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10 kwietnia tego roku w Mnikowie od-
było się szczególne święto. W kościele św. 
Brata Alberta o godzinie 8:00 odbyła się 
uroczysta msza św. o zdrowie i boże błogo-
sławieństwo dla Pani Bronisławy Korczek 
obchodzącej setne urodziny.

Nasza jubilatka w dobrym zdrowiu i wyjątko-
wej kondycji uczestniczyła w mszy św., podczas 
której Sołtys Mnikowa Barbara Rupikowska zło-
żyła jej serdeczne życzenia i gratulacje. Wręczo-
no seniorce kwiaty i pamiątkowy upominek. Po 
nabożeństwie ksiądz proboszcz w imieniu Pani 
Sołtys poprosił Jubilatkę i wszystkich obecnych 
o przejście do sali Teatru Albertus, gdzie przy-
gotowano niespodziankę dla solenizantki. Jakież 
było zaskoczenie szanownej babci, gdy zobaczy-
ła licznych gości z kwiatami, upominkami, któ-
rzy wznieśli toast, odśpiewali hucznie „Niech ży-

je nam, niech żyje długie lata…”, a Ją samą po-
proszono o zdmuchnięcie świec na torcie.

Każdy chciał Panią Bronię uściskać, pogra-
tulować. Z oficjalnymi życzeniami wystąpił Pan 
Sławomir Kącik Radny Wsi Mników, Teatr Alber-
tus, Stowarzyszenie w Mnikowie, Koło Gospo-
dyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna w Mni-
kowie, Zgromadzenie Sióstr Albertynek i wielu 
mieszkańców Mnikowa. Pani Bronisława wzru-
szona pozowała do zdjęć z wszystkimi chętny-
mi: przyjaciółmi z lat młodości, rodziną, goś-
ćmi. Uśmiechnięta, pogodna mimo zmęczenia 
nikogo nie pominęła i pozostała do końca, aż 
rozeszli się ostatni goście. 

Uroczysty rodzinny obiad z okazji 100-
tnych urodzin pani Bronisławy odbył się w dniu  
12 kwietnia 2016 roku w restauracji Romanti-
ka w Mnikowie. Na uroczystym obiedzie poja-
wiła się najbliższa rodzina, radny Gminy Liszki 
z Mnikowa Sławomir Kącik, Sołtys wsi Mników 
Barbara Rupikowska, Wójt Gminy Liszki Paweł 
Miś, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Paweł 
Lipowczan oraz Proboszcz Parafii p.w św. Bra-
ta Alberta w Mnikowie ks. mgr Stanisław Świę-
ciak. Pani Bronisława odebrała z rąk Wójta Gmi-
ny Liszki listy z życzeniami od Pani Premier Be-
aty Szydło, Wojewody Małopolskiego Józefa Pil-
cha oraz od Wójta Gminy Liszki.

Z tego miejsca jeszcze raz składamy Jubilat-
ce Pani Broni Korczek gorące życzenia zdrowia, 
pogody ducha i błogosławieństwa bożego na ko-
lejne długie lata.

Bardzo dziękuję za pomoc w organiza-
cji członkom Teatru Albertus, Stowarzyszenia  
w Mnikowie i Koła Gospodyń Wiejskich i Pani Ag-
nieszce Majda za piękne zdjęcia. Sołtys Wsi Mni-
ków Barbara Rupikowska.

Barbara Rupikowska

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych Pan Andrzej Kamieniarz – żołnierz 
Narodowej Organizacji Wojskowej więzio-
ny w latach 1952 – 1957 został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

Odznaczenie wręczył Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Tedy ci powiem, ziemio, rodzima dziedzino
Nie słuchaj, co ci mówią przechodnie, co ludzie
Ja ci rzekę rzecz moją, ja wiem ją skądinąd,

a ty, o ziemio-matko, posłuchania udziel
Karol Wojtyła

Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski

Setne urodziny 
Pani Bronisławy Korczek

Panu Andrzejowi Kamieniarzowi ukłony i gratulacje.
Społeczność Gminy Liszki
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W dniu 29 kwietnia te-
go roku odbyło się spotka-
nie dotyczące opracowania 
Gminnego Programu Re-
witalizacji na lata 2016 – 
2026.

Spotkanie poprowadzili pa-
nowie: Rafał Kunaszyk i To-
masza Bartnicki. W spotkaniu 
wzięli udział sołtysi, radni oraz 
pracownicy i władze Gminy 

W Gimnazjum w Mniko-
wie uhonorowano pamięć 
Żołnierzy Wyklętych uro-
czystym apelem.

Uczniowie poznali historię  
i sylwetki Żołnierzy Wyklętych. 
W trakcie prezentacji wykona-
li notatki, a następnie na ich 
podstawie rozwiązywali quiz, 
utrwalający zdobytą wiedzę. 
Jeden z uczniów naszej szkoły, 
Jan Kwoka, przygotował pro-
jekt koszulki upamiętniającej 
Żołnierzy Wyklętych – przed-
stawił zgromadzonym swą pra-
cę, opowiadając o wszystkich 
elementach graficznych, jakich 
użył. Po uczczeniu Niezłomnych 
minutą ciszy uczniowie, wzbo-
gaceni w wiedzę i materiał do 
refleksji, rozeszli się do klas.

Odsłonięcie Pomnika 
Niezłomnym – Ojczyzna

Liszki. Było to pierwsze spot-
kanie wprowadzające w prob-
lematykę rewitalizacji, podczas 
którego omówiono uwarunko-
wania formalno-prawne rewita-
lizacji, harmonogram prac nad 
programem, przedstawiono 
kryteria wyznaczania obsza-
rów rewitalizacji oraz wstępnie 
zaproponowano obszary do re-
witalizacji.

Urząd Gminy Liszki

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Liszki

W dniu 23 kwietnia tego 
roku w parafii p.w. św. Bar-
tłomieja Apostoła w Mora-
wicy został odsłonięty po-
mnik Niezłomnym – Oj-
czyzna wzniesionym ja-
ko dziękczynienie Bogu za 
1050-lecie Chrztu Polski.

Uroczystej Mszy Świętej 
przewodniczył Metropolita Ar-
chidiecezji Krakowskiej ks. kar-
dynał Stanisław Dziwisz, który 
dokonał odsłonięcia i poświę-
cenia pomnika. W uroczystości 
uczestniczyli Minister Obrony 
Narodowej Antoni Macierewicz, 
podsekretarz stanu W Kancela-
rii Prezydenta Wojciech Kolar-
ski, Wojewoda Małopolski Józef 
Pilch, Wójt Gminy Liszki Paweł 
Miś, a także wiele zaproszo-
nych gości i parafian.

Urząd Gminy Liszki

1 marca w Szkole Podsta-
wowej w Piekarach na uro-
czystym apelu uczciliśmy 
Narodowy Dzień Żołnierzy 
Wyklętych.

Akademię poprowadził na-
uczyciel historii p. Dariusz 
Jach, który opowiedział ucz-
niom o losie Żołnierzy. Zgro-
madzeni na sali mogli obej-
rzeć także prezentację multi-
medialną oraz wysłuchać pio-
senek współczesnych zespołów 
rockowych, które czczą pamięć 
poległych.

Maryla Małucha-Kapusta

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych
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Gmina Liszki przystąpiła do konkursu „Nestlé poru-
sza Polskę”.

Nagrodą w konkursie jest siłownia zewnętrzna składająca 
się z 9 urządzeń, tj. poręcze + podciąg nóg, wioślarz, rower  
+ jeździec, biegacz + orbitrek, twister + surfer. Do wygrania 
jest 16 siłowni – jedna dla każdego województwa.

Do konkursu została zgłoszona miejscowość Rączna. Zgło-
szona lokalizacja to działka nr 1068/6 „Centrum zabaw i spor-
tu” – działka mienia gminnego, o pow. ok. 5 ha, w większości 
zagospodarowana pod boisko do gry w piłkę nożną, ogrodzony 
plac zabaw, miejsce spotkań mieszkańców wsi. Teren znajduje 
się w centrum miejscowości.

Głosowanie internetowe rozpoczęło się 5 kwietnia 
i potrwa do 30 czerwca. Głosować można na stronie 
www.nestleporusza.pl/. Codziennie z jednego adresu ma-
ilowego można oddać jeden głos na jedną lokalizację. Lista 
zwycięzców zostanie ogłoszona w lipcu.

Zachęcamy do głosowania
Urząd Gminy Liszki

W marcu i kwietniu  
w byłym budynku Gminne-
go Ośrodka Kultury w Lisz-
kach można było podziwiać 
obrazy wykonane haftem 
krzyżykowym, serwety wy-
konane frywolitką, koronką 
klockową oraz hardange-
rem, pisanki i bombki wy-
konane frywolitką, biżute-
rię frywolitkową i z korali-
ków autorstwa pani Włady-
sławy Kaduli.

Pani Władysława obserwu-
jąc swoją mamę zainteresowa-
ła się rękodziełem już w dzie-

ciństwie. Zawsze podziwiała jej 
talent i cierpliwość do robótek 
ręcznych i haftu. Wyszywane 
serwety, obrusy i pościele są 
przez nią przechowywane po 
dziś dzień. 

Jako młoda osoba, w cza-
sach kiedy wszystkiego bra-
kowało w sklepach, robiła na 
drutach i szydełku swetry oraz 
czapki. Nauka, praca i obo-
wiązki domowe ograniczyły Pa-
ni Władysławie na długie lata 
możliwości twórcze. 

Od 2009 roku uczęszcza  
w Krakowie na warsztaty „Rę-
kodzieła Artystycznego” pro-

Cuda i cudeńka

wadzone przez twórczynię lu-
dową Panią Jadwigę Węgorek, 
gdzie wraz z Paniami o podob-
nych zainteresowaniach zdo-
bywa wiedzę i praktykę w za-
kresie: koronki frywolitko-
wej, haftu krzyżykowego, haf-
tu hardanger, koronki klocko-
wej, koralików szydełkowych. 
Każda z wymienionych tech-
nik jest pracochłonna i czaso-
chłonna, ale jak mówi cierp-
liwość przychodzi z czasem. 
Rękodzieło stało się jej pasją 
oraz sposobem na odprężenie 
i relaks, każdą wolną chwile jej 
poświęca.

Obecnie Pani Władysława 
jest na emeryturze i może wię-
cej czasu poświęcić na to, co 
lubi i co sprawia jej przyjem-
ność.

Urząd Gminy Liszki

Nestle porusza Polskę 
– głosujmy na siłownię w Rącznej
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Barwne widowisko - tak można okre-
ślić święto tańca, które odbyło się w nie-
dzielę, 24 kwietnia na hali widowiskowo – 
sportowej w Zespole Szkół w Liszkach. W 
koncercie wystąpiło ponad 130 mniejszych  
i większych artystów z Polski i Ukrainy.

Międzynarodowe Spotkanie  
z Tańcem otworzyli gospodarze, 
czyli reprezentacyjny zespół Gmi-
ny Liszki – Zespół Pieśni i Tańca 
„Ziemia Lisiecka”. Tancerze przy-
witali gości krakowiakiem, a w dal-
szej części programu podziwia-
liśmy w ich wykonaniu poloneza  
i mazura oraz tańce Górnego Ślą-
ska. Pary turniejowe tego zespołu 
zaprezentowały się w polce i ober-
ku. Nasi najmłodsi goście z Ukra-
iny - Zespół „Słoneczko” ze Lwo-
wa ujął widownię za serca śpiewa-
jąc ukraińskie piosenki i wykonu-
jąc z niesamowitą precyzją wszyst-
kie tańce. Krakowska Szkoła Fla-
menco Almoraima zachwyciła wszystkich tańca-
mi z dalekiej Hiszpanii, a dziecięca grupa Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Beskid” z Bielska Białej zabra-
ła nas w podróż do Łowicza tańcząc łowicką Bań-
durkę. W finale Międzynarodowego Spotkania  
z Tańcem zobaczyliśmy tańce Górali Żywieckich  

w wykonaniu najstarszych tancerzy Zespołu Pieś-
ni i Tańca „Beskid” z Bielska Białej. Tancerze prze-
pięknie zatańczyli i zaśpiewali. Widownia była za-
chwycona, aż ręce bolały od oklasków. Na zakoń-
czenie Wójt Gminy Liszki Pan Paweł Miś podzię-
kował wszystkim, a członkowie Zespołu Pieśni  

i Tańca „Ziemia Lisiecka” wręczy-
li uczestnikom Międzynarodowego 
Spotkania z Tańcem drobne upo-
minki.

Impreza odbyła się pod Patro-
natem Honorowym Wójta Gminy 
Liszki Pawła Misia.

Organizatorami byli: Stowa-
rzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Ziemia Lisiecka”, Gmina Liszki 
oraz Zespół Szkół w Liszkach.

Międzynarodowe Spotkanie z 
Tańcem wsparli: Pracownia Pie-
karniczo-Cukiernicza „Łysa Gó-
ra” Ewa i Janusz Trojan - Kaszów, 
F.H.U.Damiko Auto - Części Da-
mian Hofman - Liszki, Kwiaciarnia 

„U Krysi” Krystyna Sowińska - Liszki, firma „Oris” 
sp.j. Jan Jasiołek – Wołowice, Max-Market -sklep 
wielobranżowy Anna i Kazimierz Wąsik Kaszów.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finanso-
wym Gminy Liszki.

Agata Witalec

Międzynarodowe 
Spotkanie z Tańcem
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Na hali sportowej na Kolnej nasze pary pięk-
nie zaprezentowały się wprowadzając na parkiet 
zawodników z 16 krajów: Austrii, Belgii, Bułga-
rii, Chorwacji, Czech, Francji, Niemiec, Węgier, 
Norwegii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwe-
cji, Ukrainy, Rosji i Polski. W drugiej części za-
wodów nasz zespół zaprezentował Krakowiaka 
promując polski folklor i Gminę Liszki. Dodatko-
wo nasze pary wręczały zawodnikom nagrody. 
Zespół spędził niezwykły wieczór wśród najlep-
szych na świecie zawodników rock’n’rolla spor-
towego. Dzieci były pod ogromnym wrażeniem 
tego, co zobaczyły.

Anna Kruczek

W Oddziale Przedszkolnym w Cholerzy-
nie, odbyły się warsztaty krawieckie.

Podczas zajęć dzieci zaprojektowały pluszo-
wą „Kurkę”. Każdy z uczestników poznał maszy-
nę do szycia, naparstek, igły, guziczki oraz ni-
teczki. Zadaniem uczestników było wypycha-
nie „Białym śniegiem” kolorowych kurek. Zaję-
cia rozwijające małą motorykę poprowadziła dla 
dzieci p. Kasia Bartyzel, której bardzo, bardzo 
dziękujemy.

Magdalena Korpak

Puchar Świata 
w Rock’n’rollu akrobatycznym

Tańcowała igła z nitką

W sobotę, 23 kwietnia reprezentacyjny Zespół Gminy Liszki - Zespół 
Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” miał przyjemność wziąć udział w bar-
dzo prestiżowej imprezie – Pucharze Świata w Rock’n’rollu akrobatycz-
nym WORLD CUP ROCK’N’ROLL ACROBATIC TOP TEN MAIN CLASS, YO-
UTH, JUNIOR, B CLASS.
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Konkurs 
STYPENDIADA

Miło nam poinformować, że czwo-
ro uczniów z klas I – III Szkoły 
Podstawowej w Liszkach zostało 
laureatami ogólnopolskiego kon-

kursu STYPENDIADA.
W kategorii „PLASTUŚ” wyróżnienia 

i medale zdobyły:
Zuzanna Steczko - klasa 2a
Zofia Szponder - klasa 2b

W kategorii „CZYTELNIK” wyróż-
nienia i medale otrzymali:

Milena Misiewicz - klasa 3
Piotr Strumiński - klasa 3

Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. Ojca Święte-
go Jana Pawła II w Jezio-
rzanach zajęli II miejsce  
w Powiatowym Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego.

Tuż przed weekendem ma-
jowym, 26 kwietnia, ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej 
im. Ojca Świętego Jana Pa-
wła II w Jeziorzanach zma-
gali się w finale powiatowym 
ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym BRD.

W tym roku czwórka ucz-
niów ze szkoły w Jeziorzanach: 
Natalia Gruca (kl.V), Ga-
briela Gruca (kl. VI), Ma-
teusz Przebinda (kl. VI)  
i Piotr Stopa (kl. VI) byli je-
dynymi przedstawicielami Gmi-
ny Liszki w Powiecie. Tym bar-
dziej cieszy fakt, że nasi ucz-
niowie zajęli drugie miejsce.

A nie było łatwo… Do szko-
ły w Rudawie zjechały się ze-
społy z piętnastu szkół Powia-
tu. Turniej składał się z części 
teoretycznej i praktycznej. Te-
sty sprawdzały wiedzę ze zna-
jomości Kodeksu Ruchu Drogo-
wego, pierwszeństwa na skrzy-
żowaniach oraz zasad udziela-
nia pierwszej pomocy. Po czę-
ści teoretycznej, przyszedł czas 
na tę praktyczną. Tu uczniowie 
pod czujnym okiem policjantów 
z Komendy Powiatowej Policji  
w Krakowie pokonywali tor 
przeszkód na rowerach. Prze-
szkody były tak rozstawione, że 
bez wcześniejszych przygoto-
wań i doskonałej precyzji prze-
jechanie choćby części toru by-
ło praktycznie nie możliwe. Mi-
mo, iż każdy uczeń samodziel-
nie rozwiązywał test i pokony-
wał tor przeszkód, ostatecznie 
miejsca były przyznawane ca-

łym zespołom, czyli czwórce 
uczniów z każdej szkoły.

Laureaci trzech pierwszych 
miejsc otrzymali nagrody, zaś 
wszyscy uczestnicy konkur-
su dostali kamizelki odblasko-
we i smycze. Idea turnieju jest 
prosta: trzeba zrobić wszyst-
ko, aby każdy uczestnik ruchu 
czuł się na drodze bezpiecz-
nie. Stąd też policja dokłada 
wszelkich starań, aby szerzyć 
wśród uczniów nawyk prawid-
łowego poruszania się po dro-
dze na rowerze. Zdrowa rywa-
lizacja i umiejętność pracy ze-
społowej to niewątpliwy walor 
turniejów BRD, ale nie mniej 
istotnym aspektem jest fakt, 
że dzieci przygotowując się do 
konkursu poznają i utrwalają 
zasady bezpiecznego porusza-
nia się po drodze.

II miejsce w Powiatowym Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego



w
w

w
.LISZK

I.pL
Z

iem
ia l

isiec
k

a – kw
iecień – m

aj 2016
�

Dzieci z oddziałów przed-
szkolnych „Pszczółki” i „Mi-
sie” ze Szkoły Podstawowej 
nr I w Kaszowie biorą udział 
w Innowacji Pedagogicznej 

W tym sezonie grupa Taneczna ESCAPE  
z Uczniowskiego Klubu Sportowego w Lisz-
kach wystartowała jak burza odnosząc 
sukcesy w konkursach małopolskich, ogólno-
polskich jak i międzynarodowych

Międzynarodowe Spotkanie Taneczne Jasło

Rękodzieło artystyczne 
w przedszkolu

autorstwa Agnieszki Baran 
pt. „Rękodzieło artystyczne 
w przedszkolu”.

Po raz drugi dzieci mo-
gły uczestniczy w warszta-
tach ceramicznych prowadzo-
nych przez plastyka z Krakow-
skiej Pracowni Ceramiki Arty-
stycznej „Angoba”. Podczas 
pierwszego spotkania dzie-
ci dowiedziały się, jakim bo-
gactwem naturalnym jest gli-
na, gdzie występuje i do czego 
można ją wykorzystać. Dzięki 
zaangażowaniu inwencji twór-
czej przedszkolaki stworzyły 

piękne „Aniołki” idealny pre-
zent świąteczny dla swoich 
najbliższych. Natomiast w cza-
sie ostatnich zajęć małe zręcz-
ne paluszki dzieci ulepiły nie-
powtarzalne płaskorzeźby „Pa-
wia”. Oczywiście zabawa z gli-
ną okazała się dla dzieci wspa-
niałym doświadczeniem dają-
cym wiele radości i satysfakcji 
z wykonanej pracy.

Agnieszka Baran

Escape zdobywa sukcesy
1 miejsce Duet Ola Skucińska i Oliwka Pawlik
2 miejsce ESC Junior
2 miejsce ESC Mini Kids
3 miejsce ESCAPE

Festiwal Twórczości im. Ks. Kazimierza 
Siemaszki w Piekarach

1 miejsce ESCAPE
Małopolski Festiwal Artystyczny 

Młodzieży w Krakowie
1 miejsce ESCAPE
Ogólnopolski Festiwal Dzieci i Młodzieży 

JAWOR 2016 w Jaworznie
2 miejsce ESC Junior
2 miejsce ESC Kids

II Otwarte Prezentacje Taneczne 
ZADZIW ŚWIAT TAŃCEM w Skawinie

1 miejsce ESC Junior
2 miejsce ESC Kids

Indywidualne WYRÓŻNIENIA 
dla najlepszych tancerzy: 

Oliwki Pawlik i Wiktora Kasprzyckiego
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Nasza przygoda z Krakowem trwa już 
prawie cztery lata, kiedy to zgłosiłam swo-
ją grupę do Programu przygotowanego 
przez Stowarzyszenie Szersze Horyzonty  
i Akademię Żakowską.

Już, jako pięciolatki dzieci brały udział  
w pierwszym projekcie Krakowski Smoczuś. 
Spodobało nam się bardzo więc kontynuowali-
śmy naszą przygodę z Krakowem biorąc udział 
w kolejnej edycji Smoczusia, w Krakow-
skim Rajcusiu i obecnie w Żaczku Krakow-
skim za każdym razem zajmując czołowe miej-
sca. Oprócz propozycji programowych Akade-
mii Żakowskiej staram się cały czas pogłębiać 
wiedzę moich wychowanków o kulturalnej stoli-
cy naszego kraju. I tak piekliśmy już krakowskie 
obwarzanki, zaprosiliśmy panią, która pokaza-
ła nam krakowskie stroje, odbyliśmy pięć wy-
cieczek do Krakowa w celu odkrywania tajem-
nic tego uroczego miasta, nauczyliśmy się wie-
lu piosenek związanych z Krakowem oraz potra-
fimy pięknie zatańczyć krakowiaka. Obecnie je-
steśmy w trakcie realizacji Innowacji Pedago-
gicznej „MAKI i CHABRY. Śpiewem i tańcem lu-
dowym zachowujemy i rozsławiamy nasze dzie-
dzictwo kulturowe”.

Przygotowując się do tegorocznego konkursu 
ŻACZEK braliśmy udział w wycieczce i warszta-
tach oferowanych przez Akademię Żakowską oraz 
byliśmy na wycieczce w Opactwie Benedyktynów 
w Tyńcu. W Tyńcu uczestniczyliśmy w warszta-
tach „Od tabliczki po e-booki, czyli historia książ-

ki”. Dzieci poznały dzieje książki, a następnie gę-
sim piórem spróbowały swych sił w kaligrafii. Do-
wiedziały się również, na czym polegała praca 
średniowiecznego iluminatora i wykonały barwne 
inicjały do książki. W marcu tego roku moi dru-
goklasiści udali się na wycieczkę do Krakowa, aby 
poznać miejsca, fakty i legendy związane z naj-
starszą polską uczelnią – Uniwersytetem Jagiel-
lońskim. Wycieczka miała za zadanie rozwinąć 
zainteresowania nauką wśród dzieci poprzez uka-
zanie postaci i obiektów ważnych dla nauki pol-
skiej. Braliśmy udział w aktywnym sposobie zdo-
bywania wiedzy poprzez wykorzystanie atrakcyj-
nej formy zabawy w poszukiwaczy - odkrywców 
zaproponowanej przez przewodniczkę Akademii 
Żakowskiej. Podczas tej wycieczki pani przewod-
nik starała się zwrócić naszą uwagę na pozna-
nie wartości płynących z nauki. Również w marcu 
gościliśmy ŻACZKA w naszej szkole. Oglądaliśmy 
mini - przedstawienie teatralne i uczestniczyliśmy 
w warsztatach „Żaczek i tajemna księga”.

Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie wykona-
li konkursowe „Księgi - Skarbnice Wiedzy”, któ-
re zawierają poznane umiejętności, wiadomości 
i ciekawostki. Przed wykonaniem prac odbyła się 
oczywiście dyskusja w klasie na temat „Jak wy-
glądać będą nasze księgi”. Chcieliśmy zawrzeć 
w nich:
− zdobyte umiejętności, czyli umiejętność pięk-

nego pisania, umiejętność starannego, cie-
kawego rysowania, iluminatorstwo (umiejęt-
ność pisania inicjałów, umiejętność pięknego 
ozdabiania stron księgi) 

− zdobyte wiadomości podczas wycieczki i war-
sztatów.
Wymyśliliśmy, że wiadomości poukładamy  

w książce alfabetycznie, rozpoczynając każde ha-
sło pięknym, ozdobnym inicjałem, a każdą stro-
nę księgi ozdobimy pięknymi wzorami. Zgodnie 
też stwierdziliśmy, że będziemy wykonywać na-
szą pracę niezwykle starannie. Powstały 2 tomy 
księgi „Skarbnica Mądrości”, gdzie drugi tom był 
wierną kontynuacją pierwszego. Tom 1 wykona-
li uczniowie: Maria Idziak, Zofia Guz, Martyna 
Para, Dominik Żak, Bartłomiej Sołtysik i Kacper 

O Krakowskim Żaczku słów kilka
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Zelech. Tom 2: Aleksandra Czepiel, Maria Miś, 
Oliwia Skalny, Martyna Bator, Izabella Czekaj, 
Dawid Haber i Szymon Bugajski.

Prace moich wychowanków zostały do-
cenione i nagrodzone podwójnym II miej-
scem ex aequo w prestiżowym konkur-
sie „Żaczek krakowski” organizowanym 
od pięciu lat przez Akademię Żakowską  
i Stowarzyszenie Szersze Horyzonty przy 
współpracy z Uniwersytetem Jagielloń-
skim i Wojewódzką Biblioteką Publiczną  
w Krakowie. Na konkurs wpłynęło aż 129 ksiąg 
„Skarbnic Mądrości” wykonanych przez drugo-
klasistów z Krakowa i okolic. 

Nagradzano również nauczycieli za nade-
słane relacje z realizacji projektu i wykonywa-

nia ksiąg. Jest mi niezmiernie miło pochwalić 
się zdobytym I miejscem w konkursie sprawo-
zdań. W kwietniu w pięknej scenerii lektorium 
Collegium Maius, najstarszego budynku Uni-
wersytetu Jagiellońskiego uczestniczyliśmy  
w uroczystej gali wręczenia naród w konkur-
sie. Dzieci otrzymały piękne dyplomy i nagro-
dy indywidualne, a dla całej klasy otrzyma-
liśmy bilet wstępu na wystawę interaktywną  
w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jestem niezwykle dumna z moich wycho-
wanków. Włożyli mnóstwo pracy i serca oraz 
poświęcili bardzo dużo czasu na przygotowa-
nie swoich ksiąg. Gratuluję moim wychowan-
kom oraz ich Rodzicom. 

Renata Mądry

Remont 
Szkoły 

w Kryspinowie
W Szkole Podstawowej 

im. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Kryspinowie zo-
stały wykonane prace re-
montowe związane z wyci-
szeniem holu szkoły z uwa-
gi na bardzo złą akustykę, 
pogłos oraz bardzo wyso-
ki poziom hałasu podczas 
przerw śródlekcyjnych.

Prace polegały na wykona-
niu podwieszanego sufitu aku-
stycznego, w którym zasto-
sowano materiały spełniające 
wymagania dźwiękochłonności. 
Po zakończeniu prac osiągnęli-
śmy zamierzony cel, zyskali-
śmy bardzo duży komfort aku-
styczny a tym samym poprawę 
warunków pracy, nauki. Dodat-
kowym atutem są wysokie wa-
lory estetyczne holu.

W imieniu swoim jak i całej 
społeczności szkolnej dzięku-
ję Wójtowi Gminy Liszki za sfi-
nansowanie tej inwestycji.

Stanisława Kruk, 
dyrektor szkoły

17 maja, jubileusz 35-lecia 
kapłaństwa obchodził ks. Wła-
dysław Szymoniak, proboszcz 
parafii św. Mikołaja w Liszkach. 
Pochodzący z Krakowa kapłan, 
święcenia przyjął w 1981 r.  
w katedrze na Wawelu z rąk kar-
dynała Franciszka Macharskiego. 
Wikariusz parafii w Żywcu, Kra-
kowie - Dąbiu i Zembrzycach,  
w latach 1995–2007 proboszcz  
w Brzeziu k. Bolechowic. Od 
sierpnia 2007 roku piastuje urząd 
proboszcza w Liszkach. Przez 
kilka lat pobytu, dał się poznać 
jako doskonały gospodarz i or-
ganizator. Kościół wewnątrz zo-
stał gruntownie odnowiony i od-
malowany oraz dokonano grun-
townego remontu organów oraz 
oświetlenia świątyni. Uporząd-
kowano otoczenie świątyni, te-
ren odwodniono, wytyczono 
chodnik procesyjny a także dro-
gę konduktową przez ogród ple-
bański w kierunku cmentarza.  

Z inicjatywy ks. Władysława, po-
wstał dom parafialny z salą tea-
tralną na 150 miejsc. Do dziś od-
były się na scenie trzy premiery, 
wszystkie jego pomysłu i reży-
serii. Parafianie pod opieką swo-
jego proboszcza pielgrzymowali 
do najważniejszych dla chrześci-
jan miejsc. Pielgrzymki lisieckie 
dotarły do Ziemi Świętej, Rzy-
mu, Lourdes, La Salette, Medju-
gorje, Fatimy czy meksykańskiej 
Guadelupe. Pod wpływem piel-
grzymkowych doznań zapocząt-
kowano w naszej parafii przed 
kilku laty tzw. nabożeństwa fa-
timskie, które gromadzą w lisie-
ckiej świątyni rzesze wiernych. 

Ks. Władysław jest również 
gminnym kapelanem jednostek 
OSP.

Naszemu Jubilatowi życzymy 
zdrowia, wielu łask i sił do owoc-
nej pracy na rzecz naszej lisie-
ckiej społeczności.

Paweł Mastek

Jubileusz 35-lecia kapłaństwa 
ks. Władysława Szymoniaka
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W dniu 21 marca zaprosiliśmy w nasze 
progi uczniów klas szóstych ze szkół pod-
stawowych znajdujących się w naszym ob-
wodzie.

Przybyli do nas uczniowie z Piekar, Rącznej, 
Kaszowa I, Kaszowa II, Liszek oraz Kryspinowa.

Zabrakło niestety szóstoklasistów z Jezio-
rzan, ale obiecali, że odwiedzą nas w najbliż-
szym czasie.

Dzień Otwarty dla naszych młodszych kole-
gów zorganizowaliśmy z największą pieczołowi-
tością.

Bardzo staraliśmy się, by dobrze się bawili 
oraz czuli jak u siebie w domu.

Uczniowie klas gimnazjalnych wraz z nauczy-
cielami przygotowali szereg atrakcji, które mia-
ły umilić czas naszym gościom.

Na początek wystąpili uczniowie będący 
przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, 
przywitali wszystkich zebranych i opowiedzieli 
krótko o naszej szkole. Aby pobudzić nieco wy-
obraźnię, uczniowie przygotowali obszerną pre-
zentację multimedialną przestawiającą historię 
powstawania naszego gimnazjum oraz przybli-
żyli zebranym, jak wygląda obecnie życie naszej 
szkoły. Pochwaliliśmy się naszymi sukcesami, 
organizowanymi imprezami i ważniejszymi wy-
darzeniami, które miały miejsce na przestrze-
ni lat.

Następnie zaprosiliśmy naszych gości do 
obejrzenia trzech krótkich przedstawień przy-
gotowanych przez uczniów klas drugich i pierw-
szych. Najpierw wysłuchaliśmy dwujęzycznej 
wersji piosenki „Jesteś szalona”, jako kolejna 
wystąpiła klasa pierwsza z angielsko- i polskoję-
zyczną wersją szkockiej pieśni ludowej, a całość 
zamknął występ uczniów należących do kółka 
teatralnego, zatytułowany „Eurydyka”.

Po obejrzeniu części artystycznej nasi goście 
zostali zaproszeni do wzięcia udziału w zmaga-
niach intelektualnych, które przygotowali dla nich, 
w formie stoisk naukowych, starsi uczniowie.

Należały do nich: stoisko polonistyczne, pla-
styczne, geograficzne, historyczne, językowe, 
szkockie, fizyczne, matematyczne, stoisko z  do-
radztwa zawodowego oraz stoisko sportowe. 

Goście ze szkół podstawowych mieli również 
możliwość obejrzenia naszego budynku szkolne-
go, zwiedzenia sal lekcyjnych oraz poznania na-
uczycieli.

Mamy nadzieję, że zarówno uczniowie jak i 
ich wychowawcy bawili się u nas dobrze i czas 
spędzony w murach naszej szkoły nie był cza-
sem zmarnowanym.

Dziękujemy za przybycie i zapraszamy we 
wrześniu!!!

Agnieszka Wilk, Marzena Rosik
opiekunki Samorządu Uczniowskiego

Dzień Otwarty 
w Zespole Szkół w Liszkach
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14 kwietnia w Szkole Podstawowej w Cho-
lerzynie z filią w Mnikowie uroczyście obcho-
dzono jubileusz wielkiego, historycznego 
dziedzictwa - 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Ma-
ria Gałek. Przypomniała znaczenie przyjęcia 
Chrztu dla naszej Ojczyzny na kanwie ducho-
wej i politycznej. Część artystyczną pod opieką  
p. Adrianny Czajowskiej rozpoczęli najmłodsi 
uczniowie z klasy O, którzy zatańczyli Poloneza, 
wprowadzając publiczność w uroczysty nastrój.

Uczniowie z klas IV i VI pod kierunkiem p. Ewy 
Molińskiej zaangażowali się w przygotowanie wy-
stąpienia pt. „Chrzest Polski”. W rolę księcia Miesz-
ka wcielił się Michał Matuszyk, który z rąk biskupa 
Jordana (Bartłomiej Szczygieł) został ochrzczony. 
Tłem tego niezwykłego wydarzenia była cenna, 
historyczna dekoracja wykonana z przedmiotów, 
z których korzystali nasi przodkowie.

Kolejno w pięknych strojach z epoki, na sce-
nie pojawili się uczniowie klasy II, przygotowani 
przez p. Jolantę Grzyb. Młodzi artyści zatańczyli 
do piosenki „Pytasz mnie” taniec ze wstążkami. 
W wykonaniu drugoklasistów usłyszeliśmy także 
hymn Chrztu Polski pt. „Jesteśmy krajem chle-

ba”. Książę Mieszko trzymając w ręku brzozo-
wy krzyż oraz księżniczka Dobrawa z chlebem 
w dłoniach - przypomnieli o skarbie, jakim jest 
wiara, której korzenie tkwią w polskiej ziemi. 
Nie zabrakło także chóru szkolnego, który pod 
batutą p. Jolanty Majki zaśpiewał Hymny Jubi-
leuszowe.

To wielkie wydarzenie zwieńczyło odnowie-
nie przyrzeczeń Chrztu Świętego. Każdy uczeń 
i przedszkolak otrzymał od swojego wychowaw-

cy krzyż - symbol wiary. Będzie on przypomi-
nał, że „Całe nasze duchowe bogactwo, nasza 
narodowa kultura, są owocem przyjęcia Chrztu 
Świętego przez księcia Mieszka I i naszych pra-
ojców. Jako ich spadkobiercy, mamy prawo do 
wielkiej dumy, ale mamy też święty obowiązek 
obrony chrześcijańskich wartości, z których wy-
rosła Polska” (abp. Józef Kowalczyk).

Anna Soja

Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski
Od Bałtyku po Giewontu krzyż

Tkwią korzenie naszej polskiej wiary

Przez Mieszka Chrzest jesteśmy krajem Chleba

Silnym Miłosierdziem Pana!
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Finaliści Szkoły Podstawowej 
im. .A. Sewiołka w Czułowie

Już po raz czwarty nasi uczniowie zo-
stali finalistami w Małopolskim Konkursie 
Historycznym!

Temat tegorocznego konkursu to „Wybitni 
władcy Polski – Piastowie”. Finalistami zostali 
uczniowie klasy VI: Filip Galos, Wiktor Karch 
i Kacper Grzesiak (na zdjęciu stoją od lewej).

Gratulujemy Uczniom i Pani Annie Kuźniar-
Sobek, która przygotowała uczniów.

Dyrektor 
Krystyna Kruszewska

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 1  
w Kaszowie po odniesionym zwycięstwie  
w Gminnym Turniej Piłki Koszykowej 
Dziewcząt o Mistrzostwo Gminy Liszki re-
prezentowały naszą Gminę w Powiatowych 
Zawodach w Piłkę Koszykową Dziewcząt  
w Świątnikach Górnych.

Nasze niezawodne uczennice z klasy V (Maria 
Burdek, Joanna Kurpan, Oliwia Owca, Dagma-
ra Para, Paulina Suchan) oraz klasy VI (Wikto-
ria Bierzało, Magdalena Burdek, Natalia Kurpan, 
Kamila Tokarz, Magdalena Wilczyńska, Gabriela 
Żmuda) zajęły II miejsce tracąc tylko 1 punkt 
do zwycięzcy. Rozgrywki były na bardzo wyso-
kim poziomie, a dziewczęta dały z siebie wszyst-
ko. Uczennice otrzymały kolejny piękny puchar 
oraz dyplom.

Serdecznie gratulujemy dziewczętom odnie-
sionego sukcesu i życzymy kolejnych. Gratula-
cje składamy również nauczycielowi, Panu Da-
mianowi Sternalowi oraz wychowawczyniom  
i rodzicom naszych uczennic.

Renata Mądry

Sukces dziewcząt kaszowskiej „jedynki”

W marcu w ramach Ogól-
nopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej odbyły się 
na terenie gminy eliminacje 
do etapu powiatowego.

Wzięli w nich udział ucznio-
wie szkół podstawowych i gim-
nazjalnych, którzy wygrali ry-
walizację ze swoimi kolegami  
w szkołach. Wiedza jaką musie-
li się wykazać uczestnicy była 
bardzo rozległa, począwszy od 
historii i początku ruchu stra-
żackiego oraz jego twórców, 
poprzez bieżącą wiedzę na te-
mat pożarnictwa, znajomość 
sprzętu strażackiego, przepi-
sy przeciwpożarowe po zna-
jomość zagadnień związanych  
z ochroną przeciwpożarową. 
Komisja konkursowa pod prze-
wodnictwem prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Liszkach - dh Jerzego Sto-
py, przeprowadziła sprawnie 

konkurs. Wzięło w nim udział 
9 uczniów szkoły podstawowej 
oraz 3 gimnazjalistów.

Po napisaniu testów skła-
dających się z 80 pytań wyło-
niono zwycięzców. W elimina-
cjach powiatowych w katego-
rii szkół podstawowych uczest-
niczył Jakub Kącik ze Szko-
ły Podstawowej w Morawicy,  
a w kategorii szkół gimnazjalnych 
Jerzy Rzewuski z Gimnazjum  
w Mnikowie. Dalsze miejsca zajęli  
w grupie pierwszej Natalia 
Gruca ze Szkoły Podstawowej 
w Jeziorzanach i Maksymilian 
Kwoka ze Szkoły Podstawowej  
w Cholerzynie z filią w Mniko-
wie, a w grupie drugiej Alicja 
Rzewuska z Gimnazjum w Mni-
kowie i Monika Rosek z Zespo-
łu Szkół w Liszkach.

Eliminacje zorganizowali 
wspólnie Gminny Zespół Ekono-
miczno-Administracyjny Szkół 

Turniej Wiedzy Pożarniczej w Liszkach i Zarząd Oddzia-
łu Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP 
w Liszkach. Nagrody i dyplo-
my ufundował Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP, a słodycze 
i napoje dla uczestników ufun-
dowała Gmina Liszki oraz Pan 
Janusz Trojan z Kaszowa. Na-
grody i dyplomy wręczał Wójt 
Gminy Liszki Paweł Miś w towa-
rzystwie Prezesa ZOG ZOSP RP 
Jerzego Stopy.

Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom oraz osobom wy-
różnionym i zapraszamy mło-
dzież za rok do udziału w kolej-
nej edycji OTWP.

Urząd Gminy Liszki
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W kwietniu przedszko-
laki z grupy „Wesołe Ty-
gryski” oraz „Kangurki” ze 
Szkoły Podstawowej im. 
Kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Kryspinowie udały się 
na wycieczkę do drukarni  
w Kryspinowie.

Głównym celem naszej wy-
cieczki było zapoznanie z etapa-
mi powstawania książki. Dzieci 
po raz pierwszy mogły zobaczyć 
profesjonalne maszyny poligra-
ficzne - zapoznały się z proce-
sem drukowania tekstu, rozcina-
nia papieru oraz składania i sor-
towania. Wszyscy z zaciekawie-
niem słuchali opowieści jedne-
go z pracowników, który pokazał 
nam drogę, jaką musi pokonać 
biała, pusta kartka, aby zamie-
nić się w książkę, dyplom lub al-
bum. Na koniec wycieczki czeka-

ła nas miła niespodzianka. Każdy 
przedszkolak na pamiątkę wizyty 
w drukarni otrzymał jedną ksią-
żeczkę. Również nasza bibliote-
ka wzbogaciła się o podarowa-
ną nam piękną księgę bajek. Na 
koniec dzieci wręczyły pracowni-
kom drukarni słodki upominek. 
Wszyscy uczestnicy wyciecz-
ki wrócili zadowoleni z bagażem 
nowej wiedzy. Serdecznie dzię-
kujemy pracownikom drukarni za 
miłe przyjęcie i podarunki.

Spotkanie 
z pisarzem

W kwietniu w naszej 
szkole miało miejsce „Spot-
kanie z pisarzem”. Gościem 
wydarzenia był pan Mikołaj 
Świerad – absolwent szkoły 
w Kryspinowie, autor książ-
ki „Wirtualna przyjaźń i in-
ne opowiadania”.

Pan Mikołaj, na co dzień nie 
zajmuje się pisaniem, choć – 
jak przyznaje, chętnie obser-
wuje rzeczywistość, inspiruje 
się codziennymi wydarzeniami, 
by później swoje spostrzeże-
nia przelewać na papier. Boha-
terami książki są głównie dzie-
ci w wieku szkolnym, stąd to 
właśnie one są w dużej mierze 
adresatami „Wirtualnej przy-
jaźni i innych opowiadań”.

Podczas spotkania ucznio-
wie zadawali pisarzowi pytania 
o różnorodnej tematyce. Była 
to doskonała okazja, by poznać 
nieco warsztat pisarza – dowie-
dzieć się na przykład, jak długo 
trwa proces tworzenia książ-
ki, a później jej wydania. Słu-
chacze interesowali się również 
powodami, dla których pan Mi-
kołaj zajmuje się pisaniem oraz 
pytali np. o to, jakie przedmio-
ty w szkole lubił nasz gość naj-
bardziej.

Pytaniom nie było końca... 
Miejmy nadzieję, że zwłaszcza 
ci spośród naszych uczniów, 
którzy mają już na swoim kon-
cie własną twórczość litera-
cką, zainspirują się spotkaniem  
z autorem „Wirtualnej przyjaź-
ni i innych opowiadań”.

Anna Wolska

W dniu 21 kwietnia  
w Krzeszowicach odbył się 
turniej finałowy gimnazjady 
w piłce siatkowej chłopców.

W zawodach wzięło udział  
7 reprezentacji gmin Powia-
tu Krakowskiego Ziemskiego. 
Drużyna naszego Gimnazjum 
po zajęciu 2 miejsca w grupie 
zmierzyła się w półfinale z Gim-
nazjum w Skale. Wygraliśmy 
pewnie 2:0. W finale spotkali-
śmy się ponownie z reprezen-
tantami Gimnazjum w Kamieniu 

z gminy Czernichów, z którymi 
przegraliśmy w meczu grupo-
wym 1:2. W najważniejszym 
jednak meczu wygraliśmy 2:0  
i zostaliśmy mistrzami Powiatu!

Skład drużyny: Michał Maj-
cherek, Kamil Niemiec, Jakub 
Kwoka, Piotr Kania, Krzysztof 
Dziedzic, Michał Dziedzic, Łu-
kasz Balon, Przemysław Kowal, 
Konrad Steczko, Patryk Cze-
chowski, Olaf Kozak, Kamil Li-
piarz.

Janusz Kleśta

Sukces siatkarzy 
z Gimnazjum w Mnikowie

Przedszkolaki w drukarni
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Zamieszczone obok zdję-
cie zostało wykonane przed 
osiemdziesięciu laty, 26 
kwietnia 1936 roku, a przed-
stawia świecką część uro-
czystości poświęcenia sztan-
daru Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kaszowie. Jak łatwo 
się zorientować z widocznego  
w tle budynku – restauracji Pio-
tra Steczki (od przydomku właś-
ciciela nazywanej popularnie  
„U Sobkowicza”, czy „U Pietru-
sia”), wydarzenie to miało miej-
sce w Liszkach, przed siedzibą 

Urzędu Gminy Liszki. Uroczy-
stość stanowiła ukoronowanie 
długiego procesu kształtowa-
nia się służby przeciwpożarowej  
w Kaszowie. 

Fotografia przedstawia mo-
ment składania hołdu sztanda-
rowi przez (najprawdopodob-
niej) Stanisława Liszkę, kierow-
nika Szkoły Powszechnej w Ka-
szowie. Kierownik Liszka, jak 
dowiadujemy się z kroniki szkol-
nej, z której pochodzi fotogra-
fia, bardzo angażował się we 
współpracę ze strażakami. Mo-
żemy się więc domyślać, że był 
także współinicjatorem powoła-
nia do życia OSP Kaszów. 

A teraz parę faktów z wcześ-
niejszej historii pożarnictwa ka-
szowskiego. Pod koniec XIX 
wieku wieś, podobnie jak więk-
szość miejscowości w okolicy, 
posiadała własną sikawkę ręcz-
ną. W razie pożaru obsługiwali 
ją mieszkańcy. Używano jej nie 
tylko na własnym terenie, ale  
w razie potrzeby wożono do są-
siednich miejscowości. Tak by-
ło w przypadku pożaru domów 
przy kościele lisieckim w Wielką 
Niedzielę 1897 roku. Najwyraź-
niej taka forma ochrony prze-
ciwpożarowej zadowalała Radę 
Gminy (wówczas każda miejsco-
wość tworzyła gminę odrębną), 
skoro nie postarano się o nada-
nie jej form zorganizowanych.

Należący do Gminy Kaszów 
sprzęt gaśniczy pozostawał pod 
opieką każdorazowego wójta, 
który zobowiązany był dbać o je-
go sprawność. Jako że trzymanie 
pompy w prywatnych wozów-

kach było kłopotliwe, w 1909 ro-
ku, za wójtostwa Jana Pary,  po-
stanowiono w centrum miejsco-
wości wybudować strażnicę. Wy-
konawcę wyłoniono w drodze li-
cytacji. Najkorzystniejszą ofertę 
opiewającą na 735 koron, złożył 
Andrzej Ciuba i to jemu zlecono 
wykonanie „szopy na pomiesz-
czenie sikawki gminnej i przy-
rządów pożarnych”. Wzniesiony 
obok szkoły obiekt był po pro-
stu solidną drewnianą wozówką, 
wzmocnioną ceglanymi węgłami. 
Przez lata pełniła także funkcję 

świetlicy wiejskiej. Odbywały się 
tam różnego rodzaju zebrania, 
m.in. spotkania ludowców. 

Niestety, zawartość strażni-
cy nie mogła imponować. Gdy 
27 maja 1922 roku ustępujący 
naczelnik gminy Jędrzej Boroń 
przekazywał swemu następ-
cy Andrzejowi Ciubie powierzo-
ne jego pieczy przedmioty gro-
madzkie, oprócz odznaki wój-
towskiej (łańcuch z orłem), pie-
czątek, ksiąg, elementów wypo-
sażenia kancelarii, bębna i 2 ta-
czek (do prac drogowych) oddał 
mu także sikawkę oraz dwa węże 
(ssący i wylotowy). I to był cały 
sprzęt gaśniczy gminy. Dopiero 
za kadencji Ciuby, wieś wzboga-
ciła się o beczkowóz, który zo-
stał ujęty w protokole przeka-
zania urzędu kolejnemu naczel-
nikowi Franciszkowi Trojanowi  
22 kwietnia 1925 r. 

Pod koniec lat 20. społecz-
ność Kaszowa uznała potrze-
bę powołania własnego oddzia-
łu straży pożarnej. W tym cza-
sie odradzały się zresztą ochot-
nicze jednostki pożarnicze w są-
siednich wsiach. Jesienią 1929 
roku Gmina wysłała Władysława 
Trojana do Liszek na  8-dniowy 
kurs Ochotniczych Straży Po-
żarnych. 19 czerwca 1930 r. na 
posiedzeniu Rady gminnej do-
szło do ugody z Józefem Owcą 
młodszym, który zobowiązał się 
w razie pożaru udostępniać dwa 

konie do przewożenia sikawki 
„do bądź której miejscowości”. 
Oczywiście odpłatnie. 

Czy już wtedy powołano do 
życia Ochotniczą Straż Pożar-
ną w Kaszowie, czy też stało się 
to w następnych latach, to kwe-
stia do ustalenia. Niewątpliwie 
jednak na początku 1936 roku 
OSP Kaszów nie tylko istniała, 
ale także wzbogaciła się o nowy, 
haftowany sztandar. Pierwotnie 
jego poświęcenie strażacy pla-
nowali na Niedzielę Palmową, 
tak by wystąpić z nim podczas 
procesji rezurekcyjnej. Na uro-
czystość obiecał przybyć staro-
sta powiatu krakowskiego. Pro-
boszcz lisiecki ks. Andrzej Paryś 
był trochę poirytowany, wcześ-
niejszym uzgadnianiem przebie-
gu imprezy ze starostą, w koń-
cu jednak zgodził się na zapro-
ponowany termin. 

Ostatecznie uroczystość od-
była się, jak już wspomnia-
łem, 26 kwietnia. Nie wiado-
mo czy wziął w niej udział sta-
rosta. Niestety pogoda nie do-
pisała. Było zimno, a na pagór-
kach bielił się śnieg. Ks. Pa-
ryś wygłosił do strażaków mo-
wę, w której tłumaczył „czym 
jest sztandar i jak przykry wi-
dok stanowi sztandar opusz-
czony”. Wezwał ochotników do 
pracy dla dobra Kościoła i na-
rodu. Podarował także gwóźdź 
do drzewca z datkiem wysoko-
ści 20 zł. Poświęcony wówczas 
sztandar jest przechowywany 
przez strażaków kaszowskich 
do dziś.

Adam Kowalik

Zatrzymane w obiektywie
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Od dnia 1 kwietnia 2016 r. 
weszła w życie ustawa z dnia 11 
lutego 2016 r. o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 195),  któ-
ra określa warunki nabywania 
prawa do świadczenia wycho-
wawczego. 

Sprawy organizacyjne
• W gminie Liszki zadania 

wynikające z w/w ustawy rea-
lizuje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Liszkach. 

• Wnioski o ustalenie pra-
wa do świadczenia wychowaw-
czego („wnioski o 500 plus”)  
można składać w budynku by-
łej szkoły podstawowej w Lisz-
kach  - nr budynku: Liszki 1 – 
obok remizy strażackiej. 

• Przyjmowanie wniosków od-
bywa się od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 7.30 do 18.00 
oraz w soboty od 8.00 do 16.00 
(tylko w miesiącu kwietniu). 

• Od miesiąca maja 2016 r. 
wnioski będą przyjmowane od 
poniedziałku do piątku od 7.30   
do 15.30  Na stronie interneto-
wej Gminy Liszki w zakładce Sa-
morząd – Przydatne dokumenty 
– druki do pobrania znajdują się 
druki dotyczące świadczenia wy-
chowawczego tj. wniosek o usta-
lenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego oraz oświadczenia. 
Dokumenty można również po-
brać osobiście w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Liszkach nr 230 oraz w bu-
dynku byłej szkoły podstawowej 
nr 1. 

• E-wniosek o świadcze-
nie wychowawcze będzie moż-
na złożyć za pomocą porta-
lu informacyjno – usługowe-
go pod adresem https//empa-
tia.mpips.gov.pl lub za pośred-
nictwem bankowości elektro-
nicznej. Wnioski elektroniczne 
będzie można składać pod wa-
runkiem posiadania podpisu 
elektronicznego weryfiko-
wanego przy pomocy waż-
nego kwalifikowanego cer-
tyfikatu lub posiadania pro-
filu zaufanego w ePUAP.

• w celu sprawnej realiza-
cji wypłaty świadczeń Rodzi-
na 500+ Krakowski Bank Spół-
dzielczy o/Liszki deklaruje 
sprawne i łatwe założenie konta 
bankowego bez wpłaty własnej 
przy deklaracji, że konto doty-
czy świadczenia wychowawcze-
go.

• informacje nt. programu 
„rodzina 500 plus” można uzy-
skać pod numerem telefonu 
503 146 262 , oraz (12) 280-
05-96.

• (WAŻNE!!!) w przypad-
ku złożenia wniosku o usta-
lenie prawa do świadczenia 
wychowawczego w okresie 
od dnia 1 kwietnia 2016 r. do 
dnia 1 lipca 2016 r. , prawo 
do świadczenia wychowaw-
czego ustala się począwszy 
od dnia 1 kwietnia 2016 r. 

• (WAŻNE!!!) ustalenie 
i wypłata świadczenia wy-
chowawczego osobom, któ-
re złożyły wniosek w okre-
sie od dnia 01.04.2016 r. do 
dnia 01.07.2016 r. następu-
je w terminie 3 miesięcy li-
cząc od dnia złożenia wnio-
sku z prawidłowo wypełnio-
nymi dokumentami.

Warunki nabywania prawa 
do świadczenia 

wychowawczego
• Świadczenie wychowaw-

cze przysługuje na dzieci w wie-
ku do ukończenia 18 roku życia  
i wynosi 500,00 zł. miesięcznie.

• Świadczenie wychowawcze 
przysługuje na pierwsze dzie-
cko w rodzinie, jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę  
w rodzinie nie przekracza 800,00 
zł., natomiast jeżeli członkiem 
rodziny jest  dziecko niepełno-
sprawne , kwota dochodu nie 
może przekraczać 1 200,00 zł. 

• Podstawą ustalenia prawa 
do świadczenia wychowawcze-
go jest złożenie w organie właś-
ciwym prawidłowo wypełnione-
go wniosku. Do wniosku należy 
dołączyć oświadczenia (załącz-
nik nr 2 – o dochodzie  nieopo-
datkowanym, załącznik nr 3 –  

o dochodzie uzyskiwanym z ty-
tułu prowadzenia własnej dzia-
łalności gospodarczej i rozlicza-
nia się w formie ryczałtu lub 
karty podatkowej  oraz załącz-
nik nr 3 – o wielkości gospo-
darstwa rolnego) – tylko i wy-
łącznie wtedy, gdy członek 
rodziny uzyskuje dochód z 
określonego źródła (np. je-
żeli członek rodziny prowa-
dzi działalność gospodarczą 
opodatkowaną w formie ry-
czałtu , w takim przypadku 
należy wypełnić i dołączyć 
załącznik nr 3).

• Inne dokumenty należy 
dołączyć w zależności od indy-
widualnej sytuacji rodziny np. 
- prawomocny wyrok orzekają-
cy rozwód i sprawowanie opieki 
nad dzieckiem;

- w przypadku zmiany sytu-
acji dochodowej od roku 2014 
do dnia złożenia wniosku na-
leży przedłożyć dokumenty 
dot. utraty dochodu tj. świa-
dectwo pracy, zaświadczenie  
o okresie zatrudnienia, PIT-11 
za 2014 rok,  w przypadku uzy-
skania dochodu tj. zaświad-
czenie o wysokości dochodu 
za drugi miesiąc od uzyskania 
np. jeżeli członek rodziny pod-
jął pracę od 25.08.2015 r. to na-
leży przedłożyć zaświadczenie  
o wysokości dochodu na mie-
siąc wrzesień 2015 r. 

- przekazy lub przelewy pie-
niężne dokumentujące wyso-
kość zapłaconych alimentów, 
jeżeli członek rodziny ma za-
sądzone sądownie alimenty na 
rzecz osób spoza rodziny oraz 
prawomocne orzeczenie sądu 
orzekające alimenty.

-  Pozostałe dokumenty or-
gan właściwy ma obowiązek 
uzyskać samodzielnie.

• (WAŻNE!!!) Aby wniosek 
został rozpatrzony, musi być 
wypełniony poprawnie, dlatego 
prosimy o dokładne przeczy-
tanie wniosku wraz z zawarty-
mi na nim szczegółowymi ob-
jaśnieniami  i uzupełnienie  go  
w sposób dokładny i rzetel-
ny. Nieprawidłowe wypełnienie 
wniosku będzie skutkować we-
zwaniem wnioskodawcy do uzu-
pełnienia, co w konsekwencji 
spowoduje przedłużenie termi-
nu rozpatrzenia sprawy i wyda-
nia decyzji administracyjnej.

Program „Rodzina 
500 plus” w Gminie Liszki
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Opinie i poglądy prezentowane w publikacjach 
są opiniami i poglądami autorów publikacji i nie 
można ich uważać za stanowisko Redakcji. Za 
treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowia-
da. Autorzy treści, w tym zleceniodawcy reklam 
i ogłoszeń naruszający prawo lub prawem chro-
nione dobra osób trzecich powinni się liczyć z od-
powiedzialność karną lub cywilną. Redakcja ma 
prawo odmówić publikacji takich treści.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywa-
nia skrótów, zmiany tytułów, podtytułów i popra-
wek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych 
materiałów bez podania przyczyny.

Materiałów niezamówionych Redakcja nie 
zwraca.

Poprzez przekazanie materiału do publikacji 
przekazujący oświadcza, że jest jego autorem 
lub posiada zgodę autora na jego publikację. 
Przedruk gazety w całości lub fragmentach bez 
zgody Redakcji wzbroniony.

ZIEMIA LISIECKA
Magazyn Gminy Liszki, 

Nakład 2000 egzemplarzy
Adres Redakcji:

Urząd Gminy w Liszkach, 
Liszki 230, 32-060 Liszki

tel. 12 280 62 44, 
faks: 12 280 62 52, 

www.liszki.pl
Wydawca:

Gmina Liszki, ug@liszki.pl
Druk:

Vega-druk, Cholerzyn 280

Ogłoszenie
Wójt Gminy Liszki informuje, że Rada Gminy Liszki 
na sesji w dniu 7 kwietnia 2016r. podjęła uchwały 

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: 

Liszki, Kryspinów i Piekary. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. 

opracowywanych planów do dnia 30 czerwca 2016r.
Informacje i druki wniosków umieszczone są na stronie 

internetowej www.liszki.pl 
w zakładce „Zmiany planistyczne”.



Firma Sprzątająca ZK SERWIS 

zatrudni
osoby do sprzątania biur, 

klatek schodowych i otoczenia wokół bloków 
mieszkalnych w Krakowie

tel. 12/413 89 92




