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Podziękowanie
 

Od wielu lat mieszkańców Piekar 
zamieszkałych w dolnym rejonie wsi 
nękały powodzie, które niszczyły do-
bytek całego życia, doprowadzały do 
depresji i utraty wiary w ludzi spra-
wujących lokalną władzę. Nadludzkie 
wysiłki dzielnych strażaków nie przy-
nosiły widocznych efektów w walce  
z żywiołem. Radykalne zmiany na-
stąpiły od momentu, kiedy sołtysem 
Piekar została p. Zofia Pyla. Przez 
długi czas szukała wsparcia władz  
i pomocy z ich strony w realizacji bu-
dowy suchego zbiornika.

Wreszcie szczęśliwy finał – rok 
2017 i zakończenie budowy zbiornika. 
Dało nam to nadzieję i wiarę w lep-
sze jutro. Chcę podziękować wszyst-
kim, którzy włożyli wiele wysiłku, 
by powstał ten zbiornik: p. Zofii Pyli 
– sołtysowi Piekar, p. Pawłowi Misiowi 
Wójtowi Gminy Liszki, władzom po-
wiatowym i wszystkim, którzy przy-
czynili się i poparli budowę suchego 
zbiornika.

Serdecznie dziękuję 
Grażyna Małucha
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W obliczu rozpowszechnianych na ła-
mach Kuriera Lisieckiego, szokujących 
również dla mnie, nieprawdziwych in-
formacji, jako Wójt Gminy Liszki, czu-
ję się w obowiązku zajęcia stanowiska 
wobec szkalującej mnie publikacji. Tre-
ści w niej zawarte godzą nie tylko w in-
stytucję Wójta, ale również we mnie ja-
ko osobę prywatną oraz w moją rodzinę. 
Rzutują na funkcjonowanie Urzędu Gmi-
ny i opinię naszej społeczności. Z całą 
stanowczością zapewniam, iż zawarte  
w tej publikacji treści są niczym innym 
jak szkalującymi pomówieniami, co wię-
cej nie znajdują potwierdzenia w rze-
czywistości i opierają się na sfabryko-
wanych dokumentach oraz informacjach 
pochodzących od byłego współpracowni-
ka spółki LIKOM, wobec którego proku-
ratura prowadzi postępowanie o posłu-
giwanie się podrobionym podpisem Wój-
ta Gminy Liszki i sfałszowaną pieczątką. 
Można zatem stwierdzić, że cały artykuł 
jest przykładem tendencyjnego i nie-

rzetelnego dziennikarstwa. Wobec zaist-
niałych okoliczności podjąłem stosowne 
kroki prawne. Złożyłem zawiadomienie 
do Prokuratury o popełnieniu przestęp-
stwa zniesławienia urzędnika samorzą-
dowego. Zamierzam również wystąpić 
z powództwem cywilnym o zniesławienie 
i naruszenie dóbr osobistych oraz ochro-
ny danych osobowych. 

Wyrażam głębokie ubolewanie, że  
w tym ataku na moją osobę ucierpia-
ło także dobre imię Ministra Andrze-
ja Adamczyka, wieloletniego przyjacie-
la gminy Liszki. W związku z tym pragnę 
przeprosić Pana Ministra, Pana Starostę 
Krakowskiego Wojciecha Pałkę, a także 
wszystkich, którzy poczuli się dotknięci 
tą niechlubna publikacją.

Bardzo mi przykro, że musicie Państwo 
jako mieszkańcy Gminy Liszki być świad-
kami rynsztokowej gry politycznej i walki 
o władzę. 

Paweł Miś
wójt Gminy Liszki

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Liszki!

We wtorek 28 sierpnia br., wójt Gminy Lisz-
ki Paweł Miś podpisał porozumienie w sprawie 
bezpłatnych przejazdów pojazdami Komunikacji 
Miejskiej w Krakowie dla uczniów szkół podsta-
wowych oraz gimnazjów. Zgodnie z porozumie-
niem uczniowie będą mogli korzystać z darmo-
wych przejazdów w okresie od 1 września do 30 
czerwca.

Mieszkańcy, którzy dokonali już zakupu bi-
letów okresowych dla swoich dzieci, mogą je 
zwrócić w punktach sprzedaży biletów. 

Gmina Liszki należy do jednej z najlepiej 
skomunikowanych gmin podkrakowskich pod 
względem komunikacji publicznej. Od począt-

ku tej kadencji sukcesywnie dokładane by-
ły nowe kursy na najbardziej zatłoczonych li-
niach. Ostatnio w związku z wycofaniem się 
prywatnego przewoźnika z linii Czernichów-
Kraków uruchomiona została nowa linia auto-
busowa 219, która kursuje z pętli Osiedle Pod-
wawelskie do pętli Jeziorzany. Jak informuje 
ZIKiT uruchomienie, kursującej już od 1 lip-
ca nowej linii było możliwe dzięki porozumie-
niu z Gminą Liszki, która współfinansuje inwe-
stycję. Autobus nr 219 kursuje 8 razy dziennie 
przez cały tydzień. Dodatkowo trzema kursami 
wzmocniona została najbardziej obciążona linia  
nr 249. 

BEZPŁATNA 
KOMUNIKACJA PUBLICZNA 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
I GIMNAZJÓW
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Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w koś-
ciele parafialnym pw. Bożego Miłosierdzia w Je-
ziorzanach, którą odprawił ks. dr Edward Pa-
steczko. Następnie korowód dożynkowy prze-
szedł na boisko „Gwiazdy” Ściejowice, gdzie od-
były się główne uroczystości. Przybywających 
przywitała Gminna Orkiestra Dęta, wykonując 
kilka znanych utworów. Następnie na scenie po-
jawili się gospodarze dożynek: wójt Gminy Lisz-
ki Paweł Miś, przewodniczący Rady Gminy Liszki 
Zbigniew Kaczor, radny Gminy Liszki Mirosław 
Suchan oraz sołtys wsi Ściejowice Małgorzata 
Antos, którzy powitali gości i dokonali oficjalne-
go otwarcia obchodów Święta Plonów. Następnie 
starostowie dożynek Anna i Ryszard Drewniako-
wie przekazali wójtowi gminy chleb upieczony  
z tegorocznych zbiorów, który został podzielo-
ny i z wyrazem szacunku przekazany mieszkań-
com i zaproszonym gościom. Gospodarz gminy 

podziękował rolnikom za ich ciężką pracę i trud 
włożony w uprawianie ziemi. 

Zanim scena została przekazana grupom 
wieńcowym, publiczność mogła podziwiać wy-
stęp Zespołu Pieśni Tańca „Ziemia Lisiecka”. 

GMINA LISZKI 
dziękowała za plony

15 sierpnia, w święto wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny, mieszkań-

cy gminy Liszki przybyli do Ściejowic, aby podziękować Bogu za tegoroczne 

zbiory, za opiekę i za błogosławieństwo oraz rolnikom za wielki wysiłek, za 

ofiarną pracę, dzięki której wszyscy możemy cieszyć się z tegorocznych zbio-

rów. Również w tym roku dożynki Gminy Liszki swoim patronatem objął pre-

zydent Rzeczypospolitej Polskiej andrzej duda.
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Podopieczni Anny Kruczek zaprezentowali tańce 
i piosenki z regionu krakowskiego, Górnego Ślą-
ska oraz górali Beskidu Śląskiego. 

Miłym akcentem było odznaczenie przez mar-
szałka Wojciecha Kozaka sołtys Piekar Zofii Pyli 
Złotym Medalem Małopolski. 

W końcu przyszedł czas na tradycyjne ośpie-
wywanie wieńców. Trzynaście grup wieńcowych 
zaprezentowało własne przyśpiewki. Przez cały 
czas ośpiewywań jury w składzie: Janusz Jaku-
baszek, Dorota Kamińska oraz Jolanta Grzesi-
czak, oceniało wieńce dożynkowe. W tym roku 
komisja miała wyjątkowo trudne zadanie. Wień-
ce prezentowały się naprawdę wspaniale. Osta-
tecznie zwyciężył wieniec upleciony przez Koło 
Gospodyń Wiejskich z Mnikowa. 

W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabrak-
nąć podziękowań i wyróżnień dla rolników, któ-
rym wójt Paweł Miś oraz sołtys Małgorzata Antos 
wręczyli upominki oraz pamiątkowe dyplomy. 

Następnie na scenie pojawił się zespół Trafo. 
Po nim przyszedł czas na gwiazdę wieczoru ze-
spół Mejk. Podczas godzinnego koncertu zespół 

zaprezentował swoje największe i najpopular-
niejsze przeboje. Występ Elwiry Smilgin-Brodzik 
był tylko wstępem do dalszej zabawy. O godzi-
nie 21.00 na scenie pojawili się muzycy zespołu 
Creszendo i rozpoczęła się zabawa taneczna. 

Podziękowania

W imieniu swoim, samorządu Gminy Liszki oraz 
gości obecnych na tegorocznych uroczystościach 
dożynkowych dziękuję wszystkim mieszkańcom 
Ściejowic za ogrom pracy włożonej w przygoto-
wanie obchodów Święta Plonów, które w Ściejo-
wicach miało wyjątkowy charakter.

Dziękuję ks. dr. Edwardowi Pasteczko pro-
boszczowi parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Je-
ziorzanach za sprawowanie Mszy świętej dożyn-
kowej. 

Słowa podziękowania kieruję do tych, bez 
których to święto nie miałoby tak pięknej opra-
wy, czyli do Pani sołtys Małgorzaty Antos, Rady 
Sołeckiej, członków Stowarzyszenia Perspekty-
wa, Starostów Dożynek, a także do wszystkich 
delegacji niosących wieńce dożynkowe. 

Za bezpieczeństwo i porządek podczas koro-
wodu i całych obchodów dożynkowych dziękuję 
członkom Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Wyrazy wdzięczności kieruję do sponsorów, 
którzy finansowo i materialnie wsparli tę uroczy-
stość. 

Serdeczne podziękowania składam wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do organizacji tegorocznych Dożynek Gminnych 
w Ściejowicach. 

Paweł Miś
Wójt Gminy Liszki
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w sobotę, 21 lipca, dru-
howie ochotniczej Straży 
Pożarnej w Czułowie świę-
towali rocznicę 115 lat ist-
nienia swojej jednostki. By-
ły gratulacje, serdeczne ży-
czenia oraz uroczyste po-
święcenie nowego, specjali-
stycznego wozu strażackie-
go. 

Obchody rozpoczęły się 
zbiórką czułowskich druhów 
oraz przedstawicieli Ochotni-
czych Straży Pożarnych z tere-
nu gminy Liszki na placu przed 
szkołą i uroczystym przemar-
szem pod remizę, gdzie zosta-
ła odprawiona polowa Msza św. 
w intencji wszystkich straża-
ków i ich rodzin. Następnie pro-
boszcz parafii pw. Matki Bożej 
Opatrzności ks. Krzysztof Ce-
bula dokonał uroczystego po-
święcenia samochodu pożar-
niczego marki IVECO. Po Mszy 
św. przyszedł czas na tradycyj-
ny raport, przegląd pododdzia-
łów oraz wciągnięcie flagi pań-
stwowej na maszt. W dalszej 
części uroczystości Prezes OSP 
Czułów Tadeusz Mastek przywi-
tał przybyłe jednostki oraz za-

proszonych gości, a Naczelnik 
OSP Czułów Grzegorz Korczek 
odczytał list gratulacyjny prze-
słany przez wójta Gminy Liszki. 

Uroczystości jubileuszowe 
stały się doskonałą sposobnoś-
cią do przedstawienia trwającej 
115 lat historii OSP w Czułowie, 
ale przede wszystkim wyjątko-
wą okazją do wręczenia odzna-
czeń dla druhów z tutejszej jed-
nostki: złoty Medal „Za zasługi 
dla pożarnictwa” otrzymał druh 
Wiesław Ziarniak, srebrnymi 
medalami zostali uhonorowani: 
Henryk Nęcek, Kazimierz Ko-
nik, Roman Galos, Roman Gra-
bowski i Zdzisław Pasiak, brą-

zowe medale otrzymali: Marcin 
Nęcek, Grzegorz Korczek, na-
tomiast druhowie Mateusz Gra-
bowski, Konrad Nęcek, Michał 
Nęcek, Mateusz Nęcek, Mate-
usz Konik, Filip Bodziony, Se-
bastian Żelazny, Marek Brzy-
szczyk, Marek Karczewski oraz 
Mariusz Cyganik otrzymali od-
znaczenia „Wzorowy strażak”. 
Organizatorzy nie zapomnie-
li o młodych strażakach, którzy 
bardzo aktywnie uczestniczą 
w życiu czułowskiej jednostki. 
Dyplomy za zaangażowanie na 
rzecz OSP otrzymali: Michał Ko-
czwara, Szymon Bodziony, Bar-
tek Setkowicz, Konrad Płatek, 
Jakub Burtan, Paweł Soja, Ga-
briela Mastek, Natalia Korczek  
i Kamila Korczek.

Część oficjalną zakończyła 
uroczysta defilada pododdzia-
łów, a po niej przyszedł czas na 
wspólną biesiadę.

OSP Czułów obchodziła 
115-lecie istnienia
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Nie zabrakło również przed-
stawicieli naszego lokalnego sa-
morządu w osobach wójta Gmi-
ny Liszki Pawła Misia i przewod-
niczącego Rady Gminy Liszki 
Zbigniewa Kaczora. Starostwo 
Powiatowe w Krakowie repre-
zentowała członek zarządu Po-
wiatu Krakowskiego Janina Gre-
la, Komendę Miejską PSP w Kra-
kowie mł.bryg. Arkadiusz Kielin.

Swoją obecnością zaszczycił 
nas również proboszcz tutej-
szej parafii ks. Władysław Pal-
mowski oraz ks. Piotr Róg, jak 
również komendant Lotnisko-
wej Służby Ratowniczo-Gaś-
niczej w Balicach Roman Kie-
lin. Zjawili się również zaprzy-
jaźnieni przedstawiciele firm 
działających na terenie naszej 
miejscowości oraz liczne grono 
mieszkańców.

Po uroczystej Mszy świętej, 
przy akompaniamencie Gmin-
nej Orkiestry Dętej nastąpił 
przemarsz pocztów sztandaro-
wych i zaproszonych gości na 
miejsce zbiórki.

Po złożeniu meldunku wi-
ceprezesowi ZOP ZOSP RP dh. 
Jerzemu Stopie przez dowódcę 
uroczystości dh. Mieczysława 
Ryszkę nastąpił przegląd pod-
oddziałów.

Po krótkim przedstawieniu 
historii OSP Morawica, komen-
dant gminny dh Grzegorz Kor-
czek odczytał akt nadania jed-
nostce Srebrnego Medalu za 
wieloletnią działalność na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej. Na-
stępnie za pomoc okazaną OSP 
Morawica brązowym Medalem 
za Zasługi Dla Pożarnictwa zo-
stał odznaczony ks. proboszcz 
Władysław Palmowski.

Z kolei za wieloletnią służ-
bę, zaangażowanie oraz udział 

w akcjach ratowniczych od-
znaczeniem Strażak Wzoro-
wy zostali uhonorowani druho-
wie: Justyna Brzoskwinia, Ka-
tarzyna Izdebska, Katarzyna 
Szczuka, Tadeusz Kołodziej-
czyk, Mieczysław Ryszka, Mi-
chał Frankowski, Emil Soja, Do-
minik Marcisz, Sebastian Janik, 
Michał Szczuka i Mariusz Kącik. 
Brązowymi odznakami MDP zo-
stali odznaczeni nasi najmłodsi 
druhowie: Adrian Rusinek, Mi-
chał Wójcik, Grzegorz Szew-
czyk i Dawid Strugalski.

Za okazaną wieloletnią po-
moc, za to że zawsze mogliśmy 
liczyć na ich życzliwość i zro-
zumienie naszych potrzeb, pa-
miątkowymi statuetkami i po-
dziękowaniami zostali obdaro-
wani przedstawiciele firm: Ma-
ria Krupińska „U Jędrusia”, Kra-
ków Airport, Dominik Marcisz 
„Auto Serwis”, Robert Herjan, 
Leopold Soja „Sojbud”, Grze-
gorz Frankowski „Kamieniar-
stwo Frankowscy”, Zygmunt  
i Maria Frankowscy – „Zakład 
Pogrzebowy”, Mirosław Rzewu-
ski, Andrzej Lalik, Dyrektor SP 
w Morawicy Zbigniew Pawłow-
ski, Komenda PSP w Krako-
wie reprezentowana przez mł. 
bryg. Arkadiusza Kielina oraz 
samorządowcy m.in. starosta 
krakowski Wojciech Pałka, wójt 
Gminy Liszki Paweł Miś, prze-
wodniczący Rady Gminy Lisz-
ki Zbigniew Kaczor oraz czło-
nek Rady Powiatu Krakowskie-
go Janina Grela.

Ogromne podziękowania na-
leżą się naszej pani sołtys Marii 
Frankowskiej, która od począt-
ku wspiera nas organizacyj-
nie, a dzięki dobrej współpracy 
z Radą Sołecką i mieszkańca-
mi Morawicy, również finanso-

wo. Dzięki tej współpracy zo-
stał zakupiony sprzęt ratowni-
czy, wybudowana i wyposażo-
na nowa remiza oraz zakupiony 
samochód Peugeot Boxer.

Przepiękny, ręcznie hafto-
wany obraz z podobizną św. 
Floriana oraz profesjonalną 
gablotę na sztandar dla na-
szej OSP ufundowali i wyko-
nali państwo Tadeusz i Lucy-
na Kołodziejczykowie. Osob-
ne podziękowania należą się 
druhom z OSP Rączna i OSP 
Czułów za zabezpieczenie tra-
sy przemarszu oraz miejsca 
uroczystości. Za nagłośnie-
nie i obsługę „spikerską” dzię-
kujemy naszemu wieloletnie-
mu przyjacielowi Sławomirowi 
Białeckiemu.

Podczas uroczystości człon-
kowie OSP z terenu Gminy 
Liszki otrzymali albumy „Kro-
nika Małopolskich Ochotni-
czych Staży Pożarnych” zaku-
pione staraniem Agnieszki Py-
li, kierownika Referatu Kultury, 
Promocji i Sportu Urzędu Gmi-
ny Liszki. Książka zawiera krót-
ki rozdział dotyczący historii  
i współczesności pożarnictwa 
na terenie Gminie Liszki. 

Wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania nowej 
remizy, jej wyposażenia jak 
również za pomoc przy orga-
nizacji uroczystości i obsługę  
w jej trakcie, składamy szcze-
re i serdeczne podziękowania. 
Niech ta nowa siedziba będzie 
służyć kolejnym pokoleniom 
strażaków i przyniesie poczu-
cie bezpieczeństwa dla miesz-
kańców Morawicy zgodnie z ha-
słem przewodnim braci straża-
ckiej – „Bogu na chwałę, a lu-
dziom na pożytek”

dh Mariusz kącik

Dzień Strażaka w Morawicy
Tegoroczne obchody gminnego dnia Strażaka odbyły się 3 maja 
w Morawicy, gdzie uroczyście poświęcono i oddano do użytku 
budynek nowej remizy oraz lekki samochód Peugeot Boxer. na 
uroczystości w kościele pw. św Bartłomieja stawiły się wszyst-
kie poczty sztandarowe jednostek oSP z Gminy Liszki i jeden z 
zaprzyjaźnionej jednostki oSP Brzoskwinia.
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Już niedługo wybory. Jak podsumowałaby 
Pani mijającą kadencję?
Była to ciężka kadencja dla wójta i dla radnych. 
Gmina Liszki musiała zapłacić za pałac w Pieka-
rach oraz zwrócić podatek Generalnej Dyrek-
cji Dróg i Autostrad. Łącznie kosztowało to Gmi-
nę prawie 10 mln złotych. To duże obciążenie dla 
budżetu. Oba te zobowiązania były niezależne od 
działań obecnej rady, ale to my musieliśmy zmie-
rzyć się z ich skutkami. Pomimo tych niesprzyja-
jących okoliczności dołożyliśmy wszelkich starań, 
aby mimo wszystko nie rezygnować z rozpoczę-
tych już działań i inwestycji. 

która z wykonanych w Jeziorzanach inwe-
stycji była Pani zdaniem najważniejsza?
Trudno wskazać tę jedną inwestycję. W bar-
dzo złym stanie były drogi i już kilka ładnych lat 
czekały na remont. Cieszę się, że udało nam się 
przynajmniej część z nich wyremontować. Palą-
cym problemem była także rozbudowa szkoły. Re-
forma edukacji i wprowadzenie ośmioklasowych 
szkół podstawowych sprawiły, że nasza placówka 
stała się za ciasna. Rozbudowa budynku o dwa od-
działy przedszkolne to było minimum, które mu-
sieliśmy zrobić. Przypomnę, że do szkoły w Jezio-
rzanach uczęszczają dzieci z dwóch miejscowości 
Jeziorzan i Ściejowic. Uczniów jest coraz więcej  
i bardzo nam zależy, aby zapewnić im możliwie 
najlepsze warunki.
Jednak najważniejszą inwestycją było wybudo-
wanie w Rącznej studni zaopatrującej w wodę nie 
tylko Raczną, ale również Jeziorzany, Ściejowice  
a także Kaszów-Wyźrał. Od czterech lat czyli od 
czasu jej wykonania przez gminną spółkę komu-
nalną Likom nie miałam żadnych skarg od miesz-
kańców dotyczących wody. Nie ma już proble-
mów ani z jej ciśnieniem, ani zanieczyszczeniem. 
A jeszcze tak niedawno mieszkańcy Jeziorzan mu-
sieli ograniczać zużycie wody podczas kąpieli, nie 
mówiąc już o korzystaniu z pralek czy zmywarek. 

Co jeszcze pozostaje w Jeziorzanach do zro-
bienia?
Chociaż w tej kadencji wiele udało się zrobić, jest 
kilka ważnych inwestycji, o które wciąż zabie-
gam. Mam tu na myśli odwodnienie drogi pod wa-
łem. Przy każdym deszczu jest ona nieprzejezd-
na, a domy są wciąż zalewane. Remontu wymaga-
ją również pozostałe drogi, zwłaszcza powiatowa 

prowadząca do promu. Niestety, zarządcą części 
terenu, przez który ona przebiega, jest Państwo-
we Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i wszyst-
kie nasze dotychczasowe ustalenia z Powiatem 
Krakowskim przestały obowiązywać. 
Planujemy również zrobić oświetlenie przy szkole 
oraz w rejonie Gawórka. 
Kanalizacja, a raczej jej brak, to kolejna bolączka 
mieszkańców Jeziorzan. Wszyscy od lat czekamy 
na jej wykonanie. Warto podkreślić, że południe to 
jedyna nieskanalizowana część gminy. 
Tak jak już wcześniej wspomniałam, konieczna 
jest dalsza rozbudowa naszej szkoły. Nowa sala 
gimnastyczna wraz z zapleczem oraz dodatkowe 
sale lekcyjne poprawiłyby komfort nauki. Obecnie 
lekcje wf-u odbywają się w holu, co z jednej stro-
ny ogranicza zajęcia do wybranych ćwiczeń, któ-
re są w takich trudnych warunkach bezpieczne,  
z drugiej strony utrudnia prowadzenie zajęć w są-
siadujących salach lekcyjnych. Bardzo nam zale-
ży, aby uniknąć dwuzmianowości zajęć. 

od początku wakacji do Jeziorzan została 
dołożona nowa linia autobusowa 219 czy te 
dodatkowe kursy pomogły rozwiązać prob-
lem komunikacji mieszkańców Jeziorzan  
z krakowem?
Wycofanie się prywatnego przewoźnika z obsługi 
linii Czernichów – Kraków, która przebiegała przez 
Jeziorzany, znacznie pogorszyło połączenie naszej 
miejscowości z Krakowem. Wprowadzenie na po-
czątku lipca dodatkowej linii 219 znacznie popra-
wiło tę sytuację, ale niestety tylko części miesz-
kańców. Szkoda, że nie udało się linii 239 przedłu-
żyć dalej do Wołowic przez Grotową. Mieszkańcy 
tej okolicy pozostali bez autobusu i muszą docho-
dzić prawie 3 km do najbliższego przystanku. Nie-
stety, na to rozwiązanie nie zgodził się wójt Gminy 
Czernichów i na to nie mamy już wpływu. 

z jakim problemami mieszkańcy Jeziorzan 
najczęściej zwracają się do Pani?
Oj, wiele jest mniejszych i większych problemów. 
Od skoszenia trawy, przez remont dróg do zmian 
w planie zagospodarowania przestrzennego. Nie-
które ze zgłaszanych problemów udaje nam się 
szybko rozwiązać, inne wymagają większych na-
kładów finansowych bądź zgody czy decyzji in-
nych instytucji. Staram się robić wszystko, aby 
mieszkańcom Jeziorzan żyło się lepiej. 

To była 
ciężka kadencja

z radną Danutą Janas
rozmawia Agnieszka Pyla



W
W

W
.LISZK

I.PL
Z

iem
ia l

isiec
k

a – kw
iecień – sierpień 2018

9

„Dobry Start” – tak oficjal-
nie nazywa się program rzą-
dowy popularnie określany ja-
ko „300 plus”, czyli wyprawka 
dla każdego ucznia w kwocie 
300 złotych na początek roku 
szkolnego.

Świadczenie „Dobry Start” 
przysługuje raz w roku na dzie-
ci rozpoczynające rok szkolny do 
ukończenia przez nie dwudzie-
stego roku życia. Rodzina może 
liczyć na to wsparcie niezależnie 
od posiadanego dochodu. Świad-
czenie nie przysługuje na dzie-
ci uczęszczające do przedszko-
la oraz tzw. zerówki (zarówno w 
przedszkolu jak i szkole). Uczą-
ce się w szkole dzieci niepełno-
sprawne będą je otrzymywać do 
ukończenia 24 roku życia. 

Aby otrzymać wsparcie, na-
leży złożyć wniosek. Może to 

zrobić matka lub ojciec dzie-
cka, opiekun prawny lub opie-
kun faktyczny, a w przypadku 
dzieci przebywających w pie-
czy zastępczej – rodzic zastęp-
czy, osoba prowadząca rodzin-
ny dom dziecka lub dyrektor 
placówki opiekuńczo-wycho-
wawczej. 

W gminie Liszki wniosek  
o świadczenie „Dobry Start” 
można składać już od 1 lipca 
2018 r. przez internet, za po-
mocą bankowości elektronicz-
nej lub portalu Empatia (htt-
ps://empatia.mpips.gov.pl/). 
Natomiast od 1 sierpnia 2018 
r. wniosek można złożyć 
osobiście w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Liszkach  
w godzinach pracy urzędu. 

Rodziny, które złożyły wnio-
ski w lipcu i sierpniu, otrzymają 

świadczenie nie później niż 30 
września. W przypadku wnio-
sków złożonych w kolejnych 
miesiącach gminy będą mia-
ły maksymalnie 2 miesiące od 
dnia złożenia wniosku na jego 
rozpatrzenie i wypłatę świad-
czenia. W celu usprawnienia  
i przyspieszenia procesu przy-
znawania wyprawki szkolnej 
zrezygnowano z konieczności 
wydania i doręczenia decyzji 
administracyjnej – będą one 
wydawane jedynie w przypad-
ku odmowy przyznania świad-
czenia, a także w sprawach 
nienależnie pobranych świad-
czeń. 

Przypominamy, że 

wniosek należy złożyć 

do 30 listopada 2018 r.!

300 zł na DOBrY STArT

Przebywający z wizytą w 
Małopolsce minister spraw we-
wnętrznych i administracji Joa-
chim Brudziński przybył w pią-
tek 22 czerwca do Gminy Lisz-
ki nad Zalew Na Piaskach, 
gdzie odbyło się spotkanie  
z dziennikarzami dotyczące bez-
pieczeństwa podczas wakacji. 

W spotkaniu zorganizowa-
nym przez wojewodę małopol-
skiego Piotra Ćwika oprócz mini-
stra MSWiA wzięli również udział 
senator RP Marek Pęk, starosta 
krakowski Wojciech Pałka, Ko-
mendant Główny Policji nadinsp. 
dr Jarosław Szymczyk, Komen-
dant Wojewódzki Policji nad-

Minister Brudziński 
W GMINIE LISZKI

insp. dr Krzysztof Pobuda, Ko-
mendant Główny PSP gen. bry-
gadier Leszek Suski, Małopol-
ski Komendant Wojewódzki PSP 
nadbryg. Stanisław Nowak oraz 
przedstawiciele Gminy Liszki: 
wójt Paweł Miś, radny Sławomir 
Kącik, sołtys Mnikowa Barbara 
Rupikowska oraz sołtys Rącznej 
inż. Krzysztof Krupa.

Podczas spotkania jednost-
ki PSP wraz z policją zorganizo-
wały pokazy akcji ratowniczej  
i pierwszej pomocy.

Akcja „Bezpieczne wakacje 
2018” była okazją do zaznajo-
mienia najmłodszych przed-
stawicieli naszej gminy z zasa-
dami bezpiecznego zachowa-
nia się podczas wakacji. Przed-
szkolaki ze Szkoły Podstawowej 
w Kryspinowie oraz Prywatne-
go Niepublicznego Przedszkola 
„Smerfusie” uczestniczyły w za-
jęciach przygotowanych przez 
funkcjonariuszy służb mundu-
rowych. W trakcie tej nieco-
dziennej nauki przez zabawę 
dzieci poznały zasady bezpiecz-
nego spędzania wolnego czasu 
Na zakończenie spotkania wójt 
Paweł Miś podarował wszyst-
kim dzieciom biorącym udział 
w spotkaniu ręczniki z postacią 
Lisieckiego Liska.
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W albumach rodzinnych 
mieszkańców naszej gminy moż-
na natrafić na zdjęcia przodków 
w mundurach z okresu I wojny 
światowej. Nic dziwnego, był to 
konflikt toczony przez armie ma-
sowe, formowane na zasadzie 
powszechnego poboru. Czasem 
towarzyszą im fotografie tych 
samych osób, ale ubranych już  
w mundury polskie. Z okazji 
zbliżającej się 100. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości, postanowiliśmy zamieścić  
w naszym piśmie zdjęcia, przed-
stawiające jednego z uczestni-
ków tamtych wydarzeń. 

Urodzonego 26 września 1897 
roku w Jeziorzanach Piotra Ka-
mieniarza w szeregi wojska au-
striackiego powołano w 1916 ro-
ku, gdy tylko osiągnął wiek po-
borowy tzn. 19 lat. Po przeszko-
leniu wcielono go do 16 pułku 
piechoty. Prawdopodobnie z te-
go okresu pochodzi pierwsze  
z zamieszczonych zdjęć, wykona-
ne w krakowskim zakładzie foto-
graficznym Franciszka Kryjaka. 

Zagadkę stanowi jednak 
mundur. Czerwona czapka i ta-
kież spodnie, niebieska bluza,  
a przy boku szabla to elementy 
uniformu i wyposażenia kawale-
ryjskiego. Być może więc przez 

krótki czas Piotr Kamieniarz peł-
nił służbę w szeregach jazdy, 
czego jednak nie odnotowano 
w wystawionej już po I wojnie 
światowej książeczce wojskowej. 

Z dokumentu wynika bowiem, że 
służbę na froncie rosyjskim za-
czął 15 stycznia 1917 roku jako 
piechur. Brał udział m.in. w wal-
kach pod Michałówką. 26 czerw-
ca tego samego roku wraz z ro-
dzimym 16 p.p. trafił do Włoch. 
Tam przebywał do 27 września 
1918 roku, biorąc udział m.in.  
w słynnej bitwie pod Piawą. 

Klęska państw centralnych 
sprawiła, że Kamieniarz mógł 
wreszcie założyć polski mun-
dur. Jeszcze podczas pobytu na 
Zachodzie Europy zaciągnął się  
w szeregi Błękitnej Armii gen. 
Józefa Hallera. 15 listopada 
1918 roku został żołnierzem  
43 Pułku Strzelców Kresowych. 
W nowym, błękitnym unifor-
mie, w którym można go zoba-
czyć na kolejnym zdjęciu, tra-
fił do Polski, by wziąć udział  
w wojnie polsko-bolszewickiej. Po 
ustaniu walk został urlopowany  
(26 września 1921 roku), a po-
tem przeniesiony do rezerwy. 
Dodajmy, że w trakcie wojny, 
niestety nie wiemy dokładnie 
podczas której kampanii, został 
ranny w nogę. Chorował także 
na tyfus.

Po demobilizacji Piotr Ka-
mieniarz przebywał przez kil-

Portrety żołnierzy 
NIEPODLEGŁEJ

Fot. 2

Fot. 1
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ka lat na Śląsku. W końcu jed-
nak wrócił do rodzinnej wsi. Pra-
cował na roli oraz zajmował się 
wikliniarstwem. Wstąpił także 
do OSP Jeziorzany. Z pewnością 
nie był człowiekiem tuzinkowym. 
Temperament i zainteresowanie 
sprawami publicznymi sprawi-
ły, że w drugiej połowie lat 30. 
zapisał się do Stronnictwa Naro-
dowego, które na terenach pod-
krakowskich dynamicznie roz-
budowywało swe struktury pod 
kierownictwem Adama Dobo-
szyńskiego. Wziął m.in. udział  
w awanturniczej wyprawie Do-
boszyńskiego na Myślenice.

Podczas II wojny światowej 
bohater naszej opowieści dzia-
łał w konspiracyjnych struktu-
rach Stronnictwa Narodowe-
go, a gdy umilkły działa stawił 
cichy opór nowemu okupan-

towi. Aresztowany w listopa-
dzie 1952 roku po dekonspira-
cji siatki wywiadowczej zorga-
nizowanej przez Jana Szpondra  
z Liszek, został skazany na 15 
lat więzienia (była to tzw. spra-
wa odpryskowa procesu kurii 
krakowskiej). Na wolność wy-
szedł w 1956 roku. Przy okazji 
zmieniono kwalifikację jego czy-
nów, co później, w latach odwil-
ży politycznej, uniemożliwiło mu 
uzyskanie odszkodowania. Do-
dajmy, że patriotyczną posta-
wą wykazali się wówczas także 
jego dwaj synowie, Józef i An-
drzej, obaj za współpracę z emi-
gracyjnym wywiadem trafili do 
więzień. (Wywiad z A. Kamie-
niarzem ukazał się w „Ziemi Li-
sieckiej” nr 1-2/2017)

Ciekawa historia! Niewątpli-
wie wiele równie interesujących 

mogliby opowiedzieć nam in-
ni mieszkańcy Ziemi Lisieckiej – 
uczestnicy walk o niepodległość 
Rzeczypospolitej z lat 1914-
1920… Niestety, nie ma ich już 
wśród nas. A może przemówią 
stare dokumenty przechowywa-
ne przez rodziny? 

Jeżeli nasi czytelnicy posia-
dają fotografie oraz dokumenty 
swoich przodków związane z ich 
uczestnictwem w walkach o Nie-
podległość Polski, prosimy o kon-
takt z redakcją. Chętnie opubli-
kujemy ich podobizny, opatrzone 
krótkim opisem, w kolejnych nu-
merach „Ziemi Lisieckiej”, ewen-
tualnie na stronach interneto-
wych Gminy Liszki.

ak

Na obu fotografiach Piotr Ka-
mieniarz stoi po prawej stronie.

ich zadaniem jest wspieranie i obrona lo-
kalnych społeczności. Motto, noszone w ser-
cu i na mundurze to: „zawsze gotowi, za-
wsze blisko”. nie ważne, czy zagrozi nam 
nieprzyjaciel, tragiczne zdarzenie losowe, 
czy rozszalały żywioł natury, mają służyć 
nam pomocą. wojska obrony Terytorialnej, 
bo o nich mowa, rozpoczynają rekrutację  
w naszym regionie.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to pią-
ty rodzaj Sił Zbrojnych RP (obok Wojsk Lądo-
wych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej  
i Wojsk Specjalnych). W naszym regionie formuje 
się 11 Małopolska Brygady Obrony Terytorialnej.  
W styczniu br. na jej dowódcę wyznaczony został 
płk Krzysztof Goncerz, wywodzący się z Wojsk 
Specjalnych i Powietrznodesantowych. Dowódz-
two brygady i pierwszy z planowanych czterech 
batalionów lekkiej piechoty mają stacjonować  
w Krakowie (Kraków – Rząska), w kolejnych la-
tach powstaną pododdziały w Tarnowie, Zako-
panem i Oświęcimiu. Do czasu ich utworzenia 
ochotników z całego województwa rekrutuje ba-
talion krakowski.

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej 
swoje zadania będzie pełnić w czasie pokoju, kry-
zysu i wojny. Terytorialsi mają stanowić wspar-
cie dla społeczności lokalnej, np. poprzez udział  
w zwalczaniu skutków katastrof i klęsk żywioło-
wych, ewakuacji ludności z zagrożonych terenów, 
czyli poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu 
zarządzania kryzysowego (we współpracy z po-
zamilitarnymi ogniwami systemu obronnego pań-
stwa). Na wypadek wojny jednostka przeznaczo-
na jest do prowadzenia działań taktycznych sa-
modzielnie lub we współdziałaniu z wojskami ope-

racyjnymi w Stałym Rejonie Odpowiedzialności, 
czyli – mówiąc potocznie – w swoim regionie. 

O przyjęcie do Terytorialnej Służby Wojsko-
wej (TSW) mogą się starać zarówno osoby bez 
przeszkolenia wojskowego, jak i żołnierze rezer-
wy, bez względu na płeć, kwestie światopoglądo-
we czy przynależność organizacyjną. Wymaga-
ne jest polskie obywatelstwo, stan zdrowia po-
zwalający na odbywanie służby, wiek w przedziale  
18-55 lat oraz niekaralność. 

Jak zostać terytorialsem? Po pierwsze trzeba 
złożyć w WKU wniosek o powołanie do Terytorial-
nej Służby Wojskowej, a następnie przejść postę-
powanie rekrutacyjne – rozmowę kwalifikacyjną 
z zakresu wiedzy ogólnowojskowej (komisja zwe-
ryfikuje także dołączone do wniosku dokumenty). 
Przygotowanie do rozmowy ułatwią materiały za-
mieszczone na oficjalnej stronie internetowej. Ko-
lejnym etapem dla zakwalifikowanych osób będzie 
Wojskowa Komisja Lekarska i badania psycholo-
giczne, a po uzyskaniu orzeczenia komisji pozo-
stanie czekać na kartę powołania, którą doręczy 
WKU.

Postępowanie rekrutacyjne dla ochotników 
ruszyło w Małopolsce z końcem maja. Zachęca-
my do składania wniosków o powołanie do służby  
w TSW oraz do bliższego zapoznania się ze swoją 
przyszłą jednostką wojskową.

Wszelkie informacje na temat służby w WOT 
oraz rekrutacji i szkoleń ochotnicy mogą uzyskać 
w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień 
oraz na oficjalnej stronie formacji: www.teryto-
rialsi.mil.pl.

Oficer prasowy 11 Małopolskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej

p.o. mjr Bartosz Kubal

Z TErYTOrIALSAMI BEZPIECZNIEJ
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VIII Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushinkai o Puchar Solny w Wieliczce okazał się bardzo 
szczęśliwy dla wychowanków sekcji karate ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Liszkach. 
Lisiecka sekcja wystawiła do zawodów pięciu zawodników i dwóch z nich wróciło do domu z medala-
mi: Kacper Samek ze złotym, natomiast Jan Urban z brązowym. W zawodach z bardzo dobrej stro-
ny pokazali się również pozostali karatecy Adrian Janiak, który przeszedł do drugiej rundy oraz Ar-
kadiusz Janiak i Miłosz Frączkiewicz. Międzynaro-
dowy Turniej Karate Kyokushinkai o Puchar Solny 
w Wieliczce to jedna z ważniejszych imprez spor-
towych regionu. W tym roku do Wieliczki przyje-
chało ponad 400 zawodników. 

Lisiecka sekcja karate prowadzi zajęcia od pół-
tora roku, co jest bardzo krótkim okresem w ćwi-
czeniu karate. W grudniu zeszłego roku zawod-
nicy z Liszek po raz pierwszy wzięli udział w za-
wodach w Krakowie i od razu wrócili z pierwszy-
mi trofeami – Jan Kopeć przywiózł srebro i brąz, 
a Arkadiusz Janiak brązowy medal. 

Mamy nadzieję, że nadchodzący sezon będzie 
równie udany dla lisieckich karateków.

ireneusz Maśnica 

Gminny Dzień Dziecka to 
wydarzenie szczególnie ocze-
kiwane przez najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy.  
W tym roku bawiliśmy się 
wspólnie w niedzielę 10 czerw-
ca na pikniku w Jeziorzanach. 
Organizatorem imprezy był Re-
ferat Kultury, Promocji i Spor-
tu Urzędu Gminy Liszki, Stowa-
rzyszenie „Sukces” oraz Szko-
ła Podstawowa im. Ojca Świę-
tego Jana Pawła II w Jeziorza-
nach. Patronat nad wydarze-
niem objął wójt Gminy Liszki 
Paweł Miś. 

Rodzinny piknik z okazji 
Dnia Dziecka organizowany jest  
w naszej gminie od trzech lat. 
Ideą wydarzenia jest integra-
cja mieszkańców naszej gminy 
poprzez spotkanie się i wspólną 
zabawę dzieci, rodziców, dziad-
ków oraz wszystkich przybyłych 
gości.

Upalna pogoda sprawiła, że 
plac przy boisku sportowym 
szybko wypełnił się amatora-
mi dobrej zabawy. Dmuchań-

ce, clowni, malowanie twarzy  
i warsztaty ceramiczne to tylko 
niektóre z atrakcji przygotowa-
nych dla najmłodszych. Przez 
cały czas trwania imprezy or-
ganizowane były liczne kon-
kursy z atrakcyjnymi nagroda-
mi oraz loteria. Jednak najważ-
niejszym punktem programu 
były występy uczniów ze szko-
ły w Jeziorzanach oraz dzieci  
z Zespołu Pieśni i Tańca „Zie-
mia Lisiecka”. Młodzi artyści 
szybko podbili serca publiczno-
ści i po raz kolejny udowodnili, 
że gmina Liszki jest prawdziwą 
kopalnią talentów. 

Organizatorzy pikniku za-
dbali, aby głód nie przeszko-
dził w dobrej zabawie. Kiełbas-
ki z grilla oraz pyszne lody cie-
szyły się niesłabnącym powo-
dzeniem.

Radosna atmosfera, tłumy 
mieszkańców oraz co najważ-
niejsze – uśmiechy na ustach 
dzieci świadczyły o tym, że III 
Gminny Dzień Dziecka był uda-
nym wydarzeniem.

III Gminny 
Dzień Dziecka

Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim sponsorom za pomoc w re-
alizacji tegorocznego pikniku:

Maria i Zbigniew Stawowscy, 
Iwona i Tadeusz Milcz „Palety”, 
Sławomir Kapusta „Krom”, Syl-
wia i Marcin Stawowscy, Ryszard 
Paliś Firma Remono, Bogusława 
Pernal „Super Sam”, Łukasz Per-
nal Firma Handlowo-Transporto-
wo-Usługowa, Dagmara Anto-
siak Kancelaria Notarialna Czer-
nichów, Antoni Rosek Wiesław 
Jachymczyk „Firma Progress”, 
Grażyna i Tadeusz Nowak „Fir-
ma Transportowo-Usługowa”, 
Tomasz Wąsowicz, Ewa i Artur 
Ogiegło „Firma Artigraf”, Krysty-
na i Adam Sowińscy „Kwiaciarnia 
u Krysi”, Danuta i Adam Wąsik, 
Renata i Janusz Wąsik „Owoce 
warzywa” Spar Liszki 24h Robert 
i Szymon Machaczka, Likom Sp 
z o.o., K.B.S Oddział Liszki, Bar-
bara Rosek Firma Valsiv, Piekar-
nia Cukiernia Zaborowscy, Ewa  
i Janusz Trojan Piekarnia-Cukier-
nia Łysa Góra, Bielenda Firma 
Kosmetyczna, Beata Stępska, 
Danuta Janas, Market Budow-
lany Mrówka Liszki, Firma Han-
dlowa „Awex”, Firma Firma H.U. 
Krzysztof Skowronek, Firma Izo-
lix, Iwona Kapusta, Stanisława 
Paliś, Krystyna Więckowska, Ja-
nina Kowalik, Marek Nosal, Ewa 
Rosek „Wisła Kraków”.

Karatecy z Liszek na podium
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Wspaniałą okazją do wspólnej 
zabawy dla społeczności Szkoły 
Podstawowej w Cholerzynie był 
Festyn Rodzinny, który odbył się 
w sobotnie popołudnie 26 ma-
ja. Dzień był słoneczny i ciepły, 
więc atrakcje festynowe dostęp-
ne w ogrodzie zabaw i na boisku 
szkolnym cieszyły się dużym po-
wodzeniem. W maju bardzo po-
pularne były zabawy na trawie, 
pod gołym niebem i nasza im-
preza nawiązywała do tej trady-
cji. 

Przybyłych na festyn najpierw 
zaproszono do pięknie udekoro-
wanej hali sportowej z rozłożoną 
i bajkowo przystrojoną sceną. To 
była prawdziwa niespodzianka, 
gdyż na scenie wystąpili rodzi-
ce dzieci z najmłodszych oddzia-
łów. Ubrani w przepiękne kostiu-
my brawurowo odegrali, odtań-
czyli i odśpiewali baśń o Kop-

ciuszku. Spektakl zakończył się 
zaproszeniem do wspólnej za-
bawy i śpiewu wszystkich dzieci 
obecnych na sali. 

Potem każde dziecko mo-
gło korzystać z takiej atrakcji, 
z jakiej miało ochotę. Wielkim 
powodzeniem cieszył się dmu-
chany zamek, malowanie twa-
rzy, byli i tacy, którzy tańczy-
li w rytmach zumby. Najodważ-
niejsi mieli okazję pospacero-
wać po małpim gaju i zjechać 
na linie. Te wspaniałe atrak-
cje zapewnili państwo Agniesz-
ka i Maciej Czarneccy, rodzice 
jednego z dzieci uczęszczają-
cych do naszego przedszkola  
i pasjonaci rodzinnych sportów 
ekstremalnych uprawianych  
z zachowaniem rygorystycznie 
przestrzeganych zasad bezpie-
czeństwa. Niektórzy uczniowie 
naszej szkoły skorzystali z kur-

su udzielania pierwszej pomo-
cy.

Troskliwi rodzice zorganizo-
wali kiermasz ciast, kawiaren-
kę, grilla, nie zabrakło też lodów 
i różnych napojów. Trzeba pod-
kreślić wielkie zaangażowanie, 
wspaniałą współpracę i dobrą 
organizację pracy, wszystkich 
zajętych przy festynie rodziców, 
nauczycieli i dyrekcji szkoły. 

Prawdziwą furorę zrobiła lote-
ria fantowa. Dzieci i dorośli cierp-
liwie stali w kolejce po losy, które 
zresztą szybko się skończyły. 

Warto było przyjść na Rodzin-
ny Festyn, obejrzeć przedstawie-
nie, popatrzeć na zadowolone, 
bawiące się dzieci, skosztować 
domowego ciasta i poczuć rados-
ną atmosferę świętowania. Licz-
nie przybyli na imprezę rodzice, 
goście, absolwenci naszej szkoły 
i mieszkańcy naszej wsi poczy-
nając od niemowląt a kończąc na 
osobach dojrzałych i starszych, 
utwierdzili organizatorów festy-
nu na czele z panią dyrektor cho-
lerzyńskiej podstawówki Jolantą 
Lipiarz w przekonaniu, że warto 
organizować takie imprezy. 

alicja Połeć

29 czerwca podczas fi-
nału konkursu plastyczne-
go „Polska – moja Ojczyzna” 
Szkoła Podstawowa w Cho-
lerzynie miała przyjemność 
gościć laureatów konkursu 
oraz przedstawicieli oddzia-
łów przedszkolnych biorących  

w nim udział wraz z rodzicami 
i wychowawcami.

Głównym celem konkursu 
było kształtowanie tożsamo-
ści narodowej przedszkola-
ków, budzenie przywiązania 
do swojego kraju a także roz-
wijanie sprawności manualnej 

i wrażliwości estetycznej, od-
krywanie własnych możliwości 
twórczych. Konkurs mógł się 
odbyć dzięki środkom z Urzę-
du Gminy Liszki pozyskanym  
w wyniku konkursu na reali-
zację zadania publicznego – 
„Podtrzymywanie i upowszech-
nianie tradycji narodowej, pie-
lęgnowanie polskości oraz roz-
woju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej”.

Na konkurs nadesłano 60 
prac z oddziałów przedszkolnych 
działających przy szkołach pod-
stawowych w Morawicy, Lisz-
kach, Piekarach, Rącznej, Jezio-
rzanach, Czułowie i Cholerzynie.

Na laureatów czekały nagro-
dy, a każdy uczestnik konkursu 
otrzymał pamiątkowy dyplom. Fi-
nał konkursu uświetniły występy 
naszych przedszkolaków, którzy 
zaprezentowali tańce i zabawy lu-
dowe oraz piosenki patriotyczne.

adriana Czajowska

Gminny Konkurs Plastyczny w Cholerzynie

Festyn rodzinny 
w Cholerzynie!
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Pacyfikacja Kaszowa, by-
ła bezpośrednią odpowiedzią 
Niemców na napad grupy bo-
jowców Gwardii Ludowej na 
mleczarnię w Rybnej, dokonany 
w nocy z 31 sierpnia na 1 lipca. 
Perspektywa łatwego zdobycia 
gotówki skusiła część oddzia-
łu im. Ludwika Waryńskiego do 
zajęcia wybudowanego przez 
miejscową ludność na początku 
XX wieku zakładu. Komuniści 
dokonali bezmyślnych zniszczeń 
i zabrali ze sobą wiele przedmio-
tów oraz alkohol. Wycofali się na 
przełaj przez pola do Kaszowa. 
Na nocleg zatrzymali się w do-
mu rodzinnym jednego z człon-
ków organizacji – Mieczysława 
Czekaja. 

Niemcy zareagowali szybko. 
Rano w Rybnej zjawił się duży 
oddział policyjny. Mieszkańców 
zgoniono na plac koło mleczarni. 
Spośród nich hitlerowcy wybra-
li 27 zakładników. Podczas akcji 
zginął zastrzelony przez nie-
mieckiego żandarma ośmioletni 
Staś Mitana, który nieświadom 
zagrożenia nawoływał ludzi do 
ucieczki. Zakładnicy zostali prze-
wiezieni do Krakowa i umiesz-
czeni w obozie koncentracyjnym 
w Płaszowie, nazywanym po-
wszechnie „U Libana”. Niestety, 
jak się później okazało, pięciu  
z nich nigdy nie wróciło do do-
mu. Zmarli w obozie. Pozostałym 
rybnianom pozwolono po połu-
dniu rozejść się do domów, gdyż 
ślady pozostawione beztrosko 
przez gwardzistów doprowadziły 
pościg do Kaszowa. 

Według relacji Władysława 
Misia około godziny 10. niemie-
cki oddział opuścił Rybną i udał 
się do sąsiedniej wsi. Niemcy 
podzielili się na dwie grupy, jed-
na zatrzymała się na zachodnim 
skraju Kaszowa, druga wysiadła 
z samochodów po jego wschod-

niej stronie. Żołnierze i policjan-
ci rozsypali się po polach, for-
mując tyralierę, po czym ruszyli  
w kierunku centrum miejscowo-
ści, przeczesując teren i odsyłając 
napotkane osoby ku szkole, na 
tzw. ugorki u Ciubów. W domach 
mogły pozostać jedynie mat-
ki z niemowlętami i małe dzieci. 
Wszystkie drzwi miały pozostać 
otwarte, by ułatwić niemieckim 
patrolom przeprowadzenie rewi-
zji.

Liczni kaszowianie, w tym 
wspomniany wyżej Władysław 
Miś – komendant miejscowej 
placówki Armii Krajowej, zdołali 
uciec w pola, a potem do sąsied-
nich wsi. Wielu jednak poszło 
na wskazane miejsce, uważając 
naiwnie, że skoro niczego prze-
ciwko Niemcom nie uczynili, są 
bezpieczni. Tak myślał np. Syl-
wester Buła, który wziął ze sobą 
nawet grabie, by po krótkim, jak 
zakładał, spotkaniu z przedsta-
wicielami władz okupacyjnych, 
przewrócić siano na pobliskiej 
łące. 

Piekła pacyfikacji uniknęło 
wielu kaszowian, którzy rankiem 
wybrali się do Liszek na nabo-
żeństwo kończące oktawę Boże-
go Ciała, ewentualnie do Krako-
wa w celach handlowych. Potem 
ostrzeżeni, że coś niedobrego 
dzieje się w ich wsi, postanowili 
poczekać na rozwój wypadków. 
Niestety, nie wszyscy. Sporo 
uczestników mszy św. wróciło 
do domów, nim stał się jasny cel 
wizyty Niemców. 

W odróżnieniu od późniejszej 
o 3 dni „akcji uspokajającej”  
w Liszkach, w której brało udział 
ok. 2 tys. żandarmów, policjan-
tów i esesmanów, siły niemie-
ckie pacyfikujące Kaszów nie 
przekroczyły 300 ludzi. To właś-
nie dlatego tak wiele osób mogło 
umknąć w pola.

Niemcy nie od razu zoriento-
wali się, gdzie przebywają party-
zanci. Według relacji świadków 
do strzelaniny między bojowcami 
a obławą doszło dopiero podczas 
przeczesywania wsi. Większości 
gwardzistów udało się uciec, bo-
wiem dom Czekajów znajdował 
się na uboczu. Niemieckie kule 
dosięgły jedynie Józefa Pomiet-
ło ps. Kalwin. Niestety, okupanci 
nie poprzestali na tym. Posta-
nowili wziąć odwet na sąsiadach 
oraz całej wsi. Na liście ofiar 
znalazł się ojciec Mieczysława 
Czekaja – siedemdziesięcioletni 
Jan oraz sąsiedzi: Regina Boroń, 
Katarzyna Socha, Jan i Tomasz 
Michno. Ci ostatni (ojciec i syn) 
zamieszkali w Kaszowie po wy-
siedleniu ich z przyłączonego do 
Rzeszy poznańskiego. Wszyst-
kich ukarano za nie poinformo-
wanie władz okupacyjnych o wi-
zycie „bandytów”.

Tymczasem otoczony przez 
uzbrojonych po zęby hitlerowców 
teren za stodołami należącymi 
do rodzin Kadulów oraz Ciubów 
zapełniał się ludźmi. Stawiło się 
tu około 700 osób, czyli trzecia 
część mieszkańców. Od strony 
pól czerniły się lufy ciężkich ka-
rabinów maszynowych. 

Zgromadzonych cywili hitle-
rowcy podzielili na dwie grupy. Na 
prawo od biegnącej środkiem dro-
gi polnej leżeli na ziemi mężczyź-
ni, po lewej kobiety z dziećmi. 

Na początku jeden z esesma-
nów zwrócił się do zebranych Po-
laków, aby wyjawili mu wszyst-
ko co wiedzą na temat party-
zantów. Nie doczekawszy się 
odpowiedzi hitlerowcy wybrali 
kilku mężczyzn, których następ-
nie zabrali poza zabudowania. 
Wkrótce padły strzały. Dopiero 
później okazało się, że egze-
kucja została zainscenizowana,  
a niedoszłe ofiary cało wróciły 

Pacyfikacja w Kaszowie
na początku lipca, jak co roku, wspominamy krwawą ofiarę kaszowa 

i Liszek, oraz cierpienia Piekar, poniesione w trakcie trzech akcji pacy-
fikacyjnych przeprowadzonych przez niemców 1 i 4 lipca 1943 roku. 
„ziemia Lisiecka” wielokrotnie publikowała teksty na ich temat, doty-
czące przede wszystkim Liszek i Piekar. obecnie, w 75-rocznicę dra-
matycznych wydarzeń, przypomnijmy tragedię kaszowa. 
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do domu. Na razie jednak ludzi 
na łące ogarnął strach. Rozległ 
się płacz kobiet. Niektóre zaczę-
ły opowiadać Niemcom o poran-
nej ucieczce partyzantów. Ich 
to jednak nie interesowało. Po 
brutalnym przepytaniu sołtysa 
Wojciecha Gołeckiego (współ-
pracującego z Armią Krajową), 
przystąpili do przesłuchań w na-
prędce przystosowanych do te-
go celu stodołach W jednej od-
bywał się „sąd”, druga posłużyła 
jako izba tortur. 

Jako pierwszych hitlerowcy 
zamierzali przepytać zakładni-
ków pełniących tej nocy straż we 
wsi. Ci jednak zawczasu uciekli 
z wyjątkiem Jana Hajdugi oraz 
Izydora Paździora. Tego pierw-
szego esesmani w końcu jednak 
wypuścili ze stodoły. Nieste-
ty, Paździor nie uniknął tortur. 
Niemcy postanowili zemścić się 
także na rodzinach zbiegów. Na 
śmierć za synów poszły: Barba-
ra Miś i Julia Suchan.

Prawdopodobnie około połu-
dnia hitlerowcy przywieźli z Kra-
kowa listę mieszkańców podej-
rzanych o współpracę z podzie-
miem. Odczytywano kolejne na-
zwiska. Wywoływano m.in. Józefa 
Bałę, jednak nikt się nie podnosił. 
W końcu wstał zastępca sołtysa, 
by wyjaśnić, że we wsi nikt nie 
nosi takiego nazwiska. Są tylko 
Bułowie. Jeżeli sądził, że Niemcy 
odpuszczą, to srodze się zawiódł. 
Do katowni trafili trzej mężczyź-
ni: bracia Jan i Sylwester oraz ich 
kuzyn i sąsiad Władysław Buła. 
Członkiem AK był tylko pierw-
szy i to najprawdopodobniej jego 
szukali Niemcy. 

Wywołani przez hitlerowców 
mieszkańcy wsi byli torturowa-
ni. Odbywało się to podobnie 
jak kilka dni później w Liszkach. 
Najpierw liną przerzuconą przez 
jedną z belek konstrukcji dacho-
wej krępowano im z tyłu ręce. 
Potem wprowadzano na dra-
binę. Po gwałtownym wyrwa-
niu jej spod nóg nieszczęśnicy 
zwisali bezwładnie z ramionami 
wykręconymi w stawach barko-
wych. Towarzyszył temu okrzyk 
bólu: Rany Boskie! O, Jezu!  
O, Matko!... 

Potem padały pytania oraz 
zniecierpliwione krzyki: Gadaj! 
Mów! Gdy to nie skutkowało, 
następowała młocka po całym 

ciele przy pomocy wydających 
charakterystyczny świst gumo-
wych pałek lub sękatych kijów 
(grubą, dębową gałąź opraw-
cy ucięli z dębu rosnącego na 
działce Ciubów). Z czasem jęki 
bólu ustawały. Wreszcie ciało 
torturowanego wyrzucano na 
zewnątrz.

Gdy przygotowana zawczasu 
przez gestapo lista podejrza-
nych wyczerpała się oraz zabra-
kło „przestępców”, którzy prze-
chowywali w domu zakazane 
mienie w postaci radioodbiorni-
ka czy przedmiotu pochodzenia 
wojskowego, hitlerowcy kazali 
leżącym podnieść głowy i wy-
brali dwie lub trzy kolejne ofia-
ry. Wkrótce kije zaczęły bębnić 
po ciele Józefa Suchana. Życie 
mężczyźnie uratował przyjazd 
wyższego oficera niemieckiego. 
Na wieść o tym oprawcy wyszli 
ze stodoły. Porzucony na klepi-
sku Suchan odczołgał się na bok 

i ukrył w słomie. Miał szczęście, 
esesmani zapomnieli o nim. Zre-
zygnowali także z torturowania 
kolejnych ludzi.

Podczas pacyfikacji ofiarą 
hitlerowców padli:
1. Jan Buła – żołnierz AK,
2. Sylwester Buła – niezaanga-

żowany w działalność pod-
ziemną,

3. Władysław Buła – niezaan-
gażowany w działalność pod-
ziemną,

4. Regina Boroń – sąsiadka 
Czekajów,

5. Bartłomiej Baran – żołnierz 
Batalionów Chłopskich,

6. Jan Czekaj – ojciec członka 
Gwardii Ludowej Mieczysława,

7. Stanisław Kromka – rolnik 
z Nowej Wsi Szlacheckiej 

przejeżdżający przez Ka-
szów furmanką,

8. Bronisław Kadula, u którego 
znaleziono aparat radiowy,

9. Antoni Miś – żołnierz BCh,
10. Barbara Miś – matka zbie-

głego zakładnika,
11. Andrzej Miś – żołnierz BCh,
12.  Jan Michno – kowal, sąsiad 

Czekajów,
13. Tomasz Michno – sąsiad Cze-

kajów,
14. Kazimierz Nowak – żołnierz 

AK,
15. Izydor Paździor – dowódca  

Ortschutzu, podoficer AK,
16. Andrzej Poprawa – żołnierz 

BCh,
17. Jan Sabura – u którego zna-

leziono spodnie wojskowe,
18. Katarzyna Socha – sąsiadka 

Czekaja,
19. Julia Suchan – matka zbie-

głego zakładnika,
20. Filip Sołtysik – mieszkaniec 

Przegini, pracujący w Kaszo-
wie przy budowie domu Wła-
dysława Lacha,

21. Tadeusz Turczynowski z 
Przegini Duchownej – rów-
nież zabrany z budowy,

22. Anna Szwajdych – sąsiadka 
Czekajów,

23. Jan Trojan – zatrzymany, 
gdy wracał z pola,

24. Szymon Duroń z Brodeł 
– przywiózł do Kaszowa ko-
szyk borówek na sprzedaż,

25. Antonina Urbaniec – przez 
pomyłkę podniosła się, gdy 
wywoływano nazwisko lu-
dowca Jana Żaka nazywane-
go „Urbaniosek”.

Jak widać, kilka osób zginęło 
tylko z tego powodu, że nie były 
mieszkańcami Kaszowa. 

Wyrok jaki wyżsi oficerowie 
niemieccy przywieźli z Krakowa 
był straszliwy: przesłuchanych 
rozstrzelać, a ich domy spa-
lić. Ze względu na zapadający 
zmierzch odczytano go w świet-
le zapalonych reflektorów sa-
mochodowych. Teraz esesman 
przeszedł wśród ofiar starannie 
mierząc z karabinu w ich karki, 
by w końcu oddać strzał. Przed 
egzekucją pobici z reguły nie da-
wali znaku życia. Zapewne byli 
w agonii, a może nawet już nie 
żyli.

Teraz mieszkańcy musieli 
złożyć przysięgę, że będą do-

Śp. Sylwester Buła
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starczać kontyngenty, płacić 
podatki, współpracować z wła-
dzami i wydawać partyzantów 
oraz Żydów. Oznajmiono im, że 
muszą złożyć okup wysokości 
10 tysięcy złotych oraz 30 tys. 
kosztów sądu i.... egzekucji. 

Teraz kolejno rozbłyskały 
ogniem podpalane przez żan-
darmów chałupy. Z dymem po-
szło kilkanaście domów, wszyst-
kie w zachodniej części wsi. 
Na szczęście Niemcy pozwolili 
ochotniczym strażom z Mniko-
wa, Nowej Wsi Szlacheckiej i 
prawdopodobnie także z Czuło-
wa bronić sąsiednich zabudowań 
przed zajęciem się. Nietknięte 
zostały znajdujące się na Łysej 
Górze domy Bułów. 

Na rozkaz Niemców pomor-
dowani zostali pochowani we 
wspólnym grobie. Jedynie zwłoki 
Józefa Pomietły, wrzucone przez 
hitlerowców do płonącego domu 
Czekajów, spoczęły w osobnej 

Pamięć o pacyfikacjach Ka-
szowa i Liszek stanowi waż-
ny element lokalnej świado-
mości historycznej mieszkań-
ców naszej gminy. Do tej po-
ry młodsze pokolenia czerpały 
wiadomości o tragicznych wy-
darzeniach bezpośrednio od 
ich uczestników: krewnych, 
znajomych, czasem zaprasza-
nych do szkół świadków historii 
oraz dzięki lekturze książecz-
ki prof. Stanisława Rosponda 
„Zginęli na polu chwały”. Dziś, 
gdy osób pamiętających tamte 
chwile jest mniej, bezpośred-
ni przekaz powinien częściowo 
zastąpić film. Wychodząc z te-
go założenia pracownicy Refe-
ratu Kultury, Promocji i Spor-
tu Urzędu Gminy Liszki podjęli 
kroki by utrwalić wspomnienia 

żyjących świadków pacyfikacji 
i udostępnić je w formie filmu 
w Internecie. 

– Pomysł nakręcenia doku-
mentu o tych najtragiczniej-
szych chwilach w historii Li-
szek i Kaszowa zrodził się w ze-
szłym roku przy okazji rozmów 
z uczestnikami obchodów 74. 
rocznicy pacyfikacji. Bardzo mi 
zależało, aby projekt ten został 
zrealizowany możliwie jak naj-
szybciej. Świadkowie tamtych 
wydarzeń odchodzą i zabiera-
ją ze sobą wspomnienia. Bar-
dzo dziękuję wszystkim miesz-
kańcom Liszek i Kaszowa, któ-
rzy zgodzili się podzielić z nami 
swoją historią oraz wójtowi Pa-
włowi Misiowi za przychylność  
i wsparcie projektu – komentu-
je inicjatorka projektu, kierow-

mogile, w miejscu śmierci. Po 
wojnie ekshumowano je i pocho-
wano w Liszkach.

Należy podkreślić, że posta-
wa żołnierzy niemieckich była 
niejednolita. Niektórzy skrupu-
latnie, nieraz brutalnie, wypeł-
niali swe obowiązki, inni starali 
się osłaniać Polaków. Władysław 
Miś wymienił takie przypadki 
jak: ściągnięcie z Pawła Misia 
spodni uszytych z worka niemie-
ckiego i odprowadzenie go na 
ugorki w samych kalesonach, co 
uratowało mu życie, czy pusz-
czenie wolno ukrywającego się 
w chałupie Jakuba Skowronka. 
Żołnierze dla pozoru strzelali w 
niebo. I jeszcze jeden ciekawy 
szczegół, według dowódcy ka-
szowskiej placówki AK, tuż po 
pozorowanym rozstrzelaniu za-
kładników, jeden z esesmanów 
miał dyskretnym ruchem zachę-
cać ludność do zachowania mil-
czenia w sprawie partyzantów.

Pożary nie zakończyły jesz-
cze dramatu Kaszowa. Na drugi 
dzień hitlerowcy zamordowa-
li Annę Goczał. Przybyli do wsi 
w poszukiwali jej syna, który 
zbiegł z formowanej na zasadzie 
przymusowego poboru służ-
by budowlanej, tzw. Baudien-
stu. Kobieta rozwścieczyła ich 
uwagą, że Niemcy źle traktują 
przymusowych pracowników. 
W kolejną noc na serce zmarł 
Tomasz Trojan. Niewątpliwie 
stało się to na skutek przeżyć  
z 1 lipca.

Dodajmy, że oddział niemie-
cki pozostał w Kaszowie do 4 
lipca. Wziął jeszcze udział w pa-
cyfikacji Liszek.

Tekst oparłem na publikacjach 
drukowanych, rękopiśmiennych 
oraz ustnych relacjach świad-
ków: Stanisławy Szymuli, Wła-
dysława Buły oraz śp. Stefana 
Urbańca.

adam kowalik

nik Referatu Promocji Agniesz-
ka Pyla.

Zrealizowany przez Mał-
gorzatę i Jacka Fligów doku-
ment miał premierę w niedzielę  
8 sierpnia po Mszach św. w koś-
ciele parafialnym w Liszkach.  
O wzięcie udziału w projekcie 
poproszono ośmiu świadków 
wydarzeń sprzed 75 lat. Byli to: 
Anna Gumula, Stanisława Szy-
mula i Władysław Buła z Kaszo-
wa oraz Stefania Szacoń, Ire-
na Wędzicha, Anna Żurek, Ta-
deusz Kowalik oraz Władysław 
Szewczyk z Liszek.

Zdjęcia do filmu wykonano  
w siedzibie Urzędu Gminy Liszki, 
mieszkaniach rozmówców oraz 
w drewnianym domu, z które-
go 1 lipca 1943 roku wyszedł 
na śmierć Władysław Buła, jed-
na z ofiar niemieckich siepaczy.  
W dokumencie użyto także fo-
tografii pochodzących z archi-
wum cyfrowego Stowarzysze-
nia na rzecz Ziemi Lisieckiej.

Dodajmy, że przy realizacji 
filmu wykorzystano tylko część 
zarejestrowanych materiałów. 
Jeżeli środki finansowe pozwo-
lą, w przyszłości powstanie 
dłuższy dokument o pacyfika-
cjach na terenie gminy Liszki.

Film dostępny na stronie 
gminy: www.liszki.pl/multime-
dia/filmy

Film o pacyfikacji w internecie
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75 lat temu w odwecie za napad na mle-
czarnię w Rybnej dokonany przez oddział 
Gwardii Ludowej, niemcy przeprowadzili 
pacyfikację wsi kaszów, mordując 26 osób 
oraz paląc kilkadziesiąt domostw. kilka dni 
później 4 lipca dokonali pacyfikacji Liszek 
katując i zabijając w bestialski sposób  
30 mieszkańców.

W niedzielę 1 lipca mieszkańcy Kaszowa od-
dali hołd poległym. Obchody, zorganizowane 
przez ks. proboszcza Jacka Kasperczyka oraz 
wójta Gminy Liszki Pawła Misia, rozpoczęła uro-
czysta Msza św. w intencji pomordowanych, 
którą odprawił i homilię wygłosił ks. Władysław 
Palmowski proboszcz Parafii pw. św. Bartłomieja 
w Morawicy. 

Następnie poczty sztandarowe, zaproszeni 
goście oraz mieszkańcy Kaszowa prowadzeni 
przez kawalerzystów ze Szwadronu Kawalerii 
Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego oraz 
Orkiestrę Dętą Zakładu Górniczego Janina udali 
się pod pomnik pomordowanych. Tam odbył się 
Apel Poległych. Po krótkich przemówieniach 
nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów. Wią-
zanki pod pomnikiem pomordowanych złożyli: 
senator RP Andrzej Pająk, pełnomocnik Woje-
wody Małopolskiego do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych Marcin Tatara, dy-
rektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  
w Krakowie dr. hab Filip Musiał, wójt Gminy 
Liszki Paweł Miś, radny Gminy Liszki Janusz 
Trojan, sołtys wsi Kaszów Józef Baran oraz ucz-
niowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Józefa 
w Kaszowie. Na zakończenie obchodów miesz-
kańcy Kaszowa mogli obejrzeć pokaz musztry 
kawalerii. 

Z kolei w niedzielę 8 lipca rocznicę pacyfikacji 
uczcili mieszkańcy Liszek. Po każdej Mszy św. 
wyświetlony został film dokumentalny, zrealizo-
wany przez Małgorzatę i Jacka Fligów, zawiera-
jący relacje świadków tamtych dramatycznych 
zdarzeń. O godz. 16.00 w kościele parafialnym  
w Liszkach została odprawiona Msza św. w in-
tencji ofiar. Po wspólnej modlitwie wszyscy 
udali się pod pomnik w rynku, gdzie ks. Włady-
sław Szymoniak, proboszcz parafii w Liszkach, 
poświęcił tablicę upamiętniającą walczących  
o niepodległość. Odsłonięcia tablicy dokonali 
wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz bohatero-
wie walk z okupantami Wacław Szacoń i Andrzej 
Kamieniarz. 

Po krótkich przemówieniach nastąpiło złoże-
nie kwiatów. Wiązanki złożyli: wojewoda mało-
polski Piotr Ćwik, naczelnik Biura Badań Histo-
rycznych dr Michał Wenklar, wójt Gminy Liszki 
Paweł Miś, radna Powiatu Krakowskiego Janina 
Grela, radny Gminy Liszki Sławomir Kącik, rad-
ny Gminy Liszki Marcin Mazur, radni Gminy Lisz-
ki Marek Buczek i Józef Kowalik wraz z przedsta-
wicielką Rady Sołeckiej Beatą Sobesto, sołtys 
wsi Mników Barbara Rupikowska oraz delegacja 
Szkoły Podstawowej w Liszkach. 

Kolejnym punktem obchodów była wspólna 
wieczornica poprowadzona przez ks. proboszcza 
Władysława Szymoniaka. Po odśpiewaniu pieś-
ni patriotycznych uczestnicy przeszli na cmen-
tarz. Tam przy grobie pomordowanych był czas 
na wspólną modlitwę oraz złożenie kwiatów. Na 
zakończenie obchodów głos zabrał sołtys Liszek 
Józef Kowalik, który podziękował wszystkim za-
angażowanym w przygotowanie tej ważnej dla 
liszczan uroczystości. 

W 75. rocznicę pacyfikacji Kaszowa i Liszek
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Letnie dni to dla wielu czas 
odpoczynku, podróży, zbiera-
nia sił do przyszłych zadań. Mi-
łe wspomnienia ciepłych mie-
sięcy wielu osobom z optymi-
zmem pozwalają przetrzymać 
jesienną słotę. Ale czy tylko  
z radością kojarzy się lato? 
Wśród wielu myśli budzących 
się na wspomnienie lata szcze-
gólne miejsce w mojej świa-
domości zajmuje zaduma nad 
trudnymi losami naszej historii. 

Początek II Wojny Świato-
wej, rocznica wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, pamięć  
o rocznicach znanych wszyst-
kim Polakom. Jest coś jeszcze, 
coś, co kojarzy mi się z para-
fialnym cmentarzem, z drogą 
w stronę Cholerzyna, z dzieciń-
stwem – czasem pytań, szuka-
niem odpowiedzi i historii opo-
wiadanych przez nieżyjącego 
już dziadka. 

Duży grób, inny niż wszyst-
kie, tak bardzo ciekawił mnie 
od dzieciństwa; tablica z nazwi-
skami, wśród Nich ten NN. Wy-
obrażenie jak mogli wyglądać, 
jakie mieli twarze, czy podob-
ni są do nich ludzie pochylają-
cy się nad ich mogiłą? Jak wy-
glądał ten dzień, o którym mó-
wili, że tak wiele zmienił? Jak 
wyglądali oprawcy? – przecież 
też byli ludźmi… Czy to wszyst-
ko musiało się stać? Czy mu-
sieli tyle cierpieć? Czy koniecz-
na była ofiara ich życia? Czym 
dla nas dziś jest tamto poświę-
cenie? 

Ukradkiem czytana książka, 
autorstwa Stanisława Rospon-
da pt. „Zginęli na polu chwały”, 
rodzące się pytania i szukanie 
odpowiedzi – wtedy słysza-
łem od dorosłych, że jeszcze 
nie teraz, że nie zrozumiesz, 
że później... Ale słowa z tytuło-
wej strony nie pozwalały o so-
bie zapomnieć „Wy nie żyjecie, 
lecz Polska żyje”. Kiedy pierw-
szy raz dziadek dał się namówić 
na wspomnienia słuchając opo-

wieści o tym, co wydarzyło się 
4 lipca 1943 roku, otrzymałem 
nie tylko odpowiedź na nurtu-
jące mnie pytania, ale również 
świadomość bycia Polakiem, 
czyli jednym z Nich. Jak wielu 
dzisiaj zarzuca, że wspomina-
my porażki, że winniśmy mówić 
tylko o glorii!? Ale przecież to 
właśnie w wielu małych ojczy-
znach, w wielu mogiłach są Ci, 
którzy wygrali, którzy złożyli 
największą ofiarę by Polska ży-
ła! To był sens, to zwycięstwo 
– to właśnie Polska jest nagro-
dą za życie. Jak krwią świętych 
męczenników użyźniany jest 
Kościół, tak naród rośnie dzięki 
ofierze bohaterów. 

Jeżeli chcemy być prawdzi-
wymi Polakami to nie wystarczy 
ubrać koszulkę z orłem, nie wy-
starczy dobrze mówić o swoim 
kraju. Bycie Polakiem oznacza 
coś więcej – to budzenie świa-
domości, to przekaz historii ko-
lejnym pokoleniom. Aby dzisiaj 
Polska żyła trzeba pamiętać  
o tych, którzy nie żyją. Dziś 
jest łatwiej – wróg ze wschodu 
nie cenzuruje życia, nikt histo-
rii zakłamać nie może, ale hi-
storię trzeba przekazać. 

Ze zdumieniem odkryłem 
ostatnio coś, co może dla wie-

lu jest oczywiste. Mówiąc ka-
zanie do dzieci użyłem zwrotu 
nasz papież, a mali słuchacze 
tylko szeroko otworzyli oczy, 
bo przecież żeby dzisiaj świa-
domie pamiętać papieża Jana 
Pawła II trzeba mieć co naj-
mniej osiemnaście lat… Jakże 
potrzebne są słowa bliskich 
o ludziach, którym wiele za-
wdzięczamy. Szumnie obcho-
dzimy 100 – lecie Odzyska-
nia Niepodległości, ale czy  
w naszych domach dzie-
ci i młodzież uczą się histo-
rii przodków? Ważne, że dzie-
ci uczą się historii w szkole 
– oczywiście tam winny być 
podstawy, ale żywej historii 
trzeba doświadczać w domu, 
od najbliższych.

Co zrobić by ofiara wielu 
nie poszła w zapomnienie? Jak 
młodym mówić o Polsce? Trze-
ba przykładów, których jest 
tak wiele, które są blisko, bo 
one przemówią. Trzeba poka-
zać Maciejówkę i stanąć przy 
pomniku, przy grobie, trze-
ba opowiedzieć to, co wiemy 
od naocznych świadków, któ-
rych coraz mniej obok nas,  
a wtedy w Liszkach będzie 
trwała pamięć o tych, któ-
rzy oddali za nas swoje życie.  
W wielu naszych miejscowoś-
ciach są miejsca pamięci obok 
których przechodzimy obo-
jętnie, nawet o krewnych nie-
raz dzieci nie wiedzą kim by-
li, jak wiele od nich otrzymali-
śmy. Stojąc przy grobie uczy-
my dzieci modlitwy – i to jest 
zachowanie godne pochwa-
ły. Ale trzeba też wspominać 
tych, którzy odeszli – pokazać 
zdjęcie, przywołać twarz, opo-
wiedzieć o tych, którzy są na-
szymi bohaterami.

Świętowanie 100 – lecia Od-
zyskania Niepodległości, 75. 
rocznicy pacyfikacji Liszek, in-
nych miejscowości, wspomnie-
nie tych trudnych wydarzeń 
może być dla nas okazją bu-
dowania prawdziwej polskiej 
świadomości. Fundament zo-
stał założony, na krwi bohate-
rów cały czas rośnie Polska, ale 
czy owoce będą stokrotne za-
leży już tylko od nas! 

Niech pamięć o bohaterach 
będzie żywa wśród nas.

ks. konrad kozioł

Dbajmy o swoją 
TOżSAMOŚć
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3 sierpnia o godz. 10.00  
w Sali Konferencyjnej Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krako-
wie odbyło się uroczyste wrę-
czenie umów dotacji w związ-
ku z programami „Małopolskie 
Remizy 2018” oraz „Bezpieczna 
Małopolska 2018”. W gronie 17 
gmin powiatu krakowskiego, 
które otrzymały dotacje, po 
raz kolejny znalazła się Gmina 
Liszki. Na zapewnienie gotowo-
ści bojowej jednostkom Ochot-
niczej Straży Pożarnej Woje-
wództwo Małopolskie prze-
kazało naszej Gminie pomoc 
finansową w kwocie 24 630 zł. 
Reszta wydatków na sprzęt dla 
gminnych jednostek OSP, czy-
li 26 280 zł, zostanie pokryta  
z budżetu Gminy Liszki. Całość 
zaplanowanych wydatków wy-
nosi 50 910 zł. 

Druhny i Druhowie OSP 
Gminy Liszki od lat naraża-
ją swoje zdrowie i poświęcają 

swój prywatny czas, aby służyć 
naszej społeczności. Docenia-
jąc ten wkład i zaangażowanie 
wójt Gminy Liszki Paweł Miś 
wraz z Radą Gminy w szcze-
gólny sposób dbają o rozwój 
lokalnych jednostek. W ostat-
nich latach jednostki zostały 
doposażone w nowy sprzęt, 
wyremontowano remizy w 
Piekarach i Ściejowicach oraz 
wybudowano nowy budynek w 
Morawicy, ale przede wszyst-
kim pięć jednostek wzbogaciło 

się o nowoczesne samochody 
pożarnicze:

1) OSP Ściejowice – wy-
konano adaptację samochodu 
STAR 266 do celów pożarni-
czych – koszt: 30 000 zł 

2) OSP Kryspinów, zaku-
piono samochód pożarniczy 
MAN, koszt: 250 000 zł 

3) OSP Morawica, zakupio-
no samochód PEUGEOT BOXER 
i adaptowano go do celów po-
żarniczych – koszt: 67 000 zł

4) OSP Liszki, zakupiono 
samochód pożarniczy MERCE-
DES – koszt: 428 000 zł 

5) OSP Czułów, kupiono 
samochód pożarniczy IVECO 
– koszt: 335 000 zł (z czego bu-
dżetu Gminy Liszki pochodziło 
300 000 zł)

Bojowe wozy pożarnicze 
przekazane jednostkom z pew-
nością usprawnią działania dru-
hów niosących ratunek i pomoc 
lokalnej społeczności. 

Wsparcie dla 
Ochotniczych 

Straży Pożarnych

Podziękowanie
Składamy gorące podziękowania mieszkańcom wsi Chrosna 

i Krzemionki za wielkie serce i wsparcie finansowe 
naszej rodziny w kwocie 7150,00 zł.

Pieniądze te zostały wykorzystane na naprawienie 
dachu domu uderzonego przez piorun w Morawicy.

Serdecznie dziękujemy!
Joanna i Wojciech Manieccy
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klasa w sposób dowolny przed-
stawiała jedno zagadnienie  
z życia króla Jana III Sobie-
skiego. 

Uczniowie klas IV – VII szu-
kali informacji o miastach ści-
śle związanych z postacią kró-
la (Kraków, Olesko, Warszawa, 
Żółkiew) i prezentowali je na 
gazetce klasowej. Dzieci z od-
działów przedszkolnych i ucz-
niowie klas I – III przedstawi-
ły historyjki obrazkowe na pod-
stawie wybranej legendy zwią-
zanej z postacią Jana III Sobie-
skiego.

Efektownym i niezwykle 
pracochłonnym elementem re-
alizowanego planu pracy był 
projekt pt. „Odsiecz Wiedeń-
ska” zaprezentowany na po-
czątku kwietnia br. Każda klasa 
wykonała inne zadanie. 
-  Oddziały przedszkolne – 

Podsumowanie pracy w 
związku z nadaniem imie-
nia Króla Jana III Sobieskiego 
Szkole Podstawowej w Rącz-
nej.

Od początku roku szkol-
nego w Szkole Podstawowej  
w Rącznej realizowano program 
„Poznaj patrona”, którego ce-
lem było jak najgłębsze pozna-
nie postaci króla Jana III So-
bieskiego. Pomysł, aby to właś-
nie ten wybitny władca nazwa-
ny Lwem Lechistanu i Obrońcą 
Wiary, został patronem szkoły 
narodził się już w sierpniu 2017 
roku. Postać związana z Rącz-
ną, upamiętniona tablicą na 
tzw. Kapliczce Sobieskiego zy-
skała przychylność Grona Pe-
dagogicznego i Rady Rodziców. 
Najważniejszym jednak był za-
miar, aby o wyborze zdecydo-

wali uczniowie. Decyzja dzieci 
miała być poprzedzona zdoby-
ciem rzetelnej wiedzy.

W realizację planu zaan-
gażowali się wszyscy uczący, 
przygotowując z uczniami ko-
lejne etapy. W listopadzie każ-
da klasa zobowiązana była do 
wykonania gazetki w swojej sa-
li eksponującej jedną z warto-
ści bądź cech, którymi kierował 
się w życiu król Jan III Sobie-
ski. Należało w dowolnej formie 
graficznej przedstawić, jak da-
na wartość lub cecha rozumia-
na była dawniej, a jak odczy-
tujemy ją dziś. Poszczególne 
klasy zaprezentowały następu-
jące cechy i wartości: patrio-
tyzm, wiara, mądrość, cieka-
wość świata, odwaga i honor.

W styczniu zrealizowano ko-
lejny krok: „Poznajemy kró-
la Jana III Sobieskiego”. Każda 

Król JAN III SOBIESKI 
w oczach dzieci
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przygotowanie wybranej 
pieśni patriotycznej,

-  Klasa I – przygotowanie tań-
ca narodowego – poloneza,

-  Klasa II – wykonanie pra-
cy plastycznej zbiorowej pt. 
„Jan III Sobieski w Rącznej”,

-  Klasa III – przygotowanie 
wystawy prac plastycznych 
„Portret Króla Jana III So-
bieskiego”,

-  Klasa IV – wykonanie pla-
katu pt. „335 lat Odsieczy 
Wiedeńskiej”,

-  Klasa V – przygotowanie pre-
zentacji multimedialnej na 
temat Odsieczy Wiedeńskiej,

-  Klasa VI – wykonanie skrzy-
deł husarskich,

-  Klasa VII – wykonanie mapy 
wędrówki króla Jana III So-
bieskiego pod Wiedeń z za-
znaczeniem jak największej 
liczby miejscowości, przez 
które przechodził, lub w któ-
rych się zatrzymał.
Przeprowadzono także kon-

kurs plastyczny dla uczniów 
wszystkich klas pt. „Portret Ja-
na III Sobieskiego”, na który 
wpłynęło kilkadziesiąt prac. 

Zwieńczeniem planu pracy 
pt. „Poznaj patrona” był kon-
kurs wiedzy „Znam króla Ja-
na”. Uczniowie – zwłaszcza klas 
młodszych – błyszczeli wie-
dzą! Wielu spośród uczestni-
ków zdobyło maksymalną licz-

W dniu 28 czerwca, podczas Sesji Rady Gminy Liszki, wójt Gminy Liszki Paweł Miś oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Zbigniew Kaczor wręczyli nagrody uczniom i studentom, którzy odnieśli 
znaczne sukcesy w twórczości artystycznej lub sporcie. Nagrody stanowią wyraz uznania samo-
rządu gminnego dla środowiska artystycznego i sportowego za wkład we współtworzenie i pod-
noszenie poziomu i popularności kultury oraz sportu w naszej gminie. 

Stypendia i nagrody są przyznawane już od 16 lat mieszkańcom Gminy Liszki, którzy oprócz 
wysokich wyników w nauce byli laureatami prestiżowych konkursów, reprezentantami Polski, 
olimpijczykami, mistrzami w swojej dziedzinie. 

W tym roku w dziedzinie sportu laureatką zosta-
ła Aleksandra Wsołek. Aleksandra jest lekkoatletką, 
reprezentantką Małopolski, finalistką Halowych Mi-
strzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. Ma na swym koncie wiele cennych osiąg-
nięć w swojej dyscyplinie.

W dziedzinie kultury laureatem został Krzysztof 
Madyda – muzyk akordeonista, który w latach 2014-
2018 z powodzeniem brał udział w ogólnopolskich 
konkursach muzycznych. Na zakończenie Krzysztof 
dał kilkunastominutowy koncert, w którym potwier-
dził swój talent.

bę punktów prezentując po-
ziom wiedzy godny nawet siód-
moklasisty. Gratulujemy!

W czerwcu uczniowie klas  
I-III i oddziałów przedszkol-
nych podczas wycieczki do 
Nadwiślańskiego Parku Etno-
graficznego w Wygiełzowie 
stanęli także w miejscu kolej-
nego postoju króla Jana w dro-
dze pod Wiedeń. Pobyt króla  
i jego wojsk w zamku Lipowiec 
upamiętnia głaz. Warto dodać, 
iż pod koniec minionego roku 
uczniowie klas IV – VI odwie-
dzili Wilanów – ukochaną rezy-
dencję króla i jego żony Mary-
sieńki.

W przeprowadzonym głoso-
waniu dzieci wyraziły wolę, aby 
król Jan III Sobieski został pa-
tronem Szkoły Podstawowej  
w Rącznej. 

Przygotowując się do uro-
czystości nadania imienia Kró-
la Jana III Sobieskiego naszej 
szkole połączonej z poświęce-
niem sztandaru, już dziś ser-
decznie na nią zapraszamy. 
Uroczystość odbędzie się 15 
września 2018 roku o godz. 
10.00 w kościele parafialnym 
w Rącznej. Zakończy ją prze-
marsz wszystkich uczniów, na-
uczycieli, rodziców i zaproszo-
nych gości do szkoły, gdzie zo-
stanie odsłonięte popiersie kró-
la Jana III Sobieskiego.

SP Rączna

Nagrody za osiągnięcia w sporcie i kulturze



W
W

W
.LISZK

I.PL
Z

iem
ia l

isiec
k

a – kw
iecień – sierpień 2018

22

Do najważniejszych zadań 
zrealizowanych przez Spółkę Li-
kom, od początku jej działalności 
należy zaliczyć:
1. Budowę instalacji wodocią-

gowej oraz instalacji elek-
trycznej zasilającej pompę 
głębinową w studni dz.931/7 
Morawica (system nawodnie-
nia murawy na boisku spor-
towym);

2. Budowę sieci kanalizacji sa-
nitarnej Morawica na obsza-
rze dz.792, 793/1, 793/11;

3. Budowę ujęcia wody z urzą-
dzeniami do poboru wód pod-
ziemnych z istniejącej studni 
głębinowej wraz z siecią wo-
dociągową oraz wewnętrzną 
instalacją elektryczną zaliczni-
kową w miejscowości Rączna;

4. Wykonanie projektu boiska 
sportowego wraz z trybuna-

mi i infrastrukturą towarzy-
szącą w Kaszowie;

5. Budowę hydroforni z za-
gospodarowaniem terenu  
w Budzyniu dla przysiół-
ka Bory Cholerzyńskie na 
działkach nr 114/1 i 113/10  
w miejscowości Budzyń;

6. Rozbudowę sieci kanaliza-
cyjnej od dz. nr 1787/95 do 
dz. nr 1701/1 w miejscowości 
Cholerzyn;

7. Budowę sieci wodociągo-
wej wraz z urządzeniami do 
poboru wód podziemnych  
z istniejącej studni głębino-
wej, instalacją dezynfekują-
cą oraz wewnętrzną instala-
cją elektryczną zalicznikową 
dla istniejącego ujęcia wody 
zlokalizowanego na działce 
nr 539/1 w miejscowości Mo-
rawica;

8. Wykonanie połączenia od-
cinka sieci wodociągowej za-
kończonej na działce 1049  
z kontynuacją dalszej czę-
ści sieci na działce 1082/31  
w miejscowości Mników;

9. Rozbudowę sieci kanalizacyj-
nej od działki nr 84 (dr) do 
działki 34/4 w miejscowości 
Morawica;

10. Udrożnienie kanalizacji desz-
czowej na drodze gminnej  
w miejscowości Ściejowice;

11. Rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłącza-
mi w miejscowości Liszki;

12. Rozbudowę sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej na 
dz. nr 1185 i 2127/5 w miej-
scowości Cholerzyn;

13. Rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej do dz. 2305, 2307, 
2308 Kaszów;

14. Budowę sieci kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami 
w miejscowości Czułów;

15. Wykonanie modernizacji uję-
cia wody w Morawicy – płu-
kanie i czyszczenie odwier-
tu, wymiana rur tłocznych 
od pompy, uzbrojenie stud-
ni głębinowej w zestaw sond, 
podłączenie ujęcia do syste-
mu monitoringu sieci wodo-
ciągowej;

16. Wykonanie modernizacji uję-
cia wody w Rącznej – wymia-
na rur tłocznych od pompy, 
uzbrojenie studni głębino-
wej w zestaw sond, wymiana 
aparatury pomiarowej oraz 
chloratora, podłączenie uję-
cia do systemu monitoringu 
sieci;

17. Wymianę zestawu hydro-
forowego przy zbiornikach 
wodnych w Rącznej, montaż 
nowego wodomierza z mo-
dułem impulsowym, podłą-
czenie obiektu do systemu 
monitoringu sieci wodocią-
gowej;

18. Wykonanie moderniza-
cji przepompowni ścieków  
w Piekarach, wymiana ukła-
du elektrycznego, zastoso-
wanie automatyki wykona-
nie nowej szafy sterowniczej 

ZADANIA ZrEALIZOWANE 
PrZEZ SPÓŁKĘ LIKOM SP. Z O.O.
Głównym celem funkcjonowania Likom 

Sp. z o.o. jest jak najlepsze zaspakajanie 
potrzeb mieszkańców gminy Liszki w za-
kresie dostawy wody i odprowadzania ście-
ków. Jednym z pierwszych zadań Spółki 
była weryfikacja stawek za ścieki i wodę. 
dzięki racjonalnej polityce Spółki już po 
dwóch latach działalności, udało się doko-
nać znaczących obniżek opłat za odprowa-
dzanie ścieków i dostarczanie wody.
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oraz podłączenie obiektu do 
systemu monitoringu sieci 
kanalizacyjnej;

19. Wykonanie podłączenia prze-
pompowni ścieków w Mora-
wicy do systemu monitorin-
gu sieci kanalizacyjnej;

20. Dokonanie wymiany ukła-
du elektrycznego i podłącze-
nie przepompowni ścieków  
w Budzyniu do systemu moni-
toringu sieci kanalizacyjnej;

21. Budowę szczelnej komory, 
montaż regulatora ciśnienia 
na sieci wodociągowej zasi-
lającej miejscowość Jezio-
rzany;

22. Wykonanie węzła zasuw  
w Jeziorzanach za kościołem 
na działce gminnej nr 11;

23. Wykonanie węzła zasuw 
usprawniającego działanie 
stacji hydroforowej (w wyni-
ku tych działań ciśnienie wo-
dy na przysiółku Bory Olsza-
nickie uległo poprawie);

24. Zakup pojazdu typu WUKO, 
którego zadaniem jest co-
dzienne czyszczenie prze-
pompowni ścieków oraz 
osadników, a także profilak-
tyczne płukanie sieci kanali-
zacyjnej w gminie Liszki;

25. Budowę osobnego pomiesz-
czenia – Chlorowni na ujęciu 
wody w Mnikowie (powyższe 
pozwoli na utrzymanie ukła-
du elektrycznego i sterowni-
czego oraz armatury w ide-
alnym stanie – do tej pory 
wszystko korodowało z po-
wodu oparów chloru).

26. Wymiana układu grzewcze-
go sterowanego automa-
tycznie na sitopiaskowniku  
w Oczyszczalni Ścieków, 
dzięki czemu wyloty z prze-
nośników skratek i piasku 
przestały zamarzać.

27. Zainstalowanie anteny syg-
nału GPRS na Ujęciu Wo-
dy Mników. Wykonanie po-
łączenia kablowego między 
sąsiadującymi obiektami 
ujęcia wody i przepompowni 
ścieków, co pozwoli na zasi-
lanie obu obiektów z jedne-
go agregatu prądotwórcze-
go jednocześnie, oraz bu-
dowa garażu stalowego na 
terenie ujęcia wody Mników 
do przechowywania mobil-
nego agregatu prądotwór-
czego.

28. Remont elewacji budyn-
ku przepompowni ścieków  
w Piekarach oraz wymiana 
górnego dekla studni osadni-
kowej, a także wymiana wóz-
ka umożliwiającego opróżnia-
nie kosza na skratki na wó-
zek wykonany ze stali kwaso-
odpornej typu 1.4404/316L

29. Wymiana hydrantów w miej-
scowościach: Cholerzyn, Je-
ziorzany, Kryspinów, Piekary, 
Rączna.

30. Wymiana zestawu hydrofo-
rowego na zbiornikach wody 
pitnej Czułów „Zręby”. Stare 
urządzenie wymieniono na 
zestaw wcześniej pracują-
cy przy zbiornikach wodnych  
w Rącznej – zestaw wypo-
sażony w falownik. Dzięki tej 
modernizacji na wodociągu 
Czułów „Zręby” będzie sta-
bilne ciśnienie wody.

31. Wymiana pomp dozujących 
podchloryn sodu na ujęciach 
wody w Rącznej oraz Mora-
wicy na nowe – EcoBlue 2, 
producent: Sera

32. Budowa bajpassa pomiędzy 
studniami kanalizacji sani-
tarnej na działkach 235/1 
i 235/2 w Cholerzynie. Za-
padniecie się kanału lub błąd 
podczas budowy na podanym 
odcinku skutkował okreso-
wym zatkaniom i wylewowi 
ścieków na działkę 2351/2.

33. Modernizacja ujęcia wody 
„Zimny Dół”, wymiana pom-
py głębinowej wraz z głowicą 
oraz rur pompowych na ru-
ry ze stali nierdzewnej ECO 
Connect, a także montaż no-
wego wodomierza.

34. Modernizacja przepompow-
ni lokalnej na posesji Pieka-
ry 430. Wymiana pompy na 
KSB AmaPorter 502, zainsta-
lowanie prowadnicy oraz za-
woru zwrotnego.

35. Budowa nowego ogrodzenia 
dla obiektu przepompowni 
ścieków Liszki „Rondo” oraz 
wyrównanie podłoża i wysy-
panie nowego kruszywa na 
terenie obiektu dz. nr 1100/2 
Liszki.

36. Budowa nowego ogrodzenia 
w celu zabezpieczenia regu-
latora ciśnienia na wodocią-
gu prowadzącym do Ściejo-
wic wraz z niwelacją terenu 
dz. nr 1294/1 w Rącznej.

37. Zainstalowanie nowego 
oświetlenia w technologii 
LED sterowanego za pomocą 
czujników natężenia światła 
na wszystkich ujęciach oraz 
zbiornikach wody pitnej.

38. Modernizacja przepompowni 
ścieków Cholerzyn „Domki”. 
Zwiększenie mocy przyłą-
czeniowej z 7 kW na 11 kW. 
Wstawienie nowych pomp 
KSB (Amarex NF 80-220/034 
ULG-165, Moc = 2,6 kW, do 
tej pory moc pomp 1,3 kW ). 
Montaż nowych rurociągów 
tłocznych o większej średni-
cy. Efektem jest niemal dwu-
krotne zwiększenie wydajno-
ści przepompowni.

Ponadto, przez cały sezon zi-
mowy Spółka w ramach realiza-
cji zadania powierzonego przez 
Gminę Liszki z powodzeniem 
zajmowała się odśnieżaniem ob-
szaru Gminy.

W ramach powierzone-
go Spółce zadania zarządzania 
częścią Budzyńską Zalewu na 
Piaskach, w oparciu o umowę 
dzierżawy tego terenu zawar-
tej z Gminą Liszki, w roku 2017, 
Gminna Spółka Likom dokona-
ła wielu prac nie tylko remon-
towych związanych z przygoto-
waniami do sezonu, ale też prac 
związanych z rozbudową, mają-
cych na celu polepszenie infra-
struktury i bezpieczeństwa, na 
terenie obiektu.

Duży nacisk położono na mo-
dernizację rozwiązań wodno-ka-
nalizacyjnych na terenie Zalewu, 
czyli ujednolicenia i zwiększenia 
wydajności sieci oraz poprawy 
jej niezawodności. Działania te 
miały na celu przystosować ist-
niejącą sieć wodociągową do po-
trzeb przeciwpożarowych oraz 
zapewnienie zaopatrzenia w wo-
dę dla punktów gastronomicz-
nych nad Zalewem. W rezulta-
cie wymieniono 470 mb wodo-
ciągu, zamontowano 4 hydran-
ty przeciwpożarowe, umożliwio-
no wpięcie dla 11 punktów ga-
stronomicznych. W tym dla za-
bezpieczenia drzewostanu sos-
nowego, część prac wykonano 
metodą przewiertu sterowane-
go. Przy okazji prowadzenia prac 
ziemnych zadbano o położenie 
mikro kanalizacji teletechnicznej 
mającej na celu bezpieczne uło-
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żenie światłowodów jak i prze-
wodów elektrycznych, zasilają-
cych monitoring wizyjny. W ra-
mach zabezpieczenia wizyjnego 
wykorzystano technologię świat-
łowodową, która umożliwia mo-
nitoring w czasie rzeczywistym  
z jakością HD. Kamery zosta-
ły zamontowane na 7 masztach, 
system zasilania i odbioru syg-
nału jest prowadzony od ziemi, 
co eliminuje zakłócenia przez 
akty wandalizmu i ewentualne 
celowe działanie osób trzecich. 
Jednocześnie naprawiono i zmo-
dernizowano wewnętrzną sieć 
energetyczną, zasilające punk-
ty gastronomiczne, uwzględnia-
jąc zapotrzebowanie na energię 
elektryczną. Zmodernizowano 
12 punktów odbioru mocy. Dla 
poprawy bezpieczeństwa osób 
trzecich odwiedzających Za-
lew wykonano ogrodzenie tere-
nu oraz zaplanowano i wykona-
no nowe rozwiązania komunika-
cyjne w oparciu o nowe bramy 
i furtki. Wybudowano 1080 mb 
ogrodzenia w tym 210 ogrodze-
nia panelowego, 5 bram wjazdo-
wych i 7 furt wejściowych. Wy-
budowano 50 mb drogi technicz-
nej wraz z miejscem odbioru to-
waru dla najemców, wraz z miej-
scami postojowymi.

Wykonano pielęgnację zieleni, 
polegającą na wycince suchych, 
chorych i uszkodzonych drzew, 
nasadzeniu nowych, zgodnie  
z zaleceniami Powiatowego In-
spektora Ochrony Środowiska. 
Przeprowadzono wymianę pia-
sku na plażach nad Zalewem. 
Zamontowano 5 ozdobnych la-
tarni w raz z instalacją podziem-
ną. Zastosowano nowe rozwią-
zanie koszy na odpadki, odpor-
nych na wandalizm i kradzież.

Zabezpieczono chodnik od 
strony drogi powiatowej, przy-
gotowano miejsce postojowe dla 
samochodów osobowych, zabez-
pieczono chodnik od strony drogi 
powiatowej. Przygotowano miej-
sca na postój dla odwiedzają-
cych Zalew.

Za najważniejsze zadania 
zrealizowane na obszarze Zale-
wu na Piaskach (część Budzyń-
ska) Zarząd uznaje:
1)  wykonanie ogrodzenia oka-

lającego park linowy wraz 
ze słupki, szlabanami i par-
kingami;

2)  zakup koszy (kręgów) oraz 
koszy dla psów;

3)  wykonanie oświetlenia nad 
Zalewem (naświetlacze włą-
czające się w nocy);

4)  postawienie tablic informa-
cyjnych przed wejściami;

5)  naprawa, wykonanie lub wy-
miana  instalacji elektrycz-
nych w punktach gastrono-
micznych i w punktach sani-
tarnych;

6)  wykonanie przewiertów pod 
sieć wod.-kan.;

7)  wykonanie systemu monito-
ringu;

8)  wykonanie systemu nagłoś-
nienia audio;

9)  wykonanie parkingu (rozbiór-
ka nasypu, montaż słupków 
oddzielających, montaż ogro-
dzenia, posadzenie roślin);

10) wykonanie umocnienia skar-
py nad Zalewem;

11)  wykonanie placu zabaw;
12)  budowę schodów na plażę;

13) realizację imprez masowych 
na terenie Zalewu na Pia-
skach;

14) rozbudowę parkingu etap 
II;

15) remont kładki na wyspę;
16) modernizację oświetlania;
17) budowę łapaczy wody opa-

dowej;
18) remont punktów gastrono-

micznych;
19) rewitalizację plaży;
20) rozbudowę systemu monito-

ringu nocnego;
21) budowę parku dla psów „pu-

pilek”;
22) architektura krajobrazu, na-

sadzenia roślin i krzewów 
etap I;

23) rozbudowę infrastruktury 
etap II;

24) budowę barier dla quadów  
i motocykli;

25) w 2018 roku wstęp wolny 
dla wszystkich mieszkańców 
Gminy Liszki.
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17 czerwca 2018 roku 
przed pałacem w kryspi-
nowie odbyło się trady-
cyjne przedstawienie 
odwzorowane na pod-
stawie ludowego wese-
la. Pomysłodawcą całe-
go wydarzenia była pani 
sołtys-radna miejsco-
wości kryspinów Józefa 
wyżga, która pragnęła 
przybliżyć młodym war-
tości folkloru, a miejsco-
wym przypomnieć daw-
ne zwyczaje weselne. 

Prace zaczęła od organi-
zacji spotkań prowadzonych 
przez Piotra Krajewskiego dla 
młodzieży w celu nauki tań-
ca i umiejętności scenicznych. 
Później zajął się on reżyse-
rowaniem przedstawienia.  
W międzyczasie wraz z mło-
dymi kryspinowianinami pa-
ni sołtys zbierała informacje  
o regionalnych zwyczajach we-
selnych od starszych miesz-
kańców. Natomiast panie ze 
stowarzyszenia wraz z radną 
ćwiczyły śpiewanie przyśpie-
wek weselnych. 

Spektakl nawiązywał do 
zwyczajów, jakie kiedyś obo-
wiązywały na polskiej wsi. 
Znajdziemy w nim błogosła-

wieństwo pary młodej, jazdę 
na wozach i oczepiny. 

Przedstawienie zostało ubo-
gacone tańcami weselnymi np. 
oberkiem, walczykiem, krako-
wiakiem oraz polką. Tajemni-
czego i niezwykłego uroku do-
dawała scenografia, czyli fron-
towa część pałacu z starodaw-
nym tarasem i balkonem, dzię-
ki której widzowie mogli się po-
czuć jak na prawdziwym wese-
lu z zamierzchłej epoki. 

Uroczystość nie byłaby 
możliwa do zrealizowania bez 

„Lotnik”  kryspinów po 
raz ósmy sięgnął po tytuł 
Mistrza Małopolski LzS, 
co pozwoliło drużynie po 
raz kolejny wziąć udział 
w ogólnopolskim finale 
igrzysk zrzeszenia Ludo-
wych zespołów Sporto-
wych w Siedlcach.

30 czerwca 2018  roku 
na obiekcie LKKS Karwodrza 
pod Tarnowem odbył się fi-
nał Małopolskich Igrzysk LZS  
w piłce nożnej seniorów, w 
którym uczestniczyły zespoły: 
LKKS Karwodrza, LKS Nadwi-
ślan Rusocice oraz LKS Lotnik 
Kryspinów.

wsparcia właścicieli komplek-
su pałacowego, zawdzięczamy 
im m.in. udostępnienie miej-
sca na przedstawienie. Wielkie 
podziękowania należą sie rów-
nież Stowarzyszeniu Kryspinów 
i Radzie Sołeckiej oraz spon-
sorom: urzędowi marszałkow-
skiemu, starostwu powiatowe-
mu i gminie liszki. 

Trzeba jednak przede 
wszystkim pamiętać o miesz-
kańcach, oglądających nasz 
spektakl, za co jesteśmy 
ogromnie wdzięczni.

Pierwszy mecz rozegra-
ny między LKKS „Karwodrza”   
i „Lotnikiem zakończył się wy-
nikiem 1:6. Bramki strzelili: 
Michalczyk (2), Wieczorek (1), 
Lorek (1), Bukalski (1), a jed-
na była samobójcza. W drugim 
spotkaniu „Nadwiślan” uległ 
„Karwodrzy” 4:6. W trzecim 
„Lotnik” pokonał „Nadwiślana” 
10:1. Na listę strzelców bramek 

zapisali się wówczas: Michal-
czyk (3), Wieczorek (4), Lorek 
(2), Bukalski (1).

Skład „Lotnika”: Bartosz 
Knop – Daniel Bukalski, Łukasz 
Michalczyk, Damian Nogieć, 
Andrzej Lorek, Grzegorz Wie-
czorek, Artur Maciejaszek.

Niestety, podczas tegorocz-
nych Ogólnopolskich Igrzysk 
LZS, które odbyły się w dniach 
23-25 sierpnia w Siedlcach, 
drużynie „Lotnika” nie udało się 
dołączyć do swej kolekcji kolej-
nego tytułu mistrzowskiego. 
Zespół zajął jednak wysokie, 
siódme miejsce. 

CS, akTabela końcowa:

„Lotnik”  Kryspinów 
mistrzem Małopolski LZS

„Wesele w Kryspinowie”

Lp.

1.
2.
3.

Bilans 
bramkowy

16:2
7:10
5:16

Nazwa 
klubu

„Lotnik”
„Karwodrza”
„Nadwiślan” 

Rozegrane 
mecze

2
2
2

Zdobyte 
punkty

6
3
0
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kto wyposaża nieruchomość w pojemniki na 
odpady komunalne ?
Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach wyposażenie nieruchomości w pojemniki na 
odpady komunalne należy do obowiązków właści-
ciela nieruchomości.

Mam kompostownik, nie piję napojów w pla-
stikowych butelkach, mam piec, w którym 
palę papier – w moim rozumieniu nie pro-
dukuję odpadów. Czy muszę składać dekla-
rację za gospodarowanie odpadów, których 
nie mam ? 
Odpady wytwarzane w gospodarstwach domo-
wych to cała gama różnych odpadów np. odpady 
po kosmetykach, po chemii gospodarczej, odpa-
dy elektryczne i elektroniczne, odpady wielkoga-
barytowe, niebezpieczne w tym przeterminowa-

ne leki, baterie czy świetlówki. Odbiór wszyst-
kich tych odpadów ujęto w miesięcznej opła-
cie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz od-
pady zielone – wskazane jest aby w pierwszej 
kolejności były zagospodarowane poprzez kom-
postowanie na terenie nieruchomości, w kom-
postowniku spełniającym wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie. Wysokość stawki nie zmienia się mimo to, 
że część odpadów nie jest przekazywana do sy-
stemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
W związku z powyższym właściciel nieruchomo-
ści jest zobowiązany złożyć deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

GOSPODArKA 
odpadami komunalnymi
Szanowni MieSzkaŃCY!

Napływają do nas sygnały od firmy odbierającej odpady komunalne od Mieszkańców w naszej 
Gminie, iż coraz częściej dochodzi do nieprawidłowej segregacji odpadów. Dodatkowo zauważalny 
jest duży wzrost masy odpadów zmieszanych przy jednoczesnym ustabilizowaniu się masy odpa-
dów segregowanych. Dlatego też zwracamy się do Państwa z gorącym apelem SeGReGUJMY PRa-
widŁowo odPadY!!! Każdy worek jest opatrzony informacją, co należy do niego wrzucać, po-
nadto poniżej przypominamy prawidłowy sposób segregacji opadów i odpowiadamy na najczęściej 
pojawiające się pytania. 

Gmina jest zobowiązana do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uży-
cia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponow-
nego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych, a także ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji. W przypadku nie-
osiągnięcia zakładanych poziomów, nakładane będą na Gminę kary wymierzane przez Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony Środowiska. W interesie każdego mieszkańca jest więc zredukowanie 
ilości wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów oraz ich prawidłowa segregacja, gdyż 
ewentualne kary nałożone na gminę znajdą swoje odzwierciedlenie we wzroście opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

zwracamy uwagę aby:
 – przed wyrzuceniem opakowania odpowiednio je oczyścić. Makulatura nie powinna być zatłusz-

czona i zabrudzona – jeżeli jest zanieczyszczona powinna zostać umieszczona w pojemniku na od-
pady zmieszane. Czyste i suche odpady są nie tylko dużo bardziej wartościowe, ale przede wszyst-
kim bezzapachowe, więc można je przechowywać w wielu miejscach i nie trzeba ich codziennie wy-
rzucać do kontenera.

 – odkręcać nakrętki z butelek PET (nakrętki warto osobno gromadzić, gdyż bardzo często fun-
dusze pozyskiwane z ich zbiórki są przekazywane na cele charytatywne), a opakowania zgniatać, 
żeby zajęły jak najmniej miejsca. 

–  nie tłuc opakowań szklanych przed wrzuceniem do pojemnika i wrzucać je do worka tak aby 
zminimalizować możliwość ich potłuczenia. Wynika to z możliwości zbytu odpadów szklanych do re-
cyklingu lub odzysku ale również z faktu, że pełny worek stłuczki szklanej jest bardzo ciężki, może 
nie wytrzymać obciążenia i zerwać się w trakcie opróżniania.

odPowiedzi na naJCzęŚCieJ zadawane PYTania 
doTYCząCe GoSPodaRowania odPadaMi
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Co z odpadami, których nie da się posegre-
gować? np. popiół z pieca, pampersy? 
Odpady, które nie wymagają selektywnego zbie-
rania należy gromadzić w pojemniku na odpady 
komunalne zmieszane.

w czerwcu zakończyłem budowę domu, ale 
zamieszkam w nim dopiero we wrześniu. 
kiedy powinienem złożyć deklarację?
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nierucho-
mości pierwszego mieszkańca.

Czy jeśli zmienię pojemnik na większy lub za-
kupię drugi to czy stawka opłaty wzrośnie?
Stawka opłaty jest stała i nie zależy od ilości prze-
kazanych odpadów komunalnych. Opłata wynosi 
w przypadku nieruchomości zamieszkałych stale  
8 zł od osoby w przypadku zdeklarowania segrego-
wania odpadów, 15 zł od osoby w przypadku zde-
klarowania niesegregowania odpadów oraz przy 
nieruchomościach zamieszkałych przez część ro-
ku (sezonowo)- 40 zł/ rok od nieruchomości przy 
zdeklarowanej segregacji oraz 60 zł od nierucho-
mości w przypadku braku zdeklarowania segrego-
wania odpadów

Czy dziecko traktujemy jako osobę zamiesz-
kującą daną nieruchomość?
Każde dziecko w rodzinie bez względu na jego 
wiek traktujemy jako osobę zamieszkującą daną 
nieruchomość.

Gdzie można dostać worki na segregację? 
Co zrobić gdy zabrakło mi worków?
Worki na segregację dostarcza firma odbierają-
ca odpady komunalne, tzn. przekazuje każdora-
zowo taką ilość worków na odpady segregowa-
ne jaką mieszkaniec przy danym odbiorze odda-
je, obowiązuje zasada „worek za worek”. Dodat-
kowe worki można odebrać (nieodpłatnie) w Urzę-
dzie Gminy Liszki w Referacie Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska.

Firma nie odebrała mi odpadów, jak mogę 
złożyć reklamację?
W przypadku nieodebrania odpadów, Mieszka-
niec może złożyć reklamację, najlepiej telefonicz-
nie pod numer 12 25 76 545, 12 28 06 234 we-
wn. 545 lub mailowo na adres ug@liszki.pl z do-

piskiem w tytule wiadomości Reklamacja nieode-
brania odpadów-Pilne. Należy podać dane tele-
adresowe oraz rodzaj nieodebranych odpadów. Po 
uzyskaniu niezbędnych informacji Gmina kontak-
tuje się z firmą i informuje o złożonej reklamacji 
przez Mieszkańca.

Prowadzę remont czy mogę oddać wszyst-
kie odpady remontowo-budowlane?
Mieszkaniec może oddać odpady budowlane po-
chodzące z drobnego remontu w ilości do 10 szt. 
worków 120 litrowych do mobilnego Punktu Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (in-
formacje umieszczone w harmonogramach). 

w jakim terminie mam dokonać opłaty?
  Wpłat dokonujemy „kwartalnie z dołu”, terminy 
wpłat kolejno: 
- do 30 marca, do 30 czerwca, do 30 września, do 
30 grudnia (w przypadku opłat z nieruchomości 
zamieszkałych stale), 
- do 30 września (w przypadku nieruchomo-
ści na których znajdują się domki letnisko-
we, lub inne nieruchomości wykorzystywa-
ne na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wyko-
rzystywane jedynie przez część roku uiszcza się  
w terminie do 30 września każdego roku).

zgubiłem harmonogram, gdzie mogę uzyskać 
informację kiedy mam najbliższy odbiór?
Informację można uzyskać pod numerem telefonu 
12 25 76 545 lub 12 28 06 234 wewn. 545. Har-
monogramy umieszczone są na stronie interne-
towej gminy www.liszki.pl w zakładce gospodaro-
wanie odpadami. Istnieje możliwość również ode-
brania wersji papierowej w Referacie Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska.

Jest sezon letni czy mogę zrobić ognisko  
w ogrodzie?
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy Liszki (Podjęty Uchwa-
łą Rady Gminy Liszki XXVI/268/2016 z 29 wrześ-
nia 2016 r.) obowiązuje zakaz spalania odpadów 
na powierzchni ziemi poza suchymi odpadami ro-
ślinnymi, drewnem, czystym papierem i tekturą, 
do celów rekreacyjnych pod warunkiem niestwa-
rzania uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich 
oraz nienaruszania przepisów odrębnych.

Przypominamy, że Urząd Gminy Liszki prowa-
dzi ciągły nabór wniosków od Właścicieli nierucho-
mości o nieodpłatny odbiór wyrobów zawierają-
cych azbest pochodzących z wymiany pokryć da-
chowych z domów mieszkalnych oraz budynków 
gospodarczych. Odbiór odbywa się zgodnie z ko-
lejnością składanych wniosków (do pobrania z BIP, 
strony internetowej urzędu - zakładka Ochrona 
Środowiska-gospodarowanie odpadami lub do po-
brania w budynku UG) oraz w zależności od wiel-
kości posiadanych na ten cel środków finanso-
wych. Do momentu odbioru azbestu, może on wy-

magać składowania i oczekiwania na wywóz. Po 
zdemontowaniu eternitu z budynku i jego zabez-
pieczeniu należy niezwłocznie powiadomić Referat 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska (tel. 122576545 
lub 122806234 wew. 545). 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowi-
ska, Działanie 5.2. Rozwijanie Systemu Gospodarki 
Odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpada-
mi- ZIT. Szacowana wartość projektu 94200,00 zł, 
Zakładana wartość dofinansowania 80000,00 zł. 

naBóR wnioSków o nieodPŁaTnY odBióR azBeSTU!
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odBióR 
odPadów wieLkoGaBaRYTowYCH

W październiku odbędzie się mobilny odbiór 
odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości 
zamieszkałych: m.in. mebli, sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, odpadów budowlanych  
i remontowych pochodzących z drobnych re-
montów (możliwość oddania do 10 szt. worków 
120 l odpadów). Odbierane będą również nie-
bezpieczne odpady komunalne tj. rozpuszczal-
niki, kwasy, lampy fluorescencyjne, oleje, tusze, 
baterie i akumulatory.

Chęć oddania ww. odpadów można zgłosić 
do Firmy Miki telefonicznie: 122675798 lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
biuro@miki.krakow.pl na kilka dni przed pla-

Miło nam poinformować, że w dniu 19 czerw-
ca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego 
podjął uchwałę dotyczącą wyboru projektów 
do dofinansowania w ramach Działania 4.1 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źró-
deł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infra-
struktury produkcji energii ze źródeł odna-
wialnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WM). Wśród 4 wy-
branych do dofinansowania projektów (na 2 
miejscu listy rankingowej) znalazł się projekt 
pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa”, które-
go Liderem jest Stowarzyszenie LGD Blisko 
Krakowa, a partnerami Gminy: Czernichów, 
Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne  
i Zabierzów. Mieszkańcy, którzy zadeklaro-
wali chęć udziału w projekcie będą mogli 
skorzystać z dofinansowania. Rozpoczęcie 
realizacji zadania planuje się na rok 2019. 
Mieszkańców prosimy o cierpliwość, 
gdyż przed zawarciem umowy koniecz-
nym jest sporządzenie dokumentacji 
technicznej oraz wyłonienie wykonawcy 

w drodze przetargu nieograniczonego. 
na dodatkowe pytania odpowiedzą pra-
cownicy Referatu Rolnictwa i ochrony 
Środowiska:

anna Szewczyk – 122576571,
a.szewczyk@liszki.pl 
ekodoradca Małgorzata Soja
– 12 257 65 45, m.soja@liszki.pl
Z uwagi na zbliżający się kolejny okres 

grzewczy przypominamy jednocześnie, że 
dbałość o jakość powietrza to nasza wspólna 
sprawa, wymagająca nie tylko zdecydowanych 
działań gminy, ale również aktywnego udziału 
mieszkańców. Przypominamy, że od lipca 2017 
roku w Małopolsce zakazane jest spalanie węgla  
o uziarnieniu mniejszym niż 3 milimetry. Dla-
tego apelujemy, aby nie kupować i nie spa-
lać węgla złej jakości, w szczególności mułów  
i flotów węglowych. Przypominamy również, że 
na terenie Małopolski obowiązuje zakaz insta-
lowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, 
które nie spełniają norm Ekoprojektu. Regula-
cje w tym zakresie definiują tzw. uchwała an-
tysmogowa.

Na terenie Gminy Liszki w chwili obecnej brak jest stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych. Odbiór odpadów problematycznych m.in. odpady wielkogabarytowe, 
opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, odzież, tekstylia, metale, 
odpady budowlane pochodzące z bieżącej konserwacji i drobnych remontów, przeterminowane leki 
odbywa się:
-  poprzez odbieranie ww. sprzed nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy raz w roku 

(jesień, informacja o terminie wpisana w harmonogramach).
-  poprzez podstawienie specjalistycznego samochodu (tzw. mobilny PSZOK) na działkę nr 368 

w miejscowości Liszki (parking naprzeciwko Urzędu Gminy) oraz na działkę nr 629/3 w miej-
scowości Kaszów (parking koło Remizy OSP) w drugą sobotę miesiąca (poza dniami świątecz-
nymi). Punkty funkcjonują w miesiącach IV-IX w godzinach 12:00-17:00 oraz w miesiącach 
X-III w godzinach 10:00-13:00. Regulamin funkcjonowania PSZOK dostępny na stronie www.
liszki.pl 

doFinanSowanie do odnawiaLnYCH źRódeŁ eneRGii

Co zRoBić z odPadaMi wieLkoGaBaRYTowYMi 
i PRoBLeMaTYCznYMi ?

nowanym odbiorem. Odpady należy wystawić  
w dniu odbioru do godziny 7:00!

Poniżej przedstawiamy harmonogram odbio-
ru z poszczególnych miejscowości:

Baczyn, Chrosna, Mników, Morawica 
– 2 października 

Liszki 
- 5 października

Budzyń, Cholerzyn, Kryspinów, Kaszów 
- 13 października

Czułów, Rączna 
- 27 października

Jeziorzany, Piekary, Ściejowice
- 22 października
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PRawidŁowa SeGReGaCJa odPadów

Papier 
i tektura 

nieBieSki 
woRek

wrzucaj

Gazety, 
czasopisma, 

papierowe torby, 
zeszyty i książki, 
papier biurowy 

i kserograficzny, 
kartony i tektura.

nie wrzucaj

Tapety, 
zabrudzony i zatłusz-

czony papier, 
papier z folią, 

pieluchy i inne arty-
kuły higieniczne, 

worki po cemencie.

Szkło 

zieLonY 
woRek

wrzucaj

butelki i słoiki 
po napojach 
i żywności, 
opakowania 

szklane 
po kosmetykach.

nie wrzucaj

ceramika, fajans, 
porcelana i kryształy,

szkło stołowe, 
szkło zbrojone 
i żaroodporne, 

szkło okularowe, 
szkło okienne, 

szyby samochodowe, 
lustra, żarówki, 
fluoroscencyjne 

i neonowe.

Tworzywa sztuczne, 
metale i opakowania 

wielomateriałowe 

żóŁTY 
woRek

wrzucaj

zgniecione, plastikowe 
butelki po napojach 

i olejach spożywczych, 
opakowania po pły-

nach do mycia i chemii 
gospodarczejplasti-
kowe worki, torebki,  

reklamówki,opakowania 
wielomateriałowe czyli 

kartony po mleku 
i sokach (TETRA-

PAK)puszki aluminiowe 
i stalowe po napojach 
i żywności, metalowe 

narzędzia, drobny złom, 
pokrywki, kapsle i za-

krętki, folię aluminiową.

nie wrzucaj

opakowania po lekach, 
butelki i opakowania po 
olejach przemysłowych, 
styropian i inne tworzy-
wa piankowe, zabawki, 

sprzęt AGD,części samo-
chodowe, opakowania 
(PCV) po kosmetykach

odpady ulegające 
biodegradacji 

BRązowY 
woRek

wrzucaj

skoszona trawa, 
opadłe owoce i liście, 
rozdrobnione gałęzie, 

odpady kuchenne 
(obierki po 

ziemniakach, 
fusy z kawy i herbaty, 

skorupki jajek).

nie wrzucaj

odpady higieniczne, 
popioły, 

odpady opakowaniowe: 
plastik, folia, szkło, 

papier, metal, 
odchody zwierzęce, 

opakowania drewniane, 
materiały skażone 
metalami ciężkimi, 

pozyskiwanych 
np. z okolic dróg 

o dużym nasileniu 
ruchu.

wyścig kolarski Tour de Pologne w Gminie Liszki 

W sobotę 4 sierpnia drogami Gminy Liszki przejechał, a w zasadzie przemknął peleton 75 edycji 
Tour de Pologne. Wydarzenie przyciągnęło kilkuset miejscowych kibiców, którzy na trasie Kaszów 
– Liszki – Cholerzyn – Budzyń – Kryspinów byli świadkami rywalizacji czołowych ekip i kolarzy 
znanych z wielkich wyścigów.

Najbardziej rozpoznawalni kolarze ze światowego peletonu to przede wszystkim: ubiegłoroczny 
zwycięzca Belg Dylan Teuns (BMC), Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott), a także Włoch 
Fabio Aru (Astana) i Francuz Thibaut Pinot (FDJ). Liczył się także Michał Kwiatkowski, który ukoń-
czył tegoroczny Tour de France, będąc głównym pomocnikiem zwycięzcy Brytyjczyka Gerianta 
Thomasa.

W sumie wystąpiły dwadzieścia dwa siedmiosobowe teamy, w tym niemal w całości polski 
zespół CCC i Reprezentacja Polski. W innych ekipach także jechali Polacy. Kolarze finiszowali na 
Błoniach po 134 km jazdy. I etap Tour de Pologne wygrał Niemiec Pascal Ackermann (Bora Hans-
grohe). Z niewielką stratą do lidera, na ósmej pozycji przyjechał Michał Kwiatkowski.

W imieniu organizatorów wójt Paweł Miś dziękuje służbom porządkowym tj. Policji oraz druhom 
z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Liszki, dbającym o bezpieczeństwo i ład na drogach.



W
W

W
.LISZK

I.PL
Z

iem
ia l

isiec
k

a – kw
iecień – sierpień 2018

31

Rankiem, 7 sierpnia, spod 
kościoła św. Mikołaja w Liszkach 
wyruszyła do Matki Bożej Czę-
stochowskiej grupa III – niebie-
ska, której patronem jest święty 
Brat Albert, należąca do Wspól-
noty VI Skawińsko-Czernichow-
skiej Pieszej Pielgrzymki Kra-
kowskiej. Przewodnikiem naszej 
grupy był wikariusz lisieckiej 
parafii, ksiądz Adam Ból, które-
go rozważania pozwalały otwie-
rać się nam na działanie Ducha 
Świętego, gdyż pielgrzymowali-
śmy pod hasłem „Jesteśmy na-
pełnieni Duchem Świętym”. W 
tym roku grupa III liczyła 190 
pielgrzymów, a 46 pątników szło 
na Jasną Górę po raz pierwszy. 

Pielgrzymi szlak przemie-
rzaliśmy modląc się w różnych 
intencjach, przede wszystkim 
naszej Ojczyzny w roku setnej 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości, codziennie śpiewa-
jąc Godzinki, odmawiając róża-
niec i koronkę do Miłosierdzia 
Bożego. W drodze towarzyszył 
nam również święty Jan Paweł 
II w nagraniach homilii i prze-
mówień z pierwszej wizyty pa-
pieskiej w Polsce w 1979 roku. 
Dzięki chwilom milczenia każdy 
pielgrzym mógł w swoim ser-
cu rozważać usłyszane w ciągu 
dnia Słowo Boże, konferencje i 
kazania. 

Śpiewając pieśni maryjne 
oraz piosenki pielgrzymkowe, 
wznosząc okrzyki „Kto jest Pa-
nem? – Jezus!”, „Kto jest Mat-

ką? – Maryja!” oraz dodając 
sobie nawzajem energii okrzy-
kiem „Gazu, gazu, gazu – do 
Obrazu!”, przemierzyliśmy 
szlak pielgrzymi z uśmiechami 
na twarzach. Opaleni, radoś-
ni, napełnieni Duchem Świę-
tym 11 sierpnia stanęliśmy  
u stóp Czarnej Madonny powi-
tani przez arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego i biskupa Ja-
na Szkodonia. Mszę świętą dla 
pielgrzymów pod szczytem 
jasnogórskiego sanktuarium 
koncelebrował także nasz ro-
dak abp Stanisław Nowak.

Nad bezpieczeństwem na 
drodze czuwali najlepsi porząd-
kowi: Tomasz Powroźnik, Mar-
cin Biel, Paweł Suchan, Robert 
Urbaniec, Marek Legutko oraz 
Sebastian Kuś. Kwaterowa-
niem pielgrzymów w domach, 
przygotowywaniem noclegów  
w szkołach oraz wszelkimi 
aspektami organizacyjnymi 
zajmowali się: Kamil Buczek, 
Natalia Drzewińska oraz Bar-
bara Szewczyk. Grupa muzycz-
na w składzie: Monika Buczek, 
Małgorzata Buczek, Joanna Bu-
czek, Anita Grzesiak, Sylwia So-
twin oraz Agata Jezioro z 5 let-
nią córeczką Weroniką wspól-
nie z pielgrzymami śpiewała na 
chwałę Bożą oraz dodawała siły 
by stawiać „krok, krok za kro-
kiem krok”, gdy z powodu upa-
łów brakowało tchu. Jakub Bo-
żek, pełniąc funkcję technicz-
nego, dbał o nagłośnienie, któ-

rego użyczył – zawsze życzliwy 
dla pielgrzymki – ksiądz pro-
boszcz Władysław Szymoniak. 
Pątnikom z problemami ortope-
dycznymi pomagała Katarzyna 
Bobak, znana jako Pani Stópka. 
Na wdzięczność pielgrzymów 
zasłużyli także bracia, którzy 
podjęli się codziennej służby 
przy rozładowaniu i pakowaniu 
bagaży. Nieocenioną pomocą 
służyli nam panowie kierowcy 
Józef Gruca i Edward Buczek, 
dbając o zaopatrzenie w napoje 
i przewożąc sprzęt nieodzowny 
do funkcjonowania pielgrzymki. 
W czasie wędrówki wiele mod-
litw zanoszonych było w intencji 
gospodarzy użyczających nam 
noclegów, księży proboszczów, 
parafii i osób indywidualnych, 
które przygotowywały posiłki 
czy napoje. Dzięki służbie i do-
broci tak wielu ludzi, pielgrzymi 
mogli przeżyć niezapomniane  
5 dni rekolekcji w drodze.

Spotkanie popielgrzymko-
we dla wszystkich pielgrzymów 
oraz służb pielgrzymkowych 
odbędzie się 8 września w pa-
rafii św. Mikołaja w Liszkach. 
Rozpoczniemy Mszą Świętą  
o godzinie 18.00. Serdecznie 
zapraszamy! 

Autorzy tekstu: Sylwia  
Sotwin (oprawa muzyczna)  

i ks. adam Ból (przewodnik)

Trasa pielgrzymki: 
Dzień I – 07.08.2018 
Liszki – Mników – Baczyn – 
Frywałd – Tenczynek – Krze-
szowice – Czatkowice – Czerna 
– Gorenice 24 km

Dzień II – 08.08.2018 
Gorenice – Witeradów – Ol-
kusz – Klucze – Chechło  
23 km

Dzień III – 09.08.2018 Chechło 
– Mitręga – Rokitno Szlacheckie 
– Ciągowice – Poręba – Niwki – 
żelisławice 27 km

Dzień IV – 10.08.2018 
żelisławice – Pińczyce – Osiek 
– Lgota Mokrzesz – Kuźnica 
Stara – Masłońskie 30 km

Dzień V – 11.08.2018 
Masłońskie – Osiny – Poczes-
na – Brzeziny Kolonia – Brzezi-
ny Małe – Jasna Góra 28 km

Z Liszek na JASNą GÓrĘ
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Jest Pani czwartym dyrektorem Samodziel-
nego Publicznego zakładu opieki zdrowot-
nej w Liszkach w ciągu ostatnich czterech 
lat. na czym polega problem w zarządza-
niu tą placówką?
Przede wszystkim wynikał on z braku określo-
nej strategii zarządzania. Główną przyczyną 
kryzysu w przychodni w Liszkach było zatrud-
nienie zbyt małej kadry lekarskiej, która nie 
była w stanie zapewnić świadczeń dla tak du-
żej liczby zdeklarowanych pacjentów. W kon-
sekwencji rodziły się konflikty, powstał nega-
tywny klimat w przychodni, co powodowało 
nieustanne zmiany w zatrudnieniu lekarzy, de-
stabilizację. Doprowadziło to do utraty zaufa-
nia pacjentów, a w konsekwencji negatywnego 
wizerunku SP ZOZ. Skutki tej sytuacji odczu-
wali nie tylko pracownicy, ale przede wszyst-
kim pacjenci, którzy ciągle mieli ograniczony 
dostęp do lekarzy. Zapotrzebowanie na świad-
czenia w przychodni w Liszkach jest bardzo du-
że i to trzeba mieć na uwadze organizując pra-
cę placówki. Pacjent składając deklarację do 
danego świadczeniodawcy oczekuje, że będzie 
miał jednego wybranego przez siebie lekarza, 
do którego on i jego rodzina zawsze trafią, gdy 
zajdzie taka potrzeba.
Bardzo ważnym elementem w zarządzaniu jest 
kreowanie atmosfery wzajemnego zaufania, do-
brej współpracy, czego zabrakło w przychodni 
w Liszkach. W przypadku zakładu opieki zdro-
wotnej zarządzanie powinno być zorientowane 
na najważniejszy rezultat, jakim jest zadowolo-
ny pacjent i problem powstaje, jeżeli w obra-
nej strategii nie uwzględnimy tego najważniej-
szego celu.

kryzys służby zdrowia dotyczy całej Polski. 
Jednak w przeciwieństwie do innych placó-
wek, SP zoz w Liszkach nie ma problemów 
finansowych.
Sytuacja finansowa zakładu jest faktycznie do-
bra. Wynika to z wpływu środków z NFZ na pod-
stawie ilości zdeklarowanych pacjentów do SP 

ZOZ. Poza tym w ostatnim okresie nie inwesto-
wano w remonty oraz sprzęt medyczny z wyjąt-
kiem wykonanej komputeryzacji. Obecnie po-
dejmowane są pewne działania, aby środki ra-
cjonalnie wykorzystać. Niestety, potrzeb i za-
niedbań jest bardzo dużo, zarówno w przychod-
ni w Liszkach, jak i w Morawicy.
Jak wygląda obecnie sytuacja w ośrodku?
Sytuacja powoli się stabilizuje, wzrosło zatrud-
nienie lekarzy, zarówno w poradni ogólnej, jak i 
pediatrycznej. Nieco gorzej pod tym względem 
jest w poradni dla dzieci, bowiem na rynku pra-
cy brakuje pediatrów. Na sytuacji kadrowej za-
ważyła też opinia naszej przychodni. Od czerw-
ca na pediatrii podjęły pracę dwie nowe panie le-
karki, a w sierpniu nawiążemy współpracę z ko-
lejną panią doktor. Nie spełnia to jednak ocze-
kiwań zarówno rodziców, jak i moich, jako kie-
rownika zakładu, ponieważ pediatria jest dzie-
dziną, która wymaga zabezpieczenia ciągłości 
świadczeń zarówno w poradni dziecka zdrowe-
go jak i chorego. Dlatego koniecznością jest za-
trudnienie większej ilości lekarzy pediatrów. Ist-
nieją realne szanse na rozwiązanie tego proble-
mu w najbliższym okresie, jednak potrzebujemy 
na to czasu. 
Do poradni ogólnej przychodni w Liszkach wró-
ciły trzy panie lekarki, które odeszły z powodu 
sytuacji, jaka miała tu miejsce. Obecnie podję-
ły pracę, ponieważ mają świadomość, w jakim 
kierunku idą zmiany. To najlepszy przykład, że 
w naszej przychodni sytuacja się zmienia i stop-
niowo stabilizuje się.
Od 1 lipca podpisaliśmy nową umowę kontrakto-
wą z NFZ na świadczenia stomatologiczne. Kon-
trakt został zwiększony w zakresie profilakty-
ki dla dzieci i młodzieży. 16 lipca w poradni do-
konano pierwszych przeglądów profilaktycznych 
u dzieci. Zatrudniona została nowa pani stoma-
tolog.
Zmiany kadrowe nastąpiły także w poradni gi-
nekologiczno-położniczej. Obecnie pacjentów 
przyjmuje trzech lekarzy, którzy już od wrześ-
nia podejmą pracę w zwiększonym wymiarze 

Kryzys 
w SPZOZ 
zażegnany? 

z Barbarą Czech p.o. dyrektora SP ZOZ 
w Liszkach rozmawia Agniesza Pyla   
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godzinowym. Ilość pacjentek systematycznie 
wzrasta, więc wychodząc naprzeciw ich oczeki-
waniom, staramy się zapewnić lepszą dostęp-
ność usług.
Nowo zatrudniony lekarz wykonuje badania tak-
że w pracowni USG. Jesteśmy w trakcie poszu-
kiwania lekarza, który będzie wykonywał bada-
nia USG u dzieci. 
Udostępniona została e-rejestracja, wprowa-
dzone zostały zmiany w zakresie poprawy do-
stępności telefonicznej. Do każdej poradni uru-
chomiono oddzielną linię telefoniczną, niezależ-
ną od centrali. Dzienna liczba telefonów w SP 
ZOZ na podstawie bilingu za wybrany przypad-
kowo miesiąc to ok. 390. 
W zakresie sprawniejszej obsługi pacjentów 
wprowadzono wypisywanie recept bez koniecz-
ności osobistej wizyty u lekarza. W czerwcu wy-
pisano je dla 188 pacjentów.
W przychodni w Liszkach i w Morawicy ko-
nieczne jest przeprowadzenie prac malarskich.  
W Liszkach rozpoczynamy je już w sierpniu,  
a w Morawicy jesienią.
Z mojej strony mogę zapewnić pacjentów SP 
ZOZ, że zmiany, które wdrażamy, znacznie po-
prawią sytuacje w przychodni, ale, jak już wspo-
mniałam, potrzebny jest czas na ich realizację.
Jakie widzi Pani możliwości rozwoju naszej 
przychodni?
SP ZOZ ma bardzo duże możliwości rozwoju za-
równo w zakresie opieki podstawowej, jak i spe-
cjalistycznej. Priorytetową sprawą obecnie jest 
zatrudnienie kadry lekarskiej, która zapewni od-
powiedni standard świadczeń i znacznie poprawi 
dostępność do nich.

Konieczne jest wyposażenie zakładu w nowo-
czesną aparaturę medyczną. Po zaopiniowa-
niu Rady Społecznej zostały podjęte działania  
w tym zakresie, będzie zakupiony nowy sprzęt 
do poradni stomatologicznej i WOZ w Morawicy.
W SP ZOZ powinniśmy organizować okresowo 
dla swoich pacjentów bezpłatne świadczenia  
– konsultacje specjalistów, umożliwić wykonanie 
badań USG, EKG i innych, nie objętych kontrak-
tem z NFZ. Przygotowujemy się do tego przed-
sięwzięcia w ramach organizacji Białych Sobót 
już jesienią br. przy współpracy i zaangażowa-
niu Gminy Liszki.
Pan Wójt Gminy Liszki zaproponował, aby  
w okresie wzmożonych zachorowań w przychod-
ni w Liszkach wprowadzić kilkugodzinne dyżu-
ry lekarskie w soboty i niedziele dla zdeklaro-
wanych Pacjentów SP ZOZ. Po przeanalizowaniu 
niniejszej propozycji, przeliczeniu środków jakie 
należałoby przeznaczyć na ten cel zostanie pod-
jęta stosowna decyzja. 
Uważam, że aby rozwijać się jako zakład opieki 
zdrowotnej i zapewnić lepszy standard i zakres 
usług, już w planie na przyszły rok i kolejne lata 
powinniśmy uwzględnić przygotowanie ofert do 
NFZ na uruchomienie poradni specjalistycznych. 
Jest to jednak uzależnione od NFZ, i od tego kie-
dy ogłoszony zostanie konkurs ofert na tego ro-
dzaju świadczenia. Istnieje również potrzeba 
zwiększenia kontraktu na świadczenia dla po-
radni ginekologicznej. Nie wiemy jakie zmiany 
nastąpią w ochronie zdrowia, jednak niezależnie 
od tego powinniśmy rozważyć podjęcie działań 
w zakresie uzyskania świadczeń nocnej i świą-
tecznej opieki na terenie naszej gminy.
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Obchody rozpoczęły się  
w południe. Zainaugurowały 
je mecze rozegrane przez naj-
młodszych adeptów piłki noż-
nej. W turnieju młodzików wzię-
ły udział drużyny Wolanki Wo-
la Filipowska, Piasta Wołowice, 
Tęczy Piekary i oczywiście Wi-
sły Jeziorzany. Kolejny, zwycię-
ski mecz, rozegrały orliki go-
spodarzy z rówieśnikami z Tę-
czy Piekary. Sukces odnieśli 
także trampkarze Wisły, któ-
rzy zmierzyli się z kobiecym ze-
społem Bronowianki Kraków. 
Ostatni mecz rozegrały druży-
ny złożone z weteranów futbo-
lu, czyli byłych zawodników Wi-
sły Jeziorzany.

Jednocześnie z rozgrywkami 
sportowymi trwał festyn, pod-

czas którego można było na-
być pamiątkową publikację pt. 
„Wisła Jeziorzany 1948-2018”, 

autorstwa red. Pawła Panusia 
oraz proporczyk jubileuszowy 
klubu.

Kluczowy moment uroczy-
stości stanowiły podziękowania 
złożone założycielom, kolejnym 
prezesom, a także zasłużonym 
zawodnikom i działaczom Wi-
sły Jeziorzany, za pracę włożoną  
w rozwój klubu. Wszystkim wrę-
czono pamiątkowe statuetki.  
W ten sposób podziękowano 
także wójtowi Pawłowi Misiowi 
za wsparcie jakie klub otrzymał  
z jego strony w ostatnich latach.

O godzinie 21.00 uczest-
nicy festynu mieli przyjem-
ność oglądnąć wspaniały pokaz 
sztucznych ogni przygotowany 
przez jednego z byłych zawod-
ników Wisły. Imprezę, na którą 
licznie przybyli mieszkańcy Je-
ziorzan i okolic zakończyła za-
bawa taneczna.

Jubileusz LKS 
Wisła Jeziorzany

w niedzielę 19 sierpnia Ludowy klub 
Sportowy wisła Jeziorzany świętował  
70-lecie istnienia.

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” 
w niedzielę 15 lipca zdobył I miejsce w III 
Przeglądzie Sztuki Ludowej im. Józefa Kru-
ka w Bolechowicach. Nasi tancerze zapre-
zentowali się w dwóch programach: młod-
sza reprezentacja pokazała na scenie tańce  
i piosenki górali Beskidu Śląskiego, natomiast 
grupa reprezentacyjna zatańczyła suitę tańców 
lubelskich. W przeglądzie wzięło udział 5 grup 
z powiatu krakowskiego i to właśnie nasi tan-
cerze okazali się najlepsi zdobywając Statuet-
kę Czarnego Kruka oraz bon o wartości 400 zł, 
dzięki któremu wzbogaciliśmy naszą gardero-
bę o nowe kapelusze do strojów górali Beskidu 
Śląskiego. 

I miejsce dla ZPiT „Ziemia Lisiecka”

Orliki Wisły z trenerem Karolem Rytlem i prezesem Grzegorzem Góralczykiem
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Reprezentacyjny zespół 
Gminy Liszki – Zespół Pieśni i 
Tańca „Ziemia Lisiecka” przez 
pięć dni promował naszą gmi-
nę podczas XXIII Międzynaro-
dowych Olsztyńskich Dni Folk-
loru „Warmia 2018”. 

Festiwal rozpoczął bar-
wny korowód ulicami Starego 
Miasta w Olsztynie. Wzięło w 
nim udział około 800 artystów  
z Polski i z zagranicy. Polskę 
reprezentowały następujące 
zespoły: gospodarze, czyli Ze-
spół Pieśni i Tańca „Warmia”, 
Zespół Pieśni i Tańca „Mary-
nia” z Wronek, Zespół Pieśni  
i Tańca „Grajewianie” z Gra-
jewa, Zespół Tańca Ludowe-
go „Moraczewo” z Rydzyny i 
oczywiście Zespół Pieśni i Tań-

ca „Ziemia Lisiecka”. Wśród za-
granicznych gości znalazły się 
zespoły z: Peru, Kanady, Mek-
syku, Węgier, Cypru, Irlandii, 
Macedonii, Indonezji i Serbii. 

Przez wszystkie dni festiwa-
lu tancerze prezentowali swo-
je umiejętności na scenie ol-
sztyńskiego amfiteatru, am-
fiteatru w Ostródzie, a także  
w wielu innych miejscowoś-
ciach. 

Nasz zespół wystąpił cztery 
razy w Olsztynie i raz w Ostró-
dzie. Publiczność obejrzała  
w naszym wykonaniu krakowia-
ka, poloneza, tańce i piosenki 
Górnego Śląska, tańce góra-
li Beskidu Śląskiego oraz suitę 
tańców lubelskich. Liczna wi-
downia, której z amfiteatru nie 

przegonił nawet deszcz, za każ-
dym razem nagradzała nasze 
występy gromkimi brawami. 
W trakcie festiwalu sześć na-
szych par wzięło udział XXVIII 
Ogólnopolskim Konkursie Tań-
ców Polskich „Warmia 2018”. 
Dla trzech par był to pierwszy 
start w turnieju. Najlepszy wy-
nik osiągnęli Zofia Brzezińska i 
Paweł Tabor zajmując I miejsce 
w kategorii II A (10 – 12 lat).  
W ramach festiwalu delegacja 
naszego zespołu wraz z pozo-
stałymi uczestnikami spotka-
ła się z Prezydentem Olsztyna. 
Był to moment na przedstawie-
nie się i wymianę upominków. 

Pomimo napiętego progra-
mu udało nam się wykąpać  
w jeziorze i spędzić trochę cza-
su na plaży miejskiej. Oprócz 
występów wzięliśmy także 
udział w kilku imprezach inte-
gracyjnych, były to m.in. za-
bawa na „Rancho u Kojrysa”  
i w „Osadzie Kozackiej Ata-
man” a także start w zawodach 
„Smoczych Łodzi” na jeziorze 
Ukiel w Olsztynie. 

Udział naszego zespołu  
w Festiwalu był bardzo cen-
nym doświadczeniem, zapro-
centował nowymi przyjaźnia-
mi, zintegrował nasz zespół  
i da nam energię do dalszych 
ćwiczeń.

Wyjazd był współfinanso-
wany ze środków otrzymanych  
z Urzędu Gminy Liszki w ra-
mach dotacji w otwartym kon-
kursie ofert. 

Dziękujemy Wójtowi Gminy 
Liszki za wsparcie oraz właś-
cicielom firmy Malbus, którzy 
również dołożyli cegiełkę, aby 
ten wyjazd mógł się odbyć.

Opinie i poglądy prezentowane w publikacjach są opiniami i poglą-
dami autorów publikacji i nie można ich uważać za stanowisko Re-
dakcji. Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowiada. Autorzy 
treści, w tym zleceniodawcy reklam i ogłoszeń naruszający prawo lub 
prawem chronione dobra osób trzecich powinni się liczyć z odpowie-
dzialność karną lub cywilną. Redakcja ma prawo odmówić publikacji 
takich treści.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany 
tytułów, podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nade-
słanych 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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3� 75. rocznica pacyfikacji 
Kaszowa i Liszek


