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Panie Wójcie, jak podsumowałby Pan 
mijający rok?

Rok 2017 był bardzo dobrym rokiem dla Gmi-
ny Liszki. Był to okres owocnej pracy nad re-
alizacją projektów poprawiających standard  
i jakość życia w gminie. Na wiosnę oddaliśmy 
do użytku kompleks sportowy w Kaszowie. Wy-
remontowane zostały remizy OSP w Piekarach  
i Ściejowicach. Wyasfaltowano 5794 m dróg, po-
wstały nowe chodniki i place zabaw. Kontynuo-
waliśmy budowę kanalizacji w Czułowie, Baczy-
nie oraz w Cholerzynie w stronę Borów Chole-
rzyńskich. Z pewnością wielkim osiągnięciem 
była budowa i oddanie do użytku suchego zbior-
nika w Piekarach. Inwestycja ta była niezwykle 

ważna dla mieszkańców, których domy były re-
gularnie podtapiane podczas intensywniejszych 
opadów deszczu. Powagę, a nawet dramat sy-
tuacji miałem okazję obserwować będąc w cen-
trum wydarzeń podczas powodzi w 2010 roku, 
dlatego bardzo zależało mi na realizacji tego za-
dania. Zanim suchy zbiornik powstał musieliśmy 
wydeptać wiele ścieżek, nie pomijając przy tym 
Warszawy. Na szczęście udało nam się pokonać 
wszystkie przeszkody i doprowadzić do powsta-
nia tej kluczowej dla Piekar inwestycji. 

W tym roku otrzymaliśmy również dofinan-
sowanie do dwóch programów na wymianę sta-
rych kotłów węglowych na niskoemisyjne urzą-
dzenia grzewcze. Nasza gmina po raz pierwszy 

To był bardzo 
dobry rok 
dla Gminy Liszki 

z wójtem Pawłem Misiem 
rozmawia Agnieszka Pyla
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Odpowiadając na prośby mieszkańców pla-
nujemy w przyszłości wykonanie projektów 
rozbudowy pozostałych szkół. Bardzo mi zale-
ży, aby wszystkie szkoły w gminie zapewniały 
uczniom jak najlepsze warunki do nauki.

Rozbudowa szkół w Kaszowie, Mnikowie oraz 
Rącznej sfinansowana będzie w dużej części  
z funduszy pochodzących ze sprzedaży mienia 
gminnego. W tym miejscu chciałbym podzięko-
wać mieszkańcom za zrozumienie potrzeb i za 
zgodę wyrażoną podczas zebrań wiejskich na 
sprzedaż mienia gminnego z przeznaczeniem 
na infrastrukturę szkolną. 

Przymierzamy się również do rozpoczęcia 
budowy hali sportowej w Kryspinowie. Na tę in-
westycję mamy zapewnienie otrzymania dota-
cji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysoko-
ści 2,5 mln. zł. 

Jednym z Pańskich haseł wyborczych 
była rodzina i rzeczywiście dużo się w tej 
sferze dzieje. Gmina planuje m.in. otwar-
cie publicznych żłobków. 

Według mnie rodzina jest najważniejszą 
wartością w naszym życiu. Jako Gmina powin-
niśmy robić wszystko, aby stworzyć dla rodzin 
mieszkających tutaj optymalne warunki. Każda 
inicjatywa utworzenia publicznego przedszko-
la ma moje wsparcie. Teraz planujemy otwar-
cie dwóch żłobków w Morawicy oraz w Liszkach. 
Złożyliśmy wnioski do urzędu wojewódzkiego  
i staramy się o pozyskanie środków z progra-
mu „Maluch plus”. Żłobek w Liszkach miałby 
powstać w nowej części budynku Szkoły Pod-
stawowej, natomiast w Morawicy w części par-
terowej tzw. pałacu, który jest już w znacznym 
stopniu przygotowany pod żłobek względnie 
przedszkole. 

Większość uczniów po ukończeniu edu-
kacji w szkołach podstawowych kontynu-
uje naukę w krakowskich szkołach śred-
nich. Autobusy, którymi dojeżdżają, są 
przepełnione. Wiemy, że próbował Pan 
ten problem rozwiązać. Ostatnio spotkał 
się Pan w tej sprawie z przedstawiciela-
mi ZIKiT-u. 

Jazda w przepełnionych autobusach, to nie-
stety codzienność dla osób dojeżdżających  
z terenu naszej gminy do Krakowa. Bardzo nam 

udziela tego typu dotacji. Obecnie mamy oko-
ło 500 wniosków o wymianę dotychczasowego 
źródła ciepła i właściwie każdego dnia pojawia-
ją się kolejne osoby zgłaszające chęć wymiany 
starego pieca. Do końca października wymieni-
liśmy 54 kotły.

Kolejnym sukcesem była działalność spółki ko-
munalnej LIKOM. W tym roku spółka przejęła ob-
sługę sieci wodno-kanalizacyjnej. Jestem przeko-
nany, że był to dobry krok. Stworzenie spółki ko-
munalnej przynosi już wymierne efekty. Pienią-
dze, które z tytułu opłaty wpływają od mieszkań-
ców, wracają do nich w postaci inwestycji. Spółka 
przeznacza je na modernizację oraz udoskonale-
nie sieci wodno-kanalizacyjnej. Jednym z pierw-
szych zadań spółki była poprawa ciśnienia oraz 
jakości wody w południowej części gminy. Dzię-
ki współpracy gminy ze spółką LIKOM udało nam 
się ten problem rozwiązać i odtąd nie mieliśmy 
sygnałów o problemach z wodą w tamtym rejo-
nie. Kolejnym poważnym zadaniem spółki będzie 
budowa kanalizacji na południu. 

Spółka Likom zarządza również tere-
nem nad Zalewem na Piaskach po stronie 
budzyńskiej 

Tak, od tego roku spółka robi to samodziel-
nie. Wykonano tam szereg prac mających na 
celu poprawę bezpieczeństwa, a także estety-
ki tego miejsca. Powstało ponad 300 nowych 
miejsc postojowych, na plaży pojawił się nowy, 
czysty piasek, teren został oświetlony i obję-
ty monitoringiem, a to tylko niektóre z działań 
spółki. Teren ten bardzo zmienił się na plus, co 
potwierdzają spacerowicze i amatorzy wypo-
czynku nad wodą. Obroty spółki z tytułu zarzą-
dzania zalewem w tym sezonie wyniosły ponad 
800 tys. zł i te pieniądze zostały zainwestowa-
ne w poprawę jakości i wyglądu tego terenu.

Na Pana kadencję przypadła również 
reforma edukacji. W związku z powsta-
niem ośmioklasowych szkół podstawo-
wych gmina planuje wykonać szereg in-
westycji związanych z rozbudową infra-
struktury edukacyjnej. 

W tym momencie tylko dwie szkoły, Szko-
ła Podstawowa w Liszkach oraz nowo wybudo-
wana szkoła w Morawicy, są w pełni przygoto-
wane do reformy, która wprowadza ośmiokla-
sowy system nauczania. Do tego placówki mu-
szą spełnić wymogi związane z przepisami do-
tyczącymi funkcjonowania oddziałów szkolno-
przedszkolnych. 

Rodzice uczniów oczekują, że szkoły będą 
spełniać określone standardy. Wychodząc na-
przeciw tym oczekiwaniom podjęliśmy decy-
zję o rozbudowie już istniejących oraz budowie 
nowych obiektów edukacyjnych w naszej gmi-
nie. Ze wszystkich przeprowadzonych analiz 
wynika, że szczególnie trzy placówki wymaga-
ją pilnego działania. Są to: Szkoła Podstawowa  
w Kaszowie, Szkoła Podstawowa w Rącznej oraz 
Szkoła Podstawowa w Mnikowie. Warunki loka-
lowe tych szkół są bardzo złe. Jest tam bardzo 
ciasno i brakuje sal lekcyjnych. 

Otwarcie suchego zbiornika w Piekarach
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zależy, aby poprawić komfort jazdy, zwłaszcza 
że wśród pasażerów są dzieci szkolne. W związ-
ku z tym planujemy zwiększenie tzw. kółek linii 
229 i 249. Mamy już wstępną zgodę na zwięk-
szenie kursów na tych liniach o 3 kółka (pęt-
le Salwator-Czernichów-Salwator). W związku  
z wycofaniem się prywatnego przewoźnika  
z obsługiwania południowej części gminy,  
w 2018 roku planujemy otworzyć nową linię łą-
cząca Jeziorzany, Ściejowice, Piekary, Liszki, 
Kryspinów z Krakowem. Końcowy przystanek 
został przewidziany w Dębnikach obok Cen-
trum Kongresowego ICE Kraków. Będzie to linia 
z proponowanym numerem 219. Kolejną kwe-
stią poruszaną na spotkaniu było przedłużenie 
w weekend linii 209 do skał mnikowskich. Od 
tego roku mieszkańcy mogą korzystać z tej wy-
dłużonej linii w dni powszednie. 

W tym roku swój szczęśliwy finał mia-
ła również ciągnąca się od lat sprawa wy-
płacenia państwu Zielińskim rekompensa-
ty za pałac w Piekarach

Tak. Kiedy w 2014 roku obejmowałem urząd, 
otrzymaliśmy wyrok sądu, który zasądził gmi-

nie wypłacenie za tę nieruchomość ponad  
7,1 mln zł z odsetkami na rzecz Hanny i Ry-
szarda Zielińskich. Kwota ta poważnie obciąży-
łaby budżet naszej gminy. Złożyliśmy apelację  
i w tym roku otrzymaliśmy wyrok drugiej in-
stancji zmniejszający kwotę rekompensaty  
o połowę. Ostatecznie gmina zapłaciła ok. 3,5 
mln zł, w tym 500 tys. zł odsetek. Uważam, że 
był to duży sukces. Zamknięcie sprawy pałacu 
na tym etapie spowodowało, że mogliśmy na-
reszcie pomyśleć o śmielszym inwestowaniu. 

Ale sprawa pałacu nie została ostatecz-
nie zamknięta…

Złożyliśmy skargę kasacyjną od wyroku 
sądu drugiej instancji do Sądu Najwyższego  
o zwrot źle naliczonych odsetek, które  
w związku z wyrokiem musieliśmy zapłacić pań-
stwu Zielińskim. Chcemy odzyskać kwotę ok. 
400 tys. zł. W tym momencie sprawa trafiła do 
kancelarii Sądu Najwyższego i czekamy na wy-
znaczenie terminu rozprawy. 

Czego można Panu życzyć w Nowym 
Roku?

Zdrowia, bo ono jest w życiu najważniejsze. 

W czwartek 7 grudnia od-
było się uroczyste otwarcie su-
chego zbiornika przeciwpo-
wodziowego w Piekarach. Je-
go budowa rozpoczęła się  
w maju tego roku i pomimo 
niesprzyjającej aury inwesty-
cja została ukończona w termi-
nie. Jeszcze w czasie trwania 
budowy polder zdał swój egza-
min przyjmując wodę podczas 
wrześniowych opadów. Dzię-
ki temu obfite deszcze nie za-
groziły mieszkańcom Piekar. 
Polder ma 45 tysięcy metrów 
sześciennych pojemności. In-
westorem był samorząd woje-
wódzki oraz Małopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Krakowie, a zadanie zosta-
ło sfinansowane z rezerwy bu-
dżetowej państwa i kosztowało 
prawie milion złotych.

Na uroczyste otwarcie przy-
byli przedstawiciele władz sa-
morządowych oraz mieszkań-
cy Piekar. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in. wice-
marszałek województwa mało-
polskiego Wojciech Kozak, Wo-
jewoda Małopolski Piotr Ćwik, 
dyrektor Małopolskiego Zarzą-
du Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Krakowie Bogusław Bo-
rowski oraz dyrektor Wydzia-

łu Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego w Krakowie Piotr 
Zymon.

Pierwsza część uroczystości 
odbyła się w sali obrad Rady 
Gminy Liszki. Wójt Paweł Miś 
przypomniał jak ważną inwe-
stycją dla mieszkańców Piekar 
jest suchy zbiornik. W przygo-
towanej prezentacji, oprócz re-
lacji z przebiegu prac przy bu-
dowie polderu znalazły się tak-
że zdjęcia z wielkiej powodzi 
2010 roku, podczas której du-
ża część miejscowości znala-
zła się pod wodą. Radny Gminy 
Liszki Marcin Mazur, dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Pieka-
rach Maryla Małucha-Kapusta 
oraz przedstawicielka Rady So-
łeckiej Barbara Czech podzię-
kowali przedstawicielom władz 
oraz wykonawcy firmie RPM 
S.A. z Lublińca za zrealizowa-
nie inwestycji, która w istotny 
sposób wpłynie na zabezpie-
czenie wsi przed powodzią.

Następnie wszyscy udali się 
do Piekar, gdzie miało miejsce 
symboliczne przecięcie wstę-
gi i oficjalne otwarcie suche-
go zbiornika. Poświęcenia pol-
deru dokonał proboszcz parafii 
w Liszkach ks. Władysław Szy-
moniak.

Suchy zbiornik w Piekarach otwarty
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Jedną z pięknych tradycji, 
jeszcze do niedawna kulty-
wowaną przez kryspinow-
skich strażaków, było kolędo-
wanie z szopką. I to nie zwy-
kłą, przedstawiającą posta-
ci zamarłe w bezruchu przed 
żłóbkiem małego Jezusa, ale 
ruchomą, kukiełkową.
Za czasów mojej działalności 
w OSP Kryspinów, używaliśmy 
dwóch szopek. Starsza miała coś 
1,80 m wysokości i była przezna-
czona do puszczania lalek. U gó-
ry miała trzy wysokie, artystycz-
nie wykonane wieże, pod który-
mi była półka z wyrzeźbionymi 
w drewnie postaciami Dzieciątka 
Jezus, Maryi i św. Józefa. Przed 
nimi puszczało się lalki. Wykona-
na z listewek, tektury, a na ze-
wnątrz oklejona kolorową folią 
mieniła się barwami. Jej wnę-
trze rozświetlało sześć żarówe-
czek zasilanych płaskimi bateria-
mi. Około 10 lat temu, ze Stani-
sławem Trzopem pojechaliśmy 
do Jabłonki i tam kupiliśmy nową 
szopkę, mniejszą. Ta nie była już 
przystosowana do przedstawień. 
Jest zresztą w remizie do dzisiaj.
Na początku lat 80-tych, 
gdy rozpoczął Pan służbę w 
kryspinowskiej OSP, kolędo-
waliście z szopką jeszcze po 
domach…

Tak. Najpierw lalki puszczał 
Stanisław Łęcki. Po Łęckim za-
dania tego podjął się Józef Ste-
fanek, potem Józef Wędzicha,  
a na końcu ja. Towarzyszył nam 
akordeonista spoza straży oraz 
grupa umundurowanych dru-
hów.
Ile domów obchodziliście  
w ciągu jednego dnia?
Różnie. Rozpoczynaliśmy wie-
czorem o piątej, a chodziliśmy 
do dziesiątej, jedenastej. Prze-
ważnie wybieraliśmy domy,  
w których były dzieci. Tam chęt-
niej zapraszano nas do zapre-
zentowania jasełek. Najpierw 
kolędowaliśmy w Kryspinowie,  
a gdy starczyło czasu chodzili-
śmy na Budzyń, na Bory pod lot-
nisko i do Cholerzyna. Kolędowa-
liśmy także w Bielanach, odwie-
dzając domki jednorodzinne po 
prawej strony drogi. I tak przez 
całe święta. Szopkę stawialiśmy 
na taboretach. Przedstawienie 
trwało około 40 minut. Nie wszy-
scy wpuszczali nas do domu. Je-
żeli nie otrzymaliśmy zaprosze-
nia do środka, śpiewaliśmy kolę-
dy na zewnątrz.
A skąd czerpaliście teksty?
Z Kantyczek. Takich książeczek. 
Używało ich także starsze poko-
lenie kryspinowskich strażaków. 
Jaka była rola animatora ku-

kiełek? Czy podstawiał tak-
że głos?
Tak. Ja do tej pory znam na pa-
mięć przyśpiewki wielu lalek, któ-
re puszczałem. A było ich ponad 
dwadzieścia. W szopce pojawia-
ły się m.in. następujące posta-
cie: dwóch pastuszków, król He-
rod, śmierć, diabeł, a także wy-
stępujący w towarzystwie swoich 
kobiet: kominiarz, policjant, Żyd 
Mosiek i dziad, który na końcu 
zbierał do torby datki od widzów.
Kto wykonywał kukiełki?
Lalki rzeźbił w drewnie tutejszy 
artysta ludowy Klemens Kape-
lak, nazywany we wsi Dziadkiem 

Klimkiem. A stroje szyły z płót-
na filcowego miejscowe dziew-
częta. Szczególne zaciekawienie 
dzieci budziła scena śmierci He-
roda. Lalka przedstawiająca te-
go monarchę miała głowę od-
dzieloną od korpusu. Trzymałem 
ją uwiązaną na sznureczku. Gdy 
śmierć machnęła kosą, puszcza-
łem sznurek i łeb królewski spa-
dał. 
Jak wyglądała animacja lalek?
Klęczałem za szopką. Od przo-
du moje kolana zasłaniał pa-
rawanik. Po obu bokach szop-
ki były takie drzwiczki - klap-
ki. Wkładałem jedną lalkę z le-
wej, a drugą z prawej strony  
i one się za nimi zamyka-
ły. Przed żłóbkiem był podłuż-
ny otwór, w którym poruszały 
się kukiełki. Ręce miałem pod 
szopką. Scenę obserwowałem 
przez małą szybkę umieszczoną  
w tylnej ścianie szopki, pod 
środkową wieżą. Lalki w od-
powiedniej kolejności przygo-
towywał mi pomocnik, a obok 
na stołku siedział akordeoni-
sta i przygrywał. Na scenie wy-
stępowały dwie lalki jednocześ-
nie. Czasem szybko uciekałem 
z jedną, by wpuścić kolejną.  
W scenie ścięcia Heroda musia-
łem na przykład szybko usunąć 
śmierć, by zastąpić ją diabłem.
Chętnie przyjmowano was  
w domach i zapraszano do 
zaprezentowania jasełek?
Z początku chętnie. Ludzie byli 
zaciekawieni. Ale później coraz 
rzadziej. Wreszcie musieliśmy 

Z szopką po Kryspinowie
O kolędowych tradycjach Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kryspinowie z honoro-
wym prezesem tej jednostki Stanisławem 
Kogutem rozmawia Adam Kowalik.

Starsze kukiełki z szopki strażackiej przechowywane są 
w Szkole Podstawowej w Kryspinowie
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zaprzestać puszczania lalek. 
Wtedy chodziliśmy po kolędzie 
z nową szopką. Przez pewien 
czas pokazy szopki kukiełkowej 
organizowaliśmy w świetlicy na-
szej remizy przy okazji corocz-
nych opłatków. To zresztą inna 
długa tradycja kryspinowskiej 
OSP. Pamiętam, że śp. ksiądz 
proboszcz Jan Sala nie mógł się 

Wchodzą pastuszkowie:
Hołdus gołdus  
przez wysokie progi. 
Pomału krogulosku 
Byś nie strącił nogi.
Śpiewają:
Dwaj pastuszki razem paśli, razem paśli. 
Co który miał, co który miał, Panu nieśli./ 2x
O mój Boże przyjmij dary, przyjmij dary, 
Jam ci duszę ofiarował bom już stary./2x
Jeden z pastuszków woła:
Ja stary, ty stary, chwyćmy się za bary. 
Biją się.
Pojawia się policjant:
Co wy tu takie krzyki wyprawiacie? 
Jak się nie uspokoicie  
dwadzieścia pięć na tyłek dostaniecie! 
Marsz chłopy z ty szopy!
Oni się usunęli a policjant śpiewa:
Nie masz ty to nie masz jak policjańska mina, 
Bo zegarek jest w kieszeni, a łańcuszka nie ma /2x
Tańczy z policjantową.
Pojawia się kominiarz i śpiewa:
Chodził sobie kominiarczyk, 
co chodził z toporkiem, 
Kijonką się podpasywoł, podpieroł się workiem. 
Na piecu studnię mioł, ryby łowił grabiami, 
wilki strzyloł makiem.  
Stodoła się rozwaliła uszkodziła zająca. 
Zając lecioł przez cmentorz obalił dzwonnicę, 
Musioł za to księdzu dać marmurową świcę.

Wchodzi Herod:
Jestem król Herod, mam cztery części świata:  
wschód, zachód, południe, północ. 
Kto się na mnie porwie, 
poleje mu się krew z czoła. 
Wiem, że na moją koronę inni czekają. 
Narodziło się Dziecię Jezu rodu żydowskiego. […]
Na koniec sceny pojawiała się śmierć.
Śmierć:
Już cię mam mój drogi bracie! 
Dziś twa głowa zapisana dla mnie! 
Już chodzę miesiąc o głodzie i chłodzie, 
dzisiaj przypadało mi iść po kolana w wodzie. 
A wczora z wieczora sprzątnęłam doktora, 
dzisioj idę po samego króla Heroda!
Herod: 
Moja ty śmiertycko, użycz mi litości, 
Dam ci ja purpury na twoje kości.
Śmierć:
Ja w purpurze nie chodziła i chodzić nie będę. 
A tobie królu Herodzie głowę ścinać będę.
Ścina kosą głowę Herodowi.
Wpada Diabeł:
Chodź dobrodzieju  
Na som spód do piekła pódziesz!
Porywa go.
Na koniec pojawiała się kukiełka dziada 
z workiem w ręku.
Dziad:
Prosi dziadek prosi,  
Dlo swojej Małgosi, 
A to co uprosi 
W torebeczce nosi.

Fragmenty jasełek prezentowanych niegdyś przez strażaków 
OSP Kryspinów w ruchomej szopce.

Niech gospodarz wesół będzie…

nas za to nachwalić. Podkre-
ślał, że jesteśmy jedyną strażą  
w gminie, która organizuje 
opłatek.
A jak obecnie wygląda kolęda 
w Kryspinowie?
Młodzi chłopcy chodzą z szop-
ką po domach i śpiewają kolędy. 
Tradycyjnie w okresie przedświą-
tecznym domy kryspinowian od-

wiedzają także strażacy. Składają 
życzenia i rozprowadzają kalen-
darze. Teraz każda straż zama-
wia je na własną rękę. Dawniej 
jeździłem do Krakowa, do Ko-
mendy Wojewódzkiej i stamtąd 
przywoziłem kalendarze. Roz-
nosiło się je dwa tygodnie przed 
świętami Bożego Narodzenia.
Dziękuję.
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Gminna Biblioteka Publicz-
na w Liszkach, której zadaniem 
jest gromadzenie, opracowy-
wanie i udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych, działa jako sa-
modzielna instytucja kultury od 
2001 roku. W jej skład wchodzą 
biblioteka główna oraz dwie fi-
lie: w Kaszowie i w Morawicy.

Działalność biblioteki 
w 2016 roku:

	Księgozbiór: 28.493 egz.
	Liczba wypożyczeń: 21.106
	Czytelnicy:  1479
	Zakup książek:  962 egz.

Przez ostatnie 2 lata w na-
szej bibliotece zaszło wiele 
zmian. Przede wszystkim wzno-
wiła działalność filia w Kaszo-
wie. Biblioteka zyskała tam no-
wy, bardziej funkcjonalny lo-
kal w budynku remizy OSP,  
w którym utworzono stanowi-
ska komputerowe z dostępem 
do internetu w tym jeden prze-
znaczony dla czytelników. Swo-
je miejsce w bibliotece znajdą 
również najmłodsi czytelnicy  
w specjalnie utworzonym dla 
nich kąciku malucha.

Gminna Biblioteka Publicz-
na w Liszkach od kwietnia tego 
roku posiada odświeżoną wer-
sję strony internetowej www.
biblioteka.liszki.pl, wzboga-
coną o nowe funkcje, w tym 
przede wszystkim dostęp do 
nowego katalogu komputero-
wego opartego na systemie bi-

bliotecznym SOWA. Dzięki te-
mu istnieje możliwość zapozna-
nia się ze zbiorami biblioteki. 
Znaczna część rekordów pocho-
dzi z poprzedniego systemu Li-
bra, z którego biblioteka korzy-
stała do końca 2016 roku. Od 
stycznia wprowadzono łącznie 
583 rekordy, na które składają 
się książki dostępne w bibliote-
ce głównej, a także podłączonej 
do systemu filii w Kaszowie.

Oprócz książek w bibliotece 
dostępne są także czasopisma: 
„Dziennik Polski”, „Mój pięk-
ny ogród”, „Poradnik domowy”, 
magazyn rolniczy „Doradca” 
oraz czasopismo Gminy Liszki 
„Ziemia Lisiecka”.

Biblioteka na stałe współpra-
cuje z przedszkolami i szkołami 
z terenu gminy, organizując róż-
ne zajęcia literacko-plastyczne. 
Z myślą o ich urozmaiceniu za-
kupiliśmy teatrzyk obrazkowy 
Kamishibai – wraz z zestawem 
bajek czytanych w czasie lekcji 
bibliotecznych.

GBP w Liszkach jest bene-
ficjentem programu Biblioteki 
Narodowej „Zakup Nowości Wy-
dawniczych do Bibliotek Publicz-
nych”. Środki finansowe uzyska-
ne z Urzędu Gminy i programu 
pozwalają na bieżące aktualizo-
wanie księgozbioru, w tym rów-
nież o pozycje związane tema-
tycznie, bądź osobowo z naszą 
gminą. W ostatnich dwóch la-
tach ukazały się: „Moje wspo-
minki” - autorstwa Feliksa Sobo-
la, „Wspomnienia lekarza 1936-
1945” Antoniego Golańskiego 
oraz „Okruchy wojennych wspo-
mnień” ks. Leona Poprawy.

 Największym proble-
mem biblioteki jest brak od-
powiednich lokali. Dotyczy to 
biblioteki w Liszkach oraz filii  
w Morawicy. Pod koniec 2018 
roku planowane jest przenie-
sienie i modernizacja w Mora-
wicy. Z uwagi na powiększają-
cy się księgozbiór i wprowadza-
ne zmiany bardzo pilną spra-
wą jest zmiana lokalu biblioteki  
w Liszkach. 

Teresa Paździor

Gminna Biblioteka Publiczna 
zmienia się dla mieszkańców

8 listopada w Szkole Pod-
stawowej w Mnikowie odby-
ły się mistrzostwa szacho-
we. Do turnieju zgłosiło się 
45 uczniów, którzy zosta-
li podzieleni na 2 katego-
rie wiekowe: młodsi z klas  
I - V i starsi z klas VII + I, II 
klasa gimnazjalna. Turniej 
został profesjonalnie prze-
prowadzony przez urzęd-
nika Gminy Liszki Pana Ja-
nusza Jakubaszka, któremu  
w imieniu Pani Dyrektor, 
swoim i uczniów jeszcze raz 
bardzo dziękuję.

W kategorii młodszej mi-
strzem szkoły został Tytus Kło-
siński, drugie miejsce zajął Da-
wid Baster, trzecie Kacper Bu-
czek. Godnym podkreślenia jest 
fakt, że Tytus ma dopiero 7 lat 
i z ciekawością będziemy obser-
wować dalsze postępy w grze.

W kategorii klas starszych 
mistrzem szkoły został Adrian 
Stefaniuk, drugie miejsce zajął 
Jarosław Maciusik, trzecie Filip 
Galos.

Mistrzostwa szkoły wyło-
niły reprezentacje na zawody 
szczebla powiatowego w sza-
chach drużynowych, które od-
były się 13 listopada w Skawi-
nie. Skład reprezentacji:

Młodsi:
1. Tytus Kłosiński
2. Dawid Baster
3. Kacper Buczek
4. Laura Sieprawska.
Starsi:
1. Adrian Stefaniuk 
2. Jarosław Maciusik
3. Kamil Zajger
4. Nikola Steczko

Obie drużyny zajęły VII 
miejsce w powiecie. Zdobyte 
doświadczenie na pewno bę-
dzie procentować w przyszło-
ści. Bardzo dobrze zaprezento-
wały się obie dziewczyny, któ-
re wygrały 5 z 6 rozegranych 
meczy.

Janusz Kleśta

Mistrzostwa 
szachowe 
w Mnikowie
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W dniach 15-19 paździer-
nika dwoje uczniów Szko-
ły Podstawowej w Mnikowie 
Kamila Prorok oraz Kacper 
Grzesiak wraz z Panią Dy-
rektor Moniką Duchnik, rad-
nym Mnikowa Panem Sła-
womirem Kącikiem oraz Pa-
nią Dyrektor GZEAS-u Mał-
gorzatą Baster-Budziaszek 
uczestniczyło w wycieczce 
do Brukseli na zaproszenie 
prof. Ryszarda Legutki.

Uczniowie wyłonieni zostali w 
wyniku konkursu, który swym 
zakresem obejmował wiedzę  
o krajach anglo- i niemieckoję-
zycznych, jak również pytania 
sprawdzające znajomość patro-
na szkoły. 

Konkurs przebiegał dwueta-
powo. Do udziału w nim zgło-
siło się 20 uczniów z klas II  
i III gimnazjum, jak również VII 
szkoły podstawowej. Po części 
pisemnej pozostało 10 uczniów, 
którzy wykazali się najszerszą 
wiedzą. Druga część miała for-
mę ustną teleturnieju „Jeden  
z dziesięciu”. Laureatami osta-
tecznie zostali: Kamila Prorok  
z kl. III a oraz Kacper Grzesiak 
z II a.

Od samego początku wyjaz-
dowi towarzyszyła piękna pogo-
da oraz dobry humor uczestni-

ków. Choć podróż przez Niemcy, 
Holandię aż po Belgię była nie-
co męcząca, to i tak warto było 
ją odbyć. Na miejscu zakwate-
rowano nas w hotelu w ścisłym 
centrum Brukseli. Po obiedzie  
i krótkim odpoczynku udaliśmy 
się z przewodnikiem na zwie-
dzanie stolicy Belgii.

Miasto choć duże i posiada 
wiele ładnych zabytków, przy-
tłacza ilością śmieci, których 
nie da się nie zauważyć. Pani 
przewodnik wyjaśniła, że jest 
to efekt wielokulturowości, któ-
ra również była widoczna pod-
czas spaceru. No cóż, pod tym 
względem nasz Kraków wydaje 
się być piękny i czysty.

Drugi dzień naszej wizyty 
spędziliśmy w Parlamencie Eu-
ropejskim. Przed południem 
spotkaliśmy się z prof. Legutko, 
który mimo licznych obowiąz-
ków służbowych znalazł czas, 
by się z nami spotkać i poroz-
mawiać, za co jesteśmy mu 
wdzięczni i serdecznie dziękuje-
my. Mieliśmy także okazję zwie-
dzić salę plenarną.

Po południu wzięliśmy udział 
w premierze filmu pt. „Listen 
to the Martyrs - Słuchajcie Mę-
czenników”. Powstał on na za-
mówienie European Conser-
vatives and Reformists Group 

(ECR), którą reprezentuje prof. 
Ryszard Legutko. Film ten 
przedstawia wstrząsające hi-
storie prześladowań chrześcijan 
w takich krajach jak Syria czy 
Irak. Po premierze odbyła się 
dyskusja na temat filmu. Wzięła 
w niej udział m.in. Anna Fotyga 
– minister spraw zagranicznych 
RP w latach 2006-2007.

Ta część spotkania była na-
prawdę interesująca. Zasiedli-
śmy na sali obrad komisji. Mo-
gliśmy nawet włączyć się w dys-
kusję, która tłumaczona była na 
język polski. 

Trzeci dzień wizyty w Bruk-
seli to tak naprawdę czas wol-
ny, który większość z nas spo-
żytkowała na zakup pamiątek  
i upominków dla bliskich. Belgia 
słynie z frytek z majonezem, 
czekoladek, pralinek, muli goto-
wanych oraz piwa. 

Co krok można było degu-
stować ręcznie robione pralin-
ki, które wyglądały i smakowa-
ły znakomicie.

Zmęczeni podróżą, ale za to 
wzbogaceni o wiedzę oraz nowe 
doświadczenie, czwartego dnia 
powróciliśmy do naszego kra-
ju, który przecież tak kochamy 
i doceniamy. 

Wdzięczni za możliwość 
wyjazdu do Brukseli. 

Mnikowianie w BruKSeLi 
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24 maja 2011 roku został 
zamknięty krajowy etap 
procesu beatyfikacyjnego 
ojca Alojzego Poprawy. Ak-
ta trafiły do Rzymu. Od te-
go czasu minęło już ponad 
6 lat. Czy wiadomo na jakim 
etapie proces znajduje się 
obecnie?

Wydaje się, że w tej chwi-
li jest już zakończony, choć ofi-
cjalnie tego nie ogłoszono. Mam 
wrażenie, że komisje w Waty-
kanie już nie pracują, a sprawa 
czeka w kolejce.

Jak to się stało, że sio-
stra została postulatorem?

Postacią o. Alojzego intere-
sowałam się od bardzo dawna. 
Już jako dziewczynka chodzi-
łam na Bielany i wypytywałam 
ojca Floriana Niedźwiadka, któ-
ry był więziony razem z nim,  
o okoliczności śmierci o. Popra-

wy. Nigdy mi nie odpowiedział 
na to pytanie. Zmieniał temat. 
Rozmowę jednak zawsze koń-
czył słowami: Ty się nie módl 
za niego, tylko ty się módl do 
niego, bo on jest święty. 

Pierwszą osobą, która zabie-
gała o włączenie spraw o. Aloj-
zego Poprawy oraz drugiego 
męczennika-kameduły o. Che-
rubina Kozika do procesu bea-
tyfikacyjnego polskich męczen-
ników II wojny światowej był 
pan Ludwik Kruk z Zabierzowa. 
Znalazł w tej sprawie wsparcie 
ks. Jana Sali, ówczesnego pro-
boszcza w Liszkach i jego wi-
kariusza, a później pierwszego 
proboszcza w Kaszowie ks. Jó-
zefa Czarnego. Księża doradzi-
li mu, żeby zwrócił się do mnie, 
jako krewnej o. Alojzego. By-
łam wtedy na placówce w Piń-
czowie. Zajęłam się tym. Duże 

wsparcie otrzymałam ze strony 
ks. prof. Jana Machniaka. Za 
jego rekomendacją ks. kardy-
nał Franciszek Macharski właś-
nie mnie powierzył funkcję wi-
cepostulatora w procesach obu 
kamedułów. Złożyłam przysię-
gę. Potem jeździłam na spotka-
nia postulatorów organizowane 
w miejscach, skąd byli kandy-
daci na ołtarze. Przeszłam nie-
zbędne szkolenia. Po 70 latach 
zebrać dokumenty nie było ła-
two.

Jakie pokrewieństwo łą-
czy Siostrę ze Sługą Bo-
żym?

Mój tata był jego bratem 
stryjecznym. Byli prawie ró-
wieśnikami i mieszkali w tym 
samym domu. To był taki długi 
dom. Po jednej stronie miesz-
kali rodzice o. Alojzego, po dru-
giej moi rodzice.

Sługa Boży z Kaszowa
W tym roku minęła 75. rocznica śmierci Sługi Bożego o. Alojze-
go Poprawy, kameduły rodem z Kaszowa. O życie, męczeńską 
śmierć oraz przebieg procesu beatyfikacyjnego świątobliwego 
zakonnika zapytałem s. Eliozę Helenę Poprawę, sercankę.

Zamknięcie procesu beatyfikacyjnego na terenie Archidiecezji Krakowskiej 
11 kwietnia 2008, z prawej s. elioza Poprawa (Fot. Tadeusz Warczak)
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Czy mówiąc o Kaszowie  
i dorastaniu do świętości  
o. Alojzego można użyć słów 
św. Jana Pawła II o Wado-
wicach, że tu się wszystko 
zaczęło?

Niewątpliwie tak. Ojciec 
Sługi Bożego Józef Poprawa 
był zelatorem Żywego Różań-
ca mężczyzn. W naszym domu 
panowie spotykali się by od-
mawiać różaniec. Z kolei jego 
mama, Rozalia, była tercjarką 
III Zakonu. Gdy zmarła, po-
chowano ją w habicie Zakonu 
Franciszkańskiego. Pochodzi-
ła z rodziny Skucińskich. Ich 
trzej synowie zostali kamedu-
łami. Najstarszy z braci Wile-
bald prowadził bardzo umar-
twione życie. Zmarł w opi-
nii świętości w Burgos w Hi-
szpanii. Zastanawiałam się czy 
nie padł czasem ofiarą komu-
nistów podczas wojny domo-
wej, ale kameduli twierdzą, że 
umarł śmiercią naturalną. 

Najmłodszy brat Apoli-
nary, walczył podczas I woj-
ny światowej na froncie wło-
skim. Znalazłszy się w opa-
łach ślubował, że pójdzie do 
zakonu. Ale ożenił się. Żo-
na z nim nie współżyła i mał-
żeństwo jako nie dopełnione 
zostało uznane za nieważne.  
O. Alojzy miał mu wtedy po-
wiedzieć: Słuchaj, ty już nie 
szukaj niczego. Obiecałeś 
Matce Boskiej, wykonaj to coś 
obiecał. Nie rób sobie piekła 
pod nogami. Z bratem Apo-
linarym prowadziłam kore-
spondencję. Zmarł w klaszto-
rze kamedułów w Visciano na 
obrzeżach Neapolu. 

Gdzie znajdował się dom 
Sługi Bożego? Czy jeszcze 
istnieje?

Stał po lewej stronie dro-
gi wojewódzkiej, za Potokiem 
Kaszowskim, patrząc od stro-
ny Łysej Góry. Nosił numer 24. 
Wybudował go pradziadek, któ-
ry jeździł ze zbożem z Gdańska 
do Wiednia. Miał kilka zaprzę-
gów konnych. Oprócz tego pro-
wadził duże gospodarstwo rol-
ne. Zbudował więc obszerny 
dom z piwnicami i pojemnym 
strychem. Niestety, skrzyd-
ło domu należące do rodziców  
o. Alojzego zostało rozburzone, 
a potem Urząd Gminy nakazał 

rozebranie drugiej części. Zo-
stała tylko piwnica. 

Mieszkając w eremie na 
Srebrnej Górze o. Alojzy za-
pewne bywał wielokrotnie 
w Kaszowie.

Przyjeżdżał do rodziny. Moja 
mama opowiadała, że był bar-
dzo umartwiony. Pewnego ra-
zu, gdy już odjechał, jego mat-
ka płakała, że zjadł nie posolo-
ną zupę i nic nie powiedział. Do 
Kaszowa zaglądał także przy 
okazji przejazdów do Mnikowa. 
Kameduli mieli tam swój mają-
tek, do którego jeździli właśnie 
przez Kaszów. Wracając wieźli 
z Mnikowa ogromne fury siana. 
Do tej pory na tak doładowany 
wóz z sianem mówi się „kame-
dulska fura”. W czasie okupa-
cji krewna o. Alojzego Popra-
wy namawiała go, żeby został  
w Kaszowie. Chciała go prze-
chować w obawie, że grozi mu 
jakieś niebezpieczeństwo. - 
Nie, ja jestem przeorem, za-
konnikiem. Muszę być w klasz-
torze – odparł.

Czy Maciej Poprawa, czy-
li przyszły o. Alojzy dobrze 
się uczył?

Naukę zaczynał w Kaszowie, 
potem uczęszczał do gimna-
zjum w Krakowie. W 1912 roku 
skończył szkołę i od razu wstą-
pił do kamedułów. Uczniem był 
wybitnym. Zachowały się świa-
dectwa z uniwersytetu w Rzy-
mie, gdzie kończył studia. We 
Włoszech napisał „Żywot św. 
Romualda”. Z okazji święceń 
kapłańskich rodzice podarowa-
li mu kielich, który ojcowie ka-

meduli do dziś przechowują na 
Bielanach.

A co Siostra może powie-
dzieć na temat jego ducho-
wości?

W czasie pobytu w Rzymie 
o. Alojzy zapisał się do Soda-
licji św. Piotra Klawera, której 
celem było szerzenie apostol-
stwa misyjnego. Wpisała go 
osobiście założycielka bł. Ma-
ria Teresa Ledóchowska, z któ-
rą był zaprzyjaźniony. Jako so-
dalis modlił się w intencji misji. 
Miał wielkie nabożeństwo dla 
Matki Najświętszej. Ułożył na-
wet pieśni ku czci Matki Bożej 
Bieniaszewskiej. Dbał o przy-
gotowanie liturgii Mszy św., pi-
sał komentarze do tekstów li-
turgicznych. Głosił nauki do za-
konników i ludu Bożego. Za-
chowały się ich rękopisy, któ-
re obejmują kilka tomów. Bar-
dzo dbał o wystrój kościoła,  
o obrusy itp.

To była wyjątkowa postać. 
Moja mama uważała go za świę-
tego, w ogóle wszystkich bra-
ci Poprawów uważała za świę-
tych. Z ogromnym szacunkiem 
się do nich odnosiła. Gdy któ-
ryś z moich braci użył nieodpo-
wiedniego słowa, mama karciła 
go słowami: Nie wolno takiego 
słowa wypowiadać. Tu żyli lu-
dzie święci!

Sługa Boży był człowiekiem 
bardzo ciepłym. Kapłan, który 
tłumaczył na język włoski do-
kumenty z procesu beatyfika-
cyjnego, spędził u kamedułów 
30 lat i znał o. Alojzego osobi-
ście. Wspominał, że był on de-

O. Alojzy Poprawa z przełożonym i bratem Wilebaldem
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likatny, łagodny i bardzo przez 
kleryków lubiany. Zawsze pod-
chodził do nich z dobrym sło-
wem.

Po powrocie z Rzymu przez 
trzy lata pełnił funkcję magi-
stra nowicjuszy. Następnie zo-
stał przełożonym klasztoru na 
Bielanach. Pan Kruk opowiadał, 
że umiał podjść i do małego,  
i do dużego. I do robotnika i do 
zakonnika. W czasie gdy był wi-
zytatorem wszystkich klaszto-
rów kamedulskich Kongrega-
cji Góry Koronnej, przełoże-
ni przydzielili go do Bienisze-
wa. Przypuszczam, że on sam 
o to zabiegał, pragnąc odnowić 
tamtejszy erem. 

Nadeszła wojna…
Podczas wojny Niemcy po-

stanowili wyniszczyć polskich 
kapłanów. Rozpoczęli od eks-
terminacji duchownych pracu-
jących w okolicach Włocław-
ka, w pasie nadwarciańskim. 
Aresztowali także ojców z Bie-
niszewa. Przeor trafił do Da-
chau. Kapłani, którzy przeby-
wali z o. Alojzym w obozie kon-
centracyjnym dają jednoznacz-
nie dobre świadectwo o je-
go życiu w tych trudnych wa-
runkach. Według ich relacji o. 
Poprawa zawsze zachowywał 
spokój. Spowiadał, za co gro-
ziła kara śmierci, modlił się za 
uwięzionych i podnosił ich na 
duchu. Ksiądz E. Trybyszewski 
wspominał: „Imponował nam, 
był duchowo urobiony, głębo-
ko religijny, miał piękny cha-
rakter. Był człowiekiem spo-
kojnym, cichym, miał wszyst-
kie zalety zakonnika – to świę-
ty kapłan”.

W obozie Sługa Boży cięż-
ko pracował na „Plantacjach”, 
a potem w Transportkoman-
do. Trud ten wyczerpał go. 
Opuchł z głodu i z trudem się 
poruszał. Przed południem 13 
sierpnia 1942 roku został ska-
towany przez capo. Ledwie 
dowlókł się do obozu, jednak 
do szpitalika go nie przyjęto. 
Polecono mu przyjść po wie-
czornym apelu. Nie był w sta-
nie pójść do pracy, za co blo-
kowy ponownie go pobił, kpiąc 
przy tym, że ułatwi mu „jaz-
dę do nieba”. Wieczorem księ-
ża zanieśli o. Poprawę na ra-
mionach do szpitalika obozo-
wego. Tam zmarł dobity za-
strzykiem. Był 14 sierpnia, wi-
gilia Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny.

Wspaniała postać! 
Warto dodać, że według 

świadectw pana Ludwika Kru-
ka już za życia Sługi Bożego 
doszło za jego przyczyną do 
co najmniej dwóch uzdrowień. 

Podczas odprawionej przez 
niego w Liszkach Mszy św. pry-
micyjnej została uleczona pew-
na mieszkanka Budzynia. Po-
tem, już w Bieniszewie, przy-
wieziono do kościoła sparali-
żowaną kobietę. W jej intencji  
o. Alojzy sprawował Euchary-
stię. Zaraz po Komunii św. za-
częła chodzić. Dwa tygodnie 
później przeszła długą dro-
gę pieszo, aby podziękować za 
uzdrowienie. Ale cuda nie by-
ły przedmiotem badań komisji 
beatyfikacyjnej. Naszym zada-
niem było udowodnienie mę-
czeństwa.

Czy osoba o. Alojzego 
miała wpływ na siostry po-
wołanie?

Tak. Wpływ był pośredni po-
przez moją rodzinę. Tata od-
wiedzał o. Alojzego na Biela-
nach. Ojcowie kameduli nie-
jednokrotnie byli gośćmi w na-
szym domu. W sposób natural-
ny duch Ojca Alojzego udzielał 
się mojej rodzinie. W domu ro-
dzinnym trwała zawsze życzli-
wa atmosfera dla życia kapłań-
skiego i zakonnego. Każda moja 
wizyta na Bielanach umacniała 
mnie w powołaniu. Zachętą do 
wejścia na drogę życia zakon-
nego był przykład mojego oj-
ca, który każdego dnia w spra-
cowanych dłoniach trzymał ró-
żaniec i odmawiał go. Troskliwa 
mama, kiedy moje życie przed 
urodzeniem było zagrożone, 
oddała mnie Matce Bożej w li-
sieckim kościele. Poszukując 
drogi powołania, chciałam oca-
lone życie poświęcić Bogu.

Rozmawiał 
Adam Kowalik

Bieniszew. O. Alojzy (pochylony) 
pracuje przed pierwszym domem pustelniczym

Z dziećmi komunijnymi
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ły chmury. Nie zniechęciło nas 
to jednak. Cierpliwość została 
nagrodzona możliwością zoba-
czenia gromady gwiazd Plejady 
(M45). 

Z przyjemnością informujemy, że Natalia 
Zajgier i Filip Mars uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. A. Sewiołka w Czułowie zostali lau-
reatami konkursu plastycznego „Mój portret” 
2017. Praca Natalii została wyróżniona,  
a Filip zdobył I nagrodę. 

Na konkurs zorganizowany przez Klub Kul-
tury „Wola” zostało nadesłanych 629 prac z 70 
jednostek edukacyjnych i kulturalnych przede 
wszystkim z województwa małopolskiego oraz 
innych miejscowości z całej Polski. 

Serdecznie gratulujemy!

W nocy z 10 na 11 listopa-
da uczniowie klas V i VI Szkoły 
Podstawowej im. Antoniego Se-
wiołka w Czułowie wzięli udział 
w zajęciach pt.: „Noc pod gwiaz-
dami” realizowanych w ramach 
innowacji pedagogicznej „Nauka 
bez granic - Kosmos - Ziemia - 
Człowiek”. 

Na początku zapoznaliśmy 
się z budową i rodzajami tele-
skopów, a następnie udaliśmy 
się na boisko w celu przeprowa-
dzenia obserwacji astronomicz-
nych. Niestety pogoda spłata-
ła nam figla i niebo przysłoni-

Noc pod gwiazdami Zadowoleni udaliśmy się na 
salę gimnastyczną, która dzię-
ki programowi komputerowemu 
Stellarium zamieniła się w mini 
planetarium. Oglądaliśmy nie-
bo z różnych części Świata. Zo-
baczyliśmy dzień i noc polarną, 
białe noce oraz deszcz meteo-
rów. Poznaliśmy historię dzielne-
go myśliwego Oriona, jego psów 
oraz pięknej księżniczki zamie-
nionej w niedźwiedzicę a także 
podłego Skorpiona. Potem uda-
liśmy się w wirtualną podróż  
w kosmos. Oglądaliśmy Ziemię 
z Księżyca, Saturna i z Marsa. 
Na zakończenie najbardziej wy-
trwali obejrzeli film pt.: „Marsja-
nin” w reżyserii Ridleya Scotta. 

A. Kalandyk

W poniedziałek 13 listopada chłopcy z klasy 
V i VI Szkoły Podstawowej w Czułowie zbudo-
wali pojazd o napędzie rakietowym. Po zapo-
znaniu się z budową i sposobem działania tego 
rodzaju silników, uczniowie przystąpili do pracy. 
Podczas gdy jedna grupa projektowała i składa-
ła pojazd, druga produkowała silnik. Następnie 
obie części zostały połączone, a na pojeździe 
został umieszczony kosmonauta. Pojazd odpalo-
ny na boisku szkolnym, ruszył ze świstem i stru-
mieniem ognia. Misja zakończyła się sukcesem,  
a nasz dzielny astronauta przeżył podróż.

Agnieszka Kalandyk

rakieta 
z Czułowa

uczniowie z Czułowa 
laureatami konkursu 
plastycznego 
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Dnia 31 października odbyło się uroczyste 
poświęcenie kapliczki przed Remizą OSP w Mni-
kowie. Poświęcenia dokonał proboszcz para-
fii pw. św. Brata Alberta w Mnikowie ks. Stani-
sław Święciak. W tym niezwykłym wydarzeniu 
wzięli udział mieszkańcy Mnikowa oraz siostry 
ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek. 

Kapliczka była bardzo zniszczona i wymaga-
ła pilnego remontu. Szafka i ramki okienne by-

ły skorodowane, dach przeciekał a drewno się 
pokrzywiło. Prace konserwatorskie polegały na 
wymianie szafki kapliczkowej na nową i pokry-
cie jej daszkiem z blachy miedzianej. Na szczy-
cie dachu umieszczono krzyż metalowy. Daszek 
został ozdobiony fryzem z charakterystycznym 
mnikowskim motywem. W szafce kapliczkowej 
umieszczono pochodzącą z 1932 roku zabytkową 
figurę Matki Bożej, odrestaurowaną przez mni-
kowiankę Ewę Wnęk-Chudobę. Montaż szafki ka-
pliczkowej na kamiennym cokole wykonali stra-
żacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnikowie. 
Figura została podświetlona tak by można ją by-
ło podziwiać również nocą. Inicjatorami renowa-
cji byli mieszkańcy Mnikowa, którzy jak podaje 
radny Gminy Liszki Sławomir Kącik, nie stroni-
li od ofiarności na ten cel. W rezultacie udało się 
naprawić to, co zniszczyły warunki atmosferycz-
ne i czas. Konstrukcja metalowa kapliczki zosta-
ła wykonana i sfinansowana przez firmę Estal. 

Wszystkie prace zostały wykonane przez 
mieszkańców Mnikowa w czynie społecznym. 

1. Prace stolarskie: Jarosław Kopeć
2. Prace blacharskie, oświetlenie kapliczki: Sta-
nisław Dziedzic i Paweł Kącik
3. Konstrukcja metalowa kapliczki: Krzysztof 
Kupiec firma Estal
4. Krzyż kajnerowy na kapliczkę: Grzegorz Fran-
kowski
5. Prace konserwatorskie i malarskie przy figur-
ce Matki Bożej: Ewa Wnęk-Chudoba
6. Kwiaty do kapliczki: Anna Kowalska 
7. Zespół koordynatorów prac: Ewa Wnęk-Chu-
doba, Sławomir Kącik, Stanisław Dziedzic. 

Kapliczka w Mnikowie odnowiona

27 listopada 2017 uczniowie szkoły Pod-
stawowej w Mnikowie odebrali nagrody  
w III Powiatowym Konkursie Literacko – Pla-
stycznym „Ja, mój kraj, moja mała Ojczy-
zna”. Uroczystą galę, która odbyła się w Mu-

Mnikowianie laureatami Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego
zeum Armii Krajowej zaszczycili swą obec-
nością m.in. starosta krakowski Wojciech Pał-
ka, wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Ma-
rek Piekara, przedstawiciele Zespołu Juraj-
skich Parków Krajobrazowych oraz przedsta-
wiciel Muzeum AK. W kategorii klas młod-
szych I miejsce zajęła Marysia Sikora (kl. II), 
II miejsce Szymon Koźbiał (kl. II), III miej-
sce Julia Miś (kl. II). Nagrodę za II miejsce 
w kategorii klas starszych otrzymała Kornelia 
Miś z kl. VII. Nasza szkoła otrzymała też Na-
grodę Specjalną – Puchar za największą ilość 
nagrodzonych prac. Fundacja Sapere et Gau-
dere wydała prace uczniów w postaci tomi-
ku „Ja, mój kraj, moja ojczyzna – Na ludo-
wo”. Po zakończeniu uroczystości zwiedzali-
śmy Muzeum Armii Krajowej.

Serdecznie gratulujemy Uczniom pierwszej 
publikacji!

       
  Elżbieta Bator
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W tegorocznej edycji wystą-
piły aż 52 drużyny, co złożyło się 
na ponad 650 dzieci i młodzieży  
w wieku 4-18 lat, zarówno z tere-
nu powiatu krakowskiego, woje-
wództwa małopolskiego, jak i in-
nych województw: śląskiego, pod-
karpackiego i świętokrzyskiego.

Zawody, w których rywali-
zowano o puchary ufundowa-
ne przez starostę powiatu kra-
kowskiego Wojciech Pałkę oraz 
wójta gminy Liszki Pawła Mi-
sia, dały możliwość rywalizacji 
drużyn z naszego powiatu z ze-
społami znanymi na ogólnopol-
skich arenach, jak: Wisła Kra-
ków, Ruch Chorzów, GKS Kato-

wice, Sandecja Nowy Sącz czy 
Cracovia.

Powiat krakowski reprezen-
towany był w każdej kategorii 
przez gospodarza zawodów LKS 
Lotnik Kryspinów, a ponadto  
z naszego regionu do zawodów 
swój udział zgłosiły m.in.: Ska-

winka Skawina, Wolanka Wola 
Filipowska, Kaszowianka Kaszów 
oraz Iskra Czułów.

 Turniej cieszył się sporym 
zainteresowaniem lokalnej spo-
łeczności, a uczestnicy wyraża-
li pozytywne opinie nt. jego or-
ganizacji. Dzięki otrzymanemu 
wsparciu od Powiatu Krakow-
skiego, Gminy Liszki, Kraków 
Airport oraz hurtowni Kraksport 
wszyscy uczestnicy wracali do 
domu z nagrodami. Każdy ze-
spół otrzymał bowiem okazały 
puchar, a zawodnicy pamiątko-
we medale.

Jeśli chodzi o sam wynik 
sportowy, w kategorii skrzatów 
i żaków nie prowadzono klasy-
fikacji. W pozostałych katego-
riach tryumfowali zaś:
- orliki: Kolejarz Stróże,
- młodziki: Unia Oświęcim,
- trampkarze: AS Progres Kra-
ków,
- juniorzy młodsi: Ruch Chorzów.

 
Ponadto w każdej katego-

rii wiekowej wybierani byli naj-
lepsi zawodnicy poszczególnych 
drużyn, król strzelców, najlep-
szy bramkarz, najlepiej wyszko-
lony technicznie zawodnik, naj-
bardziej wartościowy zawodnik, 
najlepszy obrońca, król rzutów 
karnych oraz najlepszy drybler.

Stowarzyszenie Szkółka 
Piłkarska Kryspinów

Tu r n i e j 
Kryspinów Cup

W każdy weekend począwszy od 18 listopa-
da skończywszy 3 grudnia, w hali widowisko-
wo-sportowej Szkoły Podstawowej w Liszkach 
rywalizowano w ramach IV edycji Ogólnopol-
skiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Kryspi-
nów Cup. 
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W Rejonie Liszki i Czernichów odbyła się ós-
ma edycja projektu, który i tego roku zgroma-
dził bardzo wiele osób chcących poczuć magię 
weekendu cudów, jak zwykło się mówić o pacz-
kowym finale. W edycji 2017 zostały włączone 
42 rodziny spośród 79 odwiedzonych. Historie, 
które poznaliśmy były bardzo różnorodne, gdyż 
w większości rodziny nie brały uprzednio udzia-
łu w projekcie, a trafiły do bazy z różnych in-
stytucji, szkół, osób prywatnych, wolontariuszy  
i z parafii. 

Rejon Liszki i Czernichów to rozległy teren 
dwóch gmin jednakże wolontariusze podołali za-
daniu, które przed nimi postawiono. Udało się 
odwiedzić wszystkich, o których mieliśmy infor-
mację, że Szlachetna Paczka jest im potrzebna. 
Dwudziestu wolontariuszy, którzy byli zaanga-
żowani praktycznie od września br., podjęło się 
trudnej posługi zapoznania z historiami rodzin, 
ustalenia faktów potrzebnych do podjęcia mą-
drej decyzji. Zadanie nie było łatwe, bo na na-
szej decyzji bazują darczyńcy, którzy wybiera-
ją rodzinę, aby przygotować dla niej szlachetną 
pomoc. 

Ten, kto choć raz brał udział w projekcie wie, 
że na wolontariuszach ciąży trudne zadanie oce-
ny na ile projekt Szlachetna Paczka odpowiada 
na sytuację, w której rodzina się znalazła. Nie 
zawsze ubóstwo to sfera materialna i nie zawsze 
nasz projekt to odpowiedź na ubóstwo. Niestety 
zdarzają się przypadki, iż ludzie oczekują na do-
starczenie im pomocy a wolontariusz jest pod-
dany presji. Angażując się w wolontariat mamy 
przeświadczenie, że nasza praca na rzecz dru-

giego człowieka pozwoli na krok naprzód, coś 
zacznie się zmieniać, a postawa ludzi dotąd nie-
wzruszona ulegnie ewolucji. Swoją pracą chcemy 
też mieć wpływ na otoczenie, promować bezinte-
resowne niesienie pomocy. Jest to trudne zada-
nie, gdyż zdarza się, iż spotykamy się z różnymi 
opiniami. Wolontariusz próbuje dostrzec iskierkę 
nadziei, dzięki której człowiek ma szansę na pod-
jęcie działania. Społeczeństwu trudno zrobić ten 
wysiłek. Szlachetna Paczka dociera też do tych, 
którzy wiedli normalne życie, a jedna chwila prze-
kreśliła ich dokonania i muszą zaczynać od nowa. 
Każdy przecież może znaleźć się w takiej sytua-
cji, dlatego nie warto oceniać kogoś, o którym 
niewiele wiemy. Chcemy, aby ludzie zaczęli so-
bie radzić i aby dostrzegli, że nie są sami. My wo-
lontariusze tak podchodzimy do mądrej pomocy, 
która oprócz tego, że zostanie mądrze spożytko-
wana, trafi do osób w momencie, kiedy najbar-
dziej jej potrzebują fizycznie i psychicznie. 

Po tym wspaniałym weekendzie cudów  
z przekonaniem możemy powiedzieć, że bar-
dzo wielu ludzi myśli podobnie. Świadczą  
o tym odwiedziny w Magazynie, który jak co 
roku mieścił się w Szkole Podstawowej Nr 2 
im. Świętej Jadwigi Królowej w Kaszowie – Wy-
źrale. W sobotę odwiedził nas pan wójt Paweł 
Miś, który spędził z nami kilka godzin anga-
żując się w pomoc przy rozdawaniu gadżetów 
uczestnikom 2 Wyźralskiego Biegu na Otwar-
cie Magazynu Szlachetnej Paczki oraz wspie-
rał nas dobrym słowem przy pracy, w której 
niegdyś sam brał udział. W niedzielę natomiast 
odwiedzili nas Radni z gminy Czernichów, któ-
rzy w tym roku przygotowali szlachetną pomoc 
dla rodziny z gminy Liszki. W sumie przyjęli-
śmy w Magazynie kilkudziesięciu darczyńców, 

XVii FiNAł 
Szlachetnej Paczki



w
w

w
.LISZK

I.pL
Z

iem
ia l

isiec
k

a – grudzień 2017
17

osób dzięki którym włączone rodziny dostały 
szansę na lepsze jutro. Ci Darczyńcy to repre-
zentanci 1865 osób, które uznały, że pomaga-
nie uszlachetnia. 

W tej edycji wartość paczek wyniosła do-
kładnie 133 000 zł, a ilościowo przygotowa-
no ich 324 sztuki. Warto pokreślić, że rów-
nież wolontariusze otrzymali wsparcie od lo-
kalnych przedsiębiorców i osób prywatnych, 
co pozwoliło nam na przetrwanie trzydniowe-
go wysiłku: ciastka od pana Janusza Trojana  
z Piekarni i Cukierni Łysa Góra, automat z 
ciepłymi napojami od pana Marcina Przybyło  
z Firmy Automatspec, krówki lisieckie od 
Urzędu Gminy Liszki, skrzynkę mandarynek 
od pani Krysi mamy jednej z wolontariuszek, 
kiełbasę lisiecką i szynkę od Joasi Wrońskiej. 
Natomiast uczestnicy biegu otrzymali gadżety 
promocyjne dwóch gmin od firmy Artego oraz 
ciepłe czapki i smycze od Firmy Ryobi Pol-
ska. Podziękowania należą się również wspa-
niałym kierowcom, którzy jak co roku towa-
rzyszą nam w rozwożeniu paczek do rodzin. 
Wierni Szlachetnej Paczce spędzają z nami 
cały weekend, aby czerpać radość bijącą od 
wolontariuszy. 

Było nas wielu w tej edycji i choć finałowe 
działania za nami, wolontariusze nie zakończyli 

swojej pracy. Po pewnym czasie znów spotkamy 
się z rodzinami, aby dowiedzieć się czy nasza 
obecność w ich życiu miała sens. W imieniu wo-
lontariuszy serdecznie dziękuję wszystkim, któ-
rzy trzymali za nas kciuki i życzyli nam sukcesu. 
W naszym przekonaniu zrobiliśmy wszystko, co 
mogliśmy, aby wypełnić zasady, którymi kieruje 
się projekt. Pozdrawiamy i zapraszamy za rok. 

Małgorzata Buczek 
- lider

SuPer WOLO 2017 dla 
szóstoklasistów z Kaszowa

SuperWolo to nagroda 
przyznawana corocznie w ra-
mach projektu „Każdy jest ko-
muś potrzebny”. Głównym ce-
lem projektu jest promowa-
nie wolontariatu, a także roz-
wijanie postaw prospołecz-
nych wśród uczniów szkół pod-
stawowych klas IV-VI, w Kra-
kowie i powiecie krakowskim.  
W tegorocznej, 6 edycji projek-
tu, udział wzięło pięć szkół pod-
stawowych wyłonionych na pod-
stawie listów motywacyjnych,  
w których należało przekonać 
organizatorów, że dana szkoła 
powinna wziąć udział w projek-
cie. Każdą ze szkół reprezento-
wała jedna klasa. 

Zwieńczeniem projektu jest 
udział w konkursie o statuet-
kę SuperWolo. Otrzymuje ją 
klasa, która zainicjuje najcie-
kawsze działanie wolontaria-

ckie. Organizatorem konkursu 
promującego wolontariat jest 
Fundacja Anny Dymnej „Mimo 
wszystko”. 

11 grudnia w „Dolinie Słoń-
ca”, w podkrakowskich Radwa-
nowicach, odbyło się uroczyste 
wręczenie statuetki „SuperWo-
lo 2017”. Decyzją jury, któremu 
przewodziła Anna Dymna, na-
grodę otrzymali uczniowie kla-
sy VI ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Kaszowie. Dla zdobywców 
tytułu wystąpili podopieczni 
Fundacji (Teatr Radwanek). Nie 
zabrakło też prezentów i słod-
kich niespodzianek.

Zaczęło się 
nieoczekiwanie…

Prawdziwym przedsmakiem 
naszych charytatywnych dzia-
łań był udział uczniów naszej 
szkoły w akcji na rzecz pomo-

cy dzieciom z Domu Dziecka na 
Ukrainie, która była odpowie-
dzią na apel proboszcza z pa-
rafii w Liszkach. W wyniku pod-
jętych starań udało nam się ze-
brać wiele niezbędnych przy-
borów szkolnych, zabawek oraz 
jedzenia dla rówieśników z są-
siadującego z nami kraju. Ak-
cja ta była iskierką zapalną do 
podjęcia się kolejnych zadań.  
I to jakich…

Swoje działania rozpoczęli-
śmy od zbierania funduszy na 
realizację projektu. Najpierw 
sprzedawaliśmy znicze. Choć 
pogoda była pod psem, nasi 
uczniowie wykazali się hartem 
ducha, którego niejeden do-
rosły mógłby im pozazdrościć.  
I udało się. Mieszkańcy okazali 
się bardzo ofiarni. 

Ale na tym nie koniec. Choć 
nie wszyscy są uzdolnieni kuli-
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narnie, no bo i nie muszą, po-
stanowili wykonać w domu coś 
smacznego i prostego. Mia-
nowicie przygotowali koloro-
we galaretki, kanapki, mufinki, 
pyszne ciastka oraz świeże so-
ki po to, aby środki z ich sprze-
daży zasiliły nasz wspólny bu-
dżet. 

Kolejnym celem naszego 
przedsięwzięcia było zaskar-
bić sobie serca dzieci, poprzez 
wykonanie dla nich kolorowych 
kartek i napisanie listów, w ra-
mach akcji ,,Marzycielska po-
czta”, co trzeba przyznać, nie 
jest takie proste dla dzisiej-
szych uczniów. Trzeba znać 
zasady tej formy wypowiedzi, 
a przede wszystkim otworzyć 
serce i uruchomić wyobraźnię. 
Nad wykonaniem tego zadania 
uczniowie spędzili wiele go-
dzin w szkole, głównie po lek-
cjach. Wspomnieć należy jesz-
cze o akcji o nazwie ,,Wylosuj 
Anioła” fundacji ,,Gdy Liczy się 
Czas”, do której też się przyłą-
czyliśmy, wykonując kartki dla 
dzieci ze szpitala onkologicz-
nego.

Kolejnym pomysłem było 
zorganizowanie nieodpłatych 
zajęć dogoterapii dla wszyst-
kich uczniów naszej szkoły, 
tak by wywołać uśmiech na 
ich twarzach. Zajęcia cieszy-
ły się dużym zainteresowa-
niem. Na koniec szóstoklasiści 
ogłosili zbiórkę karmy dla Bez-
domnych Zwierząt. 22 listopa-
da udaliśmy się do schroniska 
z darami.

„Calineczka”
Następnie uczniowie klasy 

szóstej zrealizowali swój kolej-
ny pomysł i przygotowali spek-
takl dla najmłodszych dzieci 
Zespołu Szkolno - Przedszkol-
nego z Oddziałami Integracyj-
nymi w Przegini Duchownej 
pt. ,,Calineczka” wg scenariu-
sza Baśniowej Kapeli. Było to 
dla nich wielkie przedsięwzię-
cie, a zarazem niepowtarzalna 
przygoda. Uczniowie namalo-
wali piękną scenografię w po-
staci obrazów do poszczegól-
nych scen bajki, wykonali ku-
kiełki, nauczyli się pięknie czy-
tać role i poruszać postaciami. 
Spędzili nad tym wiele godzin 
po lekcjach. Wysiłek się opła-

cił, gdyż dzieci reagowały z za-
ciekawieniem. 

Bardzo zależało nam też 
na wystawieniu naszej „Ca-
lineczki” w Szpitalu Dziecię-
cym w Prokocimiu. Niestety, 
ze względów bezpieczeństwa 
było to niemożliwe. Niezraże-
ni tym faktem postanowiliśmy 
udowodnić chorym dzieciom, 
że ich los nie jest nam obojęt-
ny. Nasz wybór padł na oddział 
hematologii w Szpitalu Dzie-
cięcym w Prokocimiu, na któ-
rym do niedawna przebywał 
nasz uczeń (kolega) - Alan. Po-
stanowiliśmy, że każde dziecko  

z tego oddziału otrzyma od nas 
upominek. W tym celu skon-
taktowaliśmy się z panią od-
działową i ustaliliśmy szcze-
góły. Nasza wizyta w szpitalu 
zbiegła się z obchodami ,,Dnia 
Misia”, dlatego nasi mali przy-
jaciele otrzymali od nas nie tyl-
ko upominki w postaci środków 
higienicznych i kosmetycznych, 
ale także pluszowe misie, któ-
re będą im towarzyszyć wtedy, 
gdy będą potrzebowali takiego 
wsparcia. Nie trzeba chyba ni-
kogo przekonywać, że przepro-
wadzenie takiej akcji poprze-
dzone było wieloma działania-
mi m.in. pozyskaniem sponso-
rów. W tym celu uczniowie kla-
sy szóstej napisali listy do Wój-
ta Gminy i lokalnych przedsię-
biorców z prośbą o pomoc, ro-
biliśmy zakupy, po lekcjach 
uczniowie zostawali dłużej i po-
magali wszystkie produkty ład-
nie zapakować i pomóc dorę-
czyć. 

Alan
W planie naszych działań 

nie mogło zabraknąć kogoś, 
kto jest nam szczególnie bli-
ski, czyli kolegi z klasy, któ-
ry ze względu na stan zdrowia 
już drugi rok nie może uczest-
niczyć w zajęciach w szkole. 
Zapytany o to, w jaki sposób 
moglibyśmy mu pomóc, Alan 
bez wahania odpowiedział, że 
największą radość sprawiło-
by mu, gdybyśmy pomogli je-
go młodszej koleżance, któ-
rą poznał w szpitalu, gdyż jej 
stan zdrowia jest znacznie 
gorszy od jego. Wrażliwość  

i dojrzałość Alana była dla nas 
inspiracją do podjęcia kolej-
nych działań, w ramach któ-
rych wsparliśmy koleżan-
kę Alana dostarczając paczkę  
z produktami higieniczno – 
kosmetycznymi, o które po-
prosiła jej mama. Nie zapo-
mnieliśmy o Alanie i przygo-
towaliśmy paczkę również dla 
niego samego. 

Nasze działania poprzedzo-
ne były dwoma modułami 90- 
minutowych zajęć warszta-
towych, przeprowadzonych 
w naszej szkole dla uczniów 
klasy VI przez pracowników 
i wolontariuszy Fundacji An-
ny Dymnej „Mimo wszystko”. 
Nad całością realizacji projek-
tu czuwały nauczycielki: Ewa 
Kołodziej i Renata Mądry. Re-
alizacja projektu nie byłaby 
jednak możliwa, gdyby nie za-
angażowanie i pomoc wielu 
życzliwych ludzi.

SP nr 1 w Kaszowie
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To program, który pole-
ga na organizacji opieki szkół 
nad miejscami pamięci narodo-
wej, w tym nad grobami osób 
zasłużonych dla walki o nie-
podległość Rzeczypospolitej 
oraz niewinnie pomordowany-
mi ofiarami systemów totali-
tarnych. Głównym założeniem 
przedsięwzięcia jest eduka-
cja patriotyczna i obywatelska 
młodego pokolenia, kształto-
wanie szacunku dla świadectw 
i miejsc historii, uwrażliwienie 

uczniów na obowiązek pamięci 
o uczestnikach walk o wolność  
i niepodległość oraz niewinnych 
ofiarach zbrodni totalitarnej. 
Stąd właśnie pomysł włączenia 
się uczniów naszej szkoły do 
tego projektu, gdyż na terenie 
Kaszowa znajduje się Pomnik 
Ofiar Pacyfikacji mieszkańców, 
w którym spoczywa 26 ofiar 
tego okrutnego hitlerowskiego 
mordu. Któż, jak nie nauczy-
ciele i rodzice, winni przekazy-
wać historię kolejnym pokole-

PAMiĘĆ POKOLeŃ
Historia magistra vitae - Cyceron

niom Polaków, by ocalić ją od 
zapomnienia. 

Mam nadzieję, że udział  
w tym programie przyczyni 
się do zwiększenia zaintereso-
wania uczniów lokalną historią 
oraz uzupełni realizowane przez 
szkołę zadania związane z wy-
chowaniem dzieci i młodzieży 
w duchu miłości do Ojczyzny 
i narodowej dumy. Bo prawda, 
to bez wątpienia wartość pod-
stawowa, zatem pod żadnym 
pozorem nie wolno nam jej za-
mazywać ani nie wolno nam się 
godzić na jej fałszowanie. Wy-
chowanie patriotyczne powin-
no mieć charakter jednoczący 
naród wokół wspólnej sprawy, 
wokół wspólnego dobra.

Jolanta Karcz

Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Mieczysława Medweckiego w Morawicy uczestniczy-
ła w międzynarodowym projekcie programu eTwinning „Kartka dla Polski”, aby uczcić  
99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i złożyć życzenia naszej Ojczyźnie. 
W projekcie wzięło udział ponad 130 szkół z różnych krajów, m.in. z Polski, Hiszpanii, Al-
banii, Mołdawii, Włoch, Rumunii, Turcji, Macedonii, Gruzji, Tunezji, Ukrainy... Wśród nich 
jesteśmy i MY! 

Efektem projektu „Kartka dla Polski” jest internetowa galeria prac uczniów znajdująca się pod 
adresem: https://padlet.com/jwaszkowska/rkmmaci6rmom. Wśród setek przepięknych kartek  
z dojrzałymi, mądrymi życzeniami dla Polski znajdują się prace wykonane przez nasze dzieci z klas 
II, IV, V i VII: Oskara Kurpana, Zuzannę Bąk, Bartosza Brzeżańskiego, Nikolę Bugajską, Eryka 
Żmudkę, Natalię Małek, Kacpra Robótkę, Łukasza Sowę, Arletę Kaczor i Wiktorię Żmudkę. Wszyscy 
wymienieni autorzy zaprezentowali swoje kartki oraz odczytali wzruszające życzenia dla Ojczyzny 
podczas uroczystego apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Zuzanna Kapusta

Kartka dla Polski

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ka-
szowie zostali zakwalifikowani do programu 
„PAMIĘĆ POKOLEŃ”, który został objęty ho-
norowym patronatem Małopolskiego Kuratora 
Oświaty.
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W styczniu minie rok od momentu, kiedy 
Spółka Gminna Likom została eksplatato-
rem sieci wodociągowo – sanitarnej w na-
szej gminie. O działalności spółki, inwesty-
cjach i sukcesach rozmawiamy z prezesem 
Arturem Gołdą.
Prezes Artur Gołda: Braki w ciągłości dostaw wo-
dy oraz jej częste zanieczyszczenia w miejsco-
wościach leżących na południu gminy były jednym  
z najważniejszych problemów, z jakimi Spółka mu-
siała się zmierzyć na samym początku działalności.  
Poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej  
w południowych częściach gminy wymagała dzia-
łania na kilku płaszczyznach. Cześć tego obsza-
ru zaopatrywana była w wodę z Krakowa. Nie-
stety zdarzały się sytuacje, iż przy dużych pobo-
rach woda po prostu nie docierała do odbiorców. 
W Rącznej istniała mało wydajna studnia, któ-
ra nie spełniała swojego zadania. Dopiero wybu-
dowanie przez Gminę Liszki hydroforni w Pieka-
rach oraz wymiana przez Likom pomp w hydro-
forni w Rącznej (oraz jej dozbrojenie, wyczysz-
czenie ujęcia) a przede wszystkim wybudowanie 
tam nowej studni pozwoliło uporać się z proble-
mem przerw w dostawach wody. Poprawiła się 
zarazem jakość, ciśnienie i retencja.
A jak udaje się teraz unikać zanieczyszczeń 
wody?
Badamy wodę dużo częściej niż wymaga tego po-
zwolenie wodno-prawne i sanepid, wprowadzili-
śmy chlorowanie, wymieniliśmy chlorator dezyn-
fekujący wodę, zabezpieczyliśmy samą studnię, 
wymieniliśmy filtry, obsypkę i teraz wszystko 
działa bardzo dobrze.
Czy w związku z rozwojem gminy istnieje 
niebezpieczeństwo, że w przyszłości nasza 
sieć wodociągowa może okazać się niewy-
dajna?
W porozumieniu z gminą będziemy budować trzy 
zbiorniki wody pitnej, żeby wyjść naprzeciw ros-
nącym potrzebom związanym m.in. z rozbudową 
gminy. Powstaną zbiorniki w Rącznej, w Czułowie 
i Morawicy.
Dużo mówiło się o stratach wody związa-
nych z wyciekami czy też nielegalnym po-
borem. Za to później płacimy wszyscy. Czy 
rzeczywiście jest to duży problem?
Jeszcze nie można tego ostatecznie oszacować. 
Na razie mamy tylko szczątkowe informacje. Po 

zamknięciu roku będziemy dysponować dokład-
nymi danymi na temat ilości sprzedanej wody  
i wtedy będziemy mieli wiedzę na temat realnych 
strat. W tym roku, do tej pory, usunęliśmy po-
nad 20 awarii w sieci wodociągowej. Po pierw-
szych trzech kwartałach straty wody wahały się 
na poziomie 22 - 23 %. W teorii ubytki wody przy 
supernowoczesnych wodociągach wynoszą ok.  
10-12 %.
W jaki sposób udało się zlokalizować wycie-
ki wody? W przypadku dużej awarii sprawa 
jest oczywista, ale co z mniejszymi uster-
kami?
Sprawdzaliśmy wszystkie podejrzane kałuże, 
rozlewiska, źródełka wody. Nawet jeśli miesz-
kańcy mówili, że w tym miejscu zawsze było mo-
kro, zlecałem odkopanie i sprawdzenie, co tam 
się dzieje. W 90 % przypadków okazywało się, 
że była tam awaria. Teraz będzie nam łatwiej, bo 
wprowadziliśmy monitoring sieci.
Na czym on polega?
Na monitorach zainstalowanych w siedzibie Spół-
ki możemy obserwować, jaki jest poziom zbior-
nika czy pompa pracuje, jaka jest wydajność, 
przepływ wody. Widzimy całą historię tego prze-
pływu. Dzięki temu działamy szybko w sytua-
cjach awaryjnych. Np. jeśli zepsuje się pompa, 
od razu mamy sygnał i możemy zareagować, za-
nim ktoś zostanie zalany. Czasami mieszkaniec 
nawet nie wie, że wystąpiła awaria na jego od-
cinku, a tymczasem została ona już przez nas 
usunięta. Robimy wszystko, aby podnieść jakość 
usług. Instalacja monitoringu została całkowicie 
sfinansowana ze środków Spółki. Nie była to in-
westycja tania, ale jej wdrożenie procentuje już 
teraz. Na razie monitoring obejmuje 40% podle-
głego nam terenu.
Wspomniał Pan, że monitoring został sfi-
nansowany z pieniędzy spółki. Czy Likom 
jest w jakiś sposób dotowany przez gminę?
 Nie. Spółka finansuje się sama. Jedyna dotacja, 
którą otrzymaliśmy od gminy, była niezbędna na 
początku działalności. Musieliśmy ponieść kosz-
ty zatrudnienia pracowników, zapłacić za media 
itd. Tak naprawdę pierwsze wpłaty od naszych 
klientów otrzymaliśmy dopiero po dwumiesięcz-
nym okresie rozliczeniowym. W kwietniu spół-
ka osiągnęła płynność finansową i od tego czasu 
pracuje na siebie.

Podsumowanie działalności 

Gminnej Spółki 
Komunalnej Likom 
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Jakie inne inwestycje zrealizowaliście  
w ostatnich miesiącach na południu gminy?
Wyczyściliśmy studnię w Morawicy, wymieniliśmy 
tam m.in. rury oraz instalację elektryczną. Wy-
budowaliśmy również dodatkową budkę z osob-
nym pomieszczeniem, aby chlor i wszystkie ulat-
niające się gazy nie powodowały korozji elektry-
ki. Wymieniamy również szafy sterownicze.
Czy budowa kanalizacji na południu będzie 
również zadaniem Likomu?
Tak. Będziemy się starali o pozyskanie na to środ-
ków zewnętrznych i realizację tego projektu.
Podobno inwestycja ta nie jest z punktu wi-
dzenia ekonomicznego opłacalna?
Według wskaźników, które są brane pod uwagę 
przy przyznawaniu dotacji unijnych, budowa ka-
nalizacji jest opłacalna, jeżeli zagęszczenie lud-
ności na danym terenie wynosi powyżej 120 osób 
na km kw. Tu zagęszczenie sięga 110, miejscami 
98 osób na km kw. Nam jednak chodzi o miesz-
kańców. Nie można dopuścić, aby wskaźniki de-
cydowały o tym, że część mieszkańców naszej 
gminy zostanie pozbawiona kanalizacji.
Ostatnio Spółka Likom rozpoczęła specjal-
ną kampanię informacyjną.
Ludzie niestety traktują kanalizację jak śmiet-
nik. Cement, farba, jedzenie, itp. Najgorsze są 
jednak tłuszcze. My sobie z tym poradzimy, ale 
ludzie nie zdają sobie sprawy, że w ten spo-
sób zatykają własne przyłącza, a to są przecież 
dla nich koszty związane z ewentualną przyszłą 
naprawą. Największy problem jest zazwyczaj 
przed świętami, dlatego z kampanią ruszyliśmy 
właśnie teraz.
Z jakich środków finansowany jest Zalew 
Kryspinów?
Zalew Na Piaskach ma swój własny budżet. Pie-
niądze wpłacane przez mieszkańców za wodę  
i ścieki nie idą na żadne inne zadanie niezwiąza-
ne z kanalizacją i wodociągami. Zalew sam się fi-
nansuje.
Jeżeli jesteśmy już przy temacie Zalewu. 
Od dwóch lat spółka jest jego zarządcą
Rok 2016 był rokiem przejściowym. Ówczesny 
prezes Likomu podpisał porozumienie ze Spółką 
Nad Zalewem o współpracy. Dopiero w 2017 roku 
Likom samodzielnie zarządzał zalewem.
Jak można podsumować ten rok?
Wykonaliśmy wiele inwestycji. Zlikwidowaliśmy 

sztuczny nasyp i utworzyliśmy ponad 300 no-
wych miejsc postojowych. Było to bardzo po-
trzebne przedsięwzięcie. Wcześniej goście par-
kowali na drodze powiatowej pomiędzy zalewa-
mi, stwarzając przy tym duże zagrożenie. Posta-
wiliśmy na bezpieczeństwo. Teren jest oświet-
lony. Zamontowaliśmy monitoring TV i zatrud-
niliśmy profesjonalną firmę ochroniarską, która 
działała 24 h/ dobę.
Postawiliśmy na estetykę, czystość. Wymienione 
zostały instalacje elektryczne, które były w ta-
kim stanie, że groziły porażeniem. Zainwestowa-
liśmy w wodociągi. Wyczyściliśmy plażę, na któ-
rą nawieziono 380 ton czystego piasku. Wybudo-
waliśmy wieżę ratowniczą, zorganizowaliśmy ką-
pielisko.
Staraliśmy się wymóc na najemcach polepsze-
nie estetyki oraz standardu usług. Pojawili się 
również nowi najemcy. Nasadzone zostały nowe 
rośliny. Wyczyściliśmy północną stronę zalewu. 
Ustawiliśmy liczne kosze na śmieci, zamontowa-
liśmy ławeczki, postawiliśmy dla najmłodszych 
drewniany plac zabaw. We współpracy z lokalną 
społecznością powstała siłownia na wolnym po-
wietrzu.
Od sierpnia wszyscy mieszkańcy gminy mo-
gli wchodzić na teren zalewu za darmo czy 
w kolejnym sezonie również ta decyzja bę-
dzie utrzymana?
Tak. Tak jak to często mówimy. My jesteśmy dla 
mieszkańców. Nie jesteśmy nastawieni na zysk, 
tylko na poprawę jakości życia mieszkańców gmi-
ny Liszki.
Czy na teren zalewu można wprowadzać 
zwierzęta?
Obowiązuje zakaz kąpieli psów na kąpieliskach 
przeznaczonych dla ludzi. Oczywiście każdy mo-
że wejść na teren zalewu na spacer z pieskiem. 
Są zamontowane specjalne pojemniki na odcho-
dy dla zwierząt.
Co jeszcze będzie robione nad zalewem?
Na pewno pojawią się nowe atrakcje. Chcemy 
podnieść jakość i atrakcyjność tego terenu.
Spółka Likom to nie tylko Zalew i wodocią-
gi.
Nasze działanie obejmują również sprzątanie 
przystanków oraz likwidację dzikich wysypisk 
śmieci.
Dziękuję za rozmowę.
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Kup Pan Szczotkę
Już po raz drugi społeczność 

Szkoły Podstawowej im. Jana 
Długosza w Piekarach wzięła 
udział w akcji Fundacji Huma-
nitarnej Redemptoris Missio - 
„Kup Pan Szczotkę”.

Celem akcji było zebranie 
i wysłanie do siedziby Funda-
cji w Poznaniu, pasty i szczote-
czek do zębów, które następnie 
zostały zabrane przez polskich 
misjonarzy do Afryki. W prowa-
dzonych przez siebie szkołach 
rozpoczęli oni naukę szczotko-
wania zębów. Codziennie, pod-
czas przerwy, dzieci wycho-
dzą ze swoimi szczoteczkami 
ze szkoły i szorują zęby. Kiedy 

W listopadzie br. do oddziałów przedszkolnych z gminy 
Liszki trafiły pierwsze oczyszczacze powietrza. Gmina zde-
cydowała się na ich zakup, gdyż urządzenia te, to skutecz-
ny sposób walki z kurzem, roztoczami, drobnoustrojami, 
a przede wszystkim zanieczyszczeniami smogowymi, któ-
re przenikają do budynków w sezonie grzewczym. W przy-
szłym roku wszystkie szkoły powinny zostać wyposażone  
w te urządzenia. Mamy informacje zwrotne z placówek, któ-
re użytkują sprzęt, że polepszył się komfort przebywania  
w pomieszczeniach, w których powietrze jest filtrowane. Po-

nadto zgłosiliśmy wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Liszki, w których znajdują się odziały 
przedszkolne (publiczne i niepubliczne) do programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego, który planuje sfinansowanie zakupu oczyszczaczy. Zdrowie dzieci, to bardzo ważna spra-
wa, dlatego chcielibyśmy zaprosić sponsorów, którzy wesprą naszą akcję i ufundują sprzęt, aby mógł 
trafić do jak największej liczby uczniów.

Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach z zakresu ochrony powietrza organizowanych przez 
Ekodoradcę. W trakcie lekcji dzieci dowiadują się o oddziaływaniu smogu na zdrowie, a także  
o sposobach przeciwdziałania zanieczyszczaniu powietrza. Zajęcia odbywają się w ramach programu  
LIFE - Małopolska w zdrowej atmosferze.

Katarzyna Stadnik, Ekodoradca Gminy Liszki

przychodzi koniec roku szkol-
nego dostają swoje szczotecz-
ki do domu. 

W miejscowości Abong - 
Mbang w Kamerunie działa polski 
gabinet stomatologiczny. W pro-
mieniu dwustu kilometrów od ich 
gabinetu nie ma ani jednego sto-
matologa. Ich funkcje pełnią tzw. 
„wyrywacze zębów” i szamani.

Szczoteczki i pasty by-
ły zbierane w setkach miejsc  
w całej Polsce. Uczniowie Szkoły 
w Piekarach z radością i zapa-
łem włączyli się do akcji i zebrali 
około sześćdziesiąt szczoteczek 
i past do zębów, które zapako-
wali i wysłali do Fundacji.

Koordynatorami akcji w 
szkole były uczennice klasy VII 
- Ania Urbaniec i Olga Jajko.

Bożena Łazarska

Gmina Liszki walczy ze smogiem
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W listopadzie Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Li-
siecka” z sukcesami zakończył starty w turniejach 
polskich tańców narodowych w formie towarzy-
skiej w roku 2017. Podczas ostatniego, IV Ogólno-
polskiego Turnieju Tańców 
Polskich „Śląski Diament 
2017”, który odbył się w ka-
towickim Spodku 18 listo-
pada, Zofia Brzezińska i Pa-
weł Tabor startujący w kat. 
II B zajęli I miejsce i uzy-
skali awans do mistrzow-
skiej klasy II A, Łucja Siejka 
i Franciszek Brzeziński zaję-
li III miejsce, natomiast naj-
młodsi nasi przedstawiciele 
Natalia Soból i Mariusz Galos (6 lat) reprezento-
wali Zespół i naszą Gminę podczas turnieju tań-
ców polskich w Ujeździe, gdzie zdobyli I miejsce. 

Rok 2017 był bardzo udany i obfitował wyda-
rzenia, w których Zespół uczestniczył. Nasze pary 
wzięły udział w 8 turniejach polskich tańców na-
rodowych rangi ogólnopolskiej. Oto wyniki: 9 ra-
zy nasi tancerze zajmowali I miejsce, 7 razy na II 
miejsce i 8 razy III miejsce. Cztery pary awan-
sowały do mistrzowskiej klasy A: Dorota Sikora 
i Wiktor Kasprzycki, Małgorzata Witalec i Michał 
Berbeć, Angelika Lenart i Piotr Soból, Zofia Brze-
zińska i Paweł Tabor. Miło jest nam także poinfor-
mować, iż Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” 
otrzymał nagrodę Dyrektora Zespołu Pieśni  
i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny - udział 
w jednodniowych warsztatach artystycznych wraz 
z wycieczką edukacyjną w siedzibie Zespołu Pieś-
ni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 

Ponadto w tym roku Zespół brał udział w wielu 
uroczystościach, konkursach i przeglądach ogól-
nopolskich i międzynarodowych z dumą reprezen-
tując Gminę Liszki. Do najważniejszych tegorocz-
nych sukcesów Zespołu należą: I miejsce (dziew-
czynki) i III miejsce (chłopcy) w XVI Wojewódz-
kim Konkursie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym 

przez Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tań-
ca „Krakowiak” w Krakowie; I miejsce Łucji Siejki 
i Franciszka Brzezińskiego w kategorii młodszych 
par oraz wyróżnienia dla Zofii Brzezińskiej i Pa-
wła Tabora a także Małgorzaty Witalec i Piotra So-
bóla w Maratonie Krakowiaka, który odbywał się 
w ramach Festiwalu Gwary i Tradycji Krakowskiej 
„Krakowska Godka 2017”. 

W tym roku Zespół miał przyjemność repre-
zentować Gminę Liszki podczas dwóch festiwali: 
na X Festiwalu Zespołów Pieśni i Tańca „Z Przy-
tupem” w Zakrzewie (województwo kujawsko – 
pomorskie) oraz na Międzynarodowym Festiwalu 
Balkan Folk Fest 2017 w Bułgarii. Udział w tych 

wydarzeniach był niesamowitym przeżyciem dla 
członków naszego Zespołu i zaowocował nowymi 
doświadczeniami i przyjaźniami. Oprócz wystę-
pów, w trakcie wyjazdów dzieci i młodzież brała 

udział w zabawach integra-
cyjnych, zwiedzała, kąpa-
ła się w morzu i zawierała 
międzynarodowe znajomo-
ści. 

Zespół to nie tylko ćwi-
czenia na sali i występy, ale 
także podróże, przygody, 
przyjaźnie, a także wspólne 
obchodzenie uroczystości, 
takich jak: andrzejki, wigi-
lia, urodziny. Wszystko to 

sprawia, że każdy czuje się w Zespole dobrze.
Nagrodą za cały rok pracy był wyjazd zespo-

łu do Energylandii, gdzie przez cały dzień dzie-
ci i młodzież z radością korzystała ze wszystkich 
atrakcji. 

Zapraszamy do Zespołu chłopców w wieku 
od 5 – 13 lat. Czekamy na Was w każdy wtorek 
i czwartek. Harmonogram prób dostępny jest na 
naszej stronie www.ziemialisiecka.pl. 

TAŃCZ I RUSZAJ NA PODBÓJ ŚWIATA 
Z ZESPOŁEM PIEŚNI I TAŃCA 

„ZIEMIA LISIECKA”!

Zespół „Ziemia Lisiecka” 
z sukcesami kończy rok 2017
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rok 2017 w naszym obiektywie

Gminny Dzień Kobiet Dożynki Gminne Morawica 2017

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci Wernisaż wystawy „Czar nici - koronka klockowa”

2 Turniej Tańców Polskich o Złoty Kłos Lisiecki Gminny Dzień Dziecka - Mników 2017

Otwarcie przeprawy pieszo-rowerowej Piekary - Tyniec Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Liszki


