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Ju¿ po raz siódmy odby³ siê, tym razem w Grojcu,
Powiatowy Przegl¹d Ludowych Zespo³ów Artystycz-
nych. Zmagania konkursowe, w których wziê³o udzia³
piêtnastu reprezentantów by³y zorganizowane 10 czerw-
ca przez powiat oœwiêcimski i stanowi³y czêœæ atrakcji
obchodów Dni Gminy Oœwiêcim.

Niezwyk³¹ niespodziankê sprawi³ nam zespó³ „Same
Swoje”, dzia³aj¹cy przy KGW w Przeciszowie. Nasi re-
prezentanci w kategorii zespo³ów œpiewaczych wywal-

Na ludowo w Grojcu

Sukces „Samych Swoich”

czyli pierwsze miejsce! Nale¿y podkreœliæ, ¿e laur zwyciêstwa otrzy-
mali ju¿ po raz trzeci w kolejnych latach organizowanego kon-
kursu. Gratulujemy!
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Inwestycje

Nadal jednym z najwa¿niejszych dla gminy tematów inwesty-

cyjnych jest kanalizacja. Na dziœ, jak zapewne wielu z nas wie,

zosta³a pod³¹czona do sieci kanalizacyjnej przysió³ek Podlesie.

Koszt wykonanego zadania to 11 mln z³. Niestety podczas nie-

dawnego spotkania cz³onek Zarz¹du Województwa Ma³opolskie-

go Marek Sowa przekaza³ nam niepomyœln¹ widomoœæ. Na kana-

lizacjê w tym roku bêdzie skierowanych z Unii zaledwie 24 mln

z³ w skali ca³ego naszego województwa. Jest to kropla w morzu

potrzeb. Gminy Przeciszów i Polanka Wielka potrzebuj¹ na kolej-

ny etap kanalizacji wg wykonanej dokumentacji ok. 40 mln z³.

- Mamy dylemat, poniewa¿ nie bêdzie nas staæ na prowadze-

nie tak du¿ej inwestycji bez œrodków zewnêtrznych. Byæ mo¿e

bêdziemy zmuszeni j¹ podzieliæ. W tym roku chcemy podj¹æ de-

cyzjê o budowie kanalizacji od ulicy Oœwiêcimskiej i Krakow-

skiej do rzeki Bachórz. Podczas planowanego zadania napotkali-

œmy problemy z jedn¹ dzia³k¹, nale¿¹c¹ do 28 spadkobierców.

Niestety takie sytuacje równie¿ przeci¹gaj¹ w czasie inwestycjê –

zauwa¿a wójt Józef Klimczyk.

���

Jeszcze trwaj¹ pertraktacje, ale nasza gmina otrzyma³a zapew-

nienie wicemarsza³ka Marka Sowy, ¿e jeszcze w tym roku bêdzie

po³o¿ona nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze wojewódzkiej 949.

Wyremontowany odcinek bêdzie liczy³ ok. 2 km i poprowadzi od

ulicy Szkolnej w Przeciszowie a¿ do ulicy Andrychowskiej w Pio-

trowicach. Szacowany koszt tej inwestycji wyniesie ok. 2 mln z³.

Prawdopodobnie udzia³ naszej gminy w kosztach wyniesie 20 proc.,

przy czym pertraktacje z w³adzami województwa jeszcze trwaj¹.

Inwestycja obejmie tylko po³o¿enie nak³adki, gdy¿ chodniki przy

tej drodze ju¿ zosta³y wykonane przez gminê Przeciszów. Jedynie

ostatni fragment chodnika, licz¹cy 250 m, wybudowaliœmy wspól-

nie z samorz¹dem województwa ma³opolskiego.

���

Wykonano dokumentacjê na budowê parkingów przed koœcio-

³em i cmentarzem w Przeciszowie. Zaplanowano, ¿e parkingi ogó-

³em pomieszcz¹ oko³o 70 samochodów. Z pewnoœci¹ nowe miej-

sca postojowe dla aut w naszej gminie przydadz¹ siê, szczególnie

w pobli¿u koœcio³a i cmentarza.

���

Gmina og³osi³a przetarg na remont kaplicy cmentarnej w Pio-

trowicach. Inwestycja obejmie wykonanie pokrycia dachu, jak i

remont kapitalny ca³ej kaplicy. Spodziewany koszt zadania mo¿e

wynieœæ ok. 100 tys. z³.

���

Po wielokrotnych zabiegach, trwaj¹cych od ubieg³ego roku

gmina otrzyma³a dotacjê z Funduszu Odnowy Wsi Polskiej przy-

znan¹ przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego.

Warto przypomnieæ, ¿e w pierwszym podejœciu byliœmy na 29.

miejscu w rankingu. Dla przyk³adu gmina Oœwiêcim by³a na 59.

miejscu a Che³mek na 67. pozycji.

W ramach otrzymanych œrodków zostanie wyremontowana sala

gimnastyczna, budynek administracyjny, szatnie, zostan¹ wymie-

nione okna. Z sali bêd¹ korzystaæ przede wszystkim uczniowie

pobliskiej szko³y. Ogó³em koszt tej inwestycji wyniesie ok. 500

tys. z³, przy czym udzia³ gminy w tym zadaniu zamknie siê w 20

proc.

���

Nasza gmina zaplanowa³a w bud¿ecie œrodki finansowe na

wspólne z Zarz¹dem Dróg Powiatowych w Oœwiêcimiu remonty

na traktach powiatowych. Na ten rok zdecydowano siê na wyko-

nanie dokumentacji na po³o¿enie chodników przy ulicach: An-

drychowskiej w Piotrowicach i Podlesie.

Oswoić komputer

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie jest organizato-

rem kursu komputerowego, który rozpocz¹³ siê 25 czerwca. W

zajêciach, odbywaj¹cych siê w godzinach popo³udniowych, bie-

rze udzia³ 15 mieszkañców naszej gminy. Do dyspozycji kursan-

tów jest piêæ komputerów, wiêc uczestnicy zostali podzieleni na

trzy grupy.

Kus jest bezp³atny, a zajêcia prowadzi Dariusz Kowalczyk,

informatyk urzêdu gminy.

Jeœli po wakacjach nadal bêdzie zainteresowanie kursem kom-

puterowym, to byæ mo¿e zostanie zorganizowana druga edycja

szkolenia.

E.K.

Apel

W³adze gminy Przeciszów apeluj¹ do mieszkañców o

zaprzestanie dewastacji budynków u¿ytecznoœci

publicznej, jak i poszczególnych elementów mienia

Skarbu Pañstwa. W ostatnim czasie mamy do czynienia

z nasilonym procederem wandalizmu, którego nie

mo¿na zrozumieæ. Taki stan rzeczy nie jest mo¿liwy do

zaakceptowania.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem wszelkie przejawy

niszczenia w³asnoœci Skarbu Pañstwa bêd¹ karane w

maksymalnym wymiarze, na jaki pozwala KK.

Zaplanowano wymieniæ dach na budynku przedszkola przy

ulicy Szkolnej w Przeciszowie. Z kolei w przedszkolu w Piotrowi-

cach bêd¹ wymienione okna.

���

Gmina zaci¹gnie kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem

g³ównie na docieplenie budynków, wymianê okien i przystosowa-

nie dla potrzeb osób niepe³nosprawnych budynków nale¿¹cych do

gminy. Na remont oœrodka zdrowia bêdzie przeznaczonych 60 tys.

z³. W ramach tych œrodków nast¹pi zaadaptowanie pomieszczeñ

lekarskich na potrzeby rehabilitacji.

���

Byæ mo¿e w nied³ugim czasie rozpocznie siê budowa stacji

benzynowej przy ulicy Oœwiêcimskiej „na górce”. Prywatny in-

westor stara siê obecnie o pozwolenie na budowê. Ta inwestycja

mo¿e mieæ znaczenie dla naszej gminy, choæby z punktu widzenia

jej rozwoju. Nie wykluczone, ¿e w tym miejscu powstanie motel

wraz z ca³¹ infrastruktur¹.

���

Zakupiono dwie kabiny-toalety z przeznaczeniem na cmentarz

w Przeciszowie. Z kolei na przystankach autobusowych pojawi¹

siê nowe kosze na œmieci. Tym razem bêd¹ one betonowe, co ma

zapobiec ich dewastacji. Zobaczymy na jak d³ugo…

���

Wykonano ogrodzenie przy Oœrodku Zdrowia w Przeciszowie,

koszt tej inwestycji wyniós³ oko³o 3 tys. z³.

(ryt)
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Opłaty za przedszkola
Uchwala Nr YIII/35/07 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5 czerwca 2007 roku

w sprawie op³at za œwiadczenia prowadzonych przez gminê Przeciszów przedszkoli

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w zwi¹zku z art.7 ust. l pkt.8

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.

z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póŸn.zm.) oraz art.6 i art.14 ust.5

ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991r. o systemie oœwiaty (t.j. Dz.U. z

2004 r. Nr 256, poz.2572 z póŸn.zm.)

Rada Gminy w Przeciszowie uchwala, co nastêpuje :

§1

1.   Ustala siê op³atê za œwiadczenia udzielane przez placówki

przedszkolne w wysokoœci

1)   9 % minimalnego wynagrodzenia za pracê na dzieñ 31

maja roku poprzedzaj¹cego rok szkolny,- od dziecka korzystaj¹ce-

go z 3 posi³ków dziennie,

2)   8 % minimalnego wynagrodzenia za pracê na dzieñ 31

maja roku poprzedzaj¹cego rok szkolny,- od dziecka korzystaj¹ce-

go z 2 posi³ków lub l posi³ku dziennie.

2.   Op³ata okreœlona w § l ust. l pkt.2 nie dotyczy dzieci grup

zerowych realizuj¹cych program nauczania i wychowania w za-

kresie minimum programowego ( 5 godzin dziennie) i nie korzy-

staj¹cych z wy¿ywienia.

3.    Wysokoœæ op³aty ustalonej w sposób , o którym mowa w

ust. l podlega zaokr¹gleniu do pe³nych z³otych.

§2

1.  Op³ata ustalona w § l wnoszona jest jednorazowo i nie pod-

lega zwrotowi ani pomniejszeniu z powodu choroby dziecka lub

nieobecnoœci w przedszkolu z innych powodów.

2.  Op³ata okreœlona w § l ulega proporcjonalnie pomniejsze-

niu tylko w przypadku :

a) zapisania dziecka do przedszkola w trakcie miesi¹ca,

b) dy¿uru przedszkola w okresie wakacyjnym trwaj¹cym kró-

cej ni¿ miesi¹c.

3.  Op³atê sta³¹ dla przypadków okreœlonych w § 2 ust.2 oblicza

siê w nastêpuj¹cy sposób : nale¿na kwota op³aty sta³ej podzielona

przez liczbê dni pracy przedszkola w danym miesi¹cu pomno¿ona

przez liczbê dni obecnoœci dziecka w przedszkolu w danym miesi¹-

cu.

§3

Op³atê ¿ywieniow¹ obejmuj¹c¹ koszty wy¿ywienia wychowan-

ka, tzn. koszt surowca zu¿ytego do sporz¹dzania posi³ków , ustala

Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Rad¹ Rodziców.

§4

Rodzice lub opiekunowie dzieci uiszczaj¹ op³aty , o których

mowa w § l i § 3 z góry do 16-go danego miesi¹ca w siedzibie przed-

szkola . Za nieterminowe op³aty naliczane zostan¹ odsetki ustawo-

we.

§5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przeciszów i

Dyrektorom Przedszkoli.

§6

Traci moc uchwa³a Nr 1X746/2003 Rady Gminy w Przeciszo-

wie z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia zasad i wysokoœci

odp³atnoœci za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Prze-

ciszów.

§7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia

w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obo-

wi¹zuj¹ca od dnia l wrzeœnia 2007 roku.

PRZEWODNICZ¥CY

Franciszek Fraczek

Historia LKS „Przeciszovia”
W tym wydaniu „Wieœci Gminy Przeciszów” proponujemy

dokoñczenie publikacji Krystyny Klimczyk-Piegzy na temat dzie-

jów Ludowego Klubu Sportowego „Przeciszovia” w Przeciszo-

wie. Byæ mo¿e w najbli¿szym numerze, podamy kolejne, niezna-

ne fakty z historii LKS, licz¹cej ju¿ 60 lat.

W 1975 dru¿yna pi³karska uplasowa³a siê na 6 miejscu w kla-

sie „B”.

A jak zmienia³y siê warunki bazowe klubu? W 1952 roku za-

czê³a siê zbiórka materia³ów na ogrodzenie, bo panosz¹ce siê w

pobli¿u krowy czêsto niszczy³y boisko. Dziêki dotacjom Powiato-

wej Rady LZS sprowadzono z Ziem Zachodnich s³upki do ogro-

dzenia. Niema³a w tym zas³uga prezesa klubu W³adys³awa P³onki.

P³ytê boiska obsiano specjaln¹ traw¹, wokó³ posadzono drzewka.

W latach 1955-1960 obiekt sportowy dynamicznie siê rozwi-

ja: wykonano skoczniê w dal, zbudowano boisko do siatkówki,

zbudowano bie¿niê wokó³ boiska, wokó³ obiektu posadzono wy-

smuk³e topole, a dziêki dotacji z Wojewódzkiej Rady LZS Kra-

ków ukoñczono ogrodzenie.

W roku 1959 na terenie boiska pojawia siê upragniony „ba-

rak”- odkupiony od Zak³adów Chemicznych Oœwiêcim za niema-

³a wówczas kwotê 22 500 z³otych. W baraku, zwanym tak¿e pawi-

lonem, klub urz¹dza œwietlicê, magazyn, szatnie. W kolejnych la-

tach pojawia siê: bie¿nia, skocznia do skoku w dal w wzwy¿, rzut-

nia do rzutu oszczepem i dyskiem, boisko do siatkówki, koszyków-

ki i pi³ki rêcznej. Przy g³ównym wejœciu zbudowano kasê oraz w

rogu – szalety publiczne.

Dysponuj¹c tak¹ baz¹, klub móg³ organizowaæ wiele imprez spor-

towych i okolicznoœciowych, m.in. Powiatow¹ Spartakiadê Lekko-

atletyczn¹ (1958 r.), coroczne zabawy z okazji Œwiêta Pracy i 22

lipca. W latach siedemdziesi¹tych zarz¹d klubu nawi¹za³ wspó³pra-

cê ze szko³ami w Przeciszowie, dziêki czemu z obiektów sporto-

wych zaczê³a korzystaæ m³odzie¿, a imprezy organizowane na tere-

nie klubu zyska³y piêkn¹ oprawê artystyczn¹.

W 1976 r. w 30-lecie istnienia klubu powo³ano Spo³eczny Ko-

mitet Budowy Pawilonu Sportowego. Rok póŸniej zabetonowano

pod niego fundamenty.

Historia klubu to nie tylko dzieje sekcji pi³ki no¿nej. Sekcja pi³ki

siatkowej dzia³a³a od 1950 roku i nigdy nie doczeka³a siê trenera.

W 1961 r. rozpoczê³a pracê sekcja tenisa sto³owego, a w 1964

dru¿yna pi³ki rêcznej mê¿czyzn gra³a w klasie „A”.

W 1969 r. dzia³a³y w klubie cztery sekcje: turystyczna, tenisa

sto³owego, siatkówki, pi³ki no¿nej.

W latach 1970- 1973 zosta³a zwieszona dzia³alnoœæ sekcji tenisa

sto³owego, a powodem by³a zniszczona pod³oga w pawilonie spor-

towym, co grozi³o kontuzjami trenuj¹cych zawodników.

Krystyna Klimczyk-Piegza
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Szczęśliwa 13
czyli nalot harcerzy na Przeciszów:)

Nasz biwak - Szczêœliwa 13 odby³ siê

ju¿ po raz trzeci. Co prawda zawsze mia³o

to zwi¹zek z dniem trzynastego, ale komen-

dant biwaku znalaz³ proste wyt³umaczenie

– biwak by³ w dniach 1-2 czerwca, a 1+2

daje 3, a gdy dodaæ przed 3 cyferkê 1, po-

wstaje nasza najukochañsza liczba, czyli 13).

Tym razem forma naszego biwaku nie-

co siê zmieni³a, poniewa¿ harcerze spali pod

namiotami i mieli nocne warty! Jedynie

zuchy spa³y wygodnie w szkole. Nad ca-

³ym naszym galimatiasem czuwa³a jak¿e

groŸna oboŸna – dh Beata Martyna :).

Najpierw pani Jolanta Chmura przybli-

¿y³a nam przyrodê naszych okolic – pozna-

liœmy ptactwo Przeciszowa. Nastêpnie tra-

dycyjne ognisko trzynastkowe, na którym

jak zwykle œpiewanki :). Wieczorem z pom-

poników powsta³y stworki, potworki i g¹-

sienice. A po pomponiastych zajêciach po-

szliœmy na grê nocn¹. W kompletnych

ciemnoœciach poszukiwaliœmy monet, sta-

raj¹c siê, aby nie zostaæ z³apanym przez

stra¿ników. Pierwsze miejsce zajê³y patro-

le: zuchów z „Weso³ych Promyków” i har-

cerzy z „Czarnych Stóp”.

Nastêpny dzieñ przywita³ nas piêkn¹

pogod¹. Udaliœmy siê do naszego przepiêk-

nego rezerwatu, gdzie przywita³ nas pan

leœniczy – Andrzej Dowbecki. Pytaniom o

nasz przeciszowski rezerwat, jego faunê i

florê nie by³o koñca. I tak spêdziliœmy czas

do obiadu. A obiadek jak zwykle by³ prze-

pyszny (ten wspania³y kotlet... :D ). Po krót-

kim odpoczynku nadszed³ czas na zabawê

na sali gimnastycznej. Na koñcu, jak to

zwykle bywa, rzewne po¿egnania. Mamy

nadziejê, ¿e za rok znów uda nam siê zor-

ganizowaæ Szczêœliw¹ 13!

Chcemy serdecznie podziêkowaæ: Dy-

rekcji ZSP-G w Przeciszowie – Podlesiu za

udostêpnienie szko³y do dyspozycji harce-

rzy i zuchów, Wójtowi gminy Przeciszów

– Józefowi Klimczykowi za dotacjê do bi-

waku, Zofii Bator za smaczny obiad, £uka-

szowi P³once za pomoc przy warcie oraz

oczywiœcie osobom odpowiedzialnym za

ca³¹ organizacjê biwaku, czyli  Ilonie Sa-

nak, dh Rafa³owi Smurzyñskiemu oraz dh

Jolancie Szymonek

sopelek:)

Cudze chwalicie...
Tegoroczne Harcerskie Konfrontacje Artystyczne, czyli po prostu HAK, odby³y siê w dniach od 20 do 22 kwietnia w Grabo-

szycach. Ju¿ po raz XXII harcerze i zuchy z hufca Zator (a w tym 2 GZ „Weso³e Promyki” i 1 DSh „Wagabunda”) oraz hufca

Wadowice (pozdrowienia dla DH „Feniks” ze Spytkowic) mieli okazjê zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci wokalne na scenie.

Ile¿ to prób by³o przed wyjœciem na

scenê, ile zdartych garde³! Op³aci³o siê!

Wagabunda zgarnê³a pierwsze miejsce za

piosenkê regionaln¹ „W zielonym gaju”. Z

kolei Weso³e Promyki mog¹ siê pochwaliæ

trzecim miejscem za piosenkê „Hej, na kra-

kowskim rynku”. Oczywiœcie nasze solist-

ki oraz duety równie¿ siê popisa³y – Syl-

wia Œcigaj, Adriana Kajdas, ̄ aneta Kajdas,

Aneta Bêbenek i Emilia Bo¿ek, Dorota Sta-

siak oraz Ania KaŸnica pokaza³y klasê i

zosta³y dostrze¿one przez jury.

Jednak HAK to nie tylko wystêpy, ale

tak¿e biwak. Co prawda pierwszy dzieñ

zajê³y przes³uchania, które trwa³y bardzo

d³ugo, niemniej jednak odby³ siê jeszcze

kominek. Na kominku Maria Madej opo-

wiada³a o historii Graboszyc i okolic, a tak-

¿e o tym jak to drzewiej bywa³o.

Nastêpnego dnia mieliœmy warsztaty

plastyczne, podczas których nauczyliœmy

siê robiæ œliczne kwiaty z bibu³y, przeró¿ne

¿yj¹tka z sianka i ziarenek, a tak¿e pleœæ

kosze z wikliny.

Po po³udniu, tradycyjnie odby³ siê kon-

cert galowy. Publicznoœæ, w tym zaprosze-

ni goœcie, nie kry³a zachwytu wystêpami

harcerzy. Wieczorem bawiliœmy siê na pl¹-

sowisku. Swoj¹ drog¹ ju¿ dawno tak do-

brze siê nie bawi³am – pl¹sy i zabawy zda-

wa³y siê byæ coraz lepsze. Jednak zabawê

zawsze przerywa siê w najlepszym momen-

cie, tutaj akurat po to, aby oddaæ siê kolej-

nej przyjemnoœci, czyli temu co harcerze

lubi¹ najbardziej – grze nocnej! W tym roku

potrzebna by³a odwaga, poniewa¿ musieli-

œmy iœæ ko³o cmentarza.

W niedzielê uczestniczyliœmy we mszy

œwiêtej w piêknym drewnianym koœció³ku,

a po mszy – pakowanie, sprz¹tanie, buzi-

buzi i do zobaczenia za rok! :)

sopelek:)
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Uchwycić rzeczywistość
Wywiad z Wies³awem Twardowskim, artyst¹ malarzem, amatorem.

- Sk¹d u Pana zainteresowanie sztuk¹?.

Sk¹d wziê³a pocz¹tek droga Pana twórczo-

œci?

Pocz¹tki mojej twórczoœci siêgaj¹

czwartej, pi¹tej klasy szko³y podstawowej.

Wczeœniej nic nie potrafi³em narysowaæ ani

namalowaæ. Pamiêtam ¿e, gdy zobaczy³em

le¿¹cy o³ówek, zaraz bra³em czyst¹ kartkê

i rysowa³em. To by³o nieraz silniejsze ode

mnie. Rysowa³em na przyk³ad konie, po-

tem tworzy³em w akwarelach. Do dziœ za-

chowa³em jeszcze trzy moje prace z pod-

stawówki. Z roku na rok twórczoœæ pla-

styczna coraz bardziej mnie wci¹ga³a, choæ

przede wszystkim zajmowa³em siê rysowa-

niem. Od siódmej klasy rzeŸbi³em p³asko-

rzeŸby oraz budowa³em domki w stylu gó-

ralskim z gontów. S³u¿bê wojskow¹ odby-

wa³em w Czerwonych Beretach w Krako-

wie. Podczas jej trwania nadal zajmowa-

³em siê sztuk¹, choæ ju¿ wtedy przede

wszystkim malowa³em. Nawi¹za³em kon-

takt z artystami z nowohuckiego centrum

kultury i pozna³em zasady malowania far-

bami olejnymi. Takie by³y pocz¹tki mojej

drogi artystycznej.

- Czy mia³ Pan mo¿e nauczyciela, a

mo¿e jest Pan samoukiem?

Jestem samoukiem. Na pocz¹tku malo-

wa³em g³ownie na pilœni, a farby olejne roz-

cieñcza³em pokostem zamiast olejem. Do-

piero w Krakowie, gdy mia³em kontakt z

artystami plastykami nauczy³em siê malo-

waæ. Muszê dodaæ, ¿e podczas mojej s³u¿-

by wojskowej prowadzi³em pracowniê pla-

styczn¹. Ten czas da³ mi konieczne obycie

ze sztuk¹.

- Pamiêta Pan swój pierwszy obraz?

Pierwszy obraz na p³ótnie namalowa-

³em dopiero po zakoñczeniu s³u¿by woj-

skowej, a by³ to rok 1986. Obraz przed-

stawia³ pejza¿ i do dziœ ju¿ siê nie zacho-

wa³. Przy czym obecn¹ technikê malarsk¹

stosujê od 10 lat. Od 1986 roku datuje siê

równie¿ moja wspó³praca z ko³em pla-

stycznym, dzia³aj¹cym przy kopalnianym

domu kultury. W jego ramach co roku wy-

je¿d¿aliœmy na plenery malarskie do Ja-

szowca i urz¹dzaliœmy barbórkowe wysta-

wy naszej twórczoœci. Ponadto uczestni-

czy³em w plenerach organizowanych przez

Zrzeszenie Twórców Kultury w Tychach

oraz „Grupê na Zamku” z Oœwiêcimia.

Przyznam jednak, ¿e plenery nie wiele mi

da³y, gdy¿ trwa³y zbyt krótko, przez co nie

pozwala³y zapoznaæ siê z technik¹ innych

twórców, ani stworzyæ coœ konkretnego.

- Czy mia³ Pan swoich mentorów, mo¿e

osoby, które wp³ynê³y na Pana sztukê?

Przede wszystkim na pierwszym miej-

scu muszê wymieniæ Jana Matejkê. To

w³aœnie on przede wszystkim wp³yn¹³ na

moj¹ twórczoœæ. Potrafi³em godzinami

wpatrywaæ siê w Sukiennicach w jego ob-

razy i dostrzegaæ rzeczy, które mog³y ujœæ

uwadze. Wœród innych malarzy w pierw-

szym rzêdzie wymieniam: Józefa Brand-

ta, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Józe-

fa Che³moñskiego. Jak widaæ s¹ to reali-

œci, poniewa¿ trudno mi siê odnaleŸæ na

przyk³ad w impresjonizmie. Utrwalam tyl-

ko to co widzê, nie potrafiê namalowaæ coœ

„z g³owy”.

- Jak wygl¹da Pana dzisiejsze malar-

stwo?

Od dziesiêciu lat malujê w innej, no-

skujê najbardziej mnie zadowala. Malujê

wed³ug trzech etapów, ostatni to nanosze-

nie szczegó³ów, szczególnie jeœli chodzi o

ujmowanie œwiat³ocieni. U¿ywam miêk-

kich pêdzli i nak³adam niewiele farby.

Wiele da³y mi albumy, ksi¹¿ki na temat

wielkich malarzy œwiata. Przynios³y mi

one w pewnej mierze potrzeb¹ wiedzê i

poszerzy³y horyzonty. Ogólnie rzecz bio-

r¹c malowanie to pracowite i czasoch³on-

ne zajêcie.

- Do jakiej tematyki siêga Pan najchêt-

niej maluj¹c obrazy?

Prawdê mówi¹c to wszystko po trochu.

Lubiê malowaæ martw¹ naturê, pejza¿e,

konie, zimê, wodê, zachody s³oñca. Wy-

j¹tek stanowi¹ dla mnie portrety. Nie lu-

biê uwieczniaæ twarzy, gdy¿ trudno

uchwyciæ podobieñstwo, to jest sprawa

problematyczna. Spoœród najchêtniej po-

dejmowanych przeze mnie tematów w

czo³ówce s¹ pejza¿e z architektur¹. Czê-

wej technice. Przedtem na pocz¹tku by³

rysunek, nak³ada³em kolory i ju¿ mia³em

namalowany obraz. Jednak tak naprawdê

to by³ dopiero pocz¹tek pracy nad przy-

sz³ym dzie³em. Prze³omowym wydarze-

niem by³ dla mnie moment, gdy zobaczy-

³em niedokoñczony, wykonany jeszcze

przed œmierci¹ obraz Jana Matejki. Wów-

czas zrozumia³em jak nale¿y k³aœæ kolory

i jak chronologicznie postêpowaæ podczas

pracy nad obrazem. Obecny efekt jaki uzy-

sto malujê pod zamówienie. Iloœæ wyko-

nanych obrazów w ci¹gu roku jest zró¿ni-

cowana, czasem bywa ich 10, a innym ra-

zem nawet 25.

- Czy wystawia Pan swoje prace? Je-

stem te¿ ciekaw oceny Pana sztuki przez

znawców, specjalistów.

W 2000 roku spotka³em siê z rektorem

Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie

Wies³aw Twardowski - lat 44, artysta malarz, amator. Mieszkaniec

Piotrowic, z zawodu kierowca mechanik. Przed odbyciem zasadniczej s³u¿by

wojskowej pracowa³ w Miejskim Przedsiêbiorstwie Komunikacji w Oœwiêcimiu.

Od 21 lat jest górnikiem na KWK „Piast”. Od roku 1986 nale¿a³ do ko³a

plastycznego, dzia³aj¹cego przy kopalnianym domu kultury „Karlik”. Wówczas

skupia³o ono ok. 20 twórców, g³ównie malarzy i rzeŸbiarzy. W ramach Kola

wystawia³ swoje prace malarskie podczas Barbórki i wyje¿d¿a³ na plenery.

Maluje g³ównie obrazy olejne realistyczne w technice, któr¹ doskonali od 10

lat. Jest kawalerem. Lubi jeŸdziæ na rowerze oraz wêdrowaæ po górach.

cd na str. 7
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- Od lat organizujemy przegl¹dy zespo-

³ów folklorystycznych z terenu naszego

powiatu. Sta³y siê one g³êboko zakorze-

nion¹ tradycj¹, daj¹c¹ szansê prezentacji

dorobku artystycznego naszych ludowych

zespo³ów, czêsto szeroko znanych daleko

poza granicami powiatu. Poprzez organi-

zacjê corocznego przegl¹du dajemy szansê

na bli¿sze zapoznanie siê poszczególnych

zespo³ów folklorystycznych, ocenê pozio-

mu ich przygotowania oraz integracjê.

Myœlê, ¿e jest to nasza cenna inicjatywa,

która znalaz³a zrozumienie i akceptacjê

wœród mieszkañców powiatu oœwiêcim-

skiego – zaznacza starosta oœwiêcimski Jó-

zef Ka³a.

Wystêpy na scenie ocenia³a komisja

konkursowa w sk³adzie: Anna Wandas,

Barbara de Lechenstein-Broñka, Patrycja

Mi³oñ oraz Jerzy Chrz¹szcz – przedstawi-

ciel starostwa. Zespo³y podzielono na dwie

kategorie: chóry i zespo³y œpiewacze oraz

zespo³y taneczne.

Najlepszymi zespo³ami folklorystycz-

nymi podczas tegorocznego powiatowego

przegl¹du okaza³y siê w kategorii chóry i

zespo³y œpiewacze: „Same Swoje” z gmi-

ny Przeciszów – I miejsce (w ubieg³ym roku

zespó³ równie¿ zwyciê¿y³), Chór „Osiecza-

nie” z gminy Osiek – II miejsce, a III miej-

sce przypad³o Zespo³owi Œpiewaczemu

„Malwa” z Gorzowa w gminie Che³mek.

W innej kategorii - zespo³ów tanecz-

nych pierwsze miejsce wywalczy³ Zespó³

Pieœni i Tañca “Hajduki” z Oœwiêcimia. Z

kolei Zespó³ Folklorystyczny “Dolina So³y”

z Oœwiêcimia znalaz³ siê na na drugim miej-

scu. Na trzeciej pozycji komisja konkurso-

wa umieœci³a Zespó³ Pieœni i Tañca “Polan-

cza” z Polanki Wielkiej. Na uwagê zas³u-

guje równie¿ wyró¿nienie przyznane Ze-

spo³owi Pieœni i Tañca „Ma³e Hajduki” z

Oœwiêcimia.

Wszystkie nagrodzone zespo³y otrzy-

ma³y z r¹k starosty oœwiêcimskiego Józefa

Ka³y oraz wójta gminy Oœwiêcim Andrze-

ja Bibrzyckiego pami¹tkowe statuetki i dy-

plomy. Ponadto Starostwo Powiatowe w

Oœwiêcimiu ufundowa³o nagrody pieniê¿-

ne dla najlepszych wykonawców o warto-

œci: 500 z³ brutto (I miejsce), 400 z³ brutto

(II miejsce), 300 z³ brutto (III miejsce).

VIII Powiatowy Przegl¹d Ludowych

Zespo³ów Artystycznych zgromadzi³ praw-

dziwe t³umy przed scen¹ w Grojcu. Wœród

osób przyby³ych na imprezê znaleŸli siê

m.in.: pos³owie Janusz Chwierut i Stanis³aw

Rydzoñ, przewodnicz¹cy Rady Powiatu w

Oœwiêcimiu Andrzej Kacorzyk, wicestaro-

sta Józef Krawczyk, wójtowie gmin Polan-

ka Wielka Mariusz Figura, Osieka Jerzy

Mieszczak. Rolê gospodarzy pe³nili staro-

sta oœwiêcimski Józef Ka³a oraz wójt gmi-

ny Oœwiêcim Andrzej Bibrzycki.

Wœród zespo³ów, które zaprezentowa³y

przed publicznoœci¹ swoje umiejêtnoœci zna-

laz³y siê: Zespó³ Œpiewaczy “£êczaneczki”,

dzia³ajacy przy KGW w £êkach, Zespó³ Pie-

œni i Tañca “Polancza”, istniej¹cy przy GCK

w Polance Wielkiej, “Malwa” z Gorzowa,

“Brzeszczanki” z Brzeszcz, “Same Swoje”

z Przeciszowa, Zespó³ Pieœni i Tañca “Ho-

lan” z Zaborza w gminie Oœwiêcim, Chór

“Wrzos” z G³êbowic w gminie Osiek, Ze-

spó³ Pieœni i Tañca “Kêty-Cepelia” z Kêt,

Zespo³ Œpiewaczy przy KGW w Bulowi-

cach, Zespó³ Folklorystyczny “Dolina So³y”

z Oœwiêcimia, Chór “Osieczanie” z Osieka,

Zespó³ Pieœni i Tañca “Ma³e Hajduki” z

Oœwiêcimia, “Grojczanie” z Grojca, Zespó³

Pieœni i Tañca “Hajduki” z Oœwiêcimia, “Ja-

wiszowianki” z Jawiszowic w gminie

Brzeszcze. Poza konkursem da³ pokaz Ze-

spó³ Obrzêdowy “Przecieszynianki” z Prze-

cieszyna w gminie Brzeszcze.

W przerwie pomiêdzy wystêpami kon-

kursowymi zespo³ów folklorystycznych

da³a znakomity pokaz musztry paradnej

Orkiestra Dêta z Polanki Wielkiej, dzia³a-

j¹ca przy OSP.

Ju¿ po rozdaniu nagród i oficjalnym

zakoñczeniu VII Powiatowego Przegl¹du

Ludowych Zespo³ów Artystycznych na sce-

nie w Grojcu wyst¹pi³ Kabaret £owcy.B z

Cieszyna. By³a to gwiazda wieczoru, cie-

sz¹ca siê ogromnym zainteresowaniem

prof. Janem Pamu³¹, pochodz¹cym z Pio-

trowic. Wzi¹³em ze sob¹ skopiowan¹

„Damê z ³asiczk¹”. Po obejrzeniu obrazu

profesor stwierdzi³, ¿e mo¿na nad nim jesz-

cze trochê popracowaæ, ale ogólnie nie

wnosi³ wiêkszych zastrze¿eñ. Jeœli chodzi

o wystawy, to nigdy nie mia³em indywidu-

alnych ekspozycji. Zawsze by³y to zbioro-

we pokazy, jak choæby na cechowni w ra-

mach Barbórki czy pok³osie odbytych ple-

nerów.

- Jak¹ obecnie tematyk¹ zajmuje siê Pan

w pracowni, co znajduje siê na sztalugach?

W³aœnie koñczê obraz Alfreda Wierusz-

Kowalskiego „Przeprawa przez rzekê” –

piêkny temat, szeœæ koni ci¹gnie karate.

Wœród innych tematów to gajowy na ko-

niu, madonna z dzieci¹tkiem. W zesz³ym

roku namalowa³em œw. Barbarê do koœcio-

³a w Nidku. Z kolei w koœciele w Piotrowi-

cach znajduj¹ siê dwa moje obrazy, które

przedstawiaj¹ Matkê Bo¿¹ Nieustaj¹cej

Pomocy oraz Chrystusa Mi³osiernego.

- Jakie ma pan plany na przysz³oœæ?

Na pewno zostanê przy obecnej techni-

ce, gdy¿ mi ona odpowiada. Myœlê tak¿e o

akrylu, który szybciej schnie, ale farby akry-

lowe s¹ jednak dro¿sze od olejnych. Zoba-

czymy co przysz³oœæ przyniesie.

- Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³ Ryszard Tabaka

Uchwycić rzeczywistość Na ludowo w Grojcu
ciąg dalszy ze str.2

Rocznica śmierci Papieża

A¿ trudno uwierzyæ, ¿e 2

kwietnia minê³y dwa lata, odk¹d

nie ma wœród nas Ojca Œwiête-

go, Jana Paw³a II. Zespó³ Szkó³

Podstawowo–Gimnazjalnych w

Przeciszowie – Podlesiu trady-

cyjnie obchodzi³ rocznicê œmier-

ci Patrona uroczystym apelem

pod tablic¹ pami¹tkow¹ Jego

imienia.

Uczniowie gimnazjum od-

czytali fragmenty homilii papie-

¿a, zespó³ muzyczny zaœpiewa³

kilka pieœni oazowych, w tym

ulubion¹ przez Papie¿a „Barkê”.

Zwieñczeniem uroczystoœci by³a

modlitwa w intencji rych³ej be-

atyfikacji Jana Paw³a II oraz za-

palenie zniczy, które symbolizo-

wa³y pamiêæ i ho³d oddawany

Wielkiemu Polakowi przez dzie-

ci, m³odzie¿, grono pedagogicz-

ne i wszystkich pracowników

szko³y.

”O Panie, to Ty na mnie spoj-

rza³eœ. Twoje usta dziœ wyrzek³y

me imiê…” My wierzymy, ¿e pa-

trzy gdzieœ z góry i nam b³ogo-

s³awi.
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Zespó³ Œpiewaj¹ce Jeziora zaproszono do wziêcia udzia³u w XV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Fundacji im. Brata Alberta, która

odby³a siê w po³owie maja do LudŸmierza.

Pierwszego dnia pielgrzymki zespó³ od

rana „pracowa³”. W ogrodach wokó³ Sank-

tuarium Matki Boskiej LudŸmierskiej od-

by³a siê msza œwiêta polowa, podczas któ-

rej œpiewaliœmy pieœni. Od rana by³o bar-

dzo gor¹co, co utrudnia³o nam œpiewanie.

Wykonaliœmy kilkanaœcie pieœni przy

akompaniamencie organ, gitary i skrzypiec

m.in. „Tacy sami”, „Ave Maryja”, „B³ogo-

s³awiona”, ”Pozdrawiam Ciebie Pani”.

Po zakoñczonej mszy œwiêtej zaœpiewa-

liœmy tak¿e piosenki Piotra Rubika: „Niech

mówi¹, ¿e to nie jest mi³oœæ” i „Psalm dla

Ciebie”. Ku naszemu zaskoczeniu i rado-

œci ksi¹dz Tadeusz Isakowicz-Zaleski po-

dziêkowa³ nam za udzia³, podkreœlaj¹c sta³¹

wspó³pracê z fundacj¹.

Nastêpnie ogl¹daliœmy wystêpy przygo-

towane przez uczestników warsztatów tera-

pii zajêciowej im. Brata Alberta z ró¿nych

miejscowoœci. Kibicowaliœmy wystêpuj¹-

cym, gdy¿ wiemy jak trudna jest to praca.

W miêdzyczasie do tañca przygrywa³a

kapela góralska „Bajeranty”. Wraz z oso-

bami niepe³nosprawnymi tañczyliœmy w

takt muzyki tworz¹c wê¿yki i kó³eczka.

Udaliœmy siê na majówkê do sanktu-

arium, aby podziêkowaæ „GaŸdzinie Pod-

hala” za tak mile spêdzony dzieñ.

PóŸnym wieczorem, po bardzo mêcz¹-

cym i pracowitym dniu, pojechaliœmy do

Zakopanego. Najpierw poszliœmy na Kru-

pówki, a póŸniej do pensjonatu, w którym

mieliœmy zamówiony nocleg. Okaza³o siê,

¿e bêdziemy spaæ w domu, gdzie mieszka

wielokrotny m³odzie¿owy mistrz Polski i

œwiata w Skokach Narciarskich Klimek

Murañka.

Po œniadaniu udaliœmy siê do Sanktu-

arium na Krzeptówkach, Muzeum Przyrod-

niczego Tatrzañskiego Parku Narodowego,

gdzie ogl¹dnêliœmy trzy filmy mówi¹ce o

przyrodzie TPN.

Nastêpnie udaliœmy siê pod skoczniê

narciarsk¹ oraz na Krupówki. Przewodnik

oprowadzi³ nas po cmentarzu „Na Pêkso-

wym Brzysku”, na którym znajduj¹ siê gro-

by zas³u¿onych, wybitnych Polaków. Z za-

ciekawieniem wys³uchaliœmy interesuj¹ce-

go opowiadania przewodnika o historii jed-

nej z najwa¿niejszych polskich nekropolii.

Pozosta³e to Pow¹zki w Warszawie, Rossa

w Wilnie, £yczakowski we Lwowie, P?re-

Lachaise w Pary¿u.

Po posi³ku ka¿dy z nas mia³ godzinê

czasu wolnego, na kupienie pami¹tek i

oczywiœcie oscypka.

PóŸniej udaliœmy siê w drogê powrotn¹

do domu. Wszyscy byliœmy zadowoleni z

wycieczki, choæ pogoda drugiego dnia nie

dopisa³a. Mamy nadzieje, ¿e nie by³ to nasz

ostatni wyjazd naszego zespo³u. Cieszymy

siê, ¿e pracowicie i mi³o spêdziliœmy czas.

Spotkanie z ludŸmi niepe³nosprawnymi

uczy nas tolerancji, wra¿liwoœci wobec dru-

giego, potrzebuj¹cego cz³owieka.

XV Ogólnopolska Pielgrzymka Funda-

cji im. Brata Alberta oraz wycieczka do

Zakopanego by³a jednoczeœnie podsumo-

waniem piêtnastoletniej pracy zespo³u Œpie-

waj¹ce Jeziora. Tak obchodziliœmy krysz-

ta³owy jubileusz.

Dziêkujemy Wójtowi Józefowi Klim-

czykowi za przeznaczenie funduszy na nasz

wyjazd. Anna Daczyñska

Dzieñ 18 maja to œwiêto dla ca³ego ZSP-

G w Przeciszowie – Podlesiu, bowiem jest

to data urodzin Ojca Œwiêtego Jana Paw³a

II Papie¿a – Polaka.

W tym roku przygotowania do uroczy-

stoœci rozpoczê³y siê dwa tygodnie wcze-

œniej. Najm³odsze dzieci wziê³y udzia³ w

konkursie plastycznym, uczniowie klas IV

– VI uk³adali wiersze ku czci zmar³ego

przed dwoma laty Ojca Œwiêtego. Z kolei

gimnazjaliœci przygotowywali siê do kon-

kursu wiedzy o ¿yciu i dzia³alnoœci Patro-

na szko³y. G³ówne uroczystoœci zwi¹zane

z rocznic¹ urodzin Jana Paw³a II odby³y siê

w Wadowicach. Uczestniczy³a w nich de-

legacja uczniów naszej szko³y wraz z pocz-

tem sztandarowym i opiekunami. Szkolne

uroczystoœci rozpoczê³y siê od z³o¿enia

kwiatów i zapalenia znicza pod tablic¹ upa-

miêtniaj¹c¹ Patrona.

Nastêpnie przyszed³ czas na rozstrzy-

gniêcie konkursów – plastycznego i poetyc-

kiego. Nagrodzono po trzech uczniów z

ka¿dej klasy – najm³odsi prezentowali wy-

ró¿nione prace, starsi uczniowie recytowa-

li wiersze. Wszyscy œpiewali piosenki oa-

zowe. Konkurs wiedzy o Patronie wygrali

uczniowie klasy I.

Zwieñczeniem uroczystoœci by³a msza

œw. w intencji Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II

odprawiona w koœciele parafialnym przez

ks. proboszcza Marka Spólnika, któremu

serdecznie dziêkujemy za okazanie ¿yczli-

woœci i wsparcie.

Pamiêtaæ bêdziemy s³owa Jana Paw³a

II: „Wymagajcie od siebie, choæby inni od

was nie wymagali”. Uczniowie

Święto szkoły
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Klub Ochrony Zabytków

Klub Ochrony Zabytków jest m³odzie¿ow¹ organizacj¹, powsta³¹ z pocz¹tkiem sierpnia 2005 roku w

Przeciszowie. Celem dzia³alnoœci stowarzyszenia jest ochrona zabytków, dba³oœæ o stan ekologii naszej

rodzinnej wsi oraz poznawanie piêkna Ojczyzny.

Powstanie tej organizacji wyp³ywa z

troski o zabytki naszej gminy, których jest

coraz mniej i s¹ z roku na rok w coraz gor-

szym stanie technicznym. Stowarzyszenie

pragnie zachowaæ od zniszczenia dobra

kultury, które choæ tak nieliczne nadal jesz-

cze mog¹ nieœæ w przysz³oœæ przekaz o na-

szej przesz³oœci.

Cz³onkowie KOZ maj¹ od 13 do 15 lat

i s¹ uczniami ZSP-G nr 1 w Przeciszowie.

Wœród nich znaleŸli siê: Anna Daczyñska

(Przewodnicz¹ca), Marcin Sanak (Zastêp-

ca Przewodnicz¹cej), Marek Krzemieñ

(Skarbnik), Magdalena Daczyñska, Marty-

na Koœcielnik i Marcin Koœcielnik. Klub

jest organizacj¹ niezale¿n¹ i demokra-

tyczn¹. Posiada w³asny statut - „Deklara-

cjê Praw i Obowi¹zków Cz³onków Klubu”,

logo, piecz¹tkê, kronikê i stronê interne-

tow¹. Klubowicze spotkaj¹ siê na obradach,

oficjalnych uroczystoœciach i mniej formal-

nych debatach.

G³ównym pomys³odawc¹ za³o¿enia

Klubu jest Marcin Sanak. Zaproponowa³ on

sk³ad organizacji, przedstawi³ jej charakter

i wniós³ projekt statutu.

1 sierpnia 2005 r. odby³y siê obrady

za³o¿ycielskie organizacji. Wtedy te¿

uchwalono Deklaracjê.

Artyku³ 2 statutu mówi: „KOZ powsta³,

aby jego cz³onkowie pomagali zabytkom

naszej rodzinnej wsi Przeciszów. Maj¹ ro-

biæ wszystko, co w ich mo¿liwoœci, aby

dany zabytek zosta³ odnowiony. Klubowi-

cze maj¹ równie¿ sprz¹taæ zabytki, organi-

zowaæ wystawy ich zdjêæ, przypominaæ o

ich znaczeniu, a przede wszystkim na ró¿-

ne sposoby je ratowaæ. Celem dzia³alnoœci

jest te¿ poparcie dla osób chroni¹cych eko-

logiê, rodzim¹ kulturê i obiekty z przesz³o-

œci, oraz poznawanie piêkna naszej Ojczy-

zny – Polski”.

Podczas pierwszych obrad zadecydo-

wano równie¿ o podjêciu dzia³añ zmierza-

j¹cych do odbudowy zrujnowanej kaplicz-

ki Matki Bo¿ej Cudownej z XIX w., miesz-

cz¹cej siê przy ulicy Cichej w Przeciszo-

wie. Kapliczka przypomina o pierwszym

koœciele parafialnym z XIV w., zbudowa-

nym w tym w³aœnie miejscu. W efekcie

podjêtych decyzji stowarzyszenie  wysto-

sowa³o list do wójta, so³tysa i przewodni-

cz¹cego Rady Gminy w Przeciszowie. W

piœmie tym KOZ nawo³ywa³ do dzia³añ

zmierzaj¹cych do restauracji zabytkowej

budowli.

Dwa lata temu, 9 sierpnia odby³o siê

pierwsze spotkanie cz³onków Klubu z wój-

tem Józefem Klimczykiem. Gospodarz

gminy zadeklarowa³ po³owê œrodków po-

trzebnych na odbudowê kapliczki. Powsta³

kosztorys. PóŸniej odbywa³y siê kolejne

spotkania z wójtem oraz ksiêdzem probosz-

czem Markiem Spólnikiem. Kap³an popar³

dzia³ania na rzecz odbudowy kapliczki.

Niestety sprawa zabytkowej kapliczki

bardzo siê œlimaczy. Na szczêœcie wokó³ nas

jest wiele ¿yczliwych osób. KOZ bêdzie

prowadziæ sprawê odbudowy kapliczki tak

d³ugo, a¿ osi¹gnie zamierzony cel i nie ma

zamiaru poprzestaæ na tych dzia³aniach,

które ju¿ podj¹³.

Miejmy nadziejê, ¿e pomimo piêtrz¹-

cych siê problemów konieczny remont ka-

pliczki bêdzie mia³ niebawem swój szczê-

œliwy fina³. Dla cz³onków Klubu Ochrony

Zabytków ta budowla ma szczególne zna-

czenie. Podjêty przez nich trud batalii o

kapliczkê w koñcu musi zaowocowaæ i

ocaliæ od kompletnej ruiny nasz gminny

zabytek.

Istotnym elementem dzia³alnoœci Klu-

bu s¹ spotkania z mieszkañcami. Klubowi-

cze spotkali siê 5 sierpnia 2005 r. z dr Mie-

czys³awem Pawel¹ i by³ym wójtem Janem

Bratkiem. Uzyskano wtedy cenne informa-

cje na temat historii wsi i kapliczek oraz

rady na przysz³oœæ i poparcie.

Klub Ochrony Zabytków realizuje tzw.

czyny spo³eczne. Cz³onkowie, co pewien

czas sprz¹taj¹ kapliczkê œw. Izydora i zdo-

bi¹ j¹ kwiatami oraz pal¹ znicze.

W tym roku KOZ wyznaczy³ sobie za

cel posadzenie dêbu obok starego, ju¿

uschniêtego drzewa, równie¿ dêbu w po-

lach niedaleko Starej Drogi. Niegdyœ to

w³aœnie drzewo by³o punktem orientacyj-

nym i by³o oznaczane na mapach wojsko-

wych. W³aœciciel terenu ju¿ wyrazi³ na to

zgodê.

Cz³onkowie klubu pragn¹ równie¿ po-

znawaæ piêkno Ojczyzny. Dlatego KOZ

organizuje wycieczki rowerowe po okoli-

cy, których efektem s¹ liczne zdjêcia zabyt-

ków.

W tym roku Klub wyda³ album „Ka-

pliczki parafii Przeciszów” ze zdjêciami i

histori¹ ich powstania. Egzemplarze albu-

mu otrzyma³y osoby zaprzyjaŸnione z

KOZ. Klubowicze chc¹ go równie¿ rozpro-

wadzaæ przed koœcio³em. Klub zamieszcza

tak¿e artyku³y w gazetce parafialnej

„Chrzeœcijanin”, przedstawiaj¹c historiê

kapliczek.

Cz³onkowie Klubu, za poœrednictwem

naszego czasopisma, sk³adaj¹ podziêkowa-

nia nastêpuj¹cym osobom:  Mieczys³awo-

wi Paweli, Janowi Bratkowi, Józefowi

Klimczykowi, ks. Markowi Spólnikowi,

Zofii Polak, Stanis³awie Flejtuch, Urszuli

Daczyñskiej, Markowi Pelczarowi, Juliano-

wi Sanakowi oraz Dariuszowi Daczyñskie-

mu.

Drodzy Pañstwo, je¿eli pragniecie po-

móc KOZ, prosimy o kontakt: tel. 033-

8414-131, e-mail: annadaczynska@onet.eu,

strona internetowa: www.koz-przeci-

szow.yoyo.pl.

Marcin Sanak, Anna Daczyñska

Apelujemy do wszystkich mieszkañców

Przeciszowa, aby ratowali przed

zniszczeniem zabytkowe obiekty,

kryj¹ce siê na naszych strychach i w

piwnicach. Czasami nawet nie wiemy,

jakie skarby – materialne, przejawy

mijaj¹cego czasu – wyrzucamy na

œmietnik. Klub oferuje opiekê nad tymi

obiektami. W tym celu prosimy o

kontakt z organizacj¹.
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Rodzinnie w Piotrowicach

Po raz pierwszy w Piotrowicach zorganizowano festyn rodzinny, który cieszy³ siê sporym zainteresowaniem

mieszkañców naszej gminy. Mog¹ o tym œwiadczyæ prawdziwe t³umy, jakie pojawi³y siê w niedzielê,

17 czerwca na terenie OSP w Piotrowicach. Na wszystkich czeka³a moc atrakcji w postaci: rajdu

rowerowego, pokazu  samochodów mitsubishi, wystêpów zespo³ów m³odzie¿owych, kabaretu, wystaw

artystycznych lokalnych twórców, loterii fantowej. Spore zainteresowanie móg³ wzbudziæ tak¿e pokaz walki

Pos³anników Chorsa. Dope³nieniem ca³odniowej imprezy by³a zabawa taneczna. Organizatorami festynu byli

mieszkañcy Piotrowic.

Festyn rozpocz¹³ siê od rajdu rowero-

wego, w którym wziê³o udzia³ 160 osób.

Start mia³ miejsce na boisku szkolnym, na-

stêpnie trasa wiod³a ulic¹ Kasztanow¹ do

Giera³towiczek, nastêpnie obok parku do

ulicy Bukowieckiej. W gospodarstwie agro-

turystycznym pañstwa Ma³gorzaty i Woj-

ciecha Michalców mia³o miejsce spotkanie

z grup¹ entuzjastów samochodów mitsubi-

shi i odpoczynek. Nastêpnie kolumna cy-

klistów ruszy³a Granicami G³êbowskimi do

Piotrowic. Powrót nast¹pi³ ulic¹ Pagór-

kow¹, prowadz¹c¹ do szkolnego boiska. W

tym miejscu nale¿y dodaæ, ¿e wszyscy

uczestnicy pierwszego rajdu rowerowego

w Piotrowicach ukoñczyli wyœcig. Po po-

³udniu ju¿ podczas festynu rodzinnego wy-

ró¿niono najm³odszego i najstarszego

uczestnika rajdu. Zostali nimi Bart³omiej

Wiecheæ oraz Rozalia Wandor. Otrzymali

oni od organizatorów wieñce z kwiatów i

okolicznoœciowe nagrody.

Pierwszy festyn rodzinny w imieniu or-

ganizatorów poprowadzi³ Przemys³aw

¯abiñski, który podczas inauguracji powi-

ta³ zaproszonych goœci. W imprezie wzi¹³

udzia³ m.in. przewodnicz¹cy Rady Gminy

w Przeciszowie Franciszek Fr¹czek oraz

sekretarz gminy Dorota Nykiel.

Zabawê na terenie OSP w Piotrowicach

rozpocz¹³ wystêp Baœniowej Kapeli, pro-

wadzonej przez Adama Szafrañskiego.

Po niej zaprezentowa³a siê m³odzie¿ z

Zespo³u Szkó³ Podstawowo-Gimnazjal-

nych w Piotrowicach. Pokaz na scenie da³

zespó³ cheerleaders oraz Karmelek.

Spore zainteresowanie publicznoœci, o

czym œwiadczy³y gromkie brawa, przyniós³

wystêp kabaretu Dopiero Co, dzia³aj¹cego

pod opiek¹ Jolanty Szymalskiej w gimna-

zjum w Polance Wielkiej.

Obok wystêpów artystycznych na uwa-

gê zas³uguje równie¿ licytacja obrazów,

wyrobów artystycznych, fotografii, z któ-

rej dochód przeznaczono na pokrycie kosz-

tów leczenia Agnieszki Fr¹czek, chorej

uczennicy szko³y w Piotrowicach.

W pomieszczeniach budynku stra¿nicy

OSP odbywa³y siê wystawy prac lokalnych

artystów plastyków. W ich gronie znaleŸli

siê: Rozalia Wandor, Józef Fr¹czek, Wie-

s³aw Twardowski, £ucja Kamel, Grzegorz

Sierhart. Swoje kolekcje pokazali równie¿

hobbyœci Sylwia Kolasa i Ma³gorzata Trza-

ska.

Na uwagê zas³ugiwa³a tak¿e wystawa

prac wykonanych przez uczniów szko³y w

Piotrowicach pod kierunkiem Miros³awy

Grzybek. Swoje wyroby prezentowa³a rów-

nie¿ so³tys Krystyna Smajek.

Ka¿dy z uczestników festynu móg³ za-

kupiæ rêkodzie³o z siana i makaronu.

Spore zainteresowanie publicznoœci

móg³ wzbudziæ pokaz walki Pos³anników

Chorsa. W czasie pojedynku Wikingów i

S³owian miecze i topory po³yskiwa³y w

s³oñcu. Na terenie obozu Pos³anników mo¿-

na by³o obserwowaæ rozpalanie ognia pra-

dawnym sposobem, strzelaæ z ³uku, wyko-

naæ w³asn¹ kolczugê.

M³odzie¿, która licznie przyby³a na festyn

z pewnoœci¹ czeka³a na pokaz aut marki mit-

subishi, który odby³ siê na szkolnym boisku.

Po emocjach zwi¹zanych z samocho-

dami, przyszed³ czas na wystêpy karaoke.

Pod kierunkiem pañstwa Szostaków z

Oœwiêcimia mieszkañcy Piotrowic dali

próbki swych mo¿liwoœci wokalnych. Za-

bawa by³a przednia.

Podczas festiwalu odbywa³a siê sprze-

da¿ ciast, upieczonych przez komitety ro-

dzicielskie podstawówki i gimnazjum oraz

przedszkola z Piotrowic. Wszystkie wypie-

ki sprzedano.

Olbrzymie zainteresowanie wzbudzi³a

loteria fantowa, w której wszystkie losy

wygrywa³y. Fanty pochodzi³y od sponso-

rów festynu i organizatorów. Warto w tym

miejscu wspomnieæ, i¿ catering zapewni³a

firma Sylwana z Jawiszowic.

PóŸnym wieczorem rozpoczê³a siê za-

bawa taneczna, która potrwa³a do godz.

2.00 nad ranem. Do tañca przygrywa³ ze-

spó³ Puls z Giera³towic. Parkiet by³ pe³ny,

a liczba wszystkich uczestników by³a tak

du¿a, ¿e brak³o biletów wstêpu.

Pomóc Agnieszce

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeci-

szowie filia Piotrowice w³¹czy³a siê w

pomoc dla chorej Agnieszki, mieszkanki

Piotrowic. Placówka wziê³a udzia³ w

festynie rodzinnym, zorganizowanym 17

czerwca w Piotrowicach.

W celu uzyskania œrodków finansowych

wykonano i sprzedano kwiaty z bibu³y

oraz ³abêdzie z papieru. Ca³¹ uzyskan¹

kwotê w wysokoœci 160 z³ przeznaczono

na leczenie dziewczynki.

Krystyna Smajek

cd na str. 11
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Na temat skali przedsiêwziêcia, jakim

by³a organizacja pierwszego festynu ro-

dzinnego w Piotrowicach, nich mówi¹ licz-

by. W zabawie tanecznej wziê³o udzia³ ok.

900 osób. Z kolei w festynie, jak organiza-

torzy oszacowali, uczestniczy³o ok. 2000

osób. Liczby te wskazuj¹ na koniecznoœæ

organizacji podobnych imprez na terenie

naszej gminy.

W sk³ad komitetu organizacyjnego

pierwszego festynu rodzinnego weszli: Ju-

styna Skowroñska, Mieczys³aw ¯abiñski,

Renata Jurczyk, Ma³gorzata Michalec,

Marek Trzaska, Stanis³awa Kolasa, El¿bieta

G³¹b.

Cz³onkowie komitetów rodzicielskich

przy ZSPG i przedszkola w Piotrowicach

oraz rodzice uczniów: Grzegorz Blarowski,

Janusz Dedko, W³adys³aw Fluder, Ewa Fr¹-

czek, Robert Fr¹czek, Marcin Gagracz,

Zenon G³¹b, Robert Kocjan, Aleksander

Kolasa,Aneta Kuku³a, Sebastian Makuch,

Anna Mamoñ, Tomasz Milowski, Renata i

Jaros³aw Nowakowie, Dorota Pieczonka,

Lucyna i Marek Szklarski, Andrzej Szy-

mañski, Antoni Szymañski, Agnieszka Tyr-

pa, Marta Zajas, Ma³gorzata Zawierucha.

Organizatorzy kieruj¹ podziêkowania

dla Alberta Gancarczyka i Zbigniewa Wan-

dora za pomoc w przygotowaniu imprezy i

sprz¹taniu terenu OSP w Piotrowicach.

Szczególne podziêkowania organizato-

rzy sk³adaj¹ dyrektorowi ZSPG w Piotro-

wicach Bogdanowi Cuberowi za pomoc i

uczestnictwo w rajdzie rowerowym i festy-

nie rodzinnym.

Ryszard Tabaka

Poni¿ej publikujemy listê sponsorów imprezy:

Urz¹d Gminy w Przeciszowie, Stra¿ Po¿arna w Piotrowicach, „Agnes” Sprzêt RTV,

„Complex” S.A., Bank Spó³dzielczy Oœwiêcim, Bank Spó³dzielczy Zator, Anna

Brandys – Zak³ad Tokarsko-Œlusarski, Wiktor Filipiak – Sklep Ogólnoprzemys³owy,

Miros³aw Fr¹czek – PPH „MF”, Górnoœl¹ska Spó³ka Gazownictwa Sp. Z o.o. w

Zabrzu, Grupa Maspex Wadowice, Anna Ha³atek -  Sklep Spo¿ywczo-Przemys³owy,

Komabud – firma budowlana, Rados³aw Kozio³ – „Radko”, Gra¿yna Makuch – Sklep

Spo¿ywczy, Justyna Makuch – Sklep Przemys³owy, Grzegorz Sierhart, Anna Banyœ,

Rozalia Wandor, Ma³opolska Spó³dzielnia „Wizan”, Wojciech Michalec – „2 ³o¿yska”,

Marian Milowski – Oœrodek Szkolenia Kierowców, Ma³gorzata Olszewska-Cieœlik –

Przewozy autokarowe, PZU Oœwiêcim, Janusz Rogalski – wyroby miêsne, Miros³aw

Rogalski – „Agrostart”, Mariusz Skowroñski – FPHU „Justyna”, Witold Skrzypaczek

- Artyku³y Motoryzacyjne,  Studio Graficzne „XZ”, Studio Jêzykowe „Tutor”, Lucyna

Szklarska - Sklep Spo¿ywczy, Przemys³aw Œliwa, W³odzimierz Zaj¹c - Klub „Bra-

wo”, Daniel Trzaska – Transport i przewozy, Ma³gorzata Marsowicz – Fryzjerstwo,

Cukiernia – Marian ¯ygiel, Kwiaciarnia „Dalia” – Anna Mamoñ.

cd ze str. 10

Radni nowej kadencji
Kontynuujemy rozpoczêt¹ w ubieg³ym wydaniu „Wieœci Gminy Przeciszów” prezentacjê radnych gminnych nowej kadencji.

Krystyna Smajek, wiek: 53 lata

Zawód wykonywany: m³odszy biblio-

tekarz – Gminna Biblioteka Publiczna w

Przeciszowie Filia Piotrowice, spo³ecznie

– so³tys Piotrowic

Wykszta³cenie: œrednie

Stan cywilny: mê¿atka

Dzieci: 2 synów (30 i 24 lata) i córka (27 lat)

Zainteresowania: ksi¹¿ki, kwiaty robio-

ne z bibu³y, zbieranie obrazków religijnych

(ma³ych – kolêdowych) – kolekcja liczy

1500 szt.

Jako so³tys Piotrowic jak równie¿ rad-

na pragnie przede wszystkim s³u¿yæ wszyst-

kim swoim mieszkañcom, pomagaæ w roz-

wi¹zywaniu ich problemów, w miarê swo-

ich mo¿liwoœci i zgodnie z prawem. Ponadto

bêdzie d¹¿yæ do tego, aby jej so³ectwo by³o

bezpieczne dla mieszkañców, mia³o dobre

drogi, chodniki, kanalizacjê, itp. Pragnie

równie¿ braæ czynny udzia³ w rozwoju kul-

turalnym wioski, a jako bibliotekarz pro-

pagowaæ ksi¹¿ki, czytelnictwo przy ka¿dej

okazji, wspó³pracowaæ ze szko³ami.

Mieczys³aw ¯abiñski

Wiek: 50 lat

Zawód wykonywany: operator proce-

sów chemicznych

Wykszta³cenie: œrednie

Stan cywilny: ¿onaty

Dzieci: 2 synów

Zainteresowania: muzyka, rodzina, pra-

ca spo³eczna

Najwa¿niejsza jest kontynuacja, a na-

stêpnie ukoñczenie budowy kanalizacji. Ze

spraw bli¿szych jego so³ectwa priorytetem

jest zakup ziemi pod boisko sportowe i wy-

konanie nawierzchni asfaltowych gminnych

ulic so³ectwa Piotrowice.

Tomasz Kosowski, wiek: 36 lat

Zawód wykonywany: rolnik

Wykszta³cenie: wy¿sze (Akademia Rolni-

cza w Krakowie)

Stan cywilny: ¿onaty

Dzieci: 2 córki ( 9 i 10 lat)

Zainteresowania: nauki przyrodnicze,

sport

Za cel wyznacza sobie poprawê infra-

struktury w so³ectwie Las (uzupe³nienie

oœwietlenia ulic, dba³oœæ o stan techniczny

dróg) oraz rozwój oœrodka sportu, który

pos³u¿y pe³niejszemu wykorzystaniu go dla

potrzeb dzieci i m³odzie¿y naszej gminy.

Henryk Madeja, wiek: 60 lat

Zawód wykonywany: rolnik

Wykszta³cenie: zawodowe

Stan cywilny: ¿onaty

Dzieci: córka, dwóch synów

Zainteresowania: rolnictwo

Wiele jest celów, które powinny byæ re-

alizowane w najbli¿szym czasie. S¹dzi on

jednak, ¿e priorytetem jest ukoñczenie bu-

dowy kanalizacji, która zdecydowanie u³a-

twi ¿ycie mieszkañcom Przeciszowa oraz

wp³ynie na poprawê œrodowiska naturalne-

go. Dla poprawy bezpieczeñstwa mieszkañ-

ców wa¿na jest budowa chodników na te-

renie gminy oraz zamontowanie sygnaliza-

cji œwietlnej dla pieszych na skrzy¿owaniu

przy urzêdzie gminy. Kolejnym zadaniem,

które nale¿y wed³ug radnego zrealizowaæ,

bior¹c pod uwagê kilkakrotne wyst¹pienie

z brzegów rzeki Bachórz, jest uregulowa-

nie odcinka rzeki od jazu do Wis³y; w tym

remont starego mostu kolejowego.

Kazimierz Ca³us, wiek: 41 lat

Zawód wykonywany: rolnik

Wykszta³cenie: mgr in¿. mechanizacji rol-

nictwa

Stan cywilny: ¿onaty

Dzieci: 3 synów

Zainteresowania: sport, dobry film

Priorytetow¹ wed³ug radnego spraw¹

jest dokoñczenie kanalizacji przy jednocze-

snym nie zaniedbywaniu infrastruktury ca-

³ej gminy oraz budowa chodnika wzd³u¿

ulicy Podlesie. Bardzo istotne jest tak¿e

maksymalne wykorzystanie przez gminê

unijnych funduszy, dostêpnych w latach

2007-2013.

(ryt)

ci¹g dalszy w nastêpnym numerze
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Gimnazjaliści mistrzami Polski

Podczas Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ru-

chu Drogowym, jaki odby³ siê na prze³omie maja i czerwca w

Bochni i £apanowie, reprezentacja uczniów z Gimnazjum nr

1 w Przeciszowie wywalczy³a pierwsze miejsce i tym samym

uzyska³a zaszczytny tytu³ Mistrzów Polski. Z³ot¹ Dru¿ynê two-

rzyli: Bart³omiej Boba, Piotr Gancarczyk, Micha³ Mendyk i

Grzegorz Kobylañski. Gratulujemy!

Droga gimnazjalistów do mistrzostwa Polski rozpoczê³a siê 5

lat temu, czyli wówczas, gdy chodzili oni jeszcze do czwartej kla-

sy i mieli po 10 lat. Wówczas to, ca³a czwórka: Bart³omiej Boba,

Piotr Gancarczyk, Micha³ Mendyk i Grzegorz Kobylañski, rozpo-

czê³a swoj¹ prawdziw¹ rowerow¹ przygodê. Niemal w po³owie tej

drogi, czyli w 2004 roku, jeszcze jako uczniowie szko³y podsta-

wowej, zdobyli w Sopocie wicemistrzostwo kraju. Wówczas Piotr

Gancarczyk by³ najlepszym w indywidualnej klasyfikacji.

Tegoroczne przygotowania do zmagañ sportowych rozpoczê-

liœmy w czasie ferii zimowych. W po³owie lutego wziêliœmy udzia³

w miêdzywojewódzkim turnieju w Czarnej (woj. podkarpackie),

w którym miêdzy innymi wystartowa³y trzy zdecydowanie naj-

lepsze dru¿yny w Polsce z Przeciszowa, Iwonicza i W³oszczowej.

Rywalizacjê w jubileuszowym, XXX Ogólnopolskim Turnie-

ju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym rozpoczêliœmy od wygra-

nia eliminacji miejsko-gminnych w Oœwiêcimiu, a nastêpnie po-

wiatowych w Brzeszczach. Zwyciêsko wyszliœmy równie¿ z ry-

walizacji 22 najlepszych dru¿yn powiatowych województwa ma-

³opolskiego, które otworzy³o nam drogê do fina³ów ogólnopolskich.

W dniach od 29 maja do 1 czerwca w Bochni i £apanowie odby³

siê fina³ Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Dro-

gowym. Wziê³y w nim udzia³ najlepsze dru¿yny ze wszystkich wo-

jewództw naszego kraju. Ka¿da z nich wygra³a kolejne eliminacje,

aby stan¹æ do rywalizacji ogólnopolskiej. Wœród najlepszych dru-

¿yn z ca³ej Polski znalaz³a siê równie¿ dru¿yna z Gimnazjum nr 1 z

Przeciszowa.

Pierwszy dzieñ rywalizacji odbywa³ siê w podziemiach kopal-

ni soli w Bochni. Po uroczystym otwarciu uczestnicy fina³u zmie-

rzyli siê z czêœci¹ teoretyczn¹, czyli testem z zakresu przepisów

ruchu drogowego i zasad udzielania pomocy przedmedycznej. W

tej konkurencji uczniowie z Przeciszowa zajêli pierwsze miejsce.

Druga konkurencja, która zosta³a rozegrana po obiedzie, to

„podziemny” rowerowy tor przeszkód. Nasza dru¿yna pojecha³a

dobrze, ale po podsumowaniu dwóch konkurencji okaza³o siê, ¿e

zajmujemy drugie miejsce, ustêpuj¹c dru¿ynie z Iwonicza tylko

jednym punktem. Natomiast trzecia dru¿yna – gimnazjaliœci z

W³oszczowej - tracili do nas cztery punkty.

Ostatnia konkurencja zawodów, czyli miasteczko ruchu dro-

gowego, zosta³a rozegrana w drugim dniu rywalizacji. Odby³a siê

ona na terenie miasteczka komunikacyjnego przy gimnazjum im.

Janusza Kuliga w £apanowie.

Jak siê okaza³o konkurencja ta, by³a popisow¹ i bezb³êdn¹ jazd¹

gimnazjalistów z Przeciszowa, która przynios³a naszym zawodni-

kom zwyciêstwo. Uczniowie z Iwonicza robi¹c dwa b³êdy, spadli

na drugie miejsce. Sta³o siê ju¿ jasne, ¿e w klasyfikacji generalnej

Gimnazjum nr 1 z Przeciszowa zajê³o pierwsze miejsce, przez co

by³o najlepsze w Polsce!

Za zdobycie pierwszego miejsca w kraju dru¿yna odebra³a

puchar Ministra Edukacji Narodowej, którym by³a bry³a soli. Na-

grod¹ dla szko³y by³ zestaw muzyczny HiFi UMS 3000 marki Grun-

dig. Natomiast indywidualnie ka¿dy uczeñ otrzyma³ 14” telewizor

równie¿ marki Grundig.

W klasyfikacji indywidualnej uczniowie przeciszowskiego gim-

nazjum zajêli tak¿e bardzo wysokie lokaty. Bart³omiej Boba zaj¹³

pierwsze miejsce w kraju, za co równie¿ otrzyma³ puchar Ministra

Edukacji Narodowej oraz wspania³y rower. Piotr Gancarczyk by³

szósty, a Micha³ Mendyk uplasowa³ siê w drugiej dziesi¹tce, na 48

zawodników.

Jako opiekun dru¿yny chcia³bym podziêkowaæ ca³ej czterooso-

bowej reprezentacji, równie¿ Grzegorzowi Kobylañskiemu, który

ma swój znaczny wk³ad w tym koñcowym sukcesie. Dziêkujê rów-

nie¿ Wójtowi Józefowi Klimczykowi za okazan¹ pomoc w trakcie

przygotowañ, Komendzie Powiatowej Policji w Oœwiêcimiu za

udzielon¹ pomoc „transportow¹”, Dyrektor ZSP-G w Przeciszowie

wraz z nauczycielami, Radzie Rodziców i wszystkim anonimowym

sympatykom naszej dru¿yny, bez pomocy których sukces ten by³by

niemo¿liwy.

W tym roku szkolnym równie¿ uczniowie szko³y podstawo-

wej zakoñczyli rywalizacjê bardzo du¿ymi osi¹gniêciami. Dru¿y-

na w sk³adzie: Damian Chmura, Jakub Gaudyn i Andrzej Koz³ow-

ski po wygraniu rywalizacji miejsko-gminnych oraz powiatowych

ostatecznie zajê³a pi¹te miejsce w finale wojewódzkim.

ak
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Pieniny

W dniach od 12 do 13 czerwca odby³a

siê wycieczka klas drugich gimnazjum z

Piotrowic w Pieniny.

Na poszukiwanie przygód wyruszyli-

œmy wczesnym rankiem. Pierwszym punk-

tem zwiedzania by³ zabytkowy koœció³ w

Dêbnie, który ze wzglêdu na doskonale za-

chowane wnêtrze i swoj¹ wyj¹tkowoœæ jest

wpisany na listê UNESCO.

Nastêpnie udaliœmy siê do Niedzicy,

gdzie zwiedziliœmy wraz z przewodniczk¹

zamek, w którym podobno straszy.

Kolejn¹ atrakcj¹ dnia by³ rejs statkiem

„Harnaœ” po jeziorze Czorsztyñskim. Mo-

gliœmy podziwiaæ piêkno Pienin oraz zre-

laksowaæ siê w kafejce na statku. Po rejsie

udaliœmy siê do Szczawnicy, gdzie wyje-

chaliœmy kolejk¹ na Palenicê. Niestety w

dó³ musieliœmy schodziæ na w³asnych no-

gach.

Nastêpnie pojechaliœmy do Kroœcienka,

pensjonatu „Trzy Korony”, tam czeka³ na

nas posi³ek, po którym znów mieliœmy

wolny czas (tym razem do rana).

Noc o dziwo by³a spokojna, czyli zero

interwencji opiekunów!!! Rano przed œnia-

daniem ruszyliœmy „na miasto”, by uzupe³-

niæ plecaki.

Po œniadaniu udaliœmy siê do Szczaw-

nicy do Muzeum Pieniñskiego, gdzie mo-

gliœmy obejrzeæ eksponaty poœwiêcone re-

gionowi oraz pami¹tki  z okresu II wojny

œwiatowej. Chc¹c nabraæ kondycji wyszli-

œmy na górê Bryjarkê, a póŸniej przejecha-

liœmy do Jaworek do W¹wozu Homole, w

którym pokropi³ nas deszczyk. My siê jed-

nak deszczu nie boimy wiêc wyruszyliœmy

dalej i „przegoniliœmy” burzê. Dotarliœmy

do niewielkiego schroniska na krótki od-

poczynek, gdzie za³apaliœmy siê na kilka

atrakcji (m.in. konie, krowy, owce...). Po

zejœciu na dó³ wyruszyliœmy w drogê po-

wrotn¹, czêœæ za³ogi ten czas wykorzysta³a

na odsypianie nocy.

Wroc³aw i Sudety

Uczniowie trzecich klas gimnazjum w

Piotrowicach uczestniczyli w dniach od 29

do 31 maja w wycieczce do Wroc³awia oraz

w okolice Kotliny K³odzkiej.

Program wycieczki obejmowa³ miêdzy

innymi zwiedzanie kopalni z³ota w Z³otym

Stoku. Niestety tego cennego kruszcu nie

uda³o siê nam odnaleŸæ (wiêc wyruszyli-

œmy w dalsz¹ drogê).

Dotarliœmy do K³odzka, gdzie zdobyli-

œmy góruj¹c¹ nad miastem twierdzê i po-

konaliœmy podziemne, owiane tajemnic¹

tunele. W drugim dniu udaliœmy siê do Gór

Sto³owych, aby zdobyæ ich najwy¿szy

szczyt Szczeliniec Wielki. Po drodze mo-

gliœmy zobaczyæ przepiêkne uzdrowiska

tego regionu Polski, m.in. Polanicê Zdrój

oraz pradawne miejsca kultu religijnego-

Wambierzyce.

Wszystkim zakrêci³o siê w g³owach,

kiedy pokonaliœmy drogê 100 zakrêtów.

Ogromne wra¿enie wywar³a na nas Kapli-

ca Czaszek (jedyna taka w Polsce a trzecia

w Europie) w Czermnej.

Przyjemnym zakoñczeniem tego dnia

by³ spacer i odpoczynek w Parku Zdrojo-

wym w Kudowej Zdroju. Trzeciego dnia

udaliœmy siê do Wroc³awia, gdzie zobaczy-

liœmy Panoramê Rac³awick¹, Ostrów Tum-

ski i przepiêkny Rynek i jego zabytki. Ostat-

nim punktem wycieczki by³ pe³en uroku

spacer po ogrodzie japoñskim.

Uczestnicy

U Pani Ludźmierskiej

Klasy trzecie szko³y podstawowej w

Piotrowicach uda³y siê 20 maja wraz z ksiê-

dzem wikarym i nauczycielami w rocznicê

I komunii œwiêtej do Pani LudŸmierskiej.

Dzieci dziêkowa³y Matce Bo¿ej za przyjêty

sakrament i zanosi³y modlitwy w swoich

potrzebach. Po odprawieniu mszy œw. poje-

chaliœmy do Zakopanego. Byliœmy na skocz-

ni i kupowaliœmy pami¹tki. Wracaj¹c wst¹-

piliœmy do Nowego Targu na tradycyjne

lody. W autobusie panowa³a wspania³a at-

mosfera. Dzieci œpiewa³y pieœni religijne.

Śladami Jana Pawła II

Uczniowie, którzy brali udzia³ w jase³-

kach wraz z radnym Franciszkiem Fr¹cz-

kiem, so³tys Piotrowic Krystyn¹ Smajek

oraz nauczycielami: Tomaszem Wójci-

kiem, Joann¹ Fr¹czek i ks. wikarym Paw-

³em Mruga³¹ udali siê 25 maja zwiedzaæ

miejsca zwi¹zane z pobytem Jana Paw³a

II na Podhalu.

Zwiedziliœmy m. in. Ksiê¿ówkê – ka-

plicê oraz pokój, w którym mieszka³ Pa-

pie¿ w czasie pobytu z Zakopanym.

Czêœciowo plany pokrzy¿owa³a nam

pogoda i nie mogliœmy siê udaæ na Kala-

tówki, ale i tak nie mogliœmy narzekaæ,

gdy¿ spotkaliœmy naszych skoczków:

Adama Ma³ysza i Roberta Matejê, z któ-

rymi zrobiliœmy sobie pami¹tkowe zdjê-

cie.

Z powrotem pok³oniliœmy siê „GaŸdzi-

nie Podhala” i udaliœmy siê do Nowego

Targu na tradycyjne s³odkoœci.

Uczestnicy
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z domu

Dzieje Piotrowic (część 4)

Ostatni¹ informacj¹ o Piotrowicach w

XIX wieku, podan¹ w poprzedniej czêœci,

by³a wzmianka o poœwiêceniu organistów-

ki na tymczasowy „Dom Bo¿y”.

Jak podaje kronika, na miejscu spalone-

go koœcio³a w 1877 roku, wybudowano z

tarcic doœæ obszern¹ kaplicê, któr¹ poœwiê-

cono 30 maja 1877 roku, odprawiaj¹c Mszê

œw., na której udzielono sakramentu ma³¿eñ-

stwa Stanis³awowi BliŸniakowi z Polanki.

Jesieni¹ 1878 roku dobudowano do ka-

plicy dzwonnicê z tarcic, na której zawie-

szono trzy dzwony wykonane przez mistrza

z Bia³ej, Karola Szwabego.

W 1880 roku, jak podaje kronika, ponow-

nie po¿ar dotkn¹³ Piotrowice. Tym razem

sp³onê³y zabudowania gospodarcze plebanii.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wymieniono

dwóch ludzi, którzy wyró¿nili siê w akcji

gaœniczej. Byli nimi: organista – Józef Ma-

kuch i „m³odzieniec” – Józef Fr¹czek.

Nastêpnym wydarzeniem, odnotowa-

nym w kronice, jest wizytacja parafii przez

biskupa krakowskiego, Albina Dunajew-

skiego, który wybierzmowa³ wtedy a¿ 434

osoby.

Nastêpna wzmianka w kronice ma nie-

co ogólniejszy charakter, bo dotyczy rze-

czy, z któr¹ prawie wszyscy ludzie musz¹

siê w ¿yciu spotkaæ. T¹ rzecz¹ jest spotka-

nie ze szko³¹.

Szko³a w Piotrowicach zosta³a erygo-

wana w 1884 roku przez Okrêgowego In-

spektora Szkolnego – Józefa Chmielew-

skiego. Naukê rozpoczê³a siê jednak dopie-

ro w styczniu 1885 roku a powierzono j¹

nauczycielowi z Przeciszowa – Antoniemu

Kotrubskiemu.

Przed wybudowaniem budynku szkol-

nego nauka odbywa³a siê w organistówce,

a na rok przed oddaniem budynku, w domu

Józefa Makucha.

Budynek szkolny zosta³ ukoñczony w

1887 roku. By³ on wybudowany na placu

kupionym od Tekli Kirsnerowej.

Nowo wybudowany budynek szkolny

zosta³ poœwiêcony przez miejscowego pro-

boszcza w towarzystwie proboszczów z Po-

lanki i Giera³towic. Bra³ w nim równie¿ udzia³

inspektor Chmielewski, kierownik szko³y w

Zatorze – Szymon ¯aczek, kierownik szko³y

w Przeciszowie – Jan Mendyk, nauczyciel z

Polanki – Józef Danek, a tak¿e bardzo licznie

zgromadzona ludnoœæ Piotrowic.

Po po¿arze 14 wrzeœnia 1876 roku sta-

rego koœcio³a, wszy katolicy odczuwali za-

pewne wielk¹ potrzebê modlitwy w œwi¹-

tyni, a nie tylko w kaplicy. St¹d kilkana-

œcie lat po po¿arze postanowili rozpocz¹æ

budowê nowego koœcio³a: „W 1888 roku

przysposabia³ ks. proboszcz parafian, ¿e ju¿

czas ostateczny budowy koœcio³a i porusza³

wszystkie sprê¿yny ku temu celowi, a na-

reszcie uda³o siê w nastêpnym roku 1889

sprowadziæ Komisjê Konkurencyjn¹, któ-

ra uzna³a, ¿e to miejsce, na którym dziœ

koœció³ stoi, stosowniejsze jest pod budo-

wê koœcio³a, ani¿eli to, na którym sta³ spa-

lony koœció³.”

CDN

Publikacja ma miejsce

za zgod¹ ks. Jana Kordaczka
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Sukcesy Rad-Kert
Dziewczêta z zespo³u tanecznego Rad-kert prowadzonego przez ¯anetê Kajdas, od-

nosz¹ kolejne sukcesy. W kwietniu wziê³y udzia³ w trzech konkursach: Wodzis³awskiej

Gali Tanecznej MIX 2007 w Wodzis³awiu Œl¹skim, XX Ma³opolskim Festiwalu Form

Tanecznych „Talenty Ma³opolski 2007” w Oœwiêcimiu, gdzie dziewczêta otrzyma³y wy-

ró¿nienie oraz w VI Powiatowym Przegl¹dzie zespo³ów Cheerleders w Brzeszczach. Tam

Rad-kert zdoby³ II miejsce w kategorii wiekowej 13-18 lat.

Gratulujemy! E.K.

Historia Przeciszowa (część 4)

Trudno jest jednak powiedzieæ, sk¹d

pochodz¹ dzisiejsi mieszkañcy Przeciszo-

wa. Z pewnoœci¹ stanowi¹ mieszaninê ró¿-

nych narodowoœci. Na te ziemie przybywali

osadnicy z Europy Zachodniej (zw³aszcza

Niemiec), Czech, S³owacji, Rusi, ¯ydzi, a

nawet, jak g³osi legenda, czêœæ najeŸdŸców

tatarskich osiedli³a siê w pobliskich Mono-

wicach. Takie nazwiska jak: Gajda, Made-

ja, Oleksy, Pindel, Wolas, Hat³as, Korpa³a

wspó³czeœnie wystêpuj¹ na terenie S³owa-

cji. Od s³owackich miejscowoœci Matlako-

va i Poljacy pochodz¹ dzisiejsze nazwiska

Matlak i Polak. Nieco innym bo wo³oskim

rodowodem mog¹ poszczyciæ siê Balono-

wie, Seku³owie. Nazwisko tych pierwszych

pochodzi od s³owa „balan”, co wczeœniej

oznacza³o Wo³ocha pe³ni¹cego s³u¿bê po-

licyjno-wojskow¹ na zamkach, ró¿nych

fortyfikacjach i drogach Orawy, Liptowa i

¯ywiecczyzny.

W XVI wieku (1581 r.) by³o w Przeci-

szowie: 8 ³anów kmiecych, 2 oczynszowa-

ne, a 9 zagród bez roli. Oprócz tego ¿y³o

tutaj: 9 komorników z byd³em, 6 bez by-

d³a, przekupieñ, rzemieœlnik i karczmarz.

Trzy wieki póŸniej, bo w 1857 r., licz-

ba mieszkañców Przeciszowa przekroczy-

³a 2 tysi¹ce i wynosi³a 2088 osób. Kolejny

spis przeprowadzony w 1880 r. wykaza³

1195 mê¿czyzn i 1340 kobiet, co ³¹cznie

dawa³o 2535 przeciszowian. W tej grupie

katolicy stanowili przyt³aczaj¹c¹ wiêk-

szoœæ, bowiem liczba Izraelitów wynosi³a

ponad 3%. Spis dokonany 10 lat póŸniej

wykaza³ przyrost ludnoœci o 1,6%, by³o

zatem 2577 osób, w tym 1166 mê¿czyzn i

1323 kobiety.

Wœród miejscowej ludnoœci przeciszo-

wianie wyró¿niali siê mê¿niejsz¹ budow¹

cia³a i czarnymi w³osami przystrzy¿onymi

u panów równo dooko³a g³owy, a u pañ

splecionymi w dwa warkocze.

Mê¿czyŸni ubierali siê w d³uga bia³¹

koszulê, wykonan¹ z p³ótna lub surówki,

któr¹ starsi wypuszczali zwykle na spodnie.

Koszule wi¹zali u szyi spinkami, otaczali

siê pasem, w którym czêsto chowali pie-

ni¹dze. Na to ubierali surdut zwany „jakl¹”

lub „ankl¹” wykonany zwykle z kolorowej

flaneli. Wierzchnie okrycie stanowi³a siê-

gaj¹ca do kostek czarna lub popielata suk-

mana tzw. kapota. Zapinana by³a na guzi-

ki, w pasie pofa³dowana, a j ej górê wieñ-

czy³ stoj¹cy ko³nierz. Ca³oœci dope³nia³

kapelusz. W zimie na wierzch ubierano

ko¿uch, a kapelusz zastêpowano barani¹

czap¹. Zamo¿niejsi nosili zamiast kapoty

p³aszcz z czarnego sukna z wielk¹ peleryn¹.

Wœród ubiorów widaæ by³o ró¿nicê poko-

leniow¹. Starsi ubierali jeszcze kaftany a

by³o to ubranie z czarnego sukna, bez rêka-

wów, o ko³nierzu stoj¹cym za stanikiem.

Dolna czêœæ kaftana (spódnica) pociêta by³a

na kilka czêœci (kaletek) a ca³oœæ podszyta

czerwonym suknem ozdobionym z wierz-

chu bia³ymi i czerwonymi frêdzlami. M³o-

dzie¿ natomiast wola³a gumowe ko³nierzyki

i jaskrawe krawatki, zdobi¹c siê jeszcze w

grube ³añcuszki z jakimiœ ozdobami np.

medalami.

Kobiety na bia³¹ koszulê z haftowany-

mi: menszetem, przodkami, ko³nierzem

ubiera³y gorset maczestrowy lub at³asowy.

Latem zamiast gorsetu zak³ada³y „wizytkê”

tj. kaftanik pojedynczy perkalowy, a w zie-

mie „jubkê” - podszywany lub watowany

ró¿nokolorowy kaftanik. Ramiona okrywa-

no tybetow¹ lub burmusow¹ chustk¹, za-

stêpowany grub¹ we³nian¹ w ch³odne dni.

Ró¿norodne spódnice dobierane by³y pod

kolor gorsetu. W³osy splecione w warko-

cze i u³o¿one w kó³ko opiête by³y czepcem

krakowskim, a ca³oœæ z zewn¹trz os³oniêta

by³a bia³¹ muœlinow¹ chustk¹ zwi¹zan¹ lub

upiêt¹ w tzw. „chomytkê”. Panny, w prze-

ciwieñstwie do mê¿atek, nie zakrywa³y

g³ów, chocia¿ owe chusty haftowane i ob-

szyte szerok¹ koronk¹ z pewnoœci¹ doda-

wa³y uroku.

Najwiêksz¹ ozdob¹ kobiecego stroju

by³y jednak korale. Zawieszone na szyi w

kilku sznurach opada³y w coraz wiêkszych

ko³ach na gors. Do ostatniego z nich przy-

czepiano zwykle srebrny medalik lub krzy-

¿yk, a do sprz¹czki przywi¹zywano szerok¹

wst¹¿kê w kokardê, luŸno spadaj¹c¹ na ple-

cy, a¿ do po³owy spódnicy.

Niektórzy ze starszych mieszkañców

Przeciszowa pamiêtaj¹ jeszcze zwyczaje

zwi¹zane z ma³¿eñstwem, z narodzinami

dziecka. Do niedawna jeszcze ró¿nego typu

„dziady” zdobi³y ganki i kominy domów

piêknych panien. Zanim dosz³o do zawar-

cia ma³¿eñstwa pan m³ody musia³ symbo-

licznie wykupiæ przysz³¹ ¿onê. Do tego cza-

su przysz³y teœæ zmuszony by³ do intensyw-

nej obserwacji zachowañ bocianów. Po na-

rodzinach dziecka m³ody ojciec musia³ w³a-

snymi si³ami, b¹dŸ z czyj¹œ pomoc¹ usu-

n¹æ g³az czy te¿ pieñ tarasuj¹cy wejœcie do

domu. Wiele by³o tak¿e obrzêdów zwi¹za-

nych z wierzeniami np. kolêda, œmigus-dyn-

gus, czy sobótki. Te ostatnie obchodzono

szczególnie radoœnie, a przygotowania do

nich trwa³y ju¿ od wiosny (np. zbieranie

starych miote³).

El¿bieta i Andrzej Fuczek
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Na nasz konkurs fotograficzny og³oszony w ubieg³ym numerze

“Wieœci Gminy Przeciszów” nap³ynê³y dwie poprawne odpowiedzi.

Laureatami quizu zostali Anna Daczyñska i Kuba Moszko.

Serdecznie gratulujemy! Na zwyciêzców czekaj¹ nagrody. Prosimy o

ich odbiór osobisty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie.

Oczywiœcie, opublikowane zdjêcie przedstawia³o stodo³ê w obejœciu

pañstwa Maluty, przy ulicy Krakowskiej w £owiczkach Ksiê¿ych.

Tym razem mamy dla Pañstwa kolejn¹ zagadkê.

 Pytanie brzmi – co przedstawia zamieszczone zdjêcie?

Odpowiedzi prosimy nadsy³aæ na kartach pocztowych z naklejo-

nym kuponem lub dorêczaæ osobiœcie do siedziby redakcji,

mieszcz¹cej siê w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy! Redakcja

Konkursy przedmiotowe

27 kwietnia – w SP nr 9 w Oœwiêcimiu odby³o siê podsumo-

wanie powiatowego etapu konkursu ortograficznego. Uczennice

SP w Piotrowicach: Natalia Sporysz z III a i Katarzyna Szulc z III

b zosta³y laureatkami tego konkursu. Marcin Zaj¹c z kl. IIIb otrzy-

ma³ wyró¿nienie. Dzieci zosta³y nagrodzone pami¹tkowymi dy-

plomami, kalendarzami i ksi¹¿kami.

6 czerwca – w Brzeszczach odby³o siê podsumowanie kon-

kursu „Asy z trzeciej klasy”. Aleksander Michalec z kl. III b zdo-

by³ tytu³ Asa. Macin Zaj¹c z kl. III b tytu³ Wiceasa.

Konkurs przyrodniczy

Uczniowie ze szko³y podstawowej ZSPG w Piotrowicach po

raz pierwszy wziêli udzia³ w konkursie „Zwierzêta naszych lasów

i pól” organizowanym przez Beskidzki Zarz¹d Ligi Ochrony Przy-

rody w Bielsku-Bia³ej. Celem konkursu by³o poznanie zachowañ i

sposobów bytowania zwierz¹t zamieszkuj¹cych nasze lasy i pola

oraz edukacja uczniów w zapobieganiu k³usownictwu. Po elimi-

nacjach szkolnych wy³oni³a siê 3-osobowa reprezentacja: Kamil

Szymonik (kl.VIa), Aneta W³oszek (kl.V), Dawid Fr¹czek (kl.VIa).

Wszyscy oni na etapie powiatowym w Oœwiêcimiu zajêli czo³owe

miejsca. Kamil Szymonik I m-ce i tytu³ mistrza ekologii powiatu,

Aneta W³oszek zdoby³a II m-ce i tytu³ wicemistrza ekologii po-

wiatu. Z kolei Dawid Fr¹czek wywalczy³ VI m-ce.

III etap okrêgowy konkursu odby³ siê 6 czerwca w Bielsku-

Bia³ej. Start Kamila Szymonika zakoñczy³ siê wielkim sukcesem.

Po teœcie pisemnym, który pisa³o ok. 80 uczestników awansowa³

do pierwszej dziesi¹tki. Ostatecznie zaj¹³ wysokie IV m-ce i otrzy-

ma³ cenn¹ nagrodê od jury konkursu.

Niebezpieczne zużyte baterie

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Podstawowo–Gimnazjalnych w

Przeciszowie - Podlesiu po raz drugi uczestniczyli w konkursie

ekologicznym „Uwalniamy nasze œrodowisko od zu¿ytych bate-

rii”, w którym udzia³ wziê³a w tym roku rekordowa iloœæ 27 szkó³

podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu oœwiêcimskiego.

Zak³ad Us³ug komunalnych Sp. z o.o. w Oœwiêcimiu jako or-

ganizator kolejnej edycji konkursu wyposa¿y³ szko³y w odpowied-

nio oznakowane pojemniki do gromadzenia baterii oraz zapewni³

ich odbiór. Uczniowie naszej szko³y zebrali w sumie 102 kg bate-

rii (0,49 kg w przeliczeniu na jednego ucznia), co pozwoli³o nam

zaj¹æ V miejsce w konkursie.

Organizowany corocznie konkurs stanowi jeden z etapów pro-

wadzenia przez Zak³ad Us³ug Komunalnych w Oœwiêcimiu selek-

tywnej zbiórki odpadów, a jego celem jest wydzielenie ze strumie-

nia odpadów komunalnych, tych które s¹ niebezpieczne dla œrodo-

wiska. Z pewnoœci¹ takimi s¹ w³aœnie zu¿yte baterie i akumulato-

ry ma³ogabarytowe.

Bateria to zmagazynowana energia chemiczna zamieniana na

energiê elektryczn¹. Zu¿yte baterie zawieraj¹ metale ciê¿kie takie

jak: o³ów, kadm, rtêæ, lit. Wymienione metale ciê¿kie s¹ niebez-

pieczne dla œrodowiska. Zu¿yte baterie zaliczane s¹ do odpadów

niebezpiecznych, dlatego te¿ nale¿y je oddzielaæ od zwyk³ych

œmieci „u Ÿród³a”, czyli bezpoœrednio w domu. Zbierajmy zu¿yte

baterie do oddzielnych pojemników. W ten sposób zadbamy o œro-

dowisko w którym ¿yjemy.

Zbieraj¹c baterie nic nie tracimy, a mo¿emy jedynie zyskaæ.

Pamiêtajmy o tym!

Jolanta Chmura, opiekun SK LOP
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Zawody w pi³ce rêcznej

Dru¿yna dziewcz¹t z ZSPG w Piotro-

wicach awansowa³a do zawodów rejono-

wych w pi³ce rêcznej, które odby³y siê 27

kwietnia w Olkuszu. W pierwszym meczu

dru¿yna z naszej szko³y uleg³a gospodarzo-

wi, czyli dru¿ynie z Olkusza 10:14, nato-

miast w drugim spotkaniu pokona³a dru¿y-

nê z Chrzanowa 10:1 i ostatecznie zajê³a

III miejsce.

Pi³ka no¿na

Koñcem kwietnia na boisku sportowym

LKS Przeciszovia odby³y siê zawody gmin-

ne w Mini Pi³ce No¿nej. Po zaciêtej walce

zwyciê¿y³a dru¿yna Zespo³u Szkó³ Podsta-

wowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach. W

poszczególnych spotkaniach uzyskano na-

stêpuj¹ce wyniki: Podlesie-Piotrowice 1:4,

Przeciszów-Piotrowice 2:3

Dru¿yna z Piotrowic zajê³a I miejsce i

awansowa³a do zawodów powiatowych,

które odby³y siê 7 maja w Brzeszczach.

Dru¿yna z naszej szko³y w swojej gru-

pie zajê³a I miejsce (Piotrowice-Che³mek

1:1, Piotrowice-SP5 Oœwiêcim 1:0) i awan-

sowa³a do fina³u. W finale dru¿yna z na-

szej szko³y spotka³a siê z dru¿yn¹ z Osieka

i po remisie w normalnym czasie gry ule-

g³a w rzutach karnych 3:4 i ostatecznie za-

jê³a II miejsce.

Zatorska Liga ¯aków

W sezonie 2006/2007 dru¿yna ¿aków

LKS Piotrowice, sk³adaj¹ca siê z uczniów

Sport szkolny

miejscowej szko³y zdoby³a mistrzostwo

Zatorskiej Ligi ¯aków.

Dru¿yna wystêpowa³a w nastêpuj¹cym

sk³adzie: bramkarz-Radek Ratajczak,

obroñcy –Pawe³ M³ynarczyk, Karol Sala,

Patryk Tobiczyk, Tomasz Makar, pomoc-

nicy- Arkadiusz Klimczyk, Arkadiusz

¯muda, Dawid Gêborys, Konrad Tobiczyk,

-atak Mariusz Antecki, Sylwester Rogalski.

Zawodnicy rezerwowi: Rafa³ M³ynarczyk,

Artur Ortman, Artur Fr¹czek, Mateusz

Koœcielnik, Dawid Fr¹czek, Tomasz Klim-

czyk, Filip Ra³, Grzegorz Grzybek,

¯aków trenowa³ Adam Kozak.

Powiatowa gimnazjada

11 czerwca na stadionie MOSiR Oœwiê-

cim odby³a siê powiatowa gimnazjada lek-

koatletyczna, w której z sukcesami starto-

wali uczniowie naszego gimnazjum: Grzy-

bek Karolina - III miejsce w pchniêciu kul¹,

Wanat Klaudia - IV miejsce skok w dal,

Mariusz Sandacz - IV miejsce skok w dal.

.

Od lewej stoj¹: Justyna Makuch, Malwina Zaj¹c, Karolina G³¹b, Justyna Gagracz,

Iwona Koz³owska, Karolina Koz³owska, trener Adam Kozak.

Ni¿ej – Aleksandra Fr¹czek, Katarzyna Kuwik, Paulina Bielat i Monika Czopek.

Ekoprzyjaciel

Szkolne Ko³o Ligi Ochrony Przyrody dzia³aj¹ce przy szkole w

Piotrowicach realizowa³o równie¿ w tym roku projekt „Ekoprzy-

jaciel”. Celem tego przedsiêwziêcia rozwijanego od dwóch lat jest

przede wszystkim walka o czystoœæ otaczaj¹cej nas przyrody, po-

przez zbiórkê surowców wtórnych, takich jak: makulatura, plasti-

kowe butelki, puszki aluminiowe.

Dziêki zaawansowanej technologii surowce s¹ ponownie wy-

korzystane w tzw. procesie recyklingu. Dziêki temu nie wycina siê

drzew, oszczêdzamy energiê elektryczn¹ oraz wodê. Przetworzo-

ny plastik mo¿e s³u¿yæ do wyrobu materia³ów polarowych, które

s¹ u¿ywane jako wype³niacze œpiworów, ko³der, kurtek. Pamiêtaj-

my o tym, i¿ nie wolno spalaæ w domowych piecach CO, jak to

niestety czêsto bywa, plastikowych wyrobów, na przyk³ad butelek

typu PET, reklamówek. Podczas procesu spalania wydzielane s¹

do atmosfery niezwykle szkodliwe dla œrodowiska, a wiêc i dla

nas substancje toksyczne! Dioksyny, bo o nich mowa wywo³uj¹

œmiertelne choroby wœród ludzi! Dodatkowym atutem tego pro-

jektu jest pozyskanie œrodków finansowych ze sprzeda¿y surow-

ców wtórnych. Œrodki te szko³a przeznacza na dzia³ania proekolo-

giczne (doniczki, ziemia do kwiatów, worki na œmieci, grza³ka dla

ryb akwariowych itp.)

W obecnym roku szkolnym uczniowie zebrali 1688 kg maku-

latury i 138 kg plastikowych butelek. Otrzymali za to kwotê 246

z³otych. Szko³ê ponownie uhonorowano Certyfikatem „Szko³a

przyjazna œrodowisku w roku 2006/2007”, który przyznaje Fun-

dacja „Sursum Corda” w Wadowicach i Delegatura Ma³opolskie-

go Kuratorium Oœwiaty w Wadowicach.                Uczniowie

Szkoła z certyfikatem

Ju¿ po raz drugi Szkolne Ko³o Ligi Ochrony Przyrody, dzia³a-

j¹ce przy Zespole Szkó³ Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeci-

szowie – Podlesiu, realizowa³o program edukacji ekologicznej

„Ekoprzyjaciel”.

W ramach programu prowadzono szereg dzia³añ maj¹cych na

celu podniesienie œwiadomoœci ekologicznej dzieci i m³odzie¿y

naszej szko³y. Miêdzy innymi przeprowadziliœmy zbiórkê surow-

ców wtórnych. Zebraliœmy 3690 kg makulatury, 120 kg butelek

plastikowych ,60 kg puszek aluminiowych. Dziêki nam blisko 4

tony odpadów nie trafi³y na wysypisko œmieci, ale zostan¹ powtór-

nie przetworzone. Uczniowie , którzy zebrali najwiêcej surowców

w nagrodê pojad¹ na wycieczkê do Ustronia.

Za nasze dzia³ania szko³a zosta³a uhonorowana certyfikatem

„Szko³a przyjazna œrodowisku 2006/2007” nadanym przez Kura-

torium Oœwiaty oraz fundacjê „Sursum Corda” z Wadowic.

W przysz³ym roku szkolnym zamierzamy kontynuowaæ pro-

gram „Ekoprzyjaciel”.  Ponadto przyst¹piliœmy do programu „Szko-

³a – lider promocji ekologicznej 2007”. W ramach tego przedsiê-

wziêcia nasi uczniowie bêdê zachêcaæ mieszkañców Podlesia i Lasu

do selektywnej zbiórki odpadów poprzez wype³nienie odpowied-

niej deklaracji. Jednoczeœnie zobowi¹zujemy siê, ¿e odbierzemy z

ka¿dego gospodarstwa domowego: makulaturê, puszki aluminio-

we, butelki plastikowe typu PET, zu¿yte baterie.

Zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ do mieszkañców Podlesia i Lasu

o ¿yczliwe przyjêcie naszych uczniów w swoich domach oraz o

wype³nienie deklaracji.           
Opiekun SK LOP Jolanta Chmura
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URODZENIA

Marzec

1 Marcel Stachura Przeciszów

2. Weronika Przysta³ Przeciszów

3. Wiktoria Ja³owiecka Przeciszów

4. Wiktoria Ujma  Przeciszów

5. Jakub Wojnar Przeciszów

Kwiecieñ

1. Bartosz Tobiczyk  Piotrowice

2. Natalia Gryska Piotrowice

3. Patryk Ha³at Piotrowice

4. Seweryn Matla  Przeciszów

Maj

1. Wiktoria Fr¹czek  Piotrowice

2. Bartosz Marsowicz  Piotrowice

3. Kacper Tobiczyk Piotrowice

4. Amelia Manica  Przeciszów

Czerwiec

1. Julita Jarczyñska    Przeciszów

2. Kacper Ca³us   Przeciszów

3.Jakub Matla  Piotrowice

Ma³¿eñstwa

Marzec

1. Pawe³ Baran                        Che³mek

 Paulina Fr¹czek                  Piotrowice

Kwiecieñ

1. Damian Bytnar            Las

    Magdalena Mi³oñ         Piotrowice

2. Pawe³ Kolasa           Polanka Wielka

    Marta Zawojska                Las

3. Sebastian Orzechowski     Przeciszów

    Urszula Handzlik               Oœwiêcim

4. £ukasz Medyñski               Przeciszów

    Katarzyna Dudziak            Przeciszów

5. Rafa³ Górski                       Przeciszów

    Justyna Garbacz                Kielce

6. Dariusz Marsowicz              Piotrowice

    Izabela Janik                       Ligota

7. £ukasz So³tysik                     Przeciszów

    Magdalena Szypu³a             Chrzanów

Maj

1. Sebastian Witek                   Piotrowice

    Ma³gorzata Kopijasz            Brzeszcze

2. £ukasz Kuœpik                       Piotrowice

    Katarzyna Ziêba                   £owiczki

Czerwiec

1. Marcin Jêdrysik                     Pszczyna

Marzena Konopka                Przeciszów

2. Piotr Buchta                           Ruda Œl¹ska

     Ma³gorzata Kramarz              Przeciszów

3. Adrian Napiórkowski    Porêba Wielka

    Agnieszka Kowalczyk             Przeciszów

           ZGONY
Marzec

1. Stefania Wąsik 86 lat Przeciszów

2. Wiesław Konik 61 lat Przeciszów

3.Andrzej Ordecki 60 lat Przeciszów

4. Edward Baluś 53 lata Las

Kwiecień

1. Halina Maca 53 lata Przeciszów

2. Julia Śliwińska 83 lata Przeciszów

3. Zofia Równicka 74 lata Przeciszów

4. Krzysztof Płonka 51 lat Przeciszów

5. Kazimiera Majka 57 lat Piotrowice

Maj

1. Adam Skrobacz 44 lata Przeciszów

2. Zofia Czopek 75 lat Piotrowice

3. Marianna Kuzia 68 lata Piotrowice

4. Anna Kozłowska 76 lat Piotrowice

5. Julia Mamoń 83 lata Piotrowice

6. Bronisław Sanak 68 lat Przeciszów

7. Marianna Łuszczek 83 lata Przeciszów

04.05 – w Przeciszowie na ul. D³ugiej zatrzymano nietrzeŸwe-

go mieszkañca tej miejscowoœci, kieruj¹cego rowerem,

09.05 – tym razem nietrzeŸwym rowerzyst¹ okaza³ siê miesz-

kaniec Lasu zatrzymany na ul. Leœnej. Tego samego dnia w

tej samej miejscowoœci w identycznych okolicznoœciach

wpad³ inny mieszkaniec tej wsi,

12.05 – kolejny nietrzeŸwy rowerzysta zakoñczy³ swoj¹ jazdê

ul. D³ug¹ w wskutek interwencji policjantów,

18.05 – mieszkaniec Piotrowic zawiadomi³ policjê o oszustwie na

aukcji internetowej. Pomimo wp³aty pieniêdzy na konto ofe-

renta nie otrzyma³ zamówionego towaru,

22.05 – grupa Romów dokona³a kradzie¿y pieniêdzy z domu w

Piotrowicach, odwracaj¹c uprzednio uwagê mieszkaj¹cej tam

starszej pani,

30.05 – z posesji w Piotrowicach skradziono w nocy motocykl

oraz motorower. Motocykl odnaleziono w niedalekiej odleg³o-

œci od miejsca zdarzenia. W wyniku prowadzonych czynnoœci

œledczych zatorscy kryminalni ustalili sprawców tego czynu,

którymi okazali siê dwaj 19-latkowie – mieszkañcy Rudz i P³a-

zy. Odzyskano równie¿ skradziony motorower. W toku œledz-

twa ustalono, ¿e sprawcy ci dokonali w ci¹gu kilku ostatnich

tygodni kilkunastu przestêpstw kradzie¿y oraz kradzie¿y z w³a-

maniem na terenie gminy Zator oraz kilkunastu innych  oœcien-

nych miejscowoœci. Na wniosek policji i prokuratury s¹d rejo-

nowy w Oœwiêcimiu zastosowa³ wobec nich œrodek zapobie-

gawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 mie-

siêcy,

18.06 – na terenie Piotrowic zatrzymano mieszkañca tej miejsco-

woœci, który w stanie nietrzeŸwym kierowa³ rowerem,

19.06 – w Piotrowicach podczas kontroli drogowej policjanci ujaw-

nili, ¿e kieruj¹cy samochodem VW passat mieszkaniec £owi-

czek znajduje siê w stanie po spo¿yciu alkoholu,

23.06 – mieszkaniec Przeciszowa zg³osi³, ¿e przed barem w cen-

trum tej miejscowoœci zosta³ pobity przez dwóch znanych mu

sprawców,

27.06 – dwaj domokr¹¿cy oferuj¹cy artyku³y AGD po uprzednim

odwróceniu uwagi starszej kobiety, mieszkanki Przeciszowa,

dokonali kradzie¿y pieniêdzy.

POMAGAJ¥C POLICJI POMAGASZ SOBIE!

KOMPOL

Uwaga!! DOWODY OSOBISTE

Wójt Gminy Przeciszów informuje, i¿ z dniem 31 grudnia 2007r. up³y-

wa termin wymiany ksi¹¿eczkowych dowodów osobistych. Po tym ter-

minie wszystkie ksi¹¿eczkowe dowody osobiste strac¹ wa¿noœæ, co unie-

mo¿liwi mieszkañcom za³atwienie wszelkich spraw urzêdowych i ban-

kowych. W zwi¹zku z powy¿szym prosi siê mieszkañców o sukcesywne

zg³aszanie siê do tut. Urzêdu Gminy w Przeciszowie celem wymiany

dowodu osobistego.

Do wymiany dowodu osobistego nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce doku-

menty:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego

- 2 aktualne fotografie z ca³kowicie ods³oniêtym lewym uchem

- dowód uiszczenia op³aty za dow. osób. w wys. 30 z³ na rachunek ban-

kowy Nr 13813600000021069820000010 BS w Zatorze O/Przeciszów

- odpis skrócony aktu urodzenia/kawaler, panna/ lub odpis skrócony aktu

ma³¿eñstwa/ ¿onaty, mê¿atka, rozwiedziony, wdowiec ,wdowa/

UWAGA :

Wniosek o wydanie dowodu osobistego sk³ada siê osobiœcie i do-

wód odbiera siê równie¿ osobiœcie.

Wójt Gminy Przeciszów, Józef Klimczyk
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Rodzinny Rajd Rowerowy

Pierwszy Rodzinny Rajd Rowerowy w Przeciszowie odby³ siê 26 maja. Jego uczestnicy wyjechali w trasê

spod budynku zespo³u szkó³ podstawowo-gimnazjalnych. Imprezê zorganizowa³a rada rodziców, dzia³aj¹ca

przy szkole w Przeciszowie.

Do udzia³u zaproszono wszystkich

mieszkañców Przeciszowa, ale najliczniej

stawili siê na starcie uczniowie SP i gim-

nazjum. Nie zabrak³o rodziców, a nawet

dziadków.

Najm³odsz¹ uczestniczk¹ rajdu by³a

Amelka Kalisz, maj¹ca rok i 9 miesiêcy,

która usadowi³a siê bezpiecznie w siode³-

ku na rowerze swojego taty. Z kolei naj-

starszym rowerzyst¹ by³ Jan Bratek.

Duchow¹ opiekê sprawowa³ dzielnie

jad¹cy ks. wikary Dariusz Czapnik. Trasa

by³a bardzo malownicza. Uczestnicy po

starcie przejechali trasê przez £owiczki do

Piotrowic (Bia³¹ Drog¹), nastêpnie przez

skrawek Polanki Wielkiej i ulic¹ D³ug¹ w

Przeciszowie wrócili na plac rekreacyjny

przy szkole.

– Wed³ug mnie trasa wycieczki by³a

bardzo ciekawa, przystosowana do mo¿li-

woœci ka¿dego rowerzysty. Jestem zasko-

czony wysok¹ frekwencj¹ – powiedzia³

Mariusz Kwadrans, uczeñ 3 klasy gimna-

zjum, który jecha³ ze swoj¹ piêcioosobow¹

rodzin¹.

W rajdzie wziê³o udzia³ oko³o 150

uczestników. Na mecie czekali rodzice z

poczêstunkiem dla uczniów z okazji Dnia

Dziecka. Dla wszystkich cyklistów by³

czynny bufet przez ca³y czas trwania im-

prezy.

Swoj¹ obecnoœci¹ imprezê zaszczyci³

jeden ze sponsorów, wójt gminy Przeciszów

Józef Klimczyk.

Wszyscy mogli obejrzeæ, jak i wzi¹æ

udzia³ w atrakcjach towarzysz¹cych I Ro-

dzinnemu Rajdowi Rowerowemu.

Podczas imprezy mia³ miejsce pokaz

udzielania pierwszej pomocy, zaprezento-

wany przez cz³onków Maltañskiej S³u¿by

Medycznej z Oœwiêcimia.

Ponadto odby³y siê symulacje akcji ra-

towniczej, przygotowane przez rodzimych

druhów z OSP w Przeciszowie. Wojtek

Maca - „ofiara po¿aru” zosta³ uratowany

przez dzielnych stra¿aków. Po akcji zauwa-

¿y³, ¿e – by³ dobrze zabezpieczony, nie czu³

strachu, tylko by³ zafascynowany fachowo-

œci¹ i szybkoœci¹ stra¿aków.

Oba pokazy cieszy³y siê ogromnym

zainteresowaniem, szczególnie m³odzi

uczestnicy rajdu, prze¿ywali pokazy.

Czêœæ sportowa imprezy zosta³a podzie-

lona na zmagania na rowerze oraz typowo

sportowe konkurencje. W ich ramach odby³

siê przejazd rowerem po torze przeszkód

w wykonaniu mistrzowskiej dru¿yny, w

sk³adzie: Bart³omiej Boba, Piotr Gancar-

czyk, Grzegorz Kobylañski i Micha³ Men-

dyk. Ka¿dy z uczestników rajdu móg³ skon-

frontowaæ swoje mo¿liwoœci na uproszczo-

nym torze w ro¿nych kategoriach wieko-

wych. W najstarszej kategorii - rodzice

uczniów, zwyciê¿y³ Fryderyk Boba, przed

Paw³em Bartusiem, Waldemarem Cisow-

skim i Dariuszem Daczyñskim – przewod-

nicz¹cym Rady Rodziców. By³ te¿ trial ro-

werowy w wykonaniu Piotra Œliwiñskiego

oraz zawody w stójce rowerowej.

Amatorzy pi³ki no¿nej te¿ coœ znaleŸli

dla siebie. Podczas majowej imprezy od-

by³y siê pucharowe mecze pi³ki no¿nej dla

dru¿yn mêskich oraz mecze pi³ki siatkowej,

rozegrane pomiêdzy reprezentacjami ¿eñ-

skimi.

W czasie trwania ca³ej imprezy gor¹co

kibicowali zarówno widzowie jak i pogo-

da… Taka konwencja spotkañ uczniów,

rodziców, pedagogów i absolwentów ZSP-

G  w Przeciszowie okaza³a siê strza³em w

dziesi¹tkê i z pewnoœci¹ za rok spotkamy

siê, ale ju¿  w szerszym gronie.

Uczestnicy rajdu
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