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 Panie Wójcie, minęło już kilka miesięcy 
pracy nowej Rady. W styczniu mieszkańcy 
wybrali sołtysów, a swoją pracę w lisie-
ckim urzędzie rozpoczęła Pani Anna Raj-
ca. Jak ocenia Pan dotychczasową współ-
pracę?

Wszystkim zależy na tym, aby gmina prężnie 
się rozwijała. Przed nami wiele pracy. Nie bę-
dzie łatwo, ale jestem przekonany, że wspólnie 
osiągniemy zamierzone cele. Od stycznia bieżą-
cego roku funkcję mojego zastępcy objęła An-
na Rajca, która swoim doświadczeniem prawni-
czym i samorządowym pomaga w zarządzaniu 
urzędem. Pani Rajca poprzednio była zastępcą 
burmistrza Alwerni, gdzie pełniła bezpośredni 
nadzór nad Referatem Oświaty, Zdrowia, Kultu-
ry i Sportu oraz nad Referatem Promocji, a tak-
że pozyskiwaniem środków pozabudżetowych  
i współpracą z organizacjami pozarządowymi. 
Mam nadzieję, że zdobyte tam umiejętności 
przyczynią się do dalszego rozwoju oświaty  
i polityki socjalnej w gminie Liszki.

Wszystko wskazuje na to, że przed nami 
bardzo ciężki rok. Jak zatem przedstawiają 
się najbliższe plany inwestycyjne?

W ostatnim czasie można zaobserwować na 
rynku permanentny wzrost cen usług. Więcej 
płacimy również za media, materiały budowlane 
i robociznę. Firmy przystępujące do przetargów 

wyceniają swoje usługi około 20-30% wyżej niż 
wyliczenia kosztorysów. Wykonawcy tłumaczą 
to właśnie wzrostem kosztów pracowniczych  
i materiałowych. Stawia to przed nami duże wy-
zwania, ale z pewnością nie zrezygnujemy z klu-
czowych dla mieszkańców inwestycji. Jesteśmy 
na etapie rozstrzygania przetargu na projekt 
rozbudowy oczyszczalni w Piekarach, a spółka 
komunalna LIKOM wybrała już firmę, która do 
roku stworzy kompleksowy projekt budowy ka-
nalizacji na południu gminy. Planujemy w tym 
roku również przygotowanie terenu pod budo-
wę zbiornika na wodę w Rącznej.

Ostatnio wszyscy trzymaliśmy kciuki 
za młodzież z trzecich klas gimnazjum, 
oraz ósmych szkoły podstawowej piszą-
cą egzaminy.  Trwający strajk nauczycieli 
dodatkowo potęgował stres uczniów i ich 
rodziców. 

Była to sytuacja trudna, również z powodu 
zmian w edukacji, a co za tym idzie podwójnego 
rocznika przystępującego w tym roku do egza-
minu, ale jako gmina poradziliśmy sobie z tym 
wzorowo. Jestem przekonany, że każdy młody 
człowiek piszący egzamin w gminie Liszki miał 
zapewnione jak najlepsze warunki i dostatecz-
ny komfort, aby żadne czynniki zewnętrzne nie 
wpłynęły na wyniki. 

red.

Trzy pytania do Wójta Gminy Liszki
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1. Jakie obowiązują stawki opłat za od-
pady z nieruchomości zamieszkałych?

Zgodnie z Uchwałą II/10/2018 Rady Gminy 
Liszki z 29 listopada 2018 r. od 01.01.2019 r. 
obowiązują poniższe stawki:
14,00 zł/mieszkaniec/miesiąc - selektywna 
zbiórka odpadów 
24,00 zł/mieszkaniec/miesiąc - nieselektywna 
zbiórka odpadów
60,00 zł/rok/dom letniskowy - selektywna zbiór-
ka odpadów
80,00 zł/rok/dom letniskowy - nieselektywna 
zbiórka odpadów 

2. Dlaczego wzrosły stawki opłaty od 
2019 r.

 Ustawą z 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2018 poz. 1454) Gmina została zobowiąza-
na do organizacji odbioru odpadów komunal-
nych z nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie  
z ww. aktem prawnym z wpływów do budżetu, 
pochodzących z opłat za gospodarowanie od-
padami Gmina powinna pokryć koszty funkcjo-
nowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, które obejmują koszty: odbie-
rania, transportu, zbierania, odzysku i unie-
szkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia  
i utrzymania punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, obsługi administra-
cyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicz-
nej w zakresie prawidłowego postępowania  
z odpadami komunalnymi. System powinien się 
bilansować. Firma odbierająca odpady komu-
nalne jest wybierana w postępowaniu przetar-
gowym (informacje umieszczane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liszki). Do 
ogłoszonego przetargu na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów na rok 2019 złożyło ofertę  
3 firmy, z których najkorzystniejszą (najtańszą) 
ofertę złożyła firma PW MIKI (3941894,16 zł). 
Na wysokość zaoferowanych kwot miały wpływ 
wzrost kosztów unieszkodliwiania odpadów, 
wzrost kosztów pracowniczych oraz wzrost 
kosztów eksploatacyjnych. Należy też zauwa-
żyć, że nasi mieszkańcy, z roku na rok generują 
coraz więcej odpadów (w 2015- 206,44 kg/os, 
2016- 256,6 kg/os, w 2017- 287,95 kg/os, na 
30.10.2018- 274,42 kg/os) .

Po przeprowadzeniu analiz stanu gospo-
darki odpadami w latach poprzednich z wpły-
wów pochodzących z opłat Gmina nie pokryła 
poniesionych wydatków. W 2017r. Dopłacono  
z budżetu gminy do zadania ponad 213000,00 zł,  
w 2015 r. ponad 119000,00, w 2014 r. 
274000,00 zł, a w 2013 r. ponad 116000,00). 
Tylko w 2016 r. nadpłata wyniosła 56000,00 
zł. Z przeprowadzonej przed wprowadzeniem 
zmiany stawki w 2018 r. analizy wynika, że na-
wet przy założeniu 100% ściągalności opłaty 
przy obecnie obowiązujących stawkach kwota 
ta nie będzie wystarczająca nawet na pokrycie 
wynagrodzenia wykonawcy tj. PW. Miki. Gmi-
na z budżetu będzie musiała dopłacić ponad 
1.200.000,00 zł. Aby w 2019 r. pokryć przynaj-
mniej wynagrodzenie dla firmy za realizowane 
usługi stawki powinny być ustalone mniej wię-
cej na poziomie 20,60 zł przy deklaracji se-
gregowania odpadów oraz 29,50 zł przy braku 
segregowania. Należy wspomnieć również, że 
stawki opłat nie były podnoszone od 2015 r. 
Natomiast pobierane opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi z nieruchomości 
zamieszkałych sezonowo nie były zmieniane od 
wprowadzenia nowego systemu tj. 01.07.2013r. 
Dodatkowo należy wspomnieć, że od początku 
roku 2019 znacząco zaczęły wpływać do tut. 
Urzędu deklaracje korygujące – zmniejszające 
liczbę osób zamieszkałych w danej nierucho-
mości. Stąd wniosek że powyższe działania bę-
dą powodowały mniejsze wpływy do budżetu  
w związku z czym istnieje ewentualność po-
nownej podwyżki opłaty. 

Tab. zestawienie stawek 

Odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania dotyczące 
gospodarowania odpadami

Opłata 
od osoby 
za odpady 
zbierane 
i odbierane 
w sposób 
zmieszany 
12 zł 
15 zł 
15 zł 
24 zł

Okres 
obowiązywania 
stawek

 
01.07.2013 r. - 30.06.2015 r. 
Od 01.07.2015 r. -30.09.2015 r. 
Od 01.10.2015 r. -31.12.2018 r.
Od 01.01.2019 r. - do obecnie

Opłata 
od osoby 
za odpady 
zbierane 
i odbierane 
w sposób 
selektywny 
6 zł 
9 zł 
8 zł 
14 zł
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3. Kto wyposaża nieruchomość w po-
jemniki na odpady komunalne ?

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach wyposażenie nieruchomości w po-
jemniki na odpady komunalne należy do obo-
wiązków właściciela nieruchomości.

5. Mam kompostownik, nie piję na-
pojów w plastikowych butelkach, mam 
piec, w którym palę papier – w moim 
rozumieniu nie produkuję odpadów. Czy 
muszę składać deklarację za gospodaro-
wanie odpadów, pomimo że ich nie wy-
twarzam ? 

Odpady wytwarzane w gospodarstwach do-
mowych to cała gama różnych rodzajów odpa-
dów np. odpady po kosmetykach, po chemii go-
spodarczej, odpady elektryczne i elektronicz-
ne, odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne  
w tym przeterminowane leki, baterie czy świet-
lówki. Odbiór wszystkich tych odpadów ujęto 
w miesięcznej opłacie za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Wskazanym jest aby 
odpady ulegające biodegradacji, w tym odpa-
dy opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone, w pierwszej kolejności były 
zagospodarowane poprzez kompostowanie na 
terenie nieruchomości, w kompostowniku speł-
niający wymagania określone w Rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim mają 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wy-
posażenie nieruchomości w kompostownik nie 
zwalnia właściciela nieruchomości z obowiąz-
ku złożenia deklaracji o wysokości opłaty i nie 
zmienia tej opłaty, pomimo że część odpadów 
nie jest przekazywana do systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi. Kompostowanie 
dostarcza bardzo dobrego i niedrogiego nawo-
zu organicznego, który wzbogaca o składniki 
odżywcze glebę piaszczystą, a glebę zwięzłą 
spulchnia i ułatwia przepuszczanie wody. Kom-
post jako nawóz nadaje się do wszystkich ro-

dzajów roślin, nie można go przedawkować czy 
też zaszkodzić roślinom. 

6. Dlaczego w sezonie zimowym odbiór 
odpadów zmieszanych odbywa się tylko 
raz w miesiącu?

Częstotliwość odbioru odpadów w Naszej 
Gminie zgodna jest z art. 6r ust. 3b zgodnie 
z którym dopuszcza się zróżnicowanie często-
tliwości odbierania odpadów w szczególności 
w zależności od ilości wytwarzanych odpadów 
i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwiet-
nia do października częstotliwość odbiera-
nia zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
nie może być rzadsza niż raz na tydzień z bu-
dynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz 
na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej;  
w przypadku gmin wiejskich oraz części wiej-
skiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość 
odbierania zmieszanych odpadów komunal-
nych oraz bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne może być rzadsza”. Wychodząc 
naprzeciw sugestiom Mieszkańców w miesią-
cach letnich (maj-październik) odbiór odpadów 
biodegradowalnych i zmieszanych odbywa się 
dwa razy w miesiącu. Pozostałe frakcje odbie-
rane są raz w miesiącu przez cały rok. Zwięk-
szenie zakresu usług pociąga za sobą dodat-
kowe koszty. Działania Gminy planowane są  
w sposób ogólny-nie indywidualny, tak aby 
większość mieszkańców była usatysfakcjo-
nowana i na chwilę obecną w związku z m.in. 
znaczącym wzrostem opłat nie przewiduje się 
zmian w zakresie zwiększenia częstotliwości 
odbioru odpadów z nieruchomości zamieszka-
łych na terenie Gminy Liszki. 

7. Co z odpadami, których nie da się po-
segregowa (np. popiół z pieca, pamper-
sy)? 

Odpady, które nie wymagają selektywnego 
zbierania należy gromadzić w pojemniku na od-
pady komunalne zmieszane.

Tab. Zestawienie kosztów funkcjonowania systemu w latach 2013-2019

Rok

2013
2014
2015
2016
2017
2018

2019

liczba osób 
zdeklarowanych

15446
15472
15340
15475
15752
16009
liczba osób 
zdeklarowanych 
(31.12.2019)
16009

Koszty 
funkcjonowania 
systemu 
647 939,90
1 313 199,42
1 436 491,97
1 433 609,20
1 719 119,45
1 694 772,64
szacunkowy koszt 
funkcjonowania 
systemu
4061894,16

Wpływy 
od mieszkańców

531 039,61
1 038 975,46
1 316 629,00
1 490 463,49
1 505 327,45
1 529 450,13
szacunkowe 
wpływy 
od mieszkańców
2 704 752,00

Różnica pomiędzy 
wpływami a kosztami

-116 900,29
-274 223,96
-119 862,97
56 854,29
-213 792,00
-165 322,51
Różnica pomiędzy 
wpływami 
a kosztami
-1357142,16
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8. W czerwcu zakończyłem budowę do-
mu, ale zamieszkam w nim dopiero we 
wrześniu. Kiedy powinienem złożyć dekla-
rację?

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub po-
wstania na danej nieruchomości odpadów ko-
munalnych.

9. Czy jeśli zmienię pojemnik na większy 
lub zakupię drugi to stawka opłaty wzroś-
nie?

Stawka opłaty jest stała i nie zależy od ilości 
przekazanych odpadów komunalnych. W chwi-
li obecnej w ramach ponoszonej opłaty z tyt. 
gospodarowania odpadami nie ma ogranicze-
nia dla Mieszkańca co do ilości pojemników do 
gromadzenia odpadów zmieszanych- powinny 
być dostosowane do indywidualnych potrzeb 
właściciela. Na terenie naszej gminy obowią-
zuje system pojemnikowo-workowy. Pojemnik 
na odpady zmieszane oraz 4 rodzaje worków 
na poszczególne frakcje (worki oznaczone ko-
lorystycznie). W związku z powyższym odpady 
wystawione do odbioru nie mogą być „luzem”, 
powinny być spakowane do odpowiednich wor-
ków. 

10. Czy dziecko traktujemy jako osobę 
zamieszkującą daną nieruchomość?

Każde dziecko w rodzinie bez względu na je-
go wiek traktujemy jako osobę zamieszkującą 
daną nieruchomość.

11. Gdzie mogę oddać niepotrzebne 
meble ?

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r. poz. 
1454) każda gmina ma obowiązek utworze-
nia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. Na terenie Gminy Liszki sta-
cjonarny punkt w chwili obecnej jest na eta-
pie projektu. Docelowo więc mieszkańcy bę-
dą mogli w każdym czasie oddać odpady tzw. 
„kłopotliwe” i przetransportować je we włas-
nym zakresie we wskazane miejsce. Do chwili 
utworzenia stacjonarnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów komunalnych zastosowano 
system zastępczy tj. za pomocą przejazdu sa-
mochodów. Podczas rozmów z mieszkańcami 
zarówno w urzędzie jak i na zebraniach wiej-
skich podjęto decyzję o zamianie wiosennego 
objazdowego odbioru na korzyść stworzenia 
dwóch punktów funkcjonujących raz w miesią-
cu w miejscowościach w centralnej części gmi-
ny. Od 2017 r. na działce 2055 w miejscowo-
ści Liszki (parking naprzeciwko UG- plac obok 
kiosku) oraz na działce nr 629/3 w Kaszowie 
(parking obok Remizy OSP) w drugą sobotę 
miesiąca (poza dniami świątecznymi) są pod-
stawiane oznaczone samochody firmy PW Mi-
ki. Od kwietnia do września funkcjonuje w go-
dzinach 12:00-17:00 oraz od października do 
marca w godzinach od 10:00-13:00. W punkcie 
można oddać: odpady wielkogabarytowe, me-

tal, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
odzież, tekstylia, baterie, zużyte opony (tylko 
z samochodów osobowych), odpady zielone  
(w workach), odpady remontowo-budowlane 
pochodzące z drobnego remontu (zapakowane 
w worki o odpowiedniej wytrzymałości- do 10 
szt. worków 120 l ) powyższym od 2017 r. od-
biór odpadów wielkogabarytowych i problema-
tycznych bezpośrednio sprzed nieruchomości 
odbywa się raz w roku- w miesiącu październi-
ku. Zgodnie ze sprawozdaniami przedkładany-
mi przez PW Miki oba punkty cieszą się dużym 
zainteresowaniem i pomysł okazał się trafiony 
i ułatwiający gospodarowanie odpadami przez 
Mieszkańców. 

12. Gdzie można dostać worki na segre-
gację? Co zrobić gdy zabrakło mi worków?

Worki na segregację dostarcza firma odbie-
rająca odpady komunalne, tzn. powinna prze-
kazać każdorazowo taką ilość worków na odpa-
dy segregowane jaką mieszkaniec przy danym 
odbiorze oddaje, obowiązuje zasada „worek za 
worek”. Dodatkowe worki można odebrać (nie-
odpłatnie) w Urzędzie Gminy Liszki w Refera-
cie Rolnictwa i Ochrony Środowiska (p.16) lub 
w punktach PSZOK (godziny funkcjonowania  
w p.11).

13. Firma nie odebrała odpadów, jak mo-
gę złożyć reklamację ?

W przypadku nieodebrania odpadów, 
Mieszkaniec może złożyć reklamację, oso-
biście, telefonicznie pod numer 122576545, 
(12) 280-62-34 wewn. 545 lub mailowo na 
adres ug@liszki.pl z dopiskiem w tytule wia-
domości Reklamacja nieodebrania odpadów-
Pilne. Należy podać dane teleadresowe oraz 
rodzaj nieodebranych odpadów. Po uzyskaniu 
niezbędnych informacji Gmina kontaktuje się 
z firmą i informuje o złożonej reklamacji przez 
Mieszkańca.

14. Prowadzę remont czy mogę oddać 
wszystkie odpady remontowo-budowla-
ne?

Mieszkaniec może oddać odpady budowlane 
pochodzące z drobnego remontu w ilości do  
10 szt. worków 120 litrowych do mobilnego 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych (informacje umieszczone w harmo-
nogramach oraz p.11). 

15. W jakim terminie mam dokonać opła-
ty?

 Wpłat dokonujemy „kwartalnie z dołu”, ter-
miny wpłat kolejno: 

- do 30 marca, do 30 czerwca, do 30 wrześ-
nia, do 30 grudnia (w przypadku opłat z nieru-
chomości zamieszkałych stale), 

- do 30 września (w przypadku nie-
ruchomości na których znajdują się do-
mki letniskowe, lub inne nieruchomo-
ści wykorzystywane na cele rekrea-
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cyjno-wypoczynkowe, wykorzystywa-
ne jedynie przez część roku uiszcza się  
w terminie do 30 września każdego roku).

16. Harmonogram. Gdzie mogę uzyskać 
informację kiedy mam najbliższy odbiór?

Mieszkańcy powinni otrzymać harmo-
nogramy od firmy Miki. Jednakże jeżeli do 
Mieszkańców one nie dotarły informację  
o terminach odbiorów można uzyskać pod 
numerem telefonu 122576545 lub (12) 280-
62-34 wewn. 545 lub 558. Harmonogra-
my pod koniec 2018 r. były umieszczone na 
stronie internetowej gminy (www.liszki.pl  
w aktualnościach), ale również znajdują się  
w zakładce gospodarowanie odpadami. Ist-
nieje możliwość także odebrania wersji pa-
pierowej w pokoju 16 (Referat Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska) lub pokoju 12 (Referat 
Finansowo-Księgowy).

17. Czy mogę zrobić ognisko w ogro-
dzie?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy Liszki (Podję-
ty Uchwałą Rady Gminy Liszki XXVI/268/2016  
z 29 września 2016 r.) obowiązuje zakaz spala-
nia odpadów na powierzchni ziemi poza suchy-
mi odpadami roślinnymi, drewnem, czystym 
papierem i tekturą, do celów rekreacyjnych 
pod warunkiem niestwarzania uciążliwości dla 
nieruchomości sąsiednich oraz nienaruszania 
przepisów odrębnych.

18. Czy wykonywane są kontrole pale-
nisk?

W Gminie Liszki nie ma straży gminnej  
w związku z czym kontrole palenisk prowadzo-
ne są przez pracownika Urzędu Gminy przy 
udziale funkcjonariuszy Komisariatu Policji w 
Zabierzowie lub funkcjonariuszy Komisariatu 
Policji Wodnej w Krakowie. Z uwagi na to, iż 
Urząd Gminy pracuje w trybie administracyj-
nym kontrole te wykonywane są w godzinach 
pracy urzędu, natomiast poza nimi dyżur pełni 
Komisariat Policji w Zabierzowie

W tym sezonie grzewczym wykonano 132 
kontrole (stan na 15.02.2019r.). Podczas ich 
prowadzenia weryfikowane są nie tylko pa-
leniska, ale także sprawdzane są certyfikaty 
zakupionego węgla. Mieszkańcy są również 
pouczani odnośnie zakazu palenia odpada-
mi oraz o szkodliwości takiego postępowa-
nia (bardzo często nie mają świadomości, że 
postępują niewłaściwie). Został zamówiony 
wilgotnościomierz, który będzie wykorzy-
stywany podczas kontroli do sprawdzania 
wilgotności drewna (zamówienie jest w re-
alizacji).

Rozdawane są ulotki dot. obowiązujące-
go prawa w zakresie ochrony powietrza na 
terenie małopolski (dot. uchwały antysmo-
gowej). Na tablice ogłoszeń w każdej miej-
scowości na terenie Gminy Liszki były prze-

kazywane do wywieszenia plakaty informa-
cyjne. Mieszkańcy byli również informowani 
poprzez stronę internetową oraz wiadomość 
była rozsyłana do parafii z prośbą o odczyta-
nie podczas ogłoszeń parafialnych. W szko-
łach przeprowadza się regularnie edukację 
dzieci i młodzieży poprzez lekcje tematycz-
ne z Ekodoradcą (pracownikiem zatrudnio-
nym w ramach programu LIFE wykonujących 
szereg zadań z zakresu ochrony powietrza) 
z nauczycielami lub zaproszonymi przez dy-
rekcję szkoły jednostkami Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Organizowane są przez Gminę 
również konkursy ekologiczne (konkursy 
plastyczne, zbieranie surowców wtórnych, 
zużytych baterii). 

19. Składałem wniosek o dofinansowa-
nie do odnawialnych źródeł energii kiedy 
będzie realizacja?

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć 
udziału w projekcie będą mogli skorzystać 
z dofinansowania. Rozpoczęcie realizacji za-
dania planuje się na rok 2019. Mieszkańców 
prosimy o cierpliwość, gdyż przed zawar-
ciem umowy koniecznym jest sporządzenie 
dokumentacji technicznej oraz wyłonienie 
Wykonawcy w drodze przetargu nieograni-
czonego.

20. Gdzie mogę uzyskać dofinansowanie 
na termomodernizację budynku?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
(ul. Kanonicza 12 w Krakowie) prowadzi rzą-
dowy Program Priorytetowy Czyste Powietrze, 
który oferuje możliwość uzyskania wsparcia 
finansowego m.in. na: wymianę starego kotła 
grzewczego, docieplenie domu, wymianę okien  
i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł 
energii (w formie preferencyjnej pożyczki). 
Szczegóły dotyczące programu https://www.
wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/; infolinia 
(czynna w godzinach 8.00-15.00): 502 073 
066, e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.
pl. W ostatnich dniach zwrócono się do WFOŚ 
z prośbą o zorganizowanie kolejnego spotka-
nia na terenie Gminy Liszki. 

W przypadku dodatkowych pytań 
nieujętych w powyższym 

zestawieniu 
prosimy o kontakt telefoniczny: 

Referat Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, tel. 122576545
Ekodoradca tel. 122576571 

Referat Finansowo-księgowy 
tel. 122576558 (w sprawie niezgod-

ności w nakazach płatniczych)
lub kontakt mailowy

ug@liszki.pl
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„Kolędy nie tylko należą do 
naszej historii, lecz poniekąd 
tworzą naszą historię narodową 
i chrześcijańską.(…) Życzę, aby-
ście wszyscy, drodzy Rodacy, 
śpiewali kolędy, rozmyślali nad 
tym, co one mówią, nad całą ich 
treścią, i byście w nich odnajdy-
wali prawdę o miłości Boga, któ-
ry dla nas stał się Człowiekiem”. 
/Jan Paweł II/

W piątek 11 stycznia, tuż 
przed feriami Szkoła Podsta-
wowa im. Króla Jana III So-
bieskiego w Rącznej zorgani-
zowała VIII Gminny Przegląd 
Kolęd i Pastorałek pod hasłem 
„Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi 
dziś!” Patronat nad uroczystoś-
cią objął Paweł Miś Wójt Gminy 
Liszki, który ufundował nagro-
dy i poczęstunek dla uczniów. 
Od początków istnienia celem 
przeglądu jest przede wszyst-
kim pielęgnowanie tradycji 
wspólnego kolędowania. W te-
gorocznym wydarzeniu wzięły 
udział wszystkie szkoły gmi-
ny Liszki, co napawa radością 
i pokazuje, iż takie muzyczne 
spotkania wpisują się powoli  
w naszą lokalną tradycję. Na 
twarzach dzieci widać było wiel-
kie przeżycie i radość towarzy-
szącą wszystkiemu, w co wkła-
da się pasję i serce. Patrząc na 
wzrastającą wciąż liczbę uczest-

ników przeglądów gminnych, 
z całym przekonaniem można 
rzec, że nasza gmina jest roz-
śpiewana jak mało która!

Organizatorzy pragną wyra-
zić szczere podziękowania prze-
de wszystkim dzieciom, których 
głosy cieszą i wzruszają, a także 
opiekunom szkolnych zespołów, 
którzy przygotowali uczniów do 
tegorocznego występu. Byli to 
nauczyciele: Aneta Kowalik, Jo-
lanta Majka, Monika Żmudka, 
Barbara Hebda, Katarzyna Za-
bielska, Dorota Kamińska, Michał 
Gomułka, Piotr Krawczyk, Jakub 
Zielina i Robert Pazeta. Serdecz-
nie Państwu dziękujemy.

Dziękujemy Panu Wójtowi 
Pawłowi Misiowi oraz Pani Ag-
nieszce Pyli – Radnej Powia-
tu Krakowskiego za obecność 

i wspólne kolędowanie. Prag-
niemy również podziękować za 
wsparcie finansowe tegorocz-
nej uroczystości. Swoją pomoc 
okazali nam Radni Gminy Liszki: 
Piotr Tyrka i Tomasz Pisz, soł-
tys Rącznej - Krzysztof Krupa, 
oraz Państwo Katarzyna i Miro-
sław Łukasik – rodzice naszych 
uczniów. Dziękujemy za pomoc  
w zorganizowaniu przeglądu OSP 
w Rącznej, ks. proboszczowi Ja-
ckowi Strzeleckiemu, rodzicom 
i nauczycielom naszej szkoły. 
Bez wielu rąk i serc, sam zapał 
na pewno by nie wystarczył. 
Życzymy dzieciom rozwijania pa-
sji i talentów, radości ze wspól-
nego muzykowania, a wszystkim 
zdrowia i wszystkiego dobrego 
w rozpoczętym 2019 roku.

SP Rączna

VIII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 
w Szkole im. Króla Jana III Sobieskiego w Rącznej
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„Prawda wygląda tak, że 
poezja, jako najdoskonalsza 
forma ludzkiej mowy, nie tyl-
ko przedstawia doświadczenie 
ludzkie w najbardziej zwięzły, 
skondensowany sposób, lecz 
również ustanawia najwyższy 
standard wszelkich poczynań 
językowych – zwłaszcza na 
papierze.” Josif Brodski – „Po-
chwała nudy”

25 lutego w Szkole Podsta-
wowej w Kryspinowie odbył się 
Gminny Konkurs Recytatorski 
„Wiersze, które lubimy”. Na 
zaproszenie organizatorek, 
Barbary Święcickiej oraz Bo-
żeny Jakubaszek, przybyli re-
prezentanci z 11 szkół. Ucz-
niowie recytowali ulubione 
utwory a oceniani byli w ka-
tegoriach: klasy I – III oraz 
IV – VIII. Gośćmi specjalny-
mi tegorocznej edycji byli: 
Jerzy Hałabuda – teatrolog, 
emerytowany pracownik UJ, 
emerytowany nauczyciel ję-
zyka polskiego oraz Dariusz 

Fijałkowski – historyk, poe-
ta, pisarz, członek ZLP, laure-
at w Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim na wiersz o tema-
tyce górskiej, miłośnik tury-
styki i opiekun kół turystycz-
nych. Uczestnicy konkursu 
prezentowali utwory m.in. Ja-
na Brzechwy, Juliana Tuwima, 
Marii Konopnickiej, Wisławy 
Szymborskiej. Podsumowując 
występy uczniów, jury zgod-
nie orzekło, że poziom recy-
tacji był bardzo wyrównany,  
a o przewadze decydowały 
pojedyncze punkty.

Oto osoby nagrodzone  
w kategorii klas młodszych: 
I miejsce – Wiktoria Robótka 
(Szkoła Podstawowa im. kpt. 
pil. Mieczysława Medweckie-
go w Morawicy), II – Marty-
na Kozioł (Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Długosza w Pie-
karach) , III – Emilia Pyla 
(Szkoła Podstawowa im. Jana 
Długosza w Piekarach), a wy-
różnienie otrzymała Gabrie-

la Moryś (Szkoła Podstawo-
wa im. Ks. J. Poniatowskiego  
w Mnikowie). W grupie klas  
IV–VIII zwyciężyła Wiktoria 
Owca (Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Świętego Józefa w Ka-
szowie), II miejsce zajęła Ani-
ta Mroszczak (Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Św. Jadwigi Kró-
lowej w Kaszowie), III – Maja 
Lach (Szkoła Podstawowa im. 
Antoniego Sewiołka w Czuło-
wie), zaś wyróżniona została 
Wiktoria Pióro (Szkoła Podsta-
wowa im. Antoniego Sewiołka 
w Czułowie). Serdecznie gra-
tulujemy zwycięzcom.

 Dyrekcja Szkoły Podstawo-
wej im. kard. S. Wyszyńskiego 
w Kryspinowie składa gorące 
podziękowania Wójtowi Gmi-
ny Liszki, Panu Pawłowi Mi-
siowi, za objęcie honorowym 
patronatem tego konkursu 
oraz ufundowanie nagród dla 
uczestników. Dziękujemy ser-
decznie Panu Dariuszowi Fi-
jałkowskiemu za obdarowa-
nie laureatów tomikami swo-
ich utworów oraz za pracę  
w gronie jurorów. Dziękuje-
my również wszystkim opie-
kunom uczniów – za okaza-
nie im wsparcie oraz za troskę  
o wysoki poziom recytacji.

SP Kryspinów

Gminny Konkurs Recytatorski 

w Kryspinowie

W czwartek, 3 stycznia w Liceum Ogólno-
kształcącym w Centrum Edukacyjnym Rados-
na Nowina 2000 w Piekarach odbył się kon-
cert kolęd i pastorałek w wykonaniu Olgi Szo-
mańskiej. Artystka znana m.in. ze współpracy  
z Piotrem Rubikiem wykonała najpiękniejsze 
polskie kolędy i pastorałki. Ten piękny koncert 
był świetną okazją do wspólnego kolędowania. 
Polska wokalistka i aktorka zaprezentowała 
również własne największe przeboje, frag-
menty żeńskiej partii solistycznej oratorium 
Tu Es Petrus, a także hity ze światowych fil-
mów i animacji, które miała okazję dubbingo-
wać. Koncert odbył się pod patronatem Wójta 
Gminy Liszki.

red.

„…gdzie w Betlejem stał się cud” 
– kolędowanie z Olgą Szomańską
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Tegoroczna edycja Halo-
wego Pucharu Wójta Gminy 
Liszki przejdzie do historii. Po 
sześcioletniej dominacji, uda-
ło się zdetronizować najwy-
żej w gminie notowaną Kaszo-
wiankę Kaszów. XXI edycja to 
także nowa formuła rozgrywa-
nia imprezy. Tym razem osiem 
ekip rywalizowało w dwóch 
etapach grupowych.

W sobotę, w formie ligowej 
wszystkie osiem ekip walczyło  
o najwyższe dwa miejsca i uniknię-
cie dwóch ostatnich. Dwa najsłab-
sze zespoły sobotnich eliminacji, 
trafiały bowiem do jednej grupy  
z dwoma najlepszymi podczas nie-
dzielnych finałów. To powodowało, 
że ta właśnie grupa, dla outside-
rów była piekielnie trudna. Druga 
zaś (z udziałem ekip z miejsc 3-6) 
była niesłychanie zacięta. I nowy 
system sprawdził się. Emocji za-
równo podczas sobotnich elimina-
cji jak i w trakcie niedzielnych fina-
łów nie brakowało, a uczestniczyło 
w nich wszystkich osiem ekip, któ-
re niemal do końca zachowywały 
szanse na grę o podium.

W niedzielę w grupie A biły się 
B-klasowa Gwiazda Ściejowice,  
A-klasowe Strażak Rączna i Wisła 
Jeziorzany oraz czwartoligowa Ka-
szowianka - obrońca tytułu. Gru-
pa B była tzw grupą śmierci. Lisz-
czanka, Lotnik Kryspinów i Tęcza 
Piekary to ekipy niemal sąsiadują-
ce ze sobą w jednej grupie A kla-
sy, w dodatku ich boiska dzielą po 
dwa przystanki autobusowe oraz 
walcząca o awans do A-klasy Isk-
ra Czułów, która pokazała w sobo-

tę, że trzeba będzie się z nią liczyć  
w dalszych zmaganiach.

Po rozegraniu meczów gru-
powych w grze „o najwyższe ce-
le” zostały: Wisła Jeziorzany, Ka-
szowianka, Iskra Czułów oraz Tę-
cza Piekary. Przed fazą pucharową 
wypełniona do ostatniego miej-
sca lisiecka hala sportowa była 
świadkiem artystycznych wystę-
pów dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr.1 w Kaszowie pod przewodni-
ctwem Renaty Mądry, a także po-
kazowych meczów młodzików Ka-
szowianki z Wandą Kraków oraz 
oldbojów Kaszowianki z Wisłą Je-
ziorzany. Oba te pojedynki miały 
charakter zabawowy dzięki cze-
mu nie zabrakło efektownych ak-
cji i goli, co okazało się znakomitą 
receptą na oddech od ogromu do-

tychczasowych jak i tych spodzie-
wanych emocji.

W pierwszym półfinale Wisła 
Jeziorzany pokonała Tęcze Piekary 
5:2,a w drugim Kaszowianka wy-
grała z Iskrą Czułów aż 9:1. Dru-
żyny, które przegrały mecze półfi-
nałowe stoczyły ze sobą emocjo-
nujący pojedynek o 3 miejsce, za-
kończony zwycięstwem Iskry Czu-
łów (2:1). Najciekawszym meczem 
turnieju okazał się oczywiście 
mecz finałowym w którym zmie-
rzyły się ze sobą drużyny Wisły 
Jeziorzany i Kaszowianki (obroń-
ca tytułu). Regulaminowy czas gry 
zakończył się wynikiem 2:2, przez 
co o losach finału decydował kon-
kurs rzutów karnych. Bramkarz 
Wisły Jeziorzany Michał Starmach 
obronił jeden rzut karny, a decy-
dującą „jedenastkę” pewnie wy-
konał Tomasz Królik. W Lisieckiej 
hali zapanowała euforia zwycięz-
ców. Wisła Jeziorzany zdobyła ty-
tuł Halowego Mistrza Gminy Lisz-
ki! Triumf Wisły oznacza, że to ten 
właśnie klub po 6 latach dominacji 
Kaszowianki, będzie organizato-
rem kolejnej edycji turnieju.

Wkrótce po krótkim podsumo-
waniu turnieju przez gospodarza 
Gminy, Wójta Pawła Misia, odbyła 
się uroczystość wręczenia pucha-
rów, dyplomów, upominków ufun-
dowanych przez firmę MG-Sport 
Select oraz ogromnego Pucharu 
Wójta Gminy Liszki. Nagrody wrę-
czali oprócz Wójta, przedstawiciele 
Zarządu LKS Kaszowianka, Andrzej 
Mądry oraz Andrzej Urbaniec.

(źródło:futmal.pl), red.

Detronizacja w Gminie Liszki!
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27. marca 2019 r. w Szko-
le Podstawowej im. Antonie-
go Sewiołka w Czułowie od-
był się już XIX Gminny Kon-
kurs Przyrodniczo – Ekolo-
giczny pod hasłem „Skarb 
cenniejszy niż złoto - wo-
da”. Wzięło w nim udział 18 
reprezentantów dziewięciu 
Szkół Podstawowych z Gmi-
ny Liszki.

W pierwszej części dwueta-
powego konkursu uczniowie 
rozwiązywali w programie „Ka-
hoot!” test wiedzy składają-
cy się z sześćdziesięciu pytań 
obejmujących zagadnienia do-
tyczące wody oraz jej właściwo-
ści i roli na Ziemi. Drugą część 
stanowiły trzy zadania prak-
tyczne, które uczniowie wyko-
nywali w parach. W pierwszym 
zadaniu należało, korzystając  
z dostępnego sprzętu laborato-
ryjnego i materiałów, rozdzie-
lić składniki mieszaniny pia-
sku i soli kuchennej. Aby zada-
nie zakończyło się sukcesem, 
należało przejść przez trzy ko-
lejne etapy: rozpuszczenie soli  
w wodzie, oddzielenie wody  
z solą od piasku przez sączenie 
lub dekantację, a na koniec od-
parowanie wody. W drugim za-
daniu spośród różnych substan-
cji (wody, cukru, mąki, oleju  
i płynu do naczyń), należało wy-
brać odpowiednie i sporządzić  
z nich emulsję. Ostatnie zada-

nie polegało na skonstruowaniu 
„lupy” z kropli wody, dzięki któ-
rej można było odczytać zapisa-
ny maleńką czcionką tekst i po-
prawić znaleziony w nim błąd.

Z tymi zmaganiami najlepiej 
poradziła sobie, i tym samym 
pierwsze miejsce w tegorocz-
nej edycji Gminnego Konkursu 
zdobyła reprezentacja Szkoły 
Podstawowej im. św. Matki Te-
resy z Kalkuty w Cholerzynie. 
Drugie miejsce zajęli repre-
zentanci Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. św. Józefa w Kaszo-
wie, a trzecie Szkoły Podsta-
wowej im. Antoniego Sewiołka 
w Czułowie. Wszyscy uczestni-
cy konkursu zostali nagrodzeni 

dyplomami oraz otrzymali na-
grody rzeczowe, które zostały 
ufundowane przez Wójta Gmi-
ny Liszki, a także tegorocznego 
Patrona Honorowego konkursu 
– firmę Likom Sp. z o. o.

Dodatkową konkurencję  
w konkursie stanowiło nakrę-
cenie filmu dotyczącego wo-
dy. Nadesłano prace z siedmiu 
szkół. Jury konkursowe przy-
znało pierwsze miejsce auto-
rom filmu ze Szkoły Podsta-
wowej im. św. Jana Kantego 
w Liszkach oraz Szkoły Pod-
stawowej im. kpt. pil. Mieczy-
sława Medweckiego w Mora-
wicy ex aequo, drugie miej-
sce otrzymał film reprezen-
tacji Szkoły Podstawowej im. 
księcia Józefa Poniatowskiego 
w Mnikowie, a trzecie zdoby-
li uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej im. Antoniego Sewiołka 
w Czułowie. Autorzy wszyst-
kich filmów otrzymali dyplo-
my i nagrody rzeczowe. Na 
uroczystym wręczeniu nagród 
nie zabrakło pani Anny Rajcy 
– Zastępcy Wójta Gminy Liszki 
oraz pana Artura Gołdy – Pre-
zesa firmy Likom Sp. z o. o.

Wszystkim uczestnikom 
oraz nauczycielom przygoto-
wującym dzieci do konkursu 
serdecznie dziękujemy i gratu-
lujemy zwycięzcom.

A. Kalandyk (SP Czułów)

XIX Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny 
„SKaRB cENNIEJSzy NIż złOTO – WODa”
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Jubileusz bez świętowania

Po spadku z okręgówki na ko-
niec sezonu 2014/2015 Liszczan-
ce nie wiodło się najlepiej. Po-
czątkowo zarząd próbował od-
budować drużynę w oparciu o 
miejscowych zawodników. Speł-
niał tym samym postulat wielu 
kibiców z sentymentem wspo-
minających dawne lata, gdy dru-
żyna osiągała sukcesy głównie 
za sprawą sportowców z Liszek. 
Niestety, tym razem nie wszyscy 
miejscowi zdali egzamin. Wyso-
kie przegrane (z rekordową po-
rażką 15-1 z rezerwami Prądni-
czanki), niesportowa postawa 
niektórych piłkarzy, dwa wal-
kowery ze względu na zdekom-
pletowanie drużyny, zmusiły za-
rząd do przeprowadzenia zmian. 
Przy pomocy starszych zawod-
ników udało się zyskać pod ko-
niec rundy jesiennej kilka punk-
tów i opuścić ostatnią pozycję  
w tabeli.

Podczas przerwy zimo-
wej grającym trenerem został 
Krzysztof Dukała, u początków 
kariery piłkarskiej zawodnik Lisz-
czanki. Nowy skład był już bu-
dowany z wykorzystaniem kilku 
sportowców spoza gminy Liszki. 
Dzięki tym posunięciom udało 
się zakończyć sezon 2015/2016 
na szóstym miejscu. Ze zmien-
nym szczęściem drużyna gra-
ła w kolejnym sezonie zajmując 
ostatecznie dziewiąte miejsce.  
W rozgrywkach 2017/2018 roku 
było jeszcze gorzej: brak zawod-
ników, bardzo niska frekwencja 
na treningach i fatalna atmosfe-
ra w drużynie spowodowały, że 
Liszczanka uplasowała się na je-
denastym miejscu i tylko cudem 
uratowała się przed spadkiem do 
klasy B z zaledwie 2 punktami 
przewagi nad spadkowiczem. 

Na początku lipca 2018 roku 
do dymisji podał się prezes Lisz-
czanki Janusz Steczko, który peł-
nił tę funkcję przez 18 lat. Za je-
go kadencji wiele się wydarzy-

ło: przykryto rów biegnący tuż 
przy linii bocznej boiska, zbudo-
wano trybuny, wyremontowano 
szatnię, a z dokonań sportowych 
warto wspomnieć o kilkakrotnym 
zdobyciu Pucharu Wójta Gminy 
oraz sezonie spędzonym w okrę-
gówce. Prezes był nie tylko lide-
rem klubu, ale także jego nieza-
wodnym sponsorem. 

Zwołane zebranie nie wyłoni-
ło niestety jego następcy, wobec 
czego Janusz Steczko zgodził się 
pełnić obowiązki do końca roku 
2018, jednak w ograniczonym 
zakresie. Zarządzanie wzięli na 
swoje barki: wiceprezes Wac-
ław Wyroba, Krzysztof Steczko  
i Franciszek Bierzało. Pod-
czas narady z trenerem Dukałą 
wspólnie stwierdzono, że druży-
na potrzebuje nowego impulsu. 
Wobec czego zapadła decyzja o 
zakończeniu współpracy. 

Sytuacja była nie do poza-
zdroszczenia: trwały wakacje, do 
początku rozgrywek zostało za-
ledwie kilka tygodni, brakowało 
trenera, także liczba zawodników 
była niewystarczająca (łącznie 
dwunastu sportowców z Liszek, 
Mnikowa i Rybnej). Wacław Wy-
roba rozpoczął intensywne po-
szukiwania nowego szkoleniow-
ca, najlepiej grającego. Wreszcie 
przy pomocy zaprzyjaźnionych 
osób z MZPN znalazł się odpo-
wiedni człowiek - Jakub Sieniaw-
ski, 32-letni nauczyciel wycho-
wania fizycznego, trener prowa-
dzący wówczas grupy młodzie-
żowe w KS Clepardia Kraków,  
a w przeszłości zawodnik tego 
klubu. Przy okazji do Liszczanki 
udało się pozyskać kilku piłkarzy 
z prądnickiego klubu, w którym 
po awansie do IV ligi przeprowa-
dzano zmiany. 

Pojawienie się nowego tre-
nera sprawiło, że frekwencja na 
treningach od razu skoczyła do 
12-17 zawodników. Sieniawski 
uatrakcyjnił treningi, poprawił 

atmosferę, przychodził zawsze  
z przygotowanym planem za-
jęć. 

- Trafiliśmy lepiej niż w dzie-
siątkę. Inteligentny, stanowczy, 
wymagający od zawodników, ale 
również od siebie. Na dodatek 
dobrze i skutecznie grający za-
wodnik – chwali nowego trene-
ra Wacław Wyroba. - Zrobiliśmy 
grilla zapoznawczego z chłopa-
kami z Krakowa. Drużyna sce-
mentowała się. Zrobił się fajny 
team. Pierwszy mecz o puchar 
Polski graliśmy z Radziszowian-
ką Radziszów. Chłopaki grali jak 
z nut. Zwyciężyliśmy 3-1. Wszy-
scy przecierali oczy.

Po trzech tygodniach pracy 
zaczęły się rozgrywki ligowe. Po-
zytywną zmianę widać było go-
łym okiem. Zawodnicy łaknęli 
zwycięstwa, a w razie niepowo-
dzenia ambitnie walczyli aż do 
końcowego gwizdka. Ostatecznie 
rundę jesienną Liszczanka za-
kończyła na 7 miejscu, mając na 
swoim koncie 7 zwycięstw, 5 po-
rażek i 1 remis.

Zimą wrócił jednak problem 
braku prezesa. Podczas zebra-
nia sprawozdawczo - wyborcze-
go członków i sympatyków klu-
bu, 26 stycznia 2019 r., Janusz 
Steczko, zgodnie z wcześniej-
szą zapowiedzią złożył rezygna-
cję. Ustąpiła również skarbnik 
Alina Dukała, która także wło-
żyła wiele pracy w działalność 
rozliczeniową klubu. O ile chęt-
ni do pracy społecznej w zarzą-
dzie znaleźli się bez problemu, to 
nikt nie chciał zgodzić się na ob-
jęcie stanowiska prezesa. Dru-
żynie groziło więc rozwiązanie, 
a w najlepszym wypadku za-
wieszenie działalności. Pierwsze 
zebranie rozeszło się z niczym. 
Dopiero na drugim, 1 lutego, 
prośba zawodników skierowa-
na do Wacława Wyroby, by zde-
cydował się na poprowadzenie 
klubu, skłoniła doświadczonego 

W ubiegłym roku minęło 70 lat od pierwszego zarejestrowa-
nia LKS Liszczanka, jeszcze pod nazwą - LZS Wicher. Niestety,  
w klubie nawarstwiło się trochę problemów i nikt nie miał głowy 
do świętowania jubileuszu.
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działacza do wyrażenia zgody. - 
Na mojej decyzji zaważyła posta-
wa zawodników, którzy zdecydo-
wanie nalegali abym podjął się 
funkcji prezesa. Nie wyobrażam 
sobie zawieszenia działalności 
klubu mając taki obiekt, dobrego 
trenera i 20 zawodników…. A dru-
ga sprawa, to żal 70-ciu lat pracy 
wielu ludzi, prezesów od Stani-
sława Steczko do Janusza Stecz-
ko... Liszczanka to klub z trady-
cjami, rozpoznawalny w struktu-
rach związkowych i okręgach - 
wyznaje nowy prezes. Podkreśla 
także dobrą współpracę z samo-
rządem. - Sołtys Józef Kowalik  
i Rada Sołecka przychylnie pa-
trzą na działalność klubu, prze-
kazując środki na działalność. 
Tylko dzięki temu można było za-
trudnić trenera – wyjaśnia. 

Wacław Wyroba jest związa-
ny z Liszczanką od lat 80-tych. 
Był kapitanem drużyny, pod-
czas historycznego, drugiego 
awansu do klasy A w 1985 roku.  
Od 30 lat pracuje społecznie  
w zarządzie klubu, współpraco-
wał z Julianem Wlazło, Józefem 
Kowalikiem, Tadeuszem Bierza-
ło oraz przez 18 lat z Januszem 
Steczko.

W skład zarządu weszli tak-
że: zastępca prezesa - Krzysz-
tof Steczko, skarbnik - Adam 
Sobesto, sekretarz - Łukasz 
Szewczyk, członkowie: Tadeusz 
Szponder, Józef Kowalik, Marian 
Kowalik; komisja rewizyjna: Jó-

zef Wlazło, Stanisław Mazur, Ar-
tur Kowalik.

Zarząd deklaruje, że jest ot-
warty na konstruktywną rozmo-
wę, doradztwo oraz pomoc każ-
dej osoby, dla której liczy się do-
bro klubu.

Największymi zadaniami no-
wego zarządu będzie utrzyma-
nie poziomu sportowego, ko-
lejne podejście do stworzenia 
grup młodzieżowych oraz roz-
mowy z miejscowym biznesem, 
z pomocą którego można myśleć  
o awansie i poprawie obiektu 
sportowego.

Niestety, marzenia o silnej 
drużynie z dominującym udzia-
łem miejscowych chłopaków nie 
szybko zostanie zrealizowane,  
o ile w ogóle. Minęły już czasy, gdy 
każdy klub na terenie gminy dzia-

łał w oparciu o miejscowe kadry. 
Obecnie brakuje własnego naryb-
ku. W tej chwili boisko przegrywa 
z konsolą do gier komputerowych. 
Próba podjęta w 2014 przez Lisz-
czankę stworzenia drużyny mło-
dzieżowej, złożonej z roczników 
2005-2006 nie przyniosła zakła-
danych rezultatów. Zapisało się 
trzynastu chłopców. Pod okiem 
doświadczonego trenera śp. Ju-
liana Łopaty, później Łukasza Ko-
czwary, odnosili spore sukcesy. 
Niestety wykruszyli się. Najpierw 
dwóch odeszło do innych szkó-
łek, kolejnych dwóch wybrało gry 
komputerowe. Zostało dziewię-
ciu. Póki należeli do grupy orlików 

występowali w składzie 9-osobo-
wym. I dobrze im szło. Przejście 
do kategorii młodzików, w której 
na boisku gra jedenastka zakoń-
czyła istnienie sekcji. Przepisy 
nie pozwalają bowiem uzupełniać 
drużyn chłopcami z innych grup 
wiekowych.

W przerwie zimowej drużyna 
seniorów ćwiczyła na miejsco-
wej hali oraz na orliku w Krako-
wie-Mydlnikach, frekwencja na 
treningach była bardzo dobra. 
W tym czasie chęć współpracy 
z Liszczanką zgłosiło kolejnych 
dwóch zawodników. Drużyna ro-
zegrała kilka sparingów: z Gali-
cją Raciborowice 1:2, Strzelcami 
Kraków 3:2, Wawelem Kraków 
3:3, Iskrą Krzęcin 3:5 i Rzozowią 
Rzozów 2:3. W grach tych nie tyle 
ważny był wynik co sprawdzenie 

poszczególnych zawodników na 
danych pozycjach i schematów 
gry zespołowej. Rundę wiosen-
ną sezonu 2018/2019 Liszczanka 
rozpoczęła od derbowego zwy-
cięstwa nad Lotnikiem Kryspinów 
1:0, w drugim spotkaniu rozgro-
miła Sportowca Mydlniczka 5:1. 
Po bardzo dobrze przepracowa-
nej zimie wszyscy liczą na jesz-
cze lepsze wyniki. Jedno jest 
pewne, przed Liszczanką kolejna 
szansa. Czy ją wykorzysta oka-
że się wkrótce. Ale bez pomocy 
Urzędu Gminy, firm i ludzi zwią-
zanych z Liszkami będzie to bar-
dzo trudne.

AK

LKS Liszczanka Liszki: stoją od lewej - Jakub Sieniawski /trener/, Piotr Marek, Jarosław Kania, Jacek Bąk, Michał Cholewa, Michał 
Szewczyk, Tomasz Turek, Mateusz Koczwara, Łukasz Koczwara; rząd dolny - Arkadiusz Słowiak, Przemysław Czubaj, Piotr Ptak, 
Adam Sobesto, Paweł Kopeć, Artur Kowalik, Konrad Machnik, Bartosz Karpij.
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Indywidualne 
zawody Drytoolowe 
Mroźne Ostrza’19

W pierwszą sobotę lutego  
w Zimnym Dole w Czułowie już 
po raz drugi Krakowski Klub 
Wysokogórski zorganizował za-
wody wspinaczkowe zaliczane 
do Pucharu Polski w Drytoolin-
gu. Patronat nad imprezą objął 
Paweł Miś - Wójt Gminy Liszki.

Podobnie jak w ubiegłym 
roku wspinacze z całej Polski 
zmierzyli się z trudnymi droga-
mi drytoolowymi, które zosta-
ły wyznaczone w kamienioło-
mie w Zimnym Dole. W Polsce 
ze względu na specyfikę skał, 

które nie mogą być ani zbyt li-
te ani zbyt kruche, jest nie-
wiele miejsc przeznaczonych 
do uprawiania tego rodzaju 
sportu. Za to osób uprawiają-
cych drytooling jest coraz wię-
cej, zwłaszcza, że dzięki niemu 
można znacznie podnieść umie-
jętności tak potrzebne podczas 
wspinaczki w Tatrach i górach 
wysokich.

Tegoroczna edycja nosiła 
imię Eugeniusza „Genka” Chro-
baka i Zygmunta „Zygi” Heinri-
cha, tragicznie zmarłych w la-

26 marca 2019 roku w Liszkach odbyły się  
II Gminne Targi Edukacyjne, które objął honorowym 
patronatem Wójt Gminy Liszki Pan Paweł Miś. Wyda-
rzenie zostało zorganizowane przez Szkołę Podsta-
wową w Liszkach i Szkołę Podstawową w Mnikowie.

Uczniowie klas 8 i 3 gimnazjalnych ze wszyst-
kich szkół z gminy Liszki mogli zapoznać się z ofertą 
edukacyjną kilkunastu szkół ponadpodstawowych. 
Na targach prezentowały się licea, technika i szko-
ły branżowe z Krakowa, Czernichowa i Giebułtowa. 
Bogata i zróżnicowana oferta pozwoliła każdemu 
znaleźć coś dla siebie. Było to wydarzenie niezwykle 
ważne, szczególnie z uwagi na reformy i nowy sy-
stem edukacji ponadgimnazjalnej.

Wszystkim uczniom klas 8 szkół podstawowych  
i 3 gimnazjalnych z gminy Liszki życzymy zdania eg-
zaminów z jak najlepszym wynikiem, zdobycia bar-
dzo dobrych ocen i dostania się do wymarzonych 
szkół.  red.

II Gminne Targi Edukacyjne w Liszkach

winie pod Everestem w 1989 r. 
członków klubu KW Kraków.  
W 2019 r. mija 30-sta rocznica 
tej tragedii - Mroźne Ostrza są 
pierwszym wydarzeniem zwią-
zanym z upamiętnieniem tego 
wydarzenia.

Pomimo chłodu na zawo-
dach panowała gorąca atmo-
sfera. Rywalizacja była zacięta. 
Ostatecznie pierwsze miejsce 
wśród panów zajął Krzysztof 
Zabłotny, natomiast najlepszą 
z pań okazała się Alicja Marzec. 
Po zakończeniu rywalizacji za-
wodnicy mogli zagrzać się zupą 
z wielkiego kociołka oraz posi-
lić kiełbasą z ogniska. Następ-
nie przyszedł czas na dekora-
cję. Statuetki i medale w imie-
niu wójta Gminy Liszki wręczył 
radny Gminy Liszki Grzegorz 
Korczek.

red.
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8 marca 2019r. 49 dzieci  
z dwóch oddziałów przedszkol-
nych przeniosły się do no-
wych, pięknych pomieszczeń. 

Nowy obiekt przedszkolny 
w Szkole Podstawowej 
im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Jeziorzanach

Remont przedszkola trwał od 
czerwca 2018 r.. Nowy obiekt 
powstał z dawnego mieszka-
nia służbowego, pomieszczeń 

dotychczasowego przedszkola 
i dobudowanej nowej części 
budynku.

Dzięki tak zaprojektowane-
mu lokalowi przedszkole jest 
przestronne, posiada dwie du-
że pełnowymiarowe sale dla 
dzieci, nowoczesny kompleks 
urządzeń sanitarnych, szatnie, 
oddzielne pomieszczenia do 
zmywania naczyń stołowych 
i wydawania posiłków. Do 
przedszkola prowadzi osobne 
wejście wyposażone w domo-
fon. Dzięki przeprowadzonemu 
remontowi szkoła zyskała rów-
nież nowe obejście. Wybudo-
wany został podjazd dla osób 
niepełnosprawnych, wyłożono 
kostką brukową ciągi komuni-
kacyjne, wyznaczono miejsca 
parkingowe.

Cała społeczność szkoły 
podstawowej w Jeziorzanach 
składa serdeczne podziękowa-
nia za piękne nowe przedszkole 
panu Wójtowi Pawłowi Misiowi, 
Radzie Gminy Liszki, Referato-
wi Inwestycji w Gminie Liszki, 
radnej i sołtys Jeziorzan pa-
ni Danucie Janas i wszystkim 
osobom, które przyczyniły się 
do powstania tak potrzebnego 
szkole obiektu.

SP Jeziorzany

W dniu 22.12.2018 roku  
w domu harcerza w Krakowie 
odbył się turniej karate ky-
okushinkai dzieci w wieku 8 do 
14 lat. Z sekcji karate działa-
jącej przy Szkole Podstawowej  
w Liszkach wzięło udział 6 za-
wodników. Zdobyli oni pięć me-
dali. Nasi najmłodsi zawodnicy 
(8-11 lat) nie dali szans pozo-
stałym uczestnikom i zdobyli 
wszystko co jest możliwe - trzy 
pierwsze miejsca!. Jan Kopeć za-
jął pierwsze miejsce, Jan Urban 
drugie, a Adrian Janiak trzecie. 
W kategorii kata Jan Kopeć był 
drugi, a Arkadiusz Janiak trzeci. 
W zawodach uczestniczyło 47 
zawodników z sześciu klubów 
karate. Był to kolejny sukces 
naszych zawodników. Trenerem 
sekcji karate jest sensei Irene-
usz Maśnica 2 dan.

Ireneusz Maśnica

Kolejne sukcesy Lisieckich karateków
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Późnym wieczorem, w ponie-
działek 31 sierpnia 1909 roku, 
pod organistówką w Morawicy 
zebrała się grupa ludzi. Wkrótce 
w wieczornej ciszy rozbrzmiała 
nostalgiczną pieśń. To chór pa-
rafialny żegnał swojego młode-
go opiekuna, ks. wikarego An-
drzeja Parysia. Wcześniej w sali 
Towarzystwa Czytelni Ludowych 
miłośnicy książek z prezesem 
Antonim Bobakiem na czele, ob-
darowali kapłana pamiątkową fo-
tografią Morawicy. 

W dniu następnym plebania 
przeżyła prawdziwe oblężenie. 
Od samego rana przychodzili tu 
parafianie, by pożegnać lubiane-
go duszpasterza. Podczas obiadu 
huknęły strzały na wiwat. Wresz-
cie o godz. 14 na wzgórze plebań-
skie wjechała banderia licząca 20 
krakusów. Byłoby ich więcej, lecz 
wielu gospodarzy i parobczaków 
udało się na targ do Krakowa  
w interesach. 

Nadeszła chwila wyjazdu. Po 
zamienieniu kilku słów z gospo-
darzem parafii ks. dziekanem 
Józefem Pajączewskim i chwili 
spędzonej w kościele, ks. Paryś 
wsiadł na udekorowany kwiatami 
wóz, który wkrótce, poprzedzany 
przez banderię, ruszył w drogę. 
Wtedy ponownie wiejską ciszę 
zakłóciły liczne wystrzały. Z tłu-
mu mieszkańców oderwała się 
spora grupka osób, które pobie-
gły za powozem aż do Cholerzy-
na. Tu na kapłana czekały dwie, 
pięknie przystrojone, pożegnalne 
bramy. Także cholerzanie chcieli 
podziękować cenionemu księdzu 
za trzyletnią posługę. Po policz-
kach wielu osób spływały łzy. 

Wreszcie wóz ruszył w kierun-
ku Mnikowa. Tam kolejny przy-
stanek. Przy budynku szkolnym 
na gościniec wyległy dzieci pod 
opieką nauczycielki oraz spora 
gromada miejscowej ludności. Ze 
słowami pożegnania zwróciła się 
do katechety, pochlipując cicho, 
uczennica Marysia Czechówna. 
Ks. Andrzej z ciężkim sercem ru-
szał w dalszą drogę. 

Pół godziny później powóz był 
już na Wyźrale (wtedy mówio-
no Wyjrzał). Tam, z górującego 
nad okolicą wzniesienia, kapłan 

spoglądał na nowe miejsce pra-
cy duszpasterskiej. Po drodze, to 
tu, to tam, witali go mieszkańcy 
parafii czernichowskiej. Na Za-
gaciu, przy domu byłego retma-
na (przedsiębiorcy flisackiego) 
Oczkosia, padł nawet strzał na 
wiwat.

W końcu wóz zbliżył się do 
Czernichowa. Przy wjeździe do 
wsi kapłana powitał… chór mo-
rawicki, który przybył tam nieco 
wcześniej. W towarzystwie zna-
jomych ks. Paryś szybko pokonał 
końcowy odcinek drogi. Wreszcie 
stanął przed kościołem. U wej-

ścia czekał na niego proboszcz, 
70-letni ks. kanonik Edward Kró-
likowski. Z tą chwilą w życiu ks. 
Parysia rozpoczął się nowy etap.

Ks. Andrzej bardzo dobrze 
wspominał kontakty z ludnością 
parafii morawickiej. Szczególnie 
dużo satysfakcji przyniosła mu 
praca z dziatwą szkolną i młodzie-
żą. Fatalnie natomiast układały 
się stosunki z przełożonym, ks. 
Pajączewskim. Nie mogli znaleźć 
wspólnego języka. Opinia jaką 
zwierzchnik wystawił na koniec 
wikaremu, była wyważona, peł-
na jednak nieskrywanej niechę-
ci. Zdecydowanie odstawała od 
ocen, które kapłan ten zebrał od 
kolejnych przełożonych. Te były 
wręcz entuzjastyczne. 

Pracę rozpoczętą w Morawicy 
ks. Andrzej kontynuował w Czer-
nichowie (1909-1911), Zatorze 

(1911-1913), Andrychowie (1913-
1916), krótko na krakowskim 
Podgórzu oraz w parafii w św. 
Anny w Krakowie (1916-1917). 
Zalety kapłana docenił abp Adam 
Sapieha powierzając mu z dniem 
1 IX 1917 roku funkcję prefekta 
Seminarium Duchownego w Kra-
kowie. 

Ks. Andrzeja Parysia bardziej 
jednak pociągało duszpaster-
stwo na wsi, toteż gdy dowie-
dział się, że w Liszkach wakuje 
urząd proboszcza, złożył wniosek 
o przydzielenie mu tej placówki. 
Poproszony o wystawienie opinii, 
ks. dziekan Jan Krupiński napisał  
o nim: Kapłan nieskazitelnych 
obyczai, gorącego ducha kapłań-
skiego, gorliwy i sumienny w peł-
nieniu wszelkich obowiązków swe-
go zawodu, a przy tem wytrawny 
i zasłużony pracownik w zakłada-
niu i prowadzeniu stowarzyszeń 
katolickich młodzieży polskiej… 

Tu należy wyjaśnić, że pod-
czas posługi w Andrychowie ks. 
Paryś zaopiekował się katolickim 
stowarzyszeniem skupiającym 
młode robotnice fabryczne. Praca 
z młodzieżą bardzo go wciągnę-
ła. Wkrótce został sekretarzem 
generalnym, a potem prezesem 
Archidiecezjalnego Związku Ka-
tolickich Stowarzyszeń Młodzieży 
Polskiej. Po objęciu probostwa  
w Liszkach zakładał stowarzysze-
nia w kolejnych wsiach parafii. 
Zaszczepił tu także III Zakon św. 
Franciszka oraz inne organizacje 
wchodzące w skład Akcji Katoli-
ckiej.

Trudno zmierzyć osiągnięcia 
duszpasterskie wybitnego kapła-
na, choć niewątpliwie były one 
duże. Setki, a może tysiące wy-
głoszonych kazań, konferencji dla 
młodzieży, spotkań z członkami 
III Zakonu, Bractwa Różańcowe-
go i Akcji Katolickiej oraz liczne 
wysłuchane spowiedzi miały nie-
wątpliwie pozytywny wpływ na 
wiernych. 

Zasługą ks. Parysia był także 
zakup dwóch dzwonów, organów, 
remont świątyni, a po II wojnie 
światowej elektryfikacja kościoła. 

W 1920 roku nabył od państwa 
Suskich, właścicieli majątku lisie-
cko-kryspinowskiego, stojący na-

Był TaKI DuSzPaSTERz
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przeciw kościoła budynek dawnej 
karczmy, w której urządził Dom 
Katolicki (siedziba III Zakonu 
św. Franciszka, Akcji Katolickiej, 
biblioteki parafialnej, przedszko-
la itd.). Z jego pomocą młodzież  
z Rącznej zakupiła budynek, na 
siedzibę katolickich stowarzyszeń 
chłopców i dziewcząt. Wraz z or-
ganistą Józefem Kubieniem zało-
żył Orkiestrę Parafialną. 

Ks. Andrzej pełnił także 
funkcję przewodniczącego Ra-

dy Nadzorczej Kasy Stefczyka  
w Liszkach. Był radnym jedno-
wioskowej Gminy Liszki. Działał 
w Towarzystwie Szkoły Ludowej. 
Jego zasługą jest utworzenie  
w Liszkach przedszkola. Podczas 
II wojny światowej energicznie 
kierował delegaturą Rady Głów-
nej Opiekuńczej na parafię Liszki.

Dzięki staraniom proboszcza 
w Nowej Wsi Szlacheckiej został 
wzniesiony kościół, który stał 
się podstawą do utworzenia po 

uroczystość Jubileuszu 
Długoletniego Pożycia Małżeńskiego
W Sali restauracji „Romantica” w Mnikowie  

w piątek 8 lutego 2019 r. piętnaście par małżeń-
skich z naszej Gminy świętowało swoje pięćdzie-
sięciolecie. Każdy jubileusz jest dobrą okazją do 
świętowania, ale na szczególną uwagę zasługują 
tak wspaniałe rocznice jakimi są właśnie „Złote 
Gody”.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
przyznawanymi przez Prezydenta RP Andrze-
ja Dudę w jego imieniu udekorował Jubilatów 
Wójt Gminy Liszki – Paweł Miś. Życzenia oprócz 
Wójta składali obecni także na uroczystości: 
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Kaczor, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Paweł Li-
powczan oraz zastępca kierownika USC – Ka-
tarzyna Strojny.

Złote Gody (pięćdziesięciolecie pożycia mał-
żeńskiego) obchodzili małżonkowie z Kryspino-
wa – trzy pary, po dwie pary z Liszek, Kaszowa, 
Jeziorzan, Ściejowic i Mnikowa; oraz po jednej 
parze z Cholerzyna i Piekar.

Jubilatom należą się gorące podziękowania za 
wspólnie przeżyte lata, za trud włożony w wy-
chowanie dzieci, za pracę na rzecz swojej rodzi-
ny, najbliższego otoczenia i całej naszej gminy.

Drodzy Jubilaci!
Gratulujemy Wam tak długiego, zgodnego  

i szczęśliwego pożycia małżeńskiego oraz życzy-
my zdrowia, spokoju oraz samych radosnych dni 
w dalszym życiu. Niech ta szczególna dla Was 
rocznica jest okazją nie tylko do wspomnień, ale 
także do pogodnego spojrzenia w przyszłość.

II wojnie światowej nowej para-
fii. On także wystarał się w Kurii  
o zgodę na odprawianie Mszy św. 
w niewielkich kaplicach na te-
renie Jeziorzan (1918) i Rącznej 
(1930). 

Ks. Andrzej Paryś, proboszcz 
lisiecki, a od 1928 roku dziekan 
dekanatu czernichowskiego, 
zmarł 70 lat temu, 5 sierpnia 
1949 roku. Jego ciało spoczę-
ło na cmentarzu parafialnym  
w Liszkach. AK
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19 lutego w naszej szkole 
odbył się finał gminnego kon-
kursu ortograficznego – XVII 
CORRIDY. Kaszowska Jedynka, 
jak co roku, gościła w swoich 
progach najlepszych poskra-
miaczy byków ze szkól naszej 
gminy. Uczestnicy zmagali się 
w trzech kategoriach wieko-
wych: klasy II-III, starsi z klas 
IV-VI i najbardziej doświadcze-
ni torreadorzy z klas VII-VIII  
i gimnazjum.

W tym roku godłami uczest-
ników byli polscy artyści- ma-
larze, pisarze i muzycy. Być 
może to ich wpływ sprawił, 
że uczniowie walczyli z byka-
mi jak natchnieni, dając sobie 
doskonale radę w wielu bardzo 
trudnych konkurencjach. Testy 
i zadania zostały przygotowane 
przez wszystkie szkoły biorą-
ce udział w zmaganiach. Tego-
roczną nowością był konkurs 

drużynowy. Uczniowie wspólnie 
pisali niezwykle trudne łamań-
ce językowe o gżegżółce, wa-
rze i garze na parze. Najmłodsi 
razem z najstarszymi pokonali 
i to wyzwanie. W konkuren-
cji najlepsza okazała się dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej  
w Kryspinowie.

Tytuł matadora, któremu 
niestraszna polska ortografia  
i jednocześnie pierwsze miej-
sce zdobyli:
–  w klasach II-III TYTUS KŁO-

SIŃSKI ze Szkoły Podstawo-
wej w Mnikowie

– w klasach IV-VI DARIA NO-
WAK ze Szkoły Podstawowej 
w Rącznej

– w klasach VII-VIII i gimna-
zjum MAJA DYMEK ze Szko-
ły w Czułowie

Pozostali laureaci to:
2 miejsce- AMELIA WODNICKA 

ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Kaszowie
3 miejsce- ANTONI DOMINIAR-
CZYK ze Szkoły Podstawowej  
w Jeziorzanach

2 miejsce – MAGDALE-
NA KOPEĆ ze Szkoły pod-
stawowej nr 1 w Kaszowie 
3 miejsce – KACPER ROBÓTKA 
ze Szkoły Podstawowej w Mo-
rawicy

2 miejsce – KAROLINA SZEW-
CZYK ze Szkoły w Liszkach 
3 miejsce – EWA MAZUR ze 
Szkoły w Rącznej.

Trójka matadorów obdaro-
wana została przez Panią Dy-
rektor Jolantę Karcz pamiąt-
kowymi szarfami i nagroda-
mi. Pozostali laureaci również 
otrzymali podarunki. Pozując 
wspólnie na podium, wszy-
scy prezentowali się wspania-
le. Gratulujemy uczestnikom 
wielkiej wiedzy i wspaniałych 
umiejętności i zapraszamy za 
rok!

Dziękujemy Panu Wójto-
wi Pawłowi Misiowi za objęcie 
patronatem naszego konkur-
su, Stowarzyszeniu Mediatorzy 
Polscy i Studium Kształcenia 
Nauczycieli przy Uniwersytecie 
Pedagogicznym a także wszyst-
kim nauczycielom przygotowu-
jącym uczestników i zadania.

SP Kaszów

ByKI  zOSTały  POKONaNE! 
XVII finał gminnego konkursu ortograficznego cORRIDa
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W piątek 1 lutego w Liceum 
Ogólnokształcącym w Centrum 
Edukacyjnym „Radosna Nowi-
na 2000” odbyło się spotkanie 
robocze, podczas którego dy-
rektor liceum ks. Paweł Rycyk 
CM spotkał się z przedstawi-
cielami Powiatu Krakowskiego 
który reprezentowali członko-
wie zarządu: Tadeusz Nabagło 
i Agnieszka Pyla oraz radna 
powiatu Janina Grela. Na spot-
kaniu obecni byli również Paweł 
Miś- Wójt Gminy Liszki, zastęp-
ca wójta Anna Rajca oraz za-
stępca przewodniczącego Rady 
Gminy Liszki Marcin Mazur.

Celem wizyty było zaznajo-
mienie się z bieżącą sytuacją 

Spotkanie z delegacją 
Powiatu Krakowskiego 
w Radosnej Nowinie

szkoły, a także dyskusja nad 
najbliższą przyszłością liceum, 
w związku z reformami edu-
kacji i przyjęciem podwójnego 
rocznika uczniów. Wójt Gminy 
Liszki pogratulował dyrektoro-
wi szkoły zajęcia zaszczytne-
go 131 miejsca w prestiżowym 
ogólnopolskim rankingu szkół 
ponadgimnazjalnych PERSPEK-
TYWY 2019 i związanego z tym 
uzyskania tytułu „Złotej Szko-
ły”.

Gratulujemy całej społecz-
ności Liceum Ogólnokształcą-
cego w Centrum Edukacyjnym 
„Radosna Nowina 2000” w Pie-
karach i czekamy na dalsze 
sukcesy! red.

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, 
że dnia 6 kwietnia 2019 roku 

w wieku 68 lat odeszła

ŚP Dr Alina Witek-Nowakowska

Emerytowana nauczycielka geografii 
w Szkole Podstawowej w Morawicy  

 i Gimnazjum w Mnikowie
Wicedyrektor Gimnazjum w Mnikowie 
Dyrektor filii Gimnazjum w Morawicy

Rodzinie i Bliskim 
składamy wyrazy najgłębszego współczucia 

Przyjaciele i Współpracownicy

Fotografia przedstawia Ada-
ma Tyrałę z Rącznej (1882-1949). 
Ukończywszy szkołę ludową  
w rodzinnej miejscowości, kon-
tynuował naukę w krakowskim 
Gimnazjum św. Anny. Z bra-
ku funduszy przerwał edukację 
w IV klasie i wrócił na wieś. Tu 
cierpliwie rozbudowywał własne 
gospodarstwo rolne. Trzyletnią 
służbę wojskową odbył w piecho-
cie austriackiej, w której dosłu-
żył się stopnia podoficerskiego. 
Potem ukończył pięciomiesięcz-
ny kurs administracyjny, dzięki 
któremu objął niskopłatne po-
sady pisarza gminnego w Rącz-
nej i innych miejscowościach. 
Podczas I wojny światowej jako 
ojciec pięciorga dzieci próbował 
wyreklamować się z wojska.  
Z opóźnieniem, ale jednak trafił 
w kamasze, zasilając front wło-
ski. Ranny w bitwie pod Piawą 
w 1918 roku, trafił do szpitala 
w Ołomuńcu, a potem wyjechał 
na urlop do domu. Do jednost-
ki już nie wrócił. Ukrywał się.  
W 1926 roku został członkiem 
Rady Nadzorczej Kasy Stefczyka 
w Liszkach. Funkcję tę pełnił do 
śmierci. Jego synem był Włady-
sław Tyrała, współautor książki 
pt. Dzieje klasztornej wsi Rącz-
na.  AK

żołnierz 
i społecznik 

aDaM 
TyRała
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Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka”  
w niedzielę 31 marca 2019 r. wziął udział w X Ju-
bileuszowym Podkarpackim Przeglądzie Zespo-
łów Tanecznych „Złoty Gryf” w Dębicy. Młodsza  
i starsza grupa reprezentacyjna rywalizowały 
z zespołami z całej Polski w dwóch kategoriach 
wiekowych. Młodsza grupa wystąpiła w katego-
rii wiekowej 7-12 lat, w której zaprezentowało 
się 15 zespołów. Starsza grupa zatańczyła w ka-
tegorii wiekowej 13-19 lat, w której to jury obej-
rzało 12 zespołów. Poziom przeglądu był bardzo 
wysoki a program przedstawiany przez zespoły 
bardzo ciekawy i różnorodny. Jury miało nie ła-
twe zdanie, by wśród tylu wspaniale tańczących 
grup wybrać tych najlepszych. 

złoty i Brązowy Gryf dla 
zespołu Pieśni i Tańca „ziemia Lisiecka” 

Był to pierwszy występ „Ziemi Lisieckiej” 
podczas konkursu dla zespołów ludowych  
o zasięgu ogólnopolskim i od razu zwieńczony 
sukcesami. 

Złotego Gryfa - I miejsce otrzymała Grupa 
Reprezentacyjna, która podczas przeglądu za-
prezentowała się w dwóch programach, a były 
to: Polonez - muzyka Kamil Bębenek, choreo-
grafia Anna Kruczek oraz „W moim ogródeczku” 
- suita tańców lubelskich - muzyka ludowa, cho-
reografia Anna Kruczek, przygotowanie wokalne 
Adrianna Raduszewska.

Brązowego Gryfa - III miejsce zdobyła Młod-
sza Grupa Reprezentacyjna a zaprezentowała 

się w programie: Pognała Wołki na Bukowinę 
– Piosenki i tańce z regionu Beskidu Śląskiego- 
muzyka ludowa, choreografia Anna Kruczek, 
przygotowanie wokalne Adrianna Raduszew-
ska.

Zespołowi do tańca akompaniowała kapela  
w składzie: Adrianna Raduszewska, Paweł Su-
chan i Wiesław Pyzik.

Występ i sukces zespołu podczas przeglą-
du był niezwykłym przeżyciem dla naszych 
młodych tancerzy. Po raz kolejny pokazali, że 
potrafią pięknie tańczyć i śpiewać, promując  
i rozsławiając gminę Liszki w całej Polsce.

Anna Kruczek
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Opinie i poglądy prezentowane w publikacjach są opiniami  
i poglądami autorów publikacji i nie można ich uważać za sta-
nowisko Redakcji. Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie od-
powiada. Autorzy treści, w tym zleceniodawcy reklam i ogłoszeń 
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powinni się liczyć z odpowiedzialność karną lub cywilną. Redak-
cja ma prawo odmówić publikacji takich treści.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmia-
ny tytułów, podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania 
nadesłanych materiałów bez podania przyczyny.

Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.
Poprzez przekazanie materiału do publikacji przekazujący 

oświadcza, że jest jego autorem lub posiada zgodę autora na 
jego publikację. Przedruk gazety w całości lub fragmentach bez 
zgody Redakcji wzbroniony.
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