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runki wykonania i odbioru przyłącza z gminną 
spółką Likom z siedzibą: Liszki 5. 

Dodatkowo informujemy mieszkańców Ba-
czyna, że zakończono tam pierwszy etap budo-
wy kanalizacji. W związku z tym do podłączenia 
się do sieci zobligowani są tylko mieszkańcy tych 
posesji, w obrębie których Gmina wybudowała 
sieć kanalizacyjną.

Referat Inwestycji 
i Infrastruktury

Gmina Liszki zakończyła budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Chole-
rzynie - Bory Cholerzyńskie oraz kanalizacji 
sanitarnej w Czułowie, Mnikowie i w części Ba-
czyna. 

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej  
w Czułowie, Baczynie i Mnikowie wybudowa-
no sieć kanalizacyjną PE /PVC fi 225/200/160  
o długości 13 773 m, 4 pompownie ścieków wraz  
z rurociągami tłocznymi PE fi 125/75/63 o dłu-
gości 1 800 m. Koszt inwestycji wyniósł 4 563 
857 zł brutto, w tym pożyczka z WFOŚiGW  
w Krakowie w wysokości 2 542 703 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodocią-
gu w Cholerzynie – Bory Cholerzyńskie obej-
mowała realizację sieci kanalizacyjnej PE /PVC 
fi 225/200/160 o długości 5028 m, 1 pompow-
nię ścieków wraz z rurociągami tłocznymi PE 
fi 125/75/63 o długości 1012 m oraz sieć wo-
dociągową PE fi 160 o długości 2229 m. Koszt 
inwestycji wyniósł 2 376 995 zł brutto, w tym 
pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 
– 352 000 zł. 

W związku z wybudowaniem sieci kanaliza-
cyjnej prosimy mieszkańców o podłączanie się 
do wykonanej kanalizacji. Informujemy, że od 
lipca br. wykonywane są kontrole posesji osób, 
które nie podłączyły się do sieci kanalizacyjnej. 
Wykonywanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej 
jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,  
w tym z ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w Gminie. 

Właściciele działek mogą wykonywać przy-
łącza do swoich budynków na podstawie doku-
mentacji, dostępnej w Urzędzie Gminy Liszki, 
budynek 230, pok. 14. Mieszkańcy, którzy nie 
mogą odebrać dokumentacji w Urzędzie, mogą 
ją uzyskać drogą mailową. Po otrzymaniu kopii 
mapy z projektem właściciel działki ustala wa-

Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu 
w Cholerzynie – Bory Cholerzyńskie oraz kanalizacji sanitarnej 

w Czułowie, Mnikowie i w części Baczyna. 

Wójt Gminy Liszki i Spółka Likom informu-
ją, że rozpoczęto pierwszy etap projektowa-
nia sieci kanalizacyjnej w Rącznej. Projekt pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Rączna, Gmina Liszki” opracowywa-
ny jest przez firmę „ETGAR” Krzysztof Wójcik. 
W związku z tym projektanci przeprowadzą 
uzgodnienia trasy sieci kanalizacyjnej indywi-
dualnie ze wszystkimi właścicielami działek, 
po których będzie projektowana sieć kanali-
zacyjna. 

Równolegle jest wykonywany projekt rozbu-
dowy oczyszczalni ścieków w Piekarach. Rozbu-

Rozpoczęcie projektowania kanalizacji w miejscowości Rączna!
dowa sieci kanalizacyjnej w Rącznej, a w dal-
szej kolejności w następnych miejscowościach, 
zostanie wykonana po dokonaniu rozbudowy 
oczyszczalni. To priorytetowe inwestycje. Przy-
rost mieszkańców oraz firm w gminie jest za-
uważalny, a co za tym idzie także wzrost ilości 
ścieków dopływających na oczyszczalnię. 

Osoba prowadząca uzgodnienia:
Grzegorz Lech 
e-mail: grzegorz.lech@etgar.pl
tel.: 535-074-455 (kontakt telefoniczny z projektan-
tem możliwy od pon. do pt. w godz. 8:00-16:00)
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Od kilku miesięcy zmagamy się z epidemią 
koronawirusa. Na początku nie wiedzieliśmy,  
z czym mamy do czynienia. Z różnych stron do-
chodziły do nas sprzeczne informacje. Stosując 
się do kolejnych obostrzeń nakładanych przez 
rząd, po pewnym czasie uznaliśmy, że w celu 
zachowania reżimu sanitarnego musimy cza-
sowo ograniczyć swobodne wejście petentów 
do budynków Urzędu Gminy i jednostek admi-
nistracyjnych. We wszystkich szkołach zostało 
wprowadzone zdalne nauczanie, praca ośrodka 
zdrowia została dostosowana do zaleceń Mini-
sterstwa Zdrowia, a na lisieckim targu został 
wprowadzony zakaz handlu. Obecnie urząd 
funkcjonuje z zachowaniem zasad ostrożności. 
Zostały również zniesione zakazy handlu, jak 
również wejścia na teren parków krajobrazo-
wych. Wydaje mi się, że podejmowane decyzje 
związane z obostrzeniami, zarówno te central-
ne, jak i gminne, były słuszne. Na ten moment 
z terenu naszej gminy koronawirusem zara-

ziło się 20 osób z wszystkich przebadanych, 
wyleczonych jest 10 osób, a na kwarantannie 
przebywa 35. Przypominam, że w gminie Lisz-
ki mieszka prawie siedemnaście tysięcy ludzi. 
Chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować 
mieszkańcom za wyrozumiałość i dostosowa-
nie się do obowiązujących zasad sanitarnych. 
To właśnie dzięki Państwa odpowiedzialności 
udało nam się, póki co ograniczyć wzrost ilości 
zachorowań.

Mówi się, że możliwy jest wzrost zachorowań 
w okresie jesiennym. Możliwy będzie powrót 
do bardziej restrykcyjnego reżimu sanitarne-
mu. W związku z występowaniem koronawirusa 
w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo 
zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie 
się do wytycznych służb sanitarnych w zakre-
sie kwarantanny i zasad higieny. Sytuacja jest 
wyjątkowa. Apelujemy o zachowanie spokoju  
i niepopadanie w panikę.

Bądźmy solidarni, zostańmy w domach, jeśli 
tylko to możliwe. Bądźmy odpowiedzialni!

Paweł Miś 
Wójt Gminy Liszki

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk w obecności starosty krakowskiego Wojciecha Pał-
ki i radnej Powiatu Krakowskiego Agnieszki Pyli przekazał Wójtowi Gminy Liszki Pawłowi Misiowi 
symboliczny czek potwierdzający dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, 
którego celem jest inwestycyjne pobudzenie samorządów w trudnym czasie.

1 937 624 zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych 
dla Gminy Liszki!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Liszki!
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Hania, aby żyć, potrzebuje 
terapii genowej, której cena 
przekracza 10 milionów zło-
tych. Po sukcesie kiermaszu dla 
Marysi z Raciechowic, zorgani-
zowanego 16 lutego w dawnym 
budynku GOK w Liszkach, gdzie 
uzbieranych zostało 11 920 zł, 
postanowiliśmy pomoc również 
małej Hani. Aby uratować życie 
dziewczynki, w pomoc musi za-
angażować się cała Polska. 

Na kiermaszu można było 
zakupić domowe ciasta, książ-
ki, zabawki, artykuły do domu 
oraz wiele ręcznie robionych 
dekoracji. Zapewnione zosta-
ły również atrakcje dla naj-
młodszych. Dzięki firmie M&M 
EVENTS, nasi najmłodsi mogli 

cieszyć się wspólną zabawą  
z Minionkiem, puszczać bańki 
giganty oraz brać udział w ani-
macjach z balonami. Podczas 
kiermaszu udało się zebrać  
16 377, 07 zł. Nie mogłoby się 
to udać, gdyby nie rzesza ludzi, 
którzy wsparli nas w tej inicja-
tywie. 

Bardzo dziękujemy wójtowi 
Gminy Liszki Pawłowi Misiowi, 
Radnej Danucie Janas, sołty-
sowi wsi Liszki, OSP Rączna 
- Krzysztofowi Matys i Mate-
uszowi Boroń, OSP Kaszów, 
policjantom OPP Kraków, Li-
sieckiemu Klubowi Seniora, 
Piekarni Łysa Góra, Cukier-
ni Zaborowscy, Cukierni Lu-
kier Cafe, KGW Zagacie, KGW 

Lisiecki kiermasz różności 
dla Hani Łączkowskiej

Kryspinianki, Pizzerii Paolo, 
Drukarni Vero Druk, Drukarni 
Zefirek, Manufakturze Mojej 
Mamy z Gdańska, Ogrodnictwu 
Czernichów, Firmie Dispac oraz 
Decor Damian Suchan, wszyst-
kim darczyńcom przynoszą-
cym zabawki, książki, ciasta, 
nakrętki oraz grosiki, a przede 
wszystkim mieszkańcom gminy 
Liszki oraz gmin sąsiadujących 
za liczny udział i okazanie wiel-
kiego serca dla Hani. Zebrane 
środki zostały przekazane na 
konto Komitetu Społecznego 
Pomoc dla Haneczki.

Hanię można wesprzeć 
wpłacając cegiełkę na Fundację 
Złotowianka. 
numer konta: 25 8944 0003 
0002 7430 2000 0010.
Tytułem: Darowizna dla Hanna 
Łączkowska L/67
lub na www.siepomaga.pl/ha-
neczka

Mamy nadzieję, że będzie-
my mogli pomóc również innym 
dzieciom i już teraz zaprasza-
my na kolejne kiermasze. 

Z całego serca dziękujemy.
Organizatorzy: Aneta Bu-

dziaszek, Paulina Kapusta, Kin-
ga Haber-Para, Justyna Głu-
szek, Karolina Wideł, Edyta 
Para.

14 czerwca na gminnym parkingu przed 
kościołem parafialnym w Liszkach odbył się 
charytatywny kiermasz, z którego dochód 
został przeznaczony na pomoc dla 14-mie-
sięcznej Hani Łączkowskiej z Wielkopol-
ski, dziewczynki chorej na rdzeniowy zanik 
mięśni (SMA). 
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W ostatnim tygodniu przed 
świętami społeczność Szko-
ły Podstawowej w Cholerzynie 
aktywnie włączyła się w pomoc 
dla Kacperka Ryło z Zabierzo-
wa. Na kiermasz, który powstał 
przy udziale uczniów, nauczy-
cieli, Rady Rodziców, Samorzą-
du Uczniowskiego i Szkolnego 
Klubu Wolontariatu zostały 
przyniesione różne dekoracje 
świąteczne i nie tylko. Rodzice 
wsparli nasze działania poprzez 
wykonanie pięknych ozdób, któ-
re zostały ofiarowane na kier-
masz, a dzieci poprzez dekora-
cje tworzone w szkole. Można 
było zakupić pyszne pierniczki, 
ozdoby z masy porcelanowej, 
bombki, stroiki i inne świątecz-
ne dekoracje, które rodzicom 
Kacperka pomogły chociaż  
w niewielkim stopniu przybliżyć 
się do wymarzonego celu, ja-
kim jest zakup leku dla synka. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
brali czynny udział w naszych 
działaniach! Dzięki Wam udało 
nam się uzbierać 2139 zł!

Ewelina Staśko

Kiermasz świąteczny 
w Cholerzynie dla Kacperka Ryło

19 czerwca 2020 r. Paweł 
Miś Wójt Gminy Liszki przeka-
zał szkołom podstawowym 20 
laptopów z projektu „Zdalna 
Szkoła”. Działanie finansowane 
jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 i wynosi 100% 
kosztów kwalifikowanych. Na 
realizację projektu Gmina Lisz-
ki otrzymała od Ministerstwa 
Cyfryzacji 69 999,98 zł. Sprzęt 
trafi do uczniów i nauczycieli  
i ma służyć do nauki zdalnej.

GZEAS w Liszkach

Laptopy z projektu „Zdalna Szkoła” 
przekazane do szkół
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Zaszczyt noszenia imienia św. Jana Pa-
wła II pociąga za sobą także zobowiązania. 
Wiedza niejednokrotnie ulega zatarciu, ale 
zawsze zostają wartości takie jak miłość, 
patriotyzm, tolerancja… 

15 stycznia odbyła się w Szkole Podstawo-
wej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Jezio-
rzanach podniosła uroczystość. Od 4 czerw-
ca 2004 roku nasza szkoła nosi bowiem imię 
jednego z najwybitniejszych Polaków w historii 
naszego Narodu. Swoją obecnością zaszczycił 
nas Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław 
Dziwisz, który przez 39 lat współpracował, był 
przyjacielem oraz dzielił radości i troski z Karo-
lem Wojtyłą – naszym Patronem. Obecne były 
władze samorządowe Gminy Liszki: wójt Gminy 
Liszki Paweł Miś, Agnieszka Pyla – radna Powia-
tu Krakowskiego, radni Gminy Liszki na czele  
z Danutą Janas - radną i sołtys Jeziorzan, Mał-
gorzata Antos – sołtys Ściejowic, Anna Maślan-
ka i Izabela Kozioł – dyrektor i zastępca dy-
rektora GZEAS w Liszkach, Dyrektorzy i poczty 
sztandarowe szkół z terenu gminy, przedstawi-
ciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorza-
nach, księża z parafii Jeziorzany - ks. proboszcz 

dr Edward Pasteczko oraz ks. Józef Obyrtacz, 
Beata Stępska - prezes stowarzyszenia Sukces  
w Jeziorzanach, Przewodniczący Rady Rodzi-
ców Marcin Doniec, Rodzice oraz inni zaprosze-
ni goście.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą 
w kościele parafialnym w Jeziorzanach, pod-
czas której zostały wniesione i przekazane 
przez księdza kardynała Stanisława Dziwi-
sza relikwie św. Jana Pawła II. Następnie, po 
przemarszu do szkoły, uczniowie i nauczyciele 
zaprezentowali zebranym gościom program 
artystyczny, który jak podkreślał kardynał 
Stanisław Dziwisz, był wzruszający i bliski je-
go sercu. Wielu z obecnych mogło osobiście 
poznać i porozmawiać z wieloletnim przyjacie-
lem Papieża Polaka. Na koniec nasza szkoła 
otrzymała od księdza kardynała piękny i ory-
ginalny portret przedstawiający św. Jana Pa-
wła II. Wójt Gminy Liszki Paweł Miś przekazał 
całej szkolnej społeczności specjalne życze-
nia, a także kosz słodyczy. Jesteśmy przeko-
nani, że rocznicowa uroczystość długo jeszcze 
będzie wspominana.

SP Jeziorzany

15 lat z Janem Pawłem II

Rozpoczęła się inwestycja pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz  
z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kryspinowie”. Umowa zo-
stała podpisana z firmą ETNA Piotr Job, ul. Wyspiańskiego 48A, 
32-050 Skawina, która wygrała postępowanie przetargowe. Roboty 
mają zostać wykonane do 31 maja 2021 roku. 

Szkoła Podstawowa w Kryspinowie 
będzie miała salę gimnastyczną!
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18 lutego 2020 r. odbyła się XVIII Gminna 
Corrida Ortograficzna. Od kilkunastu już lat do 
kaszowskiej „Jedynki” zjeżdżają się zwycięzcy 
konkursów w swoich macierzystych szkołach, 
aby zmagać się z zadaniami ,,najeżonymi” trud-
nościami ortograficznymi. Jak co roku uczniowie 
podpisywali się godłami. Ze względu na trwają-
cy obecnie rok Świętego Jana Pawła II dotyczyły 
one miejsc, które nasz rodak odwiedził.

Do ortograficznych zmagań stanęli uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Rącznej, Jeziorzanach, 
Piekarach, Kryspinowie, Morawicy, Mnikowie, 
Cholerzynie, Czułowie, Kaszowie nr 2 i w Kaszo-
wie nr 1. Konkurs złożony był z dwóch części. W 
pierwszym etapie uczestnicy podzieleni na trzy 
kategorie wiekowe rozwiązywali zadania, które 
zostały przywiezione przez opiekunów z wszyst-
kich szkół.

Po wytężonej pracy okazało się, iż Matado-
rem XVIII Gminnej Corridy Ortograficznej 
w kategorii klas II – III została Wiktoria 
Robótka ze Szkoły Podstawowej w Mora-
wicy, w kategorii klas IV – VI – Estera Ku-
piec ze Szkoły Podstawowej Kaszów nr 2, 
a z klas VII – VIII – Kacper Robótka ze 
Szkoły Podstawowej w Morawicy.

Drugie miejsca w poszczególnych katego-
riach wiekowych zajęli kolejno: Antoni Domi-
niarczyk, Natalia Dusik oraz Dorota So-

„Byki” ujarzmione, XVIII Gminna 
Corrida Ortograficzna za nami!

lecka – wszyscy ze Szkoły Podstawowej  
w Jeziorzanach. Trzecie miejsca należą do 
Kamili Muły i Aleksandry Czepiel ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kaszowie oraz do Darii 
Nowak ze Szkoły Podstawowej w Rącznej.

Druga część konkursu miała charakter tur-
nieju, podczas którego rywalizowały ze sobą 
poszczególne drużyny z każdej szkoły. W tym 
przypadku najlepszymi okazali się zawodnicy ze 
Szkoły Podstawowej w Rącznej.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Lisz-
ki, Panu Pawłowi Misiowi, za objęcie patronatem 
konkursu, a nauczycielom i rodzicom za przygo-
towanie dzieci do zmagań z piękną, lecz jakże 
trudną polską ortografią.

SP Kaszów I

13 lutego 2020 roku w ha-
li sportowo-widowiskowej SP 
Liszki odbyły się zawody w ko-
szykówce dziewcząt w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 
Mistrzostwa Gminy Liszki. Za-
wody przebiegały w przyjaznej 
atmosferze fair-play, były oka-
zją do wspaniałej zabawy oraz 
nawiązania nowych znajomości 
pomiędzy uczniami szkól z te-
renu gminy Liszki.

Wyniki przedstawiają się 
następująco:

1 miejsce SP Kaszów I
2 miejsce SP Liszki
3 miejsce SP Kaszów II
4 miejsce SP Rączna
5 miejsce SP Piekary, SP Czu-
łów, SP Morawica, SP Chole-
rzyn, SP Kryspinów.

Krzysztof Micał

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
– MISTRZOSTWA GMINY LISZKI 
W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT
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Tworzenie nowych dzikich 
wysypisk śmieci to nierozwią-
zalny problem powtarzają-
cy się od wielu lat po okresie 
zimowym. Zmagają się z nim 
praktycznie wszystkie samo-
rządy. Sytuację miała radykal-
nie zmienić nowelizacja Usta-
wy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. W 2013 
r. na samorząd nałożono obo-
wiązek zorganizowania odbio-
ru od mieszkańców odpadów 
komunalnych. Nowy system 
miał być szczelny oraz ukró-
cić złe nawyki. Za wniesioną 
przez mieszkańca opłatę od-
bierane są zarówno odpady 
segregowane, jak i zmieszane 
bez ograniczenia ilości odbie-
ranych śmieci. Ponadto miesz-
kańcy mają możliwość oddania 
odpadów wielkogabarytowych 
oraz problematycznych pod-
czas comiesięcznego funkcjo-
nowania Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych lub objazdowego odbio-
ru odpadów jesienią. Pomimo 
odczuwalnej poprawy sytuacji, 
niestety problem powstawa-
nia „dzikich wysypisk” nadal 
istnieje. W związku z powyż-
szym staramy się wpłynąć już 

na najmłodszych, przepro-
wadzając regularne zajęcia  
o tematyce ekologicznej. Ma-
my nadzieję, że zaprocentuje 
to w przyszłości. Staramy się 
także przypominać o możli-
wości comiesięcznego odbioru 
odpadów wielkogabarytowych, 
rozdawane są ulotki dotyczące 
zasad prawidłowej segregacji. 
W 2019 roku w wielu miejsco-
wościach mieszkańcy podjęli 
inicjatywę sprzątania „dzikich 
wysypisk”. Urząd Gminy za-
pewnił kontenery, worki i rę-
kawice dla sprzątaczy, a także 

pokrył koszty transportu od-
padów. 

Kolejnym problemem poza 
tworzeniem „dzikich wysypisk 
śmieci” są odpady wyrzuca-
ne do rowów i pozostawiane 
na poboczach dróg. Zgodnie 
z art. 5 ust.4 Ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w 
gminach obowiązki utrzyma-
nia czystości i porządku na 
drogach publicznych należą do 
zarządcy drogi. Pobocza dróg 
gminnych zostały uprzątnięte, 
a jeśli chodzi o drogi powiato-
we i wojewódzkie, Wójt Gminy 
Liszki zwrócił się do Zarządu 
Dróg Powiatowych i Zarządu 
Dróg Wojewódzkich z prośbą o 
podjęcie działań i uprzątnięcie 

poboczy dróg i rowów przy-
drożnych przylegających bez-
pośrednio do dróg biegnących 
po terenie naszej gminy.

NIE TAM JEST CZYSTO 
GDZIE SIĘ SPRZĄTA, ALE 
TAM, GDZIE SIĘ NIE ŚMIE-
CI!

Apelujemy, aby nie za-
śmiecać miejsc publicz-
nych, jak również nie być 
obojętnym na takie zacho-
wanie, bo koszty sprzątania 
ponosimy wszyscy. Należy 
pamiętać, że zgodnie z art. 
145 Kodeksu wykroczeń 
„Kto zanieczyszcza lub za-
śmieca miejsca dostępne 
dla publiczności, a w szcze-
gólności drogę, ulicę, plac, 
ogród, trawnik lub ziele-
niec, podlega karze grzyw-
ny do 500 złotych albo ka-
rze nagany”.

Przedstawiamy zdjęcia z 
usunięcia dzikiego wysypiska 
śmieci w marcu br. w naszej 
gminie. Całkowity poniesio-
ny koszt uprzątnięcia wyniósł 
ponad 5000 złotych. Zebrano 
dwa pełne kontenery KP-7 od-
padów.

Referat Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska

Dzikie wysypiska śmieci  
– jak z nimi walczyć?
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Drodzy Mieszkańcy!

Wójt Gminy Liszki oraz Spółka Likom Sp. z o. o. 
zwraca się z apelem i uprzejmą prośbą o racjonalne 
korzystanie z wody.

Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wo-
dociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzy-
manie się m.in. od podlewania trawników wodą z sieci 
wodociągowej. Warto również racjonalnie wykorzy-
stywać wodę w domach, uszczelnić urządzenia wodno 
– kanalizacyjne, zakręcać kran np. podczas mycia zę-
bów. Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnie-
nie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej do-
stawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.

Wójt Gminy Liszki 
Prezes Spółki Likom Sp. z o.o. 

Czy potrzebujemy 
kolejnej katastrofy? 

Zakręcajmy wodę!

Gmina Liszki uruchomiła pilotażowy program ekologiczny, który umożliwia mieszkańcom dzier-
żawę zbiorników na deszczówkę.

Nabór wniosków do programu odbywał się w dniach od 28.05.2020 r. do 10.06.2020 r. i cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców – wpłynęło 127 zgłoszeń. W dniu 22.06.2020 r. 
podpisano umowy i przekazano Mieszkańcom już pierwsze 30 sztuk zestawów, na które składał się: 
zbiornik na wody deszczowe AQUACAN o pojemności 360 l w kolorze antracyt wraz ze zbieraczem 
wody z rynny i kranem. Po otrzymaniu od dostawcy, kolejne zbiorniki będą przekazywane miesz-
kańcom. Dziękujemy za zainteresowanie programem!

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W GMINIE LISZKI ŁAPIEMY DESZCZÓWKę!
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21 grudnia 2019 roku tradycyjnie od ponad 
20 lat w Krakowie odbył się turniej karate ky-
okushinkai dla dzieci i młodzieży. Naszą szkołę  
i gminę reprezentowało 10 zawodników i za-
wodniczek. Wywalczyliśmy sześć medali: dwa 
złote, trzy srebrne i jeden brązowy. Jan Kopeć  
I miejsce kata chłopcy do lat 11; Gabryiela Ur-
ban II miejsce ( 5 technik dziewcząt do lat 6); 
Dawid Baran II miejsce (5 technik chłopcy do lat 
8); 5 technik do lat 10: Dorian Gruca I miejsce, 
Jan Kopeć II miejsce, Jan Urban III miejsce. 

Nasi zawodnicy zaprezentowali bardzo wysoki 
poziom. Pozostali członkowie z naszego klubu za-
jęli czwarte i jedno piąte miejsce, a byli to: Nikola 
Mądra, Emilia Kowalik, Karol Buczek (trenowali 
zaledwie trzy miesiące). Pomimo tak krótkiego 
okresu treningu można stwierdzić, że zdeklasowa-
li rywali z kilkuletnim stażem. Powtórzyliśmy nasz 
sukces z zeszłego roku, zdobywając całe podium 
w 5 technikach chłopców, czwarty w tej kategorii 
był również nasz zawodnik Kacper Samek. 

15 lutego 2020 roku w Koźmicach Wielkich 
odbył się kolejny Noworoczny Turniej Karate Ky-
okushinkai. Nasz klub reprezentowało ośmiu za-
wodników i zawodniczek. Po raz kolejny wystar-
towaliśmy w kategorii kumite (walka), w której 
wystawiliśmy trzech zawodników: Dorian Gruca, 
Jan Kopeć, Jan Urban. Wszyscy pokazali bardzo 
dobry poziom swoich umiejętności, przyczynia-
jąc się do zwycięstwa w tej kategorii Jana Kopcia. 
Nasze dziewczęta również bardzo dobrze się za-
prezentowały, zdobywając: Emilia Kowalik drugie, 
a Nikola Mądra czwarte miejsce w swoich kate-
goriach. Nasz najmłodszy zawodnik Dawid Baran 
zdobył trzecie miejsce w kategorii kata. Również 
w kategoriach kata i pięciu technikach zdobyliśmy 
II i III miejsce – Jan Kopeć i Kacper Samek. Łącz-
nie przywieźliśmy sześć medali: jeden złoty, dwa 
srebrne i trzy brązowe. Drużynowo zajęliśmy trze-
cie miejsce na sześć startujących klubów, którzy 

łącznie wystawili 58 zawodników i zawodniczek.  
Dwa tygodnie później tj. 1 marca 2020 roku  
w Łukowicy koło Limanowej odbył się kolejny tur-
niej karate kyokushinkai, w którym to turnieju 
wystartowało prawie dwustu zawodników z po-
łudniowej i wschodniej polski. Nasz klub nasta-
wił się przede wszystkim na walki. Wystawiliśmy  
w nich czterech zawodników: Kacper Samek, Jan 
Urban, Dorian Gruca, Jan Kopeć. Wszyscy na-
si zawodnicy przeszli do 1/8 finału, a  następnie 
spotkali się w bratobójczej walce, w której nieste-
ty jeden musiał odpaść. W ćwierćfinałach była to 
już walka między naszymi trzema zawodnikami. 
Do finału doszedł Jan Kopeć, który zajął drugie 
miejsce w swojej kategorii kumite a Jan Urban 
czwarte miejsce. W kata i kumite wystartowali ci 
sami zawodnicy i zawodniczki, co w poprzednim 
turnieju. Było to drugie, a dla niektórych pierwsze 
doświadczenie na macie w kategorii kumite. 

Dziękujemy Dyrekcji szkoły za umożliwienie 
dodatkowych treningów przygotowawczych przed 
turniejami, jak również rodzicom i opiekunom na-
szych samurajów za czas, który im poświęcają  
w możliwości uczestniczenia w treningach. 

Ireneusz Maśnica

Kolejne sukcesy lisieckich karateków!
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Dzień Piłkarza 2020
20 czerwca 2020 ro-

ku LKS Lotnik Kryspinów 
zorganizował III ogólno-
polski turniej piłki nożnej 
dla dzieci i młodzieży pn. 
„Dzień Piłkarza” w katego-
rii skrzatów, żaków i orli-
ków, współfinansowany ze 
środków Gminy Liszki.

Wydarzenie przeprowa-
dzone w bieżącym roku było 
edycją wyjątkową ze względu 
na to, że turniej rozgrywał się  
w warunkach podniesionego 
reżimu sanitarnego. W roz-
grywkach wzięło udział ok. 300 
dzieci oraz sztab szkoleniowy 
i wolontariusze pomagający 
przy organizacji. Całe wyda-
rzenie zostało przeprowadzone 
zgodnie z wytycznymi rządo-
wymi, a organizatorzy zadbali 
o bezpieczeństwo wszystkich 

14 lutego reprezentacja ucz-
niów ze Szkoły Podstawowej 
im. św. Matki Teresy z Kalku-
ty w Cholerzynie uczestniczyła  
w Konkursie Naukowo –Kulturo-
wym, który został zorganizowa-
ny przez Muzeum UJ Collegium 
Maius, Stowarzyszenie Szersze 
Horyzonty oraz Akademię Ża-
kowską. Projekt ten w swoim 
założeniu odnosił się do popula-
ryzacji dóbr kultury materialnej 
i niematerialnej obejmując mię-
dzy innymi zabytkową zabudo-
wę Dzielnicy Uniwersyteckiej  
w Krakowie oraz miejsca zwią-
zane ze środowiskiem nauko-

WYNIKI KONKURSU 
Plus Ratio Quam Vis WIELCY UCZENI

zgromadzonych. Uczestnicy 
otrzymali posiłek, do dyspozy-
cji mieli także napoje i prze-
kąski. Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy medal, 

a najlepsze drużyny otrzymały 
nagrody w postaci pucharów, 
dyplomów i sprzętu sportowe-
go.

LKS Lotnik Kryspinów

wo-artystycznym z Krakowa,  
a także warsztaty muzealne.

W tym roku ze względu na 
aktualną sytuację epidemicz-
ną, organizatorzy postanowili 
zakończyć konkurs ogłosze-
niem wyników testów spraw-
dzających, które uczniowie pi-
sali w ramach I etapu.

Zgodnie z założeniem każda 
klasa oceniana była w swojej 
kategorii. Przyznano również 
kategorię GRAND PRIX dla 

Piotra Fryca ucznia klasy 
VII, który zdobył największą 
ilość punktów. 

Klasa VI
Wyróżnienie
Stanisław Rospond

Klasa VII
Grand Prix 
Piotr Fryc
I miejsce
Martyna Marcisz
II miejsce
Julia Zagórna
III miejsce
Dawid Mikołajek

Klasa VIII 
I miejsce 
Marcelina Czak
III miejsce 
Mateusz Bereźnicki
Wyróżnienie 
Sebastian Makowski

GRATULACJE!
Ewa Molińska



W
W

W
.LISZK

I.PL
Z

iem
ia l

isiec
k

a – styczeń – sierpień 2020

12

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa to 
stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich sześciu gmin: Czernichów, 
Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Za-
bierzów. Dzięki LGD mieszkańcy, organizacje 
społeczne oraz przedsiębiorcy z wymienionych 
gmin mają możliwość korzystania ze środków 
europejskich w ramach inicjatywy LEADER. LE-
ADER to rozwój lokalny kierowany przez spo-
łeczność.

W pierwszej połowie 2020 roku LGD Blisko 
Krakowa przeprowadziła już 8 naborów wnio-
sków o przyznanie pomocy, w których łącznie do 
rozdysponowania były 2 miliony złotych. Prze-
prowadzone nabory dotyczyły m.in. wyposaże-
nia podmiotów działających w sferze kultury, 
promocji marki „Skarby Blisko Krakowa”, inwe-
stycji służących zachowaniu lokalnego dziedzi-
ctwa oraz wzmocnienia kapitału społecznego. 
Na te działania można było uzyskać nawet 50 
000 zł dotacji. Realizując Strategię Rozwoju Lo-
kalnego Kierowanego Przez Społeczność stowa-
rzyszenie kładzie także duży nacisk na rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości. Osoby prowadzące 
działalność gospodarczą mogą liczyć na wspar-
cie do 80 000 zł na rozwój istniejącego przed-
siębiorstwa. Wsparcie udzielane jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

Na drugą połowę roku LGD Blisko Krakowa 
planuje kolejne nabory wniosków o przyzna-
nie pomocy. Dotyczyć one będą m.in. rozwoju 
przedsiębiorczości, w tym przedsięwzięć ukie-
runkowanych na innowacje, stworzenia oferty 
bazującej na dziedzictwie obszaru z wykorzy-
staniem marki „Skarby Blisko Krakowa”, a także 
wsparcia dla podmiotów działających w sferze 
kultury. Aktualne informacje o planowanych na-
borach umieszczane są na stronie internetowej 
stowarzyszenia oraz wszystkich gmin członkow-
skich, a także na portalach społecznościowych. 
Znaleźć je można również w siedzibach instytu-
cji publicznych, takich jak: urzędy gmin, gmin-
ne ośrodki pomocy społecznej czy Urząd Pracy 
Powiatu Krakowskiego.

Pracownicy biura świadczą nieodpłatne do-
radztwo dla osób zainteresowanych pozyska-
niem dotacji. Jest ono prowadzone w formie 
spotkań bezpośrednich, telefonicznie oraz ma-
ilowo. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Ra-
dziszowie, w Dworze Dzieduszyckich. Dane kon-
taktowe oraz godziny pracy biura dostępne są 
na stronie internetowej www.bliskokrakowa.pl w 
zakładce kontakt.

„Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Lokalna Grupa Działania „Bli-
sko Krakowa” zaprasza do udziału  
w kolejnej edycji Zabawy Odkry-
waj Skarby Blisko Krakowa. Wyda-
rzenie obejmuje kilka warsztatów, 
podczas których uczestnicy pozna-
ją lokalne dziedzictwo i tradycję  
z obszaru sześciu podkrakowskich 
gmin wchodzących w skład LGD: 
Czernichowa, Liszek, Mogilan, Ska-
winy, Świątnik Górnych i Zabierzo-
wa. Wydarzenie jest skierowane 
do rodzin z dziećmi i młodzieży.

Tegoroczna edycja będzie dosyć „smakowita” 
ze względu na sporą ilość warsztatów związanych 
z tradycjami kulinarnymi. Zabawę rozpoczęto  
18 i 19 lipca w Kryspinowie, gdzie uczyliśmy się 
jak zrobić „Maczankę Krakowską na Kukiełce 
Lisieckiej”. Warsztaty poprowadziły dla nas pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich Kryspinianki.

25 i 26 lipca zawitaliśmy do gminy Ska-
wina, dokładnie do Jurczyc, które są rodzinną 
miejscowością generała Józefa Hallera. Podczas 
„Jurczyckiego spotkania z historią” czekało 
nas wiele ciekawych, historycznych gier i zaga-
dek. Każda z grup mogła zobaczyć również te-
ren dworu Hallerów, który jako obiekt prywatny 
jest zazwyczaj zamknięty dla zwiedzających. 

Gmina Czernichów, a dokładnie wieś Ka-
mień, słynie z amonitów. Dlaczego akurat one 
tam się znalazły oraz jak w dawnych czasach 
wypiekano chleb – tego mogliśmy dowiedzieć 
się 1 i 2 sierpnia podczas warsztatów „Wokół 
amonitu – zasmakuj w tradycji” w Izbie Tra-
dycji w Kamieniu.

W gminie Zabierzów pełno jest pięknych 
dolinek, których odkrywanie na pewno sprawi 
Wam przyjemność. W tym roku, 29 i 30 sierp-
nia, odbył się specjalny „EcoQuest po Dolinie 
Będkowskiej”, dzięki któremu poznamy nie 
tylko walory przyrodnicze, ale i historyczne te-
go obszaru.

5 i 6 września spotkaliśmy się w Chorowi-
cach, które znajdują się na terenie gminy Mo-
gilany. Dowiedzieliśmy się czym jest ciama oraz 
moskol, oraz jak je przyrządzić. Miłośnicy staro-
dawnych kulinariów rozsmakowali się w „Daw-
nych smakach Chorowic”.

Zabawę zakończymy 11 i 12 września  
w Muzeum Ślusarstwa w Świątnikach Gór-

nych, podczas warsztatów „Historia zamknię-
ta w kłódce”. Podczas zabawy i „pracy” dowie-
my się wiele o specyfice zawodu ślusarza oraz  
o samych Świątnikach, których historia jest bo-
gata w wiele ciekawych legend. 

Warsztaty organizowane w ramach ZOSBK 
2020 odbędą się w każdej z gmin stowarzy-
szenia Blisko Krakowa w okresie od lipca do 
września. Ze względu na obostrzenia zwią-
zane z pandemią COVID-19 warsztaty będą 
odbywać się w mniejszych grupach, dlatego 
zaplanowano łącznie 4 spotkania w każdej  
z gmin (2 w sobotę i 2 w niedzielę, w przypad-
ku Świątnik Górnych 1 w piątek i 3 w sobotę). 
Udział w zabawie jest bezpłatny. Na stronie 
www.skarby.bliskokrakowa.pl znajduje się re-
gulamin oraz szczegółowy harmonogram Za-
bawy. Aby wziąć w niej udział należy w ty-
godniu przed wybranym warsztatem wysłać 
formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: 
skarby@bliskokrakowa.pl.

Uczestnictwo w naszym wydarzeniu  
z pewnością będzie pełną wrażeń przygodą!  
Zapraszamy do Odkrywania Skarbów Blisko 
Krakowa!

LGD „Blisko Krakowa”

Zabawa Odkrywaj Skarby 
Blisko Krakowa 2020
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Mamy dowody na to, że mieszkańcy gminy Lisz-
ki bardzo dobrze poradzili siebie z nieoczekiwaną 
sytuacją pandemii Covid-19 i obowiązkami, któ-
re nagle postawiły ich w stan gotowości. Zdalna 
praca i nauka, zamknięcie w domach, brak kon-
taktu z bliskimi, przyjaciółmi, a także aktywność 
społeczna drastycznie zmniejszona to wciąż żywe 
wspomnienia. Wyzwania, które mogły spowodo-
wać zakłócenia życia rodzinnego w wielu domach. 
Co jeszcze przed nami, tego nie wiemy jednak 
nawet z tak trudnej sytuacji można znaleźć plu-
sy. Tak zrobiła 8 -letnia uczennica SP w Morawicy 
Wiktoria, która dostrzegła, że koronawirus pozwo-
lił jej na spędzanie więcej czasu z rodzicami. Mama 
Wiktorii zadbała o dobrą kuchnię i potrzeby dzie-

cka, aby umocnić więzi rodzinne. Dodatkowy czas 
z rodziną pozwolił także 7 -letniej Natalii uczennicy 
SP w Rącznej ujrzeć cały świat z Kopca Piłsudz-
kiego i pograć w piłkę nożną z młodszym bratem. 
Dzieci skorzystały także z nowej huśtawki, którą 
tata od dawna chciał zamontować, ale czasu wciąż 
brakowało. Dobrą radę dla wszystkich tych, którzy 
nie wiedzą co ze sobą począć, ma 13-letni Jakub 
– uczeń SP w Cholerzynie: Drodzy mieszkańcy „by 
w czasie pandemii się nie nudzić wystarczy wy-
obraźnię w sobie obudzić”. Mama Jakuba propo-
nuje także pomagać innym, kiedy zyskamy więcej 
czasu np. angażując się w akcję szycia maseczek 
ochronnych. Taką maseczkę można później poda-
rować seniorowi.

Nasi laureaci przygotowali wspaniałe prace. 
Konkurs profilaktyczny pn. „korona-NUDA. Rodzi-
na zagrożona kontra Rodzina zjednoczona” został 
zorganizowany w ramach realizacji Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
gminy Liszki na rok 2020. Konkurs został objęty 
Patronatem Wójta Gminy Liszki. Prace składały 
się z dwóch części: wypowiedzi dziecka i rodzica. 
Ostatecznie wpłynęły trzy prace konkursowe, które 
zachwyciły Jury kreatywnością i pomysłowym spę-
dzeniem domowego lockdown’u, dlatego zajęły ex 
aequo trzy pierwsze miejsca. Nagrodami w konkur-
sie były rodzinne gry planszowe oraz upominki od 
Gminy Liszki. Zachęcamy do brania udziału w kolej-
nych konkursach i obserwowania strony Facebook 
GKRPA i Urzędu Gminy. 

M. Buczek

Korona-NUDA nie taka straszna 
– rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego pn. 

„korona-NUDA. Rodzina zagrożona kontra Rodzina zjednoczona”

mum i wykonywać je późno, najlepiej wieczo-
rową porą.

Zapewnijmy pszczołom odpowiednio przygoto-
wane poidełko: wystarczy do małego pojemnika 
włożyć kamyki i wlać wodę do wysokości kilku mini-
metrów, tak, aby pszczoły się nie utopiły. Pojemnik 
należy trzymać w zacienionym miejscu i okresowo 
uzupełniać, zapewniając czystą i świeżą wodę. Za-
nieczyszczona woda powoduje gorszej jakości miód. 

Poidełko, jeśli zostanie ładnie  
i starannie wykonane, może być 
ciekawą ozdobą ogródka. 

Warto zadbać podczas su-
szy o zwierzęta – nie tylko te 
domowe, ale również takie jak 
jeże i zostawić im w pojem-
nikach trochę świeżej wody.  
W lecie nie tylko nam jest go-
rąco i nie tylko nam chce się 
pić. Pomyślmy o tym.  red.

Dbajmy o pszczoły, one dają życie! 
Ratujmy pszczoły! Postępujące zmiany kli-

matu i zmiany środowiskowe, a także zmiany 
technologii uprawy roślin, takie jak stosowanie  
w rolnictwie oprysków, powodują utrudnione ży-
cie zwierząt i owadów, w tym pszczół. Dodatko-
wym problemem dla wszelkich żywych stworzeń 
są okresowo występujące susze. 

Woda jest niezbędna do życia dla pszczół. 
Wiosną i latem szukają jej wszędzie i dodatkowo 
transportują ją do ula. Gdy nie 
pada deszcz (a susze są pro-
gnozowane w kolejnych latach) 
zapewnijmy pszczołom dostęp 
do wody na swoich balkonach  
i w ogrodach. Zadbajmy, by 
nie musiały długo poszuki-
wać wody lub topić się w zbyt 
dużych dla nich zbiornikach 
wodnych! Dodatkowo warto 
opryski ograniczyć do mini-
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Letnie kino plenerowe  
w Ściejowicach zostało za-
planowane na każdy piątek 
sierpnia na terenie boiska LKS 
Gwiazda Ściejowice. W pięknej 
scenerii najmłodsi mieszkańcy 
naszej gminy mogli wspólnie 
obejrzeć ciekawe bajki i filmy. 
Dobór obrazów był dokonywa-
ny zarówno pod kątem arty-
stycznym, jak i wartości jakie 
niesie w przekazie (przyjaźń, 
dobro, lojalność, ciekawość 
świata). Dzieci podróżowały  
z Panem Kleksem, a także 
Bolkiem i Lolkiem, poznały hi-
storię słonia Dumbo i rozwią-
zywały zawiłą zagadkę z Les-
sem i Mają.

Uczestnicy spotkań mieli 
również szansę poznać atrak-
cje turystyczne w najbliż-
szej okolicy, gdzie mile i cie-
kawie można spędzić czas, by-
ły to m.in.: Dolina Grzybow-
ska, Stacja Muzeum Czerni-
chów Główny, Zalew Kryspi-

Letnie kino plenerowe 
w ŚCIEJOWICACH

nów. Każde spotkanie groma-
dziło kilkadziesiąt osób.

Projekcje. które organizo-
wane były przez Stowarzysze-
nie Perspektywa, odbywały się 
w ramach projektu „Baw się  
z nami wakacjami 2020” współ-

finansowanego ze środków 
Gminy Liszki. Współorganiza-
torem była LGD Blisko Kra-
kowa. Patronat objęły Skarby 
Blisko Krakowa.

Magdalena 
Sobesto-Wiejak
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Warto wspomnieć, iż opera-
cja ta realizowana była na Pod-
lasiu, w przepięknej Białowieży. 
Jej celem była wymiana wiedzy 
i doświadczeń w zakresie szans 
i zagrożeń dla rozwoju współ-
czesnej wsi, a także prowadze-
nia działalności ukierunkowa-
nej na promocję regionu, jego 
kuchni i kultury. 

W trakcie trzydniowego po-
bytu członkowie Koła wzięli 
udział w niezwykle kreatyw-
nych spotkaniach z tamtejszą 
społecznością i przedstawicie-
lami organizacji, prężnie dzia-
łających na terenie Podlasia. 
Mieli także możliwość spróbo-
wania regionalnych wyrobów 
oraz poznania metod i szczegó-
łów dotyczących ich produkcji. 
Kluczową częścią wyjazdu były 
profesjonalne warsztaty kuli-

narne, podczas których kró-
lowały smaki kresów wschod-
nich.

W wolnym czasie uczestnicy 
wyjazdu mogli podziwiać uroki 
Białowieskiego Parku Narodo-
wego i innych atrakcji Białowie-

KRYSPINIANKI w Białowieży
ży. Dzikość przyrody i wszech-
obecna natura są niewątpliwie 
największym atutem tego re-
gionu Polski.

Cel operacji pn. „Wymiana 
wiedzy i doświadczeń na rzecz 
rozwoju wsi” bez wątpienia zo-
stał osiągnięty. Nowa wiedza  
i doświadczenia członków KGW 
Kryspinianki przyczynią się do 
wzbogacenia oferty Koła, skiero-
wanej do społeczności lokalnej, 
a także podejmowania dalszych 
działań na rzecz rozwoju Kryspi-
nowa.

KGW Kryspinianki

W dniach 24-26.07.2020 r. Koło Gospodyń 
Wiejskich „Kryspinianki” w Kryspinowie po 
raz kolejny reprezentowało Gminę Liszki i wo-
jewództwo małopolskie, tym razem podczas 
realizacji operacji pn. „Wymiana wiedzy i do-
świadczeń na rzecz rozwoju wsi”. 
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W ramach projektu zmo-
dernizowana zostanie siec 
wodociągowa w Baczynie o 

Dofinansowanie w ramach PROW 
dla Gminy Liszki!

Gmina Liszki otrzy-
mała dofinansowanie 
w wysokości 1.734.272 
zł dla projektu pn. „Za-
pewnienie prawidłowej 
gospodarki wodnej na 
terenie Gminy Liszki po-
przez:

1. Przebudowę i roz-
budowę sieci wodocią-
gowej w miejscowości 
Mników,

2. Budowę zbiorników 
wodnych wraz z nie-
zbędną infrastrukturą w 
Czułowie.”

długości 4,62 km oraz wy-
budowane zostaną zbiorniki 
wodne w Czułowie. Całkowi-
ty koszt inwestycji wynosi 

3.352.437 zł, jednakże osta-
teczny koszt zostanie okre-
ślony w drodze przetargu nie-
ograniczonego.

Koło Gospodyń Wiejskich 
Kryspinianki zorganizowało  
w marcu br. warsztaty robienia 
kwiatów i zdobienia palm Wiel-
kanocnych, na które otrzymało 
dofinansowanie z Gminy w wy-
sokości 10.000 zł. 

Z obawy o zarażenie się 
koronawirusem, warsztaty 
musiały zostać zorganizowa-
ne w wąskim gronie. Podczas 
warsztatów uczestniczki zapo-
znały się z technikami tworze-
nia palm z bibuły, a następnie 
każda sama wykonała palmę 
Wielkanocną. Niestety, palm 
nie udało się wykorzystać ze 
względu na wprowadzony stan 
epidemii i ograniczenia w ilości 
osób mogących uczestniczyć 
we mszy świętej, ale umiejęt-
ności członkiń koła z pewnością 

Warsztaty robienia kwiatów 
i zdobienia palm Wielkanocnych

zostaną wykorzystane w przy-
szłości.

W ramach dofinansowania 
członkinie Koła zakupiły także 

katany damskie do tradycyj-
nych strojów ludowych.

Koło Gospodyń 
Wiejskich Kryspinianki
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26 lutego w Szkole Podsta-
wowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Kryspinowie 
odbył się Gminny Konkurs 
Recytatorski objęty honoro-
wym patronatem przez Wój-
ta Gminy Liszki Pawła Misia. 
Temat tegorocznych zmagań 
brzmiał: „Wartości, które są 
mi bliskie”. O tym, co jest 
ważne dla każdego, słowami 
poezji dzielili się uczestnicy 
reprezentujący trzy kategorie 
wiekowe: klasy I – III, IV – VI 
oraz VII – VIII. Swoje umie-
jętności recytatorskie zapre-
zentowali uczniowie z jede-
nastu szkół naszej gminy. Or-
ganizatorkami tegorocznych 
zmagań były panie: Barbara 
Święcicka, Bożena Jakubaszek 
i Agnieszka Sikora. Jury kon-
kursu miało niezwykle trudne 
zadanie, gdyż poziom zmagań 
był bardzo wysoki i wyrów-
nany. Po obradach przyznano 
następujące miejsca:

Kategoria klas I – III:
I miejsce: Gabriela Moryś 
(SP w Mnikowie)
II miejsce: Nadia Wolanin 
(SP w Morawicy)
III miejsce: Martyna Łowicka 
(SP w Rącznej)

Wyróżnienie: Emilia Pyla 
(SP w Piekarach)

Kategoria klas IV – VI:
I miejsce: Wiktoria Pióro 
(SP w Czułowie)
II miejsce: Szymon Białecki
(SP w Mnikowie)
III miejsce: Natalia Rożek 
(SP w Piekarach)
Wyróżnienie: Zosia Wąsik 
(SP w Kryspinowie)

„Wartości, które są mi bliskie” 
– Gminny Konkurs Recytatorski

Kategoria klas VII – VIII
I miejsce: Bartosz Steczko 
(SP w Kryspinowie)
II miejsce: Natasza Lach 
(SP w Czułowie)
III miejsce: Marcin Szczurek 
(SP w Piekarach)
Wyróżnienie: Wiktoria Owca
(SP w Kaszowie – nr 1.)

Po ogłoszeniu wyników lau-
reaci konkursu otrzymali na-
grody ufundowane przez Wój-
ta Gminy Liszki, a wręczyła je 
pani Anna Maślanka – dyrektor 
Gminnego Zespołu Ekonomicz-
no – Administracyjnego Szkół 
w Liszkach. Całość tego spot-
kania zakończyło wykonanie 
pamiątkowego zdjęcia.

Zdecydowanie warto podej-
mować tego typu inicjatywy. 
Język poetycki - narzędzie dzie-
lenia się tym, co ważne - jest 
jedną z piękniejszych i subtel-
niejszych form wyrazu. War-
to tworzyć okazje, by mógł on 
gościć w przestrzeni na dłużej 
niż chwilę, by najmłodsze poko-
lenie umiało dostrzec urok poe-
zji, doświadczyć z nią kontaktu 
i nią się zachwycić. B. Ś.
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Gmina Liszki zmienia identyfikację wizualną!
Na początku maja 2020 ro-

ku Urząd Gminy Liszki zapre-
zentował nową identyfikację 
wizualną. Za projekt rebrandin-
gu odpowiada Agencja Inter-
aktywna sugar3.pl & Innowa-
cyjnySamorzad.pl. Zmiana ID 
jest elementem nowej strategii 
marketingowej urzędu, której 
celem jest wzmocnienie wize-
runku Gminy jako nowoczes-
nej, ale jednocześnie czerpią-
cej z bogatej tradycji i historii 
regionu.

Projekt nowej identyfikacji 
nawiązuje m.in. do herbu Gmi-
ny Liszki. Elementy takie jak 
topór (odniesienie do godła ro-
du Starżów, średniowiecznych 
właścicieli Morawicy oraz oko-
licznych wiosek), miecz i dwa 
skrzyżowane klucze (przywo-
łujące przynależność południo-
wych miejscowości gminy do 
klasztoru benedyktyńskiego  
w Tyńcu) oraz witki wikliny (na-
wiązujące do tradycji wikliniar-
skiej nadwiślańskich wiosek 
obecnej gminy Liszki) zyskały 
teraz bardziej nowoczesny wy-
gląd.

„Po 5 latach przyszedł czas 
na zmiany. Nie zapominamy 
o naszej wieloletniej tradycji, 
ale jednocześnie dostrzega-
my zmieniające się otoczenie 
i oczekiwania mieszkańców. 
Chcemy, aby wizerunek Gminy 
jasno komunikował, że jest ona 
jednostką na miarę 2020 roku 

– nowoczesną, innowacyjną  
i kreującą trendy w samorzą-
dzie” – komentuje Agnieszka 
Pyla, Kierownik Referatu Kul-
tury, Promocji i Sportu Urzędu 
Gminy Liszki.

Kompleksowy rebranding 
zawiera m.in. nowe wzory pa-
pieru firmowego, kopert, wi-
zytówek, a także opracowanie 
projektów nowej serii gadżetów 
reklamowych, wpisujących się 
w nową identyfikację wizualną. 
Kolejnymi etapami rebrandingu 
będzie nowa strona interneto-

W październiku we wszyst-
kim miejscowościach Gminy 
Liszki odbędzie się odbiór od-
padów wielkogabarytowych 
i problematycznych: mebli, 
sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego, odpadów budow-
lanych i remontowych pocho-
dzących z drobnych remontów 
(możliwość oddania do 10 szt. 
worków 120l odpadów), odzie-
ży, zużytych opon samochodów 
osobowych. Odbierane będą 
również niebezpieczne odpady 
komunalne tj. rozpuszczalniki, 
kwasy, lampy fluorescencyjne, 
oleje, tusze, baterie. 

wa i odświeżona aplikacja mo-
bilna gminy.

W nowej identyfikacji wizu-
alnej znalazło się również miej-
sce dla ulubieńca najmłodszych 
mieszkańców – Lisieckiego Li-
ska. Kreowany już od kilku lat 
brand hero Gminy Liszki cieszy 
się dużą popularnością i sym-
patią, jako bohater bajek, spo-
tów reklamowych i wielu mate-
riałów promocyjnych.

Referat Kultury, 
Promocji i Sportu

Odpady należy wystawić 
w dniu odbioru do godziny 

7:00 !!! 

Poniżej przedstawiamy har-
monogram odbioru z poszcze-
gólnych miejscowości:
Budzyń, Cholerzyn 5.10
Kryspinów 06.10
Jeziorzany, Ściejowice 07.10
Piekary 09.10
Kaszów 10.10
Chrosna,  Morawica-12.10
Mników 13.10
Baczyn, Czułów 17.10
Rączna 24.10
Liszki 27.10

Zbliża się mobilna zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych 

z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Liszki!
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28 maja 2020 o godzinie 
10.00 w Bazylice św. Micha-
ła Archanioła i św. Stanisława  
w Krakowie (Skałka) miała 
miejsce uroczysta Msza św., 
której przewodził Ojciec Grze-
gorz Prus. 

Pomimo trwającej pandemii 
przybyli do tego niezwykłe-
go miejsca zaproszeni goście, 
nauczyciele, uczniowie repre-
zentujący klasy oraz przedsta-
wiciele Rodziców. Było nas na 
tyle dużo, że zachowując reżim 
sanitarny, zapełniliśmy całą 
Bazylikę.

 Ojciec Grzegorz – Przeor 
Skałki wygłosił kazanie, które 
umocniło wszystkich nauczy-
cieli i uczniów. Mówił o tym, jak 
ważną rolę w życiu młodego 
człowieka odgrywa nauczyciel 
i jak ta praca wymaga poświę-
cenia, serca i miłości do bliź-
niego. Młodzi ludzie usłyszeli 
zaś, że warto wierzyć w siebie, 
nie poddawać się, bo nawet  
z najsłabszego ucznia może 
wyrosnąć w przyszłości lekarz 
lub ktoś wielki. Oprawę Mszy 
św. przygotowała s. Miriam, 

Pani Dorotka, Pani Ela, ale też 
wszyscy zgromadzeni, którzy 
zaangażowali się w śpiew. Po 
Mszy św. dyrektor Maryla Ma-
łucha-Kapusta podziękowała 
Ojcu Grzegorzowi za możliwość 
modlitwy w tak wyjątkowym 
miejscu dla Polski i dla naszej 
szkoły. 

 Wielkim zaszczytem, było 
gościć w progach tej świątyni 
Radną Powiatu Krakowskie-

Święto Patrona Szkoły Podstawowej 
im. 

go Agnieszkę Pylę, Dyrektora 
GZEAS Annę Maślankę, Radne-
go Gminy Liszki Marcina Mazu-
ra oraz Sołtys wsi Piekary Zofię 
Pylę. Anna Maślanka przekaza-
ła również list od Wójta Gminy 
Liszki Pawła Misia z życzeniami 
skierowanymi do całej społecz-
ności naszej szkoły. 

 Po Mszy św. wszyscy obecni 
skierowali swoje kroki do Kryp-
ty Zasłużonych, zwanej także 



W
W

W
.LISZK

I.PL
Z

iem
ia l

isiec
k

a – styczeń – sierpień 2020
21

26 lutego 2020 roku w Szko-
le Podstawowej nr I im. Św. Jó-
zefa w Kaszowie sierż. szt. Mar-
cin Nowak z Komisariatu Policji 
w Zabierzowie przeprowadził 
prelekcję wraz z projekcją fil-
mu (przygotowanego przez 
Policję specjalnie dla dzieci  
i młodzieży, a dotyczącego bez-
pieczeństwa w sieci), w której 
uczestniczyło ponad 80 dzie-
ci. Prelekcja ta była połączona  
z finałem konkursu plastyczne-
go zorganizowanego w tej szko-
le. Konkurs „Bezpieczeństwo 
w Sieci – profilaktyka, reago-
wanie” z hasłem przewodnim: 
Razem Bezpieczniej, był uwień-
czeniem serii wcześniejszych 
prelekcji, które miały miejsce  
w tej szkole, a które odbyły się 
w ramach programu profilak-
tycznego o tej samej nazwie or-
ganizowanego przez Wojewódz-
two Małopolskie we współpracy 
z Małopolską Policją. Zwycięscy 
konkursu zostali nagrodzeni ga-
dżetami przygotowanymi przez 
Województwo Małopolskie oraz 
Urząd Gminy Liszki.

sierż. szt. Marcin Nowak
Dzielnicowy Komisariatu 

Policji w Zabierzowie

Finał konkursu plastycznego 
„Bezpieczeństwo w Sieci 

– profilaktyka, reagowanie”

Cmentarzem Wielkich Polaków. 
To tutaj przy grobie Jana Dłu-
gosza Martynka, Kacper i Mał-

gosia złożyli bukiet biało-czer-
wonych kwiatów. 

Już po raz trzeci mieliśmy 

szczęście obchodzić Dzień Pa-
trona Szkoły u stóp Wawelu, 
na Skałce. Mamy nadzieję, że 
atmosfera tego miejsca prze-
niknie nasze serca i umysły  
i napełni nas odwagą, mądroś-
cią i wielkim zapałem do zdo-
bywania wiedzy. 

Dziękując za wspólną mod-
litwę w intencji całej naszej 
szkoły, opuściliśmy mury 
Skałki w nadziei na spotkanie  
w tej wyjątkowej Bazylice już 
za rok – bez maseczek i przy-
łbic, w gronie wszystkich ucz-
niów, rodziców, nauczycieli  
i gości owiani duchem mądro-
ści Jana Długosza.

Tekst: 
Maryla Małucha-Kapusta 

Zdjęcia: Dariusz Jach
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15 lutego br. odbyło się bezpłatne szkolenie dla 
organizacji pozarządowych z terenu naszej gmi-
ny, dotyczące nowych ofert druków i sprawozdań 
z realizacji zadań publicznych w gminie Liszki  
w 2020 r. Zdobyta wiedza i cenne informacje po-
zwoliły przystąpić stowarzyszeniom oraz Kołom 
Gospodyń Wiejskich do konkursu ofert, którego 
nabór trwał od 27 stycznia do 17 lutego 2020 r. 
Dotację można było uzyskać w zakresie: 
a) pomocy społecznej, w tym rodzinom i oso-

bom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrów-
nywaniu szans tych rodzin i osób.

b) działalności na rzecz osób niepełnospraw-
nych.

c) turystyki i krajoznawstwa.

d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
e) kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury 

dziedzictwa narodowego.
f) działalności na rzecz osób w wieku emerytal-

nym
g) działalności na rzecz organizacji pozarządo-

wych oraz innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego.

Do Urzędu Gminy Liszki łącznie wpłynęło 29 
ofert w terminie. Komisja konkursowa odrzuciła 
7 ofert z przyczyn formalnych i merytorycznych, 
pozostałe 22 prawidłowo wypełnione oferty zo-
stały ocenione, a dotacje przyznano następują-
cym organizacjom:

Organizacja imprez przez 
NGO-sy w dobie pandemii

STOWARZYSZENIE 
MAŁOPOLSKA MORWICA
STOWARZYSZENIE 
PRZYJAZNE PIEKARY
STOWARZYSZENIE 
AKTYWNY BUDZYŃ
STOWARZYSZENIE 
LEPSZY BACZYN
STOWARZYSZENIE 
NA RZECZ ROZWOJU WSI CZUŁÓW
STOWARZYSZENIE PERSPEKTYWA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH 
KASZOWIANKI W KASZOWIE 

SUDECKIE WĘDROWANIE

UROKLIWE ROZTOCZE

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA 
„BĄDŹ AKTYWNY” edycja 2020
WYCIECZKA KIELCE I OKOLICE

HISTORIA I ZABYTKI POLSKICH ZIEM 
WSCHODNICH: LUBELSZCZYZNA
KRAJOBRAZY I SMAKI PODKARPACIA
AKTYWNE WAKACJE

2 500

5 300

1 000

4 500

5 000

2 000
4 700

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Wspieranie i upowszechnianie kultury

AKADEMIA PIŁKARSKA 
KASZOWIANKA 2020
LKS LOTNIK KRYSPINÓW

STOWARZYSZENIE SZKÓŁKA 
PIŁKARSKA KRYSPINÓW
STOWARZYSZENIE SZKÓŁKA 
PIŁKARSKA KRYSPINÓW 

STOWARZYSZENIE 
MAŁOPOLSKA MORAWICA
STOWARZYSZENIE 
AKTYWNY BUDZYŃ 

UPOWSZECHNIANIE 
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 
III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
PN. „DZIEŃ PIŁKARZA” W KATEGORII 
SKRZATÓW, ŻAKÓW I ORLIKÓW
VII HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
DLA DZIECI KRYSPINÓW CUP 2020
ORGANIZACJA OBOZU SPORTOWEGO 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU 
GMINY LISZKI „KONINKI 2020”
ĆWICZ Z NAMI 

AKTYWNYM BYĆ edycja 2020

1.

2.

3.

4.

5.

6.

18 000

8 300

9 000

5 025

2 000

2 000

Lp NGO Nazwa zadania publicznego

Turystyka i krajoznawstwo

Wysokość dotacji
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Rok szkolny już się zaczął i przy tej okazji 
chcielibyśmy przypomnieć naszym czytelnikom, 
że w księgarniach dostępne są 
dwie książki autorstwa Ewy Stus, 
mieszkanki naszej gminy, „Krai-
na Światła” i „Dziecko półkrwi”.

Obie  publikacje należą do 
gatunku fantasy. „Kraina Świat-
ła” opisuje historię 16 -letniego 
chłopca Bena, który w wyniku 
wypadku porusza się na wóz-
ku inwalidzkim. Pod wpływem 
magicznych wydarzeń, wystę-
pujących w jego życiu, trafia 
wraz z trojgiem przyjaciół do 
Krainy Światła, gdzie ma szcze-
gólną misję do spełnienia. Je-
go zadaniem jest wyzwolenie 
Świetlistych istot spod wła-
dzy Kamiennych ludzi. Druga 

z książek przeznaczona jest dla nastoletnich 
czytelników. Główna bohaterka Śnieżnoskóra 

Lilian, stara się uratować swo-
ją córkę przed śmiercią wy-
wożąc ją do Świta Ludzi, gdyż 
zrodzona została z zakazanego 
związku z Tytanem. Pojawia się 
problem zdrady, romansu i walki  
o władzę oraz tęsknota w wyni-
ku utraty dziecka.

Ewa Stus urodziła się  26 
grudnia  1984 r., studiowała na 
wydziale Pedagogiki Przedszkol-
nej i Wczesnoszkolnej Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie. Mieszka w  Cholerzynie, 
ale zawodowo związana jest ze 
Szkołą Podstawową w Jeziorza-
nach, prywatnie jest mamą trój-
ki dzieci.

Zachęcamy do przeczytania 
„Krainy Światła”!

Ogłaszając konkurs, Gmina planowała współ-
finansowanie ciekawych i atrakcyjnych dla spo-
łeczności lokalnej imprez, wystaw i zajęć. W 
tym miejscu należy podkreślić, że organizacje, 
odpowiadając na potrzeby mieszkańców, przy-
gotowały i złożyły bardzo interesujące projekty. 
Niestety, kilka dni po rozstrzygnięciu konkursu 
ogłoszono stan epidemii i wszystkie imprezy 
wymagające kontaktów między uczestnikami 
stanęły pod znakiem zapytania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organi-
zacji NGO, w maju Gmina zorganizowała dla or-
ganizacji drugie szkolenie z zakresu rozwiązań 

prawnych wprowadzonych w ramach tzw. Tarczy 
antykryzysowej 1.0 i 2.0. Ostatecznie, z obawy 
o bezpieczeństwo uczestników, część organizacji 
zrezygnowała z wykonania planowanych projek-
tów 

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniom  
i Kołom Gospodyń Wiejskich oraz organizacjom 
sportowym z terenu gminy Liszki za dotychcza-
sową aktywność. Zainteresowane organizacje 
zapraszamy do dalszego starania się o środki  
i działania na rzecz społeczności lokalnej. Życzy-
my powodzenia w realizacji zadań. 

Referat Kultury, Promocji i Sportu

Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury dziedzictwa narodowego

STOWARZYSZENIE NASZ CHOLERZYN
STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE 
MAŁOPOLSKA SPOŁECZNY KOMITET 
PRZY GIMNAZJUM W MNIKOWIE 
FUNDACJA NOWOCZESNY KONIN
STOWARZYSZENIE ZESPOŁU 
PIESNI I TAŃCA ZIEMIA LISIECKA 
STOWARZYSZENIE ZESPOŁU 
PIESNI I TAŃCA ZIEMIA LISIECKA
STOWARZYSZENIE PERSPEKTYWA
KOŁO GOSPODYN WIEJSKICH 
KASZOWIANKI W KASZOWIE
KOŁO GOSPODYŃ WKIEJSKICH 
„KRYSPINIANKI” W KRYSPINOWIE

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

AKADEMIA SZTUKI
PIKNIK RODZINNY 
NIEDALEKO DO LATA

ZNAM ZABYTKI MOJEJ GMINY! 
ROK 2020 Z FOLKLOREM 
I KULTURĄ LUDOWĄ
V TURNIEJ TAŃCÓW POLSKICH 
„O ZŁOTY KŁOS LISIECKI”
BAW SIĘ Z NAMI WAKACJAMI 2020
WAKACJE Z TRADYCJĄ

WAKACYJNA PRZYGODA Z KULTURĄ

4 800
7 000

1 000
30 000

7 700

3 500
8 000

8 000

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

STOWARZYSZENIE 
LISIECKI KLUB SENIORA

1. SZCZĘŚLIWY SENIOR 8 000
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W niedzielne popołudnie 
w Dzień Kobiet, członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich  
w Czułowie zorganizowały 
wystawę strojów krakowskich 
w remizie OSP Czułów. Na za-
proszenie Koła odpowiedzieli 
liczni mieszkańcy wsi Czułów 
i okolicznych miejscowości. 
Wśród uczestników spotka-
nia znaleźli się również ksiądz 
Krzysztof Cebula, sołtys wsi 
Baczyn Marcin Soja z żoną, 
sołtys Irena Konik i zarazem 
członkini Koła Gospodyń oraz 
Anna Kruczek – przedstawi-
cielka Stowarzyszenia Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemia Lisie-
cka. 

Na wystawie zgromadzo-
no stroje krakowskie, które 
od dawna są wykorzystywane 
podczas uroczystości przez 
mieszkańców Czułowa, Mni-
kowa, Cholerzyna, Kaszowa  
i Bronowic. Wystawa poka-
zała ogromną różnorodność 
strojów w zależności od regio-
nu występowania. W trakcie 
spotkania wszyscy zgroma-
dzeni mieli możliwość wysłu-

chania Krystyny Chronowskiej 
z Muzeum Etnograficznego  
w Krakowie, która z pasją opo-
wiadała o historii stroju kra-
kowskiego oraz o symbolice 
poszczególnych elementów. 
Wystawie towarzyszył poczę-
stunek w postaci regionalnych 
potraw i wypieków, które cie-

Wystawa strojów ludowych w Czułowie
szyły się dużym powodzeniem 
wśród obecnych. Na koniec 
Panie zostały obdarowane 
przez organizatorki i sołtysa 
wsi Baczyn tulipanami. 

Wystawa współfinansowa-
na ze środków Gminy Liszki.

Koło Gospodyń 
Wiejskich Czułów 
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Jak wspomina Pani swo-
je dzieciństwo i czas szkoły 
w Mnikowie?

W czasie, gdy mój tata wal-
czył podczas I wojny światowej 
wychowywała nas mama. Po-
mimo tego, że nie raz bywało 

ciężko, to nigdy nie chodzili-
śmy głodni. Nie narzekaliśmy, 
bo niczego nam nie brakowało. 
Z czasów szkolnych pamiętam, 
że mieliśmy bardzo dobrego  
i wierzącego nauczyciela. Na-
zywał się Franciszek Blecharski 

i razem z żoną, która pocho-
dziła z Litwy, pracowali w szko-
le. Uczyliśmy się bardzo pilnie,  
a lekcje zawsze rozpoczynali-
śmy od modlitwy. Nauczyciel 
był bardzo zainteresowany 
tym, żebyśmy nauczyli się jak 
najwięcej.

Jakim był nauczycielem?
Nawet kiedy coś nam nie 

wychodziło, to nigdy na nas 
nie krzyknął, tylko spokojnie 
tłumaczył kolejny raz. Pisał  
w klasie na tablicy, a my (ucz-
niowie) notowaliśmy rysikami na 
tabliczkach, ponieważ nie mieli-
śmy wtedy jeszcze zeszytów. 
Franciszek Blecharski uczył nas 
bardzo wielu przedmiotów i by-
ło mu ciężko, bo odpowiadał za 
wszystkie siedem klas, dlatego 
po pewnym czasie pojawiły się 
dwie nauczycielki, aby mu po-
móc. Były to Stefania Wiecheć 
i Helena Nowak. Uczyły pierw-
szą, drugą i trzecią klasę. Ble-
charski, który nadzorował całą 
naukę, zawsze powtarzał do 
nauczycielek, że muszą uczyć 
i wychowywać dzieci na spra-
wiedliwych i dobrych ludzi.

Teraz bardzo popularne 
w szkołach są różnego ro-
dzaju zajęcia pozalekcyjne. 
Pamięta Pani, czy w tamtym 
czasie również spędzaliście 
czas w szkole w jakiś inny 
sposób niż tylko na nauce?

Nagrodą za dobrą i grzecz-
ną naukę było wyjście z na-
uczycielem na spacer do skał, 
przed wizerunek Matki Boskiej 
Skalskiej. Niektórzy się z tego 
śmieją, ale wiele osób nawet nie 
wie jak cudowne miejsce mamy  
w Mnikowie. Matka Boska uka-
zała się we śnie hrabinie Kata-
rzynie w Krzeszowicach, któ-
ra miała ciężko chorą córkę, 
później cudownie uzdrowioną. 
To właśnie Katarzyna poleciła 
namalować ten wizerunek na 

Redakcja Ziemi Lisieckiej zaprasza do przeczy-
tania wywiadu z panią Bronisławą Korczek, mniko-
wianką, a zarazem najstarszą mieszkanką gminy 
Liszki! W rozmowie między innymi przeczytamy o 
szkole, młodości i wspomnieniach z dawnych czasów. 
Zapraszamy do lektury!

Dziś ludzie bardziej myślą 
o sobie niż o innych 

- rozmowa z panią Bronisławą Korczek
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skale. Pamiętam, że w każ-
dą pierwszą niedzielę miesiąca 
przyjeżdżała hrabina z mężem 
do skał, do Matki Boskiej, aby 
odmówić litanię i zaśpiewać 
pieśni, a ksiądz odprawiał dla 
nich Mszę Świętą w kaplicy. 
Dokąd tylko żyli, to przyjeż-
dżali. Odkąd został wybudowa-
ny ołtarz, to zawsze spotykamy 
się tam na święto Matki Boskiej 
„Zielnej”. Dawniej, w każdą nie-
dzielę robiliśmy zbiórkę i szli-
śmy do skał, aby się pomodlić. 
Dziś o tym zapominamy, a wte-
dy dla nas to było naturalne.

Z uwagi na epidemię 
koronawirusa i związane  
z tym obostrzenia ciężko 
było nam w tym roku do-
brze przygotować się do 
Świąt Wielkanocnych. Jak 
w dawnych latach spędza-
ło się te wyjątkowe chwile  
w Mnikowie?

Najważniejsze było dla 
nas uczestnictwo w nabożeń-
stwach. Nie było to takie proste 
jak teraz, bo nie było kościoła 
w Mnikowie. Jako wieś nale-
żeliśmy do parafii w Morawicy  
i zawsze zbieraliśmy się większą 
grupą, aby w procesji prowa-
dzonej przez krzyż, ze śpiewem 
udać się na piechotę do Mora-
wicy. Zawsze ważny był też ko-
szyk ze święconką. Z bardziej 
wesołych tradycji, co zostało do 
dziś, pamiętam, że chłopcy bie-
gali za dziewczętami z wiadrami 
z wodą, aby je oblać w Ponie-
działek Wielkanocy.

W kwietniu świętowa-
ła Pani 104 urodziny. Czy  
w Pani rodzinie był ktoś 
równie długowieczny? Jak 
liczna jest wasza rodzina?

Miałam dwa lata młodszą 
siostrę, kiedy zmarła miała 98 
lat. Tata przeżył 86 lat, a ma-
ma 72. Rodziców mieliśmy 
wspaniałych. Nauczyli nas naj-
ważniejszego, czyli szacunku 
do Boga i do ludzi. W domu 
było nas sporo, ponieważ mia-
łam dwóch braci – Józia i Jasia,  
a także dwie siostry – Marysię 
i Zosię. Teraz żyję już tylko ja. 
Mam dwie córki i pięcioro wnu-
ków, a prawnuków to już nawet 
ciężko mi zliczyć. Często mnie 
odwiedzają i pocieszają. „Bab-
ciu żyj 100 lat” – tak zawsze 
mówią, a ja im odpowiadam, że 

tyle już przeżyłam, a ile mi zo-
stało, to tylko Pan Bóg to wie. 
Może nawet 150. Nigdy nie zda-
wałam sobie sprawy z tego, że 
przeżyję tyle lat. Czytam cały 
czas gazety i różne książki. Jak-
bym tylko miała zdrowe nogi, 
to wszystko jeszcze zrobiłabym 
koło domu. Nic mnie nie boli, 
ale po prostu sił już mniej.

Co szczególnie przychodzi 
Pani do głowy, jak myśli Pa-
ni o Mnikowie – wsi, w której 
mieszka Pani całe życie?

Pierwsza myśl to pochodze-
nie nazwy naszej miejscowo-
ści. Wszystko sprowadza się 
do Ojców Kamedułów z Bielan. 
Tereny, na których żyjemy, 
wchodziły w skład ich majątku. 
Pamiętam, że byli to bardzo ob-
rotni księża. Mieli tutaj własną 
gospodarkę. Młodsi powyjeż-
dżali do różnych klasztorów,  
a starsi zostali tutaj na miejscu. 
Bardzo dobrze ich wspominam. 
Odwiedzali chorych i organizo-
wali zajęcia dla dzieci. Kiedy już 
byli starsi, a ich zgromadzenie 
nie miało większych planów co 
do tego terenu, to stwierdzili, że 
oddadzą swój majątek. Połowę 
zostawili na gospodarkę, a po-
łowę na wieś. Dali tylko taki wa-
runek, że ma ona nazywać się 
Mnichów, tak aby mieszkający 
tu ludzie pamiętali, że właści-
cielem tego terenu byli mnisi. 
Ostatecznie przyjęła się jedna 
nazwa Mników, przez „k”.

Czy jest jeszcze coś, co 
warto wspomnieć?

Z ciekawszych rzeczy pa-
miętam też, że już bardzo 
dawno temu w Mnikowie by-
ła Kasa Stefczyka. Prowadził 
ją wspomniany już wcześniej 
nauczyciel Blecharski. Poży-
czał ludziom pieniądze. Jak go 
wspominam, to sobie myślę, 
że takich dobrych ludzi już na 
świecie nie ma i nie będzie. 
Dziś ludzie bardziej myślą o so-
bie niż o innych.

Od wielu lat w Mnikowie 
mieszkają Siostry Alber-
tynki. Ma Pani jakieś wspo-
mnienia z nimi związane?

Pamiętam z dawnych lat, 
że u sióstr zakonnych była sio-
stra Barbara. Bardzo dobrze ją 
wspominam, bo pomagała lu-
dziom. Znała się na zielarstwie, 
zbierała zioła i leczyła.

Czy pomogła kiedyś Pani 
bezpośrednio?

Nie, ale wyleczyła moje-
go męża, który był strasznie 
chory, kiedy wojska rosyjskie 
pod koniec II wojny światowej 
wkroczyły do Polski. Pamiętam 
jak dziś, jak pozbierali wszyst-
kich mężczyzn od 20 do 60 
roku życia i trzymali ich przez 
pewien czas w niewoli na mo-
krych łąkach – dzień i noc. Nie 
pamiętam niestety, gdzie do-
kładnie to było. Mój mąż, ra-
zem z dwoma współwięźniami 
z Krzeszowic i Czernej uciekli  
z tej niewoli.

Wrócili prosto do domu?
Przeszli nocą przez rze-

kę po kolana w zimnej wodzie  
i z Bożą pomocą dotarli do 
Krakowa. Do dziś mam przed 
oczami, jak około północy ktoś 
zapukał w okno naszego do-
mu, gdzie przebywałam sama 
z dzieckiem. Byłam przerażona 
i nie wiedziałam kto to. Kiedy 
usłyszałam zza drzwi znajomy 
głos, wiedziałam już, że to mój 
mąż. Wrócił cały mokry, prze-
ziębiony i wygłodzony, tak sa-
mo jak jego dwóch towarzyszy. 
W momencie się uściskaliśmy 
i zaczęliśmy wszyscy płakać. 
Rano mężczyźni, którzy uciekli 
razem z moim mężem, wyru-
szyli do swoich domów. Póź-
niej, jeszcze przez wiele lat, 
pisali do siebie listy. Jak mąż 
opowiadał mi, co Rosjanie ro-
bili z ludźmi w niewoli, to włosy 
stawały mi dęba. Nie mogłam 
tego słuchać. Niech nas Pan 
Bóg broni, żeby już nigdy nie 
wróciły takie czasy.
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Noworoczny Koncert Cha-
rytatywny dla Kacperka Ryło 
„Od serca do ucha” za nami. 
11 stycznia 2020 r. to dzień, 
który zapadnie na długo w na-
szej pamięci. W auli Liceum 
Ogólnokształcącego w Cen-
trum Edukacyjnym „Rados-
na Nowina 2000” w Piekarach 
zgromadziło się ponad 300 
osób o wielkich sercach, chcą-
cych wesprzeć chorego chłop-
ca. Przypomnijmy Kacper Ry-
ło w grudniu skończył roczek, 
chory jest na SMA – rdzenio-
wy zanik mięśni typu I, na któ-
rego leczenie potrzebna była 
kwota 9 milionów złotych. Je-
dyną szansą na jego wylecze-
nie jest terapia genowa Zol-
gensma w Stanach Zjednoczo-
nych, która musi być zastoso-
wana, zanim chłopiec ukończy 
2 rok życia.

Podczas koncertu charyta-
tywnego odbywał się kiermasz 
ciast koordynowany przez Ko-
ło Gospodyń Wiejskich „Kryspi-

nianki”, kiermasz rękodzie-
ła zorganizowany przez Lisie-
cki Klub Seniora a młodzież  
z Zespołu Pieśni i Tańca „Zie-
mia Lisiecka” zbierała datki do 
puszek. 

Na scenie zaprezentowali 
się: Zespół Pieśni i Tańca „Zie-
mia Lisiecka”, Dziecięcy Ze-

Noworoczny Charytatywny Koncert

dla Kacperka Ryło
spół Folklorystyczny „Červá-
nek” z Czech, Stowarzyszenie 
Kryspinów – grupa śpiewająca 
Kryspinianki, Stowarzyszenie 
Nasz Kaszów, Lisiecki Klub Se-
niora oraz Stowarzyszenie Nasz 
Cholerzyn. Po koncercie artyści 
wraz z publicznością wspólnie 
kolędowali.
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Na koncercie obecny był 
wzruszony dziadek Kacperka, 
który osobiście wszystkim po-
dziękował za wsparcie.

W imieniu Kacperka oraz je-
go rodziny organizatorzy kon-
certu: Stowarzyszenie Zespo-
łu Pieśni i Tańca Ziemia Lisie-
cka, Gmina Liszki oraz Funda-
cja im. Ks. Siemaszki serdecz-
nie dziękują wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizację 
tego szczytnego wydarzenia. 
Dziękujemy wszystkim sto-
warzyszeniom i KGW z terenu 
gminy Liszki obecnym na kon-
cercie, rodzicom dzieci z Ze-
społu Pieśni i Tańca „Ziemia Li-
siecka”, pracownikom urzędu 
gminy Liszki, indywidualnym 
darczyńcom, wszystkim, któ-
rzy przekazali ciasta i rzeczy na 
ten cel. Dziękujemy Stowarzy-
szeniu Sukces z Jeziorzan, Per-
spektywa Ściejowice oraz KGW 
Kaszowianki, Stowarzyszeniu 
Pomocy Szkole Małopolska za 
przekazane ciasta na kiermasz 
oraz naszym gościom z Czech 
– dziecięcemu Zespołowi Folk-
lorystycznemu „Červánek” za 
uświetnienie swoim występem 
tego wydarzenia.

Dziękujemy Zarządowi Fun-
dacji im. Ks. Siemaszki za ot-
warcie drzwi CE Radosna Nowi-
na 2000w celu zorganizowania 
koncertu, a także uczniom lice-
um, na czele z panem Andrze-
jem Myrdko, którzy z zaanga-
żowaniem pomogli w spraw-
nym i profesjonalnym przepro-
wadzeniu całego wydarzenia.

Dzięki wspólnej pracy uda-
ło nam się połączyć swe siły  
w celu ratowania ludzkiego ży-
cia. Podczas koncertu uzbiera-
liśmy kwotę 13020,00 zł, która 
została przekazana na konto. 
Dziękujemy wszystkim przyby-
łym tego dnia w gościnne pro-
gi „Radosnej Nowiny”, dzięku-
jemy za WASZE WIELKIE SER-
CA.

Już dziś wiemy, że na lecze-
nie Kacperka udało się zebrać 
na wszystkich zbiórkach i licy-
tacjach kwotę 9 255 682,39 zł. 
Tak ogromna kwota została ze-
brana w ciągu 8 miesięcy BRA-
WO! Trzymamy mocno kciuki 
za Kacperka i życzymy powro-
tu do zdrowia.

Anna Kruczek 
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Pamiętaj o konieczności 
wymiany pieca:
–  do 2022 roku „kopciu-

chy” – kotły na węgiel 
lub drewno nie spełniają-
ce żadnych norm,

–  do 2026 roku kotły, któ-
re spełniają podstawo-
we wymagania emisyjne 
(klasa 3 i 4).

Gmina Liszki realizuje pro-
jekt „Redukcja niskiej emisji 
przez promowanie oraz dofi-
nansowanie wymiany palenisk 
domowych z Gminy Liszki na 
źródła ciepła zasilane paliwami 
gazowymi – etap 2” w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014 – 2020 
(RPO WM), działanie 4.4 Reduk-
cja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, poddziałanie 4.4.1 
Obniżenie poziomu niskiej emi-
sji – ZIT. 

W ramach projektu moż-
na uzyskać dofinansowanie do 
wymiany źródeł ciepła wraz  
z modernizacją wewnętrznych 
instalacji niezbędnej do pra-
widłowego funkcjonowania 
nowego systemu ogrzewania, 
czyli wymianę starych pieców 
tzw. „kopciuchów” na paliwa 
gazowe. Zakładana jest reduk-
cja emisji CO2 o co najmniej 
30% w odniesieniu do istnieją-
cych instalacji. Wsparcie będzie 
uwarunkowane zapewnieniem 
odpowiedniej efektywności 
energetycznej w budynku.

Wartość projektu wynosi: 
11 758 284,00 zł,
Dofinansowanie ze środków UE 
wynosi: 8 558 667,04 zł,
Wkład własny Beneficjenta: 
3 199 616,96 zł,
Okres realizacji: 2019/2022 r.

W ramach projektu do-
celowo zostanie wymienio-
nych 1200 szt. piecy. Dofi-
nansowanie wynosi mak-
symalnie 9.783,57 zł, przy 
czym na instalację można 
otrzymać do 3.783,57 zł,  
a na samą wymianę pieca 
do 6.000,00 zł. 

Zasady ogólne

O dotację mogą starać się 
osoby fizyczne legitymujące 
się tytułem prawnym do nieru-
chomości zlokalizowanej na te-
renie Gminy Liszki. Warunkiem 
niezbędnym dla uzyskania do-
tacji jest likwidacja wszystkich 
dotychczasowych, służących 
ogrzewaniu pieców lub kotłów 
c.o. opalanych paliwem stałym 
w budynku, w którym nie jest 
prowadzona działalność gospo-
darcza.

Krok po kroku do dofi-
nansowania:
1.  Złożenie przez mieszkańca 

deklaracji (złożenie wnio-
sku nie oznacza przyznania 
dotacji), 

2. Wizyta audytora energe-
tycznego na nieruchomo-
ści i wykonanie audytu.

3. Rozpatrywanie wniosków: 
dotacja zostaje przyzna-
na właścicielom nierucho-
mości, które nie wymaga-
ją termomodernizacji, co 
wykaże pozytywny audyt 
oraz tym które wymaga-
ją przeprowadzenia prac 
termomodernizacyjnych 
a właściciel deklaruje, że 
zostaną one wykonane.

4.  Podpisanie umowy o dota-
cję pomiędzy Gminą Liszki 
a mieszkańcem (umowa 
gwarantuje przyznanie do-
tacji, określa jej maksy-
malną wysokość oraz za-
kres i koszt inwestycji).

5.  Przeprowadzenie inwe-
stycji przed podpisaniem 
umowy o dotację z Gminą 
skutkuje brakiem refunda-
cji poniesionych kosztów.

6.  Realizacja inwestycji (miesz-
kaniec wybiera wykonawcę 
z uprawnieniami, likwiduje 
stare źródła ciepła, doko-
nuje zakupu nowego kotła, 
modernizuje instalacje, je-
żeli zachodzi taka koniecz-
ność).

7.  Zapłata należności wyko-
nawcy przez mieszkańca 
za wykonanie inwestycji.

8.  Mieszkaniec gromadzi nie-
zbędne do rozliczenia do-
kumenty: karta przeka-
zania odpadu z likwidacji 
starego kotła, stosowne 
oświadczenia, protokół 
odbioru technicznego, fak-
tura/y). Brak któregokol-
wiek dokumentu skutkuje 
niemożnością rozliczenia 
inwestycji.

9.  Mieszkaniec składa wnio-
sek o rozliczenie dotacji 
wraz ze zgromadzonymi 
dokumentami na Dzien-
niku Podawczym Urzędu 
Gminy Liszki w terminie 
określonym umową dota-
cji.

10. Gmina przelewa środki na 
konto bankowe mieszkań-
ca w terminie wskazanym 
w umowie.

Dotacja nie jest udzielana na: 
- zakup urządzeń grzew-
czych w nowych budynkach, 
- wymianę ekologicznych urzą-
dzeń grzewczych np. kocioł ga-
zowy na kocioł gazowy. 

Warunkiem niezbędnym dla 
uzyskania dotacji jest likwi-
dacja wszystkich dotychcza-
sowych służących ogrzewaniu 
pieców lub kotłów c.o. opala-
nych paliwem stałym w budyn-
ku. 

Deklaracje przyjmowane są na 
bieżąco. Więcej informacji: 
k.mrozek@liszki.pl 
tel. 12/ 257-65-49

Wymiana pieców
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I. Czym jest kompostowa-
nie?

Jest naturalną metodą unie-
szkodliwiania i zagospodarowa-
nia odpadów. Pozwala przetwo-
rzyć około 20-30% wytwarza-
nych przez nas odpadów. Dostar-
cza bardzo dobrego i taniego na-
wozu organicznego, który wzbo-
gaca glebę w próchnicę, dzięki 
czemu ziemia staje się pulchna, 
przewiewna i zatrzymuje wodę.

II. Co można poddać kompo-
stowaniu?

Liście, skoszoną trawę, reszt-
ki roślinne, odpadki kuchen-
ne pochodzenia organiczne-
go, tj. obierki z warzyw i owo-
ców, skorupki jaj, fusy po kawie 
lub herbacie, resztki posiłków  
(z wykluczeniem mięsa i tłusz-
czu), poobcinane gałęzie (wcześ-
niej poszatkowane sekatorem).

Pamiętaj!!! Nie wrzucamy do 
kompostownika mięsnych od-
padów kuchennych i kości, za-
infekowanych roślin ogrodo-
wych, gruzu czy śmieci z odku-
rzacza. Pamiętajmy jednak, że-
by nie zmieniać kompostownika  
w śmietnik. Ze wglądów este-
tycznych i higienicznych odpad-
ki kuchenne należy przysypać 
warstwą ziemi. 

 
III. Jak kompostować?
1.  Kompostowanie bioodpadów 

stanowiących odpady komu-
nalne można prowadzić w:

a)  gotowych, handlowych kom-
postownikach ogrodowych,

b) kompostownikach wykona-
nych samodzielnie w posta-
ci skrzyń, desek, żerdzi, siatki 
drucianej lub innych materia-
łów skonstruowanych w spo-
sób zapewniający dostęp po-
wietrza do warstw kompostu, 

c)  formie pryzmy, gdzie materiał 
biodegradowalny układa się 
warstwowo.

2. Kompostownik nie może znaj-
dować się w miejscu zalewa-
nym przez wodę.

3.  Kompostowanie bioodpadów 
na terenie nieruchomości nie 
może powodować uciążliwo-
ści dla nieruchomości sąsied-
nich;

4. W przypadku wyposażenia 
nieruchomości w przydomo-
wy kompostownik właściciel 
nieruchomości zostaje zwol-
niony z obowiązku posiada-
nia worka na bioodpady sta-
nowiące odpady komunalne

5. Kompostowanie odpadów na-
leży prowadzić z uwzględnie-
niem:

a) warunków określonych w roz-
porządzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (tekst jedn. Dz. U.  
z 2019 r., poz. 1065),

b) uzupełniania warstw odpadów 
ziemią i napowietrzania.

6. Właściciel nieruchomości, któ-

ry uzyskał zwolnienie w czę-
ści opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, nie 
może przekazywać bioodpa-
dów podmiotowi odbierające-
mu odpady komunalne z nie-
ruchomości ani przekazywać 
ich do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunal-
nych.

IV. Zastosowanie kompostu: 
– grunt pod uprawy, 
– ziemia na rekultywację znisz-
czonych terenów; 
– pożywka dla warzyw, tylko nie 
tych korzennych. Świetne pod 
pomidory czy ogórki. 

Wytworzony w procesie kom-
postowania humus zawiera du-
żo azotu, potasu, fosforu i wap-
nia. To doskonały nawóz dla ro-
ślin, a jego zawartość w glebie 
świadczy o żyzności gleby. Doj-
rzały kompost można stosować 
bez żadnych obaw i ograniczeń 
ilościowych do nawożenia gleby. 
Zwiększa urodzajność plonów. 
Ponadto, kompostowanie to naj-
prostszy i najtańszy sposób na 
pozbycie się zbędnych odpadów 
i jeszcze wytworzenie własnego 
nawozu.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać na portalach takich jak: 
www.naszesmieci.mos.gov.pl lub 
www.poradnikogrodniczy.pl.

Źródło: 
Ministerstwo Środowiska

Referat Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska

Zasady prawidłowego kompostowania 
oraz korzyści płynące z wytwarzania kompostu



W
W

W
.LISZK

I.PL
Z

iem
ia l

isiec
k

a – styczeń – sierpień 2020

�2 Maczanka Krakowska na Kukiełce Lisieckiej 
– warsztaty kulinarne w Kryspinowie


