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Ślubowanie klas pierwszych szkoły podsta-
wowej i gimnazjum wpisuje się w stały kalen-
darz naszych uroczystości. Nasz sztandar, pieśń 
„Przezacna perło”, młodzież, rodzice, nauczycie-
le i pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście – 
uświetnili pierwsze z wielu wydarzeń towarzy-
szących temu jubileuszowi. Dodatkową atrak-
cją tego dnia był pochód ulicami Liszek w kie-
runku budynku szkoły, przy którym cała spo-
łeczność szkolna oraz zaproszeni goście zasa-
dzili dęby pamięci. Sześć drzew symbolizuje róż-
ne grupy ludzi związane z lisiecką szkołą: „Dąb 
pamięci pokoleń”, „Dąb przyjaciół szkoły”, „Dąb 
władz gminnych i oświatowych”, „Dąb uczniów �
i rodziców”, „Dąb pracowników szkoły” oraz „Dąb 
dyrektorów”. Drzewa są żywym pomnikiem tych 
wszystkich, którzy wspólnie, nie szczędząc wy-
siłku, z dobrą wolą i nadzieją budowali tę szko-
łę, dbali o nią, wspierali ją i wychowywali kolej-
ne pokolenia uczniów. Jest to także znak ciągło-
ści i jedności pokoleń.

Obchodom jubileuszu towarzyszyć będą róż-
ne imprezy, wydarzenia i konkursy przedmio-
towe, artystyczne i interdyscyplinarne, mające 
stanowić przemyślany program o charakterze 
dydaktycznym i wychowawczym. Jego celem 
jest budowanie powszechnej świadomości zna-
czenia dorobku minionych pokoleń we współ-
czesnym, nowoczesnym świecie.

W najbliższym czasie wszystkie szkoły z te-
renu gminy Liszki spotkają się podczas Prze-
glądu małych form teatralnych, którego moty-
wem przewodnim będzie świat wartości obec-
ny w legendach i podaniach naszego kraju. Sty-
czeń to czas karnawałowej zabawy, dlatego Sto-
warzyszenie im. Św. Jana Kantego działające 
przy naszej szkole, Rada Rodziców oraz pracow-
nicy i uczniowie przygotowują Bal Absolwentów 
i przyjaciół szkoły, który będzie miał miejsce �
28 stycznia 2017 roku. W marcu wszystkie szko-

ły podstawowe oraz oba gimnazja jeszcze raz 
spotkają się podczas II Gminnego Konkursu Hu-
manistycznego. 

Kolejnym dużym wydarzeniem będzie nasz 
majowy Piknik Rodzinny „Ocalić od zapomnie-
nia”. W ciągu całego roku powstawać będzie 
książka o historii lisieckiej szkoły. Jej redagowa-
niem zajmuje się nasz historyk razem z absol-
wentem naszej szkoły, który obecnie studiuje na 
wydziale historii jednej z krakowskich uczelni. 
Będziemy ogromnie wdzięczni wszystkim, któ-
rzy zechcą wzbogacić tę publikację zdjęciami, 
pamiątkami czy wspomnieniami.

Jubileuszowe uroczystości zakończą się �
20 października 2017 roku podczas kolejnego 
Święta patrona – św. Jana Kantego. Kultywu-
jąc pamięć o życiu i dorobku minionych pokoleń 
oraz o tradycji i wartościach nam przekazanych, 
chcemy dać młodym pokoleniom naszych wy-
chowanków wyraźny drogowskaz co do kierun-
ku rozwoju ich osobowości. Młody człowiek bę-
dzie szanował własną ojczyznę tylko wtedy, gdy 
pozna jej historię i nabierze szacunku dla swojej 
małej, lokalnej wspólnoty. Wpojenie tego sza-
cunku jest zadaniem rodziny i szkoły. Ta dru-
ga jest przecież wspólnym dorobkiem miejsco-
wej społeczności w wymiarze wielu pokoleń. Ko-
rzystając ze wsparcia wszystkich przyjaciół na-
szej szkoły i wykorzystując okazję, jaką stwa-
rza okrągły jubileusz 200-lecia szkoły, dajemy 
naszym uczniom żywą lekcję historii, patrioty-
zmu, kultury świętowania i wychowania do war-
tości. Przy okazji możemy dać także lekcję po-
kory, pokazując, że jesteśmy zaledwie kolejną 
drużyną w długiej sztafecie historii.

Naszym działaniom patronuje Wójt Gminy 
Liszki, który widzi w tych obchodach szansę na 
jeszcze silniejsze jednoczenie się naszej lokalnej 
lisieckiej społeczności.

Magdalena Urban Kopeć, Dariusz Jach

NIeZwyKła ROcZNIca
Obecny rok szkolny 2016/2017 będzie dla naszej społeczności czasem 

niezwykłym. Jako Zespół Szkół w Liszkach 20 października rozpoczęliśmy 
świętowanie jubileuszu, któremu patronuje św. Jan Kanty – nasz prze-
wodnik po świecie wartości. 
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Panie Krzysz-
tofie, od wielu lat 
bardzo aktywnie 
uczestniczy Pan  
w życiu społecz-
nym naszej gminy. 
Był Pan dwukrot-
nie radnym, pre-

zesem OSP, obecnie jest Pan sołtysem wsi 
Rączna. Która z tych funkcji jest Pana zda-
niem najtrudniejsza?

Przygodę z samorządem rozpocząłem prawie 
12 lat temu w jednostce OSP Rączna. Za namo-
wą Piotra Tyrki, zaangażowałem się społecznie w 
odbudowę jednostki, która wówczas praktycznie 
nie istniała i nic nie posiadała. Przez kilka lat wraz 
z wieloma kolegami zrobiliśmy coś naprawdę faj-
nego. W tym roku kierowanie jednostką przeka-
zaliśmy w nowe ręce i trzymamy kciuki, by dalej 
się rozwijała. W międzyczasie zostałem radnym. 
To było prawdziwe wyzwanie. Wtedy Rączna wy-
glądała zupełnie inaczej. Znów razem z Piotrem 
ostro zabiegaliśmy o szereg inwestycji. Udało 
się wybudować garaż OSP, wyremontować Szko-
łę Podstawową i jej otoczenie, wiele dróg pokryć 
nowym asfaltem, wreszcie pojawiły się pierwsze 
chodniki. Rozpoczęliśmy przebudowę Rącznianki, 
powstały place zabaw i wiele innych drobnych in-
westycji, których już nawet nie pamiętam. Jednak 
cały czas nie udało się rozpocząć kanalizacji, nad 
czym ubolewam. Teraz jako sołtys robię nadal to 
samo. Nie widzę większej różnicy czy trudności.

Jakie cechy powinien mieć dobry sołtys?
Powinien byś społecznikiem i jeśli już coś robi 

to z pasją, tak by przynosiło to satysfakcję.
Z jakimi problemami mieszkańcy sołe-

ctwa przychodzą do Pana najczęściej?
Z podobnymi jak wcześniej. Choć, obecnie 

jest ich może trochę więcej. A są one naprawdę 
przeróżne. Coraz częściej mieszkańcy kontaktują 
się ze mną drogą mailową.

Już niedługo minie półmetek kadencji,  
z których osiągnięć jest Pan najbardziej 
dumny?

Najbardziej cieszy mnie finał prac przygoto-
wawczych do budowy bazy sportowej Cracovii, 
wywiercenie nowej studni, zadowolony jestem 
z rozmachu z jakim remontujemy drogi gminne 
oraz przygotowań do rozbudowy Szkoły Podsta-
wowej w Rącznej. To wszystko wymaga wiele po-
święcenia, ale naprawdę daje satysfakcję.

Z jakimi problemami aktualnie boryka 
się Rączna? Która z inwestycji jest najpil-
niejsza do wykonania?

Na pierwszy plan aktualnie wysunęła się roz-
budowa szkoły o nową salę gimnastyczną. To 
bardzo pilna inwestycja. Niemal co tydzień spo-

tykamy się z Wójtem i innymi kompetentnymi 
urzędnikami w tym temacie, szukając optymal-
nych rozwiązań. Drugą bolączką jest brak kanali-
zacji. Trzecia to temat wody, który jest rozwiązy-
wany - mamy już dobrą studnię, procedujemy by 
wybudować hydrofornię oraz nowe zbiorniki na 
wodę. Mam nadzieję, że przyszły rok przyniesie 
rozwiązanie tych problemów.

Od początku kadencji bardzo blisko 
współpracuje Pan z radnym Piotrem Tyr-
ką. Jak wygląda Pana współpraca z wójtem 
oraz Urzędem Gminy?

Z Piotrem znamy się od piaskownicy, więc się 
dogadujemy. Zaraził mnie działalnością społecz-
ną i tak zostało. W Urzędzie Gminy bywam cza-
sami nawet dwa razy dziennie. Bardzo cenię so-
bie rozmowę z rozsądnymi ludźmi. Od takich za-
wsze można się czegoś nauczyć. Ze współpracy 
z Urzędem i Wójtem jestem bardzo zadowolony. 
Życie pokazało wielokrotnie, że można coś chcieć 
zrobić, ale nie jest to takie proste, bo czasem 
mamy ręce związane bezdusznym prawem, usta-
nowionym wbrew zdrowemu rozsądkowi.

Czego Pan nie lubi?
Roznoszenia nakazów podatkowych. Ale jest 

nadzieja. Wójt zlecił rozeznanie tematu elektro-
nicznych nakazów wzorem innych nowoczesnych 
gmin. Czekam na to z niecierpliwością.

wywiad z sołtysem Rącznej 
Krzysztofem Krupą
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Na zbiórkę przybyli zapro-
szeni goście, wśród nich: Ma-
łopolski Komendant Wojewódz-
ki Państwowej Straży Pożarnej 
bryg. Stanisław Nowak, zastęp-
ca Komendanta Miejskiego PSP 
w Krakowie brygadier Krzysztof 
Mendak, wójt Gminy Liszki Pa-
weł Miś, proboszcz parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego w Jezio-
rzanach ks. dr Edward Pastecz-
ko, prezes Krakowskiego WOPR 
Waldemar Krawacki, zastępca 

przewodniczącego Rady Gminy 
Liszki, a zarazem radna i sołtys 
wsi Jeziorzany Danuta Janas.�
�
Wręczenia decyzji Komendan-
ta Głównego PSP o włączeniu, 
z dniem 4 maja 2016 r., Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Jezio-
rzanach do Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego, do-
konał na ręce druha Stanisła-

OSP Jeziorzany 
w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym

wa Tyrały, prezesa OSP Jezio-
rzany, bryg. Stanisław Nowak.�
�
W dowód uznania i docenienia 
pomocy przy włączaniu OSP �
w Jeziorzanach do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo Gaśni-
czego - prezes Stanisław Tyra-
ła wręczył okolicznościowe gra-
wertony. Otrzymali je: bryg. 
Stanisław Nowak, bryg. Krzysz-
tof Mendak, wójt Paweł Miś oraz 
prezes Waldemar Krawacki.�
�
Po zbiórce wszyscy uczestni-
cy udali się na uroczysty obiad �
w Strażnicy.

� OSP Jeziorzany

W niedzielę 25 września na placu apelowym przed remizą w Jezio-
rzanach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia aktu włącze-
nia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo Gaśniczego.
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Dopiero co świętowano od-
danie do użytku wiejskiego pla-
cu zabaw i rekreacji „Integracja”, 
a już Stowarzyszenie Nasz Cho-
lerzyn na swoim koncie odnoto-
wuje sukces w tegorocznym kon-
kursie grantowym, ogłoszonym 
przez Kraków Airport. Do 8. edy-
cji konkursu grantowego „Wspie-
ramy Sąsiadów” zgłoszono 63 
wnioski. Spośród nich wyłonio-
no 14 zwycięskich, między in-
nymi projekt z Cholerzyna pole-
gający na doposażeniu placu za-
baw. Przybył tu przyrząd gimna-
styczny „Wioślarz” oraz zjazd li-
nowy, który cieszy się niebywa-
łym powodzeniem wśród dzieci �
i młodzieży.

Komisja konkursowa doce-
niała doświadczenie organizacji, 
umiejętność budowania partner-
stwa wokół projektów, ich inno-
wacyjność, trwałość oraz spo-
łeczne znaczenie. Trzeba przy-
znać, iż Stowarzyszenie ma nie-
zwykłe szczęście i talent w za-
kresie pozyskiwania partnerów 
i sponsorów. Dzięki temu, wo-
kół inicjatywy wspartej finanso-
wo przez Kraków Airport, udało 
się zgromadzić grupę podmiotów 
i osób, których praca i zaangażo-
wanie przynosi konkretne efek-
ty.

Wśród wielu darczyńców, �
z pewnością na wyróżnienie za-
służyła firma PPHU „PROMEROL” 

S.A. z jej prezesem Janem Py-
lą. Wyrazem wdzięczności za do-
tychczasowe wsparcie, było wrę-
czenie prezesowi, w trakcie te-
gorocznych gminnych dożynek 
w Piekarach, cholerzyńskiego 
wieńca dożynkowego. Dziękując 
za wyróżnienie prezes Pyla za-
pewnił, że zarówno on sam, jak 
i firma „PROMEROL”, będą w dal-
szym ciągu wspomagać inicjaty-
wy mieszkańców wsi, gdyż wi-
dzą i doceniają ich aktywność �
i skuteczność. W spełnieniu for-
malnych wymogów projektu po 
raz kolejny pomogła Małgorzata 
Staśkiewicz z firmy Usługi Pro-
jektowe „Architekt”, wykonując 
pełną dokumentację architekto-
niczną. Także wiele innych osób 

zaangażowało się w to, by plac 
zabaw stał się piękną wizytówką 
wsi. Firma WANTA Piotra Zębali 
wykonała asfaltową drogę dojaz-
dową wraz z parkingiem, z kolei 
Andrzej Misterek z Tyńca uatrak-
cyjnił plac wykonując tak lubianą 
przez dzieci grę w klasy. 

Zbliża się jesień, a więc �
i wcześniej będzie zapadał 
zmrok. Oświetlenie placu będzie 
możliwe dzięki lampom od sołty-
sa Cholerzyna, Kazimierza Kru-
ka. Zainstaluje je firma Elektro-
Perfekt Zbigniewa Fryca wraz �
z Zakładem Elektro-Instalacyj-
nym Krzysztofa Meusa, pracę ko-
ordynuje Paweł Czerwiec. Szkół-
ka Drzew i Krzewów Ozdobnych�
Bogdana Hajdrowskiego upięk-
szyła plac, darując nam krzewy 
ozdobne. Jak zwykle można li-
czyć na firmę VEGA Druk Krzysz-
tofa Jarosza, która dba o skład 
i wydruk materiałów promocyj-
nych. Profesjonalne utrwalenie 
wszystkich istotnych wydarzeń 
zapewnia Krzysztof Kościelniak 
„Photography”. Dzięki Tomaszo-
wi Hyla, wszyscy mogą śledzić 
aktualne działania Stowarzysze-
nia na stronie internetowej www.
nasz.cholerzyn.net.

Nie chcąc pominąć wkładu in-
nych społeczników, należy wy-
mienić także osoby, które nie za-
wiodły i przyszły z pomocą: Jó-
zef Bator, Anna Koczara, Bogdan 
Ryszka, Artur Lipiarz, Piotr Pod-
siadło, Jan Kaczor, Przemysław 
Haber, Grzegorz Włodarczyk, Pa-
weł Kaczor, Andrzej Wcisło, An-
drzej Gmachowski, Zdzisław Ka-
dula, Michał Ryszka, Krzysztof 
Bator, Jacek Konderak, państwo 
Wróbel.

wspólnie zmieniamy 
oblicze cholerzyna

Tak było jeszcze we wrześniu 2015 r. ...
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Stowarzyszenie Nasz Cholerzyn 
zasiliło ośmioro nowych człon-
ków. 

Wszystkich zainteresowa-
nych aktualnymi działaniami 
stowarzyszenia zapraszamy na 
nasz profil na Facebooku oraz na 
stronę internetową www.nasz.
cholerzyn.net.

Stowarzyszenie 
Nasz Cholerzyn

Zdjęcia: 
Krzysztof Kościelniak 

Photography

Droga na Piłę

Na co dzień członkowie Sto-
warzyszenia i przyjaciele opieku-
ją się placem kosząc trawę i dba-
jąc o czystość zarówno samego 
miejsca jak i otoczenia. Wszyst-
kim za wszystko serdecznie dzię-
kujemy!

Zwieńczeniem prac będzie in-
stalacja monitoringu naszego 
placu, który obiecał wójt Gminy 
Liszki Paweł Miś.

Przez cały tydzień na pla-
cu zabaw można spotkać rodzi-
ny z Cholerzyna i okolicznych 
miejscowości. Ciekawe czy licz-
ne grono osób korzystających �
z tego obiektu zdaje sobie spra-
wę, że nikt go wsi Cholerzyn nie 
podarował? Został on stworzo-
ny wyłącznie dzięki finansowe-
mu wsparciu darczyńców oraz 
ciężkiej pracy samych członków 
stowarzyszenia i mieszkańców 
Cholerzyna. Teren pod inwesty-
cje użyczyła nam Spółka Dla 
Zagospodarowania Wspólnoty 
Gruntowej wsi Cholerzyn repre-
zentowanej przez Józefa Urbań-
ca. Wyrazem dumy, jaką napa-
wa cholerzynian to miejsce był 
fakt, że tegoroczny wiejski or-

5 listopada był dla uczniów 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 
Świętej Jadwigi Królowej dniem 
pełnym wrażeń. O godz. 11.00 
rozpoczęła się uroczystość ot-
warcia „OdLOTowego Parku Re-
kreacji”, który powstał dzię-
ki dotacji udzielonej przez Kra-
ków Airport w ramach konkursu 
„Wspieramy Sąsiadów”. Po po-
witaniu przybyłych gości przez 
dyrektor szkoły Stanisławę Bu-
czek dokonano rozdania nagród 
laureatom konkursu plastyczne-
go „Kraków Airport – Przyjaciel 
naszej Szkoły”, którego organi-
zację koordynowała Małgorzata 
Molik-Chyla. Potem przed przy-
byłymi gośćmi wystąpił Zespół 
„Dzieci Jadwigi” pod kierunkiem 
Bożeny Żak, a także dzieci z od-
działu przedszkolnego, które 
przygotowała Jolanta Srokosz. 

Po części artystycznej wszyscy 
udali się na teren Parku Rekrea-
cji, by dokonać jego uroczyste-
go otwarcia. Gdy wstęga zosta-
ła przecięta dzieci z radosnym 
okrzykiem pobiegły skorzystać 

z atrakcji oczekujących na nie 
w Parku Rekreacji, teraz już ofi-
cjalnie otwartego. Do użytku 
oddane zostały: stół do ping-
ponga, stół do gry w szachy, 
warcaby i chińczyka, orbitrek 
oraz wahadło-twister. Wszy-
scy mają nadzieję, że nowo po-
wstały park długo będzie służył 
uczniom i stanie się miejscem, 
w którym okoliczni mieszkańcy 
chętnie będą aktywnie spędzać 
czas.

Joanna Buczek

OdLOTowy Park Rekreacji 

– pełen atrakcji!

szak dożynkowy, wyruszył właś-
nie z placu zabaw i rekreacji „In-
tegracja”. Jest duża szansa, że 
wokół obiektu powstanie w przy-
szłości lokalne centrum sportu i 
rekreacji. Mamy zaprojektowa-
ne dwa boiska. Już dzisiaj mó-
wi się o potrzebie powstania boi-
ska wielofunkcyjnego i boiska do 
piłki nożnej. Czy powstaną czas 
pokaże...

Nowych pomysłów nie braku-
je. Aktywność i pasja przyciąga 
nowe osoby. W ostatnim czasie 
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225 lat temu Jego Królewska 
Mość Stanisław August Ponia-
towski wydał przywilej zezwala-
jący wsi Liszki na urządzanie co-
tygodniowych targów. Działo się 
to w Warszawie 28 października 
1791 roku, zapewne na prośbę 
Franciszka hrabiego Żeleńskie-
go, który dwa lata wcześniej ku-
pił od Skarbu Rzeczypospolitej 
kilka lewobrzeżnych wsi pobe-
nedyktyńskich wraz z Liszkami. 
Możemy przypuszczać, że przy-
wilej ten sankcjonował stan ist-
niejący od lat. O tym, że w Lisz-
kach już wcześniej mogły odby-
wać się targi lokalne, świadczy 
plan miejscowości, z obszernym 
nawsiem w centrum (dziś ryn-
kiem) – domniemanym placem 
handlowym. 

Dokument królewski z 1791 
roku prawdopodobnie nie do-
trwał do naszych czasów. Za-
mieszczona powyżej fotogra-
fia przedstawia przywilej póź-
niejszy, wystawiony przez Senat 
Rządzący Wolnego Miasta Kra-
kowa na prośbę kolejnego właś-
ciciela Liszek, Kryspina hr. Że-
leńskiego 12 stycznia 1819 r. 

Sporządzając przywilej dla 
Liszek senatorowie, na wnio-
sek dziedzica wsi Kryspina Że-
leńskiego, znieśli odbywające 
się co poniedziałek targi, a w to 
miejsce zaprowadzili „dwana-
ście tylko jarmarków w pierw-
szy poniedziałek każdego mie-

siąca”. „Targowe schadzki” �
w innych terminach zostały za-
bronione. Senat Rządzący wy-
znaczył także termin, w którym 
miał odbyć się pierwszy jarmark 
według nowych zasad, był to �
2 marca 1819 r. 

Wspomniana zmiana być mo-
że nie weszła w życie, skoro �
w ogłoszeniu zamieszczonym �
w „Gazecie Krakowskiej” 19 
sierpnia 1842 r. Kryspin Żeleński 
oznajmił, że 5 września, zgodnie 
z decyzją Senatu z roku 1819, 
„rozpoczną się jarmarki we wsi 
Liszkach i te w pierwszy ponie-
działek każdego miesiąca regu-
larnie nadal odbywać się będą”. 
Informował jednocześnie, że 
kramy oraz miejsce pod handel 
udostępnione zostaną kupcom 
bezpłatnie. 

Targ, a potem jarmark lisie-
cki ściągał kupców i rzemieślni-
ków z bliższych i dalszych oko-
lic. A można było na nim kupić 
wszystko, od drobiazgów nie-
zbędnych w gospodarstwie do-
mowych i ubrań, przez zwierzę-
ta gospodarcze, po… budynki 
mieszkalne, naturalnie rozłożone 
na pojedyncze elementy. 

Na terenie obecnej Gminy 
Liszki lokalne targi odbywały się 
także w Morawicy. Niestety, wieś 
ta nie mogła wylegitymować się 
odpowiednim przywilejem, wo-
bec czego Senat Rządzący WMK 
zabronił organizowania na jej te-

renie imprez handlowych. Zakazu 
tego zresztą nie przestrzegano.

Przez resztę XIX i na począt-
ku XX wieku jarmarki w Liszkach 
odbywały się zgodnie z rozpo-
rządzeniem Senatu WMK, czyli 
w pierwsze poniedziałki miesią-
ca. Informacje o tym pojawia-
ły się w wykazach stałych im-
prez handlowych publikowanych 
w kalendarzach. Bardzo rzadko 
ich termin był przesuwany. Han-
dlowano w rynku, wówczas nie-
co większym niż obecnie, oraz 
przy drodze garncarskiej, obok 
wzniesionego na początku XX 
wieku budynku rzeźni.

Niestety I wojna światowa 
okazała się katastrofą dla jar-
marków w Liszkach, które prawie 
zanikły. Z takiego stanu rzeczy 
zadowolona była konkurencja. 
Rada miasta Krzeszowice czy-
niła nawet zabiegi by uniemożli-
wić rozwój konkurencyjnych tar-
gowisk w Liszkach, Zabierzowie, 
Alwerni, Trzebini itd. 

Kupcy z Liszek, którzy mie-
li nadzieję, że wskrzeszenie jar-
marków zwiększy obroty ich 
sklepów, postanowili działać. Na 
przełomie 1925 i 1926 r. w prasie 
pojawiały się ogłoszenia zapra-
szające handlarzy bydłem i świ-
niami oraz restauratorów na targ 
do Liszek. Akcja przyniosła po-
żądany skutek – jarmarki odro-
dziły się, choć już nie dorównały 
rozmachem tym sprzed I wojny 
światowej 

Zabiegom kupców i samo-
rządowców okiem malkontenta 
przyglądał się proboszcz lisiecki 
ks. Andrzej Paryś. Swoim odczu-
ciom dał wyraz na kartach kro-
niki parafialnej: Aby ożywić Lisz-
ki postarano się drogą szerokiej 
reklamy zaprowadzić targi, któ-
re prawie znikły. Reklamą zajął 
się Aptekarz p. Karwacki i dzię-
ki temu ściągło żydostwo z kra-
mami z dalekich nawet miast 
i miasteczek, a za tem bandy 
złodziei jarmarcznych i dziadów 
włóczęgów. Gmina ma z targów 
dochód, żandarmeria zajęcie,  
a plebania dziadów.

Przed 225 laty król Polski 
nadał Liszkom przywilej targowy
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Aby rozjaśnić jesienne październikowo – listo-
padowe wieczory Teatr Albertus przygotował dla 
swoich widzów niezwykle barwną i rozbawiającą do 
łez sztukę. Można powiedzieć: „Nie ma jak klasy-
ka!” To prawda. Jedna z najbardziej znanych i wie-
lokrotnie wystawianych komedii Moliera, spotkała 
się również z uznaniem publiczności mnikowskie-
go teatru. 

W każdej ze swoich komedii Molier krytykował 
jakąś ludzką przywarę. Był więc „Skąpiec”, który 
kilka lat temu gościł na deskach Teatru Albertus, 
a także „Lekarz mimo woli”, którego główny bo-
hater był żywym obrazem naiwności i łatwowier-
ności. „Mieszczanin szlachcicem” parodiował ludz-
ką próżność. 

Rzecz dzieje się w Paryżu, w domu pana Jour-
dain. Tytułowy bohater pragnie wszelkimi sposo-
bami zdobyć tytuł szlachecki, pozbywając się jed-
nocześnie ciążącego mu statusu mieszczanina. 
Aby móc to uczynić postanawia zdobyć potrzebne 

MIeSZcZaNIN SZLacHcIceM
Moliera w Teatrze albertus

Prawdopodobnie w połowie 
lat trzydziestych XX w. doko-
nano zmiany terminu jarmar-
ku. Przeniesiono go na środę po 
15. każdego miesiąca. Niestety, 
w tym samym terminie odbywał 
się targ na Prądniku, a w każdą 
środę w Alwerni, co z pewnością 
nie pozostało bez wpływu na licz-
bę kupców odwiedzających Lisz-
ki. Tuż przed wybuchem II woj-
ny światowej dawał się zauważyć 
spadek liczby handlujących.

Poważny kryzys nastał jed-
nak dopiero podczas okupacji 
niemieckiej, gdy do gett trafili, 
stanowiący dotąd spory odse-
tek wędrownych handlarzy, Ży-
dzi. Środy targowe ściągały te-
raz do rynku lisieckiego głównie 
rzemieślników - wytwórców ta-
czek, mioteł, koszyków, bijaków 
do cepów, garnków itp. 

Trochę lepiej sytuacja wyglą-
dała po wojnie. Uchwała Gmin-
nej Rady Narodowej w sprawie 
opłat targowych na rok 1945/46 
pozwala nam zorientować się, 
kto wystawiał swoje wyroby 
na lisieckim rynku. Byli to: ko-
szykarze, bednarze, garncarze, 
powroźnicy i kowale. Prowizo-
ryczne stragany ustawiali także 
miejscowi masarze i piekarze. 
Niestety, wkrótce tzw. władza 
ludowa rozpoczęła wojnę o han-
del, doprowadzając tym do rui-
ny większość prywatnych zakła-
dów rzemieślniczych i kupców. 
W latach 70. i 80. o przeszło-
ści targowej Liszek przypominał 
jeden stolarz, który co środę, 
przy ławce naprzeciw siedziby 
Urzędu Gminy wystawiał: gra-
bie, miotły, zabawki, stołeczki, 
tragacze itp. 

Targi, tym razem w każdą 
środę, odnowiły się samoczyn-
nie dopiero w 1989 roku. Pierwsi 
w rynku pojawili się producenci 
mebli. Potem nadzieja znalezie-
nia klientów przyciągnęła innych 
rzemieślników i kupców. Było 
to dobrodziejstwem dla Liszek. 
Dochody za korzystanie z pla-
cu stanowią odtąd podstawę bu-
dżetu sołectwa. Dzięki nim udało 
się wykonać wiele inwestycji fi-
nansowanych z budżetu gminy, 
powiatu i województwa, warun-
kiem rozpoczęcia których, była 
partycypacja lokalnej społecz-
ności w kosztach. W środy roś-
nie także ruch w miejscowych 
sklepach. 

A wszystko zaczęło się 225 
lat temu…. albo i wcześniej.

Adam Kowalik

umiejętności i wiedzę. Trwoni majątek zatrudnia-
jąc nauczycieli tańca, fechtunku, filozofii et cetera… 
Czy to sprawi, że stanie się kimś innym, niż jest?

W rolę tytułowego Pana Jourdain wcielił się Mi-
chał Koźbiał, zaś jego żonę zagrała Ewa Sikora. 
Jednak nie tylko główne role stanowią o sukcesie 
przedstawienia. Doskonale spisali się pozostali ak-
torzy, z których wielu występuje w teatrze od sa-
mego początku czyli od szesnastu lat! Byli to: Re-
nata Lach – Pawłowicz, Agnieszka Majda, Ewa Ba-
licka, Urszula Kącik, Magdalena Meus, Marcin Misz-
tal, Jarosław Baster, Przemysław Kwoka, Mariusz 
Rupikowski, Jerzy Dymek i Jakub Kwoka.

Teatr Albertus dziękuje wspaniałej widowni, 
która nie zawiodła i tym razem. Od dawna sięga 
już ona poza obręb Gminy Liszki. Stałymi bywalca-
mi są widzowie z Krakowa, Miechowa, Wadowic… �
Z każdym spektaklem dodajecie nam Państwo 
skrzydeł! Dziękujemy!  

� Teatr Albertus
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Do finałowego turnieju �
o Mistrzostwo Powiatu Krakow-
skiego w piłce nożnej halowej 
chłopców awansowały cztery 
zwycięskie drużyny meczy eli-
minacyjnych: 
-  Zespół Szkół w Liszkach
-  Zespół Szkół im. Jana Pawła 

II w Zielonkach
-  Gimnazjum nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Skawinie
-  Gimnazjum w Zabierzowie

�
Mecze rozgrywano w ha-

li sportowej w Krzeszowicach 
5x5, systemem każdy z każ-
dym. Czas gry 2 x 10 minut. 
Zmiany zawodników - hokejo-
we.

Turniej w Krzeszowicach był 
bardzo wyrównany, a każdy 

mecz dostarczał ogromną daw-
kę emocji, zaś uczestnicy wy-
kazali się dużym zaangażowa-
niem i szacunkiem dla przeciw-
nika.

Nasz zespół zaprezentował 
się dobrze, ale drużyny prze-
ciwne w tym dniu okazały się 
bardziej skuteczne, co spowo-
dowało, że zajęliśmy tak nielu-
biane przez sportowców czwar-
te miejsce w turnieju (spośród 
12 finalistów z całego powiatu 
krakowskiego!). Należy dodać, 
że nasz zawodnik Michał Meus 
podczas całego turnieju strze-
lił 7 bramek.

W dalszych rozgrywkach 
powiat krakowski będzie repre-
zentowało Gimnazjum nr 1 ze 
Skawiny.

 Kolejność 
rozgrywanych meczy:

1. Gimnazjum Skawina - Gim 
nazjum Zabierzów (0 - 1)
2. Gimnazjum Liszki - Gim-
nazjum Zielonki (0 - 2)
3. Gimnazjum Zielonki- Gimna-
zjum Skawina (0 - 4)
4. Gimnazjum Zabierzów - 
Gimnazjum Liszki (0 - 0)
5. Gimnazjum Skawina - 
Gimnazjum Liszki (2 - 1), 
bramka: Meus Michał
6. Gimnazjum Zabierzów - 
Gimnazjum Zielonki (0 - 3)

Klasyfikacja turnieju 
w Krzeszowicach:

1. Gimnazjum Skawina 6 pkt.; 
bramki 6 - 2
2. Gimnazjum Zielonki 6 pkt.; 
bramki 5 - 4
3. Gimnazjum Zabierzów 4 
pkt.; bramki 1 - 3
4. Gimnazjum Liszki 1 pkt.; 
bramki 1 - 4

Gimnazjum w Liszkach 
reprezentowali:

Michał Meus, Konrad Trojan, 
Filip Solecki, Patryk Lach, Ja-
kub Sobesto, Dawid Grzesiak, 
Kacper Trojan, Mateusz Grze-
siak, Aleksander Kluska, Kon-
rad Jaskowski. Trener: Marcin 
Sadko

�Marcin Sadko
�
Zdjęcia wykonane przez Na-

talię Sotwin - uczennicę klasy 
3a gimnazjum w Liszkach.

Finały 
powiatu krakowskiego 
w piłce nożnej halowej chłopców

28 października w Krzeszowicach odbyły się 
mecze finałowe w halowej piłce nożnej chłop-
ców, zorganizowane w ramach Gimnazjady 
Młodzieży Szkolnej 2016/2017 powiatu kra-
kowskiego.
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W dniach 20-21 paździer-
nika 2016r. uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. Jana Dłu-
gosza w Piekarach wyruszy-
li w daleką podróż do Gnie-
zna, Biskupina i Lednicy. Po-
dróż ta była nie tylko wyprawą 
do wspomnianych miast, ale 

przede wszystkim wyprawą do 
początków Państwa Polskiego. 

W pierwszej stolicy Polski 
- Gnieźnie uczniowie zwiedzili 
multimedialną wystawę w Mu-
zeum Początków Państwa Pol-
skiego, następnie udaliśmy się 
do górującej nad miastem Ka-
tedry. Tam zobaczyliśmy słyn-
ne Drzwi Gnieźnieńskie, trum-
nę św. Wojciecha i wzruszają-
cy pomnik Kardynała Wyszyń-
skiego. Następnie ruszyliśmy 
do Lednicy – miejsca stworzo-
nego przez ś.p. o. Jana Górę. 
Tutaj przeszliśmy przez Bra-
mę Rybę, zobaczyliśmy replikę 
krzyża z Giewontu. Wszyscy 
uczniowie otrzymali pamiątko-
we książeczki o św. Janie Paw-
le II. 

W drugim dniu naszej po-
dróży oglądnęliśmy słyn-
ny Biskupin, który wywarł na 
wszystkich ogromne wrażenie. 
Każdy uczeń mógł sfotografo-
wać się na tle znanej z pod-
ręczników historii bramy pro-
wadzącej do osady. Po dro-
dze zerknęliśmy również na 
muzeum kolejki wąskotorowej �
w Wenecji i ruszyliśmy w dro-
gę powrotną.

Pokażmy 
dzieciom historię

Wszyscy uczestnicy wy-
cieczki przeżyli wyjątko-
wą lekcję historii i patrioty-
zmu, poznali miejsca, od któ-
rych wszystko się zaczęło. Na 
Polach Lednickich widnieje 
ogromny głaz z napisem „Stąd 
nasz ród” i tu namacalnie mo-
gliśmy to odczuć.

Przejeżdżając przez takie 
miejscowości jak: Rzym, We-
necja, Praga, poczuliśmy się 
jak na prawdziwej wyprawie 
po niemal całej Europie. 

Serdecznie dziękuję pre-
zesowi Kraków Airport Rado-
sławowi Włoszkowi za wspar-
cie finansowe naszej wycieczki 
oraz sołtys Zofii Pyli, Barbarze 
Stefańskiej i Alinie Świadek za 
udzieloną pomoc.

p.o. Dyrektora Szkoły 
Podstawowej 

im. Jana Długosza 
w Piekarach 

Maryla Małucha-Kapusta
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Sześć miesięcy temu po-
wstał w Liszkach Klub Seniora. 
Zrzesza on seniorów z terenu 
całej gminy Liszki. Jego preze-
sem została Małgorzata Styryl-
ska, wiceprezesami Józefa Ję-
drzejowska i Grażyna Kowalik, 
skarbnikiem Maria Muta, a se-
kretarzem Zofia Sobesto. 

Obecnie klub zrzesza prawie 
stu członków, ale ciągle przy-
bywają nowi. Lisieckim Klubem 
Seniora kieruje manager Dawid 
Styrylski. Spotkania odbywają 
się w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Liszkach w każdy czwar-

Lisiecki 
Klub Seniora 

tek o godzinie 16:30. Człon-
kowie to osoby, które znalazły �
w sobie chęć do działania, aby 
w jesieni życia nie oglądać �
w samotności czterech ścian. 

Klubowicze pokazują, że 
można cieszyć się życiem, a je-
go tzw. „jesień” może być na-
prawdę złota. Klubowiczki to 
twórcze kobiety, które potra-
fią wykonać piękne rękodzie-
ła, rozwijają swoje umiejęt-
ności i talenty, wymieniają się 
doświadczeniami, a także uczą 
wzajemnie, jak wykonać pięk-
ne serwety, bombki czy biżu-
terię. 

Lisiecki Klub Seniora aktywi-
zuje środowisko ludzi starszych. 
Udział w festynach, piknikach, 
ogniskach czy też kiermaszach 
sprzyja bliższemu poznaniu się, 
ale przede wszystkim umożliwia 
sygnalizowanie potrzeb twór-
czej aktywności przez członków 
klubu. Klubowicze tańczą i śpie-
wają, układają własne piosen-
ki, na spotkania przygotowują 
w domach smakołyki, organizu-
ją imprezy na świeżym powie-
trzu oraz wycieczki piesze, jed-

nym słowem bardzo aktywnie 
spędzają czas. 

Lisiecki Klub Seniora to śro-
dowisko przyjazne dla nowych 
członków, które dzięki integra-
cji, spotkaniom, wspólnym po-
gawędkom i wyjazdom daje ra-
dość w „jesieni życia”. Dzię-
ki współpracy z wójtem Gminy 
Liszki Pawłem Misiem, Klub zor-
ganizował wycieczki do skanse-
nu w Wygiełzowie, Szczawnicy, 
a także do Term Mineralnych �
w Solcu Zdroju.

Dawid Styrylski, 
Monika Cygan
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8 listopada Gimnazjum 
w Mnikowie miało przyjem-
ność gościć uczestników 
kolejnego Gminnego Prze-
glądu Pieśni Patriotycznej 
„Skąd nasz ród...”. Przegląd 
objął honorowym patrona-
tem wójt Gminy Liszki – Pa-
weł Miś, a organizatorkami 
koncertu były Monika Duch-
nik oraz Dorota Kamińska. 

 Na wspólne śpiewanie przy-
jechali do Mnikowa przedstawi-
ciele szkół: w Morawicy, Jezio-
rzanach, Piekarach, Kryspino-
wie, Czułowie, Rącznej, ucz-
niowie ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kaszowie, Szko-
ły Podstawowej w Cholerzynie 
z filią w Mnikowie, Gimnazjum �
w Mnikowie oraz Zespół Pieśni �
i Tańca „Ziemia Lisiecka”, �
a także zaproszeni goście: wójt 
Paweł Miś, kierownik Gminnego 
Zespołu Ekonomiczno-Admini-
stracyjnego Szkół w Liszkach 
Małgorzata Baster-Budziaszek, 
radna Powiatu Krakowskiego 
Zofia Pyla, radny Gminy Liszki 
Sławomir Kącik, sołtys wsi Mni-
ków Barbara Rupikowska oraz 
dyrektorzy szkół, nauczyciele 
opiekunowie i rodzice.

Muzyczno-pat r iot yc zną 
przygodę rozpoczęliśmy już �
w drzwiach mnikowskiego gim-
nazjum - naszych młodych ar-
tystów oraz ich opiekunów wi-
tali szkolni trębacze, grając 
fragmenty piosenek legiono-
wych i dając przedsmak cze-
kających nas wrażeń. Dzięki 
wykonywanym przez poszcze-
gólne zespoły utworom wyru-
szyliśmy z ułanami na wojen-
kę. Wraz z Józefem Piłsudskim 
i jego Kasztanką poznawali-
śmy trudy i bolączki żołnier-
skiego życia. Wreszcie, niosąc 
„serce w plecaku”, przenieśli-
śmy się do okupowanej pod-
czas drugiej wojny światowej 
Warszawy i wysłuchaliśmy „za-
kazanych piosenek” oraz pieś-
ni upamiętniających uczestni-
ków Powstania Warszawskiego 
i partyzantów, których mogi-
ły zdobi biały krzyż. Wtórowa-
ły nam trąbki, gitary klasycz-
ne, gitara elektryczna, akor-
deon, flety proste i poprzecz-
ne, a nawet fletnia pana. Tra-
dycyjnie koncert zakończono 
występem gości i nauczycieli, 
do których już w trakcie pierw-
szego utworu chętnie dołączy-
ła publiczność. Wspólne śpie-
wanie było dowodem na to, że 
rzeczywiście „muzyka łączy 
pokolenia”.

Serdecznie dziękujemy opie-
kunom, którzy tak doskona-
le przygotowali naszych mło-
dych artystów, uczestnikom za 
wspaniałe występy i już dzisiaj 
z niecierpliwością czekamy na 
przyszłoroczne spotkanie.

Joanna Sroka

Przegląd Pieśni 
Patriotycznej 
w Mnikowie
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Dożynki to jeden z najpiękniejszych staro-
polskich obrzędów rolniczych, uroczystość, 
która skłania do refleksji nad trudem rolnika  
i znaczeniem tego zawodu dla pomyślności 
gospodarczej Ojczyzny. 

Tegoroczne Święto Plonów Gminy Liszki odby-
ło się 28 sierpnia w Piekarach. Rozpoczęło się od 
przemarszu tradycyjnego korowodu dożynkowego 
z „Korei” na plac przed szkołą. Tam odprawiona zo-
stała uroczysta Msza Św., której przewodniczył ks. 
Jacek Kasperczyk, proboszcz parafii w Kaszowie, 
natomiast homilię wygłosił proboszcz parafii w Lisz-
kach ks. Władysław Szymoniak. Mszę św. od strony 
muzycznej upiększył udział Gminnej Orkiestry Dę-
tej pod kierownictwem Dawida Roja. 

Po Eucharystii starostowie dożynek Elżbieta �
i Bonifacy Zasadowie przekazali bochen chleba wój-
towi Gminy Liszki Pawłowi Misiowi oraz przewodni-
czącemu Rady Zbigniewowi Kaczorowi, którzy po-
dzielili go wśród przybyłych na uroczystość. 

Następnie przyszedł czas na występy grup do-
żynkowych. Przedstawiciele poszczególnych so-
łectw ośpiewywali samorządowców, przedsię-
biorców oraz rolników związanych z naszą gminą. �
W międzyczasie komisja dokonała wyboru najpięk-
niejszych wieńców. Pierwsze miejsce zajęła grupa z 
Liszek, drugie miejsce przypadło przedstawicielom 
Piekar, natomiast trzecie wywalczyły Jeziorzany. 
Pozostałe grupy wieńcowe otrzymały wyróżnienia. 
Święto plonów to najlepsza okazja do nagrodzenia 
tych „co żywią”. Czternastu najlepszych rolników �
z rąk wójta Pawła Misia oraz sołtys Piekar Zofii Pyli 
otrzymało statuetki i drobne upominki. 

Po części oficjalnej na scenie zaprezentowały się 
zespoły działające w naszej gminie: Zespół Pieśni �
i Tańca „Ziemia Lisiecka”, Grupa Taneczna Esca-
pe, Zespół Chochliki, Kapela „Lajkonik” oraz dzieci 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza z Piekar. 
Uwieńczeniem uroczystości była zabawa taneczna, 
która trwała do białego rana. Uatrakcyjnił ją pokaz 
sztucznych ogni. 

Władze samorządowe Gminy Liszki składają ser-
deczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili 
się do sukcesu tego wydarzenia. Dziękujemy miesz-

kańcom Piekar, którzy podjęli się trudu przygoto-
wania dożynek, Radzie Sołeckiej oraz sołtys Zofii 
Pyli, radnemu Marcinowi Mazurowi, druhom z OSP, 
członkom Stowarzyszenia Przyjazne Piekary, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej Maryli Małusze – Kapuście, 
sportowcom „Tęczy” Piekary oraz wszystkim miesz-
kańcom gminy, którzy wsparli organizację imprezy. 
Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do spon-
sorów, których listę zamieszczamy poniżej.

Jan Pyla PPHU „Promerol”, Międzynarodowy 
Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. �
z o.o. Radosław Włoszek, Urszula i Edward Biel Pro-
ducent Rozdzielnic Elektrycznych, Spółka dla Za-
gospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Pie-
kary, Maria Preneta KBS w Liszkach, Małgorzata 
Pazdor „Romax”, Grażyna Kaczmarczyk Cukiernia 
„Kaczmarczyk”, Stowarzyszenie „Przyjazne Pieka-
ry”, „Diamant” Michał Kruk, Renata i Janusz Wą-
sik, Elżbieta Obrał Sklep Meblowy „ELMER”, Maria �
i Andrzej Kurpińscy „U Jędrusia”, Franciszek i Maria 
Starowicz Firma „FARCO”, F.H.P.U.”Awex” Krzysztof 
Wróbel, Jacek Lelek Transport Przewozowy, Elżbie-
ta i Bonifacy Zasada, OSP Piekary, Krzysztof Wą-
siołek, Krzysztof Łęcki, Adam Mlostek „RIBES”, Da-
niel Więckowski, „Bielenda” Kosmetyki Naturalne, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Minikowa, Kwiaciarnia 
„U Krysi” Krystyna Sowińska, „Superbus” Barbara �
i Witold Zajger, Ośrodek Szkolenia Kierowców „KRU-
PA” w Liszkach Mirosław Krupa, Iwona i Andrzej 
Milc, „Specjały Lisieckie” Janusz Kromka, Małgo-
rzata Maślanka Orimflame, Helena i Józef Wilk Bar 
„Szałas pod sosnami”, Dorota Krupa Przedszko-
le „Smerfusie”, Antoni Rosek „PROGRESS” firma 
budowlano-transportowa, Sławomir Rosek „Trans-
Ros, Jacek Morawiec Zakład Ślusarsko-Produkcyj-
no Usługowy, Michał Suchan, Janina Zaborowska 
Piekarnia Cukiernia „Zaborowscy”, Ryszard Trojan 
„Trojan”, Zofia Maria Wnęk Sklep „Maria”, Andrzej 
Miś Zakład Wędliniarski, Józefa i Jerzy Gralewscy 
„Rusztowania”, Grzegorz i Michał Frankowscy „Za-
kład Kamieniarski”, Dominik Marcisz Mechanika Po-
jazdowa, Zdzisław Królik Sklep „U Zdzicha”, Zespół 
Muzyczny „Creszendo”, Janusz Trojan Piekarnia �
i Cukiernia „Łysa Góra”, Adam Wąsik Hurtownia 
Drobiu, Anna i Dariusz Pietrzyk firma „Anka Cy-
meon”, Produkcja Wędlin Regionalnych „U Mądre-
go” Stanisław Mądry, Pierogarnia „Różana” Karoli-
na Tatarczuk, Małgorzata Soból Krakowska Kapela 
Lajkonik, Janina Olejko. 

ŚwIęTO PLONów 
w PIeKaRacH
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Projekt Stowarzyszenia „WIOSNA” ks. Jacka 
Stryczka, jak co roku udowadnia, że idea mądrej 
pomocy jest wciąż żywa. Mądra pomoc, to taka, 
dzięki której człowiek zaczyna radzić sobie w ży-
ciu, która podnosi poczucie wartości i motywuje 
do pracy. Szlachetna Paczka dociera do ludzi naj-
biedniejszych, po to, aby dawać impuls do zmian. 
Przeciwieństwem tej postawy jest ludzka rosz-

czeniowość, która pokazuje, że pomoc może tak-
że demoralizować. 

Projekt jest dobrze przemyślany, nie opiera się, 
bowiem na dobrych chęciach, lecz na sprawdzonej 
metodologii działań. Przeszkoleni wolontariusze 
„SuperW” odwiedzają rodziny, wchodzą w ich świat, 
wszystko po to, by dostrzec piękno, czyli nieodkry-
te zasoby pozwalające walczyć o lepsze jutro. 

Ideały w Paczce są bardzo ważne gdyż nada-
ją sens naszym działaniom, co pozwoliło na sied-
mioletnią ciągłość Rejonu w Liszkach i Czernicho-
wie. Ludzi w Szlachetnej Paczce łączy zasada „Je-
den za wszystkich wszyscy za jednego”, mówiąca 
o tym, że gdy jeden upada, reszta łączy siły, aby 
pomóc mu powstać. 

Takim sposobem w ubiegłej edycji połączy-
liśmy siły 1 688 osób, aby pomóc 37 rodzinom �
z dwóch gmin. W tym roku armię „SuperW” tworzą 
23 osoby, które odwiedzą prawie 80 domostw. 

Razem możemy więcej i bardziej. Zaprasza-
my ludzi dobrej woli do wspierania Rejonu, po-
mocy w Magazynie podczas Finałowego grudnio-
wego weekendu 10-11.12.2016r., a być może za-
inwestowania kapitału, jako Inwestor Społeczny. 
Na pytania jak można zaangażować się w pomoc 
dla Rejonu chętnie odpowie Lider e-mail: margy.
buczek@gmail.com.

Małgorzata Buczek

Ruszyła kolejna edycja 
Szlachetnej Paczki

W niedzielne popołudnie 21 sierpnia, miłośnicy 
poezji spotkali się w budynku Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Liszkach na wieczorku poetyckim Ja-
cka Raputy. Organizatorem wydarzenia był Urząd 
Gminy w Liszkach, a poprowadziła je Agnieszka 
Pyla, kierownik Referatu Kultury, Promocji i Spor-
tu.

Mieszkający od dziesięciu lat w Londynie au-
tor zaprezentował lisieckiej publiczności swój nie-
dawno wydany tomik poezji „Papierowe serce”. 
W zbiorze znalazły się utwory, które powstawały 
przez kilkanaście lat. Ich tematyka skupia się wo-
kół przemijania, ulotności uczuć, znaczenia miło-
ści. Wiersze zaprezentowała Lucyna Jajko. Wśród 
przybyłych na spotkanie nie mogło zabraknąć Bo-
gusi, ukochanej żony autora a zarazem pierwsze-

wieczór z Jackiem Raputą
go krytyka i recenzenta jego twórczości. Podczas 
rozmowy Jacek Raputa wyjawił, że to właśnie żo-
na namówiła go do wydania wierszy. Na zakoń-
czenie pierwszej części spotkania dwunastoletnia 
Olga Jajko zagrała na keyboardzie skomponowany 
przez siebie utwór. Był to jej prezent dla twórcy.

Druga część wieczorku miała charakter mniej 
formalny. Był wtedy czas na podpisywanie tomi-
ku oraz bezpośrednią rozmowę z autorem. Przy 
lampce wina oraz smacznym ciastku zebrani dzie-
lili się wrażeniami, jakie wywarły na nich zapre-
zentowane utwory. W rozmowach z czytelnikami 
autor wyznał, że cały czas powstają nowe wiersze 
i bardzo prawdopodobnie już niedługo spotkamy 
się na promocji kolejnego tomiku. Już dziś cieszy-
my się na to wydarzenie!
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Rozegrany w dniu 25 wrześ-
nia II Turniej Tenisa Stołowe-
go o Puchar Wójta gminy Liszki 
2016 zorganizowany przez UKS 
„KONTRA” Rączna i współfi-
nansowany przez wójta Pawła 
Misia, zgromadził na starcie 62 
zawodniczek i zawodników z 17 
miejscowości. 

W zawodach startowali ucz-
niowie i mieszkańcy Cholerzy-
na, Liszek, Wołowic, Czułowa, 
Czułówka, Przegini Duchownej, 
Kryspinowa, Czernichowa, Mni-
kowa, Choczni, Piekar, Ściejo-
wic, Wadowic, Brodeł, Sanki, 
Woli Filipowskiej i Kaszowa.

Turniej rozegrany został �
w hali widowiskowo-sportowej 
w Zespole Szkół w Liszkach na 
6 stołach systemem „do dwóch 
przegranych” i „każdy z każ-
dym” w kategoriach szkół pod-
stawowych (chłopców klas 0-4, 
5, 6 i dziewcząt), szkół gimna-
zjalnych (dziewcząt i chłopców) 
oraz w kategoriach seniorek �
i seniorów, w których starto-
wało 8 kobiet i 30 mężczyzn.

Wyniki:

W kategorii Szkół 
Podstawowych dziewcząt: 

1. Emilia Gillert 
(SP Kryspinów)

2. Kinga Kaczmarczyk 
(SP Wołowice)
3. Patrycja Buła 
(SP Liszki)

W kategorii szkół podsta-
wowych chłopców klas 0-4: 
1. Daniel Śmiech 
(SP Cholerzyn)
2. Piotr Fryc 
(SP Cholerzyn)
3. Arkadiusz Piwowarczyk 
(SP Cholerzyn)

Najmłodszemu zawodnikowi 
turnieju Jakubowi Grzesiako-

wi (SP Wołowice) wręczono dy-
plom. 
W kategorii Szkół podstawo-
wych chłopców klas 5-6:
1. Dawid Gala (SP Czułówek)
2. Grzegorz Kuć (SP Czułówek)
3. Mateusz Bereźnicki (SP Cho-
lerzyn)

Wyniki w kategorii Szkół 
gimnazjalnych dziewcząt:

1. Gabriela Suchanek 
(Gimnazjum Chocznia)
2. Barbara Tuchowska 
(Gimnazjum Czernichów)

Wyniki w kategorio szkół 
gimnazjalnych chłopców:

1. Bartłomiej Gala 
(Gimnazjum Rybna)
2. Michał Zalewski 
(Gimnazjum Czernichów)
3. Jakub Kucharz 
(Gimnazjum Wołowice)
�

Wyniki 
w kategorii seniorek:

1. Magdalena Namysł 
(Piekary)
2. Weronika Rakoczy 
(Wołowice)
3. Halina Grzesiak 
(Wołowice)

Wyniki 
w kategorii seniorów:

1. Mirosław Sitko 
(Liszki)
2. Krystian Przebinda 
(Wołowice) 
3. Jan Wójcik 
(Wola Filipowska) 

Opracowanie J.G

II TURNIeJ TeNISa STOłOweGO 

O PUcHaR wóJTa
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Ponad 50 par z całej Polski przyjechało do 
Liszek, aby spróbować swoich sił w I Turnieju 
Tańców Polskich „O Złoty Kłos Lisiecki”. Pa-
tronat nad imprezą objęli: wójt Gminy Lisz-
ki Paweł Miś, starosta Powiatu Krakowskie-
go Józef Krzyworzeka, Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz komisja 
ds. tańców polskich Polskiej Sekcji CIOFF - 
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folk-
lorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.

Turniej zainaugurowano polonezem w wykona-
niu uczestników oraz odśpiewaniem hymnu pań-
stwowego. Następnie wójt Paweł Miś przywitał 
przybyłych gości i dokonał oficjalnego otwarcia 
imprezy. Zanim jednak tancerze turniejowi roz-
poczęli swoją rywalizację, na parkiecie pojawił 
się balet Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Sta-
nisława Hadyny. Artyści zaprezentowali polone-
za z mazurem oraz kujawiaka z oberkiem. Pierw-
szą część występu tancerze wykonali w strojach �
z czasów Księstwa Warszawskiego, natomiast Ku-
jawiaka z Oberkiem zatańczyli w strojach łowi-
ckich (strój ten uznawany jest za jeden z najpięk-
niejszych polskich strojów ludowych). Profesjonal-
ne wykonanie oraz wspaniałe stroje bardzo spo-
dobały się lisieckiej publiczności, która nagrodziła 
występy gromkimi brawami. 

Po tym wstępie przyszedł czas na rywalizację 
turniejową. Odtąd w hali Zespołu Szkół w Liszkach 
królowały polskie tańce narodowe czyli krakowiak, 
polonez, mazur, kujawiak i oberek. Pary rywalizo-
wały ze sobą aż w 11 kategoriach. Reprezentanci 
naszej gminy zatańczyli w 5 z nich i w każdej za-
jęli miejsca na podium. W kategorii I debiut - III 
miejsce wywalczyli Paulina Figuła i Szymon Wąso-
wicz. W kat. I open - III miejsce zajęli Łucja Siej-
ka i Franciszek Brzeziński, w kat. II D na najwyż-

szym stopniu podium stanęli Mał-
gorzata Witalec i Michał Berbeć, 
natomiast II miejsce zajęli Zofia 
Brzezińska i Paweł Tabor. W kat. 
II C - I miejsce wytańczyli Dorota 
Sikora i Wiktor Kasprzycki, nato-
miast w kat. III B - I miejsce za-
jęli Aniela Biczak i Grzegorz Ga-
los, a II Małgorzata Wąsik i Michał 
Sikora.

W trakcie turnieju działała ka-
wiarenka, w której można by-
ło skosztować domowych wypie-
ków wykonanych przez rodziców 
tancerzy z Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Ziemia Lisiecka”, członkinie 
Lisieckiego Klubu Seniora oraz 
przedstawicielki Stowarzyszenia 

„Kryspinów”. Na amatorów kukiełki oraz kiełbasy 
lisieckiej czekało stoisko regionalne. Goście bar-
dzo chwalili sobie domowy smalec z ogórkiem, 
który, jak twierdzili, najlepiej smakuje z lisiecką 
kukiełką. 

Turniej „O Złoty Kłos Lisiecki” miał przybliżyć 
publiczności wielkie bogactwo ukryte w naszych 
tradycyjnych tańcach. Zainteresowanie publicz-
ności potwierdza, że folklor może być atrakcyjny. 

I Turniej Tańców Polskich 
„O Złoty Kłos Lisiecki”
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9 listopada Szkołę Pod-
stawową im. kpt. pil. M. Me-
dweckiego w Morawicy od-
wiedziła brązowa meda-
listka Igrzysk Olimpijskich  
w Rio de Janeiro Maria Sprin-
gwald. W tym wyjątkowym 
spotkaniu, które pozwoli-
ło uczniom poznać z bliska 
osobę znaną w świecie spor-
towym i nie tylko, a równo-
cześnie skromną i otwartą, 
wzięli udział także gimna-
zjaliści z Mnikowa i Liszek 
oraz uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Piekarach. 

Maria Springwald trenuje 
wioślarstwo, sport wymagają-
cy ogromnej siły oraz precyzji 
w ruchach i techniki. Jest rodo-
witą krakowianką. Utytułowa-
na zawodniczka przygotowa-
ła dla uczniów film ze swoje-
go startu na Igrzyskach w Rio, 
a także prezentację ze zdjęcia-
mi. Opowiadała o przygotowa-
niach, wyścigu i samym poby-
cie w Brazylii. Dzieliła się prze-
życiami z wioski olimpijskiej, �
a także ze zwiedzania tak nie-
zwykłego kraju. Każdy mógł zo-
baczyć z bliska jej najcenniej-
sze trofeum – brązowy medal.

Podczas spotkania ucznio-
wie zdobyli wiele informacji �

o wioślarstwie. Dowiedzieli się 
co to są osady, jaką długość 
mają wiosła, a nawet z cze-
go jest wykonana i ile kosztuje 
łódź wioślarska. Po prezenta-
cji każdy miał okazję do zada-
nia pytania naszej medalistce. 
A było ich bez liku i dotyczyły 
bardzo różnych spraw. 

Zawodniczka wyjaśniała, że 
trenuje codziennie i bardzo du-
żo czasu spędza poza domem, 
gdy wyjeżdża na zgrupowania. 
Dla dzieci szczególnie ważne by-
ły początki jej kariery. Okazało 
się, że w V klasie podczas tre-
ningu (w ramach lekcji wycho-
wania fizycznego) w krakow-

Trud się opłaca 
Spotkanie z medalistką olimpijską 

- Marią Springwald

skim klubie wioślarskim, zosta-
ła zaproszona na dalsze spotka-
nia i… już została. Opowiadała 
o sukcesach i porażkach, któ-
re jeszcze mocniej (gdy już się 
z nimi pogodziła) motywowały 
ją do pracy. Padły też pytania �
o szkołę i naukę. Także w tej 
sferze życia Maria Springwald 
ma powody do dumy: absol-
wentka I Liceum Ogólnokształ-
cącego, AGH oraz studentka 
Wydziału Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Na pytanie, jak godzi sport i na-
ukę, odpowiedziała, że to kwe-
stia organizacji oraz samoza-
parcia, bowiem często nie ma 
jej na zajęciach i potem mu-
si nadrabiać zaległości. Dlate-
go uczy się nawet na zgrupo-
waniach, co, po wyczerpują-
cym treningu, jest nie lada wy-
czynem. Wioślarka opowiadała �
o atmosferze wśród zawodni-
czek, a także o relacjach z tre-
nerem. Wyjawiła uczniom rów-
nież swój sekret, że… nie cierpi 
kupować ubrań, a jej ulubione 
słodycze to czekolada.

Maria Springwald swą po-
stawą, uśmiechem na twa-
rzy zyskała ogromną sym-
patię wśród dzieci z Morawi-
cy. Po pamiątkowych zdję-
ciach ustawiały się w kolej-
ce po autograf. Ważne, aby �
w ich pamięci pozostała myśl, 
że trud, zaangażowanie i po-
święcenie opłaca się. Że jeśli 
ma się swoją pasję, którą się 
rozwija i pielęgnuje, to moż-
na osiągnąć sukces. A tak-
że, że można pogodzić sport 
z nauką. 

Anna Soból
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Każdy jubileusz jest okazją 
do świętowania, ale na szcze-
gólną uwagę zasługują tak 
wspaniałe rocznice jak sześ-
dziesięcio-, czy pięćdziesięcio-
lecie pożycia małżeńskiego. �
A właśnie takie jubileusze ob-
chodziły pary małżeńskie zgro-
madzone 16 września w sali re-
stauracji „Romantica” w Mniko-
wie.

Tam właśnie z udziałem wój-
ta Gminy Liszki - Pawła Misia, 
przewodniczącego Rady Gminy 
– Zbigniewa Kaczora, kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego – 
Pawła Lipowczana oraz zastęp-
cy kierownika USC – Katarzyny 
Strojny odbyła się uroczystość 
z okazji Diamentowego i Złote-
go Jubileuszu Pożycia Małżeń-
skiego par z terenu gminy Lisz-
ki. 

W imieniu Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie 
wręczył Jubilatom wójt Paweł 
Miś. Diamentowe Gody obcho-
dziło sześć par, natomiast Zło-
te Gody 14 par z terenu naszej 
Gminy.

Diamentowe Gody (60 lat 
pożycia małżeńskiego) obcho-
dzili Państwo:

Irena i Franciszek Wsołko-
wie, Irena i Marian Zającowie, 

Zofia i Eugeniusz Parowie, An-
na i Stanisław Woźniakowie, 
Stefania i Franciszek Koczwa-
rowie, Kazimiera i Zygmunt 
Górkowie.

Złote Gody (50 lat pożycia 
małżeńskiego) obchodzili Pań-
stwo:

Maria i Władysław Bałyso-
wie, Teresa i Piotr Buldowie, 
Barbara i Stanisław Hajdugo-

„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.
Im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostaje.”

Antoine de Saint-Exupery

Uroczystość Jubileuszu 
Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

wie, Stanisława i Jakub Kuź-
mowie, Stanisława i Kazimierz 
Lipiarzowie, Anna i Stanisław 
Mądry, Irena i Andrzej Nęc-
cy, Barbara i Stanisław Nowa-
kowie, Małgorzata i Władysław 
Poniedziałkowie, Stanisława �
i Tadeusz Przebindowie, Ste-
fania i Józef Trojanowie, Maria �
i Józef Urbańcowie, Zofia i Wła-
dysław Wójcikowie, Józefa i Jó-
zef Żarscy.

 Jubilatom należą się gorą-
ce gratulacje za wspólnie prze-
żyte lata, oraz podziękowania 
za trud włożony w wychowanie 
dzieci, za pracę na rzecz swojej 
rodziny, najbliższego otoczenia 
i całej naszej gminy.

Drodzy Jubilaci gratulujemy 
Wam tak długiego, zgodnego �
i szczęśliwego pożycia małżeń-
skiego oraz życzymy zdrowia, 
spokoju oraz samych rados-
nych dni w dalszym życiu, niech 
ta szczególna dla Was rocznica 
jest okazją nie tylko do wspo-
mnień, ale także do pogodnego 
spojrzenia w przyszłość.

Paweł Lipowczan
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Omawiana książka to zapis wspomnień dra 
Golańskiego z lat 1936 -1945. Jako że zmarły �
w 1991 roku autor był pasjonatem swojego za-
wodu, opowieść dotyczy głównie jego działal-
ności medycznej od ostatnich tygodni przed 
ukończeniem studiów do pierwszych dni po za-
jęciu Krakowa i Liszek przez wojska sowieckie. 

Książkę można podzielić z grubsza na dwie 
części. W pierwszej, obszerniejszej, poznajemy 
życie młodego lekarza pracującego w krakow-
skich szpitalach, a jedno-
cześnie poszerzającego swą 
wiedzę medyczną. Czytelni-
ków „Ziemi Lisieckiej” nie-
wątpliwie w sposób szcze-
gólny zainteresuje druga 
część wspomnień, w któ-
rej Antoni Golański opisuje 
swoją działalność na terenie 
Gminy Liszki. 

Do Liszek autor trafił �
w pierwszych dniach stycz-
nia 1940 roku, po powrocie �
z tułaczki, jaką odbył podczas 
kampanii wrześniowej z per-
sonelem I Kliniki Chirurgicz-
nej. Zamieszkał naprzeciw-
ko budynku Urzędu Gminy, �
w domu nr 137. Ówczesny 
wójt Fryderyk Haubold po-
wierzył mu funkcję lekarza 
gminnego. Potem dodatko-
wo został zatrudniony przez 
Ubezpieczalnię Społeczną. 

Praca dra Golańskiego w Liszkach była peł-
na niebezpieczeństw i to bynajmniej nie z po-
wodu częstego kontaktu z osobami cierpiący-
mi na groźne choroby zakaźne, lecz ze wzglę-
du na jego zaangażowanie w niesienie pomo-
cy ludziom prześladowanym przez władze nie-
mieckie. Nieraz swoimi działaniami narażał się 
na represje ze strony wachmistrza żandarmerii 
niemieckiej Ottona Zeissa. Chyba tylko dzięki 
dzikiemu charakterowi tego sadysty, zmusza-

jącemu go do wściekłej i ślepej pogoni za wro-
gami III Rzeszy, lekarz nie spoczął w jednej ze 
słynnych „mogiłek Zeissa”, rozsianych po po-
lach na terenie naszej gminy.

Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie uczu-
cia towarzyszyły lekarzowi podczas opisa-
nej w książce wizyty w jego gabinecie eses-
mana z ciałem młodej Żydówki, która w roz-
paczliwej ucieczce przed torturami wbiła sobie �
w pierś sztylet. Golański najpierw ostentacyj-

nie stwierdził zgon dziew-
czyny („weib ist kaputt”), 
aby po wyjściu rozczarowa-
nego wachmistrza rozpocząć 
jej reanimację. Przywrócona 
do życia (nóż nie uszkodził 
serca) ofiara Zeissa, o włas-
nych siłach opuściła wieś, by 
szukać bezpiecznego schro-
nienia. Jej wybawca spędził 
parę dni w niepewności, za-
stanawiając się czy wach-
mistrz nie wróci czasem po 
ciało ofiary. Na szczęście za-
pomniał o niej. 

Antoniego Golańskiego 
nie ominął także horror pa-
cyfikacji w Liszkach. W książ-
ce opisuje pokrótce swoje 
przeżycia z 4 lipca 1943 ro-
ku, gdy wraz z innymi miesz-
kańcami wsi leżał pod ka-
townią urządzoną w stodole 
na wzgórzu Maciejówka. Po-

siłkując się opisem zawartym w książce prof. 
Stanisława Rosponda „Zginęli na polu chwa-
ły” poświęcił także kilka akapitów pacyfikacji 
w Kaszowie. Autor wspomniał, że przez pewien 
czas po tych dramatycznych wydarzeniach od-
czuwał wewnętrzny niepokój, a w nocy zrywał 
się z łóżka na odgłos przejeżdżającego drogą 
samochodu. To rozchwianie nerwów było w obu 
miejscowościach dość powszechne. Przez ga-
binet lekarza przewinęło się wtedy wiele osób, 

Okupacyjne wspomnienia 
antoniego Golańskiego

W roku ubiegłym nader szczupła literatura dotycząca dziejów 
naszej gminy wzbogaciła się o nową pozycję. Na rynku księgar-
skim pojawiły się „Wspomnienia lekarza” autorstwa Antoniego 
Golańskiego, doktora medycyny, podczas II wojny światowej 
prowadzącego w Liszkach praktykę, społecznika i żołnierza Ar-
mii Krajowej
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zwłaszcza krewnych zamordowanych, proszą-
cych o leki uspokajające i nasercowe. Pamięt-
nikarz z zafascynowaniem wspomniał o nieofi-
cjalnej wizycie w Liszkach kard. Adama Sapie-
hy, który kilka dni po pacyfikacji odwiedził wieś 
i za pomocą serdecznych słów podnosił na du-
chu garnących się do niego parafian. 

U Golańskiego szukał także pomocy zbiegły 
z Auschwitz Jan Wyroba, członek Narodowej 
Organizacji Wojskowej, aresztowany w dniu pa-
cyfikacji podczas ucieczki z podpalonego przez 
Niemców domu rodzinnego. 

Czytając „Wspomnienia lekarza” poznajemy 
realia wojenne podkrakowskich wsi, pełnych 
wysiedleńców z terenów przyłączonych do Re-
ichu, potem uciekinierów ze wschodnich tere-
nów II Rzeczypospolitej, a od jesieni 1944 roku 
wypędzonych z rodzinnego miasta warszawia-
ków. Antoni Golański był inicjatorem utworze-
nia w Liszkach, głównie z myślą o wygnańcach, 
małego szpitala, w którym przez wiele tygo-
dni opiekował się ciężko chorymi. Sale szpitali-
ku służyły także jako tymczasowe schronienie 
dla ludzi ukrywających się przed władzami oku-
pacyjnymi.

Pewien niedosyt czytelnika musi budzić 
marginalne potraktowanie przez autora włas-
nego zaangażowania w działalność konspira-
cyjną. Tylko zdawkowo wspomina on o powie-
rzonej mu przez dowództwo Armii Krajowej mi-
sji przygotowania na wypadek powstania po-
wszechnego szpitala polowego w Mnikowie, 
spotkaniach konspiracyjnych odbywających się 
w jego mieszkaniu, kontaktach z ks. Józefem 
Lelito ps. Kicha, kapelana Narodowej Organiza-
cji Wojskowej… I to właściwie tyle. Tymczasem 
w monografii Szkoły Rolniczej w Czernichowie 
możemy przeczytać, że ppor. Antoni Golański 
był po pacyfikacji w Liszkach dowódcą kompa-
nii AK „Kuropatwa”. Niestety, lektura „Wspo-
mnień lekarza” nie pozwala nam zweryfikować 
tej informacji. 

Częściową odpowiedź na pytanie dlacze-
go tak się stało przynosi nam wstęp do książ-
ki przygotowany przez syna autora, Jacka Go-
lańskiego, również lekarza. Otóż, wspomnienia 
powstawały w okresie stalinizmu, gdy „władze 
komunistyczne polowały na byłych żołnierzy 
Armii Krajowej” oraz w latach 60. Zwłaszcza �
w tym pierwszym okresie bezpieka wiele by da-
ła za informacje dotyczące konspiracji niepod-
ległościowej. A przecież dr Golański także po 
wojnie spotykał się z towarzyszami walki, m.in. 
wspomnianym ks. Lelito, z którym połączyły go 
więzy przyjaźni. Przypomnijmy, że kapłan ten 
został potem aresztowany przez Urząd Bezpie-
czeństwa Publicznego, osądzony i podczas pro-
cesu kurii krakowskiej skazany za powojenną 
działalność antykomunistyczną.

Wśród opisywanych przez dra Golańskiego 
wydarzeń wojennych na uwagę zasługuje tak-
że epizod wizyty w szpitalu lisieckim członków 
prosowieckiej Armii Ludowej z dwoma ranny-
mi. Jeden z nich zmarł niedługo po przywie-

zieniu z powodu ciężkich ran brzucha. Drugi, 
jak wspomina autor, został wkrótce zawiezio-
ny do szpitala w Krakowie przez pielęgniarkę 
Milę Kopiczyńską. To świadectwo zadaje kłam 
rozpowszechnianej po wojnie przez komuni-
stów wersji propagandowej, jakoby obaj zo-
stali zamordowani przez podwładnych Jana 
Szpondra z lisieckiej NOW.

Trudno w krótkim tekście dać wyraz 
wszystkim refleksjom, jakie nasuwają się �
w związku z lekturą wspomnień dra Anto-
niego Golańskiego, a tym bardziej wymienić 
wątki pojawiające się w książce. Celem tego 
omówienia jest zresztą tylko zasygnalizowa-
nie zawartości publikacji. Kończąc, pragnę za-
chęcić wszystkich zainteresowanych dziejami 
wojennymi gminy Liszki do lektury „Wspo-
mnień lekarza”. Gdzie można książkę dostać? 
Ja swój egzemplarz kupiłem w księgarni in-
ternetowej. O ukazaniu się tej pozycji poin-
formowałem pracowników biblioteki gminnej, 
może więc niedługo i tam się ona pojawi…

Antoni Golański, Wspomnienia lekarza 
1936-1945, Wyd. Libron, Kraków 2015.

Adam Kowalik
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Likom Sp. z o. o. uprzej-
mie informuje, że od 1 stycz-
nia 2017 roku będzie jedynym 
podmiotem uprawnionym do 
prowadzenia działalności w za-
kresie zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków na tere-
nie Gminy Liszki.

Umowy zawarte przez  Pań-
stwa z PPHU PROMEROL S.A. 
zostaną rozwiązane za porozu-
mieniem stron w dniu 31 grud-
nia 2016 roku.

Nowe umowy dotyczące 
zbiorowego zaopatrzenia w wo-
dę oraz zbiorowego odprowa-
dzania ścieków w najbliższym 
czasie zostaną dostarczone do 
Państwa przez pracowników Li-
kom Sp.  o. o., którzy będą po-
siadali legitymacje służbowe 
oraz pisemne upoważnienie. 
Prosimy o zapoznanie się i pod-
pisanie ww. umów.

Faktury, rozliczenia

Informujemy, że od 1 stycz-
nia 2017 roku płatności za wo-
dę i ścieki należy regulować �
z Likom Sp. z o. o. Inkasenci 
będą mieli możliwość wystawia-
nia faktur, jednak nie będą po-
bierać należności z tego tytułu.
• Okres rozliczeniowy: 2 mie-

siące�

• Rozliczenie: na podstawie 
wskazania wodomierza 

• Termin zapłaty: 14 dni od 
daty wystawienia. 

• Sposób płatności: przelew 
na� indywidualny numer 
konta bankowego za-
mieszczony na fakturze

Awarie 

W celu zgłoszenia awarii po-
za godzinami pracy spół-
ki należy nagrać zgłosze-
nie na automatycznej cen-
trali pod numerami telefo-
nu: 12 280 65 30, 12 280 65 
40. Po usłyszeniu sygnału na-
leży podać imię, nazwisko, nu-
mer telefonu, adres bądź miej-
sce awarii wraz z krótkim opi-
sem zdarzenia. Po zakończe-
niu połączenia należy ocze-
kiwać na kontakt inżynie-
ra dyżurnego (nr zastrze-
żony). Informujemy, że in-
terwencje będą podejmowane 
w trybie całodobowym.

Zaplanowane prace 
modernizacyjne i związane 

z nimi przewidziane 
przerwy w dostawie wody 

O zaplanowanych pra-
cach konserwacyjnych bę-
dziemy informowali Pań-

stwa z wyprzedzeniem po-
przez rozwieszenie zawia-
domień na tablicach ogło-
szeń, słupach energetycz-
nych itp., a także poprzez 
umieszczenie informacji na 
stronach internetowych: 
www.likom.biz, www.lisz-
ki.pl, www.facebook.pl/Li-
kom.Spzoo

Ponadto będzie moż-
liwość uzupełnienia zgo-
dy na otrzymywanie po-
wiadomień (tzw. newslet-
ter) o przewidzianych prze-
rwach w dostawie wody na 
wskazany przez Państwa 
adres e-mail. 

Przyłączenia nieruchomo-
ści do sieci wodociągowej 

i/lub kanalizacyjnej 

W celu podłączenia do sie-
ci wod-kan należy zgłaszać się 
wyłącznie do Likom Sp. z o.o. 
tj. Liszki 5. Procedura podłą-
czenia dostępna jest na stro-
nie: www.likom.biz

Dołożymy wszelkich starań, 
by w możliwie najlepszy sposób 
służyć Państwu, a podejmowa-
ne przez nas działania przynio-
sły zadawalający skutek.

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 odpowiada. Autorzy treści, w tym zlecenio-
dawcy reklam i ogłoszeń naruszający prawo lub prawem chronione dobra 
osób trzecich powinni się liczyć z odpowiedzialność karną lub cywilną. Re-
dakcja ma prawo odmówić publikacji takich treści.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, 
podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych mate-
riałów bez podania przyczyny.

Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.
Poprzez przekazanie materiału do publikacji przekazujący oświadcza, że 

jest jego autorem lub posiada zgodę autora na jego publikację. Przedruk 
gazety w całości lub fragmentach bez zgody Redakcji wzbroniony.
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Sklep SPAR Liszki sponsorem 
wystawy fotograficznej Moniki Kozień

„ŚWIATŁEM MALOWANE” - okolice Liszek okiem fotografa
SPaR Liszki czynny jest codziennie przez całą dobę

Liszki 469, 32-060 Liszki
tel. 690 602 141
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I Turniej Tańców Polskich „O Złoty Kłos Lisiecki” 
w obiektywie Kuby więcka 

www.kubawiecek.wordpress.com


