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1. W ostatnim czasie w gminie Lisz-
ki została wprowadzona, kolejna już  
w 2019 roku, podwyżka opłat za odpady 
komunalne. Dlaczego stawki musiały ulec 
zmianie?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, gminy nie mogą dopła-
cać do systemu gospodarowania odpadami ani 
realizować innych zadań z wpływów z opłaty za 
gospodarowanie odpadami. System musi się bi-
lansować, a przy obowiązujących w 2018 roku 
stawkach tak nie było. Gmina Liszki „dopłacała 
do śmieci” i zostało to zakwestionowane przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową. Przetarg na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych na 2019 rok wygrała firma PW Miki, której 
oferta, pomimo że okazała się najtańsza to i tak 
była ponad dwukrotnie wyższa od tej obowią-
zującej w 2017 i 2018 r. Wzrost wynagrodzenia 
dla firmy to efekt wielu czynników. W znacz-
nym stopniu wzrosła opłata środowiskowa,  
a firmy odbierające odpady zostały zobowią-
zane do wykonania szeregu kosztownych in-
westycji, bez których nie mogłyby przystąpić 
do przetargu. Do tego musimy dodać również 
wzrost płacy minimalnej, paliwa i energii. Do-
datkowo z roku na rok wytwarzamy coraz wię-
cej odpadów. W związku z tym ciężko oczeki-
wać, że w kolejnym przetargu firmy zapropo-
nują niższe kwoty. Sytuacja ta wygląda podob-
nie w gminach w całym kraju.

2. Jedną z nowinek Urzędu Gminy Lisz-
ki jest Lisiecka Karta Mieszkańca. W ja-
kim celu została wprowadzona?

Program Lisieckiej Karty Mieszkańca został 
stworzony przez Referat Kultury, Promocji 
i Sportu w celu zwiększenia zaangażowania 
lokalnego mieszkańców. Dzięki niej możemy 

bezpłatnie wchodzić na teren Zalewu Na Pia-
skach oraz korzystać ze zniżek u lokalnych 
przedsiębiorców, którzy zostali Partnerami 
programu. Jesteśmy prekursorem wprowa-
dzania kart mieszkańca w powiecie krakow-
skim, co tym bardziej mnie cieszy. Liczba 
przedsiębiorców zaangażowanych w program 
rośnie z dnia na dzień i przekłada się na je-
go popularność. Od początku lipca wydaliśmy 
już prawie 500 kart. Dostrzegam wiele zalet 
Lisieckiej Karty Mieszkańca, ponieważ z jed-
nej strony wspieramy i promujemy lokalne 
firmy, a z drugiej dajemy mieszkańcom możli-
wość do oszczędności. Program zachęca tak-
że do stałego zameldowania w gminie Liszki, 
bądź deklaracji zamieszkania na terenie na-
szej gminy w zeznaniu podatkowym. Wszelkie 
informacje na temat programu są dostępne 
na naszej stronie internetowej i w mediach 
społecznościowych. Zachęcam mieszkańców, 
którzy jeszcze tego nie zrobili, do wyrobienia 
Lisieckiej Karty Mieszkańca w Urzędzie Gmi-
ny, a przedsiębiorców do czynnego uczestni-
ctwa, jako Partnerów programu.

3. Panie Wójcie, w ostatnim czasie  
w naszej gminie wstrzymano wydawa-
nie decyzji o warunkach zabudowy (WZ). 
Czym było to spowodowane i jak obecnie 
wygląda sytuacja?

Zawieszanie postępowań o wydanie warun-
ków zabudowy spowodowane jest wejściem 
w życie Planu Generalnego lotniska Kraków-
Balice. Po wprowadzeniu planu generalnego 
zgodnie z ustawą Prawo lotnicze sporządze-
nie planów zagospodarowania przestrzennego 
stało się dla gminy obowiązkowe, co z kolei 
skutkuje koniecznością zawieszania postępo-
wań o WZ aż do czasu wejścia w życie planów 
zagospodarowania. Gmina miała obowiązek 
przystąpienia do opracowania nowych planów 
w terminie do 26 lutego br. (3 miesiące po 
zatwierdzeniu Planu Generalnego przez Mini-
stra Infrastruktury). Dla wszystkich obszarów 
w zasięgu planu generalnego prowadzone są 
prace nad nowymi planami zagospodarowania. 
Dla Mnikowa, Baczyna i Morawicy plany zago-
spodarowania są w końcowej fazie opracowa-
nia i robimy wszystko, aby one weszły w życie 
jesienią br. Dla sołectwa Kryspinów plan jest 
na etapie zewnętrznych uzgodnień - przewidy-
wany termin wejścia w życie to koniec br. Naj-
trudniejsza sytuacja jest z planami dla miej-
scowości Budzyń, Cholerzyn i Liszki, dla któ-
rych czekamy na decyzję Ministra Rolnictwa 
wyrażającą zgodę na przeznaczenie gruntów 
rolnych wyższych klas na cele nierolnicze. Dla 
tych miejscowości wejście w życie nowych 
planów możliwe będzie w I połowie przyszłego 
roku. 

Trzy pytania do Wójta Gminy Liszki
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Mija pół roku Pani pracy w Urzędzie 
Gminy w Liszkach. Jak ocenia Pani naszą 
gminę? 

Gmina Liszki ma ogromny potencjał. Już 
od pół roku poznaję specyfikę gminy, wszyst-
kie miejscowości, radnych, sołtysów i przede 
wszystkim społeczności szkolne, czyli dyrekto-
rów, rodziców i dzieci.

Położenie gminy daje ogromne perspektywy 
rozwojowe, a poza tym ludzie tutaj mieszkający 
chcą czegoś więcej. Wiele osób pracuje w Kra-
kowie i pragnie być bliżej miasta, natomiast my, 
jako samorząd, staramy się wychodzić naprze-
ciw ich oczekiwaniom w taki sposób, aby mogli 
spełniać się na terenie gminy Liszki.

Wcześniej pracowała  Pani w Urzędzie 
Miasta i Gminy Alwernia. Jakie są według 
Pani różnice i  podobieństwa pomiędzy 
obiema gminami?

W obydwu gminach widoczne jest ogromne 
zaangażowanie społeczności lokalnych w funk-
cjonowanie samorządu. Zarówno w Alwerni, jak 
i w Liszkach, mieszkańcy jednoczą się, tworząc 
stowarzyszenia, społeczności szkolne, Koła Go-
spodyń Wiejskich czy jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Chętnie poświęcają swój prywatny 
czas, aby w ich miejscowościach coś się działo. 
Jestem odpowiedzialna zarówno za oświatę, jak 
i za pomoc społeczną oraz pozyskiwanie środ-

ków i funduszy zewnętrznych, w związku z tym, 
to zaangażowanie dyrektorów, szkół i rodziców, 
w to, co się dzieje w danej miejscowości, jest 
bardzo wyraźne.

Do Pani kompetencji należy m.in. nad-
zorowanie polityki edukacyjnej w Gmi-
nie Liszki. Jak ocenia Pani pracę naszych 
szkół?

Patrzę na szkoły z dalszej perspektywy, po-
nieważ jestem człowiekiem z zewnątrz. Daje 
mi to większą możliwość obiektywnej oceny. 
Dostrzegam pewne braki w szkołach, chociaż-
by w kwestii doposażenia w odpowiedni sprzęt, 
za co winę ponosi reforma szkolnictwa. Dotych-
czas mieliśmy klasy od I do VI, teraz doszła VII  
i VIII, co wymagało uzupełniania np. w pracow-
nie biologiczne czy chemiczne, które w systemie 
6-klasowym nie były potrzebne. Teraz wszystkie 
szkoły będą funkcjonować w systemie 8-klaso-
wym, co powoduje braki sprzętowe dla starszych 
roczników. W związku z tym, wraz z GZEAS-em 
walczymy o dodatkowe środki subwencyjne, któ-
re chcemy przeznaczyć na wyposażenie takich 
klaso-pracowni. W czerwcu złożyliśmy wniosek 
o bardzo duży projekt edukacyjny, który umoż-

liwi modernizacje szkół, a co za tym idzie rozwój 
dzieci we wszystkich szkołach, ponieważ każda 
placówka może wziąć udział w projekcie, któ-
rego realizacja zapewni dzieciom skorzystanie 
z kształtowania tzw. kompetencji kluczowych. 
Możliwość doposażenia szkół zarówno w klaso-
pracownię językową, jak i pracownię kompute-
rową, zwiększy szansę dzieci na dostanie się do 
renomowanych szkół średnich, a naszym celem 
jest właśnie wyrównywanie szans pomiędzy 
dziećmi z gminy Liszki, a tymi z większych miast. 
Ważnym aspektem efektywnego funkcjonowa-
nia szkoły jest atmosfera. Prywatnie zauważam 
różnicę w podejściu do edukacji u moich dzie-
ci – dwóch nastolatków i jednego sześciolatka. 
Mój najmłodszy syn codziennie chętnie wstaje 
do przedszkola, opowiada o czekających go za-
jęciach albo wycieczkach. Niestety im dziecko 
starsze, tym entuzjazm w związku ze szkołą ma-
leje - moje starsze dzieci już 2 września pytają, 
kiedy będą wakacje. Dlatego chciałabym, żeby 
zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele mogli za-
oferować coś, dzięki czemu uczniowie z chęcią 
będą chodzić do szkoły. To, co ja mogę zrobić w 
tym kierunku, to umożliwić sprzęt, oraz pewne 
szkolenia dla nauczycieli, bo to podejście dzieci  
i młodzieży zależy przede wszystkim od peda-
gogów. Jest to bardzo trudne zadanie, którego 
nie da się zmienić jednym zarządzeniem Wój-

„Zawsze poświęcę czas mieszkańcowi, 
a dobro za każdym razem wraca” 

– wywiad z Zastępcą Wójta Gminy Liszki Anną Rajcą. 
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ta. Jednak to mój cel wewnętrzny, żeby nasze 
szkoły realizowały nie tylko naukową teorię, ale 
uczyły też radzenia sobie w życiu, co z pewnoś-
cią zaprocentuje w przyszłości.

Widoczne jest Pani zaangażowanie  
w sprawy związane z jednostkami Ochot-
niczej Straży Pożarnej.

Rzeczywiście, mam sentyment do Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Zarząd Gminny OSP de-
cyduje, która remiza, w którym roku ma być 
remontowana, a która jednostka stara się o sa-
mochód. W tym roku udało się złożyć wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie 
remizy w Kryspinowie w ramach programu Ma-
łopolskie Remizy. Otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości 70 000 zł, co umożliwi dostosowa-
nie sali i remont przy remizie. Jest to strategicz-
na jednostka, blisko jeziora, autostrady i drogi 
780, gdzie jest bardzo dużo wypadków. Rocz-
nie kryspinowscy strażacy wyjeżdżają na akcje 
około 160 razy. Uważam, że to dofinansowanie 
należy traktować jako sukces, ponieważ dostali-
śmy jedną z najwyższych dotacji w Małopolsce.

W naszym kraju już od dłuższego czasu 
ważnym tematem są świadczenia socjalne. 
Czy zmiany związane z wprowadzeniem 
programu „Rodzina 500+” wpłynęły 
na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Liszkach?

Zorganizowaliśmy trzecie urodziny programu 
500+, na które przyjechał Wojewoda Małopol-
ski Piotr Ćwik. Od lipca świadczenie 500+  jest 
przyznawane również na pierwsze dziecko. Bę-
dzie na pewno dużo pracy, ale GOPS jest na to 
przygotowany. Pan Wojewoda zauważył, że na-
sza jednostka działa bez zarzutu. Nasze pracow-
nice pomagają przy składaniu wniosków, które 
następnie są weryfikowane i kierowane do wy-
płaty. Wnioski można składać w tradycyjny spo-
sób, czy też elektronicznie przez konto bankowe 
lub internet. Jesteśmy na to przygotowani. Przy-
mierzamy się również do ponowienia wniosku  
o stworzenie świetlicy środowiskowej, gdzie bę-
dą organizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci ze 
specjalistami, a także będzie to miejsce, gdzie 
można przyjść, coś zjeść i odrobić lekcje.

Usługi opiekuńcze mamy na bardzo do-
brym poziomie, natomiast wszędzie brakuje 
pieniędzy, dlatego będziemy szukać środków  
i możliwości na zewnątrz. Z budżetu gminy jest 
naprawdę trudno przeprowadzić te wszystkie 
zadania. Potrzeb jest bardzo dużo, natomiast 
budżet niezależnie od zasobności zawsze jest 
niewystarczający. Dlatego będziemy razem  
z Panem Wójtem wskazywać priorytety i pewne 
rzeczy, które trzeba wdrożyć w odpowiedniej 
kolejności. Ja z racji moich kompetencji skła-
niam się w stronę człowieka i jego potrzeb, bo 
czasem niewielkie pieniądze, a trochę zaintere-
sowania i troski może pomóc, czego doświad-
czyłam niejednokrotnie. Mieszkańcy przycho-
dzą, czasem mają trudną sytuację życiową, 
potrzebują porozmawiać. Jeżeli jest to drobny 
problem, to od razu staram się go rozwiązać. 

Zawsze poświęcę czas mieszkańcowi, a dobro 
za każdym razem wraca.

9 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego podpisa-
ła Pani list intencyjny wspierający dalszą 
realizację projektu Małopolski Tele-Anioł. 
Dlaczego Gmina Liszki chce być częścią tej 
inicjatywy?

Uczestniczymy w programie Tele-Anioł, po-
nieważ zależy nam na dobru mieszkańców. 
Głównym założeniem tego projektu jest popra-
wa warunków życia osób niesamodzielnych po-
przez rozwój usług opiekuńczych, a także usług 
wykorzystujących technologie informacyjno-
komunikacyjne. Istnieje ogromna potrzeba 
wsparcia osób starszych czy osób, które mają 
trudności z czynnościami życia codziennego. 
Wiele osób samotnych, poprzez uczestnictwo 
w tym programie będzie mogło nawiązywać 
kontakty, czy po prostu z kimś porozmawiać. 
Telecentrum jest obsługiwane całą dobę przez 
ratowników medycznych i psychologów. Każdy 
osoba objęta programem Małopolski Tele-Anioł 
może zwrócić się do nich o pomoc. Od począt-
ku działania tego programu uratowano już  
65 osób. Każde życie jest warte wsparcia  
i ochrony, dlatego gmina Liszki chce uczestni-
czyć w tym programie.

Obejmując posadę zastępcy Wójta Gmi-
ny Liszki musiała Pani wyznaczyć sobie 
cele. Czy po pół roku udało się już jakieś 
zrealizować?

Jest jeszcze dużo do zrobienia. Chciałabym 
zrewitalizować lisiecki rynek, a także odnowić 
urząd w taki sposób, żeby ludzie mieli godne 
warunki pracy, bo na ten moment trudno jest 
efektywnie funkcjonować. To tak samo istotne 
zarówno dla naszych mieszkańców, jak i gości, 
bo odwiedzają nas naprawdę ważne osoby jak 
Marszałek Województwa Małopolskiego, Staro-
sta czy Wojewoda. Wygląd naszego urzędu wpły-
wa na wizerunek gminy, a obecnie nie jest on 
reprezentacyjny, dlatego trzeba o niego zadbać. 
Spotkanie w pomieszczeniu, w którym wszyscy 
są zgrzani, jest nie tylko niekomfortowe fizycz-
nie, ale i źle wpływa na pracę. Urząd Gminy  
w Liszkach powinien prezentować się bardziej 
elegancko, co nie jest kwestią wielkich pienię-
dzy, ale mądrego zarządzenia remontem.

Stworzyliśmy też kalendarz internetowy, do 
którego dostęp ma wójt, ja i sekretariat, więc 
na bieżąco jesteśmy informowani o swoich obo-
wiązkach, miejscach, czasie spotkań itp. Jest to 
bardzo wygodne, ponieważ papierowy kalendarz 
był niejednokrotnie tak pokreślony, że trudno 
było odczytać z niego, jakie teraz ma być wy-
darzenie. Kalendarz elektroniczny ułatwia nam 
pracę indywidualną, a także współpracę, po-
nieważ jesteśmy sobie w stanie szybko skoor-
dynować nasz plan. To drobna nowinka, ale też 
krok w stronę  modernizacji gminy. Wiele jest 
do zrobienia i na pewno w Liszkach nie można 
się nudzić.
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Informujemy, że można już ubiegać się  
o Kartę Mieszkańca naszej gminy, dzięki której 
można bezpłatnie wejść na teren Zalewu Na Pia-
skach, stać się członkiem programu Cashback,  
a także korzystać ze zniżek i promocji u lokal-
nych przedsiębiorców.

Jak zdobyć Lisiecką Kartę Mieszkańca? To 
bardzo proste! Wystarczy wypełnić wniosek  
i zgłosić się do Urzędu Gminy Liszki. Wniosek  

i regulamin można znaleźć na www.liszki.pl/dla-
mieszkanca/kultura/lisiecka-karta-mieszkanca 
bądź wypełnić wersję papierową w urzędzie.

Co więcej! Posiadacze Lisieckiej karty Miesz-
kańca nie muszą jej nosić przy sobie. Wystarczy 
bowiem zintegrować ją z telefonem za pomo-
cą aplikacji moblinej mGmina Liszki (dostępna  
w Sklepie Play i AppStore).

Firmy zainteresowane przyłączeniem sie do 
programu Lisieckiej Karty Mieszkańca zachęcamy 
do kontaktu z Referatem Kultury Promocji i Spor-
tu email: promocja@liszki.pl. Partnerami Progra-
mu Lisieckiej Karty Mieszkańca zostali już:
- Karczma Regionalna „Skansen Smaków” 
- LuxLimo - wynajem limuzyn 
- Biuro Turystyczne Antałek 
- Pizzeria Paolo 
- Stebar 
- MrStone 
- PCserwis24 
- KEBAB Holender 
- Materiałówka 
- Drabest 
- Eurowarsztat Damiko 
- Twój Relaks
- Auto Serwis Tomasz Pisz

17 lipca, lisiecki rynek 
odwiedził bus #Rodzina-
500Plus wraz z wojewo-
dą małopolskim Piotrem 
Ćwikiem, który wspólnie 
z zespołem Małopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego 
promował wprowadzenie 
świadczenia „Rodzina 500 
plus”, także na pierwsze 
dziecko. Przy okazji pro-
mocji rządowego projektu, 
wojewoda małopolski Piotr 
Ćwik podkreślił, że od 1 lip-
ca wystarczy złożyć tylko 
jeden wniosek na wszystkie 
dzieci. Odbyła się również 
krótka rozmowa na temat 
funkcjonowania programu 
z kierownictwem i pracow-
nikami Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lisz-
kach W spotkaniu uczest-
niczył również Wójt Gminy 
Liszki Paweł Miś.

Red.

Wizyta wojewody małopolskiego 
wraz z busem #Rodzina500Plus w Liszkach

Program LIsIecka kaRTa MIesZkańca rozpoczęty!
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Filia Gminnej 
Biblioteki Publicznej 

w Morawicy
15 listopada 2018 r. liczący 

11150 egzemplarzy księgozbiór 
biblioteki, został przeniesiony do 
nowej siedziby w dawnym budyn-
ku Alfy. 

Jasne, przestronne pomiesz-
czenia, odnowione i wyposażone 
w nowe meble, z kącikiem dla naj-
młodszych i małą czytelnią dla do-
rosłych, znacznie poprawiły este-
tykę i funkcjonalność placówki. 

Tak jak miało to miejsce  
w bibliotekach w Liszkach oraz Ka-
szowie, również Morawica została 
podłączona do elektronicznego 
katalogu, co wiązało się z zaku-
pem sprzętu oraz specjalnego 
oprogramowania. 

Filia nawiązała współpracę ze 
Szkołą Podstawową w Morawicy, 

w ramach której odbyło się już 
kilka lekcji bibliotecznych, mają-
cych zachęcić dzieci i młodzież do 
korzystania z zasobów naszej bi-
blioteki.

Chociaż książki w dobie Inter-
netu schodzą na dalszy plan, nie 
należy zapominać o ich licznych 
zaletach, do których należą przede 
wszystkim: wartość edukacyjna  
a także znamienny wpływ na roz-
wój osobowości każdego z nas. 
Niech myśl słynnego pisarza Um-
berta Eco: „Kto czyta książ-
ki żyje podwójnie” będzie dla 
wszystkich zachętą do korzystania 
z bogatej oferty biblioteki. Zapra-
szamy.

Biblioteka Publiczna Gminy 
Liszki Filia w Morawicy
Morawica 1 (budynek Alfy)

Telefon 12 312 72 18
Godziny otwarcia:

Wtorek – 13-18
Środa – 12-17
Piątek – 11-16

W sobotę, 1 czerwca na placu przy Szkole Podstawowej im. An-
toniego Sewiołka w Czułowie odbył się IV Gminny Dzień Dziecka. 
Wzorem lat ubiegłych na najmłodszych mieszkańców gminy Liszki 
czekały liczne atrakcje. Nie mogło zabraknąć występów, konkursów 
z nagrodami, animatorów tworzących balonów przeróżne kształty 
czy pokazu dużych baniek mydlanych. Dużym powodzeniem, jak 
co roku cieszyły się zjeżdżalnie i zamki dmuchane. Wydarzenie 
odbyło się pod patronatem Wójta Gminy Liszki.

Składamy wyrazy podziękowania dla osób, które aktywnie 
włączyły się w organizację IV Gminnego Dnia Dziecka, szczegól-
nie społeczności szkolnej oraz druhom OSP z Czułowa. Red.

IV Gminny Dzień Dziecka 
w czułowie za nami!

W samo południe 31 maja 2019 roku rozpoczęła się budowa 
ośrodka treningowego MKS Cracovia SSA w Rącznej!

Po przywitaniu gości przez Prezesa prof. Janusza Filipiaka 
głos zabrali: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wójt Gminy Lisz-
ki Paweł Miś, szef Ekstraklasy SA Marcin Animucki, Prezes Rady 
Nadzorczej COMARCH Elżbieta Filipiak, Wiceprezesi Cracovii - Mi-
chał Probierz i Jakub Tabisz oraz przedstawiciel firmy ŁĘGPRZEM, 
która wykona inwestycję. Następnie symbolicznie wbito łopatę, 
postawiono pierwsze cegły i podpisano Akt Erekcyjny. Uroczyste 
otwarcie obiektu zaplanowano na lipiec przyszłego roku. 

Red.

Ośrodek treningowy 
Mks cracovia W Rącznej
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 9 maja w Szkole Podstawo-
wej im. Świętej Matki Teresy  
z Kalkuty w Cholerzynie goś-
cili uczestnicy szesnastego już 
konkursu języka angielskiego, 
w którym wzięło udział 42 ucz-
niów reprezentujących dziesięć 
szkół z gminy Liszki. 

 Tematem przewodnim te-
gorocznej edycji były Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

 Konkurs składał się z dwóch 
etapów. W pierwszym uczest-
nicy rozwiązywali test. Na-
stępnie odbyła się część ustna,  
w której należało się wykazać 

poprawnym czytaniem tekstu, 
definiowaniem występujących 
w nim słów, znajomością po-
jęć z zakresu historii, geografii  
i kultury USA, oraz krótką wy-
powiedzią na wybrany przez 
siebie temat.

W stojącym na wysokim 
poziomie konkursie najlepszą 
okazała się Aleksandra Nędza 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego  
w Kryspinowie, która minimalnie 
wyprzedziła Jakuba Skorupkę 
ze Szkoły Podstawowej im. kpt. 
pil. Mieczysława Medweckiego 
w Morawicy i Ewę Skrabalak 
ze Szkoły Podstawowej im. An-
toniego Sewiołka w Czułowie. 
Grono laureatów uzupełnili We-
ronika Rydzyk ze Szkoły Podsta-
wowej im. Ojca Świetego Jana 
Pawła II w Jeziorzanach i Piotr 
Cyran ze Szkoły Podstawowej 
im. Świętego Józefa w Kaszo-
wie. Oprócz dyplomów, najlepsi 
uczestnicy otrzymali cenne na-
grody ufundowane przez Wójta 
Gminy Liszki, który, jak co roku, 
patronował konkursowi.

Jan Korpak

XVI GMInny kOnkuRs 
JęZyka anGIeLskIeGO

W piątek 14 czerwca, w cholerzyńskiej restauracji „Skansen Smaków”, odbyło się uroczyste 
wręczenie medali „Za zasługi dla Obronności Kraju”.To odznaczenie otrzymali wyróżnieni przez 
Ministra Obrony Narodowej rodzice, których przynajmniej trójka dzieci służyła, bądź służy w Wojsku 
Polskim. Medale wręczyli: zastępca komendanta Wojskowej Komisji Uzupełnień Major Witold Markowicz 
oraz Wójt Gminy Liszki Paweł Miś. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym rodzicom i dziękujemy za 
ich wkład w rozwój Polskich Sił Zbrojnych!

Red.

Wręczenie medali „Za zasługi dla Obronności kraju”
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Od początku wakacji w 
Ściejowicach działało let-
nie kino plenerowe. Co pią-
tek kilkudziesięciu mło-
dych widzów z terenu całej 
gminy Liszki spotykało się  
z ulubionymi bohaterami bajek 
i filmów. Można było obejrzeć 
m.in. film o krainie lodu, Pa-
nie Kleksie i Mikołajku. Przed 
każdą projekcją młodzi miesz-
kańcy naszej gminy oraz ich 
rodzice poznawali atrakcje tu-
rystyczne najbliższej okolicy. 
Spotkania odbywały się na te-
renie przy Szatni LKS Gwiazda 
Ściejowice. Dla każdego kino-
maniaka organizatorzy prze-
widywali drobny poczęstunek. 

Pierwszego września o godz. 

„na rynku lisieckim, 
pod wieży zegarem” 

– Relacja z II Festynu 
Gminno-Parafialnego w Liszkach

16.00 odbył się piknik podsumo-
wujący projekt, a o godz. 19.00 
ostatni seans w ramach kina.
Projekt jest współfinansowany 
ze środków Gminy Liszki.

Organizator: Stowarzysze-
nie Perspektywa. Współorga-
nizator: LGD Blisko Krakowa. 
Patronat: Skarby Blisko Kra-
kowa.

16 czerwca mieszkańcy na-
szej gminy mieli okazję do 
wspólnej zabawy podczas gmin-
no-parafialnego festynu w Lisz-
kach. 

Wydarzenie rozpoczęły wy-
stępy uczniów szkół z Kryspino-
wa, Liszek i Piekar. Po Mszy Świę-
tej na scenie pojawili się tancerze 
z  Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia 
Lisiecka. Mali artyści  zaprezen-
towali się w trzech programach: 

„Pognała wołki na Bukowinę” czy-
li  tańce górali Beskidu Śląskiego, 
tańce i piosenki Górnego Śląska 
oraz tańce Górali Spiskich. Na-
stępnie, wzorem ubiegłego ro-
ku, próbkę swoich umiejętności 
pokazali członkowie zespołu Cze-
remszyna z Ukrainy. Pochodzący 
z Tarnopola artyści zaprezento-
wali doskonałe aranżacje polskich  
i ukraińskich piosenek ludowych.

Największą widownię zgro-

madził występ gwiazdy wieczoru 
- Pawła Gołeckiego z zespołem. 
W czasie trwającego ponad go-
dzinę koncertu wokalista zapre-
zentował swoje najbardziej zna-
ne i lubiane utwory. 

Ostatnim punktem pro-
gramu była zabawa taneczna  
z Zespołem Tutejsi.  Podczas 
tego występu nie mogło oczy-
wiście zabraknąć „Lisieckiego 
Walczyka” w ich wykonaniu. I jak  
w piosence na parkiecie pod 
kościołem „wirowało w walczy-
ku lisieckich par parę”. 

Przez cały czas trwania im-
prezy dla dzieci przygotowa-
nych było wiele atrakcji: m.in. 
dmuchańce, wata cukrowa oraz 
lody. Na wszystkich uczest-
ników czekały pyszne ciasta  
i przekąski przygotowane przez 
Lisiecki Klub Seniora i członków 
Róży Żywego Różańca, działa-
jącej przy lisieckiej parafii.

Bardzo dziękujemy wszyst-
kim, którzy przybyli na festyn. 
Szczególne wyrazy wdzięczno-
ści kierujemy do tych, którzy 
aktywnie włączyli się w przy-
gotowania imprezy, zarówno 
ze strony Parafii Liszki, jak i 
Urzędu Gminy Liszki. Dzięku-
jemy również Spółce Komu-
nalnej Likom za udostępnienie 
agregatu, dzięki któremu za-
silana była scena i nagłośnie-
nie.

Red.

Letnie kino Plenerowe w Ściejowicach
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Przyszły profesor teologii 
urodził się 26 grudnia 1911 ro-
ku w Kryspinowie, jako dzie-
wiąte (przedostatnie) dziecko 
Marii z Rudników i Piotra Ró-
życkiego. Ojciec przed I woj-
ną światową pełnił przez kilka 
lat urząd wójta Kryspinowa, 
a w latach 30. XX wieku był 
starszym Bractwa Różańca 
Świętego, działającego przy 
kościele w Liszkach. Wycho-
wany w religijnej atmosfe-
rze, już jako dziecko Ignacy 

marzył by zostać kapłanem. 
Często gromadził wokół siebie 
grupę rówieśników i głosił im 
„kazania”.

Rodzice dostrzegli zdolno-
ści intelektualne syna i posła-
li go do szkoły powszechnej  
w Krakowie-Dębnikach, któ-
ra lepiej niż wiejskie placów-
ki była w stanie przygotować 
ich dziecko do nauki w szkole 
średniej. I rzeczywiście, zdol-
ny i pracowity chłopiec bez 
problemu dostał się do eli-

tarnego Gimnazjum św. Anny 
w Krakowie. Od drugiej klasy 
mieszkał w tzw. Małym Semi-
narium Duchownym, czyli in-
ternacie dla młodzieńców po-
ważnie myślących o obraniu 
stanu kapłańskiego. 

W 1930 roku Ignacy Różycki 
rozpoczął studia na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Szybko dał 
się poznać jako zdolny kleryk, 
toteż abp Adam Sapieha wy-
słał go na studia do Rzymu. 

TeOLOG MIłOsIeRDZIa BOżeGO
Nazwisko ks. Ignacego Różyckiego najczęściej 

przywoływane jest w związku z osobą Jana Pawła II 
lub dziejami kultu Bożego Miłosierdzia. Wkrótce ob-
chodzić będziemy 85. rocznicę udzielenia mu świę-
ceń kapłańskich. To dobry pretekst by przypomnieć 
sylwetkę wybitnego intelektualisty katolickiego.

Spotkanie z Janem Pawłem II
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Wiedzę teologiczną zdobywał 
na Uniwersytecie Angelicum, 
a formację kapłańską prze-
chodził w Papieskim Semina-
rium Francuskim. Aby ułatwić 
Różyckiemu dalsze studia  
w Wiecznym Mieście przeło-
żeni z Krakowa udzielili mu 
niezbędnych dyspens. Dzięki 
temu otrzymał przyspieszone 
święcenia diakonatu, a potem 
prezbiteriatu. Tych drugich 
udzielił mu 7 października 
1934 roku w katedrze wawel-
skiej rodak z Liszek bp Stani-
sław Rospond. 

Studia na Angelicum ukoń-
czył w lipcu 1937 roku, uzy-
skując doktorat z teologii. 
Kolejne osiem miesięcy spę-
dził w Monachium, gdzie po-
głębiał znajomość dogmatyki 
oraz filozofii i teologii średnio-
wiecznej. Do Krakowa wrócił  
w połowie 1938 roku. Wkrót-
ce rozpoczął pracę asystenta 
na Wydziale Teologicznym UJ.

Niestety, karierę dydak-
tyczno-naukową przerwał mu 
wybuch II wojny światowej. 
Wobec likwidacji uniwersyte-
tu oraz innych polskich szkół 
wyższych, ks. Różycki prowa-
dził tajne wykłady w semina-
rium ulokowanym w Pałacu 
Biskupim. W tym czasie dość 
często zaglądał do Liszek, by 
odwiedzić ks. proboszcza Pa-
rysia. 

Po wyparciu hitlerowców  
z Krakowa przez wojska so-
wieckie ks. dr Różycki ob-
jął obowiązki profesora  
w katedrze dogmatyki szcze-
gółowej na Uniwersytecie.  
W ciągu kilku miesięcy uzy-
skał habilitację. Dalszy awans 
po szczeblach kariery nauko-
wej zablokowały mu władze 
komunistyczne. Ministerstwo 
Oświaty wielokrotnie odrzu-
cało wnioski składane przez 
Wydział Teologiczny o nomi-
nację ks. Ignacego na profe-
sora nadzwyczajnego. Uda-
ło się to dopiero 1 maja 1954 
roku, czyli po śmierci Stali-
na. Niestety, niecałe pół roku 
później komuniści zlikwido-
wali Wydział Teologiczny UJ, 
a wykładowców oddelegowa-
li do pracy w utworzonej bez 
zgody Kościoła Akademii Teo-
logii Katolickiej w Warszawie. 

Podczas odwilży politycz-
nej krakowscy wykładowcy 
ATK, a wśród nich nasz boha-
ter zrezygnowali z pracy na 
warszawskiej uczelni. Podjęli 
natomiast wykłady w Semi-
narium Duchownym w Krako-
wie, w ramach którego Stoli-
ca Apostolska reaktywowała 
wyrzucony z UJ Wydział Te-
ologiczny. Nie było to jednak 
ostateczne pożegnanie z ATK. 
W 1964 roku ks. Różycki na 
nowo objął w niej obowiązki 
wykładowcy, a na przełomie 
1968 i 1969 roku otrzymał 
nominację na profesora zwy-
czajnego. Pracę dydaktyczną 
prowadził aż do 1982 roku.

Niewątpliwie najwybitniej-
szym uczniem ks. prof. Róży-
ckiego był ks. Karol Wojtyła. 
Jeszcze jako student przy-
szły Papież-Polak uczęsz-
czał na zajęcia seminaryjne 
prowadzone przez profesora  
z Kryspinowa. Wybitny dog-
matyk pozytywnie zaopinio-
wał pracę doktorską Wojtyły, 
a gdy ten przystąpił do przy-
gotowania habilitacji, udo-
stępnił mu na kilka lat pokój 
w swoim mieszkaniu przy  
ul. Kanoniczej 19.

Warto dodać, że zainte-
resowania księdza profesora 
Różyckiego nie kończyły się 
na teologii. Kochał muzykę. 
Chętnie grywał na fortepianie. 
Zdarzyło mu się nawet zastę-
pować lisieckiego organistę. 
W swoim mieszkaniu urządzał 
wieczorki muzyczne, podczas 
których grywał w duecie z ks. 
prof. Marianem Michalskim, 
skrzypkiem-amatorem.

Inną pasją ks. Ignacy by-
ła fotografia. Wykonał setki,  
o ile nie tysiące zdjęć, któ-
re potem prezentował pod-
czas organizowanych dla 
znajomych pokazów slajdów. 
Utrwalał na nich zabytkową 
architekturę oraz przyrodę.  
Z tym hobby łączyło się tak-
że zamiłowanie księdza pro-
fesora do turystyki. Dopóki 
mu siły pozwalały wspinał się 
na szczyty górskie, szusował 
na nartach w Tatrach, a po-
tem, gdy komuniści otwarli 
nieco granice, po stokach Alp.  
W miesiącach letnich wyruszał 
kajakiem na szlaki wodne. 

Wielkim pragnieniem ks. 
prof. Ignacego Różyckiego, 
było pozostawienie po so-
bie obszernego dzieła teolo-
gicznego. Niestety, najpierw 
nie sprzyjała temu atmosfe-
ra polityczna, potem z kolei 
nastąpiło wielkie zamiesza-
nie związane z soborem wa-
tykańskim II. Precyzyjny, 
naukowy wykład źle był wi-
dziany w epoce kontestacji 
doktryny katolickiej. Dodaj-
my, że ks. Różycki brał udział  
w pracach soboru, a potem 
synodów biskupich w Rzymie 
jako ekspert i doradca kard. 
Karola Wojtyły.

O wielkich kompetencjach 
naukowych ks. Ignacego 
świadczy m.in. fakt powie-
rzenia mu w latach 70-tych 
przez metropolitę krakow-
skiego oceny „Dzienniczka” 
s. Faustyny Kowalskiej. Gło-
szony przez tę świątobliwą 
zakonnicę Kult Bożego Mi-
łosierdzia, był w tym czasie 
zakazany i recenzja wybitne-
go autorytetu teologiczne-
go mogła przyczynić się do 
zmiany tego stanu rzeczy. 
Ks. Różycki, sam początkowo 
sceptyczny, po przeczytaniu 
„Dzienniczka” stał się wiel-
kim entuzjastą św. Faustyny 
i szerzonego przez nią prze-
słania Pana Jezusa. Jego opi-
nia przyczyniła się do znie-
sienia ograniczeń.

Najlepszym świadectwem 
kompetencji teologicznych 
naszego bohatera jest opinia 
Jana Pawła II, który zaliczył 
go do grona najwybitniej-
szych umysłów teologicznych 
świata, stawiając obok de Lu-
baca, von Balthasara i Conga-
ra. Dodajmy, że w zestawie-
niu z tymi tuzami teologii XX 
wieku prof. Różycki wyróżniał 
się wiernością Magisterium 
Kościoła i nie obciąża go wina 
za współczesną dekompozy-
cję doktryny katolickiej, cze-
go o pozostałych nie można 
powiedzieć.

Ostatnie miesiące życia to 
walka kapłana z Kryspinowa 
z poważną chorobą. Nieste-
ty przegrana. Ks. Ignacy Ró-
życki zmarł 14 października 
1983 roku.

Adam Kowalik
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30 maja, po raz XXXIX  
w Szkole Podstawowej im. św. 
Jana Kantego w Liszkach odby-
ło się Gminne Święto Piosenki  
i Tańca pod hasłem „Rozkołysz 
pieśnią świat...”. Patronat nad 
uroczystością objął Wójt Gmi-
ny Liszki, Pan Paweł Miś. Głów-
nym celem święta jest rozbu-
dzanie wśród dzieci i młodzieży 
zamiłowania do śpiewu, tańca  
i muzykowania, stworzenie ucz-
niom możliwości prezentacji 
własnych umiejętności i talen-
tów oraz wzmacnianie więzi ze 
środowiskiem lokalnym.

„Czym jest muzyka? Może po 
prostu niebem z nutami zamiast 
gwiazd?” I właśnie takie muzyczne 
niebo zgotowała nam w tym dniu 
cała plejada śpiewających, grają-
cych i tańczących gwiazd ze szkół 
podstawowych naszej gminy oraz 
przedstawiciele Zespołu Pieśni  
i Tańca „Ziemia Lisiecka”. Młodym 
artystom towarzyszyła cała ga-
ma instrumentów: magiczna har-
fa, pianino, wiolonczela, skrzyp-

ce, flet poprzeczny, akordeony  
i gitary. Każda szkoła została na-
grodzona dyplomem oraz upo-
minkiem w postaci książki „Sen 
Alicji, czyli jak działa mózg” oraz  
w związku z obchodzonym rokiem 
Stanisława Moniuszki, płytami  
z największymi dziełami tego 
wielkiego, polskiego kompozyto-
ra.

Pragniemy serdecznie po-
dziękować wspaniałym, niezwy-
kle utalentowanym, młodym 
artystom, którzy dostarczyli 
nam tak pięknych, muzycznych 
wzruszeń. Dziękujemy Szanow-
nym Opiekunom, dzięki którym 
młodzi artyści mogą realizować 
i rozwijać swoje muzyczne ta-
lenty i pasje. Dziękujemy Pa-
niom: Dorocie Kamińskiej, An-
nie Kruczek, Renacie Mądry, 
Jolancie Majce, Katarzynie Za-
bielskiej, Karolinie Ludwikow-
skiej, Anecie Kowalik oraz Pa-
nom Michałowi Gomułce, Pio-
trowi Krawczykowi, Robertowi 
Pazerze i Jakubowi Zielinie.

Gorąco dziękujemy Sołty-
sowi Liszek – Panu Józefowi 
Kowalikowi, za to, że zawsze 
znajduje czas, by być blisko 
wydarzeń, które dzieją się  
w naszej szkole. Szczególne 
wyrazy wdzięczności składa-
my Panu Januszowi Trojano-
wi i Piekarni „Łysa Góra” za 
ufundowanie pysznego, słod-
kiego poczęstunku dla wszyst-
kich uczestników święta oraz 
opiekunów i gości. Serdecznie 
dziękujemy również Radzie 
Rodziców przy SP w Liszkach 
za zakupienie materiałów i wy-
konanie elementów dekoracji, 
które będą służyły i uświetnia-
ły wiele szkolnych uroczysto-
ści.

Dziękując za to wspaniałe 
spotkanie, życzymy dzieciom 
wielu muzycznych sukcesów, 
pięknych wakacji, no i do zoba-
czenia za rok!

Szkoła Podstawowa 
im. św. Jana Kantego 

w Liszkach

XXXIX Gminne 
Święto Piosenki i Tańca
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Składamy serdeczne podzię-
kowania wicemarszałkowi Wo-
jewództwa Małopolskiego, Panu 
Łukaszowi Smółce za wsparcie 
i pomoc w związku z projektem 
pn. „Razem dla bezpieczeństwa 
- doposażenie jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej na terenie 
Gminy Liszki” współfinansowa-
nym w ramach Priorytetu V Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskie-
go na lata 2014-2020.

Został zakupiony następujący 
sprzęt za łączną kwotę 77.251,23 
zł:
1. torba PSP R1 - 1szt., detektor 

wielogazowy - 1 szt. - z prze-
znaczeniem dla jednostki OSP 
Czułów;

2. piła ratownicza spalinowa 

beton/stal; 1 szt., detektor 
prądu przemiennego; 1 szt., 
skaner termiczny Red Hawk 
z laserem 1 szt. dla OSP Ka-
szów;

3. Drabina ratownicza 1 szt, 
ubranie specjalne - 1 szt. dla 
OSP Kryspinów;

4. Agregat prądotwórczy - 1 
szt., pilarka spalinowa - 1 szt., 
torba PSP R1 - 1 szt., mane-
kin do RKO - 1 kpl - dla OSP 
Liszki;

5. Dyski świetlne/flara; 1 kpl, 
Zestaw ratownictwa medycz-
nego-torba PSP R1 + deska  
i szyny; 1 kpl, pasy bojowe  
z zatrzaśnikami - 4 szt., szelki 
bezpieczeństwa S-5 - 4 szt., 
kamizelka KED - 1 szt. dla 
OSP Mników; 

6. Defibrylator iPAD SP1 -  
1 szt., dyski świetlne/flara;  
1 kpl, podpora stabilizacyjna -  
1 szt., piła do wycinania szyb 
- 1 kpl, mostek przejazdowy 
- 2 szt., smok ssawny - 1 szt. 
dla OSP Morawica; 

7. Sanie ratownictwa lodowego 
(deska lodowa) - 1 szt., kom-
binezon termiczny - 1 szt. dla 
OSP Piekary; 

8. Ubranie specjalne - 2 szt., 
ubranie koszarowe - 5 szt., 
buty specjalne - 5 par - dla 
OSP Rączna; 

9. Aparat oddechowy - 2 szt., 
czujnik bezruchu - 2 szt. dla 
OSP Ściejowice; 

10. Aparat oddechowy - 2 szt. 
dla OSP Jeziorzany.
Z kolei 30 lipca 2019r. w Czuło-

wie odbyło się przekazanie dwóch 
motopomp zgodnie z realizacją 
zamówienia w ramach wyżej 
wymienionego projektu. Kwota  
z przetargu wyniosła 140.097,00 
zł. Pompy są własnością Gminy 
Liszki do dyspozycji wszystkich 
jednostek z terenu gminy Liszki. 
Podczas przekazania była obec-
na zastępca Wójta Gminy Liszki 
Anna Rajca, radny Gminy Liszki 
Grzegorz Korczek, a także soł-
tys wsi Czułów Mateusz Konik. 
Dziękujemy za pomoc druhom  
z OSP Czułów, za sprawną pomoc 
w rozładowaniu motopomp!

nowy sprzęt dla jednostek OsP 

z gminy Liszki!
W środę, 19 czerwca Wójt Gminy Liszki ofi-

cjalnie przekazał, zakupiony we współpracy 
z Województwem Małopolskim, nowy sprzęt 
ratunkowo-gaśniczy przedstawicielom jedno-
stek OSP z naszej gminy.
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Jak co roku 7 sierpnia, wyruszyła na piel-
grzymi szlak z kościoła w Liszkach grupa III 
– niebieska, której patronem jest święty Brat 
Albert, należąca do VI Wspólnoty Skawińsko-
Czernichowskiej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej 
na Jasną Górę. Głównym przewodnikiem gru-
py był wikariusz lisieckiej parafii, ksiądz Adam 

Ból, który z pomocą neoprezbitera, księdza Ja-
na Stołowskiego, prowadził pątników do Maryi. 
Tegorocznym tematem PPK na Jasną Górę były 
słowa „W mocy Bożego Ducha”. 

Pielgrzymka nazywana jest przez wielu reko-
lekcjami w drodze. Jest to święty czas spotkania 
z Bogiem i drugim człowiekiem – bo przecież 
„każdy siostrą, bratem jest”. W czasie drogi pąt-
nicy mierzą się ze swoimi słabościami i bólem, 
ale doznają także przeogromnej dobroci gospo-
darzy, którzy otwierają przed nami swoje „ser-
ce, domy, spiżarki, łazienki” – jak zwykle mó-
wi główny przewodnik naszego członu – ksiądz 
Bogdan Sarniak. 

Pielgrzymi szlak przemierzaliśmy zanosząc 
modlitwy w różnych intencjach, szczególnie pa-
miętając o papieżu Franciszku, naszej Ojczyźnie 
oraz o księdzu arcybiskupie Marku Jędraszew-
skim. Towarzyszył nam również święty Jan Pa-
weł II w nagraniach z jego homilii i przemówień 
z drugiej papieskiej wizyty w Polsce w 1983 ro-
ku. Nie zabrakło również czasu na ciszę w na-
szej grupie, dzięki której każdy pielgrzym mógł 
w swoim sercu rozważać usłyszane w ciągu dnia 
Słowo Boże, konferencje, kazania.

Grupa III liczyła w tym roku 218 pielgrzymów 
(167 sióstr i 51 braci). Na pielgrzymi szlak po raz 
pierwszy wybrało się 40 osób, a w przedziałach 

39. PPk - Z Liszek na Jasną Górę 
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wiekowych: 0-13 lat oraz powyżej 60 lat, wędro-
wało równo po 35 pielgrzymów. Pod względem 
geograficznym najwięcej pątników było z Rącz-
nej (23 osoby), z Liszek (19 osób) oraz na trze-
cim miejscu ex aequo z Nowej Wsi Szlacheckiej, 
Mnikowa i Kaszowa (po 18 osób). 

Śpiewając pieśni maryjne, piosenki piel-
grzymkowe oraz przyśpiewki o naszej grupie, 
które dodawały nam siły, przemierzyliśmy szlak 
pielgrzymi z uśmiechami na twarzach. Opaleni, 
radośni, napełnieni Duchem Świętym, 11 sierp-
nia stanęliśmy u stóp Czarnej Madonny, aby 
zobaczyć Jej zatroskane oblicze i pokłonić się 
przed Nią.

O bezpieczeństwo pielgrzymów na drodze 
czuwali najlepsi porządkowi: Tomasz Powroźnik, 
Marcin Biel, Paweł Suchan, Robert Urbaniec, Ma-
rek Legutko, Sebastian Kuś oraz Michał Romek. 
Kwaterowaniem pielgrzymów w domach, przy-
gotowywaniem noclegów w szkołach oraz wszel-
kimi aspektami organizacyjnymi zajmowali się: 
Kamil Buczek, Natalia Drzewińska, Stanisław 
Kozioł oraz Barbara Szewczyk. Grupa muzyczna 
w składzie: Monika Buczek, Małgorzata Buczek, 
Joanna Buczek, Anita Grzesiak, Sylwia Sotwin 
oraz Agata Jezioro z 6 letnią córeczką Weroni-
ką wspólnie z pielgrzymami śpiewała na chwałę 
Bożą. Trzech braci: Konrad Kupiec, Jakub Ko-
wal oraz Dawid Soja, pełniąc funkcję technicz-
nych dbali o nagłośnienie, za którego użyczenie 
dziękujemy księdzu proboszczowi Władysławowi 
Szymoniakowi. Pątnikom z problemami ortope-
dycznymi pomagała Katarzyna Bobak, znana ja-
ko Pani Stópka. Serdecznie dziękujemy również 
braciom, którzy podjęli się służby codziennego 
rozładowywania i pakowania bagaży, na czele  

z sołtysem wsi Baczyn, Marcinem Soją. Nieoce-
nioną służbę pełnili nasi kierowcy, bracia: Józef 
Gruca, Edward Buczek oraz Wiesław Sroka. 

Spotkanie popielgrzymkowe dla wszyst-
kich pielgrzymów oraz służb pielgrzymkowych  
14 września w parafii św. Mikołaja w Liszkach. 
Rozpoczniemy Mszą Świętą o godzinie 18.00. 
Serdecznie zapraszamy! 

Maszeruje Trójka na Jasną Górę!
I tak śpiewa – chwalmy Pana!
I tak śpiewa – cześć Maryi!
Maszeruje Trójka na Jasną Górę!

Sylwia Sotwin
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Realizując odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych gmina musi stosować przepisy 
prawa i w ich granicach Rada Gminy musi podej-
mować uchwały wykonawcze. System odbioru od-
padów powinien się bilansować. Zgodnie z usta-
wą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
z 13.09.1996r. (Dz.U. 2018 poz. 1454 ze zmianami), 
gmina nie może dopłacać do systemu gospodaro-
wania odpadami z innych wpływów i nie może rea-
lizować innych zadań z wpływów z opłaty za gospo-
darowanie odpadami. Z opłat od mieszkańców Gmi-
na ma obowiązek pokrycia kosztów wynagrodzenia 
przedsiębiorcy, obsługi administracyjnej systemu 
oraz edukacji ekologicznej. Obowiązujące stawki 
opłat w 2018 roku nie bilansowały systemu.

W 2019 roku na terenie gminy Liszki z nieru-
chomości zamieszkałych odbiera i zagospodaro-
wuje odpady komunalne firma PW Miki Mieczysław 
Jakubowski. W przetargu ogłoszonym we wrześniu 
ubiegłego roku ofertę na 2019 rok złożyły trzy fir-
my:
1. Remondis Kraków Sp. z o.o. (4.048.507,70 zł)
2. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarowania 
Odpadami Sp. z o.o. (3.984.509,23 zł)
3. PW Miki Mieczysław Jakubowski (3.941.894,16 zł)

Wynagrodzenie firmy wykonującej usługę od-
bioru wzrasta. Pomimo że, firma PW Miki okaza-
ła się najtańsza to oferowane kwoty są wysokie  
w porównanie do lat ubiegłych:
2016r.– 1.270.080,00 zł/rok 
2017-2018r. – 1.568.160,00 zł/rok 
2019r. – 3.941.894,16 zł/rok

Podwyżki to efekt kilku czynników. Jedna  
z ważniejszych pozycji „odpowiedzialna” za 
wzrost kosztów całego systemu odbioru odpadów 
to opłata środowiskowa. Firmy odbierające odpa-
dy od mieszkańców zostały zobowiązane również 
do wykonania szeregu kosztownych inwestycji, 
bez których nie mogłyby świadczyć usług m.in. 
obligatoryjny monitoring terenów składowania 
odpadów czy operaty przeciwpożarowe. Do tego 
należy dodać wzrost cen benzyny, energii, płacy 
minimalnej. Wpływa to bezpośrednio na koszty 
ponoszone przez przedsiębiorców. Koszty te fir-
my przystępujące do przetargu musiały zawrzeć 
w ofertach przetargowych. 

Mobilny Punkt PSZOK
Przypominamy, że na działce nr 2055 w Liszkach (parking naprzeciw Urzędu Gminy) oraz na działce 

nr 629/3 w Kaszowie (parking przy Remizie OSP) w drugą sobotę miesiąca (poza dniami świątecznymi) 
jest podstawiany specjalistyczny samochód. W ww. miejscach można przekazać m.in. odpady wielkoga-
barytowe, odpady zielone (w workach), metal, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia 
i baterie, zmieszane odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe pochodzące z drobnych remontów 
(zapakowane w worki o odpowiedniej wytrzymałości – maksymalnie 10 worków 120l). Punkty NIE PRZYJ-
MUJĄ m.in. odpadów zmieszanych, opon z ciągników i samochodów ciężarowych, części samochodowych, 
popiołu. 

Punkty funkcjonują: od kwietnia do września w godz. 12.00-17.00; od października do marca w godz. 
10.00-13.00. Objazdowy odbiór odpadów wielkogabarytowych i problematycznych w 2019 r. odbędzie się 
w październiku, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramach dla poszczególnych miejscowości. 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ani samorząd, ani tym bardziej firmy nie mia-
ły i nie mają wpływu na zmiany przepisów prawa 
wprowadzające szereg wymogów.

Z roku na rok wytwarzamy również coraz wię-
cej odpadów:
2015r. – odebrano 2061,88 Mg 
2016r. – odebrano 2822,44 Mg 
2017r. – odebrano 3279,88 Mg 
2018r. – odebrano 3486,18 Mg
Powyższe wartości dotyczą tylko odpadów zmie-
szanych.
W 2018r. przeciętnie mieszkaniec wytworzył 
315,09 kg odpadów, a dla przykładu w:
2015r. – 206,44 kg 
2016r. – 256,62 kg 
2017r. – 287,95 kg

W związku z ww. okolicznościami trudno się 
spodziewać niższych kwot w kolejnym przetargu. 
Niewykluczone, iż będzie konieczna kolejna pod-
wyżka opłat. Dzieje się to nie tylko w sąsiednich 
gminach, ale i w całej Polsce.

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Odbiór odpadów w Gminie Liszki w 2019 roku
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 Szkoła Podstawowa im. św. 
Matki Teresy z Kalkuty w Cho-
lerzynie przystąpiła do I edycji 
konkursu grantowego „Blisko 

lotniska” - 2018. Dzięki środ-
kom finansowym z Kraków Air-
port w kwocie 30 tys. zł młodsi 
mieszkańcy Cholerzyna zyskali 

Tour de Pologne ponownie w gminie Liszki!

przyjazne, bezpieczne miejsce, 
które posłuży zarówno rozwija-
niu ich sprawności fizycznej, jak 
i budowaniu relacji społecznych 
takich jak nawiązywanie kon-
taktów rówieśniczych, współ-
praca w zespole, empatia, prze-
strzeganie zasad współżycia  
w grupie. 

 Budowa placu zabaw poka-
zała, jak bardzo możemy liczyć 
na rodziców dzieci uczęszcza-
jących do naszej szkoły jak i 
mieszkańców Cholerzyna, któ-
rzy aktywnie włączyli się w to 
przedsięwzięcie. Podziękowa-
nia kierujemy również do Wój-
ta Gminy Liszki, który pomógł  
w sfinansowaniu przygotowania 
niezbędnej dokumentacji. 

 Po uroczystym otwarciu 
placu zabaw „Pod skrzydłami” 
podczas pikniku rodzinnego 
nadszedł czas na korzystanie ze 
znajdujących się tam sprzętów 
– radości dzieci nie było końca!

SP CHOLERZYN

W sobotę, 3 sierpnia przez gminę Liszki przejechali najlepsi kolarze z całego świata w ramach 
wyścigu Tour de Pologne. Zwycięzcą I Etapu KRAKÓW-KRAKÓW został Pascal Ackerman (Niem-
cy). Wzorem ubiegłego roku, jednym z ważniejszych punktów etapu była Górska Premia TAURON  
w Kaszowie, którą zdobył Charles Planet (Francja). Czekamy już na kolejną edycję wyścigu!

Plac zabaw 
„Pod skrzydłami”
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W tym roku stuknęła nam trzydziestka. To 
okrągła rocznica i przy tej okazji przeglądamy 
stare zdjęcia i robimy plany na przyszłość. Za-
czynaliśmy w 1989 roku w małym domku przy 
ulicy Salezjańskiej w Krakowie. Było nas wte-
dy sześcioro, nasz założyciel, dr. inż. Ryszard 
Gacek i pięciu zapaleńców. Od początku dzia-
łali w branży elektrycznej. Produkowali prze-
dłużacze i rozdzielacze, zaopatrywali hurtow-
nie elektryczne. 

Od tamtego czasu świat 
się zmienił a my wraz z nim. 
Rozwinęliśmy się. Nasi Klienci 
to duże koncerny, wysyłamy 
produkty na cały świat. Od po-
nad dwudziestu lat projektu-
jemy produkcję i wytwarzamy 
wiązki elektryczne. Trafiają do 
autobusów i skuterów elek-
trycznych, sprzętów AGD, dys-
trybutorów paliw na stacjach 
benzynowych i do wielu innych 
urządzeń, które służą ludziom. 
Ich niezawodność jest najważ-
niejsza, w wielu przypadkach 
zależy od niej ludzkie życie, 
a zawsze – ich komfort życia 
i pracy.

Zdajemy sobie sprawę  
z odpowiedzialności, jaką jest 
prowadzenie biznesu. Szkolimy 
się nieustannie, pracujemy 
zgodnie z normami ISO 9001, 
14001 i normami branżowy-
mi dla produkcji elektrycznej. 
Nie tylko jakość naszych wią-
zek jest dla nas istotna, jakość 
otoczenia, środowiska w któ-
rym żyjemy jest dla nas równie 
ważna. To właśnie ze wzglę-
du na nią, zainstalowaliśmy 
panele fotowoltaiczne, dzięki 
którym energia elektryczna 
dla naszych potrzeb będzie 
pochodzić z czystych źródeł. 
Dbamy o nasze otoczenie naj-
lepiej jak potrafimy, zdajemy 

sobie sprawę z tego, że wielu 
okolicznych mieszkańców, dla 
których jesteśmy nowym są-
siadem, dobrze pamięta czasy, 
gdy po terenie, gdzie stoi za-
kład produkcyjny Omegi, bie-
gały sarny i bażanty. Staramy 
się minimalizować naszą inge-
rencję w środowisko natural-
ne. Równocześnie spełniamy 
oczekiwania naszych Klientów, 
które są coraz większe bo tak 
dziś wygląda rynek: szybciej, 
więcej, taniej. 

Coraz lepiej obsługujemy 
klientów w coraz większym ze-
spole firmy. Każdy z nas chce 
być obsłużony jak najlepiej, 
gdy jest klientem. Rozumiemy 
więc naszych Odbiorców i sta-
ramy się ich tak traktować, jak 
sami tego oczekujemy. Trzeba 
jednak przyznać, że jest to co-
raz trudniejsze, bo ilość rów-
nocześnie prowadzonych pro-
jektów rośnie a wraz z nimi 
tempo pracy w Zespole. Ludzie 
dają z siebie wszystko, bo za-
leży im na jakości i na wyni-
kach. I udaje się nam, mimo 
tych rosnących wymagań ryn-
ku, zmniejszać ilość reklamacji 
i osiągać cele, jakie zakładamy. 
Jesteśmy z tego dumni.

Wszystko to dzieje się tu-
taj, w Morawicy, a zaczęło  
w listopadzie 2015 roku. 

Żyjemy po sąsiedzku od pra-
wie czterech lat. Gdy się tu 
wprowadziliśmy nasz Zespół 
liczył 111 osób, dziś jest już 
nas już prawie 180. Niektórzy 
z naszych Pracowników są  
z nami od kilkunastu lat, 
mieszkają w Krakowie i co-
dziennie dojeżdżają firmowym 
busem lub swoimi samocho-
dami, umawiają się tak, żeby 
w aucie były cztery osoby, to 
pozwala oszczędzać paliwo  
i miejsca na parkingu dookoła 
Firmy. Ale jest też w Omedze 
prawie 30 Pracowników z oko-
licznych miejscowości, niektó-
rzy przyszli do nas do pracy 
na produkcję i są tam do dziś, 
inni zaczynali jako Pracownicy 
produkcyjni – Operatorzy,  
a później skorzystali z możli-
wości awansu wewnętrznego  
i wybrali pracę w biurze, jesz-
cze inni przyszli do nas od razu 
na stanowiska biurowe.

W Omedze pracują fajni, 
pomocni ludzie. Zapytaliśmy 
Operatorów o opinię na te-
mat Firmy, dlaczego są tu  
a nie gdzieś indziej, czego się 
nauczyli podczas pracy przy 
produkcji wiązek. Większość  
z nich powiedziała, że Omega 
to pracodawca wymagający, że 
pracują tu „fajni, pomocni lu-
dzie”, że podoba im się szacu-
nek i życzliwość z jaką się spo-
tykają ze strony przełożonych  
i że nauczyli się wielu czynno-
ści, których „nie spotyka się na 
codzień”, a poza tym partner-
stwa, samodyscypliny i cierp-
liwości. Polecają pracę u nas 
osobom „dokładnym, odpo-
wiedzialnym, które mieszkają  
w okolicy i lubią ręczne robótki”.

Pracownicy, produkcyjni  
i pozaprodukcyjni, są w Omedze 
najważniejsi i staramy się, aby 

Zależy nam, aby ludzie mogli 
jak najwięcej zarabiać 
i lubili montować 
wiązki w Omedze
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17 czerwca 2019 roku, wicemarszałek Województwa Małopol-
skiego Łukasz Smółka oficjalnie rozdał dofinansowania na zakup 
samochodów, sprzętu i umundurowania dla 92 jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej z 30 gmin małopolski. Promesę na łączną 
kwotę 13820,00 zł dla jednostek z Czułowa, Ściejowic, Kaszowa, 
Morawicy i Kryspinowa z rąk Wicemarszałka odebrała Anna Raj-
ca, Zastępca Wójta Gminy Liszki wraz z przedstawicielami OSP. 
Gratulujemy! Red.

Promesa w ramach konkursu 
„Bezpieczna Małopolska 2019” 

dla pięciu jednostek OsP z gminy Liszki!

o tym wiedzieli. Zależy nam 
na ich dobrym samopoczuciu, 
na tym, aby mogli się rozwijać 
pracując tutaj, aby czuli satys-
fakcję z pracy i odnosili w niej 
sukcesy. 

Dlatego kładziemy najwięk-
szy nacisk na rozwój naszej 
Firmy w tym obszarze, na relacje 
partnerskie, ciągłe usprawnianie 
procesów produkcyjnych i kultu-
rę pracy opartą na szacunku do 
człowieka, surowców i produk-
tów. Im lepiej będziemy umieli 
wszyscy gospodarować tym, co 
mamy do dyspozycji – tym wię-
cej nasza Firma zarobi – tym 
więcej będziemy mogli zapłacić 
ludziom za ich pracę i serce jakie 
w nią wkładają. Nie ma dla nas 
większej satysfakcji.

Na tym zależy nam najbar-
dziej i tego sobie z okazji na-
szego trzydziestolecia życzymy 
– aby ludzie mogli jak najwię-
cej zarabiać i lubili montować 
wiązki w Omedze. W końcu  
w pracy spędzamy większość 
naszego życia, więc niech to bę-
dzie przyjemne i godne życie.

Uruchamiamy właśnie no-
wą formułę zatrudnienia dla 
osób, które mają małe dzieci  
a chcą być aktywne zawodo-
wo. Rozumiemy, że nie jeste-
ście w stanie przyjść do pra-
cy na 6 rano ani pracować na 
dwie zmiany. Dlatego proponu-
jemy Wam przyjazne dla mło-
dych rodziców godziny pracy: 
8–16. Jesteście zaintereso-
wani? Macie dzieci w wieku  
0–III klasy szkoły podstawo-
wej? Prześlijcie swoje CV:
• Na adres mailowy: hr@ze-

omega.pl,
•  Pocztą tradycyjną: Morawica 

375, 32-084 Morawica, 
•  Przynieść osobiście, na 

przykład idąc z dzieckiem 
na spacer.

• Lub zadzwonić, aby dopytać 
o szczegóły: 12 390 66 00 
(w godzinach 8–16),

A może najpierw chcecie 
zobaczyć jak wygląda produk-
cja w Omedze? Zaglądnijcie na 
www.zeomega.pl. Serdecznie 
zapraszamy!

Zarząd i Kierownictwo 
Z.E. Omega

(artykuł sponsorowany)

Podczas IX Sesji Rady Gminy Liszki (25.06.2019 r.) zostały 
oficjalnie wręczone stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe 
mieszkańców naszej gminy. Uhonorowani zostali: Aleksandra 
Wsołek (lekkoatletyka), Maria Górka (łucznictwo) oraz Jakub Su-
chan (pływanie).

Na kolejne sukcesy nie trzeba było długo czekać ponieważ 
Aleksandra Wsołek z czasem 54,01 zdobyła złoty medal na dy-
stansie 400m na 73. PZLA Mistrzostwach Polski U20 (Racibórz, 
3-5.07.2019r.), a Maria Górka powtórzyła swój wynik z ubiegłego 
roku i zdobyła brązowy medal na LXVIII Mistrzostwach Polski 
Juniorów w łucznictwie (Kraków, 26-28.07.2019 r.).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Red.

sukcesy lisieckich stypendystów!
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W tym roku przypada 75. rocznica udziału 
Wojska Polskiego w kampanii włoskiej i bitwie 
pod Monte Cassino. Wśród uczestników tych 
zmagań byli także mieszkańcy naszej gminy. 
Niektórzy wrócili do domów, inni pozostali na 
obczyźnie na zawsze. Pod niebem Italii spo-
czywa m.in. Adam Tyrała z Kaszowa, rocznik 
1910. 

Wezwanie do wojska otrzymał w sierpniu 
1939 roku, gdy kosił trawę na łące. W domu 
zostawił żonę Zofię (z Saburów), która była  
w ciąży oraz trójkę dzieci. 24 sierpnia zo-
stał wcielony w szeregi 5 Batalionu Saperów. 
Kampanię wrześniową odbył prawdopodobnie  
w jednym z oddziałów mobilizowanych przez 
tę jednostkę. 20 września dostał się do so-
wieckiej niewoli we Włodzimierzu Wołyńskim. 
Kolejne miesiące spędził w obozach jenieckich  
w Krzywym Rogu, Północnym Obozie Kolejo-
wym Siewżełdorłag i Juży. W tym czasie rodzina 
otrzymała od niego zaledwie 2 kartki pocztowe 
zawierające zgodnie z regulaminem 25 słów. 

Wolność przyniosło mu wstąpienie do ar-
mii tworzonej w ZSRS przez gen. Władysława 
Andersa. Stało się to 3 września 1941 roku. 
Otrzymał przydział do formowanego na nowo 

5 Batalionu Saperów. Służył najpierw w par-
ku saperskim, a 22 marca 1942 roku został 
przeniesiony do 2 kompanii. Dodajmy, że 26 
lipca 1943 roku 5 Baon Saperów otrzymał na-
zwę Kresowego. Adam Tyrała wraz z oddzia-
łem przebył drogę wiodącą z Rosji, przez Bliski 
Wschód, do Włoch. Brał udział w bitwie pod 
Monte Cassino, o czym świadczy przyznany 
mu pośmiertnie Krzyż Pamiątkowy. 

Z lakonicznych zapisów w dokumentach 
wojskowych niewiele można się dowiedzieć  
o udziale sapera Tyrały w walkach na terenie 
Włoch. Znajdujemy natomiast informację, że 
kilka tygodni po bitwie o Monte Cassino wybrał 
się do Neapolu, by zwiedzić słynne miasto. Nie-
stety, uczynił to bez wymaganej przepustki, 
co przypłacił kilkoma dniami aresztu lekkiego. 
Wiemy także, że 19 lipca został oddelegowa-
ny do 5 Sanitarnego Ośrodka Ewakuacyjnego.  
W szeregi 5 Batalionu wrócił 6 sierpnia. Tym 
razem przydzielono go do 5 kompanii. 

Śmiertelną ranę otrzymał w rejonie miej-
scowości Bagno. Tuż po wyjściu z bunkra do-
sięgły go odłamki granatu rzuconego przez 
niemieckiego żołnierza. Zmarł 29 października 
1944 roku. Obrzędy pogrzebowe odprawił ka-
pelan o. Władysław Słomiński, franciszkanin. 
Prosty grób żołnierski znajduje się na cmenta-
rzu wojskowym w Galeata. 

żołnierze Rzeczypospolitej 
 aDaM TyRała



W
W

W
.LISZK

I.pL
Z

iem
ia l

isiec
k

a – m
aj – sierpień 2019

21

Wiadomość o śmierci męża i ojca na polu 
chwały żołnierskiej trafiła do rodziny w Kaszo-
wie za pośrednictwem krewnych kolegi fron-
towego z Czułowa. Dotąd nie mieli od niego 
żadnej wiadomości, poza wspomnianymi kart-
kami z obozu. Dopiero kilka lat po wojnie ro-

dzina otrzymała paczkę zawierającą fotografie, 
rzeczy osobiste i dokumenty Adama Tyrały,  
w tym sześć odznaczeń wojskowych. Najmłod-
szy syn, także noszący imię Adam, urodził się 
podczas ucieczki w 1939 roku i nie poznał oj-
ca. AK

Rocznica pacyfikacji Liszek i kaszowa

Święto Wikliny w Jeziorzanach zorganizowane 7 lipca przez Stowarzyszenie „Sukces” zgromadziło 
na boisku sportowym mieszkańców okolicznych sołectw. W programie m.in. pokaz grodzenia,  

czyli wyplatania wiklinowych koszy, występy artystyczne młodzieży, mecze miejscowych drużyn  
z gośćmi z Piekar i Tyńca, licytacja charytatywna, loteria fantowa.

76 lat temu, 4 lipca 1943 roku w Lisz-
kach, niemieccy żołnierze po całodzien-
nych torturach, zamordowali 30 miesz-
kańców wsi. Trzy dni wcześniej podob-
nej rzezi 26 osób dokonali w Kaszowie.  
W bestialski sposób zamordowano ko-
biety, młodzież, inteligencję i chłopów,  
a także osoby w podeszłym wieku.

Pamiętajmy o wszystkich, dzięki 
ofierze których dziś możemy nazy-
wać się Polakami i mówić w ojczystym 
języku. Nigdy nie zapomnijmy o tych 
tragicznych dniach i ludziach, którym 
odebrano życie.

Referat Kultury Promocji i Sportu 
przygotował dwa krótkie filmy z rela-
cjami świadków tamtych tragicznych 
wydarzeń. Obejrzeć je można na ofi-
cjalnej stronie Urzędu Gminy w za-
kładce „multimedia”.
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Przez dwie ostatnie niedziele 
lipca na stadionie LKS Kaszo-
wianka Kaszów odbywał się ko-
lejny Letni Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Liszki. 
W turnieju wzięło udział tra-
dycyjnie osiem drużyn naszej 
gminy: Gwiazda Ściejowice, 
Iskra Czułów, Kaszowianka Ka-
szów, Liszczanka Liszki, Lotnik 
Kryspinów, Strażak Rączna, Tę-
cza Piekary i Wisła Jeziorzany. 
W niedzielę 21 lipca drużyny 
walczyły o wejście do półfina-
łów rozgrywając mecze w wylo-
sowanych wcześniej w siedzibie 
Gminy Liszki parach ćwierćfina-
łowych. I tak do półfinałów 28 
lipca przeszły 4 drużyny: Ka-
szowianka Kaszów, Liszczanka 
Liszki, Lotnik Kryspinów i Wisła 
Jeziorzany. W finale, podobnie 
jak w ubiegłym roku, zmierzyły 
się ekipy z Kaszowa i Jeziorzan, 
które pokonały swoich rywali w 
meczach półfinałowych. Najlep-
szą drużyną naszej gminy oka-
zała się ekipa z Kaszowa, która 
piąty raz z rzędu została Letnim 
Mistrzem Gminy Liszki i zdobyła 
Puchar Wójta.

W niedzielę 28 lipca wręczono 
też nagrody indywidualne. Tytuł 
MVP Turnieju otrzymał Krzysztof 
Zawora (Kaszowianka Kaszów), 
królem strzelców został Bartosz 
Kiełbus (Kaszowianka Kaszów), 
a najlepszym bramkarzem tur-
nieju okazał się Jakub Kozłowski 
(Kaszowianka Kaszów). 

Mecze turniejowe sędziowali: 
Sławomir Steczko, Wojciech Cu-
ryło i Tomasz Chajdecki. 

Turniej prowadził Andrzej 
Mądry - spiker, a zarazem kie-
rownik drużyny z Kaszowa. 

Patronatem medialnym Tur-
niej objął Futbol Małopolska. 
Redaktor, Piotr Kwiecień, tak 
podsumował tegoroczną impre-
zę: ,,Turniej jak zwykle okazał 
się organizacyjnie i sportowo 
wielkim wydarzeniem. Gmina 
Liszki futbolem stoi i ponownie 

było to widać. Lokalna społecz-
ność żyje rywalizacją wszyst-
kich klubów z Gminy Liszki, 
a Wójt Paweł Miś rokrocznie 
jest aktywnym obserwatorem 
wydarzeń organizowanego  
w ostatnich latach tylko przez 
Kaszowiankę turnieju. Upal-
na pogoda sprzyjała wizytom  
w suto wyposażonym grill-ba-
rze, gdzie można było spożyć 
ciepły posiłek i co najważniej-
sze zimne napoje czy lody. 
O okazałą oprawę, wartościo-
we nagrody, statuetki i ogrom-
ne puchary zadbali sponsorzy: 
Wójt Gminy Liszki Paweł Miś, 
LKS Kaszowianka, Piekarnia Ły-
sa Góra, Wyrób Wędlin Trady-
cyjnych „Wolarek” oraz „Spe-
cjały Lisieckie” Janusz Krom-
ka. Nagrody i medale dla ekip  
z podium oraz puchary i dy-
plomy dla pozostałych uczest-
ników wręczali Andrzej Mą-
dry - kierownik Kaszowianki  
i spiker zawodów oraz Andrzej 
Urbaniec - prezes Kaszowian-
ki. O walory artystyczne jak 
zwykle zadbały dziewczęta ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ka-
szowie pod przewodnictwem 
Pani Renaty Mądry. Dzięki tej 
grupie mieliśmy przed wielkim 
finałem wyprowadzenie drużyn 
i oprawę rodem z PKO Ekstra-
klasy, a w przerwie efektowne 
występy taneczne.”

Mecze ćwierćfinałowe:

ISKRA Czułów - LISZCZANKA 
Liszki 1-2
LOTNIK Kryspinów - GWIAZDA 
Ściejowice 4-0
WISŁA Jeziorzany - TĘCZA Pie-
kary 3-0
STRAŻAK Rączna -Kaszów 3-7

Półfinały:

LISZCZANKA Liszki - KASZO-
WIANKA Kaszów 0-4

Bramki:
(0-1 9 min. Kiełbus; 0-2 39 

min. Pabiś; 0-3 64 min. Zawora; 
0-4 87 min. Soból)

Skład Liszczanki: Cholewa - 
Machnik (Kowalik), Sieniawski, 
Turek (Gołębiowski), Szewczyk 
M (Bąk), Marek, Sobesto (Ko-
czwara), Szewczyk Ł, Czubaj 
(Ptak), Kania, Karpit

Skład Kaszowianki: Kozłowski 
- Koczwara, Klima (Grzesiak), 
Zawora (Pachacz), Soból, Koło-
dziejczyk, Pabiś, Sotwin, Gala 
(Trojan), Kiełbus, Arynin

LOTNIK Kryspinów - WISŁA 
Jeziorzany 2-2 (8-9 K)

Bramki:
1-0 4 min. Michalczyk; 1-1  

5 min. Korcel P.; 1-2 69 min. Mlo-
stek; 2-2 84 min. Michalczyk)

Karne dla Lotnika: Michal-
czyk, Kuchasz, Wilczyński, Sad-
ko, Malinevskiy, Zygmunt, Zo-

kasZOWIanka 
piąty raz z rzędu
LeTnIM MIsTRZeM GMIny LIsZkI
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siuk, Jaskowski
Karne dla Wisły: Nowak, Ga-

los, Korcel K, Mlostek, Sotwin, 
Korcel P, Tyrala, Królik, Pernal

Skład Lotnika: Zjawiński - Ju-
rek, Kuchasz, Zygmunt, Grze-
siak, Brzeźniak (Jaskowski), 
Sadko, Meus (Zosiuk), Michal-
czyk, Gędłek (Wilczyński), No-
gieć (Mądry)

Skład Wisły: Pernal- Korcel 
K, Kocel P, Korcel D, Steczko 
(Rytel), Kapusta (Nowak), Tyrała 
J (Tyrała K), Sotwin, Galos, Mlo-
stek, Musiał (Królik)

MECZ o III miejsce

LISZCZANKA Liszki - LOTNIK 
Kryspinów 1 - 1 (4 - 3 K)

Bramki:
(0-1 7 min. Michalczyk; 1-1 

78 min. Koczwara Ł.)

Karne dla Liszczanki: Szew-
czyk M, Ptak, Machnik, Czubaj 
Karne dla Lotnika: Zygmunt, 
Wilczyński, Gędłek

Skład Liszczanki: Cholewa 
- Bąk (Sobesto), Sieniawski, 
Turek, Marek (Koczwara M), 
Machnik, Czubaj, Gołębiowski 
(Szewczyk M), Ptak, Koczwara 
Ł, Karpij

Skład Lotnika: Zjawiński - 
Jurek, Gędłek, Kuchasz, Meus, 
Sadko, Wilczyński, Michalczyk 
(Malinevskiy), Brzeźniak, Ja-
skowski (Skóra), Nogieć

FINAŁ

KASZOWIANKA Kaszów - WI-
SŁA Jeziorzany 6 - 0

Bramki:
(1-0 29 min. Kiełbus; 2-0 35 

min. Kiełbus; 3-0 48 min. Za-

wora; 4-0 53 min. Arynin; 5-0 
63 min. Kiełbus; 6-0 76 min. 
Kiełbus)

Skład Kaszowianki: Kozłow-
ski - Koczwara, Klima, Zawora, 
Pabiś, Soból, Pamuła, Gala (Ko-
łodziejczyk), Sotwin (Trojan), 
Kiełbus (Grzesiak), Arynin (Pa-
chacz)

Skład Wisły: Pernal - Korcel 
K, Korcel P, Korcel D, Mlostek 
(Stopa), Nowak (Przebinda)), 
Musiał (Kapusta), Galos, Tyrała 
K, Sotwin (Guzik), Królik (Tyra-
ła J)

Serdecznie zapraszamy za 
rok na kolejny turniej do Kaszo-
wa.

LKS Kaszowianka Kaszów
Zdjęcia: Piotr Kwiecień 

- Futbol Małopolska.

W dniu 11 maja w Wielicz-
ce odbył się IX Międzynarodo-
wy Turniej Karate Kyokushinkai 
o Puchar Solny. Wzięło w nim 
udział 353 zawodników z pięciu 
państw (Rumunia, Słowacja, 
Niemcy, Austria i Polska). Gminę 
Liszki reprezentowała sekcja ka-
rate ze Szkoły Podstawowej im. 
św. Jana Kantego w Liszkach.

Wystawionych zostało sied-
miu zawodników. W katego-
rii kata/pięć technik drugie 
miejsce zajął nasz zawodnik 

Dorian Gruca natomiast 0.5 
pkt. zabrakło Maksymilianowi 
Wróblewskiemu do zdobycia 
trzeciego miejsca i uplasował 
się na czwartej pozycji. Za-
wodnicy pozostali zajęli miej-
sca w pierwszej dziesiątce  
w swoich kategoriach. Jedynym 
zawodnikiem, który brał udział 
w kumite (walka) był Arkadiusz 
Janiak. W pierwszej walce na-
potkał najsilniejszego rywa-
la, który zdobył mistrzostwo  
w turnieju.

Zaangażowanie wszystkich 
naszych uczestników było bar-
dzo duże. Nie bali się podjąć 
rywalizacji ze starszymi, sil-
niejszymi, bardziej doświad-
czonymi stażem i stopniem 
zaawansowania zawodnikami. 
Czasami porażka z silniejszym 
jest cenniejsza niż słabe zwy-
cięstwo. Należy pamiętać, że 
karate uczy nas pokory-przy-
jęcia przegranej i wyciągnięcie  
z niej wniosków. Z pozdrowie-
niami dla wszystkich zawodni-
ków i ich rodziców oraz opieku-
nów za udział w turnieju.

Ireneusz Maśnica
trener OSU

9 czerwca 2019 roku od-
był się XV Jurajski Półmaraton  
w Rudawie, w ramach którego 
odbyły się XV Mistrzostwa Pol-
ski Nauczycieli w Półmaratonie. 
W zawodach tych uczestniczył 
Marcin Sadko – nauczyciel SP 
w Liszkach, który w Mistrzo-
stwach Polski Nauczycieli w ka-
tegorii ZNP zajął 1 miejsce, za 
które otrzymał okazały puchar 
i nagrody rzeczowe.

Gratulujemy!

kolejne sukcesy 
młodych karateków!

nauczyciel ze szkoły 
Podstawowej 

im. św. Jana kantego 
w Liszkach 

Mistrzem Polski! 
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Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 
Lisiecka” od 4 lat jest ważnym 
elementem życia kulturalnego 
gminy Liszki. Daje możliwość 
dzieciom i młodzieży rozwija-
nia swoich tanecznych umiejęt-
ności. Zadaniem zespołu jest 
kultywowanie polskich trady-
cji, edukacja regionalna, nauka 
polskich tańców narodowych  
i regionalnych, a także promo-
cja gminy Liszki zarówno Pol-
sce, jak i za granicą. Liszki, ja-
ko gmina podkrakowska, dzięki 
licznym występom zespołu, 
turniejom tańców polskich oraz 
festiwalom jest rozpoznawalna 
wśród środowiska taneczne-
go i sympatyków folkloru w 34 
miejscowościach w Polsce. Po-
nadto zespół prezentował swoje 
umiejętności i rozsławiał gminę 
Liszki podczas festiwali folklo-
rystycznych w Polsce i za gra-
nicą. W 2017 r. tancerze wzięli 
udział w dwóch festiwalach: Fe-
stiwalu Zespołów Pieśni i Tańca  
„Z Przytupem” w Zakrzewie 
oraz w Międzynarodowym Fe-
stiwalu „Balkan Folk Fest 2017” 
w Bułgarii, a rok później w XXIII 
Międzynarodowych Olsztyń-

skich Dniach Folkloru „Warmia 
2018” w Olsztynie. 

Dzięki wysokiemu wykształ-
ceniu specjalistycznemu i do-
świadczeniu pedagogów pracu-
jących z zespołem oraz utalento-
wanym dzieciom i młodzieży po-
ziom taneczny i wokalny zespołu 
z roku na rok jest coraz wyższy, 
o czym świadczą liczne sukcesy 
zarówno par turniejowych, jak i 
całego zespołu.

W roku szkolnym 2018/2019 
tancerze zespołu wzięli udział 
w 16 Ogólnopolskich Turniejach 
Tańców Polskich w formie towa-
rzyskiej, zajmując w nich miejsca 
na podium w różnych kategoriach 
wiekowych. Podsumowując:
–  30 razy pary taneczne zdoby-

ły I miejsce;
–  8 razy II miejsce;
–  11 razy III miejsce;

Wśród 17 par tanecz-
nych startujących w turnie-
jach, w tym roku szkolnym naj-
lepsi okazali się Łucja Siejka  
i Franciszek Brzeziński, którzy 
wzięli udział w 11 ogólnopolskich 
turniejach, gdzie 8 razy stawa-
li na podium, w tym 6 razy zaję-
li I miejsce a 2 razy zajęli II miej-

sce. Drugą parą, która odniosła 
sukcesy są Emilia Fryc i Marek 
Tworzyk, którzy na 9 ogólnopol-
skich turniejów, w których wzięli 
udział, 7 razy stawali na podium, 
w tym 5 razy było to I miejsce,  
1 raz II miejsce i 1 raz III miej-
sce.

Sukcesami w tym roku szkol-
nym może pochwalić się także 
cały zespół, który został docenio-
ny przez ogólnopolskie jury pod-
czas dwóch przeglądów zespołów 
folklorystycznych: w marcu 2019 
r. grupa reprezentacyjna zajęła  
I miejsce i otrzymała Złotego 
Gryfa w X Podkarpackim Przeglą-
dzie Dziecięcych i Młodzieżowych 
Zespołów Tanecznych „Złoty 
Gryf” w Dębicy. Natomiast młod-
sza grupa reprezentacyjna zaję-
ła w tym samym przeglądzie III 
miejsce i otrzymała Brązowego 
Gryfa. Ponownie nasza grupa re-
prezentacyjna została doceniona 
podczas VI Przeglądu Dziecięcych 
i Młodzieżowych Zespołów Folklo-
rystycznych „Pasiaczek” w Opocz-
nie, gdzie zajęła III miejsce.

Ponadto zespół wraz z Anną 
Kruczek – kierownikiem arty-
stycznym, instruktorem i cho-
reografem zespołu znalazł się na 
liście ośrodków i instruktorów 
rekomendowanych przez Komi-
sję ds. Tańców Polskich Polskiej 
Sekcji CIOFF® do prowadzenia 
zajęć z zakresu tańców polskich 
w formie towarzyskiej.

Rok szkolny 2018/2019 ob-
fitował w liczne wydarzenia,  
w których nasz zespół miał przy-
jemność uczestniczyć a były to: 

Zespół Pieśni i Tańca 
„ZIeMIa LIsIecka” 
skarbem naszej gminy
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  III Turniej Tańców Polskich  
„O Złoty Kłos Lisiecki”;

 Folklorystyczne spotkania ta-
neczne w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Łazach/k. Zawier-
cia;

 Przegląd Pieśni Patriotycz-
nych zorganizowany w Szko-
le Podstawowej im. Księ-
cia Józefa Poniatowskiego  
w Mnikowie;

 Wieczornica z okazji 100-le-
cie Odzyskania Niepodległości  
w Wołowicach;

 Andrzejki z muzyką tradycyj-
ną na żywo zorganizowane 
przy współpracy z Fundacją 
Mały Kolberg;

  Międzynarodowy Festiwal Ko-
lęd i Pastorałek im. ks. Kazi-
mierza Szwarlika w Wadowi-
cach;

  Jubileusz 35-lecia Zespołu 
Pieśni i Tańca „Łódź”, który 
odbył się w Teatrze Wielkim  
w Łodzi;

  Koncert Bożonarodzeniowy 
„Od serca do ucha” w Lisz-
kach;

  Kolędowanie w Kościele pw. 
św. Mikołaja w Liszkach;

 Ferie z folklorem Górali Beski-
du Śląskiego;

  IV Turniej Tańców Polskich  
„O Złoty Kłos Lisiecki”;

 XXX-lecie Zespołu Regionalne-
go „Zielony Jawor” z Krem-
pach;

  Dzień Seniora w Szkole Pod-
stawowej w Rybnej;

  XXXIX Święto Piosenki i Tań-
ca zorganizowane przez Szko-
łę Podstawową im. św. Jana 
Kantego w Liszkach;

  Gminny Dzień Dziecka w Czu-
łowie;

  Gala Taneczna Escape Dance 
Academy z okazji 10-lecia;

  XII Małopolski Przegląd Ze-
społów Folklorystycznych 
„Smok 2019” na Kurdwanowie 
w Krakowie.

Ostatnie dwa koncerty zespo-
łu odbyły się 16 czerwca 2019 
r. podczas festynu rodzinnego  
w Szkole Podstawowej w Nowej 
Wsi Szlacheckiej oraz w Lisz-
kach podczas II Festynu Gmin-
no-Parafialnego. W trakcie tych 
występów zespół zaprezentował 
publiczności po raz pierwszy na 
scenie tańce i piosenki z regionu 
Górali Spiskich w choreografii Ma-
rii Wnęk – etnografa, kierownika 
i choreografa Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Zielony Jawor” z Krempach.

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 
Lisiecka” od 2018 roku angażu-

je się czynnie w edukację re-
gionalną, poprzez prowadzenie 
lekcji, podczas których tancerze 
opowiadają o naszym regionie 
i strojach, a także uczą kroków 
krakowiaka. Do tej pory lekcje 
przeprowadziliśmy w: 
  Szkole Specjalnej w Krako-

wie;
  Przedszkolu Samorządowym 

w Wielkich Drogach;
  Przedszkolu Samorządowym 

w w Facimiechu;
  Przedszkolu Mała Akademia  

w Liszkach;
 Oddziałach Przedszkolnych 

przy Szkole Podstawowej im. 
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Kryspinowie. 
W ramach współpracy ze 

Stowarzyszeniem LGD Blisko 
Krakowa, które nadało nam 
zaszczytny tytuł Skarbu Bli-
sko Krakowa w kategorii zespół 
regionalny, przeprowadziliśmy  
w czerwcu dwukrotnie warszta-
ty regionalne pn. „Harce z Pod-
krakowską Nutką”, rozpoczyna-
jąc tym samym zabawę „Odkry-
wajmy Skarby Blisko Krakowa”. 
Przed nami wakacje, a już pod 
koniec lipca zespół wyjeżdża na 
Węgry, aby reprezentować i pro-
mować Polskę oraz gminę Lisz-
ki podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Folklorystycznego-In-
ternational County – Wandering 
Festival.

We wrześniu ruszy kolejny 
nabór, dlatego już dziś, zaprasza-
my dzieci i młodzież do naszego 
zespołu. Zachęcamy do śledze-
nia naszego profilu na fb i strony 
www.ziemialisiecka.pl

Anna Kruczek 
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W ciągu ostatnich kilku lat 
dzięki wspólnym działaniom 
mieszkańców, przedsiębiorców 
oraz przy wsparciu Wójta Gminy 
Liszki udało się w Mnikowie wy-
remontować aż pięć przydroż-
nych kapliczek.

Prace konserwatorskie pod 
czujnym okiem ks. proboszcza 
Stanisława Święciaka prowadziła 
pani Ewa Chudoba, mieszkanka 
Mnikowa a zarazem konserwator 
zabytków. 

Dzięki jej zaangażowaniu  
i pracy udało się odzyskać utra-
coną świetność pomników kul-
tu religijnego. Ewa Chudoba 
często powtarza: ,,Przydrożne 
kapliczki i krzyże to cząstka 
naszej historii, tej naznaczonej 
trudem i znojem codzienne-
go życia, miłością do Ojczyzny 
oraz wiarą wielu pokoleń, której 
nie złamały wszelkie przeciwno-
ści. To symbole przypominające 
o czasach radosnych i tragicz-
nych. Są dowodem narodowej 
tożsamości, wyrazem ducho-
wych potrzeb, testamentem 
przeszłości dla obecnych poko-
leń, znakiem Bożej obecności, 
ale przede wszystkim świade-
ctwem naszych Ojców umiło-
wania tej ziemi. Kapliczki, figury  
i krzyże przydrożne czyli ,,ma-
ła architektura sakralna’’ zrosły 
się przez wieki z krajobrazem 
mnikowskiej ziemi.’’ 

Krzyż na kamiennej 
kolumnie 

Krucyfiks znajdujący się na 
granicy z Czułowem upamięt-
nia miejsce pochówku zmarłych  
w czasie epidemii choroby  
w 1873 r. Tradycja głosi, że 
przed tym krzyżem modlił się 
wraz z ludem św. Jacek Odro-
wąż, w czasie podróży na Śląsk. 
Pierwotnie był ustawiony przed 
dworem (obecnym klasztorze 
sióstr Albertynek). W czasie 
epidemii cholery został prze-
niesiony na zbocze przy drodze 
na ,,Ukartowie’’ - ,,Baranówkę’’, 
gdzie znajduje się do dnia dzi-
siejszego. Kilka lat temu reno-
wacji kolumny podjęli się właś-
ciciele gruntu, na którym zosta-
ła postawiona.

Kapliczka 
,,Przy lipie’’

 Na początku sierpnia za-
kończono prace wykończeniowe 
przy odnowieniu kapliczki ,,przy 
lipie’’. Została ona wzniesiona 
w 1908 r. Fundatorami pomni-
ka Matki Bożej Różańcowej byli 
Kazimierz i Marianna Brzezińscy. 
Kamienna postać Matki Bożej 
ma 1,30 m wysokości, a razem 
z cokołem mierzy 3 m. Przed 
oddziaływaniem warunków at-
mosferycznych chroni ją daszek  
4 spadowy, boki oszklone. Front 
cokołu zdobi tablica inskrypcyj-
na. Po obu stronach kapliczki 
rosną lipy. Jak podają przekazy 
mieszkańców, niegdyś znajdo-
wała się tam ogromna lipa, bę-
dąca drogowskazem dla powra-
cających z Kalwarii pielgrzymów. 
Remont kapliczki był konieczny 
ze względu na zniszczenie ele-
mentów dachu i figury Matki 
Bożej. Szafka i ramki okienne 
były skorodowane, szyby powy-
bijane, a dach przeciekał. Pra-
ce konserwatorskie polegały na 
wymianie szafki kapliczkowej 
na nową, wykonano ją z nie-
rdzewki patynowanej. W szafce 
kapliczkowej umieszczono od-
restaurowaną zabytkową figurę 
Matki Bożej, wykonaną z pia-
skowca pińczowskiego, Montaż 
szafki kapliczkowej wykonała 
firma Estal, natomiast druhowie  
z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Mnikowie osadzili na nowo od-
restaurowany posąg. Figura wraz 
z cokołem została podświetlona, 
a zasilanie uzyskano przy użyciu 
paneli fotowoltaicznych. Zostały 
one ufundowane przez przed-
stawiciela firmy Sokółka Okna  
i Drzwi, Pana Pawła Pachotę. 

Figura 
Matki Bożej Różańcowej 
Po przeprowadzonych bada-

niach odkrywkowych okazało się, 
że figura została wykonana z pia-
skowca pińczowskiego, a nie jak 
wcześniej myślano, z gipsu. Przez 
wiele lat na figurę nakładane by-
ły kolejne farby. Usunięcia farb 
dokonano technikami ,,suche-
go lodu’’ oraz mechanicznie. Po 
oczyszczeniu wykonano rekon-

strukcję ubytków przy pomocy 
specjalistycznych wypełniaczy. 
Umocowano głowę, która była 
urwana. Następnie uzupełniono 
sploty szaty, lamówki szarfy, pal-
ce dłoni, stopy, róże i inne detale. 
W celu uplastycznienia rzeźby, 
detale pokryto płatkami 24K zło-
tem. Rzeźba została umieszczona  
w przeszklonej, podświetlanej 
kasecie.

Krzyż ,,na Boru’’
Przy drodze do Kaszowa, nad 

rzeką Sanką stoi krzyż z figu-
rą Jezusa. Pod nim znajduje się 
rzeźba przedstawiająca Matkę 
Bożą. Żelazny krzyż przymoco-
wany do czworobocznego coko-
łu z bardzo rzadkiego piaskow-
ca pasiastego. Krzyż pochodzi 
prawdopodobnie z odlewni że-
liwa ,,Elżbieta’’ działającej przy 
ustrońskiej hucie ,,Klemens’’. 
Został opatrzony inskrypcją: 
„Fundatorowie P.A.B R.P. 1922”. 
Niezwykle trudną i pracochłonną 
pracę renowacyjną, polegającą 
na usunięciu wielu warstw farby,  
a także odrestaurowanie cokołu  
i krzyża w całości sfinansował 
Pan Paweł Budziaszek.

 Kapliczka 
św. Brata Alberta 

Kapliczka kamienna z obrazem 
św. Brata Alberta usytuowana  
w polach na granicy z Morawicą 
w przysiółku „Dziady”. Powstała 
w miejscu zniszczonej kapliczki 
św. Jana Kantego. Inicjatorem  
i głównym fundatorem remontu 
kapliczki była Pani Anna Wójto-
wicz z rodziną.

Sławomir Kącik

kapliczki w Mnikowie
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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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Zmiana godzin przyjmowania stron przez Wójta Gminy Liszki
Informujemy, że od dnia 2 września 2019 roku ulegną zmianie godziny dyżuru Wójta Gminy Liszki. 
Przyjmowanie stron odbywać się będzie w poniedziałki w godz. 13.00 –17.00, a także we wtorki  
w godz. 8.00 – 11.00. Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że na spotkania można się 
umawiać przez Sekretariat Wójta Gminy Liszki pod nr. tel.: (12)257-65-31.

INFORMACJA
W okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. wzmożonym kontrolom policji w ramach działań 
priorytetowych prowadzonych przez dzielnicowych Gminy Liszki podlegać będą następujące miejsca:
• Rejon I, sierż. Szt. Marcin Nowak Tel. 608 547 114,
Ciąg Drogi Wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Kaszów oraz Liszki, gdzie zgłaszanym przez lokalną 
społeczność problemem jest nagminne łamanie przepisów ruchu drogowego. Cel: zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
• Rejon II, mł. asp. Maciej Matczyk Tel. 608 547 384,
Rejon Szkoły Podstawowej w miejscowości Kryspinów, gdzie zdiagnozowanym problemem jest 
zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu, a także łamanie przepisów ruchu 
drogowego w rejonie przejazdu nad autostradą A4 w miejscowości Kryspinów.
• Rejon III, sierż szt. Tomasz Błażewicz Tel. 608 547 160,
Rejon placu zabaw w miejscowości Rączna przy OSP, gdzie zdiagnozowanym problemem są akty 
wandalizmu, zaśmiecanie, spożywanie napojów alkoholowych oraz zakłócanie ładu i porządku 
publicznego, szczególnie w godzinach wieczorowo-nocnych
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