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Tutaj mieszkam, tutaj płacę podatki.
Wskaż w urzędzie skarbowym Gminę Liszki 

jako miejsce Twojego zamieszkania!
Przypominamy, że podatek docho-

dowy od osób fizycznych należy roz-
liczyć w miejscu zamieszkania, a nie 
zameldowania. Osoby mieszkające 	
w gminie Liszki, zgodnie z prawem 
powinny złożyć swoje rozliczenie po-
datkowe w Pierwszym Urzędzie Skar-
bowym w Krakowie.

Do budżetu gminy trafia 37% podatku docho-
dowego z PIT. Na terenie gminy Liszki mieszka 
obecnie znacznie więcej osób, niż liczba zamel-
dowanych. Dlatego prosimy osoby mieszkające 
w naszej gminie, a odprowadzające podatki po-
za nią – o wypełnienie formularza aktualizują-
cego ZAP-3. Zajmuje to tylko chwilę, a przynosi 
korzyści dla wszystkich mieszkańców.

Pieniądze te przeznaczane są m.in. na:
  inwestycje wodno-kanalizacyjne
 budowę i modernizację dróg oraz chodników
  rozbudowę i modernizację budynków oświa-

ty, świetlic oraz oświetlenia
  odwodnienie terenów
 utrzymanie infrastruktury
  ochronę środowiska
  finansowanie działalności placówek oświato-

wych

TAK NIEWIELE POTRZEBA, 
ABY NASZE PODATKI 

WRÓCIŁY DO NASZEJ GMINY!

Jeśli jeszcze nie rozliczasz podatku do-
chodowego PIT w Gminie Liszki, wypełnij 
druk ZAP-3, wyślij go pocztą lub złóż oso-
biście w Pierwszym Urzędzie Skarbowym 	
w Krakowie! 

Osoby prowadzące 
działalność gospodarczą

Podatnicy prowadzący działalność gospodar-
czą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonu-
ją zmian w zakresie miejsca zamieszkania, które 
następnie podają w rocznym rozliczeniu podatko-
wym (najczęściej PIT-36), składając wniosek na 
druku CEIDG-1. Wniosek taki składa się w dowol-
nym urzędzie gminy, bez względu na miejsce za-
mieszkania czy prowadzenia działalności lub on-
line gdyż ewidencja jest scentralizowana.

Należy pamiętać, że miejsce zamieszkania, 
podane w rozliczeniu rocznym musi być zgod-

ne z miejscem zamieszkania w Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Zatem, aby udziały w podatku dochodowym 
wpływały do danej gminy (np. Gminy Liszki) 
należy dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji 
składając wniosek na druku CEIDG- 1, podając 
nowe miejsce zamieszkania.

Należy podkreślić, że składając roczną dekla-
rację (np. PIT-36) podajemy miejsce zamieszka-
nia na 31 grudnia roku, za który się rozliczamy, 
zatem nie później niż w tym dniu wniosek CEIDG 
musi być złożony w urzędzie gminy lub przed-
łożony w trybie on-line. Poniżej opisano sposób 
składania wniosku CEIDG-1.

Tryb składania Wniosku CEIDG-1

Osoby fizyczne, chcące zarejestrować działal-
ność gospodarczą, mają do wyboru kilka dróg:
 Rejestrację/ logowanie w CEIDG, wypełnienie 

wniosku online i złożenie go przez internet.
  Rejestrację/ logowanie w CEIDG, wypełnie-

nie wniosku online, wydrukowanie i dostar-
czenie do urzędu gminy.

  Pomijając logowanie, wypełnienie wniosku 
online, wydrukowanie i dostarczenie do urzę-
du gminy.

  Pobranie i złożenie wniosku (w formie papie-
rowej) w gminie. Tam zostanie on przekształ-
cony na wniosek elektroniczny.

  Przesłanie wniosku do gminy za pomocą listu 
poleconego. Wniosek dostarczany w ten spo-
sób, musi być opatrzony podpisem notarialnie 
potwierdzonym.
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Za nami pierwszy rok kadencji 2018-2023. 
Czy mógłby Pan podsumować ten czas?

Rok 2019 jest wymagający dla samorządów. 
Wzrost cen usług dotyka nie tylko mieszkań-
ców, ale również ma negatywny wpływ na bu-
dżet gmin. W związku z tym nasze możliwości 
finansowe zostały mocno ograniczone, a musie-
liśmy zakończyć rozpoczęte w latach ubiegłych 
inwestycje. Mimo to udało nam się wykonać kilka 
ważnych zadań takich jak kanalizacja w Czuło-
wie i Cholerzynie, asfaltowanie dróg gminnych 
oraz drobne remonty związane z chodnikami  
i wiatami przystankowymi. Rozpoczęliśmy rów-
nież projektowanie kolejnych inwestycji. Chciał-
bym zwrócić uwagę, że wszystkie wydatkowane 
środki pochodziły z budżetu gminy. Zrezygno-
waliśmy z zaplanowanego kredytu w wysokości  
11 mln zł, nie chcąc powiększać zadłużenia gmi-
ny. Pod względem stabilizacji budżetowej był to 
dobry rok. 

Jakie inwestycje będą realizowane przez 
Gminę w najbliższym czasie?

Jak już wspomniałem, trwają procedury pro-
jektowe. Na pierwszy ogień pójdzie na pewno roz-
budowa oczyszczalni w Piekarach. Jest to bardzo 
ważna inwestycja dla całej gminy. Planujemy rów-
nież budowę sali gimnastycznej w Kryspinowie, 
budowę szkoły w Kaszowie, a także rozbudowę 

szkół w Rącznej i Mnikowie. W 2020 roku będzie-
my nadal inwestować w infrastrukturę drogową 
oraz oświetlenie. 

Rok 2019 to również czas trudnych decy-
zji. Jak już donosiliśmy w ostatnim numerze 
„Ziemi Lisieckiej” drastycznie poszły w górę 
opłaty za śmieci. Od stycznia za odbiór od-
padów segregowanych z kompostowaniem 
bioodpadów mieszkańcy będą płacić 29 zł, 
bez kompostowania 30 zł, natomiast za od-
biór odpadów nieselekcjonowanych zapłaci-
my aż 60 zł. 

Niestety tak. Nowa opłata została wyliczona  
w oparciu o kwotę wynikającą z oferty przetargo-
wej. Jej wysokość firmy tłumaczyły m.in. wzro-
stem cen przyjmowanych odpadów na instala-
cjach przetwarzania odpadów komunalnych (miej-
sce gdzie trafiają odpady), wzrostem stawki opła-
ty środowiskowej (tzw. opłata marszałkowska), 
która w roku 2017 wynosiła 24 zł za tonę odpa-
dów, a w roku 2020 będzie wynosić 270 zł za tonę, 
wzrostem cen prądu dla przedsiębiorców, paliwa, 
kosztów pracowniczych, w tym wynagrodzeń, do-
datkowymi wymogami nałożonymi ustawowo na 
instalacje przetwarzania odpadów (np. zabezpie-
czenia przeciwpożarowe, całodobowy monitoring, 
kaucje finansowe za magazynowanie odpadów), 
znaczącym spadkiem cen skupu surowców wtór-

Trudny czas dla samorządów
– rozmowa z wójtem Pawłem Misiem
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nych, brakiem możliwości zbytu odpadów selek-
cjonowanych, szczególnie z tworzyw sztucznych.

Pod koniec listopada odbyła się konferen-
cja prasowa dotycząca przekazania prome-
sy na projektowanie mostu łączącego Gmi-
nę Liszki i Gminę Skawina. W jakim stopniu 
budowa mostu wpłynie na życie mieszkań-
ców?

W listopadzie tego roku Starostwo Powiatowe 
otrzymało promesę i planuje zrealizować tę inwe-
stycję w najbliższych kilku latach. Most połączy 
obie gminy, ale bez drogi alternatywnej spowo-
duje duże utrudnienia komunikacyjne na naszym 
terenie. W związku z tym konieczne jest utworze-
nie dróg dojazdowych dla ruchu ciężkich pojazdów 
poza gminą Liszki. Bardzo intensywnie pracujemy 
nad opracowaniem wielowariantowych koncepcji 
tzw. „obwodnicy Kaszowa, Liszek i Kryspinowa”, 
w taki sposób, aby ruch tranzytowy na trasie Kra-
ków - Oświęcim omijał te miejscowości.

Kolejną istotną dla mieszkańców kwestią 
jest plan zagospodarowania przestrzennego. 
Czy może nam Pan przybliżyć ten temat? 

W listopadzie 2018 roku wszedł w życie, pod-
pisany przez ministra Infrastruktury, plan rozwoju 
lotniska, który wprowadził ograniczenia inwesty-
cyjne w gminie Liszki na terenie, gdzie nie ma pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie 
decyzje o warunkach zabudowy wydane w lutym 
zostały unieważnione i w związku z tym my jako 
gmina procedujemy, praktycznie dla wszystkich 
miejscowości, aktualne zmiany planu. Liczę na 
to, że zostaną one wkrótce uchwalone (niektóre 

z nich są procedowane już od kilku lat). Pragnę 
zaapelować do mieszkańców o cierpliwość. Szcze-
gólnie do mieszkańców tych rejonów gminy, gdzie 
decyzje zostały zawieszone.

Naglącym problemem w naszym woje-
wództwie jest smog. Co robi Gmina, aby po-
prawić jakość powietrza?

W samym 2019 roku na terenie naszej gmi-
ny wymienionych zostało 148 kotłów w ramach 
projektu unijnego oraz środków własnych gminy.  
W latach 2020-2022 Gmina Liszki w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych będzie re-
alizować projekt wymiany aż 1200 pieców. Projekt 
ten jest możliwy z uwagi na to, że zmieniliśmy  
w ramach ZIT przeznaczenie środków z innego za-
dania. Będziemy kontynuować także projekt wy-
miany kotłów ze środków gminnych, który w tym 
roku okazał się dużym sukcesem.

Zakończyły się również procedury związane 
z wyborem wykonawcy OZE, czyli Odnawialnych 
Źródeł Energii i w przyszłym roku gmina rozpo-
cznie realizację tego projektu razem z gminami 
wchodzącymi w skład Lokalnej Grupy Działania 
Blisko Krakowa, czyli Zabierzowem, Czernicho-
wem, Skawiną, Świątnikami Górnymi oraz Mogi-
lanami.

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Chciał-
bym z tej okazji złożyć naszym Mieszkańcom naj-
lepsze życzenia: głębokiej świątecznej radości, 
prawdziwego pokoju serca, dobrego zdrowia oraz 
wiele ludzkiej życzliwości. Niech Nowonarodzony 
oświeca drogi codziennego życia, obdarza błogo-
sławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym. 
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Szanowni Państwo,

czuję się w obowiązku – jako urzędujący 
Wójt Gminy Liszki, ale przede wszystkim jako 
uczciwy i niemający nic do ukrycia obywatel  
i mieszkaniec Gminy Liszki, poinformować Pań-
stwa, że postanowieniem z dnia 30.09.2019 r. 
sygn. akt PR 3 Ds 57.2018 Prokuratura Rejono-
wa Prądnik Biały umorzyła śledztwo w spra-
wie rzekomego przekroczenia uprawnień służ-
bowych przez Wójta Gminy Liszki. 

Choć od samego początku wiedziałem, że 
złożenie przez mojego kontrkandydata zawia-
domienia o możliwości popełnienia przestęp-
stwa oraz wszczęte w jego efekcie postępowa-
nie wyjaśniające w sprawie, jest wymysłem na-
kierowanym wyłącznie na realizację jego ambi-
cji politycznych i prywatnych aspiracji. Byłem 
jednocześnie zdumiony sposobem ich realiza-
cji i doborem środków. Z dnia na dzień stałem 
się ofiarą bezpardonowych ataków, posądzeń  
i pomówień ze strony nieprzychylnych mi lu-
dzi, dla których jedynym celem było zniszcze-
nie mnie - przede wszystkim jako człowieka. 
Zadawałem sobie pytanie, do którego momen-
tu można się posunąć w walce – w tym wypad-
ku w walce m.in. o Państwa zaufanie i man-
dat Wójta Gminy Liszki oraz gdzie jest granica 
ludzkiej przyzwoitości i moralności. 

Postanowiłem nie komentować tej sprawy 
wcześniej pozwalając Prokuraturze prowadzić 
w sposób niezakłócony czynności wyjaśniające 
w przeświadczeniu, że prawda musi sama się 
obronić, a jednocześnie wyjdą na jaw praw-
dziwe intencje osób, które bezkarnie zszarga-
ły moje dobre imię i reputację. Jednocześnie 
cały czas były przy mnie osoby, które mnie 
wspierały w tych trudnych momentach, oka-
zując pomoc i zrozumienie.

Pragnę wskazać, że rękami niezależnej 
Prokuratury wykazane zostało, że opisywane  
w gazetce - jako rzekomy i koronny dowód  
w sprawie - maile nigdy nie zostały wysłane, 
podobnie przeprowadzona analiza kompute-
rów i telefonów nie wykazała, abym dopuścił 
się zarzucanych mi czynów. Choć postępowa-

nie prowadzone było w bardzo szerokim za-
kresie, nie zauważono żadnych nieprawidło-
wości w działaniu moim czy finansach Gminy 
Liszki oraz spółki Likom Sp. z o.o. W efekcie 
prokurator orzekł, że brak jest jakichkolwiek 
dowodów uzasadniających popełnienie zarzu-
canego mi przestępstwa. 

Prokuratura w uzasadnieniu postanowienia 
o umorzeniu śledztwa wskazała – co dla mnie 
było jasne od samego początku, a dla Państwa 
nie powinno być zaskoczeniem – że motywem 
działania osoby, która złożyła zawiadomienie 
był konflikt polityczny. 

Chciałbym niniejszym oświadczeniem zło-
żyć przede wszystkim wyrazy podziękowania 
dla mieszkańców Gminy Liszki za zaufanie, 
jakim mnie Państwo obdarzaliście przed tym 
hańbiącym pomówieniem, jak również podzię-
kować za Państwa zaufanie, którym mnie Pań-
stwo obdarzyliście w trakcie wyborów samo-
rządowych, a które to zaufanie pozwoliło mi 
wygrać wybory na urząd Wójta Gminy Liszki – 
wybory, w których za przeciwnika miałem oso-
bę bezwzględną, a przeciwko sobie niezliczoną 
ilość rozpowszechnianych kalumnii i kłamstw. 

Jestem dumny, że mieszkańcy Gminy Liszki 
nie dali się zwieść prowadzonej w iście „ame-
rykańskim stylu” kampanii wyborczej (choć 
nie o rozmach kampanii mi chodzi) podczas 
ostatnich wyborów samorządowych oraz prag-
nę zapewnić, że swoją pracą i dotychczasową 
postawą będę dalej budował Państwa zaufanie 
do mnie i do Urzędu. 

Chciałbym również niniejszym podziękować 
swojej rodzinie i tym, którzy we mnie nie zwąt-
pili i wspierali mnie w tych trudnych chwilach  
i obiecać, że zawsze pozostanę wierny ideałom 
i wartościom, z których Państwo mnie znacie. 

Z wyrazami podziękowania

Liszki, dnia 04.12.2019 r. 

OŚWIADCZENIE 
WÓJTA GMINY LISZKI
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zachować. Rozdaliśmy 100 cu-
kierków. 

Dzielnicowy st. sierż. To-
masz Błażewicz zwrócił uwagę, 
że pomimo godziny 9.00 ruch 
na drodze jest ogromny o czym 
świadczył korek, który co chwi-
lę się tworzył. 

W ramach tej akcji zawie-
siliśmy w centrum wsi baner 
o treści „Dzieci z Piekar pro-
szą o bezpieczne przejście 
dla pieszych”. Mam nadzie-
ję, że kierowcy będą w tym 
miejscu zwalniać i pamiętać 
o tym, że pieszego, szczegól-
nie dzieci na przejściu, trzeba 
przepuścić. Klasa III przygo-
towała także plakat o trans-
porcie ekologicznym, który 
przekażemy do Urzędu Gminy  
w Liszkach. 

 Bardzo dziękuję Annie Le-
lek, Dorocie Kozie za pomysł 
na tę akcję, wszystkim nauczy-
cielom za zaangażowanie, ucz-
niom za wielki entuzjazm i wia-
rę w nas dorosłych. Szczegól-
ne ukłony należą się druhom  
z OSP Piekary Jackowi Szaluso-
wi, Pawłowi Mazurowi i Grzego-
rzowi Jaskowskiemu oraz dziel-
nicowemu st. sierż. Tomaszowi 
Błażewiczowi – jesteście praw-
dziwymi przyjaciółmi naszej 
szkoły!!! 

 Maryla Małucha-Kapusta

chodzi około 160 dzieci. Re-
akcja kierowców była bardzo 
sympatyczna, wszyscy nam 
machali, zwalniali. Niektórzy 
troszkę wystraszeni na widok 
policjanta nie wiedzieli jak się 

19 września dzieci przyje-
chały do szkoły na hulajno-
gach, deskorolkach i rowerach. 
W kamizelkach odblaskowych 
pod przewodnictwem Siostry 
Miriam uczniowie okrążyli boi-
sko szkolne, dając sygnał, że są 
gotowi walczyć o zdrowszą pla-
netę Ziemię. 

Kolejnym działaniem było 
przygotowanie happeningu na 
przejściu dla pieszych w cen-
trum Piekar. Pod opieką trosk-
liwych strażaków z OSP Pieka-
ry i dzielnicowego st. sierż. To-
masza Błażewicza z komisaria-
tu Policji w Zabierzowie dzie-
ci zatrzymywały kierowców. 
Każdy kierowca otrzymał ulot-
kę o alternatywnych środkach 
transportu i cukierka, aby pa-
miętał, że przez to niebez-
pieczne skrzyżowanie w cen-
trum Piekar codziennie prze-

Ekologiczny 
i bezpieczny transport

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza 	
w Piekarach zaangażowała się w Europej-
ski Tydzień Transportu Zrównoważone-
go. W dniach 16-22 września wiele miast 
podjęło tę akcję i także Piekary włączyły 
się w tak ważne przedsięwzięcie. 
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Gmina Liszki zakończy-
ła projekt grantowy pn. 	
„E-xtra kompetentna Gmi-
na Liszki” Dofinansowanie 
projektu z UE: 33 500,00 zł

Projekt realizowany w ra-
mach konkursu grantowego 
organizowanego przez FRDL 
Małopolskiego Instytutu Sa-
morządu Terytorialnego i Ad-
ministracji pn. „e-Xtra kompe-
tentni – Rozwój kompetencji 
cyfrowych mieszkańców woje-
wództwa małopolskiego i świę-
tokrzyskiego” współfinanso-
wanego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014 - 2020, Oś priory-
tetowa nr III: Cyfrowe kompe-
tencje społeczeństwa Działanie 
3.1: „Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cy-
frowych”.

Gmina Liszki otrzymała  
dofinansowanie w wysokości  
33 500,00 zł na realizację pro-
jektu pn. „Extra Kompetentna 
Gmina Liszki”, którego głównym 
celem był rozwój kompetencji 
cyfrowych mieszkańców Gmi-
ny Liszki. W ramach projektu 
przeprowadzono cykl bezpłat-
nych szkoleń komputerowych 
dla 60 osób z naszej gminy w 
wieku od 25 do 74 lat. Najwięk-

szym zainteresowaniem wśród 
uczestników projektu cieszyły 
się moduły szkoleniowe takie 
jak: „Działam w sieciach spo-
łecznościowych”, „Moje finan-
se i transakcje w sieci” a także 
„Tworzę własną stronę interne-
tową (blog)”. Zajęcia odbywały 
się codziennie od 30 paździer-
nika do 26 listopada br. w bu-
dynku GOPS (Liszki 1) w sali 

szkoleniowej. Uczestnicy zosta-
li podzieleni na 6 grup, zgodnie 
z wybranym przez siebie tema-
tem szkolenia. Każdy z uczest-
ników otrzymał niezbędne ma-
teriały dydaktyczne oraz certy-
fikaty ukończenia szkolenia.

W ramach zadania został 
również zakupiony sprzęt kom-
puterowy (7 laptopów, myszki 
bezprzewodowe oraz szafka na 
laptopy), który po zakończe-
niu projektu został przekazany  
w całości dla szkół z terenu 
gminy Liszki. Placówki, które 
otrzymały laptopa z myszką 
bezprzewodową: 
1. Szkoła Podstawowa im. Księ-

cia Józefa Poniatowskiego  
w Mnikowie. 

2. Szkoła Podstawowa im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Kryspinowie. 

3. Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej  
w Kaszowie.

4. Szkoła Podstawowa im. An-
toniego Sewiołka w Czuło-
wie. 

5. Szkoła Podstawowa im. 
Św. Matki Teresy z Kalkuty  
w Cholerzynie. 
Natomiast szafka na lapto-

py wraz z 2 laptopami i myszka-
mi bezprzewodowymi trafiły do 
Szkoły Podstawowej im. Króla 
Jana III Sobieskiego w Rącznej. 

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za udział w projekcie!

Edyta Klita

E-xtra kompetentna 
GMINA LISZKI
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Statuty Sołectw:
Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, 
Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, 
Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice

W dniu 21 listopada 2019 r. 
w Biurze Rady Gminy w Lisz-
kach po raz ostatni zebrała się 
Komisja Statutowa Rady Gmi-
ny Liszki, by zaopiniować uwa-
gi zgłaszane do projektów sta-
tutów przezmieszkańców z 14 
sołectw Gminy Liszki. Komi-
sja szczegółowo analizowała 
wszystkie protokoły ze spotkań 
konsultacyjnych, zaprotoko-
łowane propozycje omówiono  
z prawnikiem gminnym i pod-
dano pod głosowanie. Omyłki 
pisarskie skorygowano zgod-
nie z sugestią mieszkańców. 
Poniżej po krótce zreferowano 
wnioski i opinie komisji w spra-
wie zmian w projekcie nowych 
Statutów Sołectw. 

- W czasie konsultacji zdzi-
wienie wzbudziła rozbieżność 
powierzchni sołectw w przed-
stawionych projektach statu-
tów z danymi w obecnie obo-
wiązujących statutach. Komisja 
zwróciła się o pomoc w tej spra-
wie do Starostwa Powiatowego 
w Krakowie – w dniu 6 listopada  
2019 r. na wniosek Przewodniczą-
cego Komisji Statutowej prze-
słano aktualne dane. Rozdziału 
powierzchni Sołectwa Mników  
i Baczyn dokonano na podsta-
wie danych ewidencyjnych (Ba-
czyn działki nr od 1 do 222, 
Mników pozostałe działki w ob-
rębie).

- Przed powierzchnią sołe-
ctwa proponowano dodanie sło-
wa „około”. – Komisja zastoso-
wała propozycję.

- W większości sołectw za-
proponowano by Rada sołecka 
miała 5 osobowy skład i taką 
sugestię zastosowano. 

- Wniosek o przywrócenie 
poprzedniej wersji § 15 – ko-
misja odrzuciła. Nowa regula-
cja uwzględnia obowiązujący 
stan prawny oraz stanowisko 
orzecznictwa sądów admini-
stracyjnych, kwestia niełącze-
nia członkostwa w radzie sołe-
ckiej z funkcją sołtysa oraz opi-

niująca rola rady sołeckiej, zo-
stały wprowadzone.

- § 7 Brak zgody na usunię-
cie rady sołeckiej jako organu 
sołectwa, mieszkańcy sprzeci-
wili się nowym zapisom. – Ko-
misja odrzuca sprzeciw, ponie-
waż propozycja jest sprzecz-
na z przepisami, nawet gdy-
by przyjąć, że jest organem to  
i tak opiniującym.

Rada sołecka nie może roz-
dzielać środków wsi, opiniuje 
tylko podział środków § 17 ust 
6, wprowadzenie takiego zapisu 
było by niezgodne z prawem.

- W kilku sołectwach miesz-
kańcy wnioskowali o wykreśle-
nie § 14 ust. 3 pkt 4e lub ca-
łego pkt. 4 i § 14 ust. 3 pkt. 6 
ze względu na zbyt dużą i nie-
uzasadnioną ingerencje sołty-
sów w życie społeczne rodzin 
mieszkańców – komisja przy-
chyliła się pozytywnie do wnio-
sku i postanawia skrócić § 14 
ust. 3 pkt 4 zgodnie z wnioska-
mi do stwierdzenia: Inicjowanie 
działań kształtujących prospo-
łeczne postawy mieszkańców. 
Kwestia sołtysa jako funkcjona-
riusza jest uregulowana w usta-
wie.

- Wnioskowano o zmianę 
w § 15 ust. 5 i nadanie nowe-
go brzmienia: „Posiedzenia od-
bywają się w miarę potrzeb nie 
rzadziej niż raz na pół roku” – 
komisja przychyliła się pozy-
tywnie do wniosku w sprawie 
posiedzeń rady sołeckiej.

- Wykreślenie zapisu w § 
12 punkt 4 i 5 odnośnie Komi-
sji Skrutacyjnej uznano za za-
sadne.

- Przekazanie mienia danej 
wsi przez Radę Gminy w zarząd 
sołectwu w sposób formalny – 
komisja przychyla się do wnio-
sku i wprowadza zmiany.

- Oddanie gruntu w dzierża-
wę poprzedzać ma uchwała ze-
brania wiejskiego o wyrażeniu 
zgody, jak do tej pory – komisja 
przychyla się do wniosku.

- Sprzeciw zapisom w § 40 
ust. 3 i 4 w sprawie wyborów 
uzupełniających na sołtysa i ra-
dę sołecką - Komisja częścio-
wo przyjmuje sprzeciw. Przepis 
ust. 3 zmodyfikowany, ust. 4 
usunięty jako niezgodny z pra-
wem.

- Przy wprowadzaniu zmian 
w statucie w dziale „Zasady go-
spodarki finansowej i gospoda-
rowania mieniem” zapropono-
wano by dokonać korekty za-
kresów obowiązków sołtysa  
i Rady sołeckiej”. – Komisja po-
stanowiła rozwinąć regulacje 
gospodarki finansowej, obo-
wiązki sołtysa i rady sołeckiej 
zawiera rozdział III. 

- W trakcie konsultacji zada-
no również pytanie: W jaki spo-
sób prowadzący zebranie ma 
sprawdzić czy osoba jest wpisa-
na do rejestru wyborców? Spis 
wyborców przygotowuje Urząd 
Gminy § 25 ust. 3.

- Propozycję, by o sprzedaży 
działki mienia wiejskiego decy-
dowało zebranie wiejskie, a nie 
Urząd Gminy Liszki. – Komisja 
odrzuciła i nie wprowadziła jej 
do projektu statutu. Zapis sta-
tutu nie reguluje kwestii sprze-
daży działek, mają tu zastoso-
wanie przepisy ustawowe.

- Poddano pod wątpliwość 
zapis § 42 ust. 3 dotyczący Fun-
duszu Sołeckiego. Komisja po-
zostawiła zapis, ponieważ jest 
on odzwierciedleniem stanu 
prawnego.

- Wykreślenie § 14 ust. 3 pkt 
13 – Komisja odrzuca wniosek. 
Narady sołtysów zwołuje wójt. 

- Głosowanie tajne na wnio-
sek zwiększenie na liczbę po-
nad 5 proc. lub 50 proc. - Komi-
sja odrzuca propozycję, obec-
ny obowiązujący zapis kłóci się  
z zasadą jawności.

-W § 40 ust. 4 proponowa-
no zapis: W przypadku czaso-
wej nieobecności Sołtysa, uza-
sadnionej ważnymi powodami 
– obowiązki Sołtysa pełni wy-
znaczony przez Radę Sołecką 
jej członek nie dłużej niż 6 mie-
sięcy, a po upływie tego okresu 
w przypadku nie podjęcia obo-
wiązku Sołtysa zarządza się no-
we wybory. – Komisja odrzuca. 
Ponadto w ramach autokontro-
li wskazuje się na konieczność 
zmiany tego zapisu na analo-
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giczny jak dla wyborów uzupeł-
niających sołtysa, tj. poprzez 
wybory powszechne, wymaga 
to też korekty § 32 ust. 5

- Zarzucono, iż Rozdział VIII 
został całkowicie przeredago-
wany, a nie tylko wykreślono 
słowo „Skarbnik”. Tym samym 
wnioskowano o powtórzenie 
konsultacji. – Komisja odrzuca 
wniosek mieszkańców, usunię-
cie słowa „Skarbnik” wymagało 
przeredagowania, konsultowa-
no cały projekt statutu.

- Jeżeli kandydaci na Soł-
tysa uzyskali równą, najwięk-
szą liczbę głosów przeprowa-
dza się drugą turę głosowania 
na tych kandydatów zgodnie 
z zasadami określonymi w ni-
niejszym statucie. Głosowa-
nie przeprowadza się w ter-
minie dwóch tygodni od dnia 
pierwszego głosowania. Je-
żeli w wyniku ponownie prze-
prowadzonych wyborów kan-
dydaci uzyskają równą liczbę 
głosów o wyborze rozstrzy-
ga losowanie przeprowadzo-
ne przez Przewodniczącego 
Sołeckiej Komisji Wyborczej  
w obecności członków Komisji.

 – Komisja zapis pozostawia 
mimo sprzeciwom 

- Sprzeciw wobec § 42, § 43, 
§ 44, Sołtys wraz z mieszkań-
cami rekomenduje własną wer-
sję Rozdziału VII Gospodarka 
Finansowa, w załączniku przed-
stawiono nowe brzmienie roz-
działu VII. – Komisja odrzuca 
projekt sołtysa, w uwzględnie-
niu części postulatu nastąpiła 
modyfikacja rozdziału o regula-
cje dotyczącą zarzadzania mie-
niem, zmieniono też tytuł roz-
działu 47 ust. 2 i § 46 ust. 1, 
określenia: celowość, gospo-
darność, rzetelność w ocenie 
uchwał i działalności sołectwa – 
Komisja odrzuciła wniosek po-
zostawiając słowa.

- Wniosek o usunięcie całego 
§ 49 – Komisja odrzuciła, nato-
miast uściślono formę pisemną 
interpretacji.

- § 42 ust. 4 (korekta zda-
nia) W przypadku nie wyodręb-
nienia funduszu sołeckiego ze-
branie wiejskie uchwala roczny 
plan finansowo – rzeczowy „re-
alizowany ze środków finanso-
wych budżetu gminy przekaza-
nych do dyspozycji sołectwa”. 

– Komisja odrzuciła wniosek, 
kwestie tę reguluje § 42 ust. 1.

- Uzupełnienie o słowo w na-
wiasie § 2 ust. 2 ,,Ogół (stałych) 
mieszkańców sołectwa stano-
wi Samorząd Mieszkańców wsi 
Budzyń’’. – Komisja odrzuciła 
wniosek, w tym przepisie uży-
to regulacji analogicznej jak dla 
gminy w ustawie.

- § 43 ust. 1 środki finanso-
we pozyskane z dobrowolnych 
wpłat mieszkańców oraz środ-
ki pochodzące z darowizn win-
ny być wykorzystane zgodnie  
z wolą darczyńcy. – Komisja od-
rzuciła, wniosek nie ma uzasad-
nienia prawnego, gdyż taka jest 
właśnie istota darowizny i nie 
ma potrzeby dodatkowego ure-
gulowania.

- Wniosek o uzupełnienie 
zapisu o słowa w nawiasie § 
49 Interpretacji postanowień 
niniejszego Statutu Sołectwa 
dokonuje Wójt (i Rada Gminy) 
uzasadniając (pisemnie) swoją 
decyzję. – Komisja odrzuciła, 
rozszerzenie interpretacji na 
organ kolegialny jest nieprak-
tyczne, niezasadne jest rów-
nież tworzenie dualizmu pod-
miotów interpretujących, to 
Wójt posiada aparat admini-
stracyjny mogący tworzyć in-
terpretacje oraz jest organem 
wykonującym.

- § 14 ust. 3 uzupełnienie § 
14 ust. 3 pkt 8 o zapis odnośnie 
uczestnictwa sołtysa w odbio-
rze prac inwestycyjnych oraz w 
kwestii wprowadzanych zmian 
dot. planów przestrzennych 
(udział sołtysa w komisji urba-
nistycznej). – Komisja odrzu-
ciła. Wniosek sprzeczny z pra-
wem. Takie zapisy naruszałyby 
kompetencje organu wykonaw-
czego i działania organów.

- Wniosek o wykreślenie  
z obowiązków sołtysa do pro-
wadzenia § 14 pkt 17 „w tym 
księgi inwentarzowej” - Komi-
sja odrzuciła. Zasadne jest pro-
wadzenie takiej dokumentacji 
mienia sołectwa.

-§ 14 pkt 18 dodanie słów: 
„Sołtysa i Radę Sołecką bę-
dzie informował o sprawach so-
łectwa i wspierał Radny Gminy  
z Piekar oraz Wójt Gminy Liszki” 
– Komisja wniosek odrzuca ja-
ko nieznajdujący uzasadnienia, 
uprawnienia i obowiązki radne-

go oraz wójta określają przepi-
sy ustawy, nie jest to materia 
dla statutu sołectwa.

- Przywrócenie funduszu so-
łeckiego. – Należy do kompe-
tencji Rady Gminy Liszki, Komi-
sja Statutowa nie jest władna  
w tej sprawie. Nie jest to mate-
ria statutowa.

- § 14 ust 3 pkt 11 odrzuce-
nie zapisu odnośnie roznoszenia 
decyzji podatkowych mieszkań-
com sołectwa. - Komisja jedno-
głośnie za odrzuceniem sprze-
ciwu.

Uwagi i wyjaśnienia 
Radcy Prawnego 

po przeprowadzonych 
konsultacjach:

1. Co do formy - ostateczny 
kształt uchwały w tym regula-
cje treści zasadniczej uchwały 
będą doprecyzowane przez rad-
ców prawnych zgodnie z obo-
wiązującym prawem. Przedmio-
tem konsultacji jest sama treść 
statutu. Przepisy uchwały będą 
miały zastosowanie wprost po 
wejściu jej w życie, stąd rów-
nież obejmuje wydłużenie ka-
dencji.

2. Orzecznictwo sądowo ad-
ministracyjne wskazuje, że re-
gulacje co do jawności działania 
organów gminy mają również 
zastosowanie do organów sołe-
ctwa i dotyczy to również jaw-
ności glosowania (wyjątki mo-
że wprowadzać tylko ustawa):  
II SA/Ke 544/19.

3. Procedura dotycząca po-
działu środków funduszu so-
łeckiego jest uregulowana  
w ustawie – niezasadne jest jej 
rozszerzenie w statucie.

4. Numeracja paragrafów 
została uporządkowana, pismo 
przewodnie tylko wskazywało 
zakres zmian celem ułatwienia 
porównania z dotychczasowym 
statutem, ale w istocie konsul-
tacjom poddawany jest cały no-
wy statut.

5. Środki finansowe są tyl-
ko formą, istotne jest określe-
nie dochodów sołectwa, do-
tychczasowe zapisy są niepo-
prawne.

Z pośród 75 uwag do Sta-
tutów sołectw Komisja Sta-
tutowa nie uwzględniła 39 
(52%), uwzględniono 36 
(48%) uwag.
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Przyszłość w fotowoltaice

Oliwier Misztal 
zdobywca  4 medali 
podczas tegorocznych 
Otwartych Mistrzostw 
Województwa Małopolskiego 
w Oświęcimiu.

Gratulujemy Oliwierowi 
wspaniałych występów  
i czekamy na kolejne 
sukcesy!

Paweł Pachota, przed- 
siębiorca zajmujący się 
fotowoltaiką, a zara-
zem mieszkaniec na-
szej gminy, na prośbę 
redakcji „Ziemi Lisie-
ckiej” zgodził się przy-
bliżyć korzyści oraz za-
sady działania instalacji 
fotowoltaicznej

Co to jest fotowoltaika  
i dlaczego każdy powinien 
ją mieć?

Zacznę od rzeczy podsta-
wowych - jak to działa i dla-
czego się opłaca. Fotowolta-
ika, a właściwie panele foto-
woltaiczne zamieniają energię 
promieniowania słoneczne-
go w energię elektryczną. Nie 
powoduje to żadnych zanie-
czyszczeń i pracuje bezobsłu-
gowo przez dziesiątki lat. Ty-
le trzeba wiedzieć. Wytworzo-
ny w domowej elektrowni prąd 
możemy wykorzystać od razu 
lub zmagazynować w akumu-
latorach, co nie jest ani eko-
nomiczne, ani ekologiczne. Ale 
można też przesłać elektrowni 
na przechowanie. Wytworzo-
ną przez nas energię wykorzy-
stują sąsiedzi i okoliczne firmy. 
Nasz dystrybutor energii od-
da nam „wpuszczony” do sie-
ci prąd wtedy, kiedy będziemy 
go potrzebować. Rozwiązanie 
to jest korzystne. Za usługę 
magazynowania elektrownia 
pobiera od nas tylko 20 proc. 
oddanego prądu. Działamy też 

w interesie całej społeczności. 
Elektrownia wytwarza mniej 
dymu i pyłów z węgla, dzię-
ki czemu wszyscy oddychamy 
czystszym powietrzem. Produ-
kując prąd w domowej insta-
lacji fotowoltaicznej na własne 
potrzeby jesteś PROSUMEN-
TEM. Ten wyraz powstał z po-
łączenia dwóch słów: PROdu-
cent i konSUMENT. Bo każdy 
posiadacz domowej elektrowni 
jednocześnie produkuje i kon-
sumuje prąd. 

Czy można w ogóle nie 
płacić za prąd? 

Można i to przez wiele lat. 
Przy prawidłowo obliczonej 
wielkości instalacji fotowolta-
icznej prąd będziemy mieć za 
darmo. Jedynym kosztem bę-
dzie stała opłata abonamento-
wa w wysokości kilkunastu zł 
miesięcznie. 

Kiedy mi się to zwróci?
Potrwa to kilka lat, choć 

dzięki nowej państwowej dota-
cji – szybciej niż dotąd. Każdy 
kto zainstaluje domową elek-
trownię słoneczną dostaje nie-
opodatkowane 5000 zł na dofi-
nansowanie swojej inwestycji. 
Dodatkowo możemy zmniej-
szyć poniesione koszty o 17 
proc. korzystając z ulgi podat-
kowej. Dzięki temu domowa 
elektrownia zwraca się w 5 do 
8 lat. Po tym okresie będzie dla 
nas zarabiać pieniądze jeszcze 
przez wiele lat. Żywotność pa-
neli fotowoltaicznych szacu-
je się na przynajmniej 30-35 
lat. Dobrzy producenci dają 

minimum 25 lat gwarancji na 
wydajność swoich produktów, 
że nie spadnie ona poniżej 85 
proc. Instalacja fotowoltaicz-
na to nie tylko panele, to tak-
że układ przetworników, któ-
ry wprowadza prąd do domo-
wej instalacji. Najważniejszym 
elementem jest falownik foto-
woltaiczny. Instalacja ta ma 
działać przed długi czas. Waż-
ne żebyśmy przy wyborze kie-
rowali się jakością, a nie tylko 
ceną produktów. Oszczędność 
jest pozorna, ponieważ jest to 
inwestycja na lata.

Czy same panele napraw-
dę są ekologiczne? Czy ich 
produkcja nie powoduje za-
nieczyszczeń? 

98 proc. materiałów, z któ-
rego wykonane są panele foto-
woltaiczne, możemy recyklin-
gować. Nie ma więc problemu 
z ich utylizacją. 

Jak to wygląda w prak-
tyce? 

Ja sam mieszkam w gminie 
Liszki i posiadam dom wyposa-
żony w instalację fotowoltaicz-
ną. Wystarcza na ogrzewanie 
całego domu zimą, podgrze-
wanie ciepłej wody, oświet-
lenie domu i gotowanie przez 
cały rok. Zostaje jeszcze za-
pas – na ładowanie samocho-
du elektrycznego. Rachunek 
za prąd wynosi więc okrągłe 
ZERO zł. Chętnie podzielę się 
również swoimi doświadcze-
niami z mieszkańcami naszej 
gminy.

Paweł Pachota



w
w

w
.LISZK

I.pL
Z

iem
ia l

isiec
k

a – grudzień 2019
11

W dniu 26 listopada przed budynkiem Urzędu 
Gminy, na lisieckim rynku, odbyło się zgromadze-
nie publiczne w ramach XII edycji Kampanii Spo-
łecznej NO PROMIL – NO PROBLEM. W wydarzeniu 
udział wzięło ponad 100 osób, które manifesto-
wały swoje poparcie dla trzeźwości na gminnych 
drogach. 

Oficjalne statystyki głoszą, że w ponad 25 
proc. wszystkich śmiertelnych wypadków uczest-
niczą nietrzeźwi kierowcy. „Chcemy czuć się bez-
piecznie”, „Stop pijanym kierowcom”, „Kierowco 
nie prowadź po alkoholu” - takie hasła (umiesz-
czone także na banerach) wznoszono podczas 
marszu, dając tym samym jasny przekaz – Je-
śli prowadzisz samochód to tylko bezpromilowo. 
Przekaz tym bardziej zauważalny, gdyż kierowa-
ny od dzieci, uczniów trzech szkół podstawowych  
(w Piekarach, Kryspinowie i Kaszowie-Wyźrale), 
które zgłosiły gotowość realizowania XII edycji 
Kampanii Społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM. 

Marsz rozpoczął się apelem wygłoszonym ko-
lejno przez wójta Pawła Misia, przewodniczącą 
GKRPA Izabelę Macałkę oraz dyrektor GZEAS 
Annę Maślankę. Następnie przemówili uczniowie 
prezentując odezwę do kierowców. Nasza inicja-
tywa została wsparta przez Policję z Wydziału Ru-
chu Drogowego KPP Kraków i KP z Zabierzowa. 
Funkcjonariusze nie tylko zabezpieczyli zgroma-
dzenie pod kątem bezpiecznego przejścia wzdłuż 
ruchliwych dróg, ale zatrzymywali kierowców do 
kontroli trzeźwości, co pozwoliło uczniom na ob-
serwowanie ich pracy oraz wręczenie ulotek pro-
filaktycznych. 

Zanim jednak odbył się marsz, uczniowie szkół 
przez okres dwóch miesięcy solidnie pracowali  
w swoich społecznościach. Podczas warsztatów 
profilaktycznych byli edukowani, a później przeka-
zywali swoją wiedzę rodzicom za pośrednictwem 
tworzonych gazetek, ulotek oraz przeprowadza-
nych akcji z ALKOgoglami, które użyczała na tę 
okazję GKRPA w Liszkach. Działania na poziomie 

szkół organizowali szkolni Koordynatorzy Kampa-
nii (SP Piekary – Dorota Koza, SP Kryspinów – Ka-
tarzyna Starek i Anna Płonka, SP Kaszów-Wyźrał 
– Katarzyna Banaś), którzy dbali o ciekawe ini-
cjatywy angażujące uczniów, między innymi kam-
panijny konkurs, na który uczniowie wysłali prace 
plastyczne i literackie. Honorowy patronat nad 
przebiegiem kampanii na terenie gminy Liszki ob-
jął wójt Gminy Liszki Paweł Miś. Warto nadmienić, 
że prowadzenie działań na rzecz przeciwdziała-
nia nietrzeźwości kierowców na drodze jest m.in. 
jednym z zadań Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

Pragniemy gorąco podziękować społecznoś-
ciom szkolnym: uczniom, koordynatorom, dyrek-
torom szkół, rodzicom, władzom samorządowym, 
uczestnikom marszu, służbie zabezpieczającej za 
zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę przez 
okres realizowania Kampanii w gminie Liszki. Pod-
sumowaniem naszych działań i chwilą na refleksję 
niech będzie piękny wiersz, którego autorem jest 
Nikodem Bobrowski uczeń klasy VI B w SP Kryspi-
nów:
„Gdy wchodzisz do auta, 
wydaje Ci się, że to pojazd co lata,
gdy jeździsz, wydaje Ci się, 
że fruniesz i pędzisz.
Lecz prawda jest taka, że jesteś pod wpływem 
i jeździsz „po paru piwkach”,
myślisz, że każdy Ci ustępuje, 
a policja na Ciebie nie poluje.
Wszyscy są mili, zielone się nie zmienia, 
lecz jednak coś jest inaczej,
nim zrozumiesz, że popełniłeś błąd. 
TRACH! Przechodzi Cię prąd.
I już nigdy nie popełnisz … żadnego błędu”.

Izabela Macałka, Przewodnicząca GKRPA
Małgorzata Buczek, Koordynator 
gminnego programu profilaktyki

Uczniowie w „Marszu ku Trzeźwości” 
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W uroczystości wzięły udział 
szkoły z terenu gminy Lisz-
ki oraz Zespół Pieśni i Tańca 
„Ziemia Lisiecka”. W tym roku 
zaszczycił nas swoją obecnoś-
cią pan Andrzej Kamieniarz 
– żołnierz Narodowej Orga-
nizacji Wojskowej, więziony  
w latach 1952-1957, odznaczo-
ny Krzyżem Kawalerskim Or-
derem Odrodzenia Polski przez 

prezydenta Rzeczypospolitej 
Polski.

Otwarcia święta dokona-
li nasi harcerze wprowadza-
jąc biało czerwoną flagę, po 
czym uroczyście odśpiewaliśmy 
hymn. Następnie szkolne chó-
ry zaprezentowały bogaty re-
pertuar pieśni patriotycznych, 
szczególnie akcentując czasy 
II Wojny Światowej. Tradycją 

przeglądu jest uroczyste za-
mknięcie wspólnym śpiewem.  
I tym razem ponad 300 osobo-
wy chór uczniów, nauczycieli, 
dyrektorów szkół i zaproszo-
nych gości, odśpiewał bliskie 
nam żołnierskie pieśni.

Serdecznie dziękujemy pa-
nu Wójtowi Gminy Liszki za 
sprawowanie pieczy nad uro-
czystością, a zaproszonym 
gościom za obecność oraz 
wspaniałą atmosferę.

Wyrazy szacunku i uznania 
składamy także pani Doro-
cie Kamińskiej – prowadzącej 
przegląd współorganizatorce 
uroczystości w naszej szko-
le. Serdecznie dziękujemy za 
trud, pracę, troskę i zaangażo-
wanie w dbałość o naszą kul-
turę i piękną narodową trady-
cję.

SP w Mnikowie

12 listopada w Szkole Podstawowej im. 
Księcia Józefa Poniatowskiego w Mniko-
wie odbył się Gminny Przegląd Pieśni Pa-
triotycznej.

Przegląd 
Pieśni Patriotycznej 

w Mnikowie
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Gminna biblioteka bierze 
udział w ogólnopolskiej kampanii 
„Mała książka – wielki człowiek”. 
Projekt Instytutu Książki, reali-
zowany wspólnie z bibliotekami 

publicznymi, skierowany jest do 
dzieci w wieku 3-6 lat. Akcja ma 
na celu zachęcenie rodziców do 
odwiedzania biblioteki i codzien-
nego wspólnego czytania.

Każde dziecko, które odwie-
dza jedną z naszych bibliotek 
otrzymuje Kartę Małego Czy-
telnika oraz „Książkę na start”, 
dostosowaną pod względem 
formy i treści do potrzeb przed-
szkolaków.

Za wypożyczenie minimum 
jednej książki podczas wizy-
ty w bibliotece, dziecko otrzy-
muje naklejkę, a po zebraniu  
10 punktów, zostaje uhonoro-
wane dyplomem Małego Czy-
telnika i specjalną odznaką.

Od września do akcji przy-
stąpiło łącznie ponad 100 dzie-
ci. 

Chętnych do udziału w pro-
jekcie, serdecznie zapraszamy 
do bibliotek w Liszkach, Mora-
wicy i Kaszowie. 

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Liszkach

Przedszkolaki z „Małej Aka-
demii” w Liszkach już wielo-
krotnie zaskakiwały nas swoją 
wiedzą na temat naszej gminy. 
Ostatnio wpadły na pomysł, 
aby o niej i o jej brand hero 
Lisieckim Lisku opowiedzieć 
rówieśnikom z innych przed-
szkoli. W związku z tym dołą-
czyły do ogólnopolskiej akcji 
wymiany pocztówkowej. Przez 
najbliższy rok będą wysyłać 
kartki i pozdrowienia do wy-
branych przedszkoli w najdal-
szych zakątkach Polski. Do po-
cztówek dołączają informacje 
o naszej gminie a także ksią-
żeczki z przygodami Lisieckie-
go Liska. Dzięki temu, dzieci 
z całej Polski będą mogły się 
dowiedzieć, że gdzieś tam ko-
ło Krakowa znajdują się Liszki 

„MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK” 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Liszkach

Lisiecki Lisek 
odwiedza polskie 

przedszkola

Szkoła Podstawowa im. św. 
Matki Teresy z Kalkuty w Chole-
rzynie przystąpiła do programu 
„Odblaskowa Szkoła” organizowa-
nego przez Wydział Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie, Kuratorium 
Oświaty w Krakowie, Małopolski 
Urząd Wojewódzki oraz Urząd 
Marszałkowski WM.

W ramach programu organizo-
waliśmy wiele działań m.in. spot-
kania z policjantami, klasowe tur-
nieje wiedzy o ruchu drogowym, 
konkurs plastyczny. Wszystkie 
miały na celu promowanie bez-
piecznych zachowań w ruchu 
drogowym i uwrażliwienie dzie-
ci na potrzebę noszenia odbla-
sków. Podczas uroczystego apelu,  
w obecności gościa specjalnego 
- dzielnicowego sierż. szt. Ma-
cieja Matczyka, każdy uczeń na-
szej szkoły został wyposażony  
w opaskę odblaskową ufundowaną 
przez Urząd Gminy w Liszkach! 

Pamiętajmy więc: „Bezpie-
czeństwo ważna rzecz, więc od-
blaski musisz mieć!”

Adriana Czajowska

Odblaskowa Szkoła 
w Cholerzynie!

ze swoją maskotką Liskiem,  
a w nich najwspanialsze przed-
szkole pod słońcem.
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Niespełna miesiąc temu świętowaliśmy 
4 urodziny naszej orkiestry. Z tej okazji 
pragniemy Państwu krótko przedstawić 
jej działalność.

W 2015 roku, gdy wójt gmi-
ny Liszki Paweł Miś wyszedł  
z inicjatywą utworzenia or-
kiestry dętej, na spotka-
niu organizacyjnym pojawi-
ło się 8 osób. Utworzenie ze-
społu „od zera” nie było ła-
twym zadaniem. Nie posia-
daliśmy niczego - żadnych 
instrumentów muzycznych, 
materiałów nutowych ani za-
plecza, gdzie mogliby się 
kształcić młodzi muzycy. Po  
4 latach sytuacja diametral-
nie się zmieniła. Orkiestra po-
siada już własne instrumenty.  
W bieżącym roku otrzymali-
śmy dotację od województwa 
małopolskiego w ramach kon-
kursu ofert pt. „Małopolskie 
Orkiestry Dęte - NA START”. 
Dotacja wraz z wkładem włas-
nym Gminy Liszki pozwoliła 
na zakup kilku nowych instru-
mentów. Jest to dla orkiestry 
bardzo ważne, bo znacznie 
wpłynęło na brzmienie całego 
zespołu, a przez to na poziom 
wykonywanej muzyki.

Regularne próby orkiestry 
odbywają się w każdą środę  
o godz. 17:30. Zapraszamy do 
naszego zespołu wszystkich 
chętnych muzyków, amatorów, 
uczniów szkół muzycznych, 
którzy grają na instrumentach 
dętych blaszanych, drewnia-
nych czy instrumentach perku-
syjnych. Obecnie szczególnie 
poszukujemy muzyków grają-
cych na klarnecie, saksofonie, 
puzonie, trąbce czy perkusji. 
Jesteśmy otwarci na każdego, 
kto chciałby wnieść swój wkład  
w budowę nowoczesnego, pręż-
nego zespołu muzycznego.

Oprócz regularnych prób 
orkiestry prowadzone są także 
indywidualne lekcje gry na in-
strumentach dętych. 

Często rodzice pytają mnie 
czy warto kształcić dziecko 
muzycznie. Odpowiedź jest 
jednoznaczna. Badania wielu 
naukowców wskazują, że two-
rzenie muzyki ma bardzo po-
zytywny wpływ ma rozwój ko-
ry mózgowej i neuronów. Gra 

na instrumencie rozwija umie-
jętność koncentracji, a to prze-
cież wpływa na naukę i uzy-
skiwanie lepszych wyników  
w szkole. Ponadto każdy muzyk 
uczy się pracy w zespole, który 
motywuje go do lepszego dzia-
łania. Obecnie naukę gry na in-
strumentach dętych kontynu-
uje 7 osób - dzieci i młodzież  
z terenu gminy Liszki. Kilku 
uczniów już niebawem zasi-
li szeregi orkiestry i wzmocni 
jej skład osobowy, który wyno-
si już 16 osób. Zdajemy sobie 
sprawę, że często barierą dla 
rodziców młodego adepta sztu-
ki muzycznej jest zakup instru-
mentu, który często kosztuje 
kilka tysięcy złotych. Wycho-
dząc naprzeciw, orkiestra sta-
ra się zapewnić młodemu mu-
zykowi instrument, na którym 
będzie się uczył grać. Zachęca-
my więc wszystkich chętnych  
a jeszcze niezdecydowanych do 
podjęcia decyzji o nauce gry na 
instrumencie.

Jak do nas trafić? Wystar-
czy zadzwonić do kapelmistrza 
lub napisać do nas na Facebo-
oku. A później już spotkamy 
się na naszej sali prób w starej 
szkole w Liszkach. Zaprasza-
my wszystkich z terenu gmi-
ny Liszki jak i mieszkających 
poza nią, bo udział w orkie-
strze to nie tylko muzyka, to 
też nowe doświadczenia, udział  
w różnych ciekawych projektach  
i przyjaźnie na wiele lat.

Gminna Orkiestra Dęta z Li-
szek coraz częściej uświetnia 
uroczystości gminne, kościelne 
i strażackie. Mamy nadzieję, że 
nasza muzyka pozwalała Pań-
stwu miło spędzić czas. Dzię-
kujemy za wiele dobrych i cie-
płych słów na nasz temat. Ma-
my nadzieję, że już niebawem 
spotkamy Państwa podczas 
kolejnych wydarzeń w gminie 
Liszki.

Dawid Roj

Czwarte urodziny 
Gminnej Orkiestry Dętej w Liszkach
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8 grudnia wieczorową porą 
do Szkoły Podstawowej im. Ja-
na Długosza w Piekarach przy-
jechał, a może przyleciał z nie-
ba Święty Mikołaj. 

Wszystko to za sprawą Sto-
warzyszenia „Przyjazne Pieka-
ry”, które już od kilku lat organi-
zuje spotkania z Mikołajem po-
łączone z teatrzykiem dla dzieci. 
W tym roku to miłe wydarzenie 
było realizowane w ramach pro-
jektu Mikołajki 2019 współfinan-
sowane ze środków Gminy Lisz-
ki. Projekt ten obejmuje atrak-
cje dla najmłodszych, a także 
wizytę u starszych osób z bo-
żonarodzeniowymi życzeniami  
oraz z prezentem od św. Miko-
łaja. W tym roku obdarowanych 
zostało około 70 seniorów.

O godzinie 16.00 dzieci obej-
rzały znaną i bardzo lubianą 
bajkę „Kot w butach” przygo-
towaną przez Teatr „Bajka”. Po 
spektaklu zadźwięczały dzwon-
ki i do sali gimnastycznej wkro-

czył Święty Mikołaj ze słodkimi 
prezentami dla każdego dzie-
cka. Mikołaj rozdał około 100 
paczek, chętnie fotografował 
się z dziećmi i wszystkim posy-
łał ciepłe uśmiechy spod ogrom-
nych wąsów i brody. Dziecięcej 
radości nie było końca, wszyst-
kie buzie były zadowolone. Na-
wet dorośli radośniej się do sie-
bie uśmiechali. Podczas wyda-
rzenia można było również wes-
przeć Panią Kapustę i jej cho-
rego syna nabywając przeróżne 
ozdoby świąteczne. 

Tyle szczęścia zawdzięczać 
należy dobroczyńcom i spon-
sorom – pomocnikom święte-

go Mikołaja. Stowarzyszenie 
serdecznie dziękuje Agnieszce 
Pyli Kierownikowi Referatu Pro-
mocji, Kultury i Sportu Urzędu 
Gminy Liszki, Firmie Hipp Vet 
+ doktor - prof. Krzysztofowi 
Marcz, Julii Kaczmarczyk, Za-
rządowi Spółki dla Zagospo-
darowania Wspólnoty Grunto-
wej wsi Piekary, Firmie Color 
Max Wojciechowi i Stanisławo-
wi Soból, Lewiatan – Bogusła-
wie Pernal, Grażynie Kaczmar-
czyk członkowi Rady Sołeckiej 
wsi Piekary, Dyrektorowi Szko-
ły Podstawowej im. Jana Dłu-

gosza w Piekarach Maryli Ma-
łucha-Kapusta, S. Miriam oraz 
wszystkim zaangażowanym  
w tę tradycyjną już świąteczną 
uroczystość członkom Stowa-
rzyszenia „Przyjazne Piekary”. 
Gorące podziękowania należą 
się przede wszystkim Święte-
mu Mikołajowi i jego pomocni-
com Oliwce i Ani. 

Bardzo dziękujemy wszyst-
kim przybyłym za wspólnie 
spędzony czas i mamy nadzie-
ję, że w przyszłym roku znowu 
do Piekar zawita Mikołaj ze swo-
ją świtą. 

 Stowarzyszenie 
„Przyjazne Piekary”

„Przyjazne Piekary” 
zaprosiły Świętego Mikołaja!
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Zadanie nie jest proste. W zeszłym roku  
z wielką fetą cały kraj świętował Stulecie Nie-
podległości. Okrągłe rocznice zawsze zobowią-
zują do wydarzeń, które zaskoczą i zaangażu-
ją wszystkich obywateli. Również tych najmłod-
szych. Wrzesień 2019 roku też był taką okazją 
– wszak to 80 lat temu, 1 września na polskie 
ziemie wdarli się żołnierze Wehrmachtu, rozpo-
czynając tym samym II wojnę światową. Przez 
kolejne 6 lat Polacy byli zmuszeni bronić za ce-
nę życia swojej ojczyzny. Przebieg tych strasz-
liwych wydarzeń znamy wszyscy doskonale. 
Uczyliśmy się o tym w szkole, wysłuchaliśmy 
dziesiątki apeli i obejrzeliśmy co najmniej kilka 
filmów na ten temat. Mogłoby się wydawać, że 
nic nas nie zaskoczy, a kolejny artykuł na ten 
temat jest jedynie powtórką przed corocznym 
sprawdzianem z tego rozdziału historii. 

Okazuję się jednak, że pomimo upływu lat, 
wciąż możemy poznać wiele nieznanych nam 
dotąd faktów! Co więcej - o ileż bardziej fascy-
nująca staje się historia, gdy dowiadujemy się, 
jak blisko niej jesteśmy, a wręcz - stanowimy 
jej integralną część. Tak, mowa o naszej gminie, 
a dokładnie miejscowościach Morawica i Chros-
na, które zapisały się na kartach dziejów już  
w pierwszych dniu wojny. 

Nieznany bohater
Każdy z nas jest w stanie bez problemu wy-

mienić co najmniej kilku zasłużonych bohaterów 
II wojny światowej. Ich zdjęcia zdobią podręcz-

niki, a historie są przywoływane podczas ob-
chodów rocznicowych. Stawiani są za wzór dla 
młodszych pokoleń. Zaskakujący jest jednak 
fakt, że o naszym, można by rzecz - lokalnym - 
bohaterze nie słyszy się na lekcjach historii. Kim 
zatem był kpt. pil. Mieczysław Medwecki? 

1 września 1939 przed godziną 7:00 kpt. Me-
dwecki wystartował z lotniska w Balicach pro-
wadząc klucz samolotów 121 Eskadry w celu pa-
trolowania rejonu Chrzanowa i Wadowic. Mniej 
więcej 3 kilometry od lotniska w Balicach sa-
molot kapitana Medweckiego został ostrzelany 
przez niemieckiego Stukasa i zapalił się, spada-
jąc na pola między miejscowościami Morawica  
i Chrosna - pilot nie przeżył. W ten sposób Mie-
czysław Medwecki został pierwszym alianckim 
pilotem zestrzelonym w II wojnie światowej.  
W czasie tego samego patrolu, jego boczny, ppor 
Władysław Gnyś strącił dwa niemieckie Dornie-
ry, stając się z kolei pierwszym alianckim pilo-
tem, który zaliczył zwycięstwo. 

Poznany na nowo
Dla mieszkańców gminy z pewnością nie są 

to nowe informacje. Dokładne miejsce upadku 
samolotu kpt. Medweckiego zostało zidentyfiko-
wane dzięki mieszkańcom wsi Chrosna i ustawio-
no tam symboliczny brzozowy krzyż. Po latach 
również pomnik, o który dbają lokalni działacze  
i młodzież. Pomimo tego, postać kpt. Medwe-
ckiego wciąż pozostawała jedynie zamgloną le-
gendą sprzed kilkudziesięciu lat, a dla młodych 

Listopad to miesiąc wyjątkowy w naszym kraju. Upływa pod 
znakiem zniczy, zadumy, ale i pocmentarnych obiadów w ro-
dzinnym gronie. To również okres, w którym domy znów przy-
brane są biało czerwonymi flagami ze względu na najważniej-
sze narodowe święto – Odzyskania Niepodległości. Patriotyzm 
znów jest głównym tematem rozmów, również w szkołach. Czy 
jednak po tylu latach, rocznicach i obchodach można mówić 	
o historii w ciekawy (szczególnie dla młodzieży) sposób? 

Szkoła w Morawicy uczciła swojego patrona
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ludzi - kolejnym nazwiskiem, o którym trzeba 
było pamiętać na lekcji. 

Z całą pewnością moment nadania Szkole 
Podstawowej w Morawicy imienia kpt. pil. Mie-
czysława Medweckiego był przełomowy. Boha-
ter stał się obecny nie tylko we wspomnieniach 
starszych, ale jego postać niejako zaczęła mieć 
wpływ na najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy. Postawiony za wzór dla uczniów - ożył na 
nowo, a w tym roku (tj. 80 lat od śmierci) nie-
mal dosłownie! 

Żywa lekcja historii
14 listopada był wyjątkową datą dla mora-

wickiej szkoły. Dzień Patrona w tym roku miał 
wyjątkowy charakter, gdyż okrągła roczni-
ca śmierci kapitana zobowiązała pedagogów  
i uczniów do zaprezentowania się przed szero-
ką publicznością. Warto przypomnieć również, 
że Szkoła Podstawowa w Morawicy od niedaw-
na może pochwalić się również nowym, pięk-
nym budynkiem, który spełnia wysokie stan-
dardy edukacyjne. 

Zaproszonych gości z całą pewnością zasko-
czyła nietuzinkowa forma apelu. Zamiast stan-
dardowych wierszyków i przemówień byliśmy 

świadkami wspaniałego spektaklu pt. „Lekcja 
patriotyzmu”. Ogromne przedsięwzięcie pod 
kierownictwem pedagogów naprawdę wzbu-
dzało podziw, a przede wszystkim wzrusze-
nie. Zaprezentowano przekrój wszystkich form 
sztuki: od folkloru po taniec nowoczesny, kon-
cert chopinowski na żywo w wykonaniu jednej 
z uczennic, a także występ niemal 40-osobo-
wego chóru dziecięcego (jego reaktywacja była 
ogromnym marzeniem i w końcu się udała!). To 
wszystko rewelacyjnie wplecione w scenariusz 
lekcji historii, odegranej przez (mam nadzieję) 
przyszłych, młodych studentów Akademii Tea-
tralnej! 

Lecz było warto! Taka nowa forma, nie tylko 
upamiętnienia, ale przede wszystkim edukacji, 
jest rewelacyjnym sposobem na ponowne oży-
wienie historii. Młodzież dostrzega jej sens i re-
alny wpływ na ich rzeczywistość, a nie odrzuca 
z powodu nudy i niezrozumienia. Miejmy nadzie-
ję, że to nie ostatni projekt młodzieży z morawi-
ckiej podstawówki i jeszcze nieraz zaskoczą nas 
zupełnie innym, ale jakże fantastycznym spoj-
rzeniem na naszą historię. 

Gabriela Florek

O pomocy finansowej jaką 
mieszkańcy naszej gminy uzy-
skali od Kraków Airport za po-
średnictwem Programu Gran-
towego „Wspieramy Sąsiadów”, 
wspominaliśmy na łamach „Zie-
mi Lisieckiej” już wielokrotnie.

Przypomnijmy, Program po-
wstał z myślą o organizacjach 
pozarządowych, lokalnych in-
stytucjach oraz grupach nie-
formalnych z terenu gmin Lisz-
ki i Zabierzów, które podejmu-
ją wspólny wysiłek na rzecz 
polepszenia warunków życia 
społeczności.

Do XI Edycji Programu 
Grantowego zgłoszono 51 
wniosków, spośród których 
Komisja Programowa wybra-
ła jedenastu beneficjentów te-
gorocznego Programu Granto-
wego „Wspieramy Sąsiadów”, 
w gronie których znalazł się 
m.in. Ludowy Klub Sportowy 
Liszczanka Liszki.

 Zgłoszony przez Zarząd 
klubu projekt pt. „Poprawa in-
frastruktury sportowej” doty-

czył modernizacji boiska spor-
towego, a dokładnie zakupu  
i montażu piłkochwytów.

Efekt można zobaczyć na 
załączonej fotografii. 

Należy dodać, że inwesty-
cja została dofinansowana tak-
że przez Gminę Liszki. Odpo-

wiedzialny za projekt prezes 
LKS Liszczanka Wacław Wyro-
ba, podkreśla, że dużej pomo-
cy w tej sprawie udzielił klubo-
wi radny Powiatu Krakowskiego 
Wojciech Kruk.

Cały projekt wykonała firma 
SCHAPER SPORT z Liszek.

Kraków Airport 
wsparł LISZCZANKę
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Plany przygotowywane 
przez Armię Krajową na wy-
padek wtoczenia się w grani-
ce Polski frontu niemiecko-so-
wieckiego zakładały realizację 
planu „Burza”, czyli wzmożo-
nej dywersji lub powstania po-
wszechnego. W razie walk na 
terenach podkrakowskich pla-
nowano m.in. utworzenie szpi-
tala polowego w Mnikowie. Za-
danie to podziemne władze 
wojskowe powierzyły prowa-
dzącemu praktykę lekarską  
w Liszkach dr. Antoniemu Go-
lańskiemu, oficerowi AK.

Lekarz uznał, że to Liszki  
są najodpowiedniejszym miej-
scem na taką placówkę. W po-
rozumieniu z podziemnymi wła-
dzami wojskowymi postanowił 
zorganizować legalny szpital, 
który w razie walk powstań-
czych mógłby przyjmować ran-
nych. W spisanych po wojnie 
pamiętnikach („Wspomnienia 
lekarza (1936-1945)”), dr Go-
lański wspominał o swoich za-
biegach o utworzenie szpita-
la, czynionych u ówczesnego 
wójta gminy Liszki Władysława 
Gubernata i prezesa lokalnej 
delegatury Rady Głównej Opie-
kuńczej (RGO) ks. proboszcza 
Andrzeja Parysia.

Zbiegło się to z klęską po-
wstania warszawskiego. W tym 
czasie do Urzędu Gminy nade-
szła zapowiedź rychłego przy-
jazdu do Krzeszowic transpor-
tów kolejowych, które przy-
wiozą wysiedleńców z Warsza-
wy. Część z nich miała trafić 
na teren gminy Liszki. W tych 
warunkach utworzenie szpita-
la było bardzo pożądane. Pla-
cówkę medyczną ulokowano  
w budynku więzienia działa-
jącego przy Sądzie Powiato-
wym w Liszkach. Aby chorym 
zapewnić w miarę znośne wa-
runki bytowe poszerzono okna, 
wykuto kraty, a wnętrze poma-
lowano. Koszty remontów po-

kryła gmina. Do Liszek zwożo-
no pozyskane w Krakowie sto-
ły opatrunkowe, sterylizatory, 
opatrunki, strzykawki itp. 

Ciężar utrzymania placów-
ki wzięła na siebie gmina oraz 
działająca przy lisieckiej para-
fii Delegatura RGO. Na proś-
bę lekarza ks. Paryś zwró-
cił się z ambony do ludności  
o przekazanie na ten cel pre-
mii alkoholowej, przysługują-
cej rolnikom za dostarczone 
pod przymusem kontyngen-
ty zboża i ziemniaków. (Była 
to forma rozpijania społeczeń-
stwa polskiego przez okupan-
ta.) Mieszkańcy wszystkich wsi 
stanęli na wysokości zadania  
i chętnie zrzekli się wątpliwe-
go przywileju.

Pierwszy transport, liczą-
cy 100 ludzi, przybył do Liszek 
10 października 1944 roku. Po-
dróż z obozu w Pruszkowie do 
Krzeszowic trwała 46 godzin. 
Stamtąd przywiozły ich fur-
manki. W sumie na terenie pa-
rafii Liszki znalazło się ok. 500 
wygnańców. Zapewne drugie 
tyle trafiło do parafii w Morawi-
cy. Rozlokowano ich po wszyst-
kich wioskach. A nie było to 
proste. W wielu domach od kil-
ku lat mieszkali przesiedleńcy 
z ziem polskich włączonych do 
III Rzeszy. W innych kwatero-
wali żołnierze i funkcjonariusze 
niemieccy.

Transporty warszawiaków 
przybyły do Liszek w czasie, 
gdy w dawnym więzieniu trwa-
ły jeszcze prace tynkarskie 
(trzy pierwsze sale były gotowe 
dopiero 27 października), toteż 
chorzy, przeważnie ludzie star-
si, zostali tymczasowo zakwa-
terowani w stojącym w rynku 
drewnianym baraku, służącym 
dotąd jako magazyn kontyn-
gentów.

Dla pokrycia najpilniejszych 
wydatków w Liszkach zorga-
nizowano naprędce publicz-

ną składkę. W celu zapewnie-
nia wsparcia uchodźcom przy 
miejscowej RGO powołano Ko-
mitet pomocy dla uchodźców 
z Warszawy, na czele którego 
stanął ks. Paryś. Kilkuosobowy 
skład poszerzono wkrótce do 
23 osób. Najściślejsze kierow-
nictwo Komitetu tworzyli: ks. 
Andrzej Paryś - prezes, dr Sta-
nisław Rospond - wiceprezes, 
Franciszek Henzel - sekretarz  
i Juliusz Maciuch - skarbnik. 
Prowadzeniem szpitala zaję-
li się członkowie Sekcji szpital-
nej: dr Antoni Golański, Mie-
czysław Gorączko, Adam Ak-
samit, Tadeusz Dziewoński  
i sołtys Stanisław Kowalik. Nad 
uchodźcami rozmieszczony-
mi na terenie parafii Morawica 
opiekę sprawowała tamtejsza 
Delegatura RGO. Wobec bra-
ku zgody na założenie szpita-
la w Morawicy troskę o tamtej-
szych chorych wymagających 
hospitalizacji przejęła placów-
ka w Liszkach. Na prośbę władz 
gminy Czernichów prowadzono 
rozmowy o przyjmowaniu do li-
sieckiego szpitalika także tam-
tejszych chorych.

Prowadzeniem kuchni dla 
pacjentów zajęły się Anna 
Dzidek oraz Kazimiera Kubi-
cka. Starostwo Powiatowe zo-
bowiązało się przekazywać co 
miesiąc na potrzeby szpitala:  
7 kg masła, 150 jaj i 10 kg cu-
kru. Pozyskanie innych produk-
tów spożywczych niezbędnych 
do wyżywienia podopiecznych 
szpitala zapewnić musiała gmi-
na oraz Delegatura RGO. Na-
leży dodać, że w tym czasie  
w Liszkach istniała także kuch-
nia ludowa, wydająca trzy ra-
zy dziennie posiłki dla ok. 30 
osób. Opiekowały się nią sio-
stry felicjanki.

Personel szpitalika składał 
się z lekarza-ordynatora Anto-
niego Golańskiego, zawodowej 
pielęgniarki Mili Kopiczyńskiej 
i trzech pracownic pomocni-
czych. Funkcję intendenta peł-
nił kierownik szkoły w Liszkach 
Mieczysław Gorączko.

Pod kierownictwem dr. Go-
lańskiego szpital działał do roz-
poczęcia przez Armię Czerwo-
ną ofensywy zimowej. Pożeg-
nanie zasłużonego lekarza z li-
sieckim szpitalikiem przyspie-

Pomoc wysiedlonym 

z Warszawy
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szyło wydarzenie jakie miało 
miejsce 19 stycznia 1945 roku 
na terenie dawnego więzienia. 
W tym dniu do szpitala przybyli 
bojowcy Armii Ludowej z ran-
nymi towarzyszami. Miejscowi 
członkowie Narodowej Organi-
zacji Wojskowej pod dowódz-
twem Jana Szpondra postano-
wili ich rozbroić. Wewnątrz bu-
dynku doszło do strzelaniny, 
w której Szponder został ran-
ny w szczękę. Opatrzony przez 
dr. Golańskiego ukrył się. Zaj-
ście to mogło spowodować od-
wet ze strony komunistów, 
toteż lekarz porzucił pracę  
w Liszkach i przeniósł się do 

W pierwszym tygodniu grudnia Gmina Liszki gościła przedstawicieli portugalskiej gminy Oliveira 
de Frades. Z oficjalną wizytą przyjechali do Liszek burmistrz Paulo Manuel Robalo da Silva Ferreira 
oraz radna Clara Vieira. We wtorek 3 grudnia włodarze obu gmin podpisali List Intencyjny dotyczą-
cy współpracy pomiędzy obu gminami.

Wójt Gminy Liszki oraz burmistrz Oliveira De Frades wyrazili wspólne życzenie rozbudowania 
współpracy poprzez współdziałanie biznesu, instytucji, stowarzyszeń, szkół, klubów sportowych, 
organizacji oraz wymianę wzajemnych doświadczeń i poglądów.

List Intencyjny zostanie przedłożony Radzie Gminy Oliveira de Frades i Radzie Gminy Liszki,  
w celu uzyskania zgody obu Rad na zawarcie formalnego porozumienia o partnerstwie i współpracy 
między Gminami Liszki i Oliveira de Frades. 

Krakowa. Jego obowiązki prze-
jął dr Dzięgielewski, wysiedle-
niec z Łodzi oraz drugi lekarz, 
którego nazwiska nie udało się 
ustalić. 

Gdy Liszki zajęli bolszewicy, 
do sal szpitalnych trafili ranni 
żołnierze. Przy okazji ich zdro-
wi koledzy „zaopiekowali się” 
spirytusem zgromadzonym  
w magazynie. Placówka goś-
ciła także byłych więźniów 
oswobodzonego 27 stycz-
nia przez wojska sowieckie KL 
Auschwitz.

Omawiając działalność szpi-
tala w Liszkach warto przy oka-
zji wspomnieć o wypadku, któ-

ry zaszedł 19 lutego 1945 ro-
ku na terenie tej wsi. Sześciu 
miejscowych chłopców bawi-
ło się niewypałem. Doszło do 
eksplozji. Poszkodowani trafi-
li do szpitalika, gdzie ich opa-
trzono. Ciężej rannych zawie-
ziono do Krakowa.

Niestety, nie znamy da-
ty likwidacji szpitala. Prawdo-
podobnie nastąpiło to jeszcze  
w 1945 roku. Po wyjeździe 
warszawiaków oraz innych wy-
siedleńców utrzymanie małej 
placówki medycznej nie miało 
sensu. Lekarze byli potrzebni 
w większych szpitalach.

Adam Kowalik

Gmina Liszki będzie współpracować 
z Gminą Oliveira de Frades w Portugalii
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Powoli rok 2019 dobiega 
końca. Nasz gminny zespół we 
wrześniu rozpoczął piąty rok 
swojej działalności i wciąż nie 
ustaje w działaniach, rozwija 
się w tempie błyskawicznym 
a tancerze i tancerki zespołu 
zarówno indywidualnie jak i ze-
społowo zdobywają najwyższe 
nagrody w dziedzinie tańca lu-
dowego i narodowego. 

Pary taneczne Zespołu Pieś-
ni i Tańca „Ziemia Lisiecka”  
w listopadzie br. wystartowały 
w I Mistrzostwach Polski w Tań-
cach Narodowych pod patro-
natem Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego. W Hali Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Ujeździe rywalizowało ze so-
bą 146 par, z 22 ośrodków ta-
necznych, w 7 kategoriach wie-
kowych. 

Wśród naszych Lisie-
ckich par mamy Mistrzów 
Polski!!!

W kategorii 14-15 lat Junio-
rzy Starsi:

Mistrzami Polski zostali 
Piotr Soból i Angelika Lenart.

W kategorii 12-13 lat Junio-
rzy Młodsi	zdobyliśmy całe po-
dium:

Mistrzami Polski zostali 
Paweł Tabor i Zofia Brzezińska 

I Wicemistrzami zajmując 
II miejsce zostali Marek Two-
rzyk i Emilia Fryc.

II Wicemistrzami zajmu-
jąc III miejsce zostali Antoni 
Kapusta i Gabriela Dyjach.

W kategorii 10-11 Dzieci 
Starsze w klasie A:

II Wicemistrzami zajmu-
jąc III miejsce zostali Franci-
szek Brzeziński i Łucja Siejka. 

W najlepszej finałowej 
szóstce znaleźli się również 
Michał Dymek i Dorota Kapu-
sta oraz Michał Berbeć i Mał-
gorzata Witalec. W półfinałach 
zatańczyli także w kategorii 
8-9 lat Dzieci Młodsze klasy  

A - Adam Rachwalik i Natalia So-
ból, w kategorii 10-11 lat Dzieci 
Starsze w klasie A - Krzysztof 
Steczko i Magdalena Mitka oraz 
Wojciech Wąsik i Marcelina Dy-
mek. Wszystkie pary zatańczy-
ły pięknie i zaprezentowały na 
parkiecie wysoki poziom swo-
ich umiejętności tanecznych.

Zespół Pieśni i Tańca 
„Ziemia Lisiecka” na TOPIE!
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Nasze pary turniejowe bio-
rą udział w turniejach tańców 
polskich organizowanych przez 
dwie organizacje: Polskie Towa-
rzystwo Taneczne oraz Komisję 
ds. Tańców Polskich PS CIOFF®. 
W Ogólnopolskim Rankingu Ko-
misji ds. Tańców Polskich Pol-
skiej Sekcji CIOFF® na koniec 
2019 roku kilka naszych par 
znalazła się w czołówce swoich 
kategorii wiekowych: w kate-
gorii II C na I miejscu są Michał 
Dymek i Dorota Kapusta, w ka-
tegorii II B na II miejscu znaj-
duje się Franciszek Brzeziński 
i Łucja Siejka a na III miejscu 
Marek Tworzyk i Emilia Fryc. 
Natomiast w kategorii III B na 
I miejscu uplasowali się Michał 
Berbeć i Małgorzata Witalec. 

To jednak nie koniec sukce-
sów. W listopadzie cały zespół 
reprezentował gminę Liszki 
podczas XVIII Przeglądu 
Zespołów Tanecznych „Pa-
sikonik 2019” w Mielcu. 
Profesjonalne JURY doceniło 
perfekcjonizm, kunszt, techni-
kę taneczną i wokalną naszych 
tancerzy i tancerek przyznając 
Zespołowi Pieśni i Tańca „Zie-
mia Lisiecka” I miejsce za pro-
gram Zabawy, Tańce i Piosenki 
na Krakowskim Rynku, w któ-
rym mogliśmy zaprezentować 
nasze regionalne „lisieckie” 
stroje. Nie była to jednak jedy-

na nagroda tego dnia. Okazało 
się, że jako jedyny zespół zo-
staliśmy docenieni także przez 
młodzieżowe JURY, które przy-
znało nam nagrodę specjalną. 

Na sukcesy zespołu składa 
się wiele czynników. To wysiłek 
i ciężka, systematyczna praca 
na próbach zarówno dzieci, in-
struktorów pracujących z nimi 
jak i ogromny wysiłek rodziców 
przywożących dzieci na zajęcia 
i występy. To wysiłek i wspar-
cie wielu osób zaangażowanych  
w działalność zespołu: członków 
Stowarzyszenia Zespołu Pieś-
ni i Tańca Ziemia Lisiecka oraz 
wsparcie gminy Liszki sprawia, 
że dzieci mogą ćwiczyć, rozwi-

jać swoje taneczne i wokalne 
talenty, występować w pięk-
nych regionalnych strojach. Du-
ma rozpiera, ponieważ mamy  
w gminie Liszki zespół na wy-
sokim poziomie tanecznym, 
porównywalnym z dziecięcymi  
i młodzieżowymi zespołami lu-
dowymi w Polsce, z ogromnym 
potencjałem rozwoju. Zespół, 
który robi niezwykłą rzecz - kul-
tywuje polskie tradycje ludowe, 
rozbudza w dzieciach i młodzie-
ży, ich rodzinach a także miesz-
kańcach naszej gminy miłość do 
polskiego folkloru. Niezwykle jest 
to ważne i potrzebne, zwłaszcza 
w dzisiejszych czasach. 

Anna Kruczek
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 Fotografia powstała za-
pewne przy okazji jednej  
z rocznic poświęcenia sztandaru  
w czerwcu 1946 roku. Widzi-
my na niej trzech działaczy tej 
partii. Siedzi Józef Węgrzyn, 
powojenny sołtys Liszek, nad 
nim stoją (od lewej): Józef Me-
us (1903-1985) oraz Andrzej 
Trojan (zm. 15 XI 1994).

Żołnierzem Rzeczypospo-
litej numeru jest ten ostat-
ni, Andrzej Trojan, urodzony  
w Kaszowie uczestnik walk  
o niepodległość. Po ślubie  
z Bronisławą Wąsikówną za-
mieszkał w Liszkach. Poniżej 
zamieszczamy tekst poświęco-
ny jego osobie, który napisała 
Zofia Wąsik z Liszek, uczennica 
klasy III Szkoły Podstawowej 
im. kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Kryspinowie, na zeszło-
roczną IV edycję Powiatowego 
Konkursu literacko-plastycz-
nego „Ja, mój kraj, moja mała 
ojczyzna”. Wypracowanie zdo-
było I nagrodę i zostało opubli-
kowane w zbiorze pod tytułem 
zapożyczonym od hasła edycji 
konkursu: „Zachować w pa-
mięci”. My przedrukowujemy 
skróconą wersję.

Mój bohater był wielki. 
Miał około 2 m wzrostu, ale 
jeszcze więcej miał w sobie mi-
łości do Ojczyzny. Jeszcze nie 
skończył 18 lat, gdy Austriacy 
zabrali go do swojego wojska. 
Był w nim wiele lat. Przeszedł 
prawie całą Europę. Przeżył 
wiele chorób, m.in. tyfus, cho-
lerę, malarię i czerwonkę. Kie-

dy dowiedział się, że powstaje 
Wojsko Polskie, uciekł, za co 
został skazany na karę śmier-
ci. Ukrywał się jakiś czas. Na-
stępnie namówił kolegów: Mi-
rotę i trzech braci Wąsików: 

ANDRZEJ TROJAN 
– patriota i żołnierz

Piotra, Pawła i Józefa i wszyscy 
wstąpili do Wojska Polskiego. 
Brał udział w bitwie warszaw-
skiej. Z tej wojny wrócił, ale 
jego najbliżsi przyjaciele zgi-
nęli w walce na wschodzie. Kie-
dy przyszła II wojna światowa  
i pacyfikacja w Liszkach, zako-
pał w ziemi wszystkie pamiątki 
wojskowe: odznaczenia, broń  
i mundur. Ukrywał także  
w umiejętny sposób rodzinę ży-
dowską (z domu Ludmirscy): 
matkę z 9-letnim synkiem An-
drzejkiem. Mimo niemieckiej 
kontroli nic u niego w domu nie 
znaleźli. Dzięki temu nic nikomu 
z domowników i gości się nie 
stało. Tym Bohaterem jest dla 
mnie Andrzej Trojan, mąż mojej 
cioci, który mieszkał w Liszkach 
w moim rodzinnym domu. Do 
końca swego życia wujek bar-
dzo kochał Polskę, bo wiedział 
z jak wielkim trudem walczył  
o Nią. Zmarł mając 97 lat i spo-
czywa na lisieckim cmentarzu.

Tym razem w cyklu Portrety żołnierzy 
Rzeczypospolitej zamieszczamy zdjęcie 
„niemundurowe”, ale ważne dla naszej lo-
kalnej historii. Przedstawia ono członków 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, tzw. 
mikołajczykowskiego, ze sztandarem na-
leżącym do koła tej partii w Liszkach (no-
tabene zachowanym do dzisiaj).
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Z okazji 70-rocznicy po-
wstania Ludowego Klubu 
Sportowego Lotnik Kryspinów 
ukazała się historia klubu spi-
sana przez Krzysztofa Sadko. 
Autor jest wychowankiem Lot-
nika. Pierwsze kroki stawiał  
w 2000 roku w drużynie tramp-
karzy. Przez wiele lat grał  
w pierwszym składzie senio-
rów. Aktualnie pełni funkcję 

trenera. Zna więc klub od pod-
szewki, a przy tym pisze bar-
wnie, przez co książkę czyta 
się z przyjemnością. W trak-
cie lektury poznajemy dzieje 
klubu od czasów pionierskich, 
gdy tuż po II wojnie światowej 
młodzi zapaleńcy kopali piłkę 
na pochyłym boisku przy ka-
mieniołomie (Na Skale), przez 
„małą stabilizację” lat 60., 70. 
i 80, w których drużyna wy-
stępowała w klasach C i (rza-
dziej) B, budowę przyszłej po-
tęgi klubu na przełomie XX  
i XXI wieku, największe sukce-
sy w V i IV lidze oraz krakow-
skiej lidze futsalu, po obecne 

dni, gdy przy stabilnej druży-
nie A-klasowej działa Szkółka 
Piłkarska, w której szkolą się 
nowe roczniki adeptów piłki 
nożnej. Książka pt. „Monogra-
fia. Lotnik Kryspinów 1949–
2019” ma formę albumu i za-
wiera wiele fotografii zarów-
no archiwalnych, jak i współ-
czesnych. To druga po wyda-
nej w zeszłym roku pracy Pa-
wła Panusia „Wisła Jeziorzany 
1948-2018” publikacja na te-
mat klubów sportowych na-
szej gminy.

Jesienią, staraniem ks. 
Władysława Szymoniaka, pro-
boszcza parafii pw. św. Miko-
łaja w Liszkach, ukazała się 
książka pt. „Kościół parafialny 
w Liszkach”. Autor Adam Ko-
walik zarysował w niej dzieje 
lisieckiej świątyni. Choć opo-
wieść jest skoncentrowana  
w zasadzie na „nowym”, wy-
budowanym w 1873 roku koś-
ciele, praca zawiera wiele in-
formacji o trzech wcześniej-
szych świątyniach, stojących 

KĄCIK 
CZYTELNIKA

kolejno w lisieckim rynku. 
Także ta publikacja posia-
da charakter albumu. Dobór 
ilustracji to zasługa Tadeu-
sza Jajko, który jest autorem 
sporej części zamieszczo-
nych w niej zdjęć. Za pośred-
nictwem obiektywu aparatu 
fotograficznego spoglądamy 
nie tylko na pięknie odno-
wione wnętrza kościoła, ale 
także na elementy wyposa-
żenia i paramenta liturgicz-
ne spoczywające w kościel-
nych szafach, czasem spora-
dycznie tylko wykorzystywa-
ne w liturgii, lub przechowy-
wane wyłącznie jako pamiąt-
ki po dawnych czasach. Uka-
zanie się albumu zamknęło 
obchody 130-lecia konsekra-
cji i 145-lecia wybudowania 
kościoła farnego w Liszkach, 
które wspólnota parafialna 
celebrowała w zeszłym roku. 

Podziękowanie

W imieniu mieszkańców osiedli Za lasem i Przy 
drodze Olszanickiej w Cholerzynie serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy oddali swoje głosy na na-
sze zadanie w Budżecie Obywatelskim Wojewódz-
twa Małopolskiego „Projekt i budowa chodnika przy 
drodze wojewódzkiej 774”. Zebrane 568 głosy nie 
dały nam możliwości pozyskania środków z progra-
mu budżetu (zabrakło 200 głosów). Za zrozumie-
nie problemu bezpieczeństwa pieszych i kierowców 
jeszcze raz dziękujemy.

 Halina Gmachowska

W mijającym roku literatura doty-
cząca terenów gminy Liszki wzboga-
ciła się o dwa tytuły. 
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Panie Prezesie, wszystko drożeje. Płaci-
my więcej za usługi i żywność, podniesione 
zostały opłaty za wywóz śmieci oraz podat-
ki. Czy to prawda, że od stycznia mieszkańcy 
mogą się spodziewać również podwyżek cen 
wody i odbioru ścieków?

Od stycznia na pewno nie, ale rzeczywiście zło-
żyliśmy do Polskich Wód nowy wniosek o taryfę 
i najprawdopodobniej na przełomie pierwszego  
i drugiego kwartału będziemy już znali nowe kwo-
ty. Niestety, podwyżka cen prądu i odbioru osadu 
z oczyszczalni o prawie 40 proc. wymusza również 
na nas podniesienie cen. Dodam, że taryfy za wo-
dę i ścieki nie mają na celu zarabiania pieniędzy 
przez Likom. Spółka dąży do optymalizacji wydat-
ków, ale niektóre koszty jej funkcjonowania rosną 
powyżej inflacji.

Czyli ostatecznie o tym ile będziemy pła-
cić za wodę zdecydują Polskie Wody? 

Tak od 1 stycznia 2018 roku instytucja ta od-
powiada za ustalanie cen za dostarczanie wody do 
mieszkań i odbiór ścieków. Wcześniej ceny tych 
usług komunalnych zatwierdzali radni gmin.

Gminna Spółka Likom ma przejąć od Gmi-
ny zadanie rozbudowy kanalizacji na połu-
dniu. W rozmowie z radnymi tłumaczył Pan, 
że zanim to nastąpi musi zostać rozbudowa-
na oczyszczalnia w Piekarach. 

Jest to kluczowa inwestycja. Nie możemy 
myśleć o rozbudowie sieci kanalizacyjnej, do-

póki nie powiększymy oczyszczalni. Działa 
ona już na krańcach wydajności i nie ma mo-
wy o podpinaniu do niej kolejnych punktów. 
Ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Gmina 
zleciła wykonanie projektu rozbudowy i ma on 
być gotowy do połowy 2020 roku. Wtedy za-
danie przejmie gminna spółka Likom. Według 
wstępnych szacunków inwestycja ta będzie 
nas kosztować ok. 6-8 mln złotych. Oczywi-
ście jest to przybliżona kwota. Więcej będzie-
my wiedzieć, gdy już projekt będzie gotowy. 
Na pewno będziemy się starać o uzyskanie 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie. Wracając do tematu budowy kanalizacji 
w Rącznej, Ściejowicach i Jeziorzanach, wie-
my, jak pilna jest ta inwestycja, dlatego nie 
czekając na finalizację zadania rozbudowy 
oczyszczalni, już zleciliśmy wykonanie projek-
tu kanalizacji w tych miejscowościach. Projekt 
kanalizacji został podzielony na kilka etapów. 
Obecnie zaczynamy etap pierwszy czyli pro-
jekt kanalizacji w Rącznej. 

Przed nami sezon zimowy. Czy w tym ro-
ku Likom również będzie dbał o odśnieżanie 
dróg gminnych?

Tak. To już trzeci sezon z rzędu drogi gminne 
będą odśnieżane przez pracowników spółki Likom. 
Chciałbym podkreślić, że spółka nie odpowiada za 
stan dróg powiatowych ani wojewódzkich. 

Za wodę i ścieki zapłacimy więcej 
- rozmowa z Arturem Gołdą prezesem Likom Sp. z o.o.

Szkolna drużyna szachowa w składzie: Anna 
Tarnowska, Dawid Baster, Nikodem Frankowski 
i Bartłomiej Gaj, która reprezentowała Szko-
łę Podstawową w Mnikowie i Gminę Liszki pod-
czas Powiatowych Zawodów Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, odniosła wielki sukces zajmując wyso-
kie III miejsce. Zawody odbyły się 13 listopada 
w Skawinie. Oprócz satysfakcji z zajętego miej-
sca, uczniowie uzyskali także dodatkowe punkty 
podczas rekrutacji do szkoły średniej oraz ad-
notacje na świadectwie ukończenia szkoły.

Nasza druga, młodsza drużyna, która rywa-
lizowała w Powiatowych Igrzyskach Dzieci zaję-
ła V miejsce. Zespół wystąpił w składzie: Laura 
Sieprawska, Dawid Marusiński, Szymon Białe-
cki, Tytus Kłosiński.

Serdeczne gratulacje!!!!
Janusz Kleśta

Sukces 
drużyny szachowej 
z Mnikowa
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Znajdującą się przy pałacu w Piekarach figurkę 
Matki Bożej ufundowała Maria Milieska, żona dzie-
dzica Piekar, notabene pełniącego przez długie la-
ta urząd marszałka powiatu krakowskiego (dziś 
powiedzielibyśmy starosty) Alfreda Milieskiego 
i matka wicestarosty Witolda. Poświęcona w 1880 
roku na stałe wpisała się w krajobraz miejscowo-
ści. Biały posąg Maryi, stojącej ze złożonymi na 
piersiach rękoma, od lat zachwyca przechodniów. 
Dla mieszkańców Piekar kapliczka ma szczególne 
znaczenie. Przez lata w majowe wieczory groma-
dzili się wokół niej, aby 
wspólnie odmówić Litanię 
Loretańską. 

W marcu tego roku 
silny wiatr złamał rosną-
ce obok kapliczki drzewo, 
które spadając zniszczy-
ło posąg. Od razu poja-
wiła się oddolna inicjaty-
wa, aby figurę Maryi od-
remontować we własnym 
zakresie. Kapliczka znaj-
duje się jednak w reje-
strze zabytków i wszyst-
kie prace renowacyjne 
muszą odbywać się pod 
nadzorem konserwatora. 
Co więcej, teren, na któ-
rym stoi jest zarządzany 
przez Powiat Krakowski  
i dlatego to starostwo za-
jęło się remontem figu-

ry. Na szczęście sprawa przywrócenia świetności 
piekarskiej kapliczce spotkała się z wielką przy-
chylnością starosty krakowskiego Wojciecha Pał-
ki, jak i wicestarosty Arkadiusza Wrzoszczyka, 
który zdobył na ten cel u wojewody małopolskie-
go konieczne fundusze. Łączny koszt prac remon-
towych wyniósł ponad 36 tys. zł.

Uroczyste poświęcenie kapliczki odbyło się 
w środę 11 grudnia. W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele Powiatu: starosta krakowski Woj-
ciech Pałka, wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk, 

członek Zarządu Powia-
tu Agnieszka Pyla, radna 
Rady Powiatu Janina Gre-
la oraz dyrektor Wydziału 
Gospodarki Nieruchomoś-
ciami Starostwa Powiato-
wego w Krakowie Rafał Ko-
peć, władze Gminy Liszki 
reprezentował wójt Paweł 
Miś oraz radny Marcin Ma-
zur. Na uroczystości nie za-
brakło ks. proboszcza Wła-
dysława Szymoniaka oraz 
ks. Dariusza Błaszczy-
ka CM, dyrektora zarządu 
Fundacji im. ks. Siemaszki, 
którzy dokonali poświęce-
nia nowo odrestaurowanej 
figury. Obecna była tak-
że sołtys Piekar Zofia Py-
la oraz liczni mieszkańcy 
miejscowości. 

Figura Maryi po renowacji

Od lewej: ks. proboszcz Władysław Szymoniak, 
starosta krakowski Wojciech Pałka, 

ks. dyr. Dariusz Błaszczyk CM

Kapliczka zniszczona po marcowej wichurze

Figurka Matki Bożej wróciła przed pałac
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zmiany tytułów, podtytułów i poprawek stylistycznych oraz 
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Figureńka

W Piekarach nad Wisłą naprzeciwko Tyńca, 
stoi figura - Panienka Najświętsza.
Stoi zadumana przy samiutkiej drodze, 
na włościach dziedziczki, na ziemi we dworze.
Dziedziczka Milieska właścicielką była 
i piękną figurę we wsi postawiła.
Wszystko przeminęło, figura została 
i stoi przy drodze jak kamienna skała.
Panno Przenajświętsza stoisz w blasku słońca, 
wpatrzona w klasztor prościutko do Tyńca.
Stoisz nieugięta jak kamienna skała, 
sto dwadzieścia i trzy lata jużeś tu przetrwała.
Nie zmogły Cię wichry i nie zmogły kule, 
stoisz przy tej drodze i spoglądasz czule.
Stoisz przy drodze Matko ukochana, 
taka samotna i zadumana. 
Oczy masz spuszczone i wpatrzone w dal, 
tego co minęło pewnie jest Ci żal.
Dawno Mateńko Tobie śpiewano, 
śpiewem radosnym cześć Ci składano.
Wiatr niósł daleko echo Twoich pieśni, 
co Ci w ofierze ludzie przynieśli. 
Śpiewali Tobie w wieczór majowy, 
a gdy Cię mijali pochylali głowy
i znakiem krzyża Cię pozdrawiali, 
dla Ciebie Matko szacunek mieli.
Dzisiaj Mateńko smutna Twa mina, 
bo obojętnie każdy Cię mija.
Czasem staruszek, chłopina ze wsi, 
jeszcze kapeluszem oddaje cześć Ci, 
bo on pamięta dawne zwyczaje.
Ludzie chodzą obojętnie w jedną, w drugą stronę, 
a Twoje oczęta wciąż są zasmucone.
Stoisz tu przy drodze nie wadzisz nikomu, 
strzeżesz naszej wioski od nieszczęść i gromu.
Tyle lat Matuchno strzegłaś naszej wioski, 
by ją omijały kłopoty i troski.
Kiedy maj zawitał, świat posmutniał srodze, 
już Ci nie śpiewają Matuchno przy drodze.
Najświętsza Matuchno strzeżesz mego domu, 
aby się nic złego nie stało nikomu.
A my Cię wielbimy, co dzień i w niedziele, 
i we wszystkie święta - okazji jest wiele.
Przechodniu, gdy przechodzisz drogą popatrz w Jej stronę 
i zmów po cichutku „Pod Twoją obronę”.

Anna Kozioł, mieszkanka Piekar, 2003
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