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Szanowni 
Mieszkańcy!
Urząd Gminy Liszki prowadzi na-

bór wniosków o nieodpłatny odbiór wy-
robów zawierających azbest pochodzący 
z wymiany pokryć dachowych z domów 
mieszkalnych oraz budynków gospodar-
czych. Odbiór odbywa się zgodnie z kolej-
nością składanych wniosków oraz w zależ-
ności od wielkości posiadanych na ten cel 
środków finansowych. Do momentu od-
bioru azbestu może on wymagać składo-
wania i oczekiwania na wywóz. Obowiąz-
kiem właściciela nieruchomości jest właś-

ciwe zabezpieczenie składowanego mate-
riału.

Wniosek o odbiór azbestu jest do-
stępny na stronie internetowej urzędu, 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na www.eko.liszki.pl zakładka – Odbiór 
azbestu lub do pobrania w budynku UG, 
pok. 16.

Po zdemontowaniu eternitu z bu-
dynku i jego zabezpieczeniu należy nie-
zwłocznie powiadomić o tym fakcie Re-
ferat Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

(tel. 12 257 6545 lub 12 280 6234 wew. 
545). 

Projekt realizowany w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na la-
ta 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowi-
ska, Działanie 5.2. Rozwijanie Syste-
mu Gospodarki Odpadami Poddziała-
nie 5.2.1. Gospodarka odpadami- ZIT. 
Szacowana wartość projektu 94200,00 
zł, Zakładana wartość dofinansowania 
80000,00 zł.
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Kim jest Człowiek z całunu?
Dzięki współpracy Urzędu Gminy Liszki z Liceum 

Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym „Radosna 
Nowina 2000” mieszkańcy naszej gminy mieli okazję wy-
słuchać wykładu Krzysztofa Sadły na temat Całunu Tu-
ryńskiego. Prelekcja odbyła się w piątek 9 marca w auli 
piekarskiego liceum. 

Chociaż Całun Turyński jest chyba najlepiej przebada-
nym przedmiotem na świecie (badali go eksperci medycy-
ny sądowej, fizjo-patologii klinicznej, hematologii, botani-
ki, kryptologii, spektroskopii, krystalografii, fizyki nuklear-
nej, fizyki cząstek elementarnych, chemii, mikroskopii, ra-
diografii, archeologii, historii, numizmatyki, kryminologii, 
historii sztuki, nauki o budowie i pochodzeniu płócien, fo-
tografii, itp.), nadal skrywa wiele niewyjaśnionych tajemnic. 
Naukowcy zgadzają się co do jednego, iż nie jest to przed-
miot możliwy do odtworzenia i ustalenia poprzez metody 
znane człowiekowi.

Podczas blisko dwugodzinnego wykładu, Krzysztof Sadło 
odkrywał przed zebranymi ostatnie godziny życia Człowieka 
z Całunu. Specjaliści zajmujący się medycyną sądową zgodnie 
twierdzą, iż ciało pozostające owinięte materiałem nie mogło 
w nim leżeć dłużej, niż 36 godzin, bowiem nie odnaleziono na 
nim żadnych śladów pierwszego rozkładu komórek. Ciało za-
winięte w Całun miało ok. 700 ran. Rany na twarzy wskazują 
jak ogromną mękę musiał przejść Człowiek z Całunu przed 
swoją śmiercią. Eksperci zwrócili uwagę na ślady na prawym 
policzku po uderzeniach prawdopodobnie kijem, liczne obra-
żenia w okolicy nosa, a także łuków brwiowych i powiek. Na-
ukowcy dopatrzyli się również ran ociekających krwią, obec-
nych na czaszce, w miejscu korony cierniowej. 

Wszyscy badacze są zgodni, że tak zdeformowana 
twarz musiała przechodzić prawdziwe tortury. A to nie 
wszystko, co musiał wycierpieć nasz Pan, aby nas zbawić. 
Doliczono się aż 120 ran, powstałych na skutek długiego 
biczowania rzemieniami, zakończonymi kawałkami meta-
lu, które wyrywały fragmenty ciała i zawijały się również 
na brzuch czy golenie. Rana na prawym boku ( o długości  
4,5 cm oraz szerokość 1,5 cm) pozwoliła potwierdzić na-
ukowcom, iż śmierć nastąpiła na skutek skrajnego wyczer-
pania, prowadzącego do pęknięcia mięśnia sercowego.  
W takich sytuacjach krew przedostaje się do osierdzia a na-
stępnie do opłucnej. Przypuszcza się, że była to objętość 
dwóch litrów. To doprowadziło bezpośrednio do rozerwa-
nia osierdzia, przepełnionego ciśnieniem krwi. Śmierci za-
danej w ten sposób towarzyszył ogromny, niemalże niewy-
obrażalny ból.

Wykład spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem 
słuchaczy. Długo po prelekcji na korytarzach nie milkły roz-
mowy na temat Pasji Jezusa. 

Red.
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Podsumowanie 
kadencji okiem 

radnych z Liszek
Rozmowa 

z Markiem Buczkiem i Józefem Kowalikiem 

Mija czwarty rok tej kadencji, jakie inwestycje udało się 
przez ten czas w Liszkach zrealizować? 
Marek Buczek: Trudno nam opisać w jednej rozmowie 
wszystkie inwestycje wykonane w tym czasie. Chcielibyśmy 
przedstawić chociaż niektóre z nich. Na początku udało się 
rozbudować szkołę w Liszkach, w starszej części wykonano 
remont, wymieniono okna oraz ocieplono budynek. Obok 
placówki powstał nowoczesny plac zabaw, który służy nie 
tylko dzieciom szkolnym, ale i całego sołectwa. 
Józef Kowalik: W ciągu tej kadencji wykonano wiele no-
wych nawierzchni asfaltowych. Zacznę od drogi do boi-
ska sportowego LKS Liszczanka. Teren został odwodnio-
ny, a brzegi wyłożono ażurowymi płytami. Wyłożono kost-
ką nawierzchnię drogi koło p. Frań z odwodnieniem, ocze-
kiwaną przez mieszkańców przez długie lata. Poszerzono 
prowadzącą do szkoły tzw. drogę Dworską, dzięki temu jest 
możliwość wymijania się w najtrudniejszych jej odcinkach. 
Słowa podziękowania kierujemy na ręce p. Adama Wąsi-
ka, który podarował nieodpłatnie własny teren na rzecz tej-
że drogi. Kolejna inwestycja drogowa została zrealizowana 
za szkołą tj. od posesji p. Andrzeja Wlazło w Łąckach. Na-
stępnie wykonano nawierzchnię asfaltową z podbudową na 
drodze Kaszowskiej do wysokości p. Stępień a także uda-
ło się zrobić linię oświetleniową co wymagało uzgodnień  
z 30 mieszkańcami. Na odcinku od ronda przy drodze po-
wiatowej (kierunek Czernichów) powstał chodnik, poło-
żono w pasie jezdni nową nawierzchnię asfaltowa długości  
200 m. Chodnik wraz z peronem przystankowym z wia-
tą powstał także od ronda w kierunku centrum Liszek. Na 
rynku został założony monitoring, który umożliwia odtwo-
rzenie każdej sytuacji, co zwiększa bezpieczeństwo miesz-
kańców. Przy drodze „Za kościół” usunięto ziemię i przygo-
towano teren pod parking na ok. 30 samochodów. Wszyst-
kie nasze działania konsultowane są ze społeczeństwem na 
zebraniach wiejskich, a tych próśb i życzeń jest coraz więcej. 
Trudno odpowiedzieć, która z inwestycji zrealizowanych  
w minionych latach jest najważniejsza. Każda z nich wpły-
wa na polepszenie warunków i jakości życia mieszkańców 
Liszek. 
M.B.: Podsumowując kadencję musimy wspomnieć o inwe-
stycjach, które zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Mam 
tutaj na myśli remont drogi powiatowej w kierunku Pie-
kar, położenie nawierzchni asfaltowych na drogach gmin-
nych: droga „Studzienki”, „Lisiecka” i „Łącki”, zaprojekto-
wanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780, wykona-
nie projektu rewitalizacji Rynku (chodzi o teren drogi „Za 
kościół”) oraz zalegalizowanie wybudowanej szatni sporto-
wej LKS Liszczanka.
Pomimo poszerzenia jednej z dróg prowadzących do 
szkoły podstawowej dojazd do niej jest wciąż utrudnio-

ny. Czy jest szansa na powstanie nowej drogi od strony 
Rącznej? 
J. K.: Od paru lat borykamy się z wybudowaniem tej drogi. 
Niestety wymagane tu były zgody właścicieli działek, któ-
rych w pełni nie uzyskano. Uważamy, że w planie zagospo-
darowania zostaną ujęte administracyjnie drogi i problem 
zostanie rozwiązany. Na dzień dzisiejszy mamy kilka dróg 
dojazdowych do szkoły: droga Dworska, Studzienki, koło  
p. Bożek, mamy też dojazd z drogi Polnej, a także dojście 
drogą Łącki, jak i od strony drogi Piekarskiej.
W tym roku udało się zakupić dla lisieckiej straży samo-
chód. Okazało się jednak, że remiza wymaga gruntownej 
przebudowy czy już podjęto jakieś kroki w tej sprawie? 
J.K.: Zgadza się. Dzięki hojności wójta, radnych gminy Lisz-
ki oraz mieszkańców sołectwa, straż OSP Liszki otrzymała 
samochód bojowy o wartości 428 tys. zł. Niewątpliwie, ko-
nieczna jest przebudowa remizy. Dużym utrudnieniem jest 
tutaj brak miejsca pod rozbudowę. Inwestycja ta na pew-
no wymaga dobrego przemyślenia i wyboru najlepszej kon-
cepcji. 
Liszczanie mieszkający na dole skarżą się na brak pasów 
i możliwości przejścia na drugą stronę drogi wojewódz-
kiej. Wiem, że Panowie interweniowali w tej sprawie  
w Zarządzie Dróg Województwa Małopolskiego w Kra-
kowie czy udało się uzyskać konieczną zgodę? 
M.B.: Interwencje w Zarządzie Dróg Województwa Mało-
polskiego dotyczące braku przejścia dla pieszych na wy-
sokości drogi Mazurowej trwają od 2014 r. Pisma, które  
w imieniu mieszkańców składamy nie przynoszą skutku. 
Powodem negatywnych odpowiedzi jest niebezpieczny za-
kręt na tej wysokości. Wprawdzie złożyliśmy wniosek z pro-
pozycją przesunięcia pasów o 100 m od zakrętu, ale on rów-
nież został odrzucony. Na całym odcinku od rynku w kie-
runku Kryspinowa nie ma przejścia dla pieszych, co przy 
tak wielkim natężeniu ruchu samochodowego jest bardzo 
niebezpieczne. Po rozmowach z wójtem Pawłem Misiem, je-
steśmy umówieni z Dyrekcją Dróg Wojewódzkich na spot-
kanie w tej sprawie. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam 
się wypracować jakieś rozwiązanie. 
Czy Liszki będą miały ulice? 
J.K.: W dniu 31 stycznia 2018 roku odbyło się Zebranie 
Wiejskie, na którym jako sołtys przedstawiłem wniosek Ra-
dy Sołeckiej o rozpoczęcie przez Urząd Gminy działań do-
tyczących prawnego nadania nazw ulic i numeracji domów 
w sołectwie Liszki. Zebranie Wiejskie poparło ten wniosek 
głosami 31 osób za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Tym 
samym wniosek został przegłosowany. W celu łatwiejszej 
orientacji w terenie naszego sołectwa, wykonaliśmy mapę, 
która jest zamontowana w rynku. 
Rozmawiała A. Pyla
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Z inicjatywy radnego Sławomira Kącika przy współ-
pracy z mnikowskimi przedsiębiorcami oraz wójtem Gmi-
ny Liszki Pawłem Misiem na terenie Mnikowa zamontowa-
no 36 tablic – znaków informacyjnych. Przedsięwzięcie to 
zostało sfinansowane przez 11 firm działających na terenie 
naszej miejscowości: AL –TECH, DRABEST, ESTAL, HAJ-
DROWSCY, HEAT – POL, KONIK, LANGSTAINER, OK-
NO-POL, PER4YOU, VICTORIA, CEBUD, a także z bu-
dżetu Gminy Liszki.

To nie jedyna nowość w Mnikowie. Przy remizie OSP 
Mników stanął paczkomat In Post. Dzięki temu będzie 
można odbierać przesyłki w Mnikowie, a wieś będzie mieć 
kolejne 200 zł miesięcznie z dzierżawy na wydatki inwe-
stycyjne w sołectwie. To już drugi paczkomat w naszej 
gminie. Pierwszy stanął w Kryspinowie obok Delikatesów 
Centrum.

W poniedziałkowy ranek 29 stycznia w murach Szkoły 
Podstawowej w Cholerzynie rozbrzmiewały dźwięki hym-
nu „Aniołkowe Granie”. Koncert był podsumowaniem 
ogólnopolskiej akcji, w jaką po raz pierwszy włączyła się 
nasza szkoła. 

„Aniołkowe Granie” w Cholerzynie
Salę wypełniły dzieci wraz z wychowawcami i opie-

kunami z trzech zaproszonych placówek: Domu Dziecka  
w Chrzanowie, Rodzinnego Domu Dziecka w Januszowi-
cach oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Krakowie. Gości-
liśmy również Dyrektora ds. administracyjnych Instytu-
tu Języka Polskiego w Krakowie Szymona Seweryna, któ-
ry zawsze z wielkim zaangażowaniem bierze udział w ak-
cjach charytatywnych. Cel jaki nam przyświecał to promo-
wanie idei rodzicielstwa zastępczego. W ramach tej akcji na-
sza społeczność szkolna zebrała dary, które zostały przeka-
zane zaproszonym gościom. 

Radość, łzy wzruszenia, refleksja wypełniły salę. Klima-
tu minionego wydarzenia nie da się oddać, jednak uśmiechy 
obdarowanych przez nas dzieci pozostaną w naszych wspo-
mnieniach. 

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim Rodzi-
com, dzieciom, którzy zechcieli włączyć się w tą szlachetną 
inicjatywę przynosząc dary, pomagając przy organizacji, po-
święcając czas oraz ogromne serce. 

Bernadetta Balinka

Nowe znaki informacyjne 
i paczkomat w Mnikowie
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Wieczorną porą 2 marca zespół te-
atralny naszej szkoły zabrał w podróż 
po świecie duchów zgromadzoną na 
hali widowiskowo – sportowej publicz-
ność.

Młodzi, zdolni aktorzy zaprezen-
towali swoją sceniczną wizję mickie-
wiczowskiego dramatu. Surowa sceno-
grafia, klimatyczne kostiumy, niepo-
kojąca muzyka oraz migoczący blask 
świec stworzyły niezapomnianą atmo-
sferę pogańskiego obrzędu, podczas 
którego w minionych wiekach przy-
woływano duchy dziadów, czyli zmar-
łych przodków. Na scenie pojawiły się 
dusze Aniołków: Józia i Rózi, po nich 
Guślarz przywołał Widmo Złego Pa-
na, któremu towarzyszył Chór Ptaków 
Nocnych. Na koniec wezwana została 
Dziewczyna Zosia. W finale spektaklu 
pojawił się nieproszony gość – Milczą-
ce Widmo, które opuściło scenę dopie-
ro wówczas, gdy zebrani na scenie ak-
torzy wyprowadzili na zewnątrz kapli-
cy Pasterkę. Moralne przesłania, które 
wybrzmiały na scenie, zapadły zgro-
madzonym widzom głęboko w pamięć. 
Przeżyli niezwykłą lekcję o prawdziwej 
istocie człowieczeństwa.

WIECZÓR Z II CZĘŚCIĄ „DZIADÓW” 
„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,

Co to będzie, co to będzie?”

Widownia była zachwycona mrocz-
nym, niepowtarzalnym klimatem 
spektaklu i profesjonalną grą młodych 
artystów - gromkie brawa rozlegały się 
przez kilka minut.

W przedstawieniu wystąpili:

Guślarz: Wiktoria Nowak
Aniołek: Małgorzata Suchan
Aniołek, Milczące Widmo: 
Patryk Mlostek

Sukcesy kaszowianek w kosza i w siatkę
Wydawałoby się to prawie nieracjonalne. Nie mają hali ani wymiarowej sali 

gimnastycznej, a jednak wygrywają. Jak one to robią?
Kaszowskim sportsmenkom nie brak woli walki, pozytywnej energii i spor-

towej rywalizacji, a nade wszystko zaangażowania. Może to te cechy decydują 
o ich sukcesach? Udowodniły to, zwyciężając w Gminnym Turnieju Piłki Siat-
kowej i Koszykowej. Godnie reprezentowały Gminę Liszki w Powiatowym Tur-
nieju Piłki siatkowej w Krzeszowicach, zajmując II miejsce. Brawa i gratulacje 
dla Weroniki Fryc, Marii Pary, Julii Sieradzkiej, Natalii Sypień, Sandry Zemły, 
Eweliny Boroń, Amelii Fremel, Julii Cyganik, Marii Burdek, Aleksandry Lach, 
Oliwii Owcy, Dagmary Pary, Oliwii Anny Suchan, Martyny Kaciczak, Kornelii 
Nowak, Małgorzaty Pary, Joanny Kurpan, Magdaleny Suski.

Dla nich sport to po prostu najpiękniejsza choroba i najzdrowsze uzależnie-
nie, oby jak najdłużej…

SP nr 1 w Kaszowie

Widmo Złego Pana: 
Teodor Serednicki
Kruk: Patrycja Kadula 
Sowa: Oliwia Pawlik
Chór Ptaków Nocnych: 
Emilia Bartyzel, Anna Grzesiak, 
Ewa Grzesiak
Dziewczyna Zosia: Aleksandra Tałach
Pasterka: Weronika Kowalik

opiekun Koła Teatralnego
Magdalena Urban Kopeć
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Kaligrafia to umiejętność estetycz-
nego i starannego pisania. Ten, kto do-
brze opanował tę sztukę, ukształtował 
także u siebie cierpliwość, staranność, 
przywiązanie do detali oraz koncentra-
cję. Organizatorzy Gminnego Konkur-
su Kaligraficznego ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kaszowie dostrzegają potrze-
bę propagowania wśród dzieci umiejęt-
ności kształtnego i starannego pisania  
z wykorzystaniem pióra. 14 marca 2018 r. 
odbyła się 4. edycja tego konkursu. Dzię-
ki wielkiej uprzejmości zarządu LKS Ka-
szowianka, uczestników konkursu i ich 
opiekunów można było ugościć na no-
woczesnym, wspaniałym obiekcie spor-
towym otwartym zaledwie w lipcu ubie-
głego roku. Konkurs objął swoim patro-
natem wójt Gminy Liszki Paweł Miś.

Do tej pory prace konkursowe by-
ły przygotowywane w macierzystych 
szkołach, po czym trzy najlepsze trafia-
ły do organizatora, gdzie oceniało je jury.  
W tym roku zmieniła się formuła kon-
kursu, prace powstawały na miejscu. 
Po przeprowadzeniu eliminacji na eta-
pie szkolnym do konkursu przystąpi-
ło po trzech uczestników z klas drugich  
i trzecich z 11 szkół gminy Liszki. Zada-
nie konkursowe polegało na przepisaniu 
tekstu piórem ze stalówką na kartce z ze-
szytu w wąską linię. Dodatkowe punk-
ty można było zdobyć za ozdobienie po-
czątkowej litery pierwszego wersu, czy-
li za wykonanie inicjału. Z racji przypa-
dającego w tym roku 100-lecia odzyska-
nia niepodległości uczestnicy konkursu 
przepisywali poezję patriotyczną. Fina-
liści II etapu mieli do dyspozycji 1,5 go-
dziny. Do komisji konkursowej zostały 
powołane wszystkie opiekunki przyby-
łe z uczniami. Aby zapewnić obiektywną 

ocenę, prace uczniów zostały zakodowa-
ne nazwiskami słynnych Polek i Polaków. 
Komisja konkursowa kierowała się nastę-
pującymi kryteriami: kształt i proporcje 
liter, płynność pisma i prawidłowość po-
łączeń, rozmieszczenie tekstu, popraw-
ność, ogólne wrażenie estetyczne.

Decyzją jury Arcymistrzem Kaligra-
fii została Kaja Nowak ukryta pod pseu-
donimem Matejko ze Szkoły Podstawo-
wej w Czułowie. Uczennicę przygoto-
wała Małgorzata Czaplińska. Tytuł Mi-
strza Kaligrafii trafił do Mileny Wiecheć 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaszowie, 
która wystąpiła pod pseudonimem Pu-
łaski – opiekun Renata Such. Wicemi-
strzem Kaligrafii została Emilia Brzy-
szczyk (Chopin) reprezentująca Szkołę 
Podstawową w Czułowie, której opieku-
nem była Małgorzata Czaplińska. Jury 
wybrało także dwóch Superekspertów 
Kaligrafii. Są to: Oliwia Krząścik (Pił-
sudski) ze Szkoły Podstawowej w Rącz-
nej – opiekun Agata Witalec i Martyna 
Siatka (Zawacka) ze Szkoły Podstawowej 
w Liszkach – opiekun Aneta Kowalik.

Gratulujemy laureatom i wszyst-
kim uczestnikom oraz ich opiekunom. 
Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzy-
mali nagrody w postaci materiałów piś-
mienniczych. Były to między innymi 
pióra marki Parker ufundowane przez 
Urząd Gminy Liszki. Wyrazy wdzięcz-
ności kierujemy do Zarządu LKS Ka-
szowianka, który bezinteresownie udo-
stępnił swój obiekt na potrzeby konkur-
su. Szczególne podziękowania należą się 
panom Andrzejowi Urbańcowi i An-
drzejowi Mądremu, którzy włożyli wiele 
pracy w przygotowanie pomieszczeń do 
konkursu.

Renata Such

Zostań Mistrzem 
Kaligrafii

9 lutego w hali sportowej Szko-
ły Podstawowej im. Św. Jana Kante-
go w Liszkach odbył się charytatyw-
ny mityng piłkarski na rzecz niepeł-
nosprawnego Kamila Kapusty z Wo-
łowic w wyniku którego udało się ze-
brać 5450 zł. 

Wydarzenie otworzył występ Ze-
społu Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka”. 
Po prezentacji krakowiaka i oberka 
rozpoczął się pierwszy mecz. Zmierzy-
ły się w nim drużyny niepełnospraw-
nych sportowców: Towarzystwo Spor-
towe Sokół Kielce i Fundacja Brata Al-
berta Radwanowice. Spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 11:0 dla Sokoła.

W drugim meczu Reprezentacja 
Polski +35 w futsalu prowadzona przez 
Tomasza Porweta pokonała reprezen-
tację małopolskich samorządowców 
12:1, którą zmontował wójt Gminy 
Liszki Paweł Miś. Trzecim spotkaniem 
był mecz, w którym zmierzyły się dru-
żyny Dąbskiego Kraków i Piasta Woło-
wice. Po zaciętej walce 4:3 zwyciężyli 
piłkarze z Krakowa. W przerwie sześć 
tańców zaprezentowały członkinie Ze-
społu „Tanecznice” z Zabierzowa. W 
ostatnim meczu reprezentacja Polski 
35+ w futsalu pokonała Kaszowiankę 
Kaszów 3:1. 

W przerwach między poszczegól-
nymi zawodami odbywały się licyta-
cje. Przez cały czas można było wspie-
rać akcję poprzez zakup wełnianych  
i papierowych produktów wykonanych 
przez Urszulę Kapustę – matkę nie-
pełnosprawnego Kamila. Oprócz te-
go chętni mogli zakupić los stwarza-
jący szansę wygrania sukienki, którą  
w swojej pracowni wykona sołtys Wo-
łowic Iwona Zabagło.

Jestem bardzo wdzięczny wójtowi 
Pawłowi Misiowi za pomoc w przygo-
towaniu mitingu. Nie odbyłby się on 
gdyby nie uprzejmość dyrektora Szko-
ły Podstawowej im. św. Jana Kantego  
w Liszkach Aldony Dymek, która stwo-
rzyła możliwość bezpłatnego wynaję-
cia hali sportowej. Cała moja Rodzina 
z Kamilem na czele dziękuje wszyst-
kim zawodnikom, członkom wystę-
pujących zespołów artystycznych, dar-
czyńcom, którzy przekazali przedmio-
ty na licytację, osobom dokonujących 
zakupów i wszystkim obecnym.

Piotr Kapusta

CHARYTATYWNY 
MITYNG 

FUTSALOWY 
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W środowy wieczór, 28 lutego, w au-
li Liceum Ogólnokształcącego w Cen-
trum Edukacyjnym „Radosna Nowi-
na 2000” odbył się koncert Pawła Pie-
karczyka i Leszka Czajkowskiego „Żoł-
nierze niezłomni. Podziemna armia 
powraca”. Koncert zorganizowany w 
przeddzień Narodowego Dnia Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych był hołdem dla 
Polaków, którzy po zakończeniu II woj-
ny światowej nie złożyli broni, ale kon-
tynuowali walkę z sowieckim okupan-
tem. 

Artyści posługując się oszczęd-
ną formą (śpiew i gitara), opowiedzieli 
o trudnych wyborach, o bohaterstwie i 
poświęceniu tych, którzy „żyli prawem 
wilka”. Mistrzowskie wykonanie pio-

senek zostało dodatkowo wzmocnio-
ne pokazem kilkuminutowych sekwen-
cji filmowych. Wyświetlane klipy poka-
zywały zarówno Niezłomnych jak i ich 
komunistycznych oprawców. Szczegól-
nie poruszający był filmik do utworu 
„Pamięć”, w którym wystąpił Włodzi-
mierz Kapczyński, więzień okresu sta-
linowskiego.

Po koncercie ks. Paweł Rycyk, dy-
rektor liceum oraz wójt Paweł Miś po-
dziękowali artystom oraz gościom ho-
norowym koncertu: Państwu Stefa-
nii i Wacławowi Szaconiom oraz Pa-
nu Andrzejowi Kamieniarzowi, miesz-
kańcom naszej gminy, którzy za dzia-
łalność antykomunistyczną zostali po 
wojnie skazani i osadzeni w więzie-

1 marca po raz ósmy obchodziliśmy 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”, ustanowiony w rocznicę za-
mordowania przez komunistów w więzie-
niu na Rakowieckiej siedmiu członków 
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość”. Święto to zostało 
ustanowione w 2011 roku i upamiętnia 
wszystkich żołnierzy niepodległościowe-
go i antykomunistycznego podziemia. 

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w gminie Liszki od-
były się liczne wydarzenia okolicznościo-
we. 28 lutego w Liceum Ogólnokształcą-

cym w Centrum Edukacyjnym „Rados-
na Nowina 2000” odbył się koncert Pa-
wła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego 
„Żołnierze niezłomni. Podziemna Armia 
Powraca”. 

1 marca Proboszcz Parafii w Morawi-
cy ks. Władysław Palmowski, wójt Gmi-
ny Liszki Paweł Miś, delegacja 8 Bazy Lot-
nictwa Transportowego, dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. kpt. pil. Mieczysła-
wa Medweckiego w Morawicy Zbigniew 
Pawłowski oraz uczniowie morawickiej 
szkoły wspólnie uczcili pamięć Żołnierzy 
Wyklętych składając kwiaty przed po-

mnikiem Niezłomnym - Ojczyzna w Mo-
rawicy.

W Szkole Podstawowej w Piekarach 
Żołnierzy Niezłomnych uczczono pod-
czas uroczystego apelu przygotowanego 
przez uczniów klas szóstych i siódmych 
pod opieką Dariusza Jacha. Po wspólnym 
odśpiewaniu hymnu narodowego mło-
dzież wysłuchała opowieści o ludziach 
wystawionych na ciężką próbę wierności 
swoim ideałom, przekonaniom i składa-
nym przysięgom, którzy tę próbę przeszli, 
wbrew wszystkim okolicznościom, z ho-
norem.

Uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Rącznej wysłuchali uroczystego kon-
certu w wykonaniu szkolnego chóru. 
Młodzież śpiewała o bohaterach, którzy 
mieli na zawsze pozostać nieznani, wy-
mazani z pamięci. Starsi uczniowie wy-
jaśnili młodszym kolegom skąd pocho-
dzi nazwa „Żołnierze Wyklęci” i dlacze-
go ich symbolem jest wilk. Koncertowi 
towarzyszył pokaz filmów i zdjęć, dzięki 
czemu trudne w przekazie pieśni stawały 
się bardziej zrozumiałe i przyciągały uwa-
gę maluchów.

5 marca uczniowie z klas 4, 5 i 6 Szko-
ły Podstawowej w Cholerzynie wzię-
li udział w spotkaniu edukacyjnym zor-
ganizowanym przez IPN i Kuratorium 
Oświaty w Krakowie. Najpierw dzieci 
wysłuchały prelekcji historyka z krakow-
skiego oddziału Instytutu potem ogląd-
nęły film dokumentalny „Więzy krwi”, 
który opowiada o żołnierzach ze zgru-
powania Narodowych Sił Zbrojnych mjr. 
Henryka Flamego „Bartka”. O heroicznej 
walce i tragicznym losie patriotów. 

Red.

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

Koncert w hołdzie Żołnierzom Niezłomnym
niach. Zgromadzona na koncercie pub-
liczność uhonorowała bohaterów owa-
cją na stojąco. Do podziękowań dołą-
czyli Paweł Piekarczyk i Leszek Czaj-
kowski. Artyści podkreślili, że ten wie-
czór stał się wyjątkowy dzięki obecno-
ści niezłomnych uczestników tamtych 
wydarzeń. 

Red.
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Tam właśnie z udziałem Wójta Gminy Liszki Pawła Misia, 
Przewodniczącego Rady Gminy –Zbigniewa Kaczora, Sekre-
tarza Gminy Eugeniusza Kozioła, Kierownika USC – Pawła 
Lipowczana oraz Zastępcy Kierownika USC – Joanny Krupy 
odbyła się uroczystość z okazji Diamentowego i Złotego Jubi-
leuszu Pożycia Małżeńskiego 14-tu par z terenu gminy Liszki. 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Jubilatom, w 
imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wręczył Wójt Gmi-
ny Liszki Paweł Miś. Diamentowe Gody (sześćdziesięciole-
cie pożycia małżeńskiego) obchodziły trzy pary, natomiast 
Złote Gody (pięćdziesięciolecie) obchodziło 11 par z terenu 
naszej Gminy.

Diamentowe Gody (60-lecie pożycia małżeńskiego) ob-
chodzili Państwo: 

Stanisława i Stanisław Jaskowscy; Zofia i Marian Mi-
chalczykowie oraz Jadwiga i Stanisław Serhowie.

Złote Gody (50-lecie pożycia małżeńskiego) obchodzi-
li Państwo:

Maria i Stanisław Boroniowie, Anna i Czesław Cze-
chowscy, Zofia i Stanisław Frycowie, Zofia i Stanisław Ha-
berowie, Barbara i Władysław Jedynakowie, Zofia i Jan La-
chowie, Anna i Andrzej Morysowie, Łucja i Stefan Olszew-
scy, Zofia i Stanisław Szarkowie, Stanisława i Władysław 
Urbańcowie, Barbara i Władysław Żakowie.

Jubilatom należą się gorące podziękowania za wspól-
nie przeżyte lata, za trud włożony w wychowanie dzieci, za 
pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego otoczenia i ca-
łej naszej Gminy.

Drodzy Jubilaci gratulujemy Państwu tak długiego, 
zgodnego i szczęśliwego pożycia małżeńskiego oraz życzy-
my zdrowia, spokoju oraz samych radosnych dni w dal-
szym życiu. Niech ta szczególna rocznica będzie okazją nie 

Szczęśliwe małżeństwa biorą się stąd,
Że On i Ona dają sobie nawzajem tyle samo!”

Cindy Francis

Uroczystość Jubileuszu 
Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

tylko do wspomnień, ale także do pogodnego spojrzenia  
w przyszłość.

Paweł Lipowczan

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługują 
tak wspaniałe rocznice jak 60-cio, czy 50-cio lecie pożycia małżeńskiego. A właśnie 
takie rocznice – Diamentowe i Złote Gody obchodzone były 9 marca w restauracji 
„Romantica” w Mnikowie.



W
W

W
.LISZK

I.pL
Z

iem
ia l

isiec
k

a – styczeń – m
arzec 2018

10

- OSP Liszki wzbogaciła się niedawno  
o nowy samochód bojowy…
Za dotacje z Gminy zakupiliśmy trzylet-
ni samochód strażacki Mercedes Atego. 
Pochodzi z Niemiec i kosztował 428 tys. 
zł. Ten nowoczesny wóz zastąpi Stara 200, 
który dawno przestał spełniać współczes-
ne wymagania. Przy okazji w imieniu li-
sieckich strażaków pragnę podziękować 
Radzie Gminy, Wójtowi i Radzie Sołe-
ckiej, że przychylnie podeszli do sprawy 
kupna wozu. Muszę dodać, że dużą ini-
cjatywę w staraniach o pozyskanie no-
wego auta wykazali: naczelnik OSP Lisz-
ki Paweł Szacoń i wiceprezes Szymon Ka-
dula.
- Patrząc na prowizorycznie obniżony 
wjazd, można wnioskować, że powstał 
problem z ulokowaniem nabytku w gara-
żu…
Przed OSP Liszki stały dwa wyzwania: 
budowa nowej remizy i pozyskanie no-
woczesnego sprzętu. Chcieliśmy zacząć 
od remizy, a później kupić samochód, 
ale wyszło na odwrót. Mercedes jest duży  
i musieliśmy przerobić część garażu, żeby 
wjechać. Nie rozwiązuje to jednak prob-
lemu, ponieważ przebiegająca blisko dro-
ga wojewódzka utrudnia wyjazd i wjazd. 
W tym roku chcemy wykonać plan prze-
budowy.
W garażu OSP Liszki stoją obecnie dwa sa-
mochody bojowe…
Posiadamy dwa, nie licząc Stara, samo-
chody ratowniczo-gaśnicze. Mercedes 
może przewozić do 2400 l wody. Posiada 
autopompę do jej przetłaczania, sprzęt do 
gaszenia oraz skrytki na dużą ilość sprzę-
tu technicznego. Drugi samochód typu 
Ford Transit jest gabarytowo mniejszy. 
Jego zbiornik mieści tylko 200 litrów wo-
dy. Posiadamy na nim sprzęt do ratowni-
ctwa technicznego. Na obu samochodach 
znajdują się po dwie sztuki aparatów od-
dechowych do zabezpieczenia strażaka  

w warunkach zadymienia. Do tego jest 
dużo sprzętu pomocniczego.
- Ilu strażaków działa obecnie w OSP Lisz-
ki?
Mamy 33 druhów, z czego dwóch, ze 
względu na wiek, to strażacy honorowi. 
Natomiast ludzi do wyjazdów, z upraw-
nieniami, ważnymi badaniami lekarski-
mi jest 21.
- Czy strażak dostaje jakąś rekompensatę 
za czas spędzony w akcji?
Przysługują za to nieduże pieniądze, ale 
nikt ich, przynajmniej na terenie naszej 
gminy, nie bierze. Przeznaczamy je na za-
kup sprzętu dla jednostki.
- Często zdarzają się wyjazdy na akcje?
W zeszłym roku wyjechaliśmy 134 razy. 
Głównie do różnych pożarów plus ratow-
nictwo drogowe. Jesteśmy w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. To zo-
bowiązuje. Oprócz nas, na terenie Gmi-
nie Liszki należą do niego OSP Mników 
i OSP Jeziorzany. Do wszelkich zdarzeń 
wzywani jesteśmy w pierwszej kolejności. 
Dodatkowo powiadamiane są jednostki  
z danej miejscowości. 
- Jak zmieniły się zadania straży w ostat-
nim czterdziestoleciu?
Gdy zacząłem działalność strażacką, wy-
jeżdżaliśmy z reguły do gaszenia poża-
rów, których było bardzo dużo. Przede 
wszystkim płonęły stodoły, stajnie, domy, 
a w późniejszych czasach kurniki. Scena-
riusz najczęściej był taki: Szedł ktoś wie-
czorem do stajni, a z braku latarki zabierał 
lampę naftową. Zaprószył ogień i okazy-
wało się, że o północy czy trochę później 
z małej iskierki rozwijał się pożar. Pamię-
tam pożar ogromnego kurnika w Ściejo-
wicach. Spłonęło w nim kilka tysięcy kur. 
- Co Pana skłoniło by wstąpić do straży?
- Około 1971 roku nastąpiła seria podpa-
leń. Strażacy poszukiwali ludzi do wyjaz-
dów. Przyszedłem do remizy raz, drugi, 
trzeci i zostałem. Wśród strażaków było 
wówczas dużo rolników. Ja pracowałem 
w Krakowie i w związku z tym załatwia-
łem dużo spraw w Komendzie. Po roku 
zostałem więc prezesem. Funkcję tę peł-
nię do dzisiaj, z piętnastoletnią przerwą, 
podczas której byłem naczelnikiem. Od 
1975 roku, przez przynajmniej osiem lat, 
pełniłem równolegle funkcję komendan-
ta gminnego. 

- Jak wyglądała wtedy działalność lisie-
ckich strażaków? 
W 1971 roku OSP Liszki dysponowała sa-
mochodem ciężarowym Star z plandeką. 
Tam wkładało się sprzęt, wsiadali straża-
cy i… kibice, żeby się przyglądać jak się 
pali. Gdy pożar przygasnął gapie odcho-
dzili. Zostawali strażacy. Po roku dosta-
liśmy samochód z zabudową, ale nie po-
siadał on beczki na wodę. Pierwszy becz-
kowóz przekazano nam w 1976 roku. 
Wcześniej użytkowała go OSP Skawina. 
Był mocno wyeksploatowany. Posiadał 
zbiornik na 2000 l wody i autopompę. To 
już było typowe auto pożarnicze, jedyny 
wtedy na terenie gminy tzw. beczkowóz. 
W związku z tym mieliśmy dużo wyjaz-
dów. Posyłano nas nawet na teren Czerni-
chowa. Inaczej wyglądało alarmowanie, 
bo nie było telefonów. Jeden znajdował się 
na poczcie czynny do godziny 15.00. Póź-
niej w GS-ie. Gdy nas chciał zaalarmować 
ktoś z Rącznej, Kaszowa, czy innej wsi, to 
siadał na rower i gnał do Liszek. Gdy tele-
fonów było już więcej, dzwoniono do do-
mów prywatnych. Powiadomiona osoba 
biegła do remizy i włączała syrenę. Guzik 
był na budynku. W tej chwili alarmowa-
nie jest w pełni zautomatyzowane.
- A jak prezentowały się straże na terenie 
Gminy Liszki, gdy był Pan komendantem 
gminnym?
Na początku wiele straży dysponowało 
sprzętem lepszym niż OSP Liszki. W Je-
ziorzanach, Ściejowicach, Piekarach czy 
Kryspinowie, strażacy posiadali wozy 
pożarnicze z kabinami, w których jadąc 
na akcję mogli usiąść na ławkach, był za-
montowany sprzęt, jednak brakowało be-
czek z wodą. Także w Rącznej posiadali 
samochód skrzyniowy Lublin, natomiast 
w Kaszowie przyczepkę dwukółkę ciąg-
nioną przez traktor. Inaczej było na pół-
nocy gminy. Tamte straże - Czułów, Mo-
rawica, Mników, Cholerzyn, miały moto-
pompy bez środka transportu. 
- A co z dostępem do wody?
Po przyjeździe na miejsce szukało się, 
gdzie jest najbliżej jakaś woda. Wówczas 
nawet studni było niewiele. Często wy-
korzystywało się stawki, rowy, w których 
stała woda czy strumyki. Gdy płynęło jej 
niedużo, trzeba było wykopać dziurę, że-
by się jej trochę nazbierało. Do tego roz-

Z prezesem OSP Liszki, samorządowcem i społecznikiem, 
Janem Kowalikiem o współczesności i dniu wczorajszym 

pożarnictwa na Ziemi Lisieckiej rozmawia Adam Kowalik

OSP Liszki 
coraz nowocześniejsza
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wijało się masę węży. To ciężka praca. Ta-
ki strażak musiał wziąć dwa węże pod pa-
chę, rozwinąć je i biec z powrotem. Nieraz 
wody po prostu nie było i tyle. To zmieniło 
się, gdy pozyskaliśmy beczkowóz. Wtedy 
z kolei był problem z jego napełnianiem. 
Jeździliśmy nad jakąś rzeczkę lub stawek, 
by napełniać zbiornik przy pomocy do-
datkowej pompy. W tej chwili wszystkie 
straże na terenie gminy posiadają takie 
beczkowozy. Można podjechać pod sam 
pożar, rozwinąć niedużo węży: 1, 2, 3 i ga-
sić. Potem napełnić zbiornik z hydrantu. 
Naturalnie woda taka nie jest darmowa. 
Za każdym razem zgłaszamy ile zatanko-
waliśmy i Gmina za tę wodę płaci. 

- OSP pełnią także ważną funkcję repre-
zentacyjną, upiększając uroczystości koś-
cielne i państwowe.
Każda szanująca się straż miała sztan-
dar. Występowała z nim przede wszyst-
kim w uroczystości kościelne, takie jak: 
Wielkanoc, Boże Ciało, odpust parafial-
ny, by uświetnić uroczystość procesyj-
ną. Oprócz tego na Wielkanoc strażacy 
trzymają wartę honorową przy Grobie 
Pańskim. Cywilnych uroczystości było 
niewiele. Obecnie strażacy są elegancko 
ubrani. Dawniej było o to ciężko. Starsi 
druhowie nieraz sami musieli zamawiać 
mundury u krawca. Czasem tylko mary-
narkę, noszoną ze spodniami cywilnymi. 

W dniu 16 lutego w siedzibie Kra-
kowskiego Banku Spółdzielczego Od-
dział Liszki odbył się wernisaż wy-
stawy malarstwa Kazimierza Wilka. 
Uroczystość ta zbiegła się ze 118 rocz-
nicą powstania Spółki Oszczędności  
i Pożyczek w Liszkach. 

Otwarcia wernisażu wystawy doko-
nała Maria Preneta - Dyrektor Oddzia-
łu Liszki. W wernisażu uczestniczyli: 
Andrzej Adamczyk - Minister Infra-
struktury, Agnieszka Kamińska - Kon-
sul Honorowy Republiki Malty, Piotr 
Lewicki – notariusz, Zofia Pyla - Rad-
na Powiatu Krakowskiego, Piotr Hrabia 
- Prezydent Galicyjskiej Izby Budow-
nictwa, Józef Kowalik - Sołtys Liszek, 
Członkowie Rady Nadzorczej Banku  
z Przewodniczącym Janem Czesakiem, 
Zarząd Banku z Prezesem Zbigniewem 

Bodziochem, Ks. Kazimierz Stelmach 
z Zarządu Fundacji im. Ks. Siemaszki, 
Ks. Dariusz Partyka z Zarządu Towa-

rzystwa Boskiego Zbawiciela, przedsta-
wiciele biznesu, przyjaciele i sympatycy 
Banku, a także dyrektorzy i pracownicy 
ościennych Oddziałów Banku. 

Twórczość artystyczną krakow-
skiego malarza przedstawił Komisarz 
Galerii Krakowskiego Banku Spół-
dzielczego Redaktor Jerzy Skrobot. 

Malarstwo Kazimierza Wilka jest 
osobiste, świetliste, kolorystycznie bo-
gate i radosne. Na pierwszym miej-
scu w wyborze tematów artysta stawia 
pejzaż. Jego krajobrazy zapraszają do 
wejścia w ich ciszę, do wgłębienia się 
w prześwity drzew, dotarcia na brzeg 
spokojnej wody, dotknięcia wysokiej 
trawy nieskoszonej łąki…

Galeria powstała z myślą o Klien-
tach Oddziału, którzy realizując trans-
akcje finansowe w pośpiechu dnia co-
dziennego, mogą zatrzymać się przed 
obrazami podziwiając ich piękno.

„Bo warto zwracać uwagę na to, co 
szczególne w naszym życiu, na to co 
nas otacza, czyli na piękno” – podkre-
ślił Minister Adamczyk.

Reportaż z tej uroczystości został 
wyemitowany w Kronice krakowskiej 
w dniu 15 marca. 

MP

Wernisaż malarstwa 
Kazimierza Wilka 
w KBS Oddział Liszki 

- Lata 70-te i 80-te to schyłek PRL-u. Czy 
ze strony władz były naciski, żeby straż 
nie brała udziału w uroczystościach reli-
gijnych?
Tak, w latach gierkowskich, a zwłaszcza 
od połowy lat 70-tych władze naciskały, 
żeby na uroczystości kościelne nie cho-
dzić. Raz nawet, tuż przed Liszkami, ja-
cyś tajniacy zatrzymali strażaków z Ka-
szowa i próbowali skłonić, żeby się wró-
cili. Ale komendant im odpowiedział, że 
jak już dotąd doszli, to pójdą dalej. Re-
strykcji wielkich nie było, tyle że straże 
miały na swoim koncie „punkty ujem-
ne”. 
Dziękuję za rozmowę. 

Kazimierz Wilk podczas rozmowy z dyr. Marią Prenetą
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W sezonie zimowym do zadań spółki należy m.in. utrzy-
manie dróg gminnych. W tym roku Likom przygotował 
się do zimy bardzo starannie i nie dał się jej zaskoczyć.
Odśnieżone, przejezdne drogi są jednym z podstawowych 
czynników zapewniających kierowcom bezpieczeństwo  
w okresie zimowym. Do tej pory w gminie Liszki odśnie-
żanych stale było zaledwie 25 km dróg gminnych, a pozo-
stałe obsługiwane były „na telefon”. W trosce o komfort 
mieszkańców Spółka Likom zrezygnowała z takiego mode-
lu pracy i w tym sezonie odśnieżane były wszystkie drogi 
gminne, a także place przed szkołami i kościołami oraz za-
jezdnie autobusowe. Wprowadziliśmy całodobowe dyżury, 
dzięki którym pracownicy Likomu mogli od razu reagować 
na wahania pogody i zabezpieczać jezdnie przed ewentual-
ną gołoledzią. W sytuacjach, kiedy użycie ciężkiego sprzę-
tu było niemożliwe, problematyczne odcinki były odśnie-
żane ręcznie. W trosce o środowisko do posypywania jezd-
ni używaliśmy piasku kwarcowego, który jest bezpiecz-
ny dla środowiska (nie niszczy roślinności wokół miejsc,  
w których jest używany), nie powoduje zniszczeń sprzętu  
i innych przedmiotów, które podlegają procesom korozji,  
a także co jest ważne przy posypywaniu placów uczęszcza-
nych przez ludzi, nie brudzi ubrań oraz nie niszczy obu-
wia.
Ostatnio pojawiły się pogłoski, że Spółka Likom chce od-
dać w dzierżawę zarządzaną przez siebie cześć zalewu za-
granicznemu inwestorowi. Czy może nam Pan coś bliżej 
na ten temat powiedzieć?
Spółka Likom jest dzierżawcą części Zalewu na Piaskach  
i nic się tutaj nie zmieni. Prawdą jest natomiast, że wspól-
nie z władzami Gminy Liszki prowadzimy rozmowy z ewen-
tualnymi inwestorami na poddzierżawę terenu pod punkty 
gastronomiczne. Kilka miesięcy temu pojawił się zagranicz-

ny przedsiębiorca, który chciałby zainwestować w budowę 
całorocznej restauracji wraz z całym kompleksem rozryw-
kowym tj. zjeżdżalnie wodne dla dzieci itd. Podpisany został 
list intencyjny, który jak wiemy nie wiąże ani składającego 
ani przyjmującego, ale jest wstępem do dalszych negocja-
cji. Cały czas jesteśmy otwarci na rozmowy z inwestorami. 
Chcemy, aby zalew stał się miejscem odpoczynku i relaksu 
dla całych rodzin. 
Wiemy, że jednym z ważniejszych wydarzeń w tym sezo-
nie nad zalewem będzie koncert zespołu disco-polo. Inter-
nauci mogą już teraz na Fanpage’u @ZalewKryspinow wy-
brać gwiazdę, która dla nich zaśpiewa. Jakie jeszcze atrak-
cje będą czekały na odwiedzających kąpielisko?
W nadchodzącym sezonie 2018 zaplanowaliśmy dla gości 
szereg nowych atrakcji m.in. drugą stację nowoczesnych ro-
werków wodnych, powiększenie parku linowego, mini golf, 
drugi plac zabaw dla dzieci. Zalew będzie również miejscem 
licznych imprez. Już dzisiaj zapraszamy do nas 16 czerwca 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy na wspólne świę-
towanie „Dnia Dziecka”. Tym, którzy preferują aktywny 
sposób spędzania wolnego czasu polecamy udział w zawo-
dach Iron Dragon Triathlon – Kraków. W połowie lipca zor-
ganizowany będzie Dzień Rodzinny nad Zalewem. Jestem 
przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie. 
Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją wójta Pawła Misia 
wstęp na teren zalewu dla mieszkańców naszej gminy jest 
bezpłatny. 
Tak. Wystarczy przy wejściu okazać dokument potwierdza-
jący zameldowanie w gminie Liszki. 
Pozostaje nam tylko zaprosić wszystkich nad Zalew na 
Piaskach
Serdecznie zapraszamy!

Rozmawiała A. Pyla

LIKOM 

podsumowuje sezon zimowy 
i przygotowuje się do lata

- krótki wywiad z prezesem Arturem Gołdą

To prawda. Najprawdziwsza. Udo-
kumentowana dyplomami. Trzy wspa-
niałe dziewczynki: Kamila Kuchar-
ska - klasa V, Marysia Para - klasa VI, 
Dagmara Para - klasa VII zamieniły 
sale lekcyjne na aule wyższych uczelni 
i rozsławiły naszą gminę, bo nikt przed 
nimi nie podjął się tego wyzwania w 
tych konkursach.

Mówi się, że współczesnym ucz-
niom brak zapału, chęci do robienia rze-
czy naprawdę ważnych, wartościowych, 
ale to nie do końca jest prawdą, bo zda-
rzają się i tacy, którzy potrafią wszyst-
ko przekuć w złoto. Trzeba im tylko to 
umożliwić, otworzyć drzwi, a szkoła to 
z pewnością pierwszy teren sukcesów 
młodych. Zatem, należy ich inspirować 

i stawiać im wysoką poprzeczkę, bo idea 
sukcesu przyświeca i temu pokoleniu, 
nawet wbrew sceptykom. Namacalnym 
dowodem słów A. Mickiewicza: ,,Tam 
sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Łam, czego 
rozum nie złamie”, są Kamila, Marysia 
i Dagmara, które zaraziły się pasją roz-
wiązywania arcytrudnych zadań mate-
matyczno – lingwistycznych i którym 
już niestraszne są języki: estoński, kore-
ański, gruziński, baskijski, malajski, czy 
suahili. Sami przyznacie, że to praw-
dziwa WIEŻA BABEL. Dziewczynkom 
gratulujemy, a wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego sukcesu, z serca dzię-
kujemy.

Jolanta Karcz

WIEŻA BABEL
Uczennice kaszowskiej Jedynki – dwukrotnymi 

finalistkami ogólnopolskich konkursów o nazwie 
WIEŻA BABEL zorganizowanych przez Uniwersytet 
Warszawski i Uniwersytet Wrocławski
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Ósme urodziny 
Małej Akademii 

Osiem lat temu, 1 marca, 
rozpoczęła się historia „Ma-
łej Akademii”. Ściany pach-
niały jeszcze farbą, gdy 
dzieci wraz z wychowaw-
czyniami już wypełniały je 
życiem. Teraz też w powie-
trzu unosi się zapach farby – 
to mali artyści tworzą swoje 
pierwsze wielkie dzieła. Na-
sze przedszkole to wyjątko-
wa kraina dzieci – tu pozna-
ją świat, bawią się i uczą, 
śpiewają i tańczą, mówią po 
polsku, angielsku i hiszpań-
sku, mają mnóstwo cieka-
wych zajęć i atrakcji. 

Dziś, po 8 latach jesteśmy pewni, 
że to miejsce jest niepowtarzalne. Two-
rzymy i będziemy tworzyć je z wielką 
pasją. Cieszymy się, że tyle wspania-
łych osób tworzy to miejsce razem z 
nami. Karty naszej historii wplotły się 
w historię wielu rodzin. Mamy nadzie-
ję, że ta księga, którą wspólnie piszemy, 
nigdy się nie skończy. 

Więc czego nam życzyć? Sto lat? 
Hmmm…. troszkę za mało. G.P.

W stronę tradycji i pielęgnowania 
polskości – rozmaite odcienie folklo-
ru na Spiszu - udział Zespołu Pieśni i 
Tańca „Ziemia Lisiecka” w warsztatach 
wokalno-tanecznych – to projekt, któ-
ry został zrealizowany w drugim tygo-
dniu ferii przez Zespół Pieśni i Tań-
ca „Ziemia Lisiecka” pod Patronatem 
Wójta Gminy Liszki, przy wsparciu fi-
nansowym Gminy Liszki w trybie ma-
łych grantów.

Grupa reprezentacyjna zespo-
łu przez pięć dni poznawała histo-
rię, kulturę, tańce i piosenki z regio-
nu spiskiego. W trakcie pobytu na Spi-
szu we wsi Kacwin, zespół ćwiczył tań-
ce i kroki taneczne takie jak: czardasz, 
polka, obrytka, klepany, a także uczył 
się piosenek Górali Spiskich pod czuj-
nym okiem Marii Wnęk założycielki, 
kierownika i choreografa Zespołu Re-
gionalnego „Zielony Jawor” z Krem-
pach specjalizującej się w folklorze ta-
necznym i muzycznym Spisza. Tydzień 
upłynął pracowicie, ale efektem koń-

„Ziemia Lisiecka” 
tańczyła i śpiewała na Spiszu

cowym wielu godzin ćwiczeń na sa-
li jest nowa choreografia stworzona dla 
naszego zespołu przez Panią Marię. 
Podczas wyjazdu znalazł się też czas 
na integrację, wspólną zabawę na śnie-
gu, kulig, a także warsztaty plastyczne.  

Udział w wyjazdowych warsztatach ta-
necznych członków naszego zespołu był 
dla nich nowym doświadczeniem i po-
zostawił w ich pamięci miłe wspomnie-
nia. 

Anna Kruczek

Na zamku w Niedzicy
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Dwie kolejne soboty. Wyśmie-
nita piłkarska forma. Dużo strzelo-
nych bramek. I możemy cieszyć się  
z awansu do finałów diecezjalnych 
rozgrywek o Mistrzostwo Polski 

LSO. Nasi lektorzy wygrywając etap 
dekanalny i rejonowy zapewnili sobie 
awans do kolejnego etapu rozgrywek. 
27 stycznia odbył się w Liszkach 
pierwszy dekanalny etap Mistrzostw 
Polski LSO w piłce nożnej halowej.  
W kategorii lektorów starszych wzięły 
udział cztery drużyny. W pierwszym 

meczu przeciwko lektorom z Czerni-
chowa dwie bramki strzelił Mateusz 
Galos i jedną Jan Steczko, dzięki cze-
mu mecz zakończył się wygraną 3:0. 
Drugim przeciwnikiem byli lekto-

rzy z Nowej Wsi Szlacheckiej. Mecz 
był wyrównany, lecz dzięki jedynej  
w meczu bramce zdobytej przez Ma-
teusza Galosa zakończył się kolejnym 
zwycięstwem 1:0. Ostatni mecz prze-
ciwko drużynie z Rybnej również za-
kończył się wynikiem 1:0, po bram-
ce Wojciecha Soleckiego. Dzięki tym 

trzem zwycięstwom nasi lektorzy za-
kwalifikowali się do kolejnego etapu. 
Tydzień później, 3 lutego, w Witko-
wicach w etapie rejonowym wystą-
piło 6 drużyn, które zapewniły so-
bie awans z poszczególnych dekana-
tów rejonu. W fazie grupowej pierw-
szy mecz rozegraliśmy z parafią św. 
Jadwigi w Krakowie. Po golach Woj-
ciecha Soleckiego i Mateusza Galo-
sa mecz zakończył się wynikiem 2:0. 
Drugi mecz w grupie z parafią z Fili-
powic zakończył się wysokim zwycię-
stwem 5:0 po czterech golach Mateu-
sza Galosa i jednym trafieniu Tomka 
Kałuskiego. 

W półfinale zmierzyliśmy się  
z parafią z Węgrzc Wielkich. Mecz 
ten zakończył  się bezbramkowym 
remisem, więc o wyniku musiały za-
decydować rzuty karne. Stuprocento-
wa skuteczność strzelających i zna-
komita obrona naszego bramkarza 
dały nam zwycięstwo w czwartej se-
rii karnych. W finałowym meczu po 
raz drugi przyszło nam się zmierzyć 
z drużyną z parafii św. Jadwigi. Po 
dwóch golach Jana Steczki, dwóch 
golach Wojciecha Soleckiego, jednym 
trafieniu Mateusza Galosa i jednej 
straconej bramce, mecz zakończył się 
wynikiem 5:1. Królem strzelców tego 
etapu został Mateusz Galos, zdoby-
wając aż 6 goli!

Etapy kwalifikujące do finałów 
diecezjalnych zakończyły się łącz-
nym bilansem 17:1! 

Finały diecezjalne odbędą się  
7 kwietnia.

Krzysztof Solecki

Awans lektorów 
z parafii w Jeziorzanach

W dniu 2 marca w hali sportowej w Krzeszowicach od-
były się Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego w Piłce Siat-
kowej zorganizowane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej 2017/2018 chłopców dla klas gimnazjalnych. 

W finałach uczestniczyło 7 najlepszych szkół. Zespo-
ły zostały rozlosowane do 2 grup, w których mecze roz-
grywane były systemem „każdy z każdym” równolegle na 
trzech boiskach. 

Reprezentacja naszej szkoły spisała się wspaniale wy-
grywając wszystkie mecze w turnieju, a w finale zrewan-
żowała się Szkole Podstawowej z Krzeszowic (2-1), z któ-
rą dzień wcześniej przegrała drużyna naszych dziewcząt  
w meczu o pierwsze miejsce w Mistrzostwach Powiatu 
Krakowskiego w Piłce Siatkowej dziewczyn. 

Gimnazjaliści z Liszek 
mistrzami powiatu w siatkówce

Sukces jest tym cenniejszy, iż nasza reprezentacja skła-
dała się z zawodników, z których żaden nie trenuje w klubie 
siatkarskim, w przeciwieństwie do reprezentantów innych 
szkół biorących udział w mistrzostwach.

Skład reprezentacji 
Gimnazjum w Liszkach:

Kacper Tyrała, Jan Kłósek-Gniewkowski, Konrad Ko-
peć, Bartosz Para, Kacper Trojan, Jakub Zygmanek, Jakub 
Urbanik, Sebastian Ciuba, Mateusz Grzesiak, Konrad Wla-
zło, Michał Hoły.

Marcin Sadko – Trener / Nauczyciel.

Lektorzy z ks. proboszczem 
Edwardem Pasteczko
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Kaszowianka po raz szósty z rzędu 
obroniła tytuł Halowego Mistrza Tur-
nieju o Puchar Wójta Gminy Liszki. 

Rozgrywki jubileuszowego, XX Tur-
nieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gmi-
ny Liszki odbyły się w dniach 10-11 lute-
go w hali widowiskowo-sportowej Szko-
ły Podstawowej w Liszkach. O dużym 
zainteresowaniu tą odmianą piłki noż-
nej w naszej gminie świadczył widok hali 
wypełnionej kibicami. 

W turnieju wzięło udział osiem dru-
żyn z naszej gminy: Gwiazda Ściejowi-
ce, Kaszowianka Kaszów, Oldboje Ka-
szowianki, Liszczanka Liszki, Lotnik 
Kryspinów, Strażak Rączna, Tęcza Pieka-
ry i Wisła Jeziorzany. W sobotę drużyny 
rozegrały mecze eliminacyjne w dwóch 
grupach po cztery zespoły w każdej. 

GRUPA A 

GRUPA B 

W niedzielę kontynuowano rozgrywki. 
A oto wyniki rozegranych w tym dniu 
meczów:
O VII miejsce: Strażak - Gwiazda 4:2
O V miejsce: Kaszowianka Old. - Wi-
sła 1:4
Półfinały: Kaszowianka - Tęcza 4:2

Liszczanka - Lotnik 2:1
Mecz o III miejsce: Tęcza - Lotnik 2:1
Mecz o I miejsce: Kaszowianka - Lisz-
czanka 5:1
Końcowa klasyfikacja wyglądała nastę-
pująco: 
1. Kaszowianka Kaszów (Bereta Ja-
kub, Kozłowski Jakub - Fijak Dorian, 
Klima Piotr, Armatys Tomasz, Arynin 
Igor, Tyrpuła Konrad, Zawora Krzysztof, 
Grzesiak Tomasz, Koczwara Paweł, Pa-
chacz Krzysztof, Pamuła Sebastian. Tre-
ner: Stanula Robert).
2. Liszczanka Liszki (Dukała Krzysztof, 
Szewczyk Łukasz - Sobesto Adam, Ko-
peć Paweł, Koczwara Łukasz, Koczwara 
Krzysztof, Czubaj Przemysław, Kędzier-
ski Konrad. Trener: Dukała Krzysztof).
3. Tęcza Piekar (Bojda Patryk - Królik 
Mariusz, Pyla Piotr, Żyła Krzysztof, Stecz-
ko Sławomir, Ludwikowski Adrian, Pitra 

Jakub, Karcz Dawid, Soból Dawid, Jasio-
łek Przemysław. Trener: Tylka Michał).
4. Lotnik Kryspinów (Iżyk Mariusz - 
Hady Paweł, .Bukalski Daniel, Skóra Łu-
kasz, Jaskowski Paweł, Lorek Andrzej, 
Sadko Krzysztof, Gędłek Mateusz, Mą-
dry Kacper, Olszewski Krzysztof, Ba-

nak Mateusz, Nogieć Damian. Trener: 
Krzysztof Sadko).
5. Wisła Jeziorzany (Gruca Mateusz - Kró-
lik Tomasz, Cygan Krzysztof, Korcel Kon-
rad, Galos Mateusz, Rytel Karol, Stawow-
ski Szymon, Musiał Mariusz, Korcel Piotr, 
Mlostek Daniel. Trener: Nowak Maciej).
6. Kaszowianka Kaszów Oldboje 
(Kromka Mirosław - Goczał Daniel, Pa-
ra Piotr, Trojan Jan, Skowronek Marek, 
Bugajski Rafał, Miś Stanisław, Moniak 
Bogusław, Stenzel Grzegorz, Kucharski 
Grzegorz, Buczek Krzysztof. Trener: Sie-
radzki Paweł).
7. Gwiazda Ściejowice (Kowalik Adrian 
- Gruca Gabriel, Ugorek Michał, Kumer-
ski Jacek, Taborski Adam, Grzesiak Szy-
mon, Żak Adrian, Żak Dawid, Sotwin 
Kamil, Pac Dawid. Trener: Drewniak 
Ryszard).
8. Strażak Rączna (Kozłowski Sławomir - 
Stolarski Damian, Wsołek Wojciech, Bu-
jak Karol, Wsołek Mateusz, Wąsiołek Do-
minik, Michałek Damian, Sotwin Łukasz, 
Sroka Adrian. Trener: Steczko Michał).

Królem strzelców turnieju został za-
wodnik Kaszowianki Tomasz Grzesiak, 
zdobywca 11 goli. Tytuł MVP Turnie-
ju otrzymał Przemysław Czubaj z Lisz-
czanki. Najlepszym bramkarzem okazał 
się Patryk Bojda z Tęczy Piekary.

Po niedzielnych rozgrywkach: Paweł 
Miś - wójt Gminy Liszki , Andrzej Urba-
niec - prezes Kaszowianki oraz Andrzej 
Mądry - kierownik zespołu, wręczali na-
grody ufundowane m.in przez Gminę 
Liszki, Kraksport, i MG-Sport. Wszyst-
kie zespoły uhonorowano pucharami, 
a zdobywców pierwszych trzech miejsc 
dodatkowo medalami. Na koniec wójt 
Paweł Miś wręczył ogromnych rozmia-
rów Przechodni Puchar Wójta Gminy 
Liszki drużynie Kaszowianki.

Podczas turnieju wystąpił przed pub-
licznością Adrian Duszak, aktualny Mistrz 
Świata w Football Freestyle, który zapre-
zentował niezwykle widowiskowy pokaz. 

O oprawę artystyczną Halowego 
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wój-
ta Gminy Liszki po raz czwarty z rzędu 
zadbali uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Kaszowie pod kierunkiem Rena-
ty Mądry. Podobnie jak w ubiegłych la-
tach przygotowany program artystycz-
ny nawiązywał do klimatów piłkarskich.  
W tym roku uczniowie zaprezentowali aż 
6 układów tanecznych. Był to dla nich nie 
lada wyczyn, gdyż przygotowywali się do 
występu przez bardzo krótki czas. Wy-
trwale ćwiczyli po kilka godzin dziennie. 
Wysiłek się opłacił, ponieważ w niedzielę 
11 lutego przedstawili zebranym na hali 
widowiskowo- sportowej w Liszkach wi-
dzom niezwykle efektowne show. 

Puchar Wójta dla 
KASZOWIANKI

1.
2.
3.
4.

KASZOWIANKA KASZÓW
LISZCZANKA LISZKI
KASZOWIANKA KASZÓW OLDBOJE
STRAŻAK RĄCZNA

3
3
3
3

20 - 2
13 - 6
5 - 16
6 - 20

9
6
1
1

LOTNIK KRYSPINÓW
TĘCZA PIEKARY
WISŁA JEZIORZANY
GWIAZDA ŚCIEJOWICE

1.
2.
3.
4.

3
3
3
3

13 - 3
11 - 6
6 - 8
4 - 17

9
6
3
0
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Jak zwykle bywa podczas tego ty-
pu rywalizacji, nie brakowało emocji  
i szybkich zwrotów akcji. 

Drużyny w fazie grupowej rozegrały 
w sumie 12 meczy, które wyłoniły zdo-
bywców I i II miejsca w tychże grupach. 
Po krótkiej przerwie drużyny przystą-
piły do zmagań w dwóch półfinałach. 
W pierwszym z nich zagrała reprezen-
tacja OSP Piekary i OSP Kryspinów.  
Z rywalizacji zwycięsko wyszli piłkarze 
z Piekar i jako pierwsi zameldowali się 
w finale. W drugim półfinale zmierzyły 
się reprezentacje OSP z Kaszowa i Mni-
kowa. Zwyciężyli kaszowianie i awanso-
wali do finału, gdzie czekał już na nich 
godny przeciwnik.

Emocji nie brakowało także w me-
czu o III miejsce, szybkie akcje, ciągły 
pressing i chęć zwycięstwa stały na naj-
wyższym poziomie. Po regulamino-
wym czasie na tablicy wyników wid-
niał remis i zwycięzcę musiała wyłonić 
seria rzutów karnych. W niej minimal-
nie lepsi okazali się zawodnicy z OSP 
Kryspinów i to oni zajęli III miejsce  
w Turnieju. 

OSP Mników mimo, że zajęła miej-
sce tuż za podium okazała się najmłod-
szą drużyną Turnieju i jestem pewien, że 
w przyszłorocznej edycji to ona będzie 
dyktować warunki. Sprawdzimy za rok.

Wielki finał to popis gry na najwyż-
szym poziomie piłkarskim, akcje ofen-
sywne przenosiły się raz po raz pod 
bramkę przeciwnika. Ogromna de-
terminacja by osiągnąć końcowy suk-
ces, ale i spore zmęczenie poprzednimi 
spotkaniami sprawiły, że rywalizowały 
z sobą dwie godne siebie drużyny.

W wielkim finale lepsi okazali się 
zawodnicy z OSP Kaszów i to oni sięg-
nęli po puchar dla zwycięzców w ca-
łym Turnieju. Reprezentacja OSP Pie-
kary zajęła wysokie II miejsce.

 Dodatkowo „łupem” najskutecz-
niejszego strzelca Turnieju padł puchar 
dla zawodnika zwycięskiej drużyny – 
Daniela Kuśmierczyka.

Organizatorem Turnieju był Za-
rząd Gminny OSP w Liszkach we 
współpracy z Gminą Liszki. Składamy 
podziękowania Wójtowi Gminy Liszki 
za pomoc w przygotowaniu tego wyda-
rzenia, jak również za wręczenie oka-
załych pucharów. Niespodziewanym, 
ale miłym gestem było zapewnienie 
zawodnikom „słodkich kalorii” przez 
właściciela Piekarni „Łysa Góra” – Ja-
nusza Trojana.

Turniej okazał się sukcesem dru-
żyn, które już zapowiedziały rewanż  
w przyszłym roku.

Prezes Zarządu 
OSP Gminy Liszki

Mariusz Kącik

Turniej Piłki Nożnej Strażaków 
W niedzielę 18 marca, na Hali Widowiskowo-Spor-

towej w Liszkach odbył się I Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Strażaków OSP z terenu Gminy Liszki. Udział 
w nim wzięli strażacy z Mnikowa, Morawicy, Czuło-
wa, Liszek, Kaszowa, Kryspinowa i Piekar, podziele-
ni na dwie grupy rozgrywkowe. Kompletu dopełniła 
reprezentacja samorządowców z naszej Gminy.

Strażacy OSP Czułów

OSP Morawica
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W marcu zakończył się VII Gmin-
ny Konkursy Matematyczny im. Ja-
na Kantego Steczkowskiego „Piękno 
Gminy Liszki w liczbach ukryte”. Ce-
lem tego wyjątkowego konkursu jest 
nie tylko popularyzowanie matema-
tyki wśród uczniów, ale również przy-
wracanie pamięci o zasłużonych po-
staciach z naszego regionu oraz po-
znawanie gminy Liszki. Nie bez przy-
czyny organizatorzy konkursu za pa-
trona wzięli sobie prof. Jana Kantego 
Steczkowskiego urodzonego w Lisz-
kach wybitnego matematyka i astro-
noma.

W tym roku w konkursie uczest-
niczyło 118 uczniów. 8 marca podczas 
sesji Rady Gminy Liszki wójt Gminy 

VII Gminny Konkurs Matematyczny 
im. Jana Kantego Steczkowskiego

Liszki Paweł Miś wręczył laureatom 
nagrody oraz wyróżnienia.

W kategorii szkół podstawowych  
I miejsce zajęła Maria Para, uczennica 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaszowie 
zdobywając 25 pkt, II miejsce Natalia 
Gruca ze SP w Jeziorzanach (24 pkt), 
natomiast III miejsce zajęli: Paweł Le-
lek SP Piekary oraz trzech przedsta-
wicieli SP w Kryspinowie: Aleksan-
dra Nędza, Julia Sikora i Kacper Sa-
lamon, którzy zdobyli po 22 punkty. 
Wyróżnienia w kategorii szkół pod-
stawowych otrzymali: Kacper Kor-
pak SP Mników, Jakub Lalik SP Mo-
rawica, Michał Wąsowicz SP Rączna, 
Piotr Pyrgies SP Nr 2 Kaszów, Grze-
gorz Suski SP Czułów, Alina Baca SP 

Liszki oraz Sebastian Makowski SP 
Cholerzyn.

W kategorii szkół gimnazjalnych 
najlepsze okazały się przedstawicielki 
Gimnazjum w Mnikowie Kamila Pro-
rok oraz Julia Mielczarek, które zdoby-
ły po 24 pkt, natomiast drugie miejsce 
zajęła Natalia Kozień również z mni-
kowskiego gimnazjum z 23 punktami. 
Wyróżnienie otrzymał Patryk Lach  
z gimnazjum w Liszkach

Wójt Paweł Miś podziękował orga-
nizatorkom konkursu Stanisławie Bu-
czek, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Kaszowie, Teresie Faliasz ze Szkoły 
Podstawowej w Rącznej, Danucie Ka-
wuli ze Szkoły Podstawowej w Lisz-
kach oraz Małgorzacie Pilińskiej.

Nie siedź w domu - idź do remizy - pod 
tym hasłem druhowie z OSP Jeziorzany 
zorganizowali w tym roku ferie dla dzie-
ci. Codziennie od 13.00 do 16.00 remiza 
była otwarta dla najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy, którzy mogli m.in. za-
grać w tenisa stołowego, piłkarzyki, mini 
bilard czy spróbować swoich sił na kon-
soli XBOS. Szczególnym zainteresowa-
niem cieszyła się kupiona specjalnie na tę 
okazję nowa gra - RUMMIKUB. Zaku-
pu dokonano dzięki dotacji Gminy Liszki  
w ramach małego grantu.

W ramach projektu „Bezpieczne fe-
rie” drzwi swojej remizy dla najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy otwo-
rzyli także druhowie z OSP Kryspinów. 
Mali goście mieli okazję nie tylko zwie-
dzić remizę, zobaczyć samochody bojo-
we, ale także nauczyć się udzielać pierw-
szej pomocy wraz z wykorzystaniem 
m.in. AED oraz „fantomów” szkolenio-
wych. 

Ferie 
ze strażakami
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W sobotę 3 lutego gmina Liszki goś-
ciła u siebie najlepszych wspinaczy „dry-
toolowych”. W Zimnym Dole w Czu-
łowie odbyły się zawody pn. „Mroźne 
Ostrza‘18” zorganizowane przez Klub 
Wysokogórski Kraków. Patronat nad 
imprezą objął wójt Gminy Liszki Paweł 
Miś. Na potrzeby zawodów na czułow-
skich skałkach wyznaczone zostały no-
we 20-metrowe drogi z trudnościami  
w przedziale M5-M8+ . 

W zawodach wzięło udział 27 za-
wodników, którzy pomimo mrozu zja-
wili się w Zimnym Dole. Po krótkiej od-
prawie wspinacze zaczęli współzawod-
nictwo. Punktowana była liczba wpinek 
na danej drodze oraz styl jej pokonania. 
Za przejście drogi można było uzyskać 
od 9 do maksymalnie 25 punktów.

„Mroźne Ostrza” 
w Czułowie

W 2017 roku Ewidencja Ludności 
Urzędu Gminy Liszki odnotowała 207 
urodzeń dzieci, z których 206 nastąpi-
ło poza terenem gminy Liszki, 1 uro-
dzenie zostało zarejestrowane w miej-
scowym Urzędzie Stanu Cywilnego. 
Tutejszy USC dokonał również reje-
stracji 31 aktów urodzenia które zosta-
ły sporządzone w wyniku przeniesie-
nia\rejestracji treści zagranicznego do-
kumentu o urodzeniu z następujących 
państw: Algieria - 3, Armenia – 9, Au-
stria – 1, Azerbejdżan – 1, Belgia – 1, 
Chiny – 1, Dania – 1, Holandia – 1, Ir-
landia – 1, Norwegia – 2, Szwecja – 1, 
Wielka Brytania – 9.

W podanym okresie USC spo-
rządził 122 akty małżeństwa, z czego 
92 pary zawarły ślub konkordatowy. 
Dwa małżeństwa zostały zawarte z cu-
dzoziemcem tj. z obywatelem Włoch  
i z obywatelką Ukrainy. Kierownik 
USC udzielił 26 ślubów cywilnych. Po-
nadto, zarejestrowano 4 akty małżeń-
stwa, które zostały zawarte za granicą: 
2 w Armenii, 1 w Algierii i 1 w Grecji.

Ewidencja Ludności odnotowała 140 
zgonów mieszkańców tutejszej Gminy  
z których 49 pochodziło z miejscowego 
Urzędu Stanu Cywilnego a 91 zostało 
przekazanych z innych Urzędów. 

Ponadto, Urząd Stanu Cywilnego 
w Liszkach sporządził 10 aktów zgo-
nu osób zameldowanych poza terenem 
gminy Liszki. 

W 2017 roku na terenie gminy 

DANE STATYSTYCZNE 
ZA 2017 ROK

Liszki zameldowano na pobyt sta-
ły 212 osób, na pobyt czasowy 192 
osoby, ponadto 146 osób dokona-
ło przemeldowania w obrębie gmi-
ny. Dokonano również 45 zameldo-
wań obywateli innych państw z któ-
rych: 34 osoby stanowili obywate-
le Ukrainy, 4 z Algierii, pozostali to 
obywatele Ekwadoru, Armenii, Ru-
munii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Nie-
miec, Francji.

Katalog adresowy mieszkańców Gminy Liszki 
stan na 29.12.2017 r.

Najlepszy wynik w kategorii żeń-
skiej uzyskała Magdalena Nowak ze 129 
punktami. Miejsce drugie zajęła Ali-
cja Marzec reprezentująca Wrocławski 
Klub Wysokogórski, na miejscu trze-
cim znalazła się Magdalena Syrek z KW 
Kraków. Najlepszy wśród panów był 
Karol Dąbrowski, który zakończył za-
wody z dorobkiem 141 punktów. Miej-
sce drugie przypadło Przemysławowi 
Klentakowi ze Świętokrzyskiego Klubu 
Alpinistycznego, a miejsce trzecie za-
jął Krzysztof Zabłotny z Wrocławskiego 
Klubu Wysokogórskiego.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz 
pamiątkowe statuetki, które wręczył 
wójt Gminy Liszki Paweł Miś. 

Zorganizowanie zawodów było 
możliwe dzięki współpracy członków 

Klubu Wysokogórskiego oraz druhów 
OSP Czułów. Niestety, miejsce pod skał-
kami traktowane było od lat jako dzikie 
wysypisko śmieci i wymagało uporząd-
kowania oraz odkrzaczenia. Dziękuje-
my druhom z Czułowa oraz wolonta-
riuszom z KW Kraków za ogrom wyko-
nanych prac. Szczególne podziękowa-
nia oraz wyrazy uznania składamy na-
czelnikowi OSP Czułów druhowi Grze-
gorzowi Korczkowi, który zorganizo-
wał, koordynował i sprawował nadzór 
nad pracami.

L.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Miejscowość

BACZYN
BUDZYŃ
CHOLERZYN
CHROSNA
CZUŁÓW
JEZIORZANY
KASZÓW
KRYSPINÓW
LISZKI
MNIKÓW
MORAWICA
PIEKARY
RĄCZNA
ŚCIEJOWICE
RAZEM

osób
177
363

1097
499

1201
930

2078
1567
1939
1215
1052
1567
1956
924

16565

kobiet
87

173
580
259
590
469

1061
817
982
609
557
782

1010
472

8448

mężczyzn
90

190
517
240
611
461

1017
750
957
606
495
785
946
452

8117

LICZBA
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 Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na 
terenie Powiatu Krakowskiego odby-
wa się w okresie od 1 lutego 2018 do 23 
kwietnia 2018 r. Celem kwalifikacji jest 
sprawdzenie, predyspozycji oraz zdro-
wia pod kątem zdolności do służby 
wojskowej. Po przebadaniu przez Po-
wiatową Komisję Lekarską może zo-
stać orzeczona jedna z następujących 
kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej:

 kategoria A - zdolny do czyn-
nej służby wojskowej, co ozna-
cza zdolność do odbywania lub 
pełnienia określonego rodza-
ju czynnej służby wojskowej,  
o którym mowa w art. 59, a także 
zdolność do odbywania służby  
w obronie cywilnej oraz służby 
zastępczej;

 kategoria B - czasowo niezdolny 
do czynnej służby wojskowej, co 
oznacza przemijające upośledze-
nie ogólnego stanu zdrowia albo 
ostre lub przewlekłe stany choro-
bowe, które w okresie do dwudzie-
stu czterech miesięcy od dnia ba-
dania rokują odzyskanie zdolno-
ści do służby wojskowej, o której 
mowa w pkt 1, w czasie pokoju;

 kategoria D - niezdolny do czyn-
nej służby wojskowej, o której 
mowa w pkt 1, w czasie pokoju,  
z wyjątkiem niektórych stanowisk 
służbowych przeznaczonych dla 
terytorialnej służby wojskowej;

 kategoria E - trwale i całkowi-
cie niezdolny do czynnej służby 
wojskowej, o której mowa w pkt 
1, w czasie pokoju oraz w razie 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie 
wojny.

Osoby podlegające 
kwalifikacji wojskowej w 2018 r. to

 mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
 mężczyźni urodzeni w latach 1994-

1998, którzy nie mają jeszcze okre-
ślonej kategorii zdolności do czyn-
nej służby wojskowej;

 mężczyźni i kobiety urodzeni w la-
tach 1997 i 1998, którzy w latach 
poprzednich zostali uznani przez 
powiatowe komisje lekarskie za 
czasowo niezdolnych do czynnej 
służby wojskowej (kategoria zdol-
ności B);

 mężczyźni i kobiety urodzeni w la-
tach 1998 i 1999, którzy w latach 
poprzednich zostali przez powiato-
we komisje lekarskie uznani za cza-
sowo niezdolnych do czynnej służ-
by wojskowej (kategoria zdolności 
B), a termin, na który orzeczona 
została wobec nich kategoria cza-
sowej niezdolności do służby upły-
nie po 28 kwietnia 2018 r.;

 kobiety urodzone w latach 1994-
1998, które posiadają kwalifikacje 
przydatne do czynnej służby woj-
skowej oraz kobiety, które w ro-
ku szkolnym lub akademickim 
2017/2018 kończą naukę w szkołach 
lub uczelniach medycznych i wete-
rynaryjnych oraz na innych kierun-
kach, m.in. psychologia, farmacja, 
pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają 
jeszcze określonej kategorii zdolno-
ści do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji 
wojskowej po raz pierwszy przedsta-
wia dowód osobisty, w uzasadnionych 
przypadkach - inny dokument pozwa-
lający na ustalenie tożsamości. W przy-
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padku braku możliwości stawienia się  
w terminie określonym w wezwaniu 
- dokument potwierdzający przyczy-
ny niestawienia się. Komisji lekarskiej 
przedstawia posiadaną dokumentację 
medyczną, w tym wyniki badań specja-
listycznych przeprowadzonych w okre-
sie dwunastu miesięcy przed dniem sta-
wienia się do kwalifikacji wojskowej. 
Ponadto na potrzeby ewidencji wojsko-
wej osoba stawiająca się przedstawia po-
twierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, 
a także fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, 
bez nakrycia głowy, oraz dokument po-
twierdzający poziom wykształcenia lub 
pobieranie nauki.
Wobec osoby, która nie stawiła się do 
kwalifikacji wojskowej bez uzasad-
nionej przyczyny, może być nałożona 
grzywna w celu przymuszenia lub za-
rządzone przymusowe doprowadzenie 
przez Policję do kwalifikacji wojskowej 
(art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopa-
da 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1430) 

Siedziba Powiatowej Komisji 
Lekarskiej w Krakowie: 
ul. Włościańska 4 (budynek partero-
wy, niedaleko skrzyżowania ulic Armii 
Krajowej i Zarzecze) 
Trasa MPK: Liszki - Salwator-Jubilat- 
Zarzecze (przed Bronowice Wiadukt) 
autobusy 173, 114
w godzinach: 8.00 – 13.00

Termin przewidziany dla Gminy 
Liszki: od 12 do 17 kwietnia 2018 r.
 (12 i 13 kwietnia (czwartek, piątek), 

16 i 17 kwietnia (poniedziałek, wtorek). 
Podlegający kwalifikacji stawiają się 

przed godz. 8.00
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20 Żołnierze Niezłomni. Podziemna Armia Powraca!
Koncert Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego w Piekarach


