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Jak co roku, Lisieccy Przedsiębiorcy za 
pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Liszkach przekazali słody-
cze na paczki z okazji Dnia Św. Mikołaja.

W tym roku obdarowaliśmy 210 dzieci. Ta 
wspaniała akcja mogła mieć miejsce tylko i wy-
łącznie dzięki hojności sponsorów, którzy z za-
angażowaniem po raz kolejny podjęli się tego 
sympatycznego przedsięwzięcia. Należą do nich 
właściciele firm: STEBAR – Pani Barbara Stecz-
ko-Przybylska, PROMEROL – Pan Jan Pyla, Pie-
karnia Łysa Góra - Pan Janusz Trojan, Spółka 
nad Zalewem – Pan Szymon Jaśkowiak, Specja-
ły Lisieckie – Pan Janusz Kromka, Kwiaciarnia  
u Krysi - Pani Krystyna Sowińska i Aramgat 
P.H.U. - Pan Paweł Stochmal.

Korzystając z okazji pragniemy wszyst-
kim Państwu, którzy nie pozostajecie obo-
jętni na potrzeby najmłodszych mieszkań-
ców Gminy, złożyć najserdeczniejsze ży-
czenia wszelkiej pomyślności w Nowym 
Roku. Odważnych marzeń i ich spełnienia, 
mądrych decyzji i konsekwencji w ich re-
alizacji, wsparcia i oddania najbliższych 
oraz powszechnego szacunku. By dobroć 
i życzliwość jakimi obdarowujecie innych 
wróciły do Państwa zwielokrotnione jako 
świadectwo Waszej szlachetności.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności – Wójt 
Gminy Liszki Paweł Miś

Liszki 
– Mikołaj 2015

Samorząd Małopolski przyznał Gminie 
Liszki 2 mln zł refundacji za zrealizowa-
ną już halę sportową przy Zespole Szkół  
w Liszkach (inwestycja kosztowała  
7,5 mln zł).

Samorząd Małopolski rozdysponował oszczęd-
ności powstałe po zrealizowanych i rozliczonych 
inwestycjach w ramach Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
O powstałych oszczędnościach Urząd Marszał-
kowski poinformował gminy prosząc o zgłaszanie 
wniosków o refundację dużych inwestycji – prze-
de wszystkim oświatowych, sportowych, drogo-
wych – realizowanych od 2007r., już zrealizowa-
nych i zapłaconych. Decyzją Samorządu Woje-
wództwa z terenu Powiatu Krakowskiego refun-
dację otrzymają: Czernichów (1,5 mln zł), Liszki, 
Wielka Wieś (4 mln zł) i Zielonki (1,5 mln zł). Gmi-
na Liszki – obok hali sportowej przy Zespole Szkół  
w Liszkach – wystąpiła również o refundację budo-
wy nowego skrzydła budynku przy Zespole Szkół  
w Liszkach (koszt inwestycji: 1,3 mln zł).

Przyznanie tych środków to niewątpliwie 
efekt zaangażowania i rozmów Wójta Pawła Mi-
sia, Przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa 
Kaczora i Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji  
i Rozwoju Łukasza Krupy oraz przychylności 
Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka 
Krupy i Wicemarszałka Województwa Małopol-
skiego Wojciecha Kozaka.

Urząd Gminy Liszki

2 mln zł 
dla Gminy Liszki
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Inwestycje 2015 r. 
w Gminie Liszki

Baczyn

Budowa peronu przystankowego – 4 400,08 zł
Wykonanie oświetlenia ulicznego – 23 370,00 zł

Budzyń

Wymiana okien w budynku Domu Ludowego –  
10 933,54 zł
Projekt przebudowy drogi gminnej – 12 915,00 zł
Naprawa oświetlenia ulicznego – 2 400,00 zł
Projekt budowy chodnika wraz z peronem  
przystankowym wzdłuż drogi powiatowej –  
6 949,50 zł

Cholerzyn

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 
– 28 182,78 zł

Chrosna

Roboty budowlane przy kanalizacji sanitarnej – 
183 773,02 zł
Remont drogi gminnej wraz z wjazdem – 25 468,32 zł
Remont pętli autobusowej – 2 460,00 zł
Budowa peronu z kostki pod wiatę – 3 548,08 zł
Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej –  
5 289,00 zł
Oprawy oświetlenia ulicznego – 1 206,58 zł
Lampy oświetlenia ulicznego – 1 400,00 zł
Wykonanie remontu w Domu Ludowym – 5 440,82 zł

Czułów

Remont drogi gminnej – 2 500,59 zł
Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej 
– 250 000,00 zł
Wykonanie inwentaryzacji sieci wodociągowej 
wraz z wykonaniem odkrywek sieci - 5 852,00 zł
Odwodnienie i remont Szkoły Podstawowej –  
28 752,74 zł

Jeziorzany

Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 12 600,00 zł
Wykonanie systemu monitoringu placu zabaw –  
1 739,84 zł

Kaszów

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – 21 302,25 zł
Projekty sieci kanalizacji sanitarnej – 9 434,00 zł
Prace przy drodze gminnej (odwodnienie, remont, 
umocnienie rowu)  – 12 201,36 zł
Projekt budowlany chodnika wraz  z odwodnie-
niem drogi wojewódzkiej – 24 477,00 zł
Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 1 100,00 zł
Budowa szatni sportowej – 848 499,49 zł
Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej 
– 22 762,38 zł

Kryspinów

Remont drogi gminnej – 1 230,00 zł
Malowanie korytarza przy holu w Szkole Podsta-
wowej – 7 441,93 zł

Liszki

Projekt przebudowy drogi gminnej – 6 765,00 zł
Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem 
wzdłuż drogi wojewódzkiej – 18 942,00 zł
Zakup wiat przystankowych – 5 658,00 zł
Wykonanie oświetlenia ulicznego – 7 500,00 zł
Remont korytarza w Zespole Szkół – 4 999,00 zł
Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół 
– 67 212,33 zł
Oznakowanie przeciwpożarowe dobudowanej czę-
ści Zespołu Szkół – 530,00 zł
Przebudowa pomieszczenia garażu na pomiesz-
czenie archiwum Urzędu Gminy – 29 812,49 zł
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Liszkach -  
84.870,00 zł

Mników

Prace przy drodze gminnej (remonty, przebudo-
wa)  – 92 484,18 zł
Wykonanie rowu odwadniającego przy drodze 
gminnej – 2 690,70 zł
Remont budynku Domu Ludowego – 15 997,52 zł
Wymiana pomp CO w Gimnazjum – 4 164,62 zł
Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum na 
cele przedszkola – 13 000,00 zł
Przyłączenie pompowni ścieków w budynku Gim-
nazjum – 2 929,00 zł
Remont kanalizacji sanitarnej w Gimnazjum –  
2 054,10 zł
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Modernizacja sterowania pompowni wody –  
9 713,95 zł
Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 16 200,00 zł
Wiercenie studni – ujęcia wody  – 97 883,40 zł

Morawica

Projekt rozbudowy wodociągu i kanalizacji –  
15 586,56 zł
Remont dróg gminnych – 48 393,88 zł
Zakup wiat przystankowych – 10 500,00 zł
Dotacja celowa na budowę miejsc postojowych – 
33 000,00 zł
Modernizacja hydroforni na ujęciu wody – 
58 656,78 zł
Odwodnienie działek przy przepompowni ścieków 
– 22 083,84 zł
Wiercenie studni  – 105 042,00 zł
Budowa budynku kompleksu szkolnego –  
9 491 105,38 zł
Badania archeologiczne przy budowie kompleksu 
szkolnego – 127 428,00 zł
Plansza graficzna dla budowy Szkoły Podstawowej 
– 1 230,00 zł
Aktualizacja dokumentacji na budowę Szkoły Pod-
stawowej – 6 150,00 zł
Projekt połączenia wykonanej studni z istniejącą 
infrastrukturą – 7.995,00 zł 

Piekary

Prace przy budowie zbiornika przeciwpowodzio-
wego – 14 760,00 zł
Koncepcja budowy ronda – 6 027,00 zł
Projekt adaptacji remizy OSP na cele przedszkola 
– 8 000,00 zł
Remont toalet w budynku Szkoły Podstawowej –  
1 500,00 zł
Pomiary geodezyjne do przepompowni wody –  
10 455,00 zł
Ekspertyza techniczna budynku pod wykorzysta-
nie na hydrofornię wody – 2 214,00 zł
Dokumentacja połączenia hydroforni z siecią wo-
dociągową – 47 355,00 zł

Rączna

Remont drogi gminnej – 11 482,05 zł
Dotacja celowa na modernizację drogi powiatowej 
– 30 000,00 zł
Utwardzenie peronu przystankowego – 1 020,90 zł
Budowa oświetlenia ulicznego – 6 535,00 zł
Wiercenie studni – ujęcia wody – 93 391,44 zł
Modernizacja sterowania pompowni wody –  
7 764,70 zł
Remont szatni na boisku sportowym LKS STRA-
ŻAK – 14 518,30 zł
Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej –  
9 800,00 zł
Projekt adaptacji istniejących pomieszczeń w bu-
dynku Szkoły Podstawowej – 11 500,00 zł
Zakup pompy na ujęciu wody w Rącznej – 7 047,09 zł 
Roboty instalacyjne w budynkach Szkoły Podsta-
wowej – 4 950,00 zł

Ściejowice

Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 26 300,00 zł
Przebudowa przepustów pod drogą gminną –  
37 718,00 zł

Mników, Morawica, Chrosna, Kaszów

Budowa kanalizacji sanitarnej Kaszów – 26 930,71 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej Mników – 
47 450,19 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej Morawica-Chrosna 
– 41 513,46 zł

Morawica, Chrosna, Mników, Kaszów

Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej –  
57 946,53 zł

Morawica, Chrosna

Budowa kanalizacji sanitarnej – 75 217,45 zł
Czułów, Baczyn
Projekt połączenia wodociągu Czułów – Baczyn – 
30 045,50 zł

Kryspinów, Budzyń (2015-2016)

Budowa chodnika prawostronnego i lewostronnego 
wraz z odwodnieniem przy drodze wojewódzkiej – 
879 965,66 zł  tym gmina 439 982,83 (2016 r.)

Rączna, Budzyń, 
Liszki, Piekary

Wykonanie nawierzchni asfaltowych – 194 327,70 zł

Chrosna, Jeziorzany

Wiata przystankowa – 10 325,85 zł

Mników, Chrosna, Morawica,  Cholerzyn, 
Budzyń, Kryspinów, Liszki

Przewóz osób – 12 270,00 zł

Mników, Kaszów, Morawica, 
Chrosna, Piekary, Kryspinów

Tablice pamiątkowe – 1 377,60 zł

Wszystkie 
miejscowości

Dopłata Gminy do zbiorowego zaopatrzenia w wo-
dę i odprowadzania ścieków – 1 464 539,83 zł
Remont cząstkowy dróg – 7 4722,50 zł
Wykonanie nawierzchni asfaltowych – 69 624,77 zł
Zakup kruszywa na remont dróg – 85 000,00 zł 
Zimowe utrzymanie dróg – 128 790,00 zł
Lokalny transport zbiorowy – 1 525 867,10 zł
Znaki i tablice drogowe – 1 709,70 zł
Przewóz materiałów do budowy i remontu dróg – 
30 000,00 zł
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Dzieje Narodu wspominane 
u progu rocznicy 1050-lecia 
Chrztu Polski i zaistnienia jej 
na arenie politycznej ówczesnej 
Europy zmusza nas do reflek-
sji, zadumy nad jej trudną ale 
jakże wspaniałą historią. Dlate-
go jak ścieżka dydaktyczna na 
morawickim wzgórzu, tak też 
powstający pomnik, to przy-
wołanie tej szlachetnej i wspa-
niałej karty naszego narodu. To 
pokazanie, że można zniewolić 
człowieka, powalić go na kola-
na a nawet wdeptać ziemię, ale 

ducha , godności, honoru nikt 
mu nie może odebrać. On tyl-
ko sam może się tego pozbawić 
sprzedając się w niewolę. Dla-
tego przywołujmy nie duch lę-
ków , ale potęgę ducha narodu 
zamkniętego w postawach ry-
cerstwa, wspaniałych dowód-
ców, powstańców, zesłańców, 
walczących żołnierzy Państwa 
Podziemnego, męczenników 
miłości Ojczyzny zakatowanych  
i pomordowanych jak ci po  
1944 r. przez NKWD, SB, Infor-
macje Wojskową.
Redakcja: Chyba szczególnie 
właśnie w Święta Bożego Naro-
dzenia odkrywamy w sobie po-
trzebę bycia razem – w rodzi-
nie, społeczności lokalnej, po-
trzebę umacniania wspólnoty  
i budowania jedności…

Redakcja: Podjął się Ksiądz 
Proboszcz realizacji pięknej idei 
– budowy koło Kościoła pw. Św. 
Bartłomieja w Morawicy Po-
mnika Niezłomnym – Ojczyzna. 
Czego uczą dzisiejszych Nas 
wczorajsi Bohaterowie – Żołnie-
rze Niezłomni, Wyklęci?
ks. Władysław Palmowski, 
Proboszcz Parafii św. Bar-
tłomieja Apostoła w Mora-
wicy: Realizacja projektu Po-
mnika  „NIEZŁOMNYM – OJ-
CZYZNA” jest dziełem ludzi do-
brej woli, którzy postanowili 
przywołać pamięć o osobach, 
które bardziej umiłowali Wol-
ność Ojczyzny niż własne życie.  
W dobie dzisiejszego pędu, by-
le ja miał to czego pragnę, na-
wet za cenę sprzedania siebie, 
czy własnych wartości i idea-
łów nie mówiąc nieraz o dobru 
wspólnym. Trzeba przypomnieć 
o bohaterach z dziejów naszej 
historii, którzy potrafili w każ-
dej nawet bardzo trudnej sytu-
acji kraju pokazać, że to co naj-
cenniejsze wynieśli z rodziny,  
a stając po stronie służby Oj-
czyźnie zawsze byli gotowi do 
ofiary dla niej.
Redakcja: Zbliżają się Święta 
Bożego Narodzenia – jakie sło-
wa chciałby Ksiądz Proboszcz 
skierować do mieszkańców  
i włodarzy Gminy, co przeka-
zać, na co uczulić?
ks. Władysław Palmowski: 
Niezłomność i siła Narodu Pol-
skiego wypływała i wypływa  
z wartości wyniesionych z domu 
rodzinnego. Przenikniętego wia-
rą w Boga i miłością drugiego 
jak uczy nas Ewangelia. Utra-
ta wiary, podeptanie wartości 
Ewangelii, to najkrótsza droga 
zniszczenia dziś tożsamości Na-
rodu Polskiego. Dlatego obser-
wujemy u wielu bezrozumnych 
nawet polityków uwielbienie Eu-
ropy a pogardę dla tego co Pol-
skie – nasze. Szukania pomocy 
u obcych jak to działo się kiedyś 
w historii, a zakończyło się znik-
nięciem Polski z mapy Europy.

ks. Władysław Palmowski: 
Rodzina polska chociaż prze-
żywa swój kryzys i jest szar-
pana różnymi problemami to 
jednak jeszcze nie utraciła 
swojej dziejowej wartości. Mo-
że niektórzy zapomnieli o niej, 
ale przecież nigdy nie jest za 
późno otrząsnąć się i zacząć 
od nowa budować jej wartość. 
Dziś wydaje także wspaniałych 
synów zdolnych służyć dru-
gim. Przecież nowi polscy bło-
gosławieni O. Michał Tomaszka  
i O. Zbigniew Strzałkowski wy-
rośli w polskiej rodzinie na na-
szej ziemi, chociaż życie odda-
li z miłości dla ubogich i bied-
nych Peru (Red.: na początku 
grudnia Kościół ogłosił błogo-
sławionymi polskich francisz-
kanów – O. Michała Tomasz-
ka i O. Zbigniewa Strzałkow-
skiego, którzy zginęli za wia-
rę 9 sierpnia 1991r. w Peru  
z rąk terrorystów; są oni pierw-
szymi polskimi błogosławiony-
mi misjonarzami męczennika-
mi i pierwszymi męczennikami 
w historii Peru).
Redakcja: …angażujemy się  
w lokalne inicjatywy na rzecz 
drugiego człowieka, w pomoc 
innym…
ks. Władysław Palmowski: 
Idą Święta Bożego Narodzenia – 
Bóg się rodzi – Miłość w szcze-
gólny sposób do nas przycho-
dzi w osobie dziecka. Potrzeba 
z naszej strony także miłości, 
by przyjąć to Dziecię, by przy-
jąć siebie nawzajem w rodzinie. 
Zdobyć się na progu rozpoczę-
tego Roku Jubileuszowego Mi-
łosierdzia, na zanurzenie swe-
go serca w Miłosierdziu Boga, 
by wypełnić je i uczynić być go-
towym w służbie drugiego. Po-
trzeba wyciągnąć swą dłoń do 
drugiego w geście przeprosze-
nia i przebaczenia ludzkiej sła-
bości. Potrzeba być gotowym 
na przyjęcie też daru miłości od 
drugich, bo nie ma na świecie 
człowieka tak biednego, by nie 
mógłby dać coś drugiemu i nie 

Nie lękajcie się nigdy Miłości, 
która się rodzi w sercach Waszych
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7 listopada 2015 r. w Pa-
rafii św. Bartłomieja w Mo-
rawicy odbyła się uroczy-
stość wmurowania kamieni 
węgielnych pod pomnikiem 
Niezłomnym – Ojczyzna.

Współorganizatorem uroczy-
stości był Okręgowy Inspekto-
rat Służby Więziennej w Krako-
wie. Dyrektor Okręgowy Służ-
by Więziennej w Krakowie płk 
Krzysztof Trela i dyrektorzy za-
kładów karnych z małopolski 
przygotowali kamienie węgielne 
do pomnika z miejsc więzienia  
i kaźni Żołnierzy Niezłomnych.

Pomnik zaprojektował prof. 
Czesław Dźwigaj i niesie on 
w swoim wizerunku elemen-
ty mówiące o wartościach, nie-
złomności i bohaterstwie Naro-
du Polskiego. Kamieniem wę-
gielnym będzie ziemia z miejsc 
pochówków Niezłomnych i ka-
mienie z więzień, w których ich 
mordowano. Mur symbolizujący 
ich niezłomną postawę do koń-
ca, przyjmie ich imiona i na-
zwiska. Przyjmie pamięć o ca-
łych oddziałach i każdym osob-
no. Patronat Honorowy nad bu-
dową pomnika przyjęli: Metro-
polita Krakowski ks. Kardynał 
Stanisław Dziwisz; Instytut Pa-
mięci Narodowej; NSZZ Soli-
darność.

Niezłomnym 
– OjczyzNa

ma na świecie człowieka tak bo-
gatego, który by nie potrzebo-
wał już nic od drugiego. 
Redakcja: ...z optymizmem, 
nadzieją i ufnością patrzymy  
w przyszłość
ks. Władysław Palmowski: 
Przebaczenie, miłość, nadzieja, 
optymizm i ufność pozwalają 
nam dziś patrzeć w przyszłość. 
Jak ona będzie to naprawdę za-
leży to tylko od nas. Co my da-

my dziś swoim najbliższym, są-
siadom, społeczności w której 
żyjemy, czym się podzielimy  
z innymi. Ale najważniejsze czy 
zasiadając do stołu wigilijne-
go potrafimy tam zanieść ra-
dość, miłość drugiego, odna-
leźć wiarę w Boga i odkryć du-
mę ze swej Ojczyzny i z tego, 
że jestem Polakiem. Niech Wa-
sze wspólne przygotowanie się 
do Świąt Bożego Narodzenia  

i ich przeżycie wypełni Wasze 
serca ciepłem miłości, a Wasze 
domy duchem tradycji narodo-
wej. Niech Boże Dziecię błogo-
sławi w zdrowiu, jedności i wy-
pełnia radością, że jesteście 
razem. Niech trudne i boles-
ne chwile zostaną odmienione,  
a pokój zagości na stałe pośród 
Was. Nie lękajcie się nigdy Mi-
łości, która się rodzi w sercach 
Waszych.
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Miłość do Ojczyny jest tym 
rodzajem miłości, który wy-
maga szczególnej troski, a gdy 
sytuacja tego wymaga, bez-
względnego poświęcenia. Trud 
oddania się tej miłości procen-
tuje zwłaszcza gdy w jej cieple 
ogrzewa się i wzrasta młode 
pokolenie, przyszłość Narodu. 
Słowa Św. Jana Pawła II „nie 
zgubicie pamięci, bo człowiek 
bez pamięci jest osobą pozba-
wioną przyszłości” doskonale 
oddają powagę sytuacji i były 
inspiracją zrodzenia się wspa-
niałej patriotycznej inicjatywy. 
Bowiem rokrocznie Szko-
ła Podstawowa nr 2 im. św. 
Królowej Jadwigi w Kaszo-
wie podejmuje się organi-
zacji Turnieju Wiedzy o Pol-
sce.

Turniej o zasięgu gmin-
nym w IV edycji przerodził się  
w międzygminne kulturalne 
wydarzenie. Tak można nazwać 
tę inicjatywę, w której obecnie 
uczestniczyło aż 11 szkół pod-
stawowych z gmin Liszki i Czer-
nichów. Turniej odbył się 10 li-
stopada 2015 roku w centrum 
konferencyjno – restauracyj-
nym „Szafran”. Dzięki uprzej-
mości właścicieli obiektu or-
ganizacja przedsięwzięcia ze 

względu na liczne zaintereso-
wanie szkół była możliwa i do-
datkowo zyskała walor donio-
słości.

Jak na Turniej przystało,  
w loży Jury zasiadło wiele zna-
komitych postaci m. in: Pa-
ni Jolanta Gancarz (pasjonat-
ka historii, autorka książek), 
Pani dr Joanna Wieliczka-Sza-
rek (autorka książek historycz-
nych dla dzieci i dorosłych), Pa-
ni Anna Duszyk (nauczyciel hi-
storii SP w Kryspinowie), zaś 
Pan dr Jarosław Szarek (pra-
cownik Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Krakowie) był eks-

pertem. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się Wójtowie obu 
gmin: Czernichów – Pan Szy-
mon Łytek i Liszki – Pan Paweł 
Miś, który objął Turniej swym 
Patronatem. Obecnością za-
szczycili Nas także przedsta-
wiciele samorządu lokalnego: 
Jan Baran (sołtys wsi Kaszów), 
Krzysztof Krupa (sołtys wsi 
Rączna), Dagmara Pilis i Janusz 
Trojan (radni wsi Kaszów) oraz 
Piotr Tyrka (radny wsi Rączna).

Konkurs rozpoczęła prezen-
tacja poszczególnych drużyn, 
których nazwy odnosiły się do 
wielkich postaci historycznych 
tj. Józef Piłsudski - SP Rączna, 
Bolesław Chrobry – SP Morawi-
ca, Władysław Jagiełło - SP Wo-
łowice, Jadwiga Andegaweń-
ska - SP Kryspinów, Mieszko I  
– SP Rybna, Jan III Sobieski 
– SP Piekary, Kardynał Stefan 
Wyszyński - SP Jeziorzany, Ta-
deusz Kościuszko – SP Kaszów, 
Zawisza Czarny – SP Liszki, Ka-
zimierz Wielki - SP w Cholerzy-
nie oraz Jan Paweł II - SP Ka-
szów-Wyźrał. Drużyny przed-
stawiały dowolną kilkuminuto-
wą inscenizację, a ocenie pod-
legały oryginalność i kreatyw-
ność wykonania oraz zaanga-
żowanie wszystkich członków 

Relacja z IV Międzyszkolnego 
Turnieju Wiedzy o Polsce

A Ty jak bardzo Kochasz Polskę?
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wszystkim uczestnikom i Zwy-
cięzcom konkursu. Przybyłym 
Szanownym Gościom dzięku-
jemy za zaszczycenie obecnoś-
cią i włączenie się w pracę Ju-
ry. Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności kierujemy do Wójta Pa-
na Pawła Misia i Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Krakowie 
za objęcie Turnieju Patronatem 
i ufundowanie cennych nagród 
oraz do firmy OrPitKol, któ-
ra corocznie wspiera finanso-
wo nasze działania i zapewnia 
godną oprawę organizowane-
go konkursu. Dziękujemy rów-
nież właścicielom „Szafrana” 
za bezpłatne udostępnienie lo-
kalu, a także wszystkim tym, 
którzy włączyli się w przygoto-
wanie i organizację Turnieju.

Konkurs przygotowały i pro-
wadziły nauczycielki: Jolanta 
Oracz, Grażyna Kurzeja i Boże-
na Żak.

Dyrektor Szkoły 
Stanisława Buczek

zespołu. Ta część konkursu by-
ła bardzo widowiskowa, gdyż 
uczniowie przygotowali się sta-
rannie, przyodziewając histo-
ryczne szaty, tworząc wspania-
łe scenki i przemówienia.

Następnie odbyły się cztery 
rundy pytań z zakresu historii 
i geografii Polski o zróżnicowa-
nym stopniu trudności, prze-
platane zadaniami praktyczny-
mi propagującymi polską trady-
cję i kulturę (plecenie wianków, 
wykonanie wycinanki łowickiej, 
a nawet sporządzenie trady-
cyjnej polskiej sałatki jarzy-
nowej). Po rozegraniu wszyst-
kich konkurencji nie wyłoniono 
zwycięzcy, bowiem cztery dru-
żyny uzyskały najwyższą licz-
bę punktów, w związku z czym 

odbyła się przewidziana regu-
laminem dogrywka. Kapitano-
wie drużyn odpowiadali kolejno 
na losowane z puli pytania (do 
pierwszego błędu). Po emo-
cjonującej i wyrównanej walce 
zwyciężyła Szkoła Podstawowa 
w Jeziorzanach. Drugie miej-
sce zajęli Gospodarze – SP Nr 2  
w Kaszowie, zaś trzecie – Szko-
ła Podstawowa w Cholerzynie  
z filią w Mnikowie.

Zwycięska drużyna ze Szko-
ły Podstawowej im. Ojca św. 
Jana Pawła II, której opieku-
nem była Pani Dyrektor Graży-
na Granda, otrzymała Puchar 
Jadwigi – Króla Polski. Każda 
drużyna biorąca udział w kon-
kursie otrzymała dyplom oraz 
nagrody rzeczowe dla szkół: 
książki, gry planszowe o tema-
tyce historycznej oraz puzzle. 
Wszyscy uczestnicy konkur-

su otrzymali książki, maskotki 
i słodycze, a członkowie trzech 
najlepszych drużyn zostali na-

grodzeni dodatkowo odtwarza-
czami MP4 lub pendrive’ami.

Organizatorzy Turnieju Wie-
dzy o Polsce składają niniej-
szym serdeczne gratulacje 
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„Ojczyzna to nasz zbio-
rowy obowiązek” pisał  
C. K. Norwid, dlatego też  
z inicjatywy Pani Doroty Ka-
mińskiej odbył się po raz ko-
lejny Gminny Przegląd Pieś-
ni Patriotycznej, tym razem 
w Gimnazjum im. Ks. Józefa 
Poniatowskiego w Mnikowie.

Wzięło w nim udział 10 chó-
rów reprezentujących nastę-
pujące szkoły: SP w Kaszowie  
nr 1 i nr 2, SP w Piekarach, SP 
w Kryspinowie, SP w Jeziorza-
nach, SP w Cholerzynie z fi-
lią w Mnikowie, SP w Rącznej, 
SP w Czułowie, Zespół Szkół  
w Liszkach, Gimnazjum w Mni-
kowie, Zespół Pieśni i Tańca 
„Ziemia Lisiecka”, który zain-
augurował krokiem Poloneza tę 
uroczystość.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, 
czy młode pokolenie Polaków 
zna pieśni patriotyczne, to po 
przeglądzie w Mnikowie, może-
my śmiało powiedzieć, że tak. 

Młodzi wykonawcy sięgnęli za-
równo po pieśni legionowe, żoł-
nierskie, jak i po utwory Jacka 
Kaczmarskiego, Adama Asnyka, 
Juliana Tuwima czy Krzysztofa 
Klenczona. Udowodnili, że nie-
obce są im teksty nawet sprzed 
pięciu dekad, nie mówiąc już  
o „Rocie” Marii Konopnickiej, 
która dwukrotnie zabrzmiała 
podczas tego niecodziennego 
spotkania.

Przegląd ten, bez wątpienia, 
był okazją do połączenia poko-
lenia młodych ludzi z pokole-
niem ich rodziców, czy dziad-
ków. Chyba nie było osoby, któ-
ra nie zrobiła użytku ze swoich 

strun głosowych, pragnąc we 
wspólnym śpiewie znaleźć ra-
dość świętowania. Dowodem te-
go był końcowy występ zapro-
szonych gości, nauczycieli, któ-
rzy pod batutą Pani Doroty Ka-
mińskiej zaśpiewali z podziałem 
na głosy męskie i żeńskie pieśń 
pt. „Przybyli ułani pod okienko” 
ku uciesze zgromadzonej pub-
liczności, która dopingowała 
swoich uczących.

Możemy śmiało stwier-
dzić, że pieśni patriotyczne bli-
skie są sercu każdego Polaka. 
To one dźwigają z kolan, upad-
ku, rezygnacji, dają radość  
i moc, oczyszczają i burzą mury.  
A w czym tkwi ich fenomen? – 
w słowach, charakterystycznym 
rytmie i nieskomplikowanej me-
lodii (z małymi wyjątkami). To 

Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych 
„Skąd nasz ród…” w Mnikowie
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właśnie pieśni patriotyczne są 
trwałym dziedzictwem polskiej 
kultury. Cieszmy się, że ta lek-
cja historii już na stałe wpisała 
się do kalendarza imprez gmin-
nych.

Dziękujemy Pani Dorocie Ka-
mińskiej za kultywowanie w na-
szej gminie tradycji narodowych. 
Wszystkim nauczycielom – opie-
kunom chórów za to, że poświę-
cili swój czas, aby przygoto-
wać wspaniałe występy. Byli to:  
p. Sylwia Warchocka, p. Ane-
ta Kowalik, p. Marta Surówka, 
p. Barbara Szewczyk, p. Jolanta 
Majka, p. Anna Kruczek, p. Ka-
tarzyna Sikora, p. Dorota Kamiń-
ska, p. Robert Pazera, p. Jacek 
Włodarczyk, p. Edward Macheta.

Dziękujemy także goś-
ciom, którzy przyjęli zaprosze-
nie i swoją obecnością uświet-
nili tę uroczystość, tj. dyrekto-
rom szkół, radnej Powiatu Kra-
kowskiego p. Zofii Pyla, p. prof. 
Małgorzacie Poniedziałek – Ho-
norowej Obywatelce Gminy 
Liszki, p. Janowi Kowalczyko-
wi – wieloletniemu organizato-
rowi imprez muzycznych w na-
szej gminie, proboszczowi mni-
kowskiej parafii – ks. Stanisła-
wowi Święciakowi, p. Barbarze 
Rupikowskiej- sołtys Mnikowa  
i radnemu Sławomirowi Kąciko-
wi. W sposób szczególny dzię-
kujemy wójtowi Gminy Liszki  
p. Pawłowi Misiowi za obecność, 
a także za objęcie patronatem 
imprezy, ufundowanie nagród  
i poczęstunku.

Na koniec dziękujemy wszyst-
kim artystom – uczniom szkół 
naszej gminy, którzy pokazali, 
że są prawdziwymi patriotami, 
Dzięki Wam, w Mnikowie, by-
ło niezwykle uroczyście, biało-
czerwono i radośnie.

Życzymy, aby śpiewanie pieś-
ni patriotycznych zakorzeniło się 
na dobre w naszej gminie i stało 
się popularne, niezbędne i trady-
cyjne. Chrońmy to nasze dobro, 
śpiewając gromko na kolejnych 
przeglądach. Już dziś zaprasza-
my za rok do Mnikowa! To wspól-
ne śpiewanie jest niekończącą 
się rozmową z poprzednikami 
oraz listem muzycznym wysyła-
nym do następnych pokoleń.

Gimnazjum 
im. Ks. Józefa Poniatowskiego 

w Mnikowie
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Dnia 10 listopada 2015r.  
w Szkole Podstawowej nr 1  
w Kaszowie odbył się uroczy-
sty apel upamiętniający waż-
ną rocznicę w dziejach Polski 
– Odzyskanie Niepodległości.

Uczniowie klasy drugiej  
pod kierunkiem wychowawczyni  
p. Renaty Mądry oraz p. Jolan-
ty Piwowarczyk przedstawili te-
atrzyk pt. „Sprawa wagi pań-
stwowej”. Drugoklasiści bardzo 
zaangażowali się w przygoto-
wanie przedstawienia ucząc się 
ról na pamięć, pracując nad ład-
ną recytacją tekstów oraz sa-
modzielnie wykonując kukieł-
ki. Ponadto uczniowie wszyst-
kich klas zaprezentowali przy-
gotowane zespołowo pieśni pa-
triotyczne. Pani dyrektor Barba-
ra Szewczyk dziękując twórcom 
patriotycznego przedstawienia, 
podkreśliła jego wartość wycho-
wawczą i artystyczną. Na ko-
niec zachęciła uczniów do wzię-
cia udziału razem z rodzicami  
w uroczystościach połączonych 
z patriotycznym śpiewaniem 
oraz do oglądania relacji z ob-
chodów Święta Niepodległości.

Obchody Święta Niepodległości 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kaszowie

Obchody Święta Niepodległości 
w Szkole Podstawowej w Kryspinowie

Rocznica odzyskania niepodległości,  
a wraz z nią uroczyste świętowanie tego 
wielkiego wydarzenia dla wszystkich Po-

laków, na stałe wpisała się w kalendarz 
szkolnych uroczystości naszej szkoły.

Z tej okazji uczniowie kla-
sy VI pod okiem Pani Izabe-
li Witkowskiej i Pana Jacka Wło-
darczyka przygotowali słowno 
– muzyczną inscenizację przy-
bliżającą najważniejsze wyda-
rzenia związane z kształtowa-
niem się granic naszej Ojczyzny.  
W dniu 9 listopada mieliśmy oka-
zję uczestniczyć we wspaniałej 
lekcji historii i patriotyzmu... 

Izabela Witkowska
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Świetny, ponadczasowy tekst Aleksan-
dra Fredry, wartka akcja, barwne kostiu-
my i pełne charakteru i żywiołu role inter-
pretowane przez aktorów Teatru Albertus, 
sprawiły, że sala teatralna w Mnikowie po 
prostu pękała w szwach! Ba! Nie tylko wi-
downia. Podczas granego po raz ostatni spek-
taklu „Damy i huzary”, publiczność zajęła miej-
sca również na scenie! Fakt tak dużego zainte-
resowania ostatnimi przedstawieniami w Tea-
trze Albertus dowodzi, iż klasyka polskiej litera-
tury jest niezastąpiona i cieszy widzów w każ-
dym wieku. Wszak publiczność Teatru Albertus 
to w dużej mierze ludzie młodzi, którzy zajmu-
ją miejsca na widowni na godzinę przed spek-
taklem.

Teatr Albertus w Mnikowie występuje na włas-
nej scenie nieprzerwanie od piętnastu lat. Jest 
grupą działającą przy parafii św. Brata Alberta  
w Mnikowie. Nie dziwi więc fakt, że tym razem 
na scenie w charakterze aktora stanął ksiądz 
proboszcz Stanisław Święciak, który w auten-
tyczny sposób wcielił się w rolę kapelana hu-
zarów i został niezwykle ciepło przyjęty przez 
publiczność. 

OBSADA

DAMY:
Orgonowa – Ewa Sikora
Dyndalska – Agnieszka Majda
Aniela – Renata Lach – Pawłowicz
Zosia – Magdalena Meus
Józia – Urszula Kącik
Fruzia – Ewa Balicka
Zuzia – Aldona Dymek

HUZARZY:
Major – Michał Koźbiał
Rotmistrz – Jarosław Baster
Sierżant – Robert Koźbiał
Grześ – Marcin Misztal
Rembo – Jerzy Dymek
Porucznik – Mariusz Rupikowski
Michał – Przemysław Kwoka
Huzar – Robert Lach / Przemysław Kwoka
Huzar młodszy – Jakub Kwoka
Gościnnie w roli Kapelana 
– ks. Stanisław Święciak

Scenariusz i reżyseria – Dorota Kamińska

Teatr ma wiele planów i pomysłów na przy-
szłość. Posiada coś, co daje nowe siły, a czasem 
unosi aktorów jak na skrzydłach. Udało mu się 
pozyskać to, co w teatrze najważniejsze – szero-
ką, niepowtarzalną widownię przybywającą nie 
tylko z terenów Gminy Liszki, ale też z całego 
powiatu. Dla niej podejmuje kolejne przedsię-
wzięcia. Już dwukrotnie został uhonorowany na-
grodą Powiatu Krakowskiego za wybitne osiąg-
nięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. W „Damach 
i huzarach” pokazał, że przebywanie z publicz-
nością jest jego najszczerszą radością.

„Damy i huzary” 
na 15-lecie Teatru albertus
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Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” zrodził 
się z potrzeby serca i marzenia Pani Anny Kru-
czek. Z potrzeby serca, aby ukazywać dzieciom, 
młodzieży i dorosłym piękno kultury i tradycji 
polskiej, a w szczególności polskich tańców na-
rodowych; z marzenia o zespole, który nie tylko  
w kraju, ale i poza jego granicami będzie promo-
wał polską kulturę ludową i chronił tę część na-
szego dziedzictwa narodowego, jaką jest polski 
taniec ludowy i narodowy.

Zespół działa od września 2015 r. i skupia 55 
dzieci w wieku od 3 do 16 lat z naszej gminy oraz 
gmin sąsiednich. Są to zarówno dzieci, które do-
piero rozpoczynają przygodę z tańcem, jak i tan-
cerze z kilkuletnim doświadczeniem. W programie 
zajęć jest nauka polskich tańców regionalnych  
i narodowych oraz podstawy tańca klasycznego. 
Dzieci uczą się także śpiewu. Zajęcia odbywa-
ją się w następujących grupach: „0” – 3,4 latki, 
przygotowawcza – dzieci w wieku 5-9 lat, repre-
zentacyjna – dzieci z wcześniejszym doświadcze-
niem tanecznym i pary turniejowe.

Kierownikiem, choreografem i instruktorem 
jest Pani Anna Kruczek, wieloletnia tancerka Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk”, pedagog, całym ser-
cem oddana dzieciom. Honorowy patronat nad 
zespołem objął Wójt Gminy Liszki Pan Paweł Miś.

Od chwili powstania zespół bardzo aktywnie 
działa i uświetnia swoimi występami uroczystości 
gminne. Na Gminnym Przeglądzie Pieśni Patrio-
tycznych w SP w Mnikowie grupa reprezentacyj-
na zatańczyła poloneza i zaśpiewała kilka pieśni 
patriotycznych. Młodzi artyści zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. Pokaz tak bardzo się podobał, 
że zespół otrzymał propozycję występu na Dniu 
Seniora w Mnikowie. Tu oprócz poloneza i śpiewu 
Seniorzy mogli zobaczyć polkę, krakowiaka i ober-
ka w wykonaniu par „turniejowych”. Występ zespo-
łu został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność.

Szczególną grupą w zespole są pary tzw. „tur-
niejowe”, to znaczy tancerze i tancerki tańczą-

cy polskie tańce narodowe – krakowiaka, polkę, 
oberka, kujawiaka i mazura w formie towarzy-
skiej. Pary te uczestniczą w wojewódzkich i ogól-
nopolskich Turniejach Tańców Polskich w formie 
towarzyskiej. Od września do końca listopada 
2015r. odbyło się kilka takich turniejów: woje-
wódzkie w Bielsku – Białej i Ujeździe k/Łodzi oraz 
ogólnopolskie w Malborku i Katowicach. W każ-
dym z nich nasze pary nie tylko uzyskiwały awans 
do finałów (choć konkurencja jest bardzo silna), 
ale także stawały na podium, niejednokrotnie na 
najwyższym jego stopniu.

Bycie w zespole to ciężka praca, trud, godziny 
treningów, ale to także, a może przede wszyst-
kim świetna zabawa i atrakcyjna forma spędza-
nia wolnego czasu. W zespole dzieci nawiązują 
sympatie, przyjaźnie, uczą się współpracować  
w grupie, wspierać się wzajemnie w trudnych 
chwilach, cieszyć się sukcesami nie tylko swoimi, 
ale także kolegów. Podczas przerw i na specjalnie 
w tym celu zorganizowanych spotkaniach (ostat-
nio „andrzejki”) młodsze i starsze dzieci wspólnie 
się bawią, tańczą, grają w różne gry, uczestni-
czą w zabawach sportowych. Zawsze jest wtedy 
mnóstwo żartów i śmiechu.

W planach zespołu są występy nie tylko na te-
renie gminy Liszki, ale także promowanie nasze-
go regionu w całej Polsce i za granicą, poprzez 
uczestnictwo w ogólnopolskich i międzynarodo-
wych festiwalach i przeglądach folklorystycznych. 
Pragniemy, aby Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Li-
siecka” wciąż się rozwijał i stał się piękną wizy-
tówką naszej Gminy.

Gorąco zachęcamy dzieci, które lubią taniec  
i śpiew do wstępowania w szeregi zespołu. Za-
praszamy także do odwiedzania naszej strony 
internetowej i śledzenia na bieżąco działalności 
zespołu (www.facebook.com/zpitziemialisiecka) 
mail: kontakt@ziemialisiecka.com.pl).  

Muzykę, radość, taniec, śpiew...– to i jeszcze 
więcej znajdziesz w Zespole Pieśni i Tańca „Zie-
mia Lisiecka”. Przyjdź, zapraszamy!

Agata Witalec

z marzeń 
rodzą się rzeczy wielkie…
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W niedzielę, 15 listopa-
da w budynku Gimnazjum 
w Mnikowie odbył się po  
raz piąty Dzień Seniora or-
ganizowany przez Komitet 
Społeczny (Stowarzyszenie) 
przy Gimnazjum w Mniko-
wie.

Prężnie działające mło-
de mamy co roku zaprasza-
ją ok. 120 seniorów i senior-
ki. Mimo czasem złej pogody 
licznie odpowiadają na nasze 
zaproszenia, bawią się razem  
z nami, śpiewają, przy kawie  
i ciastku odświeżają znajomości  
i przyjaźnie sprzed lat. Po pro-
stu przychodzą, żeby pobyć 
trochę ze sobą, porozmawiać  
i przypomnieć sobie jak to by-
ło kiedyś. Doskonałym przy-
kładem dla nas młodych jest 
jedna z naszych seniorek, Pani 
Bronia, która za rok będzie ob-
chodziła 100 urodziny, zawsze 
uśmiechnięta, pełna radości, 
czasem mimo złego samo-
poczucia zaszczyca nas swo-
ja obecnością. Właśnie dla ta-
kich chwil warto organizować 
takie spotkania tym najstar-
szym, którzy często są zapo-
minani i pozamykani we włas-
nych czterech ścianach dla sa-
mych siebie. Te ich uśmiechy  
i sama obecność dopingują 
nas do dalszej pracy.

W tym roku to święto 
upiększyli zaproszeni goście 
oraz piękne występy dzieci. 
Przed naszymi seniorami za-

prezentowali się: Zespół Pieś-
ni i Tańca „Ziemia Lisiecka” 
pod przewodnictwem Pani 

„Bo życie to bal jest nad bale…”

Ani Kruczek – dzieci nie tyl-
ko śpiewały, ale również tań-
czyły; śpiewem pochwalił się 
chór Szkoły Podstawowej  
w Cholerzynie z filią w Mniko-
wie pod przewodnictwem Pa-
ni Joli Majki; uczniowie nasze-
go Gimnazjum z programem 
przygotowanym na święto  
11 listopada, nad którymi pie-
cze miały Pani Kamińska oraz 
Pani Chochoł.

Serdecznie wszystkim dzię-
kujemy za przybycie oraz 
uświetnienie tej jakże wspania-
łej imprezy, podziękowania kie-
rujemy też do Pani Dyrektor 
Moniki Duchnik za udostępnie-

nie budynku szkoły oraz za po-
moc.

FLORIANKI
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W dniu 6 grudnia br., w hali 
widowiskowo-sportowej w Ze-
spole Szkół im. św. Jana Kante-
go w Liszkach odbył się V Woje-
wódzki Turniej Tańców Polskich 
w formie Towarzyskiej „O czap-
kę św. Mikołaja”.

Wszystkich zgromadzonych 
gości, polonezem przywitał re-
prezentacyjny zespół Gminy 
Liszki - Zespół Pieśni i Tańca 
„Ziemia Lisiecka” oraz wszyscy 
uczestnicy turnieju. 

Organizatorami turnieju by-
li: Fundacja im. Ks. Siemasz-
ki, Gmina Liszki, Zespół Pieśni 
i Tańca „Ziemia Lisiecka” oraz 
Zespół Szkół w Liszkach. Pa-
tronat Honorowy nad turniejem 
objęli Wójt Gminy Liszki Pan Pa-
weł Miś oraz Starosta Krakowski 
Pan Józef Krzyworzeka. Patro-
nat merytoryczny nad turniejem 
sprawowała Komisja ds. Tańców 
Polskich Polskiej Sekcji CIOFF. 

Projekt zrealizowano przy 
wsparciu finansowym Powiatu 
Krakowskiego oraz Gminy Lisz-
ki.

W rywalizacji tanecznej wy-
startowało 51 par w wieku od  
4 do 40 lat i powyżej. Najmłod-
si na parkiecie byli Kinga Owca  
i Alan Sroka reprezentujący 
Zespół Taneczny „Chochliki” 
działający przy Fundacji im. Ks. 
Siemaszki w Piekarach, choć 
nie zajęli miejsca na podium to 

ich debiut był bardzo udany. Po 
raz pierwszy w turnieju wzię-
ło udział także 12 innych par, 
wśród których były dwie pary 
z Ukrainy z Zespołu „Polunycz-
ka” (Truskaweczka) – Roman 
Czuba i Anastazja Czuba oraz 
Nazari Kowalowski i Weronika 
Priachina. Na parkiecie królował 
krakowiak, kujawiak, oberek  
i mazur - najpiękniejsze polskie 
tańce narodowe.

Turniej został uświetniony 
występami zespołów z Ukrainy. 
Swoje tańce zaprezentował Po-
pularny Dziecięco - Młodzieżowy 
Zespół Tańca Ludowego „Polu-
nyczka” oraz Zespół „Samocwi-
ty” z Lwowa. Występy naszych 
przyjaciół zostały nagrodzone 
gromkimi brawami.

Wojewódzki Turniej Tańców 
Polskich w formie Towarzyskiej 
„O czapkę św. Mikołaja” jest 
imprezą wyjątkową. Co roku 
„Mikołaj”, zostawia dla 
wszystkich tancerzy upo-
minki, a zwycięzcy turnie-
ju otrzymują Mikołajowe 
czapki oraz ufundowane 
przez Wójta Gminy Liszki 
puchary. Nikt nie wyjeż-
dża z Liszek z pustymi 
rękami a wszystkie buzie 
są zawsze uśmiechnięte.

W turnieju wzięły 
udział następujące ze-
społy:

1.  Zespół Pieśni i Tańca „Dob-
czyce” z Dobczyc 

2.  Klub Tańców Polskich „Maki  
i Powoje” z Krakowa 

3. Dziecięcy Zespół Folklo-
rystyczny „Ozorkowianie”  
z Ozorkowa 

4.  Zespół Taneczny „ Chochliki” 
działający przy Fundacji im. 
Ks. Siemaszki w Piekarach 

5. Zespół Pieśni i Tańca „Be-
skid” z Bielska Białej 

6. Międzyszkolny Ludowy Ze-
spół Pieśni i Tańca „Krako-
wiak” z Krakowa

7.  Zespół Pieśni i Tańca „Zie-
mia Lisiecka” reprezentujący 
Gminę Liszki 

8. Popularny dziecięco - mło-
dzieżowy zespół tańca ludo-
wego „Polunyczka” 

9.  Zespół „Samocwity” ze Lwo-
wa 

Wyniki turnieju:

Kat. 0 (4-6 lat)
I miejsce – Franciszek Brze-

ziński i Łucja Siejka - Zespół 
Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka”

II miejsce – Emil Białoń i Ga-
briela Ulbrych - Zespół Pieśni  
i Tańca „Ziemia Lisiecka”

III miejsce – Nazari Kowa-
lowski i Weronika Priachina  
- Popularny dziecięco-młodzie-
żowy zespół tańca ludowego 
„Polunyczka” 

Kat. I debiut (7-9 lat)
I miejsce – Bartosz Moska-

ła i Natalia Jaskowska - Zespół 
Taneczny „Chochliki” z Fundacji 
im. Ks. Siemaszki

II miejsce – Jakub Pytel  
i Gabriela Murzyn - Zespół Pieśni 
i Tańca „Dobczyce” z Dobczyc 

III miejsce – Stanisław Bie-
niek i Anna Hojna - Zespół Pieśni 
i Tańca „Dobczyce” z Dobczyc 

Kat. I open (7-9 lat)
I miejsce – Dominik Bigaj  

Gmina Liszki 
ambasadorem tańców polskich
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Polskich „Maki i Powoje” z Kra-
kowa 

Kat. VI open (27-39 lat)
I miejsce – Jakub Stadnicki  

i Monika Bronowska - Zespół Pieś-
ni i Tańca „Beskid” z Bielska Białej

II miejsce – Zbigniew Banyś 
i Ewa Głowacz Berbeć - Zespół 
Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka”

Kat. VII open (40 lat i po-
wyżej)

I miejsce – Marcin Boroń i Ag-
nieszka Boroń - Klub Tańców Pol-
skich „Maki i Powoje” z Krakowa

II miejsce – Janusz Kozień  
i Lucyna Sławińska – Targosz - 
Zespół Pieśni i Tańca „Dobczy-
ce” z Dobczyc

III miejsce – Wojciech Ryb-

i Aleksandra Klimek - Między-
szkolny Ludowy Zespół Pieśni  
i Tańca „Krakowiak” 

II miejsce – Paweł Tabor  
i Zofia Brzezińska - Zespół Pieś-
ni i Tańca „Ziemia Lisiecka”

III miejsce – Grzegorz Bi-
zoń i Magdalena Bronowska - 
Zespół Pieśni i Tańca „Beskid”  
z Bielska Białej 

Kat. II C (10-12 lat)
I miejsce – Michał Klimek  

i Julia Guzy - Klub Tańców Pol-
skich „Maki i Powoje” z Krako-
wa 

II miejsce – Wiktor Kasprzy-
cki i Dorota Sikora - Zespół 
Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka”

Kat. II D (10-12 lat)
I miejsce - Kornel Woźniak 

i Julia Klimek- Zespół Pieśni  
i Tańca „Dobczyce” z Dobczyc

II miejsce – Michał Berbeć 
i Małgorzata Witalec - Zespół 
Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka”

III miejsce – Maciej Szew-
czyk i Kaja Kolińska - Zespół 
Pieśni i Tańca „Dobczyce”  
z Dobczyc

Kat. III open (13-15 lat)
I miejsce – Grzegorz Galos  

i Aniela Biczak – Zespół Pieśni  
i Tańca „Ziemia Lisiecka”

II miejsce – Michał Sikora 
i Małgorzata Wąsik – Zespół 
Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka”

III miejsce – Mikołaj Szafra-
niec i Julia Pater – Miedzyszkol-
ny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 
„Krakowiak”

Kat. IV open (16-18 lat)
I miejsce – Mikołaj Boroń  

i Klaudia Bonarek - Klub Tańców 
Polskich „Maki i Powoje” z Kra-
kowa 

II miejsce – Mateusz Pilecki 
i Barbara Nowak - Klub Tańców 

czyk i Barbara Rybczyk - Zespół 
Pieśni i Tańca „Beskid” z Bielska 
Białej

Pragniemy podziękować 
wszystkim sponsorom, 

którymi byli:
1. Państwo Ewa i Janusz Trojan 
- Pracownia Piekarniczo-Cukier-
nicza “Łysa Góra” Kaszów
2. Pani Katarzyna Bielenda - 
Firma Bielenda Kosmetyki Na-
turalne sp.zo.o. Kraków
3. Państwo Joanna i Jan Jasio-
łek - Firma „Oris” z Wołowic
4. Panowie Józef Baran, Szymon 
Jaśkowiak - Karczma Rohatyna 
Kryspinów
5. Panowie Szymon Jaśkowiak, 
Józef Baran - Ośrodek Rekrea-
cji i Wypoczynku Nad Zalewem 
sp.zo.o. 
6. Pańtwo Karolina Szmatloch  
i Pan Jan Soból - Firma Ubez-
pieczenia Soból Liszki
7. Państwo Anna i Kazimierz 
Wąsik - Sklep wielobranżowy 
Max-Market Kaszów
8. Państwo Grażyna i Zdzisław 
Królik - Sklepu „U Zdzicha” Pie-
kary
9. Pan Andrzej Urbaniec firma 
„Budmix” Kaszów
10. Pani Janina Zaborowska Pie-
karnia i cukiernia Zaborowscy 
Kaszów
11. Państwo Marzena i Mateusz 
Klag Firma „Eco service” Chrza-
nów
12. Państwo Agata i Krzysztof 
Wróbel Firma Awex Liszki
13. Pan Stanisław Soból Firma 
Colormax Piekary
14. Państwo Anna i Adam Pro-
wicz Firma Akces Dance Kra-
ków

 Anna Kruczek
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Gdy w Warszawie polity-
cy przerzucają się obietnicami, 
a w terenie urzędnicy rozkła-
dają ręce twierdząc, że na nic 
nie ma pieniędzy – mieszkań-
cy małych miejscowości, wsi 
i miasteczek, organizują się  
i podejmują inicjatywy, któ-
re udowadniają, że liczy się 
zapał, wiara w sukces i lokal-
na solidarność. Przykładem ta-
kiej zorganizowanej inicjatywy 
jest Stowarzyszenie Nasz Cho-
lerzyn, które od 6 lat, najpierw 
pod przewodnictwem Stani-
sława Ryszki, a obecnie Kry-
styny Ryszki, działa i pokazu-
je wszystkim malkontentom, 
że jeśli się chce, to się da. Wy-
starczy działać! W tym roku 
Stowarzyszenie doprowadziło 
do utworzenia już drugiego we 
wsi, nowocześnie wyposażone-
go placu zabaw i rekreacji „In-
teGRACJA”.

Stowarzyszenie Nasz Chole-
rzyn powstało w 2009r. z ini-
cjatywy mieszkańców i sympa-
tyków wsi Cholerzyn. Za głów-
ny cel przyjęło sobie polepsza-
nie jakości życia mieszkańców 
tej miejscowości. Pozyskując 

zewnętrzne środki finansowe 
(unijne, rządowe i samorządo-
we oraz od sponsorów), Stowa-
rzyszeniu udało się zrealizować 
szereg projektów polepszają-
cych miejscową infrastruktu-
rę. W ramach zagospodaro-
wania zaniedbanych terenów, 
stworzono schludny skwer re-
kreacyjny z tablicą informującą  
o historii miejscowości. Przy 
popularnej trasie rowerowej 
zlokalizowana została przystań 

rowerowa, dzięki czemu tury-
ści mają możliwość odpoczyn-
ku i schronienia się przed desz-
czem. Przy szkole podstawowej 
utworzono plac zabaw dla dzie-
ci. Część funduszy na te inicja-
tywy uzyskano w ramach Ma-
łych Programów finansowa-
nych przez LGD Stowarzysze-
nie Korona Północnego Krako-
wa. Dbając o więzi społeczno-
ści lokalnej organizuje się sze-
reg imprez, jak np. cykliczne 
spotkania opłatkowe i zabawy. 
Zgodnie ze statutem organiza-
cji prowadzona jest działalność 
promująca turystykę krajową  
i zagraniczną. Członkowie Sto-
warzyszenia pomagają ludziom 
w potrzebie uczestnicząc w róż-
nych akcjach, m.in. „Szlachetna 
Paczka” czy „Odbudowa Szkoły  
w Nepalu”. Działalność Stowa-
rzyszenia Nasz Cholerzyn jest 
dowodem na to, że mieszkańcy 
małych miejscowości chętnie 
angażują się w pracę społecz-
ną widząc jej wymierne efekty.

W mijającym roku Sto-
warzyszenie zostało jednym  
z dwunastu laureatów konkur-
su grantowego „Wspieramy Są-

Wystarczy 
działać!
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wia Ryszka, Resteuracja Ro-
mantica Stefan Madyda, Zakład 
Elektryczny Krzysztof Sabura, 
Drukarnia Vega-Druk Krzysztof 
Jarosz, Paweł Konkol, Krysty-
na Ryszka, Halina Gmachow-
ska, Teresa i Zdzisław Kadula, 
Aneta Jolanta Olas, Jerzy i Ma-
rek Szyma, Brygida i Edward 
Lorek.

Realizacja projektu nie by-
łaby możliwa bez pracy spo-
łecznej mieszkańców Chole-
rzyna. Wśród nich byli: Artur 
Lipiarz, Piotr Podsiadło, Robert 
Kaczor, Przemysław Haber, Łu-
kasz Cyganik, Jacek Konderak, 
Wojciech Bulda, Aneta i Grze-
gorz Włodarczyk, Adam Wró-
bel, Tomasz Hyla, Tadeusz Hy-
la, Tomasz Wcisło, Andrzej 
Wcisło, Arkadiusz Glanowski, 
Józef Bator, Mateusz Lorek, 
Krzysztof Meus, Michał Rysz-
ka, Jarosław Kadula, Andrzej 
Gmachowski, Paweł Kaczor, 
Marian Sroka, Łukasz Jarosz  
i Anna Awdykowicz.

Z pomocą przyszli również: 
Renata i Marek Kaczor, Danu-
ta Szarek, Romuald Górka, Lu-
cyna Kaczor, Jerzy Senderek  
i Agata Lorek.

Uroczystość otwarcia i po-
święcenia placu InteGracja, 
odbyła się 6 grudnia w obec-
ności sponsorów, mieszkańców  
i zaproszonych gości. Jak na ten 
dzień przystało nie zapomniał 
o nas Mikołaj, który przybył na 
kładzie z workiem łakoci.

Wszystkim zaangażowanym 
w imieniu Stowarzyszenia Nasz 
Cholerzyn i mieszkańców wsi 
składamy serdeczne podzięko-
wania!

siadów” organizowanego przez 
Kraków Airport. Otrzymało do-
finansowanie do budowy wiej-
skiego placu zabaw i rekrea-
cji „InteGRACJA”. Wśród zain-
stalowanych urządzeń znala-
zły się zarówno te dla dzieci, 
jak i dla osób dorosłych. Jest 
tu także urządzenie dla osób 
niepełnosprawnych. Dzięki te-
mu plac stanie się miejscem 
nie tylko zabawy, ale także in-
tegracji.

Oprócz członków Stowarzy-
szenia Nasz Cholerzyn, w rea-
lizację tej oddolnej inicjatywy, 
zaangażowali się mieszkańcy 
wsi Cholerzyn oraz szereg in-
stytucji i lokalnych podmiotów 
gospodarczych.

Szczególne podziękowania 
należą się dla głównego sponso-
ra projektu – Kraków Airport.

Wielkie wyrazy wdzięczno-
ści adresowane są do PPHU 
PROMEROL SA w Kryspinowie, 
dzięki któremu plac zabaw mo-
że poszczycić się wspaniałym 
ogrodzeniem. Działkę pod bu-
dowę placu użyczyła Spółka 
Dla Zagospodarowania Wspól-
noty Gruntowej Wsi Cholerzyn.

Wsparcie organizacyjne, fi-
nansowe i materialne przeka-
zały instytucje, firmy i osoby 
prywatne: Urząd Gminy Lisz-
ki, Rada Sołecka Wsi Chole-
rzyn, PHU WANTA oddział Kra-
ków, Usługi Projektowe Archi-
tekt Małgorzata Staśkiewicz, 

Geoplan Józef Studnicki, Kata-
rzyna i Jacek Bielenda, A.H S.J 
Hardt i Wspólnicy, Ipsen Logi-
stics Sp. z o.o, Trans Handel Ja-
nusz Steczko, Usługi transpor-
towe i koparko-ładowarką Bog-
dan Ryszka, Stanisław Kaczor, 
Jan Kaczor, Specjały Lisieckie 
Janusz Kromka, Piekarnia Łysa 
Góra Ewa i Janusz Trojan, Pie-
karnia Zaborowski Janina Za-
borowska, Żwirownia Star-Kop 
Krzysztof Urbańczyk, Karczma 
Rohatyna, Karczma Skansen 
Smaków, Pizzeria Paolo, Dra-
best Sp. z o.o, Elektro Perfekt 
Zbigniew Fryc, Centrum Bu-
dowlane Pro Domino, Pracow-
nia Calix Tomasz Biegun, Kan-
celaria Notarialna Piotr Lewi-
cki, Sklep U Lorka Tomasz Lo-
rek, X3 Zaopatrzenie Biur Syl-

Gigantyczna cebulka
W miejscowości Rączna w ogrodzie Państwa Madejów 

urosła gigantyczna cebula lilii o wadze 3,2 kg i obwodzie 
68 cm (na zdjęciu dla porównania pudełko zapałek).

Dorota Krupa

ciekawostka z Gminy Liszki
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W kontekście planów rozpo-
częcia budowy nowego budyn-
ku szkolnego, jubileusz nabie-
ra szerszego, historiozoficznego 
wręcz kontekstu, bowiem moż-
na na własne oczy dostrzec, że 
historia zatacza krąg.

Z tej okazji 18. października 
miała miejsce uroczystość, któ-
ra rozpoczęła się mszą świętą 
koncelebrowaną przez probosz-
cza parafii Morawica ks. Włady-
sława Palmowskiego. Następnie 
wszyscy zaproszeni goście udali 
się do sali „Pod Aniołami”, gdzie 
odbyła się część artystyczna. 
Obchody uświetnili m.in. Wójt 
Gminy Liszki Pan Paweł Miś, sio-
stra prowincjalna M. Alina Płosz-
czyca wraz z siostrami Zarządu 
Prowincjalnego, Przewodniczący 
Rady Gminy Liszki Pan Zbigniew 
Kaczor, przedstawiciel Małopol-
skiego Kuratorium Oświaty Pan 

Artur Pasek, licznie przybyli dy-
rektorzy szkół w Gminie Liszki, 
przedstawicielka rodziny patro-
na szkoły kpt. pil. Mieczysława 
Medweckiego Pani Ewa Tarkow-
ska, a także Pani Janina Grela, 
Pani Stanisława Zduniewicz, Pa-
ni Genowefa Burmistrz, które 
w latach od 1974 do 2014 peł-
niły funkcje dyrektorów naszej 
szkoły. 

Część artystyczna rozpo-
częła się odśpiewaniem hymnu 
szkoły przez uczniów klas I. Na-
stępnie Pani Bogusława Krawiec 
przedstawiła losy oświaty na te-
renie wsi Morawica oraz przybli-
żyła wszystkim postać Patrona 
szkoły kpt. pil. Mieczysława Me-
dweckiego. Program artystycz-
ny przeplatany był wystąpie-
niami zaproszonych gości. Wójt 
Gminy Liszki Pan Paweł Miś na 
ręce Pana dyrektora Zbigniewa 

Pawłowskiego ofiarował szko-
le fundusze na zakup sprzętu 
multimedialnego, w który wy-
posażona zostanie jedna z pra-
cowni.

Pani Janina Grela, zabiera-
jąc głos, przedstawiła sytuację 
szkoły począwszy od roku 1974 
do 2001, kiedy to pełniła funk-
cję dyrektora. Podkreśliła jej 
rozwój, związany z sukcesami 
uczniów, którzy zajmowali naj-
wyższe miejsca w konkursach 
wojewódzkich i powiatowych,  
a także z poprawą warunków by-
towych i lokalowych szkoły. Pa-
ni dyrektor Genowefa Burmistrz 
i Pani dyrektor Stanisława Zdu-
niewicz przedstawiły zmiany, ja-
kim podlegała nasza placówka 
w latach 2001-2014.

Część artystyczną prowa-
dził Pan Jakub Puc a zakończył 
ją występ chóru szkolnego pod 
kierownictwem i akompania-
mentem Pani Sylwii Warcho-
ckiej.

Uroczystość obchodów 200-
lecia naszej szkoły uświetniło 
wręczenie dyplomów „Przyja-
ciel Szkoły”, które otrzymali m. 
in.: Wójt Gminy Liszki Pan Paweł 
Miś, proboszcz parafii Morawica 
ks. Władysław Palmowski, Pani 
dyrektor Janina Grela, Pani dy-
rektor Stanisława Zduniewicz, 
Pani dyrektor Genowefa Bur-
mistrz oraz radni i sołtysi wsi 
Morawica i Chrosna, darczyńcy 
szkoły oraz Kraków - Airport.

Nasza szkoła na ręce Pana 
dyrektora Zbigniewa Pawłow-
skiego otrzymała Medal 20-lecia 
Stowarzyszenia Seniorów Lotni-
ctwa Wojskowego RP, który zo-
stał wręczony przez ppłk. pil. inż. 
Szczepana Kurpisza.

Po zakończeniu głównej czę-
ści obchodów zaproszeni goście 
uświetnili uroczystość poprzez 
wpis do Pamiątkowej Kroniki 
Szkoły. Mieszkańcy i uczniowie 
mogli obejrzeć zgromadzone 
w liczbie około 150 dużych fo-
tografii, przedstawiających ży-
cie szkoły i jej uczniów na prze-
strzeni wielu lat. Niewątpliwą 
radość odwiedzającym sprawi-
ło odnalezienie siebie, dawnych 
kolegów i nauczycieli uwiecznio-
nych na zdjęciach. Galeria cie-
szyła się dużym zainteresowa-
niem, ostatni zwiedzający opuś-
cili ją o godzinie 17.00.

jubileusz 
Szkoły Podstawowej 

w Morawicy
W 2015 roku przypada okrągła, 
200-letnia rocznica powstania 
Szkoły Podstawowej w Morawicy.
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Szkoła dawniej
Początki szkoły sięgają ro-

ku 1815, kiedy to dziedziczka 
hrabstwa tenczyńskiego Iza-
bella z Czartoryskich Lubomir-
ska postanowiła założyć szkołę  
w swych morawickich włościach. 
W budynku szkolnym znajdowa-
ła się sala do nauki i mieszka-
nie dla nauczyciela. Utrzymanie 
pedagoga zabezpieczali miesz-
kańcy wsi, natomiast drewno  
i węgiel na opał ofiarowywali co-
rocznie fundatorzy.

Do 1875r. w szkole praco-
wał jeden nauczyciel, jednak ze 
względu na stale rosnącą liczbę 
dzieci, wynajęto drugie pomiesz-
czenie szkolne i zatrudniono dru-
giego nauczyciela. To jednak nie 
rozwiązało problemów lokalo-
wych szkoły, bowiem budynek 
wymagał dalszej rozbudowy.

Plan wybudowania nowej 
szkoły, który powstał w 1878r. 
na polecenie Rady Szkolnej 
Okręgowej w Krakowie, nie 
mógł zostać zrealizowany wyłą-
czenie z budżetu włościan Mo-
rawicy. Z tego powodu ks. Józef 
Krzemieński poprosił o pomoc 
finansową Katarzynę hr. Ada-
mową Potocką i ks. Albina Du-
najewskiego, którzy w tym cza-
sie przebywali na terenie Mora-
wicy. Wtedy też postanowiono, 
że nauka dzieci zostanie powie-
rzona Siostrom Felicjankom.

Dzięki ofiarności rodziny Po-
tockich wybudowano murowany, 
dwuklasowy budynek szkolny, 
a także budynek dla Sióstr Fe-
licjanek, które objęły kierowni-
ctwo szkoły aż do 1950r. W la-
tach 1880 – 1887 liczba dzie-

ci stale wzrastała (w 1887r. by-
ło 511 uczniów), dlatego znowu 
pojawił się problem z pomiesz-
czeniem wszystkich chętnych.  
W tym czasie szkoła była dwu-
klasowa. Nauka w pierwszej kla-
sie trwała dwa lata (uczono: reli-
gii, czytani i pisania, rachunków 
z podstawami geometrii, śpiewu, 
gimnastyki i robót ręcznych),  
a w klasie drugiej cztery lata 
(dodatkowo dziejów powszech-
nych, przyrody i rysunków).

Katarzyna Potocka zadbała  
o to, by nauka obu klas odbywa-
ła się w godzinach porannych.  
W 1887r. oddano do użytku no-
wy budynek z dwiema klasami, 
połączony z klasztorem Felicja-
nek krytym korytarzem. W ko-
lejnych latach przysposabia-
no sale na piętrze szkoły, tak-
że w grudniu 1897r. do szkoły 
uczęszczało już 700 dzieci.

Po zmianach organizacyjnych 
w 1925r. szkoła w Morawicy zo-

stała uznana przez Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Krakowskie-
go za sześcioklasową, w któ-
rej nauka trwała 7 lat. Siostry 
utrzymywały wysoki poziom na-
uczania, same kończyły Wyższe 
Kursy Naukowe, znały języki: 
francuski i niemiecki.

W czasie II wojny świato-
wej, mimo trudnych, okupa-
cyjnych warunków, w Morawicy 
nadal odbywała się nauka. Na-
wet w czasie, gdy zabrakło opa-
łu, miejscowa ludność potrafi-
ła zadbać o to, by uczniowie nie 
marzli. Na skutek zajęcia bu-
dynku szkoły przez sztab lot-
nictwa niemieckiego w 1944r., 
dzieci uczyły się w największej 
sali w tzw. „karczmie”, udo-
stępnionej przez rodzinę Sikor-
skich.

Po wojnie, w latach 1948-
-1950 na skutek polityki pań-
stwa, siostry zostały odsunięte 
od nauczania w szkole. Pierwszą 
kierowniczką szkoły została Zo-
fia Kotulska, która zmagała się 
z różnymi trudnościami: ciasno-
ta w klasach, powojenna bieda, 
brak podręczników, nieufność 
rodziców wobec nowego, lai-
ckiego i antyklerykalnego mo-
delu nauczania. Kolejni kierow-
nicy i dyrektorzy szkoły nadal 
borykali się z problemami loka-
lowymi.

Sytuacja nieco poprawiła 
się wraz z oddaniem do użytku 
szkole dworku Potockich, tzw. 
Pałacu, a wiosną 1992r. zakupio-
no i zmodernizowano dla celów 
szkolnych budynek po zlikwido-
wanym Zakładzie Włókienniczej 
Spółdzielni ,,Alfa”.
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W 1980r. miała miejsce uro-
czystość nadania szkole imienia 
kapitana pilota Mieczysława Me-
dweckiego, w którym uczestni-
czyła m.in. żona pilota, M. Me-
dwecka - Rospond. W kolejnych 
latach za sprawą inicjatywy Pani 
dyrektor Janiny Greli powstały 
plany budowy nowej szkoły. Po-
wstał Społeczny Komitet Budo-
wy Szkoły, a mieszkańcy opo-
datkowali się, by zebrać pienią-
dze na budowę szkoły. Niestety 
Wydział Planowania Przestrzen-
nego Urbanistyki, Architektury 
i Nadzoru Budownictwa Miasta 
Krakowa, zarządził, że ,,zgodnie 
z planem przestrzennego zago-
spodarowania lokalizacja szkoły 
jest niemożliwa”.

Szkoła dzisiaj
W tej chwili nauka w Szkole 

Podstawowej w Morawicy od-
bywa się w trzech budynkach. 
W Pałacu mieści się przedszko-
le, do którego uczęszcza trzy-
dzieścioro dziewięcioro dzie-
ci. Dzięki ogromnemu wysił-
kowi Dyrekcji, rodziców i in-
nych zaangażowanych osób, 
budynek został odnowiony. 
Przedszkolaki mogą przeby-
wać w dwóch nowo wyposażo-
nych, przestronnych i dostoso-
wanych do ich potrzeb salach. 
Tam również znajduje się pra-
cownia komputerowa dla dzieci 
szkoły podstawowej. W budyn-
ku głównym (po „Alfie”) uczą 
się obecnie klasy 3, 4, 5, i 6. 
Tutaj znajduje się gabinet dy-
rektora, sekretariat, świetlica 
i biblioteka. W trzecim budyn-
ku, w tak zwanej „starej szko-
le” mieści się sala gimnastycz-

na, a na piętrze uczą się dwie 
klasy pierwsze.

Szkoła może poszczycić się 
wieloma sukcesami, inicjaty-
wami i współpracą z rodzicami  
i mieszkańcami Gminy.

Uczniowie biorą udział w wie-
lu konkursach kuratoryjnych  
i gminnych, których są laurea-
tami. Uzyskują także dobre wy-
niki sprawdzianu szóstoklasisty,  
w roku 2014/2015 był to 9 stanin.

W szkole realizowane są licz-
ne projekty: Dzień Europejski; 
Matematyka innego wymiaru; 
Cała Polska czyta dzieciom; Ra-
tujemy i uczymy ratować; Owo-
ce w szkole; Radosny uśmiech 
– radosna przyszłość i wiele in-
nych. Zajęcia dodatkowe po-

zwalają rozwijać wszechstron-
ne zainteresowania dzieci, są 
to: robotyka, tenis stołowy, na-
uka pływania na basenie, taniec 
towarzyski, koło plastyczne, te-
atralne, matematyczne. Działa 
chór szkolny, z którego rekrutu-
ją się później członkowie chóru 
gminnego.

W ramach uczestnictwa  
w kulturze organizowane są  
wyjazdy do teatru, kina, muze-
ów. Współpracujemy z Filhar-
monią Krakowską, czego przy-
kładem jest cykl koncertów mu-
zycznych. Jednym z prioryte-
tów pracy szkoły jest zapew-
nienie uczniom bezpieczeń-
stwa. Oprócz lekcji wychowaw-
czych poświęconych tej ważnej 
sprawie organizowane są spot-
kania z przedstawicielami Policji  
i Straży Pożarnej.

Szkoła współpracuje z wie-
loma instytucjami. Najważ-

niejszym partnerem jest Kra-
ków Airport, który objął nas pa-
tronatem i w ramach progra-
mu ,,Wspieramy Sąsiadów” sfi-
nansował wiele przedsięwzięć 
(tablica interaktywna, pracow-
nia komputerowa, wyposażenie 
świetlicy i placu zabaw). Wspie-
rają nas też: Rada Gminy, Rada 
Sołecka, Stowarzyszenia ,,Ho-
ryzont” i ,,Małopolska Morawi-
ca” oraz Parafia św. Bartłomie-
ja, która udostępniła nam do-
datkową salę gimnastyczną,  
a dzięki ofiarności księdza pro-
boszcza Władysława Palmow-
skiego szkoła otrzymała dział-
kę o powierzchni 1,5 ha pod bu-
dowę nowego budynku szkolne-
go. Pomagają nam także licz-
ni lokalni przedsiębiorcy: Multi-
press, Ipsen Logistics, Specjały 
Lisieckie, U Jędrusia, Hotel Mo-
rawica, Wikoria, Bielenda i wie-
lu innych.

W ramach integracji z lokal-
nym środowiskiem organizo-
wane są jasełka, koncerty ko-
lęd, Dzień Seniora, Dzień Babci 
i Dziadka oraz coroczny, jedno-
czący całą społeczność morawi-
cką, Piknik Rodzinny. Solidarne 
działania organizatorów, współ-
praca środowiska i Rady Rodzi-
ców przyczyniają się do syste-
matycznej poprawy warunków 
pracy oraz budują miłą i życzli-
wą atmosferę.

Rok szkolny 2015/2016 to 
czas jubileuszu, ale także czas 
wielkich zmian. Należą do nich 
otwarcie przedszkola, a tak-
że – co chyba najbardziej cie-
szy mieszkańców, dyrekcję, na-
uczycieli i przede wszystkim 
dzieci – rozpoczęcie prac przy-
gotowawczych pod budowę no-
wej szkoły. Szkoły na miarę XXI 
wieku. W kwietniu 2016r. od-
będzie się prezentacja nowego 
sztandaru szkoły, który będzie 
kontynuacją tradycji sztandaru 
zaginionego w 1937r. Natomiast 
w czerwcu zostanie wmurowa-
ny kamień węgielny pod budo-
wę nowej szkoły. Wszyscy mają 
nadzieję, że w ten sposób spo-
łeczność szkolna już nie będzie 
borykać się z trudnościami loka-
lowymi, a jak widać na podsta-
wie przytoczonej tu krótkiej hi-
storii, jest to największy prob-
lem szkoły.

J. Rezmer, A. Sobol
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Podczas uroczystości z okazji otwarcia 
nowego skrzydła w Zespole Szkół w Lisz-
kach – 17 października br. – zostały wręczo-
ne nagrody w konkursie „Perły Gminy Lisz-
ki 2015”.

Nagrody zostały przyznane najbardziej uzdol-
nionym uczniom uczęszczającym do szkół na 
terenie Gminy Liszki, którzy w roku szkolnym 
2014/2015 osiągnęli wysokie wyniki w nauce 
oraz posiadają osiągnięcia w konkursach arty-
stycznych, przedmiotowych oraz zawodach spor-
towych.

W kategorii klas I-III, I miejsce zajęła Julia 
Sieradzka – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Św. Józefa w Kaszowie

Nagrodzona praca pt. „Dom 
wielkiego polskiego astro-
noma – Mikołaja Kopernika” 
została wykonana pod kierun-
kiem Pani mgr Aleksandry 
Kameckiej.

Na konkurs wpłynęło 235 
prac z 54 placówek kultury  
i szkół z Polski i Niemiec. Przy-
znano tylko 9 nagród. Kon-
kurs rozstrzygany był w trzech 
kategoriach wiekowych: 8-12 
lat, 13-15 lat, 16-19 lat. Ocenia-
no następujące techniki: ma-
larstwo, grafikę i rysunek.

SERDECZNIE GRATULUJEMY 
WIELKIEGO SUKCESU!!!

SP Cholerzyn

W kategorii klas IV-VI, I miejsce zajął Michał 
Marchewczyk – reprezentant Szkoły Podstawo-
wej im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie 
z filią w Mnikowie

Wyróżnienia otrzymali:
Miłosz Such – uczeń Szkoły Podstawowej – 

Zespołu Szkół w Liszkach im. św. Jana Kantego 
w Liszkach

Katarzyna Kadula – uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. św. Józefa w Kaszowie

Julia Fiutowska – uczennica Szkoły Podsta-
wowej im. A. Sewiołka w Czułowie

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Anna Kruczek

Perły Gminy Liszki 2015 rozdane

Międzynarodowy sukces plastyczny 
Magdaleny Garncarz

Uczennica kl. V Szkoły Podstawowej im. bł. Matki Teresy 
z Kalkuty w Cholerzynie z filią w Mnikowie zdobyła I miej-
sce w XVIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
pt. „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” 
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W uroczystości, którą przygotowała cała spo-
łeczność szkolna, wzięli udział przedstawicie-
le władz oświatowych, gminnych, lokalnych,  
a przede wszystkim Rodzina Patrona. Wiele wzru-
szeń dostarczyła zebranym córka patrona szko-
ły Adolfa Owca, która mimo podeszłego wieku, 
przeczytała napisany specjalnie na tę okoliczność 
wiersz. Byli obecni również wnukowie, prawnuko-
wie, a nawet  praprawnuczek  Wojtuś. W uroczy-
stości uczestniczyło aż osiem pocztów sztandaro-
wych, co świadczy o randze uroczystości: Związ-
ku Żołnierzy Batalionów Chłopskich z Krakowa; 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czułowie; górni-
ków wsi Baczyn i Czułów; Gimnazjum im. Józefa 
Poniatowskiego w Mnikowie; Szkoły Podstawowej 
im. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie z filią  
w Mnikowie; Szkoły Podstawowej im Kard. Stefa-
na Wyszyńskiego w Kryspinowie; Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Jeziorzanach; Szkoły 
Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie.

Uczniowie klas młodszych pod kierunkiem Ag-
nieszki Hofman i Barbary Jodłowskiej zaprezen-
towali tańce: krakowiaka i poloneza, a ucznio-
wie klasy szóstej pod opieką Ewy Kulki wysta-
wili montaż słowno – muzyczny o historii szkoły 
uświetniony prezentacją multimedialną (przygo-
towaną przez Joannę Wołoszyńską i Ewę Kulkę) 

oraz śpiewem pod kierunkiem Edwarda Machety. 
Nie zabrakło też akcentów muzycznych w wyko-
naniu uczniów i absolwentów szkoły oraz wystę-
pu chóru szkolnego i zespołu instrumentalnego. 
Wielkie brawa otrzymał nasz absolwent, Krzysz-
tof Madyda, akordeonista, obecnie uczeń Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Krakowie.

W trakcie uroczystości rozdane zostały przez 
Pawła Misia, Wójta Gminy Liszki, nagrody w kon-
kursie plastycznym o patronie szkoły przeprowa-
dzonym przez Annę Kuźniar – Sobek oraz w kon-
kursie wiedzy o Antonim Sewiołku przygotowa-
nym przez Małgorzatę Skrabalak.

Szkoła w czułowie 
świętowała 140 lecie!
W sobotę, 21 listopada 2015 roku Szkoła Podstawowa im. Anto-
niego Sewiołka w Czułowie obchodziła drugą część Jubileuszu 
140-lecia swego istnienia.
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Na zakończenie wystąpiła grupa taneczna Al-
dony Dymek „Fun and jump”, która brawurowo 
wykonała dwa tańce nowoczesne.

W trakcie wygłaszanych przemówień zapro-
szeni goście podkreślali sukcesy szkoły, zarów-
no dydaktyczne jak i wychowawcze, bardzo dobrą 
bazę lokalową oraz piękne nowe wejście do szko-
ły ukończone w przeddzień Jubileuszu. Wójt Gmi-
ny Liszki Paweł Miś ocenił naszą 
szkołę na „szóstkę”, a kierownik 
Gminnego Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego, Małgo-
rzata Baster-Budziaszek spuen-
towała nas słowami  „maksimum 
talentów na minimum powierzch-
ni”. Wszyscy uczniowie, nauczy-
ciele i władze wiejskie skierowa-
ły prośbę do Wójta Gminy o bu-
dowę sali gimnastycznej.

Uroczystość zakończyła  się 
wspólnym obiadem i degustacją 
pysznego 12-kilogramowego tor-
tu w kształcie szkoły, który upie-
kła nasza uzdolniona kulinarnie 
absolwentka Kinga Wąsik.

Na Jubileusz, Ewa Kulka przy-
gotowała wystawę fotografii dokumentującą dzie-
je szkoły, jej uczniów i nauczycieli, a Anna Kuźniar 
– Sobek  wystawę prac plastycznych dzieci. Cieszy-
ły się one wielkim zainteresowaniem podobnie jak 
kiermasz własnoręcznie wykonanych przez przed-
szkolaki bransoletek z koralików oraz ciastek dynio-
wych i owsianych upieczonych przez dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego wspólnie z Barbarą Marasik w ra-
mach innowacji pedagogicznej „Bądź zdrowy, włącz 
tryb warzywno – owocowy”. Dochód z obu przed-

sięwzięć przeznaczyliśmy na budowę nowej szkoły 
w slumsach Mathare Light w Nairobii, w stolicy Ke-
nii, którą wspieramy finansowo od 2009 roku.

Uczestnicy uroczystości uwiecznili swoją obec-
ność, wpisując się do kroniki szkoły. Zaproszeni 
Goście otrzymali również okolicznościowy folder 
opracowany przez Annę Kuźniar – Sobek.

Jubileusz wsparli finansowo: Bank Spółdziel-
czy Liszki; Firma Skucińscy Ag-
nieszka Skucińska; WITOMPOL 
Witold Zajger; MGSewice Marek 
Gubała; Sklep Dorjan Dorota Fiu-
towska; Władex Władysław Widó-
rek; „Małgorzata” Pyzik Małgorza-
ta; „Fiutowski” Korczek Monika; 
Szkoła Jazdy  Zygmunt Maziarz; 
Usługi Elektroinstalacyjne M. Ba-
ster; Agencja Usługowo – Han-
dlowa R. Sułkowski; Mercator Me-
dical; „Marasik” Wojciech Mara-
sik; Agrokompleks Sanka; Romar 
BIS Maria Odrzywołek; SOLIDEX; 
MAL  BUS; GREGOR-CARS Grze-
gorz Szewczyk; Fundacja Nauka 
i Tradycje Górnicze; Ośrodek Re-
kreacji i Wypoczynku „Nad zale-

wem”; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
„Promerol”; Szkółka Krzewów Ozdobnych Bogdan 
Hajdrowski; Firma FiberLink; Restauracja „Roman-
tica”; Firma „Bekonik”; HAIR SPA; MAMI – Małgo-
rzata Kasprzyk oraz liczni sponsorzy indywidualni.

Dyrektor szkoły 
Krystyna Kruszewska, 
Małgorzata Skrabalak, 

Ewa Kulka
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Przygotowana przez uczniów, rodziców oraz 
pracowników Zespołu Szkół uroczystość i to-
warzyszący jej festyn rodzinny zgromadziły 
uczniów, nauczycieli i rodziców, a także wielu 
członków społeczności naszej gminy oraz za-
proszonych gości. Pojawili sie między innymi 
Wójt Gminy Liszki Pan Paweł Miś, Marszałek 
Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, 
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Kaczor, 
Poseł na Sejm Piotr Ćwik, Radna Miasta Krako-
wa Pani Marta Patena.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. konce-
lebrowaną przez ks. dr Artura Noworytę i ks. 
Adama Bóla, duszpasterza szkoły. W nabożeń-
stwie uczestniczyli uczniowie wraz z rodzica-
mi, nauczyciele oraz zaproszeni goście. W koś-
ciele odbyło sie również ślubowanie uczniów 
klas pierwszych Szkoły Podstawowej oraz Gim-
nazjum, które odebrał nowy dyrektor Zespo-
łu Szkół Pan Rafał Pawłowski. Na zakończenie 
uczestnicy uformowali pochód i przeszli do bu-
dynku szkoły, gdzie odbyła się uroczysta gala, 
w czasie której Wójt podziękował wszystkim za-
angażowanym w proces budowy i rozwoju Ze-

społu oraz wręczył nagrody – Perły Gminy Lisz-
ki, doceniając zaangażowanie oraz talenty naj-
młodszych mieszkańców Gminy.

Po części oficjalnej sceną zawładnęli ucz-
niowie wraz z nauczycielami. Niezwykle bo-
gata i urozmaicona gala artystyczna pokazała 
szerokie spectrum zdolności młodzieży szkol-
nej. Program zaprezentowany przez wielu ucz-
niów – począwszy od oddziału przedszkolne-
go, a na gimnazalistach skończywszy – rozba-
wił i zachwycił widzów zgromadzonych na ha-
li sportowej. Były tańce, śpiewy i występy te-
atralne, również w językach obcych. Wszyscy 
bawili sie znakomicie aż do wieczora, kiedy to 
na scenę weszli rodzice, brawurowo odgrywa-
jąc „Kopciuszka”. Przedstawienie zebrało rzęsi-
ste brawa.

Zabawa była wspaniała, zaś organizatorzy 
uroczytości serdecznie dziękują wszystkim goś-
ciom, osobom zaangażowanym w przygotowa-
nie festynu oraz tym, którzy przyczynili się do 
powstania nowego skrzydla budynku Zespółu 
Szkół w Liszkach.

Marta Migdał

Nowe skrzydło budynku 
Szkoły w Liszkach
W sobotę, 17 października, na terenie Zespołu Szkół im. Św. Jana Kantego 
w Liszkach miało miejsce niezwykłe wydarzenie – otwarcie i poświęcenie 
nowego skrzydła budynku szkoły, połączone z obchodami Dnia Patrona.
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Nasza szkoła od wielu już 
lat promuje zasady zdrowe-
go stylu życia i podejmu-
je liczne działania z zakresu 
edukacji zdrowotnej prowa-
dzone w ramach zajęć.

Edukacja zdrowotna stano-
wi ważny element programu na-
uczania i wychowania szkoły. 
Mamy świetny program profilak-
tyczny, realizujemy treści ścież-
ki prozdrowotnej. Uczestniczy-
my w wielu programach, pro-
jektach i kampaniach promują-
cych zdrowy styl życia. Działania 
te zostały nagrodzone przyzna-
niem naszej szkole Certyfikatu. 
Pani dyrektor Barbara Szewczyk 
w towarzystwie szkolnego ko-
ordynator Magdaleny Piotrow-
skiej odebrały Certyfikat przy-
należności do Wojewódz-
kiej Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie z rąk Pani Urszuli Bli-
charz.

Co to jest 
Szkoła Promu-
jąca Zdrowie?

Szkoła Pro-
mująca Zdrowie 
jest to siedlisko,  
w którym człon-
kowie społecz-
ności szkolnej – 
pracownicy i ucz-
niowie: podejmu-
ją starania, aby 
poprawić swoje 

samopoczucie i zdrowie, uczą 
się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć 
zdrowe środowisko, zachęca-
ją ludzi, zwłaszcza rodziców do 
podjęcia podobnych starań.

Jakie są główne cechy 
Szkoły Promującej Zdrowie?

1. Edukacja zdrowotna jako 
ważny element programu na-
uczania szkoły.

2. Etos zdrowia w szkole to 
znaczy troska o dobre samopo-
czucie uczniów i wszystkich pra-
cowników szkoły.

3.Współdziałanie z rodzicami 
i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Pro-
mującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest 
zdrowy styl życia społeczności 
szkolnej i lokalnej. Aby to osiąg-
nąć społeczność szkolna powin-
na starać się m.in.:
− kształtować poczucie odpo-

wiedzialności za zdrowie każ-
dej osoby, w rodzinie i w spo-
łeczności lokalnej,

− zachęcać do zdrowego stylu 
życia oraz stworzyć uczniom 
i pracownikom realne i atrak-
cyjne możliwości dokonywa-
nia zdrowych wyborów,

− umożliwiać uczniom rozwój 
ich potencjału fizycznego, 
psychicznego i społecznego 
oraz wzmacniać w nich po-
czucie własnej wartości,

− zapewnić sprzyjające zdrowiu 
środowisko do pracy i nauki,

− włączyć edukację zdrowot-
ną uczniów do programu na-

uczania szkoły z wykorzysta-
niem aktywizujących metod 
nauczania,

− wyposażać uczniów w wie-
dzę i umiejętności niezbędne 
do podejmowania wyborów 
dla poprawy własnego zdro-
wia oraz tworzenia zdrowego 
i bezpiecznego środowiska fi-
zycznego,

− włączyć do działań szkoły 
służbę zdrowia, zwłaszcza do 
edukacji zdrowotnej.

W tworzeniu Szkoły Promu-
jącej Zdrowie współuczestniczą:
− uczniowie,
− nauczyciele,
− rodzice,
− inni pracownicy szkoły,
− inne osoby ze społeczności 

lokalnej.

O promocji zdrowia
Koncepcja szkoły promującej 

zdrowie narodziła się w Europie 
w połowie lat 80 dwudziestego 
wieku. W 1991r. Światowa Orga-
nizacja Zdrowia zaproponowa-
ła Polsce, Czechosłowacji i Wę-
grom realizację projektu: „Szko-
ła promująca zdrowie”. W 1992r. 
utworzona została Europejska 
Sieć Szkół Promujących Zdro-
wie. Polska przystąpiła do niej 
i tak stopniowo w całym kraju 
szerzona była idea szkół promu-
jących zdrowie. Ruch szkół pro-
mujących zdrowie rozwija się  
w Europie i obejmuje obecnie 45 
krajów stowarzyszonych w Eu-
ropejskiej Sieci Szkół Promują-
cych Zdrowie, którym wspólnie 
patronuje Światowa Organizacja 
Zdrowia, Rada Europy i Komisja 
Europejska.

Magdalena Piotrowska

Szkoła w Kaszowie 
promuje zdrowie!
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Szkoła to instytucja o szcze-
gólnej misji. Szkole są bowiem 

powierzani uczniowie po to, 
aby wykształcić i wychować 
kolejne pokolenia ludzi. Zada-
niem szkoły jest uczyć i wycho-
wywać. Te dwa filary są rów-
nie ważne, a jeden bez drugie-
go nie może istnieć. Dla dobre-
go rozwoju uczniów, zwłaszcza 
tych młodszych, których oso-

bowość dopiero się kształtuje, 
jednym z ważniejszych czynni-
ków, jeśli nie najważniejszym, 
jest dobra, przyjazna atmosfe-
ra w szkole. Motywacja ucz-
niów do pogłębiania wiedzy 
jest tym większa, im bardziej 
środowisko szkolne jest nasta-
wione na wzajemną współpra-
cę i zrozumienie. Dziecko, aby 
osiągać dobre rezultaty swo-
jej pracy musi przede wszyst-
kim czuć się w szkole bezpiecz-
ne. Według piramidy potrzeb 
Maslowa poczucie bezpieczeń-
stwa jest drugą najważniejszą 
potrzebą człowieka.

Jednym ze wskaźników, któ-
ry może sygnalizować, że szkoła 
jest otwarta na potrzeby swoich 
uczniów jest certyfikat WIA-
RYGODNEJ SZKOŁY. Wiary-

godna szkoła jest programem, 
który ma na celu wyróżnienie 
szkół, cechujących się wysoki-
mi standardami edukacyjnymi  
i równocześnie w pełni zapewnia-
jącymi uczniom bezpieczeństwo. 
W roku 2015 taki certyfikat zo-
stał przyznany Szkole Podsta-
wowej im. Ojca Św. Jana Pa-
wła II w Jeziorzanach. To wy-
różnienie cieszy, bo udowadnia, 
że wysiłek i trud włożony w wy-
chowanie młodego pokolenia, ja-
ki podejmują: Pani dyrektor Gra-
żyna Granda, nauczyciele i pra-
cownicy szkoły został doceniony. 
Do naszego sukcesu przyczy-
niła się również dobra, owocna 
współpraca z rodzicami uczniów 
i lokalnym środowiskiem.

Przyznany certyfikat moty-
wuje nas do wzmożonej pra-
cy. Jesteśmy świadomi, że po-
stawa uczniów wobec szkoły  
i edukacji kształtuje się właś-
nie w szkole podstawowej. Ma-
my nadzieję, że nasi uczniowie 
nadal będą osiągać sukcesy  
w nauce.

Małgorzata Ryczkowska

Duże, małe, kolorowe, puchate i mię-
ciutkie. W dniu 25 listopada pluszowe mi-
sie opanowały Szkołę Podstawową nr 1  
w Kaszowie. Przybyły, aby ze swoimi małymi 
właścicielami bawić się, świętować i uczyć.

Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych 4 i 5-lat-
ków oraz uczniowie z klas I – III uczestniczyły  
w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Mi-
sia. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrak-
cyjniejszych zabawek moda na misie nie prze-
mija. Tego dnia każde dziecko przyszło do szko-
ły ze swoim małym lub dużym przyjacielem – 
Misiem. A każdy był piękny i wyjątkowy.

Dzieci przedstawiały swojego miłego przyja-
ciela, a następnie brały udział w zajęciach zor-

ganizowanych przez panie wychowawczynie. 
Wszystkie klasy poznały historię święta przed-
stawioną w formie prezentacji multimedialnej, 
bawiły się przy piosenkach oraz wykonały pla-
styczne wizerunki misiów. Ponadto klasa II do-
skonaliła swój warsztat polonistyczny i przygo-
towała pisemną historię misia – pluszaka oraz 
opis ulubionego misia.

Dzień ten w szkole pełen był uśmiechu oraz 
wspólnej zabawy, jednak najwięcej radości spra-
wił dzieciom sam fakt zaprezentowania swoje-
go misia kolegom i możliwość zabawy z plusza-
kiem.

Katarzyna Kowalik

Wiarygodna szkoła

Dzień Pluszowego Misia

Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II  
w Jeziorzanach przyznano certyfikat „WIARYGODNA 
SZKOŁA”
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaszowie przystą-
piła do edukacyjnej akcji „Potwór Śmieciotwór 
radzi” dofinansowanej ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz ucz-
niowie klas I – III pod opieką swoich wycho-
wawców brały udział w zajęciach polegających 

„Przygoda z potworem 
śmieciotworem”

na realnej zabawie w segregację, działaniach 
plastycznych oraz na pracy z książką otrzyma-
ną przez każde dziecko w ramach realizacji pro-
gramu. Zajęcia utrwaliły wśród uczniów wiedzę 
dotyczącą recyklingu oraz zachowań proekolo-
gicznych.

Renata Mądry
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Celem projektu jest zwięk-
szenie umiejętności matema-
tycznych naszych uczniów, 
szczególnie w zakresie logicz-
nego myślenia, analizowania 
sytuacji i wyciągania wniosków, 
orientacji przestrzennej, roz-
wiązywania problemów oraz 
kształtowania ważnych cech 
osobowości jak odpowiedzial-
ność, koncentracja, intuicja. Za-
uważa się niezwykły wpływ sza-
chów na psychikę oraz kształto-
wanie osobowości dzieci i mło-
dzieży. Dyscyplina ta rozwi-
ja takie cechy jak opanowanie, 
determinację, cierpliwość, wy-
trwałość, odwagę. Uczy radze-
nia sobie ze stresem i zmęcze-

niem, skutecz-
nego działania 
pod presją, nie 
poddawania się 
nawet w naj-
trudniejszej sy-
tuacji. W sza-
chach nie ma 
miejsca na bru-
talność, wulga-
ryzmy, nega-
tywne zacho-
wania, w które 

obfituje podwórko i boisko. Ti-
ran Petrosjan, dziewiąty mistrz 
świata powiedział: Szachy – pod 
względem swej formy są grą, 
pod względem treści – sztu-
ką, z punktu wi-
dzenia trudności 
opanowania ich 
– nauką.

Warto pamię-
tać, że oprócz 
tych wszystkich 
walorów edu-
kacyjnych i wy-
chowawczych, 
szachy są rów-
nież grą, roz-
rywką, świetną 
zabawą i mogą 

Ogólnopolski projekt Polskiego Związku Szachowego 
w Szkole Podstawowej w Kryspinowie

Gratulujemy dwóm uczennicom Szkoły 
Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego  
w Kryspinowie Karolinie Lipień (kl. III) za za-
jęcie II miejsca oraz Aleksandrze Skucińskiej 
(kl. VI) za zajęcie III miejsca w powiatowym 
konkursie literacko- plastycznym „Cudze chwa-
licie swego nie znacie. Ja mój Kraj, Moja Mała 
Ojczyzna”.

W swoich pracach konkursowych uczennice 
ukazały piękno naszej ojczyzny, zachęciły do 
odwiedzenia najpiękniejszych zakątków miej-
scowości, w których mieszkają. Nagrodzone 
prace zostały umieszczonej w wydanej na tę 
okoliczność książeczce „Ja, mój kraj, moja mała 
ojczyzna”.

SP Kryspinów

cudze chwalicie swego nie znacie

stać się dla naszych uczniów 
pasją i sposobem na życie.

Nauka gry w szachy jest 
wprowadzona do zajęć eduka-
cji wczesnoszkolnej w klasie 
II i będzie trwała przez okres 
dwóch lat po jednej godzinie 
tygodniowo. Zajęcia prowadzi 
przeszkolony nauczyciel z me-
todyki nauczania gry w sza-
chy. W ramach projektu szkoła 
otrzymała 15 zestawów do gry 
oraz szachownicę demonstra-
cyjną dla nauczyciela. Dzieci 
korzystają również z podręcz-
ników do nauki gry.

Dyrektor szkoły 
Stanisława Kruk
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Klub posiada bardzo dobrą 
infrastrukturę tj. dwa pełno-
wymiarowe boiska piłkarskie, 
utwardzony parking oraz szat-
nię z pełnym zapleczem (wy-
budowaną w połowie w czynie 
społecznym).

Rok 2015 był bardzo uda-
ny pod względem sportowym. 
Drużyna seniorów prowadzona 
przez Marcina Królika wystę-
pująca w klasie A na półmet-
ku sezonu zajmuje pierwsze 
miejsce w tabeli (razem z dru-
żyną z Gaja), drużyna rezerw 
występująca w klasie C (tre-
ner Roman Zięcik), której sze-
regi udało się zasilić sporą gru-
pą młodszych zawodników gra 
coraz lepiej i zajmuje 5 miejsce 
w tabeli. Jednak największym 
sukcesem jest awans druży-
ny trampkarzy do pierwszej li-
gi. Drużyna prowadzona przez 
trenera Stanisława Made-
ja najpierw na wiosnę wywal-
czyła awans z drugiego miej-
sca do drugiej ligi, a na wios-

nę była już bezkonkurencyjna 
pokonując wysoko kluby, któ-
re od lat słyną z bardzo dobrą 
pracą z młodzieżą. Na wiosnę 
aby utrzymać ciągłość szkole-
nia planujemy dodatkowo za-
łożyć drużynę w kategorii Mło-
dzik. Cieszymy się, że w na-
szym klubie występują zawod-

LKS Wisła jeziorzany
nicy miejscowi z terenu Gminy 
Liszki od lat związani z naszym 
klubem.

Również pod względem orga-
nizacyjnym mijający rok był bar-
dzo dobry. Udało nam się dokoń-
czyć instalacje piłkochwytów za 
bramkami oraz rozpocząć ogro-
dzenie klubowego terenu. W ak-
cji, w której uczestniczyło ok. 25 
działaczy, zawodników i kibiców 
w ciągu dwóch dni udało nam się 
zamontować 200 słupków ogro-
dzeniowych. Jeszcze raz prag-
niemy podziękować Panu Roma-
nowi Skórze, bez którego obie 
duże inwestycje nie byłyby moż-
liwe do zrealizowania.

LKS Wisła Jeziorzany

LKS Wisła Jeziorzany 
jest najstarszym (obok Liszczanki) 
oficjalnie zarejestrowanym 
klubem w Gminie Liszki.
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Tym kontrowersyjnym 
hasłem pragniemy rozpo-
cząć cykl artykułów na te-
mat przemocy w rodzinie. 
Zjawiska, które wzbudza wie-
le emocji, dyskusji, rodzi wie-
le pytań i w konsekwencji ko-
nieczność ingerencji rozma-
itych służb w życie rodziny. 
Dom, który z definicji powi-
nien być dla każdego człowie-
ka azylem, przystanią, schro-
nieniem staje się często miej-
scem dramatu, bólu i cierpienia 
dzieci, żon, mężów czy innych 
osób słabszych. Miejscem, do 
którego wraca się z lękiem,  
z niechęcią, z niepewnością co 
przyniesie kolejny dzień, gdzie 
osobie grozi pobicie, poniżenie, 
zaniedbanie czy gwałt.

Przemoc wydaje się być zja-
wiskiem wszechobecnym nie 
tylko w domu ale w szkole, na 
ulicy, w pracy. Jednak to w do-
mu wszystko się zaczyna. To  
w domu otrzymujemy wzór za-
chowania. Matrycę, na której 
budujemy obraz siebie i świata. 
Jak bardzo jest on wypaczony, 
gdy doświadczamy przemocy, 
odzwierciedla skala tego zjawi-
ska. Różne źródła zgodnie po-
dają, że ponad połowa popula-
cji doświadczyła bądź doświad-
cza przemocy w rodzinie, także 
będąc jej świadkiem. Aby przy-
jąć to do wiadomości musimy 
sobie uświadomić czym jest 
przemoc.

Przemoc w rodzinie to jed-
norazowe lub powtarzające się 
umyślne działanie na szkodę 
bliskiej osoby lub zaniechanie 
działań koniecznych do ochro-
ny zdrowia i życia najbliższych. 
Przemoc nie zaczyna się od bi-
cia, siniaków i połamanych rąk 
czy zakrwawionej twarzy. Za-
czyna się cicho, podstępnie  
i niezauważalnie, od nadmier-
nej kontroli, izolacji, manipu-
lacji, poniżania, ośmieszania, 
wykorzystywania przez upoka-

rzanie, wymuszanie po zastra-
szanie, krzyk, wyzwiska, szar-
panie i bicie. Należy pamiętać, 
że zachowania przemocowe nie 
zawsze są przestępstwem i ła-
mią prawo karne, ale zawsze 
naruszają prawa drugiej oso-
by do szacunku, godności, od-
poczynku, intymności, autono-
mii, samostanowienia o sobie  
i swojej rodzinie, a wreszcie 
prawo do błędów.

Jedną z charakterystycz-
nych cech przemocy jest dys-
proporcja sił między osobą sto-
sującą przemoc a osobą jej do-
znającą. Osoba silniejsza, nie 
tylko fizycznie ale również psy-
chicznie czy intelektualnie, 
krzywdzi osobę słabszą, zależ-
ną. Ta dysproporcja sił właś-
nie odróżnia przemoc od kon-
fliktu, w którym obserwujemy 
wyrównane siły dwóch stron. 
Przemoc i agresję różni rów-
nież intencja, jaką kieruje się 
osoba stosująca przemoc. On 
zawsze ma określony cel i re-
alizuje go nie licząc się ze zda-
niem innych. Takie zachowanie 
zawsze narusza prawa i god-
ność drugiej osoby, powodu-
je ból i cierpienie. Bez względu 
na to, jakiego rodzaju przemo-
cy osoba doświadcza.

Przemoc ma różne oblicza. 
Przemoc fizyczna to bicie, 
duszenie, kopanie, policzkowa-
nie, wykręcanie rąk, przypala-
nie, uszkodzenie ciała. Prze-
moc psychiczna, to poniża-
nie, ośmieszanie, lekceważe-
nie, izolowanie, zawstydzanie, 
obwinianie, ubliżanie, zastra-
szanie. Przemoc seksual-
na, to zmuszanie do czynnego 
lub biernego udziału w czyn-
nościach seksualnych, przed-
miotowe traktowanie drugiego 
człowieka w celu uzyskania za-
spokojenia seksualnego. Prze-
moc ekonomiczna, to odbie-
ranie lub ograniczenie dostę-
pu do środków finansowych lub 

dóbr materialnych, niszczenie 
mienia, uniemożliwienie podję-
cia pracy, zmuszenie do prze-
pisania majątku lub przenie-
sienia własności. Zaniedbanie 
to forma przemocy stosowana 
wobec dzieci i osób starszych  
i niepełnosprawnych, która 
przejawia się w niezaspoka-
janiu potrzeb fizjologicznych  
i emocjonalnych.

Wokół tematu przemocy na-
rosło mnóstwo stereotypów, 
które usprawiedliwiają prze-
moc, które odbierają odwagę 
osobom jej doznającym, aby 
zwrócić się o pomoc, aby o niej 
komuś powiedzieć. Z tymi ste-
reotypami należy walczyć, by 
nie ulegać fałszywym przeko-
naniom odbierającym siłę do 
walki o lepsze życie. To nie-
prawda, że przemoc zdarza się 
tylko w rodzinach z marginesu 
społecznego! Dotyka wszyst-
kie środowiska, bez względu 
na status społeczny czy ma-
terialny. Zdarza się, że osoby 
stosujące przemoc, posiadają-
ce wyższe wykształcenie, sto-
sują bardziej wyszukane i ok-
rutne formy, są specjalistami 
przemocy psychicznej.

Nieprawda, że przyczy-
ną przemocy jest alkohol, tam 
gdzie nie występuje, przemoc 
również bywa dotkliwa. Nato-
miast alkohol nie usprawiedli-
wia stosowania przemocy. Nie-
prawda, że jeśli ktoś jest bity, 
to sobie zasłużył. Nikt nie za-
sługuje na bicie i krzywdzenie 
niezależnie od tego, co zrobił 
lub powiedział. Nikomu nie wol-
no bić i poniżać drugiej osoby. 
Nie ma takiego prawa!

Zapamiętaj! Jeśli Jesteś 
świadkiem przemocy lub 
jej doświadczasz zadzwoń: 
801 12 00 02, masz prawo 
szukać pomocy- zgłoś się 
do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej lub na Policję.

Kierownik GOPS Liszki

„Wszędzie dobrze, 
ale w domu… przemoc!”
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Do konkursu może przystąpić 
osoba, która spełnia wymagania 
kwalifikacyjne określone w czę-
ści I pkt 1 rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z 20 lipca 2011r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na poszczegól-
nych rodzajach stanowisk pracy 
w podmiotach leczniczych niebę-
dących przedsiębiorcami (Dz. U. 
Nr 151, poz. 896), tj.:
1) posiada tytuł zawodowy le-

karza i tytuł specjalisty 
lub specjalizację II stopnia  
w dziedzinie medycyny,

2) posiada co najmniej ośmiolet-
ni staż pracy w zawodzie,

3) posiada prawo wykonywa-
nia zawodu lekarza na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej,

4) posiada wiedzę w zakre-
sie obowiązujących regulacji 
prawnych dotyczących funk-
cjonowania podmiotów lecz-
niczych.

Kandydaci zgłaszający się do 
konkursu składają: 

1) podanie o przyjęcie na stano-
wisko objęte konkursem; 

2) dokumenty stwierdzające 
kwalifikacje zawodowe wy-
magane do zajmowania da-
nego stanowiska;

3) dokument potwierdzający 
prawo wykonywania zawodu;

4) opisany przez kandydata 
przebieg pracy zawodowej; 

5) inne dokumenty, w szczegól-
ności potwierdzające dorobek 
i kwalifikacje zawodowe kan-
dydata, 

6) zaświadczenie o niekaralno-
ści;

7) oświadczenie, że wyrażają 
zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych w celach 
przeprowadzania postępowa-
nia konkursowego na stano-
wisko objęte konkursem.
Dokumenty składane w ko-

piach winny być poświadczone 
za zgodność z oryginałem urzę-
dowo lub notarialnie. Na prośbę 
właściwego podmiotu lub komisji 
konkursowej kandydat jest obo-
wiązany przedstawić oryginały 
dokumentów.

Wymagane dokumenty kan-
dydaci zgłaszający się do kon-
kursu składają w zaklejonej ko-
percie. Na kopercie kandydat 
umieszcza swoje imię i nazwi-
sko oraz adres i numer telefonu 
kontaktowego, a także adnotację  
o treści: „Konkurs na stanowisko 
Zastępcy Dyrektora ds. Leczni-

ctwa Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Liszkach”.

Koperty należy złożyć oso-
biście w sekretariacie Urzędu 
Gminy w Liszkach, 32-060 Lisz-
ki 230, pokój nr 5, I piętro, lub 
przesłać listownie (w dwóch ko-
pertach) na adres Urzędu Gminy  
w Liszkach, 32-060 Liszki 230, (de-
cyduje data wpływu do Urzędu), 
w terminie 30 dni od daty opub-
likowania ogłoszenia (ogłoszenie 
ukazało się w dzienniku Gazeta 
Wyborcza w dniu 14.12.2015 r.)

Aplikacje, które wpłyną po 
wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane.

Materiały informacyjne  
o stanie prawnym, organizacyj-
nym i ekonomicznym podmiotu 
leczniczego dostępne są w se-
kretariacie Urzędu Gminy Lisz-
ki, 32-060 Liszki 230, I p., pok. 
nr 5.

Przewidywany termin rozpa-
trzenia zgłoszonych kandyda-
tur: w ciągu 2 miesięcy od upły-
wu terminu na składanie ofert.  
O terminie konkursu kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidu-
alnie.

Wójt Gminy Liszki

WóJT GMINY LISZKI
ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Liszkach, 32-060 Liszki 427

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Liszki poszukuje

lokalu lub budynku mieszkalnego na terenie Gminy Liszki
pod wynajem z przeznaczeniem na lokale socjalne dla 1-2 osób.

Oferty należy składać pisemnie w tutejszym Urzędzie.

Informacje w tej sprawie można uzyskać: 
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Liszki; 

tel. 12 28 06 234, 12 28 06 241 w. 45, 46

opinie i poglądy prezentowane w publikacjach są opiniami i pogląda-
mi autorów publikacji i nie można ich uważać za stanowisko Redakcji. za 
treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowiada. autorzy treści, w tym 
zleceniodawcy reklam i ogłoszeń naruszający prawo lub prawem chro-
nione dobra osób trzecich powinni się liczyć z odpowiedzialność karną 
lub cywilną. Redakcja ma prawo odmówić publikacji takich treści.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytu-
łów, podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych 
materiałów bez podania przyczyny.

materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.
Poprzez przekazanie materiału do publikacji przekazujący oświad-
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Firma Sprzątająca zK SERWIS 

zatrudni
osoby do sprzątania biur, 

klatek schodowych i otoczenia wokół bloków 
mieszkalnych w Krakowie

tel. 12/413 89 92

MIEjScE Na 
TWOją 

REKLaMę




