne rozwią-
zania. Domy muszą być przy-
jazne środowisku i mieszkań-
com. W standardzie będzie 
gruntowa pompa ciepła, która 
z pewnością pozwoli zaoszczę-
dzić na rachunkach, a przy tym 
jest bardziej ekologiczna od 
tradycyjnych rozwiązań grzew-
czych. O czystość powietrza 
zadba wentylacja mechanicz-

na z rekuperatorem, a z myślą 
o alergikach powstała pełna in-
stalacja umożliwiająca montaż 
filtrów Hepa. W każdym ogro-
dzie umieszczone zostaną dwa 
zbiorniki na wodę opadową  
o pojemności 2000l, przezna-
czoną do podlewania ogrodów. 
Takie działanie zaoszczędzi 
mieszkańcom zbędnych wydat-
ków i wpisze się w trend racjo-
nalnego wykorzystania zaso-
bów wody pitnej. Wprowadzo-
na zostanie ograniczona stre-
fa ruchu samochodów. Miesz-
kańcy będą mogli dojechać do 
swoich posesji, natomiast nie 
będzie możliwości parkowania 
na drodze wspólnej. Stworzony 
został parking dla gości przy 
bramie wjazdowej, a po tere-
nie będzie możliwe poruszanie 
się meleksami. Wytyczone zo-
stały również dwie dodatkowe 
strefy: usług oraz sportu i re-
kreacji.

W dobie dzisiejszych czasów 
i problemów z zanieczyszcze-
niem powietrza, inwestor Zie-
lonej Doliny przy wyborze tere-
nu kierował się ekologią i przy-
rodą, które w gminie Liszki są 
ważnym elementem prowadzo-
nej polityki. 

Dagmara Pietrzak
Ecovillage Mników

Ekologiczne osiedle 
w MNiKOWiE
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Piąta edycja prestiżowego 
turnieju Kryspinów Cup rozpo-
częła się w niedzielę 28 paź-
dziernika, rozgrywkami w kate-
gorii Żaków. Impreza dla chłop-
ców z tego rocznika traktowana 
jest jednak przede wszystkim 
jako zabawa. Stąd też system 
rozgrywek nie przewidywał fa-
zy pucharowej ani ścisłego fina-
łu, mimo że rywalizacja toczy-
ła się w dwóch grupach. Zdecy-
dowanie najbardziej efektowny-
mi spośród zaproszonych ekip 
okazali się piłkarze Jadwigi Kra-
ków i KS Rachowice. Piłkarze 
obu tych zespołów poza walką, 
ambicją i radością z gry, zapre-
zentowali już pierwsze elemen-
ty taktyki i nieco zaawansowa-
nej techniki użytkowej. Krako-
wianie wykazywali się umiejęt-
nością mądrego ustawiania się 
na boisku. Gminę Liszki repre-
zentowały następujące druży-
ny: Lotnik Kryspinów 2010, Lot-

nik Kryspinów 2011, a także Tę-
cza Piekary.

W sobotę 17 listopada na par-
kiecie hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej im. św. Jana Kan-
tego w Liszkach rywalizowały 
drużyny w kategorii Skrzatów. 
Emocji tradycyjnie nie zabrakło, 
ale nie zabrakło przede wszyst-
kim dobrej zabawy, o którą tak 
naprawdę tego dnia chodziło. W 
tym wieku trudno jeszcze o zna-
czące różnice w poziomie pił-
karskim między zespołami, więc  
o losach rywalizacji często de-
cydowały indywidualności bądź 
odrobina szczęścia. Niemniej 
kilku perełek, tradycyjnie moż-
na było się tego dnia doszukać. 
Choćby grający w Lotniku Kryspi-
nów Szymon Indyk – zawodnik 
ze znakomicie ułożoną lewą no-
gą, z dużymi umiejętnościami 
snajperskimi, ale i defensywny-
mi. Dużo notował przechwytów i 
ogólnie miał niebagatelny wkład 

w siłę ognia kryspinowian w gru-
pie A, w której zwyciężył Piast 
Wołowice. W grupie B triumfo-
wał gospodarz turnieju – Lotnik 
Kryspinów, jedyny reprezentant 
gminy w tej kategorii.

Po zabawowej rywalizacji Ża-
ków i Skrzatów, przyszedł czas 
na Młodzików. Tu już walka to-
czyła się nie tylko w fazie grupo-
wej ale i pucharowej, która wy-
łaniała obsadę poszczególnych 
miejsc w końcowej klasyfikacji. 
Rywalizacja toczyła się więc peł-
ną parą, a los sprawił że obie 
grupy eliminacyjne miały niemal 
taki sam rozkład poziomu spor-
towego. W obu grupach znala-
zły się po dwie ekipy pretendu-
jące do tytułu mistrzowskiego. 
W grupie A wyraźnie dominowa-
ły Nieciecza i Prokocim, w B zaś 
Cracovia i Beskidzka Akademia 
Piłkarska. Walczyła też dzielnie 
Wisła Brzeźnica ale wyraźna po-
rażka z BAP pozbawiła wiślaków 
wszelkich złudzeń. W tej katego-
rii zwyciężył Prokocim Kraków, 
który w finale pokonał Bruk-Bet 
Termalicę Nieciecza aż 3:0. Lot-
nik Kryspinów zajął 8 miejsce.

Dwanaście godzin piłkarskich 
zmagań towarzyszyło niedziel-
nej rywalizacji w Kryspinów Cup  
w kategorii Orlików. Tyle też 
zespołów wzięło udział w grze  
o mistrzostwo. Drużyny podzie-
lono na cztery trzy-zespołowe 
grupy i aby przeprowadzić rzetel-
ną selekcję, organizatorzy uło-
żyli urozmaicony system rozgry-
wek. Na początek, walka toczyła 

się w tradycyjnych grupach eli-
minacyjnych. Po dwie najlepsze 
drużyny z każdej z nich, awan-
sowały do strefy mistrzowskiej, 

Kolejna edycja 
KRySPiNóW CUP za nami!

Na przestrzeni kilku weekendów, na 
hali sportowej w Liszkach odbyła się ko-
lejna edycja znanego i organizowane-
go z rozmachem turnieju piłkarskiego. 
Rozgrywki zostały przeprowadzone aż  
w sześciu kategoriach wiekowych: ża-
ków, skrzatów, młodzików, orlików, 
trampkarzy i juniorów.
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pozostałe zaś walczyły o miejsca 
9-12 w końcowej klasyfikacji.  
W strefie mistrzowskiej mieli-
śmy dwie czterozespołowe grupy  
z zastrzeżeniem, że wynik poje-
dynku tych zespołów, które już 
spotkały się ze sobą w elimina-
cjach, zostaje automatycznie za-
liczony w tabeli grupy mistrzow-
skiej. Na koniec, zwycięzcy obu 
grup mistrzowskich zmierzyli się 
w wielkim finale, wicemistrzo-
wie zagrali o trzecie miejsce itd, 
itd. W grupie drużyn walczą-
cych o miejsca 9-12 toczyła się 
standardowa rozgrywka „każdy 
z każdym” i wyłoniła ona układ 
klasyfikacji końcowej w dolnych 
jej rejonach. Najlepszą drużyną 
okazał się Hutnik Kraków, który 
po zaciętym spotkaniu i rzutach 
karnych(!) pokonał w finale Ska-
winkę Skawina. Pierwsza i druga 
drużyna Lotnika Kryspinów za-
jęła odpowiednio 7 i 8 miejsce, 
natomiast Tęcza Piekary zakoń-
czyła rozgrywki na miejscu 12.

W sobotni grudniowy wieczór 
poznaliśmy triumfatora turnieju 
Kryspinów Cup Trampkarzy, za-
wodów które miały bardzo cie-
kawy i nie do końca spodziewa-
ny przebieg. Mowa tu o trium-
fie LKS Szaflary, drużyny któ-
ra wywalczyła triumf niesamo-
witą skutecznością pod bramką 
rywali i kapitalnymi interwen-
cjami Mateusza Gawrona. Mecz  
o pierwsze miejsce w turnieju 
pomiędzy LKS Szflary, a Górni-
kiem Wieliczka rozpoczął się od 
małego bombardowania bram-
ki Gawrona. Górnikom nie uda-
ło się jednak strzelić bramki ry-
walowi, co uczynił zabójczo sku-
teczny rywal, lider zespołu Adam 
Mrugała. Pierwsza akcja Szaflar  
i gol w 3 minucie otwierający 
wynik pojedynku. I choć Szaflary  
w 17 minucie podwyższyły na 2:0 
za sprawą Krzysztofa Jarząbka 
(ten gol przypieczętował w do-
datku koronę króla strzelców dla 
tego zawodnika) to tak naprawdę 
przez większość pojedynku Sza-
flary znajdowały się pod ostrza-
łem przeciwnika. Najwięcej oka-
zji zmarnował Jakub Świeży oraz 
Kacper Półtorak. Górnicy, mi-
mo że mieli w składzie kilku na-
prawdę utalentowanych graczy 
(Świeży czy Gorczyca) musieli 
zadowolić się srebrnymi medala-
mi. Reprezentująca gminę Liszki 

Międzyszkolny konkurs 
zużytych baterii rozstrzygnięty

W dniu 15 listopada 2018 r. został rozstrzygnięty między-
szkolny konkurs zbiórki zużytych baterii, w którym wzięło 
udział 10 szkół z terenu naszej Gminy. W sumie uczniowie 
zebrali 2829 kg! 

Szkoły, które zebrały najwięcej baterii w przeliczeniu na 
jednego ucznia, zostały nagrodzone:

I miejsce SP w Cholerzynie-10kg/ucznia (nagrody o warto-
ści 3000,00 zł brutto)

II miejsce SP w Rącznej-6,9 kg/ucznia (nagrody o wartości 
2000,00 zł brutto)

III miejsce SP w Kaszowie nr 1- 2,8 kg/ucznia (nagrody  
o wartości 1500,00 zł brutto)

wyróżnienia otrzymały: SP w Czułowie 2,3 kg/ucznia oraz 
SP w Morawicy 2,0 kg/ucznia (nagrody o wartości po 750,00 zł 
brutto)

Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za zaangażowa-
nie i udział w zbiórkach, które sprzyjają trosce o środowisko,  
a w szczególności pomagają wyrobić nawyk prawidłowej se-
gregacji odpadów. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Mamy 
nadzieję, że ufundowane nagrody będą mobilizacją do dalsze-
go aktywnego udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

     Katarzyna Czech

Nieodpłatny odbiór azbestu

Planowany na 2018 r. odbiór wyrobów zawierających azbest 
pochodzących z wymiany pokryć dachowych został zakończo-
ny. Łącznie odebrano 167 Mg wyrobów pochodzących z 69 nie-
ruchomości. Kolejne odbiory planowane są wiosną 2019 r. 

W związku z powyższym przypominamy, że Urząd Gminy 
Liszki prowadzi ciągły nabór wniosków od właścicieli nieru-
chomości o nieodpłatny odbiór wyrobów. Odbiór odbywa się 
zgodnie z kolejnością składanych wniosków (do pobrania z BIP, 
strony internetowej urzędu- zakładka Ochrona Środowiska- 
gospodarowanie odpadami lub do pobrania w budynku UG) 
oraz w zależności od wielkości posiadanych na ten cel środków 
finansowych. Do momentu odbioru azbestu, może on wyma-
gać składowania i oczekiwania na wywóz. Po zdemontowaniu 
eternitu z budynku i jego zabezpieczeniu należy niezwłocz-
nie powiadomić Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska (tel. 
122576545 lub 122806234 wew. 545). 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 
5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie Systemu Go-
spodarki Odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpada-
mi- ZIT. Szacowana wartość projektu 94200,00 zł, Zakładana 
wartość dofinansowania 80000,00 zł. 

drużyna Lotnika Kryspinów zaję-
ła ostatecznie 4 miejsce w kate-
gorii tramparzy. 

Ostatnim akordem jubile-
uszowej, piątej edycji Kryspi-
nów Cup była rywalizacja junio-
rów. Niezwykle trudna, zacięta 
i wręcz szalona. Głównie dzięki 
temu, że naprzeciw sobie stanę-
ło tylko pięć drużyn, a więc ry-
walizacja odbywała się w jednej 
grupie, a to z kolei oznaczało, że 

najmniejsza wpadka zamyka-
ła szansę na triumf w turnieju.  
W tej kategorii, z kompletem wy-
granych meczy bezapelacyjnym 
triumfatorem została drużyna 
Wiślan Jaśkowice. Gminę Liszki 
reprezentowała drużyna Lotnika 
Kryspinów, której zawodnik Mi-
chał Meus otrzymał tytuł Króla 
żonglerki.

SK 
źródło: futmal.pl
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W sobotę 15 września, tuż 
po 335 rocznicy Odsieczy 
Wiedeńskiej szkoła w Rącznej 
przeżywała, największą chy-
ba w swojej historii, uroczy-
stość. W tym dniu oficjalnie 
nadano szkole imię Króla Ja-
na III Sobieskiego, a podczas 
Mszy św. J.E. Ks. Biskup Da-
mian Muskus poświęcił sztan-
dar szkoły.

Wybór patrona nie był 
przypadkowy. Według podań 
– w tym historii udokumen-
towanej przez ś.p. ks. Stani-
sława Móla, król Jan III Sobie-
ski idąc pod Wiedeń zatrzymał 
się w Rącznej. Fakt ten upa-
miętnia kapliczka zwana przez 
mieszkańców kapliczką Sobie-
skiego.

Piękna, barwna i wzrusza-
jąca uroczystość miała nieco-
dzienną oprawę. W programie 
artystycznym wystąpiło ponad 
70 uczniów, a większość z nich 
ubrana była w stroje historycz-
ne. W strojach z epoki wystą-
pili również przedstawiciele ab-
solwentów, nauczycieli i ro-
dziców. Przy dźwiękach intrad 
granych przez Gminną Orkie-
strę Dętą przenieśliśmy się w 
czasie o kilka wieków wstecz. 
A po co? By, jak głoszą słowa 
pieśni: „…dzieciom, ze skrzydeł 
ocalić małego piórka jasność”.

Mając w pamięci ten wyjąt-
kowy i piękny dzień, dziękujemy 
wszystkim za okazaną nam po-
moc. Dziękujemy Panu Wójtowi 
Pawłowi Misiowi oraz pracowni-

kom Urzędu Gminy za wsparcie  
i życzliwość. Dziękujemy za 
obecność i wspólne przeżywa-
nie uroczystości: przedstawi-
cielom Urzędu Wojewódzkie-
go, Kuratorium Oświaty, Ra-
dzie Gminy Liszki, Dyrektorom 
szkół, pocztom sztandarowym, 
OSP, a także Rodzicom, którzy 
od wielu miesięcy wraz z nami 
pomagali organizować tę pięk-
ną uroczystość.

„Napisz na piasku, co da-
jesz. Wyryj na skale, co otrzy-
mujesz…”

Za każdą pomoc, wspar-
cie, pracę, wzruszenie i radość,  
z serca wszystkim dziękujemy.

Szkoła Podstawowa im. 
Króla Jana III Sobieskiego 
w Rącznej.

Poświęcenie sztandaru i nadanie imienia 
KRóLA JANA iii SOBiESKiEGO 
Szkole Podstawowej w Rącznej

„Jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas!”
(z pieśni „Polskie skrzydła”)
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Podobnie jak to miało miej-
sce w latach ubiegłych, również 
i w tym roku Stowarzyszenie 
Sukces zaprosiło małych miesz-
kańców Jeziorzan na spotkanie 
ze Świętym Mikołajem. 

W niedzielę 9 grudnia hol 
szkolny wypełnił się małymi  
i nieco starszymi dziećmi, które 
niecierpliwie czekały na przy-
jazd biskupa z Miry. Aby czas 
oczekiwania się nie dłużył, 
członkinie Stowarzyszenia przy-
gotowały dla maluchów mnó-
stwo atrakcji. Najpierw dzieci 
obejrzały przedstawienie „Jaś  
i Małgosia” w wykonaniu akto-
rów teatru Bigiel, a następnie 
wzięły udział w licznych kon-
kursach i zabawach. Wreszcie 
w szkole pojawił się długo ocze-
kiwany Święty w towarzystwie 
dwóch meksykańskich maria-
chi. (Podobno tym razem Miko-
łaj przyjechał do Jeziorzan pro-
sto ze słonecznego Meksyku  
i właśnie stamtąd przywiózł 
swoich pomocników). Po krót-
kim powitaniu, Święty Mikołaj  
i jego egzotyczni towarzysze 
rozdali dzieciom wspaniałe pre-
zenty, a następnie wszyscy zro-
bili sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Podobnie jak w latach po-
przednich tegoroczne spotka-
nie mikołajkowe swoim patro-
natem objął wójt Gminy Liszki 
Paweł Miś.

Mikołajki w Jeziorzanach
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Z wielką przyjemnością 
informujemy, że mieszkan-
ka naszej gminy Monika Ko-
zień podczas Międzynarodo-
wego Turnieju Tańca w Wied-
niu – International Dance Fe-
stival „Amazing Vienna” wy-
tańczyła srebro w dwóch tań-
cach: w tangu oraz walcu. 
Wydarzenie zostało zorgani-
zowane w luksusowym hote-
lu Intercontinental w dniach 
23-24 listopada i przyciągnęło 
do stolicy Austrii najlepszych 
tancerzy z całego świata. 
Uczestnicy turnieju próbowa-
li swoich sił w różnych stylach 
tańca. Na parkiecie pojawiły 
się walc, tango argentyńskie, 
Merengue, American Smooth 
i Bachata. Zmaganiom tance-
rzy przyglądali się sędziowie o 

III Turniej Tańców Polskich 
„O Złoty Kłos Lisiecki” za nami. 
To był niesamowity dzień. Szko-
ła Podstawowa w Liszkach całą 
sobotę gościła w swoich progach 
pary taneczne z całej Polski – 
Dobczyc, Katowic, Puław, Bielska 
Białej, Niewiadowa, Wałbrzycha, 
Łazów, Krakowa, Poznania, nie 
zabrakło także przedstawicieli 
Gminy Liszki. Na parkiecie królo-
wały najpiękniejsze polskie tań-
ce narodowe. W turnieju wzięło 
udział 67 par, które rywalizowały 
ze sobą w 16 kategoriach. Zespół 
Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka 
reprezentowało 19 par od 4 do 
14 roku życia. Na podium stanę-
ło 8 naszych par. Na zwycięzców 
czekały puchary i medale, a dla 
wszystkich uczestników – dzięki 
licznym darczyńcom – wspania-
łe nagrody. Były także dwie na-
grody specjalne: jedną ufundo-
wał Wójt Gminy Liszki Paweł Miś,  
a były nimi puchary, które otrzy-
mała para reprezentująca Mię-
dzyszkolny Ludowy Zespół Pieś-
ni i Tańca „Krakowiak” z Krakowa 
a drugą ufundował Dyrektor Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. 
S. Hadyny. Nagrodę – wyciecz-
kę wraz z warsztatami do siedzi-
by Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk 
im. S. Hadyny – wręczyli przed-
stawiciele zespołu: z-ca kierow-
nika działu marketingu, promocji  
i reklamy Joanna Adamowicz oraz 
Stanisław Demczuk – kierow-
nik działu produkcji i koncertów,  

a otrzymał ją Zespół Pieśni i Tań-
ca „Dobczyce” z Dobczyc. Po tur-
nieju wszyscy uczestnicy wzię-
li udział w warsztatach integra-
cyjnych: starsze pary tańczyły 
swinga z Marią i Rafałem Ślęczka 
ze Szkoły Tańca Jazz Like That  
z Krakowa, a młodsze pary w bar-
wny świat bum bum rurek wpro-
wadziła Adrianna Raduszewska.  
 Wójt Gminy Liszki Paweł Miś 
oraz Zarząd Stowarzyszenia Ze-
społu Pieśni i Tańca Ziemia Li-

siecka dziękuje wszystkim ro-
dzicom, babciom, dziadkom, cio-
ciom, wujkom dzieci tańczących 
w Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia 
Lisiecka” zaangażowanym w or-
ganizację turnieju – bez Państwa 
pomocy nie udałoby się zorga-
nizować tak dużego przedsię-
wzięcia. Patronom i darczyńcom 
dziękujemy za wsparcie, bo bez 
Państwa wsparcia nie byłoby tak 
wspaniałych nagród i nie możli-
wym byłoby zorganizowanie tur-
nieju na tak wysokim poziomie.  
Organizatorami turnieju byli: 
Stowarzyszenie Zespołu Pieśni  
i Tańca Ziemia Lisiecka oraz 
Gmina Liszki. Honorowy patro-
nat nad turniejem objęli: Jacek 
Krupa – Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego, Wojciech 
Pałka- Starosta Krakowski, Pa-
weł Miś- Wójt Gminy Liszki, Sto-
warzyszenie LGD Blisko Krako-
wa, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny. Patronat 
merytoryczny nad turniejem ob-
jęła Komisja ds. Tańców Polskich 
Polskiej Sekcji CIOFF®. 

Projekt zrealizowany został 
przy wsparciu finansowym Wo-
jewództwa Małopolskiego, Po-
wiatu Krakowskiego, Gminy 
Liszki. Wydarzenie współorgani-
zowane było przez Stowarzysze-
nie Blisko Krakowa.

Anna Kruczek

Liszki areną Polskich 
Tańców Narodowych

najlepszej międzynarodowej 
renomie. 

Gratulujemy pani Monice 
wspaniałego występu i czeka-
my na kolejne sukcesy!

red.

Roztańczona czułowianka 
zachwyciła wiedeńską publiczność
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Na hali sportowej w Lisz-
kach odbył się Dekanalny Tur-
niej Piłki Nożnej Halowej Litur-
gicznej Służby Ołtarza w ra-
mach eliminacji do Mistrzostw 
Polski. Naszą parafię repre-
zentowali chłopcy w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: mini-
strant oraz lektor młodszy. 
W pierwszej grupie nasza dru-
żyna rozgrywała mecze z mini-
strantami z Czernichowa, No-
wej Wsi Szlacheckiej oraz Ka-
szowa odnosząc dwa zwycię-
stwa i jeden mecz remisując. 
Nasi zawodnicy nie stracili gola 
w tym turnieju (głównie dzięki 
wspaniałej postawie Ignacego, 
naszego bramkarza, który nie-
oficjalnie został uznany za naj-
lepszego gracza w tej katego-
rii wiekowej). To jednak nie wy-
starczyło do zwycięstwa. Zaję-
liśmy drugie miejsce ulegając 
drużynie z Nowej Wsi Szlache-
ckiej, ale jedynie różnicą strze-
lonych bramek. Nasi zawodnicy 
pokazali się z dobrej strony, grali  
z dużym zaangażowaniem i mie-
li wielką wiarą w zwycięstwo. 
W wyższej kategorii wieko-
wej startowało 5 drużyn. Przy-

szło nam się zmierzyć w poje-
dynkach grupowych systemem 
„każdy z każdym” z reprezen-
tacjami Czernichowa, Nowej 
Wsi Szlacheckiej, Kaszowa oraz 
Rybnej. Rozpiętość wiekowa  
w tej kategorii była znacz-
na – nasza drużyna złożona  
z chłopców uczących się jeszcze 
w szkole podstawowej musia-
ła rywalizować niejednokrotnie  
z gimnazjalistami. Radzili sobie 
nadzwyczaj dobrze ogrywając 
zespoły Nowej Wsi Szlacheckiej, 
Kaszowa i Rybnej. Doskona-
le spisywał się Wiktor, nasz na-
pastnik, który pięknymi strzała-
mi z dystansu kilkukrotnie po-
konywał bramkarzy, w jednym 
z meczów zaliczył tzw. hat-trick. 
Niestety, nasi zawodnicy mu-
sieli uznać wyższość drużyny  
z Czernichowa, która dominowa-
ła na boisku przede wszystkim 
warunkami fizycznymi. Osta-
tecznie w tej kategorii wiekowej 
reprezentacja naszej parafii za-
jęła także drugie miejsce tracąc 
tylko jeden punkt do drużyny  
z Czernichowa. Pozostałe ze-
społy pod względem dorob-
ku punktowego nie zbliżyły się 
nawet do wyników tych dwóch 
drużyn. Jedynie zwycięskie dru-
żyny otrzymywały puchar i pra-
wo do wystąpienia w zawodach 
na szczeblu rejonowym. Nam 
pozostaje satysfakcja z dobrej 
gry i walki na boisku, a swojej 
szansy musimy upatrywać w 
przyszłorocznej edycji turnieju. 

AB

8 grudnia w hali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej  
w Liszkach odbył się turniej piłki 
nożnej halowej w ramach deka-
nalnych eliminacji do Mistrzostw 
Polski Liturgicznej Służby Ołta-
rza o puchar miesięcznika „Kró-
luj nam Chryste”. Uczestniczą-
ce drużyny podzielone były na 
trzy kategorie wiekowe: Mini-
strantów (2007-2011) – udział 
wzięły reprezentacje para-
fii Czernichów, Kaszów, Liszki  
i Nowa Wieś Szlachecka; Lek-
torów Młodszych (2003-2006) 
– Czernichów, Kaszów, Liszki, 
Nowa Wieś Szlachecka, Ryb-
na oraz Lektorów Starszych 
(1998-2002) – Czernichów, Je-
ziorzany, Nowa Wieś Szlache-
cka. Ze zmagań w kategorii Mi-
nistranci zwycięsko wyszła dru-
żyna z Nowej Wsi Szlacheckiej. 
Dodajmy, że tuż za nią uplaso-
wali się chłopcy z Liszek, uzy-
skując taką samą ilość punk-
tów, ustępując liderowi jedy-
nie ilością strzelonych bramek.  
W kategorii Lektorów Młod-
szych najlepsza okazała się re-
prezentacja parafii Czernichów. 
Wśród Lektorów Starszych naj-
lepsi byli zawodnicy z Jezio-
rzan. Zwycięskie drużyny za-
kwalifikowały się do rozgrywek 
szczebla rejonowego.

red.

Opinie i poglądy prezentowane w publikacjach są opiniami  
i poglądami autorów publikacji i nie można ich uważać za sta-
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Lisiecka parafia w turnieju piłkarskim 

Liturgicznej Służby Ołtarza
Eliminacje 

dekanalne do 
Mistrzostw Polski 

o Puchar „KNC”
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16 Nadanie imienia króla Jana iii Sobieskiego 
Szkole Podstawowej w Rącznej


