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W dniu 8 stycznia na cmentarzu 
parafialnym w Liszkach pożeg-
naliśmy ks. Jana Salę, wielolet-
niego Proboszcza Parafii w Lisz-
kach, Honorowego Obywatela 
Gminy Liszki.

W tym dniu przyszło nam Go pożegnać,  
a jednocześnie powitać wśród swoich. Ks. Jan 
Sala odcisnął piętno na kartach historii wspólno-
ty parafialnej i gminnej. Żegnały Go tłumy para-
fian wdzięcznych Opatrzności Bożej za czas po-
sługiwania w Parafii w Liszkach, za Jego obec-
ność w naszej społeczności Gminnej.

Tytuł Honorowego Obywatela naszej Gmi-
ny nadany Księdzu Proboszczowi w 2004r. po-
kazuje jak wielką rolę odegrał w rozwiązywaniu 
naszych przyziemnych samorządowych spraw. 
Szczególną troską otaczał Lisiecką Oświatę, któ-
ra była Mu tak droga i bliska. Cieszył się z suk-
cesów Szkół, był dla nich wsparciem i autory-
tetem. Ten wspólny czas z Nim pokazał, że za-
dania Mu powierzone wykonywał z wielka gorli-
wością i miłością.

Dziękujemy Mu za wkład w rozwój duchowy na-
szej społeczności. Dziękujemy za wielkie dziedzi-
ctwo jakie nam pozostawił po Sobie, za zakorze-
nioną w nas wiarę i za ten słynny, mocny prałatow-
ski głos, który pozostaje nam do dziś w pamięci.

Gdy odchodzą Wielcy Ludzie, gdy odcho-
dzą Przyjaciele żal po nich wydaje się nie mieć 
końca. Ziemia Lisiecka jest wdzięczna za to, że  
ks. Jan żył z nami.

Zawsze będziemy Go z dumą wspominać.

Do zobaczenia Pasterzu,
do zobaczenia Przyjacielu,
do zobaczenia, wszak życie się nie kończy…

Gmina Liszki

Jesteś u siebie
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− kl. IV - VI szkoły podsta-
wowej: Zuzanna Steczko, 
uczennica kl. VI Szkoły Pod-
stawowej Zespołu Szkół im. 
św. Jana Kantego w Lisz-
kach

− gimnazjum: Julia Steczko, 
uczennica kl. II A Gimna-
zjum im. Księcia Józefa Po-
niatowskiego w Mnikowie

Komisja konkursowa po-
stanowiła także przy-
znać cztery równorzędne 
wyróżnienia: Zofia Paliś, 
uczennica kl. I Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 im. Św. Jó-
zefa w Kaszowie; Magdale-
na Kopeć, uczennica kl. III 
Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. Św. Józefa w Kaszowie; 
Radosław Czekaj, uczeń kl. 
II Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. Św. Józefa w Kaszowie; 
Kinga Klimkowicz, uczennica  
kl. VI Szkoły Podstawowej 
im. kpt. pil. Mieczysława Me-
dweckiego w Morawicy.

Gmina Liszki

W dniu 11 marca Gmina 
Liszki rozstrzygnęła kon-
kursu „Wielkanocna Kartka 
z Gminy Liszki”.

Głównym celem konkur-
su było zaprojektowanie kart-
ki świątecznej nawiązującej do 
zwyczajów świąt wielkanoc-
nych z nawiązaniem do trady-
cji z terenu Gminy Liszki. Kon-
kurs skierowany był do uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z terenu Gminy Liszki.

Na konkurs wpłynęło 112 
prac z 10 szkół – Szkoły Pod-
stawowej im. Bł. Matki Tere-
sy z Kalkuty w Cholerzynie z fi-
lią w Mnikowie, Szkoły Podsta-
wowej im. Ojca Św. Jana Pawła 
II w Jeziorzanach, Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 im. Św. Józefa  
w Kaszowie, Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 im. Św. Jadwigi Kró-
lowej w Kaszowie, Szkoły Pod-
stawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Kryspinowie, 
Gimnazjum im. Księcia Józe-
fa Poniatowskiego w Mnikowie, 
Szkoły Podstawowej im. kpt. 
pil. Mieczysława Medweckiego  
w Morawicy, Szkoły Podstawowej  
w Piekarach, Szkoły Podstawowej  
w Rącznej, Zespołu Szkół im. 
Św. Jana Kantego w Liszkach.

Komisja konkursowa obra-
dowała w składzie: Małgorza-
ta Baster-Budziaszek – kierow-
nik GZEAS – u w Liszkach; Ewa 
Chudoba – artystka malarka, 
przywracająca piękno starym 
przedmiotom (rzeźby, obrazy), 
konserwator zabytków, a tak-
że miłośniczka polskiej sztuki 
ludowej; Krzysztof Kościelniak 
– artysta malarz, rzeźbiarz, fo-
tograf. Komisja oceniając pra-
ce brała pod uwagę: zgodność 
z tematyką i celami konkursu, 
staranność wykonania, orygi-
nalność, innowacyjność a tak-
że samodzielność w wykona-
niu pracy. Wybór najlepszych 
prac był nie lada trudny, gdyż 
wszystkie nadesłane na kon-
kurs prace były bardzo ciekawe, 
wykonane różnymi technikami  
i przy wykorzystaniu wielu ma-
teriałów. Ostatecznie wyło-
niono zwycięzców w trzech 
kategoriach wiekowych:

− kl. I-III szkoły podstawo-
wej: Natalia Rosa, uczenni-
ca kl. III Szkoły Podstawo-
wej im. kpt. pil. Mieczysława 
Medweckiego w Morawicy

Wielkanocna 
Kartka z Gminy Liszki

Wszystkim uczestnikom konkursu 
Wójt Gminy Liszki Paweł Miś

składa gratulacje i życzy dalszego zapału do pracy, 
wspaniałych pomysłów 

oraz rozwijania swoich artystycznych talentów.
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Targ w Liszkach to długa historia i swe-
go rodzaju „marka” miejscowości.

Korzyści z targu mają handlujący, kupujący, 
ale także sama miejscowość. To dzięki docho-
dom z tytułu korzystania z placu sołectwo ma 
duże wsparcie dla swojego budżetu.

To korzyści bardzo wymierne i służące róż-
nym grupom społecznym oraz sołectwu na dzia-
łania podejmowane wspólnie z funduszami gmin-
nymi, powiatowymi czy wojewódzkimi.

Przez te wszystkie lata istnienia targ zmie-
niał się. Zmieniła się również rzeczywistość,  
w której funkcjonuje, czyli tak zwane uwarunko-
wania lokalne. 

Dobrym pomysłem jest takie zagospodarowa-
nie terenu rynku, aby utrzymać charakter tar-
gowy, ale jednocześnie zmienić je w estetyczne 
i nowoczesne centrum. Na końcowy efekt trzeba 
będzie trochę poczekać, ale mamy nadzieję, że 
trud wart będzie „zachodu”. Uwzględnione zosta-
ną miejsca dla klientów i handlowców, a zadaszo-
ne wiaty handlowe nadadzą miejscu charakteru. 
Trzeba pamiętać, że jest to teren w którym kon-
centruje się drobny handel, a sam plac stanowi 
miejsce pracy wielu osób. Musimy również zwięk-
szyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ru-
chu drogowego, zwłaszcza w czasie wzmożonego 
natężenia w dniach targowych.

I w tym kierunku idzie Gmina: nowoczesny, 
ładnie wkomponowany w krajobraz rynku targ 
zachowujący charakter miejsca.

Nikt nie zabija kury znoszącej złote jajka, ra-
czej dba o to by miała zagrodę i ziarno.

Gmina Liszki

Gmina Liszki i MKS Cra-
covia SSA podpisały umowę 
dzierżawy terenu w Rącz-
nej.

Inwestycja MKS Craco-
via SSA w Rącznej to prestiż  
i szansa dla rozwoju Gmi-
ny. To również korzyści dla 
mieszkańców i środowiska pił-
karskiego Gminy, którzy bę-
dą mogli korzystać z tak no-
woczesnego kompleksu spor-
towego – ocenił podczas pod-
pisania Umowy Wójt Gminy 
Liszki Paweł Miś.

Zadowolenie z podpisania 
Umowy wyraził również Prezes 
MKS Cracovia SSA prof. Janusz 
Filipiak – nowoczesne i wygod-
ne centrum treningowego jest 
bardzo potrzebne Klubowi, a te-
ren w Rącznej jest korzystnie 
położony, z dobrym dojazdem  
z Krakowa.

Przy podpisaniu Umowy obec-
ni byli również przedstawicie-
le LKS Strażak Rączna – Prezes 
Stanisława Suchan mówiła, że 
piłkarze i mieszkańcy mocno ki-
bicują planom Cracovii i Gminy.

Na dzierżawionym terenie 
MKS Cracovia SSA planuje wy-
budować własnymi siłami i na 
własny koszt nowoczesne cen-
trum treningowe dla piłkarzy. 
W skład planowanego komplek-
su wejdą: stadion z trybunami 
spełniający warunki licencyj-
ne trzeciej ligi piłkarskiej; trzy 
boiska treningowe; kompleks 
szatniowo-sanitarny. W pla-
nach Klubu jest również hotel 
i zaplecze rehabilitacyjne. Jed-
no z boisk zostanie oddane do 
dyspozycji Gminy i Klubu Stra-
żak Rączna.

Po podpisaniu Umowy przed-
stawiciele obu stron wymienili 
się upominkami – Wójt otrzy-
mał koszulkę klubową Cracovii 
z numerem 10, a przedstawi-
ciele Cracovii kiełbasę lisiecką 
i szaliki z herbem Gminy.

Na straganie 
w dzień targowy… 

Toczą, 
oj toczą się rozmowy

Umowa z Cracovią
podpisana
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W dniu 19 stycznia zo-
stała zawiązana Spółka „LI-
KOM” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w któ-
rej Gmina Liszki posiada 100 
procent udziałów.

Spółka została zarejestro-
wana w Rejestrze Przedsiębior-
ców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śród-
mieścia w Krakowie XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego. Etap zawiązania 
Spółki poprzedzony został wyra-
żeniem przez Radę Gminy Lisz-
ki w dniu 9 listopada 2015r. zgo-
dy na utworzenie jednoosobo-
wej spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością. 

Celem działalności Spółki 
jest wykonywanie zadań włas-
nych Gminy Liszki polegających 
na zaspokajaniu zbiorowych po-
trzeb mieszkańców w zakre-
sie: wodociągów i zaopatrzenia  
w wodę, kanalizacji oraz usuwa-
nia i oczyszczania ścieków ko-
munalnych, utrzymania czysto-
ści i porządku oraz urządzeń sa-
nitarnych, kultury fizycznej i tu-
rystyki, w tym terenów rekrea-
cyjnych i urządzeń sportowych. 
Poza ww. przedmiotem działal-
ności, Spółka może prowadzić 
działalność doradczą, promocyj-
ną, edukacyjną i wydawniczą.

Kapitał zakładowy Spółki 
wynosi 750.000,00 zł i w cało-
ści zostanie pokryty z majątku 
Gminy Liszki. Wszystkie udziały  
w Spółce objęła Gmina Liszki,  
w imieniu której działa Wójt 
Gminy Liszki.

Organami Spółki są: Zgroma-
dzenie Wspólników, Rada Nad-
zorcza i Zarząd. Zgromadze-
nie Wspólników reprezentuje 
Wójt Gminy. Do Rady Nadzorczej 
Spółki zostali powołani P. Wiktor 
Powiłajtis, P. Andrzej Wałkowicz  
i P. Jan Hoffman. Ww. organ Spół-
ki na pierwszym posiedzeniu od-
bytym w dniu 20 stycznia 2016r. 
powołał Prezesa Zarządu Spółki, 
którym został P. Andrzej Grela.

Gmina Liszki

W niedzielę, 10 stycz-
nia w Klasztorze Ojców Be-
nedyktynów w Tyńcu odby-
ło się uroczyste Spotkanie 
Opłatkowe wraz z inaugu-
racją „Księgi Poparcia”.

Spotkanie zostało zorgani-
zowane przez Komitet Przywró-
cenia Przeprawy Promowej Ty-
niec – Piekary, w skład którego 
wchodzą: Józef Ratajczak, Opat 

W pierwszy dzień Świąt 
Bożego Narodzenia Orkie-
stra Dęta Gminy Liszki miała 
przyjemność po raz pierw-
szy wystąpić w kościele pw. 
św. Mikołaja w Liszkach.

Parafianie podczas mszy św. 
usłyszeli znane polskie kolę-
dy w wykonaniu muzyków. Or-
kiestra Dęta Gminy Liszki dzię-

Gminna Spółka 
rozpoczyna 
działalnośćkuje wszystkim osobom zgro-

madzonym na mszy świętej  
o godz. 10:00 w kościele w Lisz-
kach za ciepłe przyjęcie.

Już dzisiaj pragniemy 
zaprosić wszystkie chętne 
osoby w szeregi naszego 
zespołu oraz do nauki gry 
na instrumentach dętych

Klasztoru Benedyktynów w Tyń-
cu O. Szymon Hiżycki OSB, Wójt 
Gminy Liszki Paweł Miś, Radna 
Powiatu Krakowskiego i Sołtys 
Wsi Piekary Zofia Pyla, Radny 
oraz Przewodniczący Rady i Za-
rządu Dzielnicy VIII Dębniki Ar-
kadiusz Puszkarz, Radny i Prze-
wodniczący Komisji Praworząd-
ności Dzielnicy VIII Dębniki Ma-
rek Sobieraj.

Kolędy w wykonaniu 
Orkiestry Dętej Gminy Liszki

Uroczyste Spotkanie Opłatkowe w Tyńcu
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Gminna Spółka 
rozpoczyna 
działalność

Przy Stowarzyszeniu 
Liszki.TV powstaje piękna i 
szlachetna inicjatywa, któ-
ra przyczyni się do jeszcze 
większej aktywności, in-
tegracji oraz rozwoju spo-
łeczności Seniorów w Gmi-
nie Liszki.

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku to odpowiedź na po-
trzeby Seniorów deklarujących 
chęć uczestnictwa w zajęciach, 
prelekcjach oraz warsztatach, 
wzmacniających i rozwijających 
kreatywność, poszerzających 
zainteresowania oraz budują-
cych otwartość na nowinki na-
ukowe i technologiczne. Z zajęć 
może korzystać każdy niezależ-
nie od wykształcenia i wieku.

Przy Uniwersytecie działać 
będzie Rada Programowa, 

skupiająca najznamienitszych 
obywateli z Gminy Liszki w tym 
naukowców, osoby duchowne 
oraz pasjonatów, którzy swoją 
wiedzą i doświadczeniem wes-
prą Słuchaczy UTW.

Rok akademicki Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Lisz-
kach obejmie dwa semestry 
letni – od marca do czerwca 
oraz zimowy – od paździer-
nika do stycznia. Zarząd Sto-
warzyszenia Liszki.TV doło-
ży wszelkich starań, aby tema-
tyka wykładów była ciekawa  
i zróżnicowana. Oprócz stałych 
zajęć, które będą miały miej-
sce co dwa tygodnie, przewi-
dujemy także różnego rodza-
ju atrakcje t.j. wycieczki, wizy-
ty studyjne, czy uczestnictwo  
w zdarzeniach kulturalnych.

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku to przede wszystkim do-
bra zabawa i możliwość posze-
rzania zainteresowań, hobby 
oraz świetna okazja do wspól-
nych spotkań, rozmów, wymia-
ny poglądów czy doświadcze-
nia. Do Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku dołączyli już członkowie 
Centrum Seniora Liszki.TV.

Seniorze dołącz do Słu-
chaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Liszkach! Za-
pisz się na ciekawe zajęcia!

Zapraszamy!
Zarząd Stowarzyszenia Lisz-

ki.TV.

Projekt zrealizowano 
przy wsparciu finansowym 

Gminy Liszki

Występujące w ostatnim czasie prob-
lemy ze złą jakością wody na ujęciu wody  
w Rącznej pokazują, że polityka wodno – 
kanalizacyjna Gminy Liszki powinna rów-
nie priorytetowo jak budowę sieci trakto-
wać także jej modernizację i utrzymanie. 
Bardzo ważna jest również jakość i właś-
ciwa realizacja inwestycji wodno – kana-
lizacyjnych. Obecne władze Gminy – wójt 
Paweł Miś i Rada Gminy – zauważyły ten 
problem i podjęły pierwsze od bardzo dłu-
giego czasu działania w tym zakresie. 

Zła jakość wody na ujęciu wody w Rącznej była 
spowodowana przekroczeniem zawartości manga-
nu i mętności w wodzie na ujęciu wody w Rącznej i 
objęła miejscowości: Rączna Ściejowice Jeziorza-
ny, część Kaszowa Wyźrału i część Piekar (od Ra-
dosnej Nowiny w stronę Rącznej). Od momentu 
wystąpienia awarii Jeziorzany, Ściejowice i część 
Kaszowa Wyźrału pozostają zasilane z wodociągu 
krakowskiego. Podczas awarii woda mieszkańcom 
dostarczana była głównie w 5litrowych butelkach 
przy ogromnej pomocy Druhów Straży Pożarnej 
ze Ściejowic, Jeziorzan i Rącznej.

Przyczyn ostatnich problemów ze złą ja-
kością wody można upatrywać kilka – nieod-
powiednia lokalizacja ujęcia (w najniższym punk-
cie, przez co mogą spływać do niego zanieczysz-
czenia), złe wykonawstwo (zbyt płytkie ujęcie po-

woduje, że mogą do niego przenikać wody grun-
towe pełne zanieczyszczeń pochodzących z opa-
dów czy też działalności człowieka), przeciążenie 
ujęcia (głównie w lecie, kiedy woda jest wykorzy-
stywana do podlewania czy też na skutek podłą-
czania nowych gospodarstw, czego nie zakłada-
no na etapie projektowania i wykonawstwa).

Od samego początku obecnej kadencji 
władz Gminy, wójt Paweł Miś i radni Gmi-
ny podjęły szereg działań zmierzających 
do poprawy sytuacji, m.in.: wywiercono no-
we ujęcie w Rącznej oraz zlecono projekt je-
go zagospodarowania i połączenia z istnieją-
cą siecią, zlecono projekty połączenia wodocią-
gu Jeziorzany i Rączna oraz projekt hydroforni  
w Piekarach, wykonano stację uzdatniania wody  
w Rącznej. Już wkrótce zlecone zostaną kolej-
ne prace, m.in.: modernizacja hydroforni w Pie-
karach i zestawu hydroforowego na zbiornikach 
w Rącznej, rozbudowa zbiorników wody pitnej  
w Rącznej (po zakupie działki).

W tym miejscu władze Gminy – wójt Pa-
weł Miś i Rada Gminy – gorąco dziękują 
wszystkim, którzy w czasie wystąpienia 
awarii pomagali mieszkańcom: Naczelnikowi 
OSP Rączna Krzysztofowi Matysowi i Druchom 
– Krzysztofowi i Bartłomiejowi Sotwin, Józefo-
wi Wsołek, Krzysztofowi i Dawidowi Matys, Ma-
teuszowi Boroń, Pawłowi Kapusta, Wojciechowi 
Kozłowskiemu, radnemu Rącznej Piotrowi Tyrka, 
sołtysowi Rącznej Krzysztofowi Krupie, miesz-
kańcowi Kaszowa Tomaszowi Pisz (w tym za 
użyczenie własnego samochodu do rozwożenia 
wody), młodzieży Rącznej – Dominikowi Tyrka, 
Maciejowi Kozłowskiemu, Kamilowi Matys.

Gmina Liszki

Inwestujemy w lepszą 

jakość wody!

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Liszkach 
przy Stowarzyszeniu Liszki.TV
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W miesiącu styczniu ucz-
niowie Gimnazjum w Mni-
kowie i w Liszkach wzię-
li udział w projekcie edu-
kacyjnym „Lekcja historii  
i sztuki z Jackiem Kaczmar-
skim”.

Projekt realizowany jest 
przez Fundację Underground, 
Małopolskie Kuratorium Oświa-
ty oraz Stowarzyszenie NZS 
1980. Gmina Liszki jest jedną 
z niewielu gmin w Małopolsce, 
która miała okazję wziąć udział 
w projekcie. Jednym z celów 
projektu było przygotowanie 
młodzieży do udziału w kon-
kursie dotyczącym niektórych, 
ekfraz Jacka Kaczmarskiego.

W ramach projektu, w obu 
gimnazjach odbył się wykład 
nt. ekfraz Jacka Kaczmarskie-

go, czyli utworów stanowią-
cych opis dzieł plastycznych, 
opartych na różnych wydarze-
niach historycznych oraz war-

Niezwykła lekcja 
historii i sztuki

sztaty pisania ekfraz. Wykład 
oraz warsztaty zostały prze-
prowadzone w bardzo interesu-
jący sposób przez prof. Marka 
Karwalę. Lekcja wzbogacona 
była pokazem multimedialnym 
przedstawiającym dzieła wy-
bitnych artystów malarzy. Na 
zakończenie całego wydarzenia 
wszyscy uczestnicy spotkali się 
w Zespole Szkół im. św. Jana 
Kantego w Liszkach, gdzie prof. 
Marek Karwala ogłosił zwycięz-
ców warsztatów, którzy w na-
grodę otrzymali bilety na Festi-
wal „kaczmarski underground”. 
Odbyło się również spotkanie  
z autorką książki o ekfrazach 
Jacka Kaczmarskiego Panią 
Iwoną Grabską – Gradzińską. 
Całe wydarzenie zakończył 
koncert – utwory Jacka Kacz-
marskiego wykonał Paweł Ko-
nopacki, od ponad 20 lat pasjo-
nujący się twórczością Jacka 
Kaczmarskiego. Artysta wraz 
z Witoldem Łuczyńskim i To-
maszem, Susmędem, jako Trio 
Łódzko – Chojnowskie wykonu-
je publicznie piosenki Barda.

Anna Kruczek

Podziękowanie
Pragnę przekazać wszystkim moim Pa-

cjentom i Mieszkańcom Gminy Liszki, ser-
deczne podziękowania za wspólnie prze-
żyte pół wieku. Panu Wójtowi, Radzie Gmi-
ny, Sołtysom wszystkich miejscowości i wielka 
wdzięczność i wzruszenie za wysiłek włożony 
w przygotowanie tej naszej wspólnej i pięknej 
uroczystości w dniu 06.01.2016 r.

Marta Niemiec Licha
Lekarz Ośrodka Zdrowia w Morawicy
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Sukces tancerek i tancerzy 
Zespołu Pieśni i Tańca 
„Ziemia Lisiecka”

Był to niezwykły weekend zakończony suk-
cesami. W sobotę I miejsce zajęli Dorota Sikora  
i Wiktor Kasprzycki w kat. IIC oraz Aniela Biczak 
i Grzegorz Galos w kat. IIIC. Tego dnia w kat. I 
debiut zatańczyły także nasze najmłodsze pa-
ry: Gabriela Ulbrych i Emil Białoń, Łucja Siejka  
i Franciszek Brzeziński, Gabriela Mazur i Krzysz-
tof Steczko oraz Paulina Figuła i Szymon Wąso-
wicz – w tej kategorii wszystkie pary zaprezen-
towały się bardzo ładnie i nikt nie był przegra-
ny, a wszyscy wyjechali ze wspaniałymi upomin-
kami. Podczas turnieju zadebiutowali także Ga-
briela Dyjach i Antonii Kapusta w kat. IID, a od 
niedawna startują także Weronika Dyjach i Ma-
teusz Matys startujący w kat. IIID.

Niedziela również okazała się dla nas szczęś-
liwa: na podium stanęli Małgorzata Witalec i Mi-
chał Berbeć, którzy zajęli II miejsce w kat. IID,  
w finale tej samej kategorii znaleźli się także Zo-
fia Brzezińska i Paweł Tabor, dla których to był 

pierwszy start w nowej kategorii wiekowej – osta-
tecznie zajęli VI miejsce na 22 pary startujące.

Tego dnia organizatorzy przeprowadzili spe-
cjalną walentynkową rundę w kat. III open  
w której wystartowały także nasze pary: Anie-
la Biczak i Grzegorz Galos zajęli II miejsce w tej 
kategorii.

Rywalizacja turniejowa przeplatana była wy-
stępami Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid”, który 
zaprezentował przed publicznością tańce Góra-
li Żywieckich, Tańce Mieszczan Żywieckich, Tań-
ce Górali Śląskich, Groteskę „Umarł Maciek”, na-
tomiast grupa dziecięca tego zespołu zaprezen-
towała się w tańcu: „Idzie górnik drogą”, „Bań-
durka”.

Turniej w Bielsku Białej otworzył nowy sezon 
turniejowy, a przed nami za niecały miesiąc tur-
niej w Puławach, a w kwietniu Mistrzostwa Pol-
ski w Wieliszewie.

Anna Kruczek

Walentynkowy weekend tancerki i tancerze Zespołu Pieśni i Tańca 
„Ziemia Lisiecka” spędzili w Bielsku Białej. Nasze pary wzięły udział  
w I Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „O Serce Beskidów”.



w
w

w
.LISZK

I.pL
Z

iem
ia l

isiec
k

a – styczeń – m
arzec 2016

10

otrzymał Tomasz Grzesiak zdobywając aż 10 
goli. Wręczono także nagrodę specjalną „trans-
fer roku”, którą otrzymał Andrzej Mądry. Na-
grody otrzymali również sędziowie Wojciech 
Curyło i Sławomir Steczko.

Wyniki Turnieju

sobota, eliminacje

Grupa A

Grupa B

niedziela, finały

Kadra Gminy Liszki - Reprezentacja Polski 1:4 
(0:3)
Kadra Gminy Liszki: Ludwikowski Zbigniew - Bu-
jak Karol, Stenzel Grzegorz, Kapusta Sławomir, 
Kowalik Adrian, Steczko Sławomir, Faron Bar-
tosz, Wyroba Konrad, Michałek Damian, Nogieć 
Damian.
Reprezentacja Polski: Dudek Jerzy - Krzynówek 

Kaszowianka 
Wisła 
Iskra 
Gwiazda 

3
3
3
3

9
6
3
0

15-1
15-6
6-16
4-17

1
2
3
4

W dniach 13 i 14 lutego hala w Zespole Szkół 
w Liszkach zapełniła się fanami piłki nożnej. Wi-
downia była tak liczna, iż zabrakło miejsc sie-
dzących. Główną atrakcją towarzyszącą turnie-
jowi był mecz, który rozegrali byli Reprezentan-
ci Polski (Jerzy Dudek, Jacek Krzynówek, To-
masz Rząsa, Andrzej Niedzielan oraz Arkadiusz 
Radomski) przeciwko zawodnikom z gminnych 
klubów. Po meczu Jerzy Dudek wręczał kibicom 
swoją książkę „NieREALna kariera” a także wraz 
z innymi piłkarzami rozdawał autografy.

Wójt Gminy Liszki Paweł Miś był bardzo zado-
wolony z obecności w Liszkach gwiazd futbolu: 
Bardzo cieszę się, że Jerzy Dudek i cała drużyna 
przyjęła od nas zaproszenie. Stworzyli piękne wi-
dowisko i nie dość, że wsparli nas w propagowa-
niu futbolu w naszej gminie, to jeszcze ich posta-
wa wyraźnie pokazuje, że są piłkarzami wielkiej 
klasy. Jestem zachwycony postawą wszystkich 
kadrowiczów, a zwłaszcza Jerzego Dudka, który 
nikomu nie odmawiał zdjęć i autografów, zadbał  
o prezenty dla najmłodszych kibiców z naszej 
Gminy no i błyszczał poczuciem humoru.

W przerwach między meczami odbywały się 
konkursy, a także w tym roku widownia mogła 
podziwiać pokaz tańców towarzyskich oraz wy-
stępy artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kaszowie. Swoje mecze rozegrały 
także drużyny młodzieżowe Iskry Czułów, Ka-
szowianki i Wisły Jeziorzany.

W niedzielnym finale Halowego Turnieju 
Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Liszki 
LKS zwyciężyła po raz czwarty Kaszowian-
ka pokonując drużynę LKS Wisła Jeziorza-
ny. Najlepszym zawodnikiem turnieju został To-
masz Armatys, najlepszym bramkarzem Mi-
chał Wolski, a miano najlepszego strzelca 

Kaszowianka 
najlepsza po raz czwarty z rzędu

Lotnik 
Tęcza 
Strażak 
Liszczanka 

1
2
3
4

3
3
3
3

9
6
1
1

12-3
12-8
9-14
6-14

Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Liszki 
jest imprezą, która co roku jest organizowana na terenie naszej Gminy
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Jacek, Rząsa Tomasz, Radomski Arkadiusz, Nie-
dzielan Andrzej

półfinały
Wisła - Lotnik 5:3 (1:1)
Kaszowianka - Tęcza 7:2 (4:1)

mecz o VII miejsce
Gwiazda - Liszczanka 5:4 (2:4)

mecz o V miejsce
Iskra - Strażak 0:0, k.2-0

mecz o III miejsce
Lotnik - Tęcza 2:0 (1:0)

finał
Kaszowianka - Wisła 3:0 (0:0)

Król strzelców: 
Grzesiak Tomasz (10 goli, Kaszowianka)
MVP turnieju: 
Armatys Tomasz (Kaszowianka)
Najlepszy bramkarz: 
Wolski Michał (Kaszowianka)

Końcowa klasyfikacja:
1. Kaszowianka Kaszów: Wolski Michał, Goczał 

Daniel, Grzesiak Paweł, Grzesiak Tomasz, Ar-
matys Tomasz, Kucabiński Kamil, Sobótka 
Sebastian, Klima Piotr, Gorzkowski Michał, 
Koczwara Paweł, Irzyk Kamil, Bujak Karol. 
Trener: Pituła Wojciech.

2. Wisła Jeziorzany: Stachowski Damian – Ka-
pusta Sławomir, Gruca Mateusz, Stawowski 
Szymon, Korcel Piotr, Mlostek Daniel, Galos 
Mateusz, Korcel Konrad, Tyrała Krzysztof, 
Korcel Dominik, Musiał Mariusz, Kumerski Ja-
cek.

3. Lotnik Kryspinów: Broda Michał – Gudz Ra-
fał, Sadko Krzysztof, Stach Krzysztof, Gajew-
ski Marcin, Stolarski Michał, Nogieć Damian, 
Basiński Bartosz, Kwater Marcin, Michalczyk 
Łukasz, Satora Jurand.

4. Tęcza Piekary: Ludwikowski Zbigniew – Lu-
dwikowski Adrian, Pyla Piotr, Żyła Krzysz-
tof, Jasiołek Przemysław, Kina Mateusz, Król 
Grzegorz, Szymański Łukasz, Soból Seba-
stian, Steczko Sławomir, Ruszała Mateusz, 
Karcz Dawid.

5. Iskra Czułów: Schnider Zbigniew – Lipiarz 
Dominik, Dukała Szymon, Faron Bartosz, 
Lewczuk Ryszard, Nojek Andrzej, Kołacz Ma-
ciej, Imkohla Nadiri, Zychowski Kamil, Szew-
czyk Maciej, Baster Michał, Kwoka Jędrzej.

6. Strażak Rączna: Brzostkiewicz Dawid – Ko-
walik Damian, Wlazło Krzysztof, Wsołek Woj-
ciech, Wąsiołek Dominik, Królik Tomasz, Mi-
chałek Damian, Witala Bartosz, Nieśpiał Ma-
teusz, Kozłowski Sławomir, Steczko Michał.

7. Gwiazda Ściejowice: Horoszko Łukasz – Ho-
roszko Piotr, Żak Dawid, Żak Adrian, Grzesiak 
Szymon, Pac Dawid, Wujkowski Karol, Kowa-
lik Adrian, Sotwin Łukasz, Drewniak Kamil, 
Gruca Gabriel.

8. Liszczanka Liszki: Klita Konrad – Sobesto 
Adam, Wyroba Konrad, Szewczyk Michał, Le-
nart Paweł, Masternak Łukasz, Gołębiowski 
Łukasz.
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W dniu 15 stycznia dzieci z grupy naj-
młodszej ,,Żabki” Oddziału Przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej w Cholerzynie wzięły 
udział w warsztatach filcowania na mokro!

W trakcie warsztatów używając czesanki 
wełnianej, wody i mydła dzieci wykonały filcowe 
obrazy w tęczowych kolorach, które później po-
darowały w prezencie Babci i Dziadkowi!

Praca z wełną owczą i samodzielne zamie-
nianie jej w trójwymiarową formę pokazało nie-
ograniczone możliwości wspomagania rozwoju 
wyobraźni oraz zdolności manualnej.

Zajęcia filcowania to twórcza zabawa z natu-
ralnym surowcem i wielowiekową historią włó-
kiennictwa.

M. Korpak

W dniu 16 stycznia w Oddziale Przed-
szkolnym przy Szkole Podstawowej im. Bł. 
Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie mia-
ła miejsce wyjątkowa uroczystość – Dzień 
Babci i Dziadka.

Z tej okazji dzieci zaprezentowały program 
artystyczny. Najmłodsze przedszkolaki podbi-
ły serca Babć i Dziadziusiów Jasełkami z góral-

skim akcentem. Drugą część uroczystości roz-
poczęła najstarsza grupa przedszkolaków. Dzie-
ci śpiewały, tańczyły i recytowały wiersze. Wy-
stępy dzieci zostały nagrodzone gromkimi bra-
wami.

Na koniec wszyscy rozkoszowali się pysznymi 
ciastami domowego wypieku naszych rodziców. 
Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze  
i za rok znów się spotkamy z naszymi ukochany-
mi Babciami i Dziadkami!

M. Korpak, A. Czajowska

W dniu 13 lutego w filii w Mnikowie 
Szkoły Podstawowej w Cholerzynie miało 
miejsce niezwykle podniosłe wydarzenie – 
Dzień Babci i Dziadka.

Uroczystość zgromadziła blisko 200 osób  
z kilku pokoleń. Oprócz babć i dziadków wśród 
publiczności była również pani dyrektor szko-
ły mgr Maria Gałek, wicedyrektor mgr Jolan-

ta Lipiarz, grono pedagogiczne i ksiądz Stani-
sław Święciak, który miał dla wszystkich ciepłe 
słowo. Uczniowie szkoły mieli szansę pochwa-
lić się przed najbliższymi swoim talentem aktor-
skim i wokalnym. Tematem przewodnim przed-
stawienia był patron roku 2016 - Henryk Sien-
kiewicz. Klasy najmłodsze 0, I oraz II zabrały 
swoich dziadków i babcie w podróż pociągiem po 
bajkowych krainach, gdzie można było zobaczyć 
między innymi Czerwonego Kapturka, pszczółkę 
Maję, Bolka i Lolka, krasnoludki, wróżki, szew-
czyka Skubę. Klasa III oprócz Henryka Sienkie-
wicza przypomniała wybitne postaci z historii 
Polski – królową Jadwigę, Jana Pawła II, mar-
szałka Piłsudskiego i wielu innych. Klasa V na-
tomiast skupiła się całkowicie wokół twórczości 
Sienkiewicza przygotowując dla publiczności mi-
ni-quiz z postaciami z powieści. Babcie i dziad-

Dzień Babci i Dziadka 
w Cholerzynie i Mnikowie
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kowie nie mieli najmniejszych problemów z po-
daniem poprawnych odpowiedzi, w końcu każ-
dy z nas kiedyś czytał „W pustyni i w puszczy”, 
„Krzyżaków” czy „Quo Vadis”. Dodatkową atrak-
cją dla zgromadzonych był występ grupy Świet-
lików, czyli dzieci uczęszczających na zajęcia 
świetlicowe, które zaśpiewały piosenki. Ostat-
nim punktem programu były występy tanecz-
ne. Dzieci zaprezentowały się w takich tańcach 
jak makarena, samba, czy walc. Cała impreza 
przebiegała w ciepłej, wręcz rodzinnej atmosfe-
rze. Pani Elżbieta Korpak, długoletnia nauczy-
cielka w szkole w Cholerzynie, w imieniu wszyst-
kich babć i dziadków wyraziła uznanie i złoży-
ła podziękowania dla pani dyrektor Marii Gałek 
za podtrzymywanie tradycji i coroczne organi-
zowanie Dnia Babci i Dziadka w szkole, nauczy-
cielom za przygotowanie młodych artystów do 
występu, rodzicom za pięknie udekorowaną sa-
lę oraz samym uczniom za piękny występ i ser-
ce okazywane nie tylko od święta. Patrząc na 
wszystkich zgromadzonych w sali można śmia-
ło przytoczyć słowa piosenki Maryli Rodowicz, 
którą podczas przedstawienia zaśpiewała klasa 
V: „Choć w papierach lat przybyło, to naprawdę 
wciąż jesteśmy tacy sami...” i mimo że „to już 
było” mamy nadzieję, że w następnych latach 
nie zabraknie takich szkolnych imprez łączących 
całe pokolenia.

Magdalena Skalna

Święto Babci i Dziadka to jedna z uro-
czystości, która stała się tradycją naszej 
szkoły, już na stałe wpisaną w kalendarz 
najważniejszych uroczystości. 

W tym roku, ten niezwykły dzień obchodzi-
liśmy w sobotnie przedpołudnie – 6. lutego. 
Na wstępie, pani dyrektor Maria Gałek powita-
ła wszystkich, licznie przybyłych gości ciepłymi 
słowami oraz oddała głos prowadzącym: p. Jo-
lancie Majce oraz p. Janowi Korpakowi.

Motywem przewodnim tegorocznego spotka-
nia była twórczość Henryka Sienkiewicza. Pisarz, 
a jednocześnie wielki Polak poprzez swoją pra-
cę, budził świadomość narodową oraz uczył umi-
łowania Ojczyzny. Uczniowie podkreślali, że rok 
2016 został ogłoszony rokiem sławnego twórcy.

Młodzi aktorzy, przed swoją ukochaną publicz-
nością, odkryli wszystkie swoje talenty. W części 
artystycznej nawiązali do skarbnicy dzieł pierw-

szego polskiego noblisty w dziedzinie literatury. 
Babcie i Dziadkowie podziwiali swoje wnuczęta, 
które odegrały przed nimi m.in. „Janko Muzykan-
ta” oraz „Latarnika”. Jakby tego było mało, recy-
towały wiersze, śpiewały piosenki, grały na instru-
mentach, a nawet zatańczyły Mazura! Seniorzy 
przez moment znów mogli poczuć się jak za daw-
nych lat – w ławce szkolnej – odpowiadając na py-
tania z wiedzy o bohaterach literackich. Całą uro-
czystość uświetnił występ naszego Chóru, który 
wykonał piosenki z filmów opartych na twórczości 
H. Sienkiewicza: Dumka na dwa serca, Rzeka ma-
rzeń, Stepie szeroki, Quo vadis Domine.

Spotkanie w szkole było znakomitą okazją, by 
podziękować ukochanym Babciom i Dziadkom za 
bezgraniczną miłość, dobroć i ciepło jakimi na 
co dzień obdarowują wnuczków. Szczęśliwe i roz-
promienione twarze ukochanych Babć i Dziadków 
po raz kolejny pokazały nam, jak ważne są takie 
spotkania i wspólnie spędzone chwile.

Po części oficjalnej dzieci wręczyły swoim 
Dziadkom własnoręcznie przygotowane upomin-
ki i laurki, a następnie wszyscy zostali zaprosze-
ni na herbatę i słodki poczęstunek.

Kochanym Babciom i Dziadkom
jeszcze raz życzymy samych 

pięknych chwil w życiu
oraz by zawsze byli dumni 

ze swoich wnucząt!

Anna Soja
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Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wy-
stąpienia Pani Dyrektor, a następnie głos zabra-
ły przedszkolaki, które przedstawiły jasełka pt. 
„Dnia jednego o północy”. Po występach dzieci 
odśpiewały gromkie „Sto lat”, a następnie wrę-
czyły kwiaty dla ukochanych Babć i Dziadków, 
składając przy tym najserdeczniejsze życzenia 
i całusy.

Rodzice naszych przedszkolaków, jak zawsze 
przygotowali dla gości smaczny poczęstunek, po 
którym rozpoczęło się wspólne kolędowanie.

Szczęśliwe i rozpromienione twarze Babć  
i Dziadków po raz kolejny dały wyraz tego, jak 
ważne są takie spotkania i chwile spędzone  
z wnukami.

Joanna Wawro

W dniu 14 stycznia w Zespole Szkół  
w Liszkach gościliśmy babcie i dziadków 
naszych uczniów.

Przybyłych gości powitał pan dyrektor Ra-
fał Pawłowski. Pierwszym punktem uroczysto-

ści były Jasełka w wykonaniu uczniów klas 5 i 6, 
przygotowane pod czujnym okiem pani Elżbiety 
Powązki i pani Marty Migdał. Uczniowie eduka-
cji wczesnoszkolnej wraz ze swoimi wychowaw-
czyniami brawurowo odśpiewali kolędy „Wołek  
i osiołek” oraz „Świeć gwiazdeczko, świeć”. De-
korację wykonały panie Maria Chrzanowska, Ja-
dwiga Słowik i Danuta Kawula.

W kolejnej części uroczystości mogliśmy po-
dziwiać talenty uczniów Szkoły Podstawowej. 
Uczniowie klasy 2b pod opieką wychowawczy-
ni pani Justyny Magiery wykonali taniec gorą-
cej czekolady, a uczniowie klasy 2a wraz z panią 
Angeliką Filipowską przygotowali scenkę „Dzień  
z życia babci i dziadka” oraz taniec reniferów.

Oprawę muzyczną imprezy zawdzięczamy 
pani Anecie Kowalik, która prowadzi chór szkol-
ny. W trakcie spotkania mogliśmy podziwiać ta-

lenty muzyczne uczennic klasy 5, które zagra-
ły na fletach kolędę „Lulajże Jezuniu”, Martyn-
ki Ciężadło z klasy 4, która na flecie poprzecz-
nym wykonała kolędę „Jezu Malusieńki”, a także 
Wiktorii Nowak uczennicy klasy 1b Gimnazjum 
oraz Zuzanny Migdał z klasy 6 – solistek chóru 
szkolnego.

Uczniowie klasy 3 pod opieką wychowawczy-
ni pani Joanny Jasiołek (koordynatorki całej im-
prezy) zatańczyli Trojaka oraz taniec Misiów, do 
wykonania, którego mógł przyłączyć się każ-
dy kto tylko chciał. Uczniowie klasy 1b wraz ze 
swoją wychowawczynią panią Agnieszką Janas 
wykonali taniec Śnieżynek i Mikołajów.

Na zakończenie najmłodsi uczniowie na-
szej szkoły odśpiewali gościom „Sto lat”, złoży-
li serdeczne życzenie oraz wręczyli własnoręcz-

Dzień Babci i Dziadka 
w Liszkach
W dniu 15 stycznia dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół  
w Liszkach gościły w murach przedszkola swoich bliskich, gdyż w tym właś-
nie dniu odbyły się tradycyjne uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.
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W dniu 2 lutego w Szkole Podstawowej 
im. Ojca Św. Jana Pawła II w Jeziorzanach 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka pod hasłem „Tańczymy i śpiewa-
my dla babci i dziadka”.

Po serdecznym powitaniu dostojnych gości 
przez panią dyrektor Grażynę Grandę i przeka-
zaniu życzeń od pana Wójta Pawła Misia i Pana 
Pawła Lipowczana, którzy w tym dniu nie mo-
gli być z nami, rozpoczął się krótki koncert kolęd  
i pastorałek w wykonaniu szkolnej grupy kolędni-
czej, a następnie występy poszczególnych klas.

Tradycją naszej szkoły jest to, że na scenie 
pojawia się każdy uczeń, tak więc każda babcia, 
każdy dziadek ma okazję do podziwiania swo-
jego wnuka czy wnuczki na scenie. A działo się 
…tańczyliśmy cha-chę, polkę oraz tańce współ-
czesne.

Wyraźnym akcentem tegorocznej imprezy 
było „Abecadło dla babci i dziadka”, składaliśmy 

Dzień Babci i Dziadka 
w Jeziorzanach

tyle życzeń, ile liczy polski alfabet. W serdecz-
nej i miłej atmosferze przy pięknie zastawio-
nych stołach dziadkowie i babcie częstowali się 
kawą i pysznym domowym ciastem przygotowa-
nym przez rodziców.

Naszym największym skarbom, które ma-
lują na naszych twarzach uśmiech bez pędzla  
i farby, czyli babciom i dziadkom dostarczyliśmy 
wiele radości i miłych wspomnień.

Na uroczystość po raz kolejny niezawod-
nie przybyli: Radna Gminy Liszki, sołtys Jezio-
rzan i prezes Stowarzyszenia „Sukces” w jednej 
osobie Pani Danuta Janas; sołtys Ściejowic Pani 
Małgorzata Antos, prezes Stowarzyszenia „Per-
spektywa” Pani Grażyna Grzesiak oraz rodzice 
za co wszystkim serdecznie dziękujemy i zapra-
szamy za rok.

Marzena Hoły

Firma Sprzątająca ZK SERWIS 

zatrudni
osoby do sprzątania biur, 

klatek schodowych i otoczenia wokół bloków 
mieszkalnych w Krakowie

tel. 12/413 89 92

nie wykonane prezenty. Również Samorząd Ucz-
niowski złożył miłym gościom życzenia. Uroczy-
stość podsumowali pani Marta Czyżewska - wi-
cedyrektor naszej szkoły oraz pan Rafał Pawłow-
ski - dyrektor Zespołu Szkół w Liszkach, którzy 
podziękowali gościom za tak liczne przybycie 
oraz wyrazili nadzieję na równie liczne spotkanie  
w przyszłym roku.

Podczas uroczystości działało profesjonal-
ne studio fotograficzne, prowadzone przez pana 
Dariusza Jacha, w którym babcie oraz dziadko-
wie wraz ze swoimi wnukami mogli zrobić sobie 
piękny, pamiątkowy portret.

Dziękujemy rodzicom uczniów Zespołu Szkół 
za ciasta, którymi zostali poczęstowani goście. 
Dziękujemy Radzie Rodziców, która włączyła się 
w przygotowanie imprezy, paniom Justynie i Be-
acie – mamom, które pomagały w wykonaniu 
dekoracji oraz uczennicom, które zajęły się ob-
sługą gości.

Szczególne podziękowania należą się także 
uczniom działającym w Samorządzie Uczniow-
skim oraz ich opiekunkom – pani Marzenie Ro-
sik i pani Agnieszce Wilk. Zajęli się oni techniczną 
stroną uroczystości m.in. witaniem i wskazywa-
niem miejsca gościom, organizacją ciast, przygo-
towaniem obrusów, przygotowywaniem napojów 
na zapleczu podczas całej imprezy, obsługą gości 
oraz posprzątaniem po zakończonej imprezie. 

Danuta Kawula
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Honorowym gościem był Wójt Gminy Liszki Pa-
weł Miś. Przybyli także przedstawiciele samorzą-
du: radna z Kaszowa Dagmara Pilis, sołtys Kaszo-
wa Jan Baran. Zaszczycił nas także swoją obec-
nością proboszcz parafii ks. Jacek Kasperczyk. 
Gościliśmy również członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich, przedstawicieli OSP Kaszów i działa-
czy LKS Kaszowianka. Licznie przybyli Ci, którym 
dedykowana była ta uroczystość – babcie i dzia-
dziusiowie. Dopisali także rodzice naszych pociech  
i absolwenci szkoły.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Barba-
ra Szewczyk, która powitała zgromadzonych i zło-
żyła życzenia noworoczne. Skierowała także cie-
płe słowa do babć i dziadziusiów składając im ży-
czenia z okazji ich święta.

Taka uroczystość w okresie świąt Bożego Na-
rodzenia kojarzy się przede wszystkim z Jasełka-
mi. Przygotowały je wychowawczynie Renata Mą-
dry i Ewa Kołodziej wraz z klasą II i IV. Przedsta-
wienie zachwyciło nie tylko recytacją dzieci, ale 
także piękną oprawą muzyczną, bogactwem stro-
jów i dekoracjami.

Następnie z pokłonem do Świętej Rodziny przy-
chodziły dzieci z oddziałów przedszkolnych i ucz-
niowie poszczególnych klas. Każdy prezentował 
przygotowany na tę okazję występ. Dzieci z od-
działu przedszkolnego 4-latków „Pszczółki” wy-
konały piosenkę „Zostań Jezu” oraz zaprezen-
towały taniec „Świeci gwiazda”. Dzieci przygoto-
wała wychowawczyni Agnieszka Baran. Drugi od-
dział przedszkolny 5,6-latków „Misie”, którego wy-
chowawczynią jest Magdalena Piotrowska zaśpie-
wał pastorałkę pt. „Świeć gwiazdeczko” oraz za-
tańczył krakowiaka. Klasa Ia pod czujnym okiem 
wychowawczyni Renaty Such przygotowała pa-
storałkę „Przychodzimy do stajenki” oraz taniec 

„Merry Christmas Everyone”. Uczniowie z klasy Ib 
wykonali pastorałkę „Zbudźcie się już pastuszko-
wie” oraz zaprezentowali „Taniec śnieżynek”. Kla-
sę przygotowała wychowawczyni Katarzyna Kowa-
lik. Jeszcze raz wystąpiła klasa II – podopieczni 
Renaty Mądry – która zaśpiewała kolędę z nasze-
go regionu „Tam na łące, na zielonej” i zatańczy-
ła wiązankę tańców śląskich. Klasa III w krakow-
skich strojach wykonała piosenkę „My z krakow-
skiej krainy” oraz zatańczyła krakowiaka pod kie-
runkiem wychowawczyni Bogumiły Bąk.

Przyszła wreszcie kolej na klasy starsze. Klasa 
IV, wychowankowie Ewy Kołodziej zaprezentowa-
li swe muzyczne umiejętności grając na gitarach 
pastorałkę „Gore gwiazda”. Uczniowie z klasy V, 
których wychowawczynią jest Urszula Skołyszew-
ska zatańczyli poloneza do kolędy „Bóg się rodzi”. 
Szóstoklasiści zaśpiewali piosenkę „Skrzypi wóz,  
a przygotowała ich wychowawczyni Teresa Ciągło.

Korzystając z obecności swoich babć i dzia-
dziusiów swoje umiejętności zaprezentowali ucz-
niowie, którzy uczęszczają na zajęcia pozalekcyj-
ne i pozaszkolne. Uczniowie z klasy V, Oliwia Kata-
rzyna Suchan i Damian Kałuski dali pokaz tańców 
towarzyskich. Występy zakończyli uczniowie z ko-
ła teatralnego prowadzonego przez Urszulę Sko-
łyszewską krótkim poetycko-muzycznym monta-
żem dla babć i dziadków. W imieniu wszystkich 
uczniów przewodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego Kamila Tokarz złożyła życzenia, a widzo-
wie zebrani na sali odśpiewali „Sto lat” dostojnym 
gościom.

Widownia była pod wrażeniem możliwości ucz-
niów, którzy odnaleźli się w tak różnorodnym re-
pertuarze. Zauważono dbałość o tradycję, nowo-
czesność, o rozwijanie uzdolnień dzieci do śpie-
wu, tańca, gry na instrumentach, recytacji oraz 

Dzieci z Kaszowa 
uczciły Święto Babci i Dziadka
W niedzielne zimowe popołudnie 17 stycznia remiza OSP w Kaszowie wypełni-
ła się po brzegi. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaszowie czekał na 
tę uroczystość „Wspólne Kolędowanie połączone z Dniem Babci i Dziadka”.
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W dniu 22 lutego w Szkole Podstawowej 
w Piekarach odbył się 7. Konkurs Recytator-
ski z okazji Dnia Języka Ojczystego.

Jury w składzie pani Edyta Ciszewska-Gubała, 
pani Bożena Łazarska, pani Urszula Morys oraz 
uczennica Zuzia Poniedziałek miało trudny wybór. 
Oto spośród 22 wierszy należało wybrać i wyróż-
nić te najpiękniej przygotowane. Miejsca przyzna-
wane były w dwóch kategoriach – klasy młodsze 
i starsze. I tak wśród dzieci młodszych na I miej-
sce zasłużyła Gabrysia Mazur z kl. II, miejsce II 
– Grzesiu Trybek z oddziału przedszkolnego oraz 
miejsce III Martyna Kozioł również z przedszko-
la. W klasach starszych wygrał Piotr Soból z kl. 
V, II miejsce wywalczyła Wiktoria Mazur z kl. IV,  
a III miejsce Hania Starowicz z kl. VI. Poziom tego-
rocznych recytacji był wysoki, nie brakowało wier-
szy Brzechwy, Tuwima, Wawiłow, ale też pojawił 
się i trudniejszy repertuar mianowicie Inwokacja  
z Pana Tadeusza. Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody ufundowane przez Radę Rodziców, a i pub-
liczność mogła pocieszyć się słodkim cukierkiem.

Dodatkową atrakcją Dnia Języka Ojczystego 
były plakaty przygotowane przez uczniów po-
szczególnych klas. Plakaty przedstawiały różne 

Dzień Języka 
Ojczystego w Piekarach

Ale jesteście fajni! Kolęda w Morawicy
W dniu 3 stycznia Centrum Seniora Liszki.tv wyruszyło na Mszę Świętą w intencji 

Seniorów do Morawicy.
Seniorzy przebrani w piękne stroje kolędnicze, kolędowali najpierw w Kościele Parafialnym  

w Morawicy, gdzie Mszę Św. odprawił w ich intencji ks. proboszcz Władysław Palmowski. Następ-
nie na zaproszenie ks. proboszcza Seniorzy udali się na poczęstunek, gdzie przy wspólnym ko-
lędowaniu oraz łamaniu się opłatkiem mogli doświadczyć morawickiej gościnności.

Po spotkaniu Seniorzy za przewodnictwem seniorki Pani Apolonii Idzik ruszyli nieść radość  
z Narodzenia Pańskiego.

Jakież było zaskoczenie ludzi w domach i nie tylko, kiedy grupa kolędnicza przemierzała miej-
scowość oraz odwiedzała domy mieszkańców Morawicy. Miłym zaskoczeniem było to, iż nawet 
kierowcy zatrzymywali się, pozdrawiali nas i chcieli posłuchać kolędowania grupy.

Dziękujemy Mieszkańcom Morawicy oraz ks. proboszczowi Władysławowi Palmowskiemu za 
wspaniałe przyjęcie, poczęstunek oraz wspólne kolędowanie.

Stanisław Mastek

łamańce językowe, śmieszne ortograficzne wier-
szyki czy po prostu piękne polskie słowa. Pub-
liczność mogła również popisać się znajomością 
wierszy. Każdy chętny za symbolicznego lizaka 
mógł do mikrofonu przedstawić wiersz, który zna 
na pamięć.

Dzień Języka Ojczystego to już tradycja na-
szej szkoły, przygotowuje go już po raz siódmy 
pani Maryla Małucha-Kapusta nauczyciel języka 
polskiego. Warto tę tradycję kultywować i dbać o 
zainteresowanie literaturą wśród uczniów. Gratu-
lujemy wygranym i z pewnością spotkamy się za 
rok na podobnym Konkursie.

Maryla Małucha-Kapusta

o rozwijanie umiejętności aktorskich. Zachwyci-
ły jak zawsze stroje. Pierwszy raz zaprezentowały 
się dzieci w strojach regionalnych ufundowanych 
przez Radę Rodziców i pochodzących z 1% podat-
ku za 2014. Pozostałe stroje uszyli rodzice według 
pomysłów wychowawców.

Dyrektor szkoły podziękowała rodzicom z Ra-
dy Rodziców na czele z Igą Galant oraz pozosta-
łym rodzicom zaangażowanym w przygotowanie 
imprezy. Wyrazy wdzięczności skierowane zosta-
ły również do przyjaciół szkoły Ewy i Janusza Tro-
janów, Janiny i Józefa Zaborowskich oraz do stra-

żaków i przedstawicielek KGW. Nie zabrakło tak-
że podziękowań dla nauczycieli, którzy mają wciąż 
nowe pomysły, aby ta ważna impreza środowi-
skowa była atrakcyjna. Podziękowania za pomoc  
w organizacji trafiły także do nauczycieli Teresy 
Ciągło, Jolanty Piwowarczyk, Mariana Batora. Na 
koniec dyrektor życzyła uczniom i nauczycielom 
udanych, bezpiecznych ferii zimowych. Wyraziła 
także wielką nadzieję na szybkie spełnienie marzeń 
całej społeczności szkolnej o większej przestrzeni 
do występów w nowym budynku szkolnym.

Renata Such
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Kwalifikowany materiał siew-
ny gwarancją dobrych plonów

Do 25 czerwca można 
ubiegać się o dopłaty z ty-
tułu zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siew-
nego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany, dotyczące 
materiału siewnego - zbóż ozi-
mych i jarych, roślin strączko-
wych, ziemniaka, mieszanek 
zbożowych i pastewnych – za-
kupionego i zużytego do sie-
wu lub sadzenia w terminie od 
15 lipca 2015r. do 15 czerwca 
2016r. W przypadku mieszanek 
zbożowych i pastewnych dopła-
tą zostaną objęte tylko te mie-
szanki, w skład których wcho-
dzą jedynie nasiona posiadają-
ce kategorię elitarny lub kwa-
lifikowany. Stawki dopłat do 
1 ha powierzchni gruntów or-
nych obsianych lub obsadzo-
nych materiałem siewnym ka-

tegorii elitarny lub kwalifiko-
wany zostaną określone po za-
kończeniu terminu składania 
wniosków w drodze rozporzą-
dzenia Rady Ministrów, do dnia 
30 września br.

Dopłatami nie są obję-
te uprawy przeznaczone na 
przedplon lub poplon oraz 
uprawy ziemniaka odmiany 
genetycznie modyfikowa-
nej AMFLORA.

Wnioskodawca, ubiegają-
cy się o dopłatę powinien po-
siadać, działki rolne, na któ-
rych uprawiane są gatunki ro-
ślin objęte dopłatami o łącznej 
powierzchni nie mniejszej niż  
1 ha, a powierzchnia działki rol-
nej obsianej/obsadzonej mate-
riałem siewnym kategorii elitar-
ny lub kwalifikowany nie może 
być mniejsza niż 0,10 ha.

Ważne, aby wniosek wraz 
z załączonymi dokumenta-
mi potwierdzającymi zakup 

Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych w Liszkach (GKRPA) 
informuje o terminach ze-
brań stałych: 31 marca, 28 
kwietnia, 19 maja, 16 czerwca, 
30 czerwca, 07 lipca, 29 wrześ-
nia, 27 października, 24 listo-
pada, 08 grudnia. W miesiącu 
sierpniu z uwagi na okres ur-
lopowy wystąpi przerwa w or-
ganizacji zebrań. We wskaza-
nych terminach GKRPA działa 
w godzinach 15.30 – 17.30, co 
do zasady miejscem posiedzeń 
jest siedziba GOPS Liszki.

Ponadto informujemy, że  

materiału siewnego został 
złożony:

− w obowiązującym ter-
minie składania wniosków,

− na aktualnym formu-
larzu wraz z wymaganymi za-
łącznikami, 

− po faktycznym zużyciu 
do siewu lub sadzenia kwalifi-
kowanego materiału siewnego.

Dopłata ma charakter pomo-
cy de minimis w rolnictwie, nale-
ży więc pamiętać , że bez wzglę-
du na formę i cel tego rodza-
ju pomocy, ogólna kwota przy-
znana producentowi rolnemu nie 
może przekroczyć 15 000 euro  
w okresie trzech lat obrotowych.

Szczegółowe warunki uzy-
skania dopłaty oraz formularz 
wniosku są dostępne na stronie 
internetowej ARR www.arr.gov.
pl. Wszelkie informacje moż-
na uzyskać w Oddziale Tere-
nowym Agencji Rynku Rolnego 
w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 
104, 31-546 Kraków lub pod 
numerami telefonów: 12/424-
09-51,12/424-09-62.

w trakcie zebrań oprócz po-
dejmowania czynności wo-
bec zgłoszonych osób zgodnie  
z ustawą z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałania alkoho-
lizmowi, Gminna Komisja opi-
niuje wnioski o wydanie zezwo-
leń na sprzedaż napojów alko-
holowych. W związku z powyż-
szym brak możliwości wydania 
postanowienia w terminach in-
nych aniżeli Komisja obradu-
je. Dlatego niezbędne jest, aby 
kompletne wnioski zwłaszcza 
dotyczące wydania jednorazo-
wych zezwoleń np. związanych 

z wakacyjnymi imprezami oraz 
festynami były przedkładane 
na Dzienniku Podawczym Urzę-
du Gminy przed wyznaczonym 
posiedzeniem Komisji. W każ-
dym innym przypadku wnioski 
przedłożone bez zachowania 
tej reguły będą rozpatrywane 
na kolejnym posiedzeniu Komi-
sji. Pozostałe wnioski dotyczą-
ce podejmowania działań prze-
widzianych ustawą wobec osób 
zagrożonych uzależnieniem na-
leży składać na Dzienniku Po-
dawczym Urzędu Gminy.

Gmina Liszki

Dopłaty do materiału siewnego
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