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Tutaj mieszkam, tutaj płacę podatki.
Wskaż w urzędzie skarbowym Gminę Liszki 

jako miejsce Twojego zamieszkania!
Przypominamy, że podatek docho-

dowy od osób fizycznych należy roz-
liczyć w miejscu zamieszkania, a nie 
zameldowania. Osoby mieszkające  
w gminie Liszki, zgodnie z prawem 
powinny złożyć swoje rozliczenie po-
datkowe w Pierwszym Urzędzie Skar-
bowym w Krakowie.

Do budżetu gminy trafia 37% podatku docho-
dowego z PIT. Na terenie gminy Liszki mieszka 
obecnie znacznie więcej osób, niż liczba zamel-
dowanych. Dlatego prosimy osoby mieszkające 
w naszej gminie, a odprowadzające podatki po-
za nią – o wypełnienie formularza aktualizują-
cego ZAP-3. Zajmuje to tylko chwilę, a przynosi 
korzyści dla wszystkich mieszkańców.

Pieniądze te przeznaczane są m.in. na:
  inwestycje wodno-kanalizacyjne
 budowę i modernizację dróg oraz chodników
  rozbudowę i modernizację budynków oświa-

ty, świetlic oraz oświetlenia
  odwodnienie terenów
 utrzymanie infrastruktury
  ochronę środowiska
  finansowanie działalności placówek oświato-

wych

TAK NIEWIELE POTRZEBA, 
ABY NASZE PODATKI 

WRÓCIŁY DO NASZEJ GMINY!

Jeśli jeszcze nie rozliczasz podatku do-
chodowego PIT w Gminie Liszki, wypełnij 
druk ZAP-3, wyślij go pocztą lub złóż oso-
biście w Pierwszym Urzędzie Skarbowym  
w Krakowie! 

Osoby prowadzące 
działalność gospodarczą

Podatnicy prowadzący działalność gospodar-
czą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonu-
ją zmian w zakresie miejsca zamieszkania, które 
następnie podają w rocznym rozliczeniu podatko-
wym (najczęściej PIT-36), składając wniosek na 
druku CEIDG-1. Wniosek taki składa się w dowol-
nym urzędzie gminy, bez względu na miejsce za-
mieszkania czy prowadzenia działalności lub on-
line gdyż ewidencja jest scentralizowana.

Należy pamiętać, że miejsce zamieszkania, 
podane w rozliczeniu rocznym musi być zgod-

ne z miejscem zamieszkania w Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Zatem, aby udziały w podatku dochodowym 
wpływały do danej gminy (np. Gminy Liszki) 
należy dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji 
składając wniosek na druku CEIDG- 1, podając 
nowe miejsce zamieszkania.

Należy podkreślić, że składając roczną dekla-
rację (np. PIT-36) podajemy miejsce zamieszka-
nia na 31 grudnia roku, za który się rozliczamy, 
zatem nie później niż w tym dniu wniosek CEIDG 
musi być złożony w urzędzie gminy lub przed-
łożony w trybie on-line. Poniżej opisano sposób 
składania wniosku CEIDG-1.

Tryb składania Wniosku CEIDG-1

Osoby fizyczne, chcące zarejestrować działal-
ność gospodarczą, mają do wyboru kilka dróg:
 Rejestrację/ logowanie w CEIDG, wypełnienie 

wniosku online i złożenie go przez internet.
  Rejestrację/ logowanie w CEIDG, wypełnie-

nie wniosku online, wydrukowanie i dostar-
czenie do urzędu gminy.

  Pomijając logowanie, wypełnienie wniosku 
online, wydrukowanie i dostarczenie do urzę-
du gminy.

  Pobranie i złożenie wniosku (w formie papie-
rowej) w gminie. Tam zostanie on przekształ-
cony na wniosek elektroniczny.

  Przesłanie wniosku do gminy za pomocą listu 
poleconego. Wniosek dostarczany w ten spo-
sób, musi być opatrzony podpisem notarialnie 
potwierdzonym.
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Panie Wójcie, wszyscy odczuwamy 
wzrastające koszty życia w naszym kraju. 
W jaki sposób wpływa to na budżet Gminy 
Liszki?

Niestety, skutki tego stanu ponosimy tak-
że i my, jako samorząd. Nieustannie staramy 
się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców, ale generuje to coraz większe wydatki �
z budżetu gminy. Do samej oświaty dopłacamy, 
oprócz subwencji, blisko 12 mln zł. Do tej kwoty 
doliczyć należy jeszcze prawie 3,5 mln zł dota-
cji dla przedszkoli. Cieszymy się, że uczniowie 
szkół podstawowych korzystają z darmowych 
przejazdów MPK, ale nie trudno się domyślić, że 
nie ma niczego za darmo. W tym roku „darmo-
we” przejazdy kosztowały nas już 100 tys. zł. 
Łącznie do MPK gmina dopłaca ponad 2 mln zł 
w skali roku, a już dochodzą do nas sygnały, że 

w przyszłym roku koszty te wzrosną o ponad 
6%. Samo oświetlenie uliczne kosztuje nas nie-
spełna 1,5 mln zł, a to nie wszystko. Do zadań 
gminy należy także finansowanie zadań z zakre-
su opieki społecznej czy ochrony środowiska. 
Oczywiście, nie zapominamy o koniecznych in-
westycjach, które pragniemy zrealizować.

Wśród mieszkańców panuje opinia, że 
wzrost stawek za odbiór odpadów spowo-
dowany jest trudną sytuacją finansową 
gminy. Czy może Pan Wójt zająć stanowisko  
w tej sprawie?

Absolutnie nie jest to prawda. Podniesienie 
stawki komunalnej związane jest ze wzrostem 
kosztów zagospodarowania odpadów oraz tzw. 
opłaty marszałkowskiej, które są niezależne od 
samorządu. Gminy w całej Polsce mierzą się �
z tym samym problemem. Stawki, które są 
przyjmowane na rok 2020, oscylują w granicach 
30 zł. Wzrost opłaty za odbiór odpadów nie ma 
zatem związku z kondycją finansową gminy.

Jak w takim razie przedstawiają się kwe-
stie budżetowe?

Nie jest to łatwy czas dla polskich sa-
morządów, ale chciałbym podkreślić, że po-
mimo planowanego w styczniu kredy-
tu w kwocie blisko 12 mln zł, udało nam się �
w ciągu roku tak gospodarować wydatkami, że 
zrezygnowaliśmy z zaciągania tego zobowiąza-
nia, dzięki czemu udało nam się nawet zmniej-
szyć zadłużenie. Warto zaznaczyć, że w tym ro-
ku rząd przyznał nauczycielom i pracownikom 
obsługi placówek oświatowych podwyżki, które 
w większej części musiały zostać pokryte z bu-
dżetów gmin, a to tylko jeden z wielu tego ty-
pu wydatków. W związku z powyższym oceniam 
sytuację finansową Gminy Liszki jako stabilną.

Trzy pytania do Wójta Gminy Liszki

16 września w Batowicach 
przedstawiciele dwunastu gmin 
powiatu krakowskiego odebrali 
z rąk ministra infrastruktury An-
drzeja Adamczyka i wojewody 
Piotra Ćwika symboliczne czeki 
na poprawę stanu dróg lokalnych. 
Wśród beneficjentów znalazła się 
również Gmina Liszki. Paweł Miś 
Wójt Gminy Liszki odebrał czek 
na kwotę 700.073,82 zł z prze-
znaczeniem na przebudowę dróg �
w Piekarach i Kryspinowie. Ter-
min realizacji planowany jest na 
czerwiec 2020 roku, a całkowity 
koszt zadania to 875 tys. zło-
tych. Red.

Dodatkowe środki 
z Funduszu Dróg Samorządowych!
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W poniedziałek, 9 września 
2019 r. w Szkole Podstawowej 
im. św. Matki Teresy z Kalkuty 
w Cholerzynie odbyło się Naro-
dowe Czytanie. Jest to cykliczna 
akcja, która ma na celu propago-
wanie znajomości literatury pol-
skiej oraz popularyzację czytel-
nictwa. Spośród ośmiu polskich 
nowel zaproponowanych przez 

parę prezydencką, w tegorocz-
nej, ósmej już edycji Narodowe-
go Czytania, wybrano „Kataryn-
kę” Bolesława Prusa.

Wydarzenie rozpoczęło się 
punktualnie o 9.50 na szkolnej 
sali gimnastycznej, gdzie zebrała 
się cała społeczność uczniowska 
wraz z nauczycielami. Wszyscy 
w dużym skupieniu wsłuchiwali 

Narodowe Czytanie 
w Szkole w ChoLerzyNie

się w treść noweli, którą prze-
czytali: dyrektor szkoły – p. Jo-
lanta Lipiarz, nauczycielka języ-
ka polskiego – p. Alicja Połeć, bi-
bliotekarka szkolna – p. Monika 
Piekiełko, babcia naszej uczen-
nicy – p. Stanisława Paluch oraz 
uczniowie klas I-VIII.

Tego dnia dzięki interpretacji 
czytających, można było prze-
nieść się do XIX-wiecznej War-
szawy, do mieszkania pana To-
masza, który mimo niechęci do 
katarynki potrafił zaakceptować 
jej dźwięk dla dobra i szczęścia 
niewidomej dziewczynki. Czyta-
ny utwór skłonił wszystkich do 
głębokich refleksji i przemyśleń.

Tak liczne zaangażowanie się 
uczniów w akcję Narodowego 
Czytania pozwala mieć nadzieję, 
że czytanie stanie się dla nich 
ciekawą formą spędzania czasu 
wolnego i częściej będą sięgać 
po książki.  Monika Piekiełko

24 października w szkole pod-
stawowej im. Księcia Józefa Po-
niatowskiego w Mnikowie odbył 
się turniej szachowy, w którym 
udział wzięli uczniowie i uczenni-
ce w wieku od 9 do 13 roku ży-
cia. W zaciętych pojedynkach na 
szachownicy udział brało 12 par 
młodych graczy zaś turniej miał 
5 etapów, dzięki czemu każ-
dy grał z każdym. Frekwencja 
była bardzo zadowalająca, bo 
oznacza to, że co czwarty uczeń 
szkoły podstawowej w Mnikowie 
pasjonuje się grą w szachy.

Koordynatorem i sędzią ca-
łego turnieju był pan Janusz Ja-
kubaszek z Referatu Kultury, 
Promocji i Sportu Urzędu Gmi-
ny Liszki, który nadzorował, aby 
cały turniej odbywał się zgodnie 
z zasadami profesjonalnego ko-
deksu szachowego. Zwycięzca-

Szachowe rozgrywki 
w szkole mnikowskiej

mi turnieju byli ex aequo Dawid 
Baster i Tytus Kłosiński. Trzecie 
miejsce zajął Dawid Marusiński.

Rozgrywki miały wartość nie 
tylko rozrywkową, ale przede 
wszystkim pedagogiczną, bo jak 

mówił sam słynny arcymistrz 
Garri Kasparow: „szachy to na-
rzędzie, które poprawia umie-
jętność nabywania wiedzy przez 
dzieci”.

Seweryn Piskorz
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Koło Gospodyń Wiejskich 
„Kryspinianki” powstało w 
Kryspinowie w grudniu 2018 
roku. Dziś, po niespełna ro-
ku prowadzenia działalności, 
Kryspinianek nie trzeba niko-
mu przedstawiać. Swoją ak-
tywnością i zaangażowaniem 
w życie całej Gminy, członko-
wie Koła zyskali sympatię na-
szej lisieckiej społeczności.

KGW „Kryspinianki” liczy 
obecnie 31 członków, co waż-
ne – zarówno Pań i Panów. Ko-
ło założyło sobie ambitny cel: 
prowadzenia działań propa-
gujących zachowanie trady-
cji i kultury regionu. Do tej 
pory, Członkiniom Koła udało 
się skompletować 14 tradycyj-
nych strojów ludowych Kra-
kowiaków Zachodnich, które 
dumnie prezentują podczas 
wszelkich wydarzeń kultural-
nych i świąt kościelnych.

Jak mówi Przewodnicząca 
Koła, Pani Monika: „Pragnie-
my, aby mieszkańcy Kryspi-
nowa i okolicznych miejsco-
wości, a także turyści, coraz 
liczniej odwiedzający okolice 
Krakowa, mogli zakosztować 
tutejszych walorów kulturo-
wych wszystkimi zmysłami 
– słuchem, wzrokiem, sma-

kiem i dotykiem”. Stąd po-
mysł na opracowanie prze-
pisu i wypromowanie potra-
wy, będącej mariażem dwóch 
tradycji: kulinarnej Krako-
wa i piekarniczej Liszek. Tak 
właśnie powstała „maczanka 
krakowska na kukiełce lisie-
ckiej”, która doceniona zo-
stała przez smakoszy, m.in. 
podczas „Festiwalu Smaków 
2019” w Krzeszowicach. Spo-
sobem przygotowania tej po-
trawy, członkowie Koła dzielili 
się z mieszkańcami Kryspino-
wa i okolicznych miejscowo-
ści, podczas organizowanych 
kilkukrotnie warsztatów kuli-
narnych.

Kryspinianki aktywizują 
mieszkańców, na każdym kro-
ku zachęcając ich do uczest-
nictwa w realizowanych przez 
siebie projektach. Przez ostat-
ni rok udało im się: zorganizo-
wać Dzień Kobiet w Kryspino-
wie (marzec 2019), współor-
ganizować sprzątania Kryspi-
nowa w ramach akcji „Sprzą-
tanie Ziemi” (kwiecień 2019), 
brać udział w pikniku rodzin-
nym zorganizowanym przez 
Dyrekcję Szkoły Podstawowej �
w Kryspinowie (czerwiec 2019), 
uczestniczyć w jubileuszu 70-

lecia LKS Lotnik w Kryspinowie 
(wrzesień 2019).

Pierwszym sukcesem 
Kryspinianki mogły się po-
chwalić już w maju 2019 roku, 
kiedy to przygotowana przez 
nie potrawa: pasztet z pstrą-
ga na domowym chlebie, za-
jęła I miejsce w konkursie 
kulinarnym zorganizowanym �
w ramach VII Święta Pstrąga 
w Dolinie Będkowskiej.

Jakby tego było mało, KGW 
Kryspinianki godnie reprezen-
towało Gminę Liszki podczas 
tegorocznych Dożynek Powia-
tu Krakowskiego w Skale. Tra-
dycyjny wieniec dożynkowy, 
samodzielnie przygotowany 
przez niezwykle utalentowane 
członkinie Koła, zajął II miejsce �
w konkursie towarzyszącym 
uroczystościom dożynkowym. 
II miejsce w konkursie na naj-
ładniejsze stoisko, zajęło rów-
nież stoisko przygotowane 
przez Kryspinianki, na którym 
uczestnicy dożynek mogli po-
znać tradycyjne smaki lisie-
ckie.

Największym tegorocznym 
sukcesem Koła, a także Gmi-
ny Liszki był fakt, iż to właśnie 
KGW Kryspinianki reprezento-
wało województwo małopolskie �
w trakcie hucznie obchodzone-
go ogólnopolskiego Święta Plo-
nów, czyli Dożynek Prezyden-
ckich w Spale. Jak wspomina 
Przewodnicząca Koła: „zaszczy-
tem była możliwość zaprezen-
towania naszych lokalnych tra-
dycji i potraw Parze Prezyden-
ckiej oraz uczestnikom, pocho-
dzącym z całego kraju. Dosta-
liśmy olbrzymią szansę promo-
cji naszego regionu i wykorzy-
staliśmy ją w stu procentach!”. 
Po takich osiągnięciach nie dzi-
wi wygrana KGW Kryspinianki �
w tegorocznym plebiscycie „Ga-
zety Krakowskiej” na najlepsze 
Koło Gospodyń Wiejskich Po-
wiatu Krakowskiego.

KGW Kryspinianki

Kreatywność – Gospodarność – Wyjątkowość, 

czyli KGW Kryspinianki 
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11 września w przededniu rocznicy Odsieczy 
Wiedeńskiej, Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III 
Sobieskiego obchodziła pierwsze w swojej historii 
Święto Patrona.

O godz. 8.00 wszyscy uczniowie wraz z Dyrekcją 
i nauczycielami spotkali się na Mszy św. w kościele 
parafialnym. Na uroczystość tą przybyło także wielu 
rodziców i dziadków, z czego bardzo się cieszymy.

Ksiądz Proboszcz Jacek Strzelecki, odprawia-
jąc Mszę św. według formularza obowiązującego �
w Święto Imienia Maryi, przypomniał, iż święto to 
zostało ustanowione przez papieża Innocentego XI 
dla całego Kościoła na prośbę Króla Jana III So-
bieskiego. Król Polski przypisywał zwycięstwo pod 
Wiedniem wstawiennictwu Matki Bożej.

„Z wiarą w sercach, z Madonną Czarną na sztandarach,
Król Jan Trzeci Sobieski - (on ci był tym wodzem)
Spadł jak jastrząb na wroga, utopił w pożodze,

I zastępy sułtana spod Wiednia przegonił...
Tak na ponad trzy wieki wolność nam obronił!”

Po Mszy św. odbył się koncert pieśni nawiązują-
cych tematyką do małej ojczyzny. Pieśni te zapre-
zentował kilkudziesięcioosobowy chór naszej szko-
ły. Później zaś w uroczystym orszaku, który ot-
wierał Poczet Sztandarowy, przeszliśmy do szkoły, 
gdzie część artystyczną zwieńczył polonez w wyko-
naniu trzecioklasistów. Przedstawiciele wszystkich 
klas złożyli także kwiaty pod popiersiem swojego 
Patrona, a później zasiedli do klasowego śniadania �
i wspólnego świętowania.

W tym dniu odbyły się również wybory do Sa-
morządu Szkolnego, poprzedzone rozmowami �
o wartościach, jakie reprezentował sobą Król Jan III 
Sobieski. Blasku i radości temu wyjątkowemu dnio-
wi przydało bezchmurne niebo i piękne słońce.

� SP Rączna

„A te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają…”
Z pieśni „Polskie skrzydła”

ŚWięTo PATroNA W rąCzNej
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16 października 2019 r. w ra-
mach obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej odbyło się spotka-
nie Zastępcy Wójta Gminy Liszki �
z Dyrektorami szkół oraz z wy-
różniającymi się nauczycielami.

Zastępca Wójta Gminy Lisz-
ki Anna Rajca wraz z dyrektorem 
GZEAS w Liszkach Anną Maślanką 
oraz zastępcą Izabelą Kozioł po-
dziękowały wszystkim zaproszo-
nym dyrektorom szkół i nauczycie-
lom za wysiłek i oddanie w przeka-
zywaniu wiedzy oraz wartości, któ-
re wpływają na rozwój i postawę �
w życiu młodego człowieka.

Życzymy sukcesów w pracy 
dydaktycznej, wytrwałości, cierp-
liwości, energii w realizowaniu 
zawodowych i życiowych pasji, 
uśmiechu i codziennego zapału 
do dzielenia się wiedzą z innymi. 

Red.

Dzień edukacji Narodowej

Żołnierze rzeczypospolitej 
- BoLeSłAW KoWALiK

Na zamieszczonych obok 
fotografiach widzimy żołnie-
rzy 1 Dywizji Pancernej gen. 
Stanisława Maczka. Jednym �
z nich jest pochodzący z Liszek 
Bolesław Kowalik (1907-1975). 
Zmobilizowany jako rezerwista 
w 1939 roku, zostawił w domu 
żonę z kilkutygodniową córecz-
ką. Tułacze losy rzuciły go m.in. 
na Bliski Wschód, do Bejrutu. 
Potem został wcielony do 1 Dy-
wizji Pancernej gen. Stanisława 
Maczka. Z nią przeszedł szlak 
bojowy przez Francję, Belgię i 

Holandię. Po wojnie znalazł się 
w Anglii, dokąd zamierzał spro-
wadzić rodzinę, ostatecznie 
jednak w 1946 roku wrócił do 
Liszek. 

Pisząc o Bolesławie Kowali-
ku nie sposób nie wspomnieć, 
że był on masarzem, wytwór-
cą kiełbasy lisieckiej. Zawodu 
uczył się w słynnej krakowskiej 
firmie Różyckiego. Potem pra-
cował w warsztacie Ludwiki Ro-
spondowej w rynku lisieckim. 
Po powrocie z frontu zamiesz-
kał u teściów i otworzył włas-

ną firmę. Niestety władze ko-
munistyczne przystąpiły wtedy 
do niszczenia prywatnego rze-
miosła i był zmuszony zamknąć 
swój zakład. Masarką zajmo-
wał się pokątnie. Niestety, raz 
zadenuncjowany przez kogoś 
„życzliwego” został aresztowa-
ny przy pracy i trafił do wię-
zienia na 3 miesiące. W latach 
50. i 60. pracował w masarni 
Gminnej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska” w Liszkach.

AK

Bolesław Kowalik pierwszy z prawej Z taaaaaką rybą
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11 października 2019 roku �
w Szkole Podstawowej im. św. 
Matki Teresy z Kalkuty w Chole-
rzynie miała miejsce bardzo waż-
na i szczególna w życiu każdego 
dziecka uroczystość – ślubowa-
nie pierwszoklasistów. Po czę-
ści artystycznej, podczas której 
pierwszaki z zapałem i wielkim 
zaangażowaniem prezentowały 
swoje talenty wokalne, recyta-

Podczas XII Sesji Rady Gmi-
ny Liszki, w czwartek 26 wrześ-
nia 2019 roku, Radni Gminy Lisz-
ki jednogłośnie przegłosowali 
deklarację, w której powierzyli 
dalsze losy gminy opiece i tro-
sce Matki Bożej Lisieckiej i Pani 

Gmina Liszki zawierzona opiece i trosce 
Matki Bożej Lisieckiej i Pani Skalskiej

Skalskiej a przez Jej wstawien-
nictwo Trójjedynemu Bogu.

Matka Boża cieszy się w Zie-
mi Lisieckiej wyjątkowym kul-
tem. Mieszkańcy gminy od po-
koleń z ufnością oddają się �
w Jej matczyną opiekę. Szcze-

gólną czcią darzone są dwa wize-
runki: znajdujący się w kościele �
w Liszkach obraz Matki Bożej Li-
sieckiej oraz malowidło naskalne 
Matki Bożej Skalskiej w Dolince 
Mnikowskiej. Liczne łaski jakich 
wierni doznawali za przyczyną 
Maryi spowodował, że kult Lisie-
ckiej Pani i Matki Bożej Skalskiej 
szybko rozpowszechnił się poza 
granice gminy. Pomimo upływu 
czasu wierni wciąż licznie przy-
bywają do Liszek i Mnikowa, aby 
polecić wstawiennictwu Matki 
Bożej wszelkie leżące im na ser-
cu sprawy, szczególnie zdrowie, 
ratunek w nieszczęściach oraz 
dziękują za otrzymane łaski.

Aktu powierzenia mieszkań-
ców Gminy Liszki opiece Niepo-
kalanej dokonał wójt Gminy Pa-
weł Miś w niedzielę 13 paździer-
nika w kościele parafialnym pw. 
św. Mikołaja w Liszkach pod-
czas Nabożeństwa Fatimskiego. �
W uroczystości wzięli udział rad-
ni, księża z parafii znajdujących 
się na terenie gminy oraz licznie 
przybyli mieszkańcy. Red.

torskie oraz taneczne, nastąpiła 
część oficjalna. Po odśpiewaniu 
hymnu państwowego pierwsza-
ki złożyły uroczyste ślubowanie 
w obecności Dyrektora Szkoły 
- Pani Jolanty Lipiarz, zaproszo-
nych na uroczystość gości: Pa-
ni Anny Rajcy - Zastępcy Wójta 
Gminy Liszki, Pani Anny Maślanki 
– Dyrektora Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjne-

go Szkół, Pana Józefa Urbańca 
– Przyjaciela Szkoły, rodziców, 
nauczycieli, uczniów, przedszko-
laków. Następnie Pani Dyrek-
tor – z pomocą ołówka – do-
konała symbolicznego obrzędu 
„pasowania na ucznia”. Na ko-
niec pierwszoklasiści otrzymali 
ogrom życzeń od rodziców i go-
ści, a także wspaniałe prezenty 
od całej społeczności szkolnej! 

Miłą niespodzianką był też 
pyszny poczęstunek przygo-
towany przez niezastąpionych 
rodziców! Tego dnia uczciliśmy 
także Dzień Edukacji Narodowej. 
Nauczyciele oraz pracownicy na-
szej Szkoły otrzymali życzenia, 
podziękowania i mnóstwo cie-
płych, budujących słów od Rady 
Rodziców oraz Samorządu Ucz-
niowskiego.

Ten dzień z pewnością zapi-
sze się na kartach historii naszej 
Szkoły, a także w sercach i pa-
mięci pierwszoklasistów, ich ro-
dziców i wychowawcy.

SP Cholerzyn 
Adriana Czajowska

Ślubowanie pierwszoklasistów 
i Dzień edukacji Narodowej w Cholerzynie
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Informujemy, że Gmina Liszki pozyskała w ra-
mach konkursu dla jednostek samorządu teryto-
rialnego z terenu województwa małopolskiego: 
„Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – Na Start!” 
dofinansowanie dla naszej orkiestry w kwocie 

Dofinansowanie dla 
GMiNNej orKieSTry DęTej 
w Liszkach

8800 zł, które zostanie przeznaczone na zakup 
nowych instrumentów i wyposażenia dla orkie-
stry. Dziękujemy serdecznie Zarządowi Woje-
wództwa Małopolskiego za to wsparcie! 

� Red.

Z radością informujemy, że bu-
dowa sali gimnastycznej przy Szko-
le Podstawowej w Kryspinowie zna-
lazła się na liście dofinansowanych 
zadań w ramach Programy Rozwo-
ju Lokalnej Infrastruktury Spor-
towej SPORTOWA MAŁOPOLSKA. 
Gmina Liszki na ten cel otrzyma do-
tację w wysokości 1 091 100,00 zł �
z Ministerstwa Sportu i Turystyki!

Składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy pomogli 
w otrzymaniu tych środków. Szcze-
gólnie wyrazy wdzięczności kieru-
jemy do Pana Andrzeja Adamczyka 
Ministra Infrastruktury i posła zie-
mi krakowskiej! Red.

Dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w Kryspinowie!
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6 września 2019 r. w Centrum Edukacyjnym 
„Radosna Nowina 2000” w Piekarach miało miejsce 
niezwykle ważne dla społeczności tutejszego lice-
um wydarzenie. Punktualnie o 9.00 rozpoczęła się 
Msza Święta inaugurująca rok szkolny 2019/2020. 
Przewodniczył jej ks. kard. Stanisław Dziwisz. �
W trakcie Eucharystii ślubowanie złożyli ucznio-
wie klas pierwszych. Następnie wszyscy udali się 
do budynku szkoły, gdzie odbyło się symbolicz-
ne nadanie jej imienia. Od dziś patronką piekar-
skiemu liceum jest Josephine Gebert, fundatorka 
Centrum Edukacyjnego.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wykła-
dzie inauguracyjnym przybliżającym postać fun-
datorki, rozpoczęła się I Gala Wręczenia Statuetek 
„Zwiastun”. Wyróżnienia te przyznawane są oso-
bom i instytucjom szczególnie związanym z funk-
cjonowaniem liceum. Statuetki wręczono kolejno: 
pani Ewie Wencel, Gminie Liszki, a także Fundacji 
„Praxedis” ze Szwajcarii. Uroczystość zakończyła 
się występem kwartetu smyczkowego.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in. 
kard. Stanisław Dziwisz, Wicemarszałek Senatu 
RP Marek Pęk, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, 
Tadeusz Nabagło członek Zarządu Powiatu Kra-
kowskiego, O. Leon Knabit OSB, Ewa Wencel oraz 
wójt Gminy Liszki Paweł Miś.

Red.

joSePhiNe GeBerT 
patronką piekarskiego liceum
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Klemens Kapelak, nazywany 
przez znajomych poufale Klim-
kiem, a na stare lata Dziadkiem 
Klimkiem, mieszkaniec Kryspino-
wa, należał do ludzi, którzy nie 
przez bogactwo, czy pełnienie 
wysokich stanowisk, ale dzięki 
przymiotom umysłu i ducha zdo-
był poważanie i sympatię wśród 
sąsiadów oraz w elitarnym kręgu 
pasjonatów astronomii. 

Artykuł biograficzny wypa-
da zacząć od narodzin bohate-
ra. Niestety, data przyjścia na 
świat odnotowana w księdze 
Stanu Cywilnego, 15 listopa-
da 1889 roku, nie jest prawdzi-
wa. W rzeczywistości urodził się �
w 1888 roku.

Rodzice Klemensa Kapelaka, 
Sebastian i Regina ze Stefanków, 
zaliczali się do mniej zamoż-
nych mieszkańców Kryspinowa. 
Oprócz najstarszego Klemensa, 
mieli jeszcze dwóch synów: Win-
centego i Andrzeja. Niestety, ten 
drugi zmarł w wieku 8 lat. 

Regina nie dożyła przed-
wczesnego zgonu najmłodszego 
dziecka. Odeszła z tego świata �
w roku 1898. Gdy zabrakło jej 

matczynych rąk niezastąpionych 
zarówno w opiece nad dziećmi, jak i �
w pracach na roli, ojciec posta-
nowił ożenić się powtórnie. Już 
trzy miesiące po pogrzebie po-
jął za żonę Jadwigę Rożkównę. 
W tym czasie przed najstarszym 
synem otwarły się nowe per-
spektywy. Przeprowadził się do 
mieszkających w Krakowie wu-
jostwa Wronów. 

Edukację szkolną rozpoczął 
prawdopodobnie dopiero w mie-
ście. Miał świetną pamięć i lu-
bił się uczyć. Książki wręcz po-
chłaniał. Na wakacje wracał do 
Kryspinowa, by pomagać ojcu �
i macosze w gospodarstwie. Ta 
przydatność najpierw na pa-
stwisku, a potem w pracach po-
lowych, w pewnej mierze zawa-
żyła na jego dalszych losach. 
Gdy zdolnym chłopcem zainte-
resował się jeden z nauczycie-
li i poprosił ojca, by oddał mu 
Klemensa na wychowanie, Se-
bastian Kapelak odmówił. - Dał-
bym go, ale kto mi będzie krowy 
pasał – miał odpowiedzieć. 

Mimo to nie zażądał od syna 
powrotu do domu. Zresztą nie-

długo potem, w kwietniu 1902 
roku zmarł. Osierocony Klemens 
pozostał w Krakowie. W latach 
1904-1909 kontynuował naukę 
w Szkole Przemysłowej Uzupeł-
niającej. Na świadectwie końco-
wym uzyskał stopnie celujące �
i chwalebne, zarówno z przed-
miotów zawodowych, nauki re-
ligii, jak i języka polskiego. Jed-
nocześnie uczył się stolarskie-
go fachu. Z treści zachowane-
go dyplomu czeladniczego wie-
my, że od 28 marca 1906 do �
28 marca 1909 roku, termino-
wał u majstra Stanisława Fiuta 
w Krakowie. 

Ten okres był dla młodzieńca 
bardzo trudny. Zdany na włas-
ne siły borykał się z biedą. Zi-
mą, żeby nie zmarznąć, sypiał 
w kącie warsztatu zagrzebany �
w wiórach. Nie załamywał jednak 
rąk. 29 października 1909 roku 
pomyślnie zdał egzamin czelad-
niczy z oceną dobrą. Zamieszkał 
na Dębnikach z zamiarem posze-
rzenia kwalifikacji zawodowych. 
Niestety, nie zarabiał wiele, �

o czym informuje nas Świade-
ctwo ubóstwa, jakie wystawił 
mu wójt Kryspinowa Piotr Róży-
cki w 1910 roku. 

Ostatecznie postanowił po-
wrócić do Kryspinowa. W rodzin-
nej wsi, 28 stycznia 1914 roku, 
poślubił młodszą od siebie o po-
nad dwa lata sąsiadkę, Katarzy-
nę Łabędź. Mieli dwóch synów: 
Stanisława i Juliusza, którzy po 
ojcu odziedziczyli zainteresowa-
nie techniką. 

Młodemu małżeństwu nie da-
ne było jednak zbyt długo cieszyć 
się sobą. W 1914 roku wybuchła 
I wojna światowa i po pewnym 
czasie o Klemensa upomniało 
się wojsko. Trafił na front. 

Po powrocie z wojny otwarł 
warsztat stolarski. Podejmował 
się także prac z zakresu innych 
rzemiosł. Parał się m.in. kamie-
niarstwem. Jego dziełem był re-
mont, bądź przebudowa weran-
dy pałacowej w Kryspinowie. 
Prowadził także niewielkie go-
spodarstwo rolne. 

Smykałka do prac stolarskich �
i snycerskich sprawiała, że wie-
le zleceń otrzymywał od okolicz-

Miłośnik astronomii z KrySPiNoWA
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nych proboszczów. Klęczniki za-
mówione przez ks. Adolfa Baści-
ka do kościoła w Liszkach do dziś 
służą wiernym. Spod jego ręki 
wyszedł także krucyfiks proce-
syjny, używany długo podczas 
pogrzebów mieszkańców Kryspi-
nowa.

Podczas II wojny światowej 
nasz bohater rozpoczął pracę �
w Wodociągach krakowskich. 
Pracował tam do emerytury. 

Dopiero w jesieni życia Kle-
mens Kapelak mógł więcej czasu 
poświęcić na rozwijanie swoich 
pasji. Zajął się rzeźbiarstwem �
w stylu ludowym. Podczas tar-
gów i wystaw rękodzieła ludowe-
go prezentował wykonane przez 
siebie figury Chrystusa Frasobli-
wego, św. Krzysztofa, górali itp. 
Chwytał także za pędzel. Zacho-
wały się obrazy olejne jego au-

2 września w Morawicy, przy 
okazji rozpoczęcia nowego Ro-
ku Szkolnego 2019/2020, zo-
stało oficjalnie otwarte nowe 
przejście dla pieszych wraz �
z sygnalizacją świetlną. Na 
miejscu obecni byli Paweł Miś 
Wójt Gminy Liszki, Łukasz 

Przejście dla pieszych 
w Morawicy otwarte!

torstwa przedstawiające widok 
na klasztor tyniecki.

Prawdopodobnie najwięk-
szą pasją Kapelaka była astro-
nomia. Wieczorami w przydo-
mowym ogródku rozkładał wy-
konane przez siebie teleskopy �
i obserwował niebo. Posiadał 
obszerną bibliotekę z literaturą 
fachową oraz rocznikami pisma 
„Urania”. Należał do Polskiego 
Towarzystwa Miłośników As-
tronomii. Pod koniec lat 50. za-
siadał nawet w jego władzach. 
W 1976 roku został odznaczo-
ny srebrną Honorową Odznaką 
PTMA. Jeździł na międzynaro-
dowe zjazdy astronomów-ama-
torów.

Te zaskakujące, jak na wiej-
skiego rzemieślnika, zainte-
resowania zwróciły na niego 
uwagę dziennikarzy. Wywia-

dy z miłośnikiem astronomii �
z Kryspinowa można było kilka-
krotnie usłyszeć na antenie ra-
dia, raz w telewizji. Materiał z je-
go udziałem pokazała także Pol-
ska Kronika Filmowa.

W połowie lat 70. kontakt �
z sędziwym już Dziadkiem Klim-
kiem nawiązała Szkoła Podsta-
wowa w Kryspinowie. Ucznio-
wie często gościli w jego domu. 
Pod koniec życia stał się kopal-
nią wiedzy o dziejach rodzinnej 
miejscowości. 

Niestety, czas płynął nieubła-
ganie. W 1973 roku zmarła jego 
żona Katarzyna. W grudniu 1980 
roku odszedł także Klemens Ka-
pelak, liczący sobie wtedy po-
nad 91 lat. Jego ciało spoczęło �
w rodzinnym grobowcu na cmen-
tarzu w Liszkach.

Adam Kowalik

Wróblewski dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatu Krakowskiego, 
ks. Władysław Palmowski pro-
boszcz parafii pw. Św. Bartło-
mieja w Morawicy, a także ca-
ła społeczność Szkoły Podsta-
wowej im. kpt. pil. Mieczysła-
wa Medweckiego w Morawicy, 

na czele z dyrektorem Zbignie-
wem Pawłowskim.

Jesteśmy przekonani, że 
nowe przejście dla pieszych, 
usytuowane przy szkole, zde-
cydowanie wpłynie na popra-
wę bezpieczeństwa dzieci. �
W imieniu społeczności wsi Mo-
rawica składamy serdeczne po-
dziękowania staroście krakow-
skiemu Wojciechowi Pałce oraz 
wicestaroście Arkadiuszowi 
Wrzoszczykowi za sprawne wy-
konanie tej ważnej inwestycji.
� Red.
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20 października w Morawicy 
z okazji dnia otwartego Remi-
zy OSP odbyła się akcja krwio-
dawstwa przy współudziale Re-
gionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Krako-
wie. Frekwencja osób chętnych, 
aby zostać krwiodawcą była 
bardzo zadowalająca, a wśród 
nich gościliśmy wiele dzieci �
z całej gminy Liszki. Druho-
wie z naszej jednostki przy-
gotowali m.in. warsztaty po-
święcone zawodowi straża-
ka, zagrożeń, które występują 
w otaczającej nas rzeczywisto-
ści oraz praktyczny instruktaż 
prawidłowego zachowania się 
w przypadku dostrzeżenia za-
grożenia i udzielania pierwszej 
pomocy poszkodowanym. Naj-
młodsi wykonali wiele prac pla-
stycznych obrazujących pracę �
w straży pożarnej, za co zosta-
li oni uhonorowani cennymi na-
grodami. 

Dodatkową atrakcją było 
spróbowanie sił jako mały stra-
żak. Dzieciprzymierzyły mun-
dury i hełmy strażackie oraz 
zapoznały się ze sprzętem, któ-

rym dysponuje nasza jednostka, �
a największe wrażenie robił 
oczywiście czerwony wóz stra-
żacki. Każde dziecko, które po-
jawiło się na naszej akcji otrzy-
mywało drobny pamiątkowy 
upominek w postaci czerwone-
go balonika czy czapki z dasz-
kiem.

Głównym przesłaniem te-
go dnia było hasło „ZOSTAŃ 
BOHATEREM - ODDAJ KREW”. 
Przez organizację akcji chcie-
liśmy pokazać, że mieszkańcy 
naszej Gminy potrafią podzie-
lić się jakże niezbędnym do 
życia płynem, którego zawsze 
potrzeba najbardziej podczas 
różnego rodzaju zabiegów. Ja-
ko strażacy, bierzemy udział 
w akcjach, gdzie poszkodowa-
ni m.in. w wypadkach komu-
nikacyjnych tylko dzięki szyb-
ko udzielonej pomocy i prze-
transportowaniu do szpita-
la mają szansę na życie. To 
właśnie wtedy krew odgrywa 
często ogromną rolę.

Odzew jak na lokalną ak-
cję był ogromny. Przedstawi-
ciele Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwioleczni-
ctwa w Krakowie przygotowali �
w naszej sali konferencyjnej 
profesjonalny gabinet, gdzie 
chętni mogli wypełnić ankietę 
kwalifikującą oraz oddać krew. 
Trzydzieści siedem osób oddało 
łącznie 16,65 litra krwi! Bar-
dzo dziękujemy za Waszą goto-
wość i chęć pomocy potrzebu-

jącym – w taki sposób osoby te 
zostały bohaterami.

Współpartnerem nasze-
go Dnia Otwartego był rów-
nież SPZOZ w Liszkach i dzię-
ki ogromnemu zaangażowaniu 
pani dyrektor Barbary Czech �
i całego personelu medyczne-
go ponad 100 osób skorzysta-
ło z porad dotyczących profi-
laktyki cukrzycy. Dzięki kolej-
nemu partnerowi naszej akcji, 
którym była Mulitidiagnostica 
osoby zainteresowane mogły 
wykonać badanie oceny wieku 
serca, zapoznać się z profilak-
tyką osteoporozy oraz wyko-
nać spirometrię.

Dziękujemy Wójtowi Gminy 
Liszki Pawłowi Miś, który objął 
patronatem naszą akcję, wsparł 
finansowo sferę gastronomicz-
ną i przekazał liczne nagrody 
dla najmłodszych biorących 
udział w konkursach. Podzię-
kowania należą się firmie Baj-
ka z Rząski za piękne puzzle, 
układanki i kolorowanki, firmie 
Unidruk z Krakowa za oprawę 
graficzną naszej inicjatywy, �
w tym druk plakatów i kolo-
rowanek, Tadeuszowi Przegi-
niak za ofiarowaną nam wodę 
i słodkości zarówno dla odda-
jących krew, jak i wszystkich 
odwiedzających naszą remizę 
w tym dniu, Piekarni Łysa Gó-
ra za dostarczenie świeżego 
pieczywa, firmie Tactica Phar-
maceuticals za kolorowe czap-
ki dla dzieci, motocyklistom �
z Dywizjonu Południe za obsłu-
gę gastronomii i oprawę mu-
zyczną oraz wszystkim, którzy 
bezinteresownie włączyli się �
w naszą akcję. Dziękujemy 
mieszkankom, które upiekły 
ciasta i zajęły się ich przygo-
towaniem do degustacji oraz 
wszystkim druhom z OSP Mo-
rawica, którzy z pełnym po-
święceniem i zaangażowaniem 
przygotowali i przeprowadzili 
tą wyjątkowo udaną akcję.

Mariusz Kącik 
Prezes OSP Morawica

Akcja „zostań bohaterem – oddaj krew” 

zakończona sukcesem
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Już od samego rana czeka-
ło na nich wiele niespodzianek. 
Przedszkolaki uczestniczyły �
w turnieju wiedzy o przedszkolu �
i szkole, rywalizowały w zawo-
dach sportowych, tańczyły, głoś-
no śpiewały Hymn Przedszkola-
ka, mogły pomalować sobie buzie �
i zrobić tatuaż. Rodzice przy-

Dzień Przedszkolaka 
jest właśnie dzisiaj…
W piątek 20 września zerówkowicze z ka-

szowskiej Jedynki obchodziły swoje świę-
to – Dzień Przedszkolaka. Pięknie wystro-
jone dzieci szybko żegnały się z Rodzicami  
i wchodziły do przystrojonej sali, wiedzia-
ły, że dzisiejszy dzień będzie wyjątkowy.

gotowali pyszny tort oraz słod-
kie przekąski. Nauczyciele oraz 
starsi uczniowie na koloro-
wych kartonach zawieszonych 
na drzwiach do sali wypisywali 
piękne życzenia dla przedszko-
laków. Ale to jeszcze nie koniec 
niespodzianek! Prawie w samo 
południe do dzieci zawitali goście �

– zastępca Wójta Gminy Liszki 
Anna Rajca, Dyrektor GZEAS An-
na Maślanka, Sołtys wsi Kaszów 
Artur Konik oraz oczywiście Pani 
Dyrektor Szkoły – Jolanta Karcz. 
Po powitaniu goście złożyli ży-
czenia i obdarowali dzieci książ-
kami i słodkościami. Kulminacją 
było zdmuchnięcie 22 świeczek 
oraz gromkie „Sto Lat”, a potem 
biesiadowanie przy stole. To był 
dla nas wszystkich piękny i nie-
zapomniany dzień czerpania ra-
dości z bycia przedszkolakiem. 
Udało się, dzięki życzliwości wie-
lu osób, którym bardzo dziękuje-
my. SP Kaszów

W mieście Gaudiego i flamenco pod koniec 
października odbyły się Mistrzostwa Barcelony 
w Tańcu Towarzyskim Barcelona CUP. Ten pięk-
ny festiwal tańca i muzyki został zorganizowany 
w luksusowym hotelu Fairmont i wzięło w nim 
udział wiele par z Europy, a także goście z Azji. 

Podczas mistrzostw tancerze próbowali swo-
ich sił nie tylko w tańcu towarzyskim, ale tak-
że w pokrewnych stylach jak American Smooth �

złoTo DLA 
CzułoWiANKi

i tango argentyńskie. Organizatorzy przygoto-
wali także pokazy mistrzów w każdym z tych 
stylów tanecznych. 

Z wielką przyjemnością informujemy, że �
w mistrzostwach tych wzięła udział mieszkanka 
Czułowa Monika Kozień, która zdobyła złoty me-
dal w swojej kategorii i klasie tanecznej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!  Red.
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Najlepsi młodzi strażacy są w gminie Liszki!
Z ogromną radością informujemy, że podczas IX Powiatowych Za-

wodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  
w Niedźwiedziu druhowie z OSP Mników oraz druhny z OSP Kaszów 
okazali się najlepsi, zdeklasowali przeciwników i zdobyli dwa złote me-
dale. Nasi reprezentanci byli najlepsi zarówno w kategorii dziewcząt, 
jak i chłopców. Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy!

Red.

Drużyna OSP Kaszów: 
Karolina Sabura, Maria Burdek, Oliwia Suchan, Wiktoria Owca, Aleksandra Lach, Monika Kowalik, 
Maria Para, Dagmara Para, Martyna Para, Oliwia Owca

Drużyna OSP Mników:
Patryk Pióro, Kacper Bieda, Dawid Bieda, Mateusz Nowak, Dawid Nowak, Nikola Steczko, Szymon 
Białecki, Maksymilian Kwoka, Filip Kopeć, Jakub Dukała
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Kampania NO PROMIL – NO 
PROBLEM to odpowiedź na prze-
rażające dane dotyczące nie-
trzeźwych kierowców porusza-
jących się po polskich drogach. 
W skali kraju tylko w 2018 roku 
pijani kierowcy spowodowali po-
nad 1600 wypadków, w których 
zginęły 203 osoby, a niemal 2 ty-
siące zostało rannych. Za każdą 
liczbą stoi ludzka tragedia: żało-
ba i trauma. Kampanie społecz-
ne realizują wiele ważnych ce-
lów: podnoszą świadomość do-
tyczącą przestrzegania prze-
pisów ruchu drogowego, przy-
pominają o nieuchronności ka-
ry za popełnienie przestępstwa. 
Nietrzeźwość na drogach ciągle 
wspierana jest przez wiele fał-
szywych przekonań dotyczących 
trzeźwienia. Wciąż mała jest wie-
dza na temat wpływu substancji 
psychoaktywnych na zdolność 
prowadzenia pojazdów.

Gmina Liszki mając na uwa-
dze powagę problemu, zaanga-
żowała się po raz pierwszy w re-
alizację Kampanii Społecznej NO 
PROMIL – NO PROBLEM. Działa-
nia swym patronatem honoro-
wym objął wójt gminy Liszki Pa-
weł Miś. Został powołany koor-
dynator gminny i koordynatorzy 
szkolni, którzy wspólnie planują 
różne inicjatywy mające na celu 
zwiększanie świadomości oraz 
promowanie właściwych postaw 
sprzeciwu wobec nietrzeźwych 
kierowców. Na terenie szkół 
powstają tablice informacyjne 
tworzone przez uczniów, zbie-

rane są deklaracje trzeźwości, 
a wychowawcy przeprowadzają 
lekcje profilaktyczne. Uczniowie 
angażowani są w przygotowanie 
prac tematycznych na kampa-
nijny konkurs oraz transparenty 
z głośnym zamanifestowaniem 
– Kierowco zastanów się, zanim 
następnym razem wsiądziesz 
do samochodu nietrzeźwy. Jest 
ogromne niebezpieczeństwo, że 
Twoje zachowanie kogoś zabi-
je i przekreśli Twoją przyszłość, 
plany, marzenia. Mamy również 

przesłanie dla pasażerów – NIE 
zgadzaj się na podróż z nietrzeź-
wym kierowcom, reaguj!

Nasze inicjatywy nie ograni-
czają się jedynie do społeczno-
ści szkolnej i rodziców. W paź-
dzierniku GKRPA przeprowadzi-
ła spotkanie edukacyjne z przy-
szłymi kierowcami w OSK Krupa 
i OSK Milcz z użyciem alkogogli. 
Spotkania będą kontynuowane. 
Punktem kulminacyjnym dzia-
łań na terenie naszej gminy bę-
dzie Marsz ku Trzeźwości orga-
nizowany w dniu 26 listopada 
2019 r. Spotkajmy się o godzinie 
10.00 przed budynkiem urzędu, 
aby wypowiedzieć swoje NIE Pi-
janym Kierowcom. Zapraszamy 
mieszkańców na Marsz. Wasza 
obecność to sygnał, że wszyscy 
chcemy żyć i poruszać się po 
gminnych drogach bezpiecznie.

Małgorzata Buczek

Bezpromilowo = odpowiedzialnie
Kampania Społeczna 

No ProMiL – No ProBLeM 
w Gminie Liszki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Liszkach pragnie poinformować, że 
Gmina Liszki bierze udział w XII edycji Kampa-
nii Społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM. Oprócz 
GKRPA trzy szkoły podstawowe (Piekary, Kryspi-
nów i Kaszów nr 2) zgłosiły chęć uczestniczenia i 
promowania kampanijnego przesłania – „Na dro-
dze tylko bezpromilowo”.
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Opinie i poglądy prezentowane w publikacjach są opiniami  
i poglądami autorów publikacji i nie można ich uważać za sta-
nowisko Redakcji. Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie od-
powiada. Autorzy treści, w tym zleceniodawcy reklam i ogłoszeń 
naruszający prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich 
powinni się liczyć z odpowiedzialność karną lub cywilną. Redak-
cja ma prawo odmówić publikacji takich treści.

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

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

oświadcza, że jest jego autorem lub posiada zgodę autora na 
jego publikację. Przedruk gazety w całości lub fragmentach bez 
zgody Redakcji wzbroniony.
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Po raz kolejny Stowarzysze-
nie „Aktywny Budzyń” zapro-
siło mieszkańców gminy Liszki 
do udziału w plenerowych zaję-
ciach jogi. Cykl „Joga na trawie” 
rozpoczął się pod koniec czerw-
ca i spotkania trwały przez ca-
łe wakacje w Budzyniu nad Za-
lewem na Piaskach i był zorga-
nizowany w ramach projektu 
gminnego „Aktywnym Być”.

Cotygodniowe zajęcia od-
bywały się w każdą niedzie-
lę, aż do 8 września o godzinie 
8.00. Trwały około 1,5 godzi-
ny. Wstęp był darmowy, bez 
ograniczeń miejsc. W razie 

niepogody zajęcia były prze-
niesione do Studia Jogi. 

Jogę poprowadziły trzy in-
struktorki rekreacji ruchowej 
ze specjalnością hatha jogi. 

Zaproszeni byli wszyscy nie-
zależnie od wieku, kondycji �
i stopnia zaawansowania w jo-
dze. Zabierać można było ze so-
bą matę i pasek lub ewentualnie 
nieduży koc. Można było przyjść 
z całą rodziną, dziećmi i znajo-
mymi, którzy nigdy wcześniej 
nie ćwiczyli jogi. 

Zajęcia te były nie tylko re-
welacyjną gimnastyką dla ciała 
ale pozwoliły uczestnikom rów-

„Aktywnym być!” nież skierować swoją uwagę do 
wnętrza i odbudować balans po-
między nadaktywnością i nieak-
tywnością, czyli wyciszać niepo-
koje w umyśle a zarazem pomóc 
odzyskać jasność myśli i dodać 
energii. Był to czas i miejsce, 
gdzie można było złapać we-
wnętrzną równowagę we wspól-
nej praktyce na łonie natury.

Nie ma nic lepszego niż za-
cząć niedzielę porcją ruchu �
w plenerze!

Wspólna praktyka jogi na 
świeżym powietrzu świetnie 
budzi, odżywiając duszę i ciało. 
Zapraszamy wszystkich na po-
ranne ćwiczenia przez całe lato, 
w każdą niedzielę w 2020 roku. 

Zarząd Stowarzyszenia 
„Aktywny Budzyń”
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