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Wielkanoc – tradycja i współczesność
 Wielkanoc jest najstarszym i najwa¿-

niejszym œwiêtem chrzeœcijañskim. To ru-
chome œwiêto mo¿e wypadaæ pomiêdzy 22
marca a 25 kwietnia.

Doœæ d³ugo spierano siê kiedy Wielka-
noc ma byæ obchodzona. Dopiero podczas
soboru nicejskiego w 325 r.  ustalono, ¿e
obchodziæ j¹ bêdziemy w pierwsz¹ niedzie-
lê po wiosennej pe³ni Ksiê¿yca.

W roku 1583 po wprowadzeniu kalen-
darza gregoriañskiego pojawi³y siê rozbie¿-
noœci pomiêdzy dat¹ Wielkanocy obcho-
dzon¹ w Koœciele prawos³awnym, a dat¹ w
Koœciele katolickim. W Koœciele prawo-
s³awnym Wielkanoc (Pascha) obchodzona
jest wg dat kalendarza juliañskiego.

���

Niedziela Wielkanocna z msz¹ rezurek-
cyjn¹ odprawian¹ o œwicie dla uczczenia
Zmartwychwstania Chrystusa to obrzêd
bardzo radosny i powszechny w krajach
s³owiañskich.

Najœwiêtszy Sakrament jest wynoszo-
ny z Grobu Pañskiego i trzykrotnie w uro-
czystej procesji obnoszony wokó³ koœcio-
³a, poœród bicia dzwonów i pieœni wielka-
nocnych. Kiedyœ rozpoczêciu mszy rezu-
rekcyjnej towarzyszy³ huk armat. Dzisiaj -
jedynie wybuchy petard.

Rezurekcja odprawiana jest w niedzie-
lê, pierwszy dzieñ œwi¹t, o godz. 6.00 rano.
W dawnych czasach nabo¿eñstwo to odby-
wa³o siê w Wielk¹ Sobotê o pó³nocy. W
czasach stanis³awowskich, gdy niebez-
piecznie by³o chodziæ noc¹ po ulicach, prze-

niesiono tê uroczystoœæ na bardziej bez-
pieczn¹ godzinê.

Pierwsza wzmianka o mszy œw. rezu-
rekcyjnej pochodzi z X w., a odprawiona
by³a w Augsburgu w Niemczech. Obrzêd
wywodzi siê z misteriów œredniowiecz-
nych, a na jego rozszerzenie wp³ynêli praw-
dopodobnie bo¿ogrobowcy (miechowici).

W Warszawie odbywa³a siê msza œw.
rezurekcyjna w koœciele Œwiêtego Krzy¿a
i mia³a tak wspania³¹ oprawê, ¿e nuncjusz
apostolski Antici za czasów króla Stanis³a-
wa Augusta w podziwie zawo³a³: „O bone
Deus, quanta maiestas” i doniós³ Ojcu
Œwiêtemu, ¿e „nic bardziej wzruszaj¹cego
nie widzia³”.

W Polsce obchody rezurekcyjne nosz¹
nazwê Wielkanocy na pami¹tkê nocy z so-
boty na niedzielê, kiedy Jezus zmartwych-
wsta³. Ale po angielsku œwiêto to nazywa
siê Easter, a po niemiecku Oester - s¹ to
nazwy pochodz¹ce od s³owa „Wschód”.
Teraz oznaczaj¹ one kierunek geograficz-
ny; kiedyœ oznacza³y tak¿e - jak w polskim
- wschód s³oñca. Zosta³o te¿ w angielskim
i niemieckim dawne znaczenie, czyli wzej-
œcie nowego dnia po nocy: zmartwychwsta-

nie Jezusa po nocy jego œmierci.

W jêzyku rosyjskim œwiêto ma miano „Pas-
cha”. Nazwa wywodzi siê ze „Starego Testa-
mentu”. Œwiêto Paschy obchodzone by³o w Izra-
elu jako sakralna uczta zwi¹zana z ofiarowa-
niem baranka. Uczta paschalna ³¹czy³a siê z
wydarzeniem historycznym - wyjœciem z Egip-
tu, czyli domu niewoli i stanowi³a pami¹tkê
zbawczego czynu Jahwe.

Chrzeœcijañstwo przenios³o tamt¹ tradycjê
na nowe wydarzenie: wyjœcie z domu niewoli i
œmierci, czyli uczczenie zmartwychwstania jako
zbawczego czynu Boga w Jezusie Chrystusie -
dla chrzeœcijan bowiem Chrystus jest barankiem
paschalnym na pami¹tkê jego ofiary z³o¿onej
na krzy¿u.

Niedziela Zmartwychwstania Pañskie-
go jest pierwszym i najdawniejszym œwiê-
tem w Koœciele katolickim, obchodzone ju¿
w czasach apostolskich. Symbolicznym
tego wyrazem jest œwiêtowanie przez chrze-
œcijan niedzieli jako Dies Dominica (Dzieñ
Pañski) co uwydatnia s³owiañska nazwa
niedzieli jako Woskriesienije (Zmartwych-
wstanie).

Wielkanoc jest œwiêtem ruchomym (ob-
chodzonym w pierwsz¹ niedzielê po wio-
sennej pe³ni ksiê¿yca) i jest g³ówn¹ uroczy-
stoœci¹ roku liturgicznego, od której obli-
cza siê kalendarz najwa¿niejszych œwi¹t
koœcielnych, jak: Wniebowst¹pienie, Zes³a-
nie Ducha Œwiêtego i inne.

W oktawie Wielkanocy obchodzone s¹
ró¿norodne zwyczaje œwi¹teczne, m.in.:
Dyngus, Emaus, Rêkawka.

Redakcja (na podstawie Internetu)
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Co w gminie piszczy?
     ��� W najbli¿szym czasie rozpocznie siê budowa par-

kingu przy cmentarzu w Przeciszowie. Zajmie on obszar wielko-
œci 40 arów. Gmina pozyska³a ju¿ dzia³kê pod przysz³¹ inwestycjê
od Kurii Biskupiej diecezji krakowskiej.

 ���Zaplanowano wyminê pokrycia dachu na budynku
Przedszkola nr 1 przy ulicy Szkolnej w Przeciszowie. Dach wyko-
nany z eternitu, zawieraj¹cy niebezpieczny azbest jest spêkany i w
kilku miejscach przecieka.

Pokrycie dachu zostanie równie¿ wymienione na gmachu Urzê-
du Gminy w Przeciszowie.

���Nasza gmina z³o¿y³a w ubieg³ym roku wniosek o pozyska-
nie œrodków finansowych na remont Domu Sportu na Podlesiu w Przeci-
szowie. W ramach programu pn. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochro-
na dziedzictwa kulturowego” ubiegamy siê w Urzêdzie Marsza³kowskim
Województwa Ma³opolskiego o 480 tys. z³. Nasz wniosek znalaz³ siê na
29. miejscu, przy czym w³adze wojewódzkie zaakceptowa³y 25 zadañ
przeznaczonych do wspó³finansowania ze œrodków unijnych. Pomimo
tego istnieje, jak zapewnia marsza³ek, realna szansa na pozyskanie œrod-
ków, bowiem maj¹ zostaæ podzielone oszczêdnoœci. Planowana inwesty-
cja, bêd¹ca remontem generalnym ca³ego obiektu, objê³aby m.in. wymia-
nê okien, po³o¿enie tynków akrylowych, modernizacjê sali gimnastycz-
nej, z której czêsto korzystaj¹ uczniowie ze szko³y na Podlesiu.

���Z problemów, z którymi boryka siê nasza gmina, mo¿-
na tak¿e wymieniæ tzw. komunikacjê busow¹. Niestety w ocenie
wójta gminy Przeciszów przewoŸnicy nie wywi¹zuj¹ siê nale¿y-
cie ze swoich obowi¹zków. Obecnie kursuje jedynie jeden prze-
woŸnik z dwóch obecnych do niedawna na liniach. Ten, który zo-
sta³, zrezygnowa³ z nocnych kursów, uzasadniaj¹c swoj¹ decyzjê
nierentownoœci¹ takich przejazdów. Rozmowy, przyjmuj¹ce czê-
sto formê pertraktacji, nadal trwaj¹. O wszystkim bêdziemy infor-
mowaæ.

 ���Czeka nas remont drogi krajowej nr 44 na odcinku z
W³osienicy w stronê Zatora. Obok nawierzchni bêd¹ tak¿e remon-
towane chodniki. Na ten rok przewidziano wykonanie zadania do
Podlipek.

Od wielu lat wójt Józef Klimczyk zabiega o postawienie na tej
ruchliwej i niebezpiecznej drodze tzw. œwiat³a pulsacyjnego przy
przejœciu dla pieszych. Miejmy nadziejê, ¿e nast¹pi to ju¿ nieba-
wem, gdy¿ zapewnienia ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad oddzia³u w Krakowie niezmiennie mówi¹ o
woli wykonania tego zadania.

���Byæ mo¿e ju¿ niebawem rozpocznie siê wymiana czê-
œci gazoci¹gu po³o¿onego w Przeciszowie. Prawdopodobnie zada-
nie rozpocznie siê od domu pañstwa Góral w stronê Oœwiêcimia.
Inwestycjê wykona i sfinansuje w ca³oœci firma bêd¹ca w³aœcicie-
lem gazoci¹gu, czyli Gaz System spó³ka z o.o. Gazoci¹g by³ budo-
wany przesz³o 40 lat temu i dziœ nie spe³nia on ju¿ przyjêtych norm
bezpieczeñstwa.

���Na kolejny etap kanalizacji naszej gminy jeszcze nie
ma wydanego pozwolenia na budowê. Z informacji, jak¹ poda³
urz¹d marsza³kowski wynika, i¿ na potrzeby zwi¹zane z kanali-
zacj¹ w ca³ym województwie ma³opolskim przewidziano w tym
roku do rozdysponowania kwotê ok. 30 mln euro. Jest to przys³o-
wiowa kropla w morzu potrzeb. Wnioski, dotycz¹ce zadañ do
wspó³finansowania ze œrodków unijnych bêd¹ rozpatrywane do-
piero w trzecim kwartale 2007 roku.

 ���Wiele wskazuje na to, ¿e ju¿ w kwietniu powstanie w
naszej gminie Klub Kolarski, który bêdzie funkcjonowa³ przy Lu-
dowym Klubie Sportowym, jak równie¿ si³ownia w Oœrodku Zdro-
wia. Powo³aniem Klubu Kolarskiego do ¿ycia zaj¹³ siê Piotr Œli-
wiñski.

(ryt)

Wybraliśmy sołtysów
     W dwie niedziele marca i pierwsz¹ kwietnia wybraliœmy

so³tysów trzech so³ectw gminy Przeciszów. Nasz g³os pad³ na
sprawdzonych gospodarzy, którzy ponownie bêd¹ piastowaæ swój
spo³eczny urz¹d.

     W so³ectwie Las w wyniku g³osowania, jakie mia³o miej-
sce 11 marca, so³tysem zosta³ wybrany Józef P³onka.

     W innym so³ectwie Przeciszów ponownie wybrano so³ty-
sem Ryszarda Kozaka.

     Z kolei Piotrowice bêdzie reprezentowaæ so³tys Krystyna
Smajek. Gratulujemy!

(ryt)

Nowy kierownik USC
     Od po³owy stycznia nast¹pi³a zmiana na stanowisku kie-

rownika Urzêdu Stanu Cywilnego w Przeciszowie. Funkcjê tê pe³-
ni Jadwiga Nowak. Dotychczasowa kierownik USC, Anna Wró-
bel przesz³a na zas³u¿on¹ emeryturê.

      (ryt)

Informatyk
     W Urzêdzie Gminy w Przeciszowie pracuje od po³owy lu-

tego informatyk. Zosta³ on wybrany na to stanowisko w drodze
konkursu. Specem od komputerów jest Dariusz Kowalczyk, miesz-
kaniec Przeciszowa. Spe³ni³ on wszystkie wymagania, jakie okre-
œlono w przeprowadzonym konkursie.

     (ryt)

Wizyta w przedszkolu
     W przedszkolu w Przeciszowie goœci³a Krystyna Smajek,

so³tys wsi Piotrowice, radna gminy Przeciszów, bibliotekarz, twórca
ludowy, spo³ecznik.

     W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê wiosn¹ i œwiêtami wielkanoc-
nymi na spotkaniu z dzieæmi prezentowa³a swoje umiejêtnoœci
twórcze oraz uczy³a jak wykonaæ ozdoby z bibu³y (kwiaty, bukie-
ty, palmy).

     Sposoby ich tworzenia w rodzinie pani Smajek by³y prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie. Postanowi³a podzieliæ siê z
przedszkolakami tajnikami wyrobu ozdób, gdy¿ to na tych naj-
m³odszych mieszkañcach naszej gminy spoczywa obowi¹zek kul-
tywowania tradycji ludowych oraz przekazywania piêknej formy
twórczoœci – bibu³karstwa.

     redakcja

Zapraszamy na kursy
     Na pocz¹tku marca nasza gmina przyst¹pi³a do pro-

jektu „Gmina bli¿ej Europy”. Jego celem  jest umo¿li-
wienie mieszkañcom gminy Przeciszów skorzystania z
dofinansowanych szkoleñ jêzykowych. Do wyboru s¹
nastêpuj¹ce jêzyki: angielski, niemiecki, w³oski, francu-
ski i hiszpañski. Kurs trwa ok. 3 miesiêcy i obejmuje 42
jednostki godzinowe (60 minut), koñczy siê egzaminem i
uzyskaniem certyfikatu. Op³ata za ca³y kurs to 350 z³.
Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ w Domu Kultury w Przeciszo-
wie. Termin zapisów up³ywa 16 kwietnia 2007 roku.

Szczegó³owe informacje oraz zapisy mo¿na znaleŸæ
na stronie internetowej www.blizejeuropy.pl

Zapraszamy!
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Sukcesy „Orła”
W dniach od 16 do 18 lutego w Cen-

trum Wychowania Estetycznego w Bielsku
Bia³ej odby³ siê VIII Konkurs Modeli Kar-
tonowych i Plastikowych „O skrzyd³o Ika-
ra”. Klub Modelarski „Orze³” w Przeciszo-
wie odniós³ tam wielki sukces.

Konkurs ten jest skierowany przede
wszystkim do najm³odszych adeptów mo-
delarskiej sztuki, tj. m³odzików i juniorów.
Jak co roku do  rywalizacji w konkursie
staj¹ liczne grupy modelarzy z naszego re-
gionu (woj. ma³opolskie i œl¹skie).

W tym roku nie zabrak³o modelarzy z
KM „Orze³” w Przeciszowie. Wystawili-
œmy ogó³em 25 modeli w kilkunastu kla-
sach i grupach wiekowych. By³ to równie¿
debiut kilku nowych, m³odych modelarzy.

Wyniki konkursu przyæmi³y nasze ocze-
kiwania. Zdobyliœmy a¿ 15 medali!!! 5 z³o-
tych: Marta Szymonek MALBORK, Da-
riusz Zajas SHINDEN, Rados³aw Palibo-
rek ¯Ó£NIERZ USA, Adam Bakalarz
F6F3 HELLCAT, Dariusz Matla T-40, 5
medali srebrnych:  Adam Bakalarz ZA-
MEK HRAD, Tomasz Ca³us P-11C, Micha³
Szalonek AH-64 APACHE, Sebastian Pa-
wela QURHAK, Piotr Sanak SKODA
OCTAVIA oraz 5 medali br¹zowych:  Ra-
dos³aw Paliborek KOLEKCJA LOKOMO-
TYW, Rados³aw Paliborek  ME-109, Ka-
mil Knapik STATEK WIKING, Bartek
KaŸnica SAMOLOT HURRICANE, Da-
mian Kasperek T-40.

- Jako instruktor jestem niezmiernie
szczêœliwy z osi¹gniêtego wyniku. To jesz-
cze bardziej utwierdza mnie w przekonaniu,
¿e modelarstwo w naszej gminie jest na
bardzo wysokim poziomie, a co najwa¿niej-
sze, jest wielu zapaleñców tego wspania³e-
go hobby. Wierzê, ¿e zdobyte medale bêd¹
motorem dla wszystkich cz³onków klubu do
jeszcze wytrwalszej pracy nad kartonowy-
mi cudami - zauwa¿a £ukasz Fuczek.

Przed klubowiczami okres wytê¿onej
pracy, gdy¿ zaplanowali pod koniec maja
wyjazd na konkurs do Radomia. Chc¹ tam
pokazaæ wiele nowych modeli.

Korzystaj¹c z okazji pragnê poinformo-
waæ, i¿ przyjmujemy do naszego klubu
dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych.
Jestem przekonany, ¿e ta forma zajêæ po-
zaszkolnych jest sposobem na nudê i na-
ukê cierpliwoœci.

Konkurs w Rybniku
     Inne zmagania odby³y siê w dniach

od 2 do 10 stycznia w M³odzie¿owym
Domu Kultury w Rybniku. Mia³ tam miej-
sce X Jubileuszowy Rybnicki Konkurs
Modeli Kartonowych. Do tej pory w kon-
kursie tym rywalizowali ze sob¹ wy³¹cz-
nie modelarze z lokalnego „podwórka”.
Jednak tym razem wziêli w nim udzia³ rów-
nie¿ pasjonaci modelarstwa z innych klu-
bów.

     Konkurs trwa³ tydzieñ ze wzglêdu
na zorganizowan¹ wystawê modeli dla
mieszkañców Rybnika. Rywalizacja odby-
³a siê w bardzo kameralnym klimacie.

     Tegoroczna edycja przyci¹gnê³a
równie¿ modelarzy z KM „Orze³” w Prze-
ciszowie. Konkurs by³ skierowany przede
wszystkim do m³odzików i juniorów - to
oni walczyli o najwy¿sze trofea. Poza kon-

kursem mo¿na by³o wystawiæ modele se-
niorów, ale te ostatnie nie by³y oceniane. Z
rozmów z kierownictwem MDK w Rybni-
ku, dowiedzia³em siê ¿e wielk¹ furorê zro-
bi³y dwie figurki ¿o³nierzy, które przywieŸ-
liœmy ze sob¹.

Do konkursu wystawiliœmy 25 modeli,
z czego a¿ 11 zdoby³o dyplomy, medale i
nagrody rzeczowe!!!

Oto nasi mistrzowie i ich modele:

Adam Bakalarz - zamek Hrad (2
miejsce), Marta Szymonek - zamek Mal-
bork (3 miejsce), Piotr Sanak - latarnia
Ko³obrzeg (2 miejsce), Rados³aw Palibo-
rek - OKz 32 (3 miejsce), Dariusz Matla
- T-40 (1 miejsce), Micha³ Szalonek -
Ah64 Apache (wyró¿nienie), Micha³ Sza-
lonek - PZL 24 Wilk (3 miejsce), Adam
Bakalarz - F6F3 Hellcat (3 miejsce), Se-
bastian Pawela - Qurhak (wyró¿nienie),
Kamil Knapik - statek Wiking (3 miej-
sce), Piotr Sanak - samochód Octavia (1
miejsce)

     Konkurs mo¿emy uznaæ za bardzo
udany. Tym bardziej cieszy fakt, ¿e s¹ or-
ganizowane konkursy dla m³odszych mo-
delarzy, gdzie mog¹ siê oni wykazaæ swo-
imi umiejêtnoœciami.

£ukasz Fuczek

Podczas konkursu w Rybniku nasi modelarze osi¹gnêli znakomite wyniki i zanleŸli siê w
gronie laureatów.
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Dar krwi darem serca
Jubileusz HDK w Piotrowicach

Wiejski Klub Honorowego Dawcy Krwi w Piotrowicach im. dra Tadeusza Chowañca obchodzi³ 17 lutego

jubileusz 30–lecia swego istnienia.

     Klub HDK w Piotrowicach przynale¿y do struktur Polskie-
go Czerwonego Krzy¿a. Powsta³ 26 czerwca 1977 roku, a jego
za³o¿ycielami byli: Stanis³aw Kuliga, dr Mieczys³aw Pawela i Sta-
nis³aw Jarosz.

     Pierwszym prezesem Klubu zosta³ Jan Kawczak, który prze-
prowadzi³ wiele akcji krwiodawstwa, a tak¿e stara³ siê, aby nasz
Klub by³ postrzegany jako prê¿nie dzia³aj¹cy zarówno w organi-
zacjach naszej wis, gminy, powiatu jak i województwa. W czasie
istnienia Klubu funkcje prezesa pe³nili równie¿ Alojzy Antecki,
Tadeusz Tobiczyk, Zdzis³aw G³¹b, a znacz¹cy wp³yw na jego dzia-
³alnoœæ mia³y takie osoby jak Czes³aw Krawczyk i Wojciech Za-
j¹c. Po wielu staraniach w 1981 roku naszemu Klubowi nadano
imiê dra Tadeusza Chowañca. By³ on zas³u¿onym dzia³aczem PCK
i honorowym dawc¹ krwi, zgin¹³ tragicznie wraz z synem w wy-
padku samochodowym.

     W 1982 roku Klub otrzyma³ sztandar, który ufundowali
pañstwo Józefa i Walery Bruskowie.

     Siedziba Klubu mieœci siê w Domu Ludowym nale¿¹cym
do Urzêdu Gminy w Przeciszowie. Klub HDK zagospodarowa³ w
nim jedno z pomieszczeñ z przeznaczeniem na w³asne potrzeby.
Dziêki temu honorowi krwiodawcy naszej spo³ecznoœci maj¹ sta-
³e miejsce swoich spotkañ jak równie¿ miejsce, które upamiêtnia
dotychczasow¹ dzia³alnoœæ i osi¹gniêcia naszego Klubu.

     Obecnie Klub HDK w Piotrowicach liczy 200 cz³onków w
tym 60. czynnie oddaj¹cych krew. Najwiêcej krwi oddali: Antoni
Mamoñ, Jan Wolas, Józef Gieras, Eugeniusz Naglik, Jan Toporek.
W 2003 roku nasi cz³onkowie oddali 2000 litrów krwi a w chwili
obecnej jest to ju¿ 2250 litrów. Krew oddawali na akcjach zbioro-
wych oraz indywidualnie za co zarz¹d Klubu wszystkim serdecz-
nie dziêkuje.

     Dla swoich cz³onków oraz mieszkañców wsi Piotrowice i
gminy Przeciszów Klub zorganizowa³ wiele imprez, takich jak
wycieczki, pielgrzymki, zabawy, ogniska, spotkania z m³odzie¿¹
oraz wycieczki dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum.

W imieniu Klubu chcia³bym podziêkowaæ organizacjom dzia-
³aj¹cym na terenie Piotrowic – Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Lu-
dowemu Klubowi Sportowemu, Kole Gospodyñ Wiejskich oraz
Urzêdowi Gminy w Przeciszowie za dobr¹ wspó³pracê i wsparcie
w realizacji wielu za³o¿onych celów.

     Zarz¹d Klubu nawi¹za³ bardzo prê¿n¹ i przyjazn¹ wspó³pra-
cê z klubami dzia³aj¹cymi w s¹siednich miejscowoœciach a nawet
poza nimi. S¹ to: Klub HDK im. Dzieci Oœwiêcimia w Oœwiêcimiu,
Klub HDK im. Haliny Dzidówny w Nowej Wsi, Klub HDK przy
Parafii w Kêtach, Klub HDK Kêty, Klub HDK przy PKP w Oœwiê-
cimiu, Klub HDK im. Ireny Domañskiej w Dêbicy, Klub HDK im.
Ludwika Hirszfelda w Kêdzierzynie KoŸlu. Nasz Klub za swoj¹
dotychczasow¹ dzia³alnoœæ zosta³ uhonorowany wieloma odznacze-
niami przyznanymi przez Zarz¹d G³ówny w Warszawie, Zarz¹d
Okrêgowy w Krakowie, Zarz¹d Rejonowy w Bielsku-Bia³ej.

     Obecny Zarz¹d Klubu od 7 lat rozprowadza kalendarze klu-
bowe oraz d³ugopisy wœród krwiodawców oraz ca³ej spo³ecznoœci
wsi Piotrowice, aby jeszcze bardziej propagowaæ tak humanitarny
cel jakim jest oddawanie krwi. Jest ona jednym z najbardziej po-
trzebnych leków wspó³czesnej medycyny. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e to
w³aœnie krew przyczynia siê do ratowania ¿ycia ludzkiego zarów-
no w Polsce jak i poza jej granicami.

     Z okazji 30-lecia Klubu HDK Piotrowice im. Dra Tadeusza
Chowañca sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim krwio-
dawcom i zaprzyjaŸnionym klubom, organizacjom oraz wszyst-
kim sponsorom wpieraj¹cym dzia³alnoœæ naszego Klubu.

Prezes Klubu HDK Ryszard Toporek

100 lat Pana Józefa100 lat Pana Józefa100 lat Pana Józefa100 lat Pana Józefa100 lat Pana Józefa Rzadkie urodziny w naszej gminie obchodzi³ 7 stycznia Józef
Fuczek, który ukoñczy³ 100 lat. Z tej okazji w³odarze Przeciszo-
wa, przyjaciele i rodzina z³o¿yli mu serdeczne ¿yczenia. By³y
kwiaty, tort i lampka szampana… W imieniu ojca za pamiêæ i pre-
zenty podziêkowa³ syn Kazimierz.

Pan Józef ma doskonal¹ pamiêæ, ca³kiem dobre zdrowie i po-
trafi barwnie opowiadaæ o dawnych czasach. Ma czwórkê dzieci,
oœmiu wnuków i czterech prawnuków. Jego druga ¿ona Maria, z
któr¹ tworzy rodzinê od 56 lat, ma 82 lata.

Nasz stulatek nie prowadzi³ szczególnie „zdrowego” trybu
¿ycia. Do 75 roku pali³ papierosy, a gdy przesta³ „puszczaæ dy-
mek” siêgn¹³ po tabakê. Nadal lubi od czasu do czasu wypiæ nie-
wielk¹ iloœæ alkoholu, co jak twierdzi dobrze mu robi. Jada wy-
³¹cznie domowe wêdliny, „sztuczne” nie s¹ dla niego. Nie stosuje
diety i jak na swój wiek nie narzeka na zdrowie. Do zakoñczenia
drugiej wojny œwiatowej zajmowa³ siê transportem towarów. W
roku 1944 jego ca³e gospodarstwo sp³onê³o. Wtedy to podj¹³ de-
cyzjê o zmianie pracy i zatrudni³ siê w Zak³adach Chemicznych
„Oœwiêcim”. Pracowa³ tam do 1975 roku, po czym zaj¹³ siê go-
spodarstwem rolnym.

Redakcja „Wieœci Gminy Przeciszów” sk³ada Panu Józefowi
kolejnych, wielu lat ¿ycia w zdrowiu i szczêœciu!                   (ryt)
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Obchodzono jubileusz HDK w Piotrowicach.

Józef Fuczek ukoñczy³ 100 lat, obok jego ¿ona.
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Budować i integrować
Wywiad z Franciszkiem Fr¹czkiem, przewodnicz¹cym Rady Gminy
w Przeciszowie

- Zosta³ Pan wybrany trzeci raz z rzê-
du przewodnicz¹cym Rady Gminy w Prze-
ciszowie. Proszê powiedzieæ, czym obecnie
¿yje Rada i jakie stawia sobie cele? Czy
przez okres minionych lat kadencji zapla-
nowane przedsiêwziêcia zosta³y w pe³ni
zrealizowane?

Cele jakie sobie wyznaczyliœmy nie zo-
sta³y do koñca zrealizowane. Myœlê, ¿e z
ró¿nych powodów, choæ najwa¿niejsze to
pieni¹dze. Na terenie naszej gminy nie ma
du¿ych firm, a wiêc i podatków p³yn¹cych
do gminy. Wobec tego trudnoœci finanso-
we istniej¹, a nasze potrzeby by³y, s¹ i bêd¹,
mo¿e nawet wiêksze ni¿ dawniej. W obec-
nej chwili najwiêkszym wyzwaniem dla na-
szego samorz¹du jest i równie¿ w przysz³o-
œci bêdzie kanalizacja. Powiedzmy sobie
szczerze, ¿e gmina tego zadania samodziel-
nie nie udŸwignie. Jeœli nie pozyskamy pie-
niêdzy z zewn¹trz, to na pewno nie zreali-
zujemy tej inwestycji. Za nami jest pierw-
szy etap zadania z budow¹ ruroci¹gu prze-
sy³owego z przepompowni z Podlesia do
Oœwiêcimia i oczywiœcie kanalizacja Pod-
lesia. Teraz przymierzamy siê do kanaliza-
cji wzd³u¿ ulicy D³ugiej do granicy Piotro-
wic i Polanki Wielkiej. Na ten cel mamy
zgromadzone ok. 2 mln z³, ale niestety po-
trzeby s¹ o wiele wiêksze, gdy¿ oscyluj¹ w
granicach od 8 do 10 mln z³. Ju¿ z³o¿yli-
œmy wnioski o wspó³finansowanie inwesty-
cji ze œrodków unijnych. Decyzje mo¿emy
poznaæ nawet i w trzecim kwartale tego
roku. Jednak nale¿y pamiêtaæ, i¿ mamy
wykonan¹ dokumentacjê projektow¹, któ-
ra jest podstaw¹ do dalszych zabiegów o
tak potrzebne pieni¹dze. Nie poddamy siê
w staraniach i zrobimy wszystko co w na-
szej mocy, aby kanalizacjê gminy Przeci-
szów doprowadziæ do szczêœliwego fina³u.

- Mówi³ Pan o celach, które w minio-
nych kadencjach nie zosta³y zrealizowa-
ne. Co do nich jeszcze mo¿na zaliczyæ?

Na pewno spodziewaliœmy siê wiêcej
wykonanych inwestycji drogowych. Pro-
blemem dla nas jest droga krajowa, która
prowadzi przez Przeciszów, zw³aszcza dla
tych przeciszowian, którzy mieszkaj¹ w
pobli¿u tej trasy. Od lat œlemy monity o
poprawê jej stanu technicznego. Innym
traktem wymagaj¹cym szybkiego remontu
jest droga powiatowa w Piotrowicach. Nie-
pokojem na pewno nape³nia nas tak¿e fakt,
¿e spada i to drastycznie przyrost natural-
ny mieszkañców. Mamy ³adne szko³y,
przedszkola, a dzieci jest coraz mniej.

- Jak wygl¹da ró¿nica w przypadku ilo-
œci narodzin dzieci obecnie i na przyk³ad
10 lat temu?

Przed dziesiêcioma laty, by³o w szko-
³ach o oko³o 80 dzieci wiêcej. Dla przyk³a-
du podam, ¿e szko³a w Piotrowicach ma taki

w³aœnie wspó³czynnik. Bardzo spad³a iloœæ
narodzin i to jest niepokoj¹ce. Ró¿ne s¹ tego
przyczyny. Zaobserwowa³em, ¿e m³ode
ma³¿eñstwa zmieniaj¹ miejsce zamieszka-
nia i opuszczaj¹ Przeciszów. Wracaj¹c jesz-
cze do problemów, to by³em przekonany,
¿e samorz¹dy bêd¹ mia³y wiêcej do powie-
dzenia ni¿ w chwili obecnej. Mówiê nie z
przekor¹, ale z perspektywy lat, jest coraz
wiêcej obwarowañ ró¿nego typu. Czujemy,
¿e nie jesteœmy do koñca gospodarzami we
w³asnym domu. Coraz wiêcej jest ob-
ostrzeñ, byæ mo¿e niektóre powinny mieæ
rzeczywiœcie miejsce, ale nam potrzeba
przede wszystkim wiêcej autonomii na
szczeblu lokalnym. Jest zbyt du¿o w moim
odczuciu sterowania centralnego z ze-
wn¹trz, przede wszystkim jeœli chodzi o fi-
nanse. Do innych problemów, niezrealizo-
wanych celów nale¿y tak¿e zaliczyæ pozo-
stawione w ziemi rury azbestowe, którymi
p³ynie woda, niezrealizowana przebudowa
kaplicy cmentarnej w Piotrowicach oraz
niedosz³y do skutku zakup dzia³ki pod bo-
isko sportowe w Piotrowicach.

- Jest Pan mieszkañcem Piotrowic. Na
pocz¹tku lat 90. pojawi³y siê w³aœnie w Pio-
trowicach tendencje separatystyczne, ma-
j¹ce na celu od³¹czenie tego so³ectwa od
Przeciszowa. Czy mo¿emy obecnie mówiæ
w Radzie Gminy w Przeciszowie o tych ten-
dencjach. Czy zosta³y one wyciszone? Pro-
szê odpowiedzieæ na to pytanie z perspek-
tywy przewodnicz¹cego Rady, jak i miesz-
kañca Piotrowic.

Istotnie w kadencji 1990-1994 by³y ta-
kie tendencje. So³ectwo Piotrowice stara³o
siê o od³¹czenie. Ten projekt upad³ mo¿e i
dlatego, ¿e za ma³o mielibyœmy pieniêdzy
do podzia³u. Wtedy nie by³em radnym, ale
interesowa³em siê tym zagadnieniem. Na-
sza delegacja uda³a siê do Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i tam w jednym z
departamentów zostaliœmy przekonywani,
¿e jako jednostka samorz¹dowa bylibyœmy
zbyt mali. Mieszkañcy Piotrowic poznali
nasze przes³anki i jak s¹dzê zosta³y one
przez nich zaakceptowane. W tych czasach
pojawi³ siê pomys³, który jest nadal reali-
zowany w Radzie, ¿e bud¿et gminy, po od-
liczeniu wydatków wspólnych jest dzielo-
ny proporcjonalnie do iloœci mieszkañców
w poszczególnych so³ectwach, czyli w sto-
sunku 1:2. Dziêki zrozumieniu problemu
przez radnych wszystkich kadencji oraz
wójta mo¿emy dzieliæ w ten w³aœnie spo-
sób naszymi wspólnymi pieniêdzmi. Mam
nadziejê, ¿e to siê nie zmieni. Tym bardziej,
¿e jest to uœwiêcone wieloletni¹ tradycj¹.

- Jak Pan ocenia minione wybory sa-
morz¹dowe?

Z perspektywy lat nie chcia³bym niko-
go oceniaæ. Po³owê radnych obecnej kaden-

cji stanowi¹, ¿e tak powiem weterani. S¹
mniej i bardziej doœwiadczeni. Jestem prze-
konany, ¿e ka¿dy radny bêdzie pracowa³ dla
dobra naszej gminy. Zrobiê wszystko, aby
budowaæ a nie burzyæ i tego w³aœnie ¿yczê
sobie i innym radnym. Moim celem jest
integrowaæ so³ectwa a nie dzieliæ. Chcia³-
bym podkreœliæ dobr¹ wspó³pracê pomiê-
dzy mn¹ i wójtem. Myœlê, ¿e i w tej kaden-
cji bêdzie mo¿liwe wspólne rozwi¹zywa-
nie problemów.

- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³ Ryszard Tabaka

Franciszek Fr¹czek – urodzi³
siê w Piotrowicach, ma 58 lat, ¿onaty,
dwoje dzieci i troje wnuków. Najstar-
szy wnuk ma 12 lat. ¯ona Halina, syn
S³awomir, córka Edyta. Z wykszta³ce-
nia jest œlusarzem. Przed odbyciem za-
sadniczej s³u¿by wojskowej pracowa³ w
Zak³adach Chemicznych „Oœwiêcim”
Gazy Techniczne. Po powrocie z woj-
ska rozpocz¹³ pracê w Kó³ku Rolni-
czym, gdzie by³ dyspozytorem, kierow-
nikiem, wiceprezesem. Jest d³ugoletnim
radnym. Pracê w samorz¹dzie rozpocz¹³
w 1974 roku, gdzie do 1990 roku pe³ni³
funkcjê radnego w Gromadzkiej Radzie
Narodowej w Przeciszowie. Po czterech
latach przerwy wystartowa³ w wyborach
i w 1994 roku zosta³ radnym, ale ju¿
Rady Gminy w Przeciszowie. Obecnie
jest radnym ju¿ czwart¹ kadencjê, a trze-
ci¹ pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego
Rady Gminy w Przeciszowie. Pasjonu-
je go turystyka, sport a w szczególnoœci
pi³ka no¿na i skoki narciarskie. Od naj-
m³odszych lat dzia³a w organizacjach.
By³ przewodnicz¹cym Zwi¹zku M³o-
dzie¿y Wiejskiej w Piotrowicach, w³¹-
czy³ siê tak¿e w pracê m.in. Komitetu
Budowy Przedszkola w Piotrowicach,
Domu Nauczyciela w Piotrowicach, za-
anga¿owa³ siê tak¿e w gazyfikacjê ro-
dzinnego so³ectwa.
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Biwak na Dzikim Zachodzie

Jak co roku, tak i w tym, instruktorzy z Hufca Zator przy-
gotowali dla swoich harcerzy biwak zimowy. Miejscem zimo-
wiska tym razem by³o Grodzisko, a nie jak ostatnimi czasy –
Zalesie. Ta niewielka miejscowoœæ ko³o Zatora zachwyci³a
wszystkich malowniczym po³o¿eniem, szkoda tylko, ¿e œniegu
zabrak³o...

Tematyk¹ biwaku, który zorganizowano w dniach od 14 do 18 stycz-
nia, by³ „Dziki Zachód” i obfitowa³ on ró¿ne atrakcje. Pierwszego dnia,
po przybyciu na miejsce, harcerze i harcerki musieli wymyœliæ nazwy
swoich zastêpów, jak i kowbojskie lub indiañskie imiona dla siebie. Na-
zwy by³y tyle oryginalne co humorystyczne, wymieñmy dla przyk³adu -
„Tañcz¹ce z bykami”. Popo³udniow¹ por¹, nasi dzielni indianie i kowbo-
je pod¹¿yli „Œladami dyli¿ansu widmo”, odzyskuj¹c zagubione przed-
mioty, dziêki czemu uda³o siê odczyniæ urok przez Wielkiego Szamana,
druha W³adka.

Dzieñ kolejny up³yn¹³ harcerzom na zwiadzie terenowym i
festiwalu piosenki biwakowej. Podczas zwiadu uczestnicy zimo-
wiska musieli wykazaæ siê umiejêtnoœciami z zakresu topografii i
terenoznawstwa. Okaza³o siê, ¿e wcale nie jest tak ³atwo naryso-
waæ mapkê, tak ma³ej miejscowoœci, jak Grodzisko.

Z kolei festiwal wypad³ rewelacyjnie. Harcerze niezwykle in-
teresuj¹co zaprezentowali siê w przygotowanych wczeœniej pio-
senkach, a zw³aszcza autorskiej, a scenki przedstawione przez za-
stêpy by³y lepsze od niejednego kabaretu!

Trzeciego dnia ca³y biwak uda³ siê na wycieczkê do Wadowic.
Harcerki i harcerze zwiedzili dom papie¿a Jana Paw³a II i byli na
seansie w kinie (nie sposób napisaæ, ¿e „ogl¹dali film” poniewa¿
niektórych tak noc strudzi³a, ¿e film przespali...). Po posi³ku „na
mieœcie”, spacerkiem biwakowicze udali siê na basen, gdzie mo-
gli siê wyszaleæ do woli p³ywaj¹c, zje¿d¿aj¹c na zje¿d¿alni oraz

taplaj¹c siê w jakkuzi. Na zakoñczenie dnia zjedli kolacjê w stylu
kowbojskim, po czym bawili siê przy tzw. tañcach integracyjnych.
PóŸnym wieczorem wszyscy zebrali siê na „kominku obrzêdo-
wym”, wspominaj¹c najciekawsze momenty biwaku.

Dzieñ ostatni to jak zwykle sprz¹tanie i pakowanie. Oczywi-
œcie nie zabrak³o podsumowania biwaku, wrêczenia nagród dla
dru¿yn i pami¹tkowego zdjêcia.

Na koniec harcerze i instruktorzy Hufca ZHP pragn¹ podziê-
kowaæ Burmistrzowi Miasta Zator Zbigniewowi Biernatowi oraz
Wójtowi Gminy Przeciszów Józefowi Klimczykowi za pomoc fi-
nansow¹ w organizacji biwaku. Serdecznie dziêkujemy!

pwd. R.S.

Jesteśmy stąd
W ma³ej sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie mo¿emy podziwiaæ

obrazy ma³¿eñstwa Anny Szmit-Mamicy i Marka Mamicy, artystów malarzy, miesz-
kaj¹cych w naszej gminie. Wystawa potrwa do 23 kwietnia, a zosta³a poprzedzona
wernisa¿em, na który przyby³o w ostatni dzieñ marca wielu zaproszonych goœci.

Wernisa¿ by³ czasem rozmów o
sztuce i pracach znakomitych artystów-
malarzy. Choæ przeciszowianie tworz¹
od æwieræ wieku, to dopiero teraz zde-
cydowali siê pokazaæ w Przeciszowie
swój dorobek artystyczny na wystawie
pn. „Jesteœmy st¹d”. Warto dodaæ, ¿e
ich prace mo¿na zakupiæ wprost z eks-
pozycji.

Anna Szmit-Mamica specjalizuje siê
w kompozycjach kwiatowych, malowa-
nych technikami olejnymi, such¹ pastel¹
i akwarel¹. Maluje realistycznie i wrêcz
perfekcyjnie. Obrazy jej autorstwa s¹ ko-
bieco subtelne.

Z kolei Marek Mamica skupia siê
g³ównie na pejza¿u, lecz ma w swym
dorobku równie¿ obrazy sakralne i nie-
co surrealistyczne fantazje.

Swobodnie pos³uguje siê wszystki-
mi technikami malarskimi, choæ najczê-
œciej maluje olejem przy u¿yciu szpa-
chli. Jest jednym z nielicznych artystów
u¿ywaj¹cych kredki o³ówkowej w czy-
stej postaci.

     (ryt)

Na zdjêciu obok Marek Mamica z wójtem
Józefem Klimczykiem.

Biwak obfitowa³ w wiele atrakcji.
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Budżet gminy 2007
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Przeciszowie podjêto uchwa³ê, mówi¹c¹ o bud¿ecie na ten rok. Radni zag³osowali tym samym nad jedn¹ z

najwa¿niejszych uchwa³ dla naszej miejscowoœci. W efekcie podjêtej decyzji ustalono dochody bud¿etu w wysokoœci 11 220 738 z³, a wydatki na

poziomie 14 117 538 z³. Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud¿etu w kwocie 2 896 800 z³, który zostanie pokryty

przychodami pochodz¹cymi z zaci¹ganych kredytów w kwocie 2 296 800 z³ oraz z wolnych œrodków, jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na

rachunku bankowym, w kwocie 600 000 z³. Poni¿ej prezentujemy szczegó³ow¹ informacjê na temat bud¿etu naszej gminy na ten rok.

Dzia³          Wyszczególnienie Plan 2007
700 Gospodarka mieszkaniowa 75 000

w tym: - doch. z najmu i dzier¿awy sk³. maj¹t.
Skarbu Pañstwa, jednostek sam. teryt. lub innych
jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. 70 000
 - wp³ywy z ró¿nych dochodów 5 000

710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 6 000
w tym : - wp³ywy z us³ug 6 000

750 Administracja publiczna 52 003
w tym : - wp³ywy z ró¿nych dochodów 3 500
 - dot. cel. otrzymane z bud. pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych 47 400
 - dochody jed. sam. teryt. zwi¹zane z realizacj¹
zad. z zakresu admin. rz¹dowej 1 103

751 Urzêdy nacz. organów w³adzy pañstw.,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹dow. 1 200
w tym : - dotacje cel. otrzymane z bud¿.
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 1 200

752 Obrona narodowa 200
w tym dotacje cel. otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 200

754 Bezpieczeñstwo publ. i ochrona p.po¿. 250
w tym:  - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 250

756 Doch. od osób prawnych, od osób fiz. i od innych
jedn. nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej
oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem 3 675 976

Dzia³ Rozdz. Wyszczególnienie                            Plan 2007

010 Rolnictwo i ³owiectwo 2 807 600
01010 Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi 2 802 100

w tym : - wydatki maj¹tkowe 2 802 100
01030 Izby rolnicze 5 500

w tym : - wydatki bie¿¹ce 5 500
400 Wyt. i zaop. w ener. elek., gaz i wodê 85 000

40002 Dostarczanie wody 85 000
w tym : - wydatki bie¿¹ce 15 000
 - wydatki maj¹tkowe 70 000

600 Transport i ³¹cznoœæ 507 610
60016 Drogi publiczne gminne 507 610

w tym : - wydatki bie¿¹ce 507 610
w tym : wyn.a i poch.e od wyn. 7 610

700 Gospodarka mieszkaniowa 854 060
70005 Gosp. gruntami i nieruch. 854 060

w tym : - wydatki bie¿¹ce 504 060
w tym : wyn. i pochodne od wyn. 4 560
 - wydatki maj¹tkowe 350 000

710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 162 500
71014 Oprac. geodezyjne i kartog. 6 000

w tym : - wydatki bie¿¹ce 6 000
71035 Cmentarze 127 800

w tym : - wydatki bie¿¹ce 127 800
71095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 28 700

w tym : - wydatki bie¿¹ce 28 700
w tym : wyn. i pochodne od wyn. 27 200

750 Administracja publiczna 1 364 785
75011 Urzêdy wojewódzkie 47 400

w tym : - wydatki bie¿¹ce 47 400
w tym : wyn. i pochodne od wyn. 47 400

75022 Rady gmin 74 300
w tym : - wydatki bie¿¹ce 74 300

75023 Urzêdy gmin 1 208 385

w tym : - pod. dochodowy od osób fizycznych 2 527 676
 - pod. dochodowy od osób prawnych 3 100
 - pod. od nieruchomoœci 642 800
 - pod. rolny 273 200
 - pod. leœny 2 400
 - pod. od œrodków transportowych 78 300
- pod. od dzia³. gosp. osób fiz., w formie karty pod. 4 000
- podatek od spadków i darowizn 8 000
- wp³ywy z op³aty skarbowej 10 100
- wp³ywy z op³at za zez. na sprzeda¿ alkoholu 85 000
- wp³ywy z innych lokalnych op³at 3 600
 - podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 28 200
 - wp³ywy z ró¿nych op³at 1 800
- odsetki od nieter. wp³at z tyt. podatków i op³at 7 800

758 Ró¿ne rozliczenia 5 455 009
w tym : - czêœæ oœw. sub. ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego 4 015 780

 - czêœæ wyrów. subwencji ogólnej dla gmin 1 439 229
801 Oœwiata i wychowanie 137 300

w tym : - wp³ywy z us³ug 127 000
 - wp³ywy z ró¿nych dochodów 10 300

852 Pomoc spo³eczna 1 817 800
w tym : - dotacje cel. otrzymane z bud. pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych 1 696 800
 - dotacje celowe otrzymane z bud. pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych 121 000

Dochody bud¿etu ogó³em 11 220 738

w tym : - wydatki bie¿¹ce 1 183 385
w tym : wyn. i pochodne od wyn. 833 720
- wydatki maj¹tkowe 25 000

75075 Promocja jedn. sam. terytorialnego 10 000
w tym : - wydatki bie¿¹ce 10 000

75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 24 700
w tym : - wydatki bie¿¹ce 24 700

751 Urzêdy nacz. organów w³adzy pañst.,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹d. 1 200

75101 Urzêdy nacz. org. w³adzy pañst.,
kontroli i ochrony prawa 1 200
w tym : - wydatki bie¿¹ce 1 200
w tym : wyn. i pochodne od wyn. 300

752 Obrona narodowa 200
75212 Pozosta³e wydatki obronne 200

w tym : - wydatki bie¿¹ce 200
w tym : wyn. i pochodne od wyn. 200

754 Bezp. publ. i ochrona p.po¿. 58 750
75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 48 900

w tym : - wydatki bie¿¹ce 48 900
w tym : wyn. i pochodne od wyn. 8 800

75414 Obrona cywilna 9 850
w tym : - wydatki bie¿¹ce 9 850
w tym : wyn. i pochodne od wyn. 9 000

756 Doch. od osób praw., od osób fiz.
i od innych jedn. nieposiadaj¹cych osob.
prawnej oraz wyd. z ich poborem 1 500

75647 Pobór pod., op³at i niepod. nale¿. bud. 1 500
w tym :- wydatki bie¿¹ce 1 500

757 Obs³uga d³ugu publicznego 155 000
75702 Obs³uga pap. wart., kredytów i po¿.

jednostek samorz¹du terytorialnego 155 000
w tym : - wydatki bie¿¹ce 155 000
w tym : obs³uga d³ugu jed. sam. teryt. 155 000

D O C H O D Y bud¿etu Gminy Przeciszów na rok 2007

W Y D A T K I bud¿etu Gminy Przeciszów na rok 2007
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758 Ró¿ne rozliczenia 429 060
75818 Rezerwy ogólne i celowe 429 060

 - rezerwy 429 060
w tym : rezerwa ogólna 50 000
w tym : rezerwy celowe 379 060

801 Oœwiata i wychowanie 4 811 816
80101 Szko³y podstawowe 2 417 969

w tym : - wydatki bie¿¹ce 2 417 969
w tym : wyn. i pochodne od wyn. 2 063 293

80104 Przedszkola 1 029 457
w tym : - wydatki bie¿¹ce 1 023 457
w tym : wyn. i pochodne od wyn. 639 981
w tym : dotacje 5 000
- wydatki maj¹tkowe 6 000

80110 Gimnazja 1 287 931
w tym : - wydatki bie¿¹ce 1 287 931
 w tym : wyn.a i pochodne od wyn. 969 958

80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 24 000
w tym : - wydatki bie¿¹ce 24 000

80146 Dokszta³canie i doskon. nauczycieli 27 983
w tym : - wydatki bie¿¹ce 27 983

80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 24 476
w tym : - wydatki bie¿¹ce 24 476

851 Ochrona zdrowia 112 000
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 27 000

w tym : - wydatki maj¹tkowe 27 000
85153 Zwalczanie narkomanii 5 000

w tym : - wydatki bie¿¹ce 5 000
85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 80 000

w tym : - wydatki bie¿¹ce 80 000
w tym : wyn.a i pochodne od wyn. 27 000

852 Pomoc spo³eczna 2 154 957
85202 Domy pomocy spo³ecznej 20 000

w tym : - wydatki bie¿¹ce 20 000
85212 Œwiadczenia rodz., zaliczka alim.

oraz sk³adki na ubez. emer. i rentowe

z ubezpieczenia spo³ecznego 1 642 550
w tym : - wydatki bie¿¹ce 1 642 550
w tym : wyn. i pochodne od wyn. 43 972

85213 Sk³adki na ubezp. zdrow. op³acane
za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiad.
z pom. spo³. oraz œwiad. rodzinne 9 100
w tym : - wydatki bie¿¹ce 9 100
w tym : wyn. i pochodne od wyn. 9 100

85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezp. emeryt. i rentowe 204 560
w tym : - wydatki bie¿¹ce 204 560

85219 Oœrodki pomocy spo³ecznej 208 397
w tym : - wydatki bie¿¹ce 208 397
w tym : wyn. i pochodne od wyn. 197 297

85295 Pozosta³a dzia³alnoœæ 70 350
w tym : - wydatki bie¿¹ce 70 350
w tym : dotacje 3 000

900 Gosp. kom.a i ochrona œrodowiska 304 000
90001 Gosp.a œciekowa i ochrona wód 139 000

w tym : - wydatki bie¿¹ce 139 000
w tym : dotacje 139 000

90002 Gospodarka odpadami 55 000
w tym : - wydatki bie¿¹ce 55 000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 25 000
w tym : - wydatki bie¿¹ce 25 000

90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg 85 000
w tym : - wydatki bie¿¹ce 85 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa nar. 206 000
92116 Biblioteki 206 000

w tym : - wydatki bie¿¹ce 206 000
w tym : dotacje 206 000

926 Kultura fizyczna i sport 101 500
92605 Zad. w zakresie kul. fiz. i sportu 101 500

w tym : - wydatki bie¿¹ce 101 500
w tym : dotacje 88 000
Wydatki bud¿etu ogó³em 14 117 538

Radni nowej kadencji
Poni¿ej prezentujemy pierwsz¹ czêœæ informacji o naszych rad-

nych gminnych. S¹dzimy, ¿e warto zapoznaæ siê bli¿ej z osobami,
na które oddaliœmy g³os podczas niedawnych wyborów samorz¹-
dowych, jak i ws³uchaæ siê w to co maj¹ nam do powiedzenia.

Artur Bochenek: wiek - 38 lat, zawód wykonywany - górnik,
wykszta³cenie – wy¿sze, stan cywilny – ¿onaty, dzieci - dwóch
synów, zainteresowania – sport i wêdkarstwo.

Jaki ma program dla gminy? Bardzo wa¿ny jest dla mnie roz-
wój gospodarczy i kulturalny naszej gminy. Chcia³bym, aby by³a
ona postrzegana na zewn¹trz jako gmina prê¿nie rozwijaj¹ca siê w
wielu kierunkach, zarówno gospodarczo, kulturowo, w zakresie
ochrony œrodowiska, s³u¿by zdrowia itd. Chcia³bym, aby urz¹d
gminy by³ przyjazny obywatelowi, by petent czu³ siê zadowolony,
odwiedzaj¹c urz¹d. Bardzo wa¿nym elementem jest promocja na-
szej gminy na zewn¹trz, by przyci¹ga³a ona na nasz teren inwesto-
rów, by m³odzie¿ chcia³a tutaj pozostaæ, znajduj¹c zatrudnienie, a
nie wyje¿d¿aæ za chlebem poza granice kraju.

Anna Sty³a: zawód wykonywany - emerytowany nauczyciel,
wykszta³cenie - studium wychowania przedszkolnego, stan cywil-
ny – mê¿atka, dzieci - syn i córka, zainteresowania - sport, ogród,
rozrywki umys³owe.

Jaki ma program dla gminy? Stawia na rozwój kultury i spor-
tu, bezpieczeñstwo na terenie gminy oraz stworzenie nale¿ytych
warunków do spêdzania wolnego czasu przez dzieci i m³odzie¿.
Wa¿ne jest tak¿e d¹¿enie do rozwoju naszej gminy.

Zofia Szwed: zawód wykonywany – nauczyciel, wykszta³ce-
nie – wy¿sze, stan cywilny – mê¿atka, dzieci - syn i córka, zainte-
resowania - podró¿e, dobra ksi¹¿ka, lubi w wolnym czasie przeby-
waæ w ogrodzie, ceni zacisze domowe.

Jaki ma program dla gminy? Priorytetow¹ spraw¹ jest dla mnie
rozwój oœwiaty i kultury na terenie naszej gminy oraz bezpieczeñ-
stwo dzieci i m³odzie¿y. Nie s¹ mi obojêtne tak¿e sprawy gospo-
darcze m. in. budowa kanalizacji, dróg, chodników, itd. Chcia³a-

bym, aby nasza gmina by³a nowoczesn¹ i wyró¿niaj¹c¹ siê na tle
innych gmin.

Pawe³ Mozga³a: wiek - 38 lat, zawód wykonywany - górnik,
wykszta³cenie - œrednie techniczne, stan cywilny – ¿onaty, dzieci -
córka, zainteresowania - ogólne, ³owiectwo.

Jaki ma program dla gminy? Najwa¿niejsz¹ dla mnie spraw¹
jest zorganizowanie gminnego centrum rekreacji i sportu (m.in.
wykonanie chocia¿by kawa³ka trybun na stadionie LKS Przeci-
szów) oraz stworzenie w tym miejscu centrum, gdzie mog³yby siê
odbywaæ gminne imprezy. Wa¿ne jest dla mnie tak¿e zatarcie ró¿-
nic, które s¹ miêdzy Przeciszowem i Piotrowicami, co sprawi, ¿e
gmina bêdzie jednolita, a nie podzielona.

Sylwester Skrobacz: wiek - 45 lat, wykszta³cenie - œrednie tech-
niczne, zawód wykonywany - pracownik Gminnego Zak³adu Wo-
doci¹gów i Kanalizacji w Przeciszowie, stan cywilny – ¿onaty, dzieci
– syn i córka, zainteresowania - ogólne, komputery, polityka.

Jaki ma program dla gminy? Podstawowym celem jest budowa
kanalizacji, a tak¿e poprawa nawierzchni dróg, infrastruktury (nale¿y
po³o¿yæ nacisk na bezpieczeñstwo na drogach - chodniki, przejœcia
dla pieszych) na terenie gminy Przeciszów. Troska o pozyskiwanie
œrodków unijnych, m¹dre gospodarowanie finansami. Wspieranie
edukacji i szkolnictwa oraz rekreacji i wypoczynku w gminie.

Micha³ Curlej, wiek - 23 lata, wykszta³cenie – œrednie, stu-
dent, zawód wykonywany - handlowiec, stan cywilny – kawaler,
zainteresowania - po¿arnictwo, sport.

Jaki ma program dla gminy? Na wstêpie chcia³em podziêko-
waæ za wybór i zaufanie mieszkañców gminy. Moim zdaniem g³ów-
nym celem Rady Gminy jest ukoñczenie budowy kanalizacji. Po-
nadto wp³yw na pozyskiwanie œrodków unijnych przez Urz¹d
Gminy, integracjê spo³ecznoœci lokalnej wokó³ przedsiêwziêæ kul-
turalnych oraz na organizacjê zajêæ pozaszkolnych dla dzieci i
m³odzie¿y. Wa¿ne jest tak¿e dla mnie rozwi¹zywanie bie¿¹cych
problemów mieszkañców gminy.           cdn.  Redakcja
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Historia LKS „Przeciszovia”

     W ubieg³ym wydaniu „Wieœci Gminy Przeciszów” zaprezentowaliœmy publikacjê na temat jubileuszu 60-

lecia Ludowego Klubu Sportowego „Przeciszovia”. Dziœ przyszed³ czas na garœæ informacji o przesz³oœci

klubu, który tak bardzo zakorzeni³ siê w naszej gminie i stanowi wa¿ne ogniwo w jej rozwoju.

Historiê Ludowego Klubu Sportowego
„Przeciszovia” systematycznie zapisywano
od roku 1946, ale to nie znaczy, ¿e na tere-
nie wsi Przeciszów dopiero wtedy zaczêto
graæ w pi³kê no¿n¹. Kroniki donosz¹, ¿e ju¿
przed 1939 istnia³a dru¿yna pi³karska, któ-
ra rekreacyjnie rozgrywa³a mecze z Zato-
rem, Podolszem, BrzeŸnic¹, Ryczowem.
Zawodnicy sami op³acali sobie przejazdy
na mecze, kupowali pi³ki. Czêsto grali na
bosaka, a zawodnicy jednej dru¿yny œci¹-
gali koszule, aby odró¿niæ siê od rywali.
Zdarza³o siê te¿, ¿e grali pi³k¹ zrobion¹ sa-
modzielnie ze szmat, zwan¹ krótko „szma-
ciank¹”.

Pierwsze po wojnie mecze dru¿yna pi³-
karska z Przeciszowa rozegra³a z Zatorem
i Podolszem w 1945 roku. W latach 1946-
1947 w Przeciszowie istnia³a dru¿yna, któ-
ra rozgrywa³a mecze z reprezentacjami oko-
licznych miejscowoœci, ale nie by³a ona
oficjalnie zarejestrowana jako klub. Zawod-
nicy kilka razy w miesi¹cu przychodzili na

„boisko” - wtedy zwyk³e pastwisko - aby
pograæ sobie na dwie bramki. Borykano siê
z takimi problemami, jak: brak pi³ek, stro-
jów, boiska. Raz w roku rozgrywano me-
cze miêdzy Podlesiem a reszt¹ wsi, co by³o
najwiêksz¹ atrakcj¹ dla kibiców Przeciszo-
wa. Tradycyjnie co roku wyje¿d¿ano na
mecze Wis³y z Cracovi¹ do Krakowa.

Z inicjatywy Stanis³awa Molendy w
1948 roku na zebraniu ogólnym m³odzie¿y
powo³ano do ¿ycia Ludowy Zespó³ Spor-
towy w Przeciszowie, a jego pierwszym
przewodnicz¹cym zosta³ Stanis³aw Ma-
kuch. Klub zosta³ prawnie zarejestrowany
w Powiatowej Radzie Ludowych Zespo³ów
Sportowych w Wadowicach.

Zebranie wiejskie przyzna³o klubowi
teren pod boisko, a sportowcy, dzia³acze i
sympatycy pi³ki no¿nej spo³ecznie wyrów-
nali i przygotowali p³ytê tak, aby mo¿na
by³o na niej graæ. Klub rozpocz¹³ rozgryw-
ki w wadowickiej grupie klasy „C”, które
zakoñczy³ na 6 i 7 miejscu.

Od pocz¹tku klub boryka siê z proble-
mami finansowymi, które jednak stara siê
samodzielnie rozwi¹zywaæ. I tak:

- w latach 1949-1952 prowadzi hodowlê
jedwabników,

- organizuje zabawy taneczne, z których
dochód zasila bud¿et klubu,

- prowadzi bufet z napojami ch³odz¹cymi,

- wspó³pracuje z RSP w Przeciszowie, gdzie
zawodnicy i dzia³acze pracuj¹ przy ¿ni-
wach i wykopkach, a zarobione pieni¹-
dze przeznaczaj¹ na potrzeby klubu,

- wspó³pracuje z OSP w Przeciszowie.

 Mimo k³opotów pojawiaj¹ siê pierw-
sze sukcesy sportowe, a klub rozwija siê
zarówno od strony bazowej, jak i struktu-
ralnej.

W 1950 roku powstaje sekcja pi³ki siat-
kowej, która pod opiek¹ Jana Miernikow-
skiego rozgrywa ze zmiennym szczêœciem
towarzyskie mecze z Malcem, Graboszy-
cami, Podolszem, Zatorem, Ryczowem.

W 1951 roku stan finansowy poprawia
siê na tyle, ¿e klub mo¿e zatrudniæ trenera
dla pi³karzy. Posadê obejmuje na rok Józef
Trojak - jest on trenerem graj¹cym. Dziêki
temu zespó³ zajmuje 4. miejsce w tabeli
klasy „C”.

W latach 1946-1976 sekcja pi³ki no¿-
nej trenuje samodzielnie, bez trenera, jedy-
nie w latach 1951- 1953 (J. Ko³odziej), 1958
(Szuster), 1966 klub zatrudnia trenerów. Ta
sytuacja oczywiœcie odbija siê na wynikach
sportowych.

W 1954 roku zespó³ pi³karzy z Przeci-
szowa zajmuje I miejsce w tabeli klasy „C”
i awansuje do klasy „ B”, gdzie gra do roku
1960, kiedy znów spada do klasy „C”.

Kolejny awans do klasy „B” podokrê-
gu Oœwiêcim zanotowano w 1962 r. W na-
stêpnych latach dru¿yna plasuje siê w czo-
³ówce klasy „B” i po jednorocznym spad-
ku do klasy „C” w 1963 roku, awansuje do
klasy „A”.

W 1971 roku na boisku „Przeciszovii”
odbywa siê pamiêtny mecz o mistrzostwo
klasy „A” z zespo³em Wêgierskiej Górki.
Kibice dru¿yny Przeciszowa zdenerwowa-
ni nieudolnym i stronniczym sêdziowa-
niem, wtargnêli na p³ytê boiska. Spotkanie
zakoñczy³o siê remisem 3:3, ale kara na³o-
¿ona na klub by³a bardzo dotkliwa - zawie-
szono dru¿ynê na rok. Zawodnicy rozeszli
siê do innych klubów, takich jak: Beskid
Andrychów, Górnik Brzeszcze, So³a
Oœwiêcim, Hejna³ Kêty i innych.

cdn.
Krystyna Klimczyk-Piegza

Studnia z ¿urawiem
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   Historia Przeciszowa (część 3)
Przeciszowscy dominikanie z pewno-

œci¹ nie byli liczni, a w II po³. XIX w. utrzy-
mywali tu dwuosobow¹ ekspozyturê eko-
nomiczn¹ w zabudowaniach gospodar-
czych. 27 lipca 1721 r. w Zatorze podczas
uroczystoœci przeniesienia relikwii i koœci
œw. Eksuperiusza, goleni œw. Venusty i czê-
œci ramienia œw. Euzebiusza obecny by³ tyl-
ko jeden zakonnik z Przeciszowa. Klasztor
dominikañski istnia³ a¿ do reformy Józefa
II, rozwi¹zuj¹cej zakony prócz tych, które
za cel mia³y opiekê nad chorymi i szerze-
nie oœwiaty. Zakonnicy chwalebnych wspo-
mnieñ po sobie nie zostawili, bêd¹c w ci¹-
g³ym konflikcie z miejscowym plebanem,
za co nawet zostali ob³o¿eni ekskomunik¹
biskupa krakowskiego.

W XVIII wieku tylko raz g³oœno by³o o
Przeciszowie za spraw¹ rekrutów. Pod ko-
niec stulecia mia³o miejsce pewne wyda-
rzenie, które zbulwersowa³o miejscow¹ lud-
noœæ. Ukrywaj¹cy siê przed poborem pa-
robkowie przeciszowscy zamordowali 16
lipca 1797 r. w³osienickiego wójta w tam-
tejszej karczmie „Wygrana”. W wyniku
œledztwa przeprowadzonego przez ekono-
ma w³osienickiego Jacentego Orzechow-
skiego czterech rekrutów stanê³o przed
zwierzchnoœci¹ w celu wyjaœnienia przy-
czyn tragedii.

Z r¹k austriackich Przeciszów wykupi-
li Przerembscy herbu Nowina, z których
£ucja w latach 1816 - 1818 ufundowa³a
murowany koœció³ we wsi. Od niej po 1830
r. Przeciszów zakupili Anna i Stanis³aw
W¹sowicze. Na krótko jednak, bowiem w
1833 r. Anna przekaza³a wieœ swemu pierw-
szemu mê¿owi - Aleksandrowi Potockie-
mu. W 1845 r. Przeciszów przej¹³ syn Alek-

sandra i Anny - uczestnik powstania stycz-
niowego - Maurycy. Za³o¿y³ on na terenie
wsi hodowlê ba¿antów tzw. ba¿antarniê. W
rêkach Potockich pozosta³ Przeciszów a¿
do II wojny œwiatowej.

W 1860 r. ukoñczono budowê szko³y
w Przeciszowie, któr¹ nastêpnie zorganizo-
wano w szko³ê trzyklasow¹. Budynek,
oprócz izb szkolnych, obejmowa³ mieszka-
nie dla dyrektora szko³y. Pocz¹tkowo pla-
nowano budowê na Nowsiu, jednak¿e „to
miejsce daleko od koœcio³a i nie bardzo
przystêpne by³o”.

Wobec powy¿szego hrabia Maurycy
Potocki przekaza³ koœcio³owi du¿¹ ³¹kê nad
Wis³¹, w zamian za co miejscowy pro-
boszcz odst¹pi³ czêœæ nieu¿ytków przyko-
œcielnych pod budowê szko³y. Drewniany
budynek kryty s³om¹ zosta³ w 1888 r. za-
st¹piony murowanym. Nowa szko³a sk³a-
da³a siê z trzech sal lekcyjnych, kancelarii,
bursy nauczycielskiej i wyposa¿ona zosta-
³a w nowe ³awki, sto³y i tablice. Pierwszym
kierownikiem szko³y zosta³ Teofil Andru-
sikiewicz ze Stryszowa, który pokona³
trzech innych kandydatów. Ucz¹cy w niej
byli wykwalifikowanymi nauczycielami, a
nie jak to bywa³o w innych wsiach - pisa-
rze gminni, organiœci czy nawet szewcy.

Przez Przeciszów przebiega³a urucho-
miona w 1884 r. linia kolejowa ³¹cz¹ca
Oœwiêcim z Podgórzem. Wieœ posiada³a
w³asn¹ stacjê kolejow¹ wraz z zabudowa-
niami. Budynek dworca, zbudowany rok
wczeœniej, by³ typowym jakich dziesi¹tki
powsta³y wzd³u¿ podnó¿a Karpat. Obiekt
ten by³ powodem zazdroœci mieszkañców
okolicznych wsi, którzy urz¹dzali sobie do
niego niedzielne wycieczki.

Nierozerwalnie z dziejami wsi zwi¹zany
jest trakt wiod¹cy z Ukrainy przez Kraków,
Skawinê, Zator, Oœwiêcim, dalej do krajów
niemieckich i W³och. Drog¹ wo¿ono w kie-
runku Wroc³awia sól wysokiej jakoœci, zwan¹
na Zachodzie oœwiêcimsk¹. Obok soli by³
jeszcze jeden artyku³ handlu - wo³y, których
liczba oko³o po³owy XV w. siêga³a kilku ty-
siêcy sztuk rocznie. Dostarcza³y ich zw³asz-
cza okolice Jaros³awia, Rzeszowa, a nawet
sz³y one jako tranzyt z Mo³dawii.

Dziêki drodze miejscowa ludnoœæ mia³a
okazjê zobaczyæ przejazd Kazimierza Jagiel-
loñczyka i W³adys³awa Jagielloñczyka (1471
r.), W³adys³awa IV, a tak¿e ucieczkê Henry-
ka Walezego do Francji (1574 r.). Tras¹ t¹
podró¿owa³y do Krakowa: przysz³a królo-
wa Polski El¿bieta Rakuszanka (1454 r.) i
Bona Sforza (1518 r.). Droga sta³a siê tak¿e
przyczyn¹ nieszczêœæ, bowiem têdy bieg³a
trasa przemarszu wojsk tatarskich, które po
zdobyciu Krakowa w dniu 22 marca 1241 r.
skierowa³y siê na Œl¹sk. Oprócz grupy Ba-
idara przez Zator i Oœwiêcim przechodzi³y
tak¿e wojska Burondaja w czasie kolejnego
najazdu w latach 1259-60.

W pierwszych przewodnikach po tych
ziemiach wydanych w XIX w. tak oto pisa-
no o Przeciszowie: „Przeciszów, Przeczi-
szów, Przecziczow w gwarze ludowej Przej-
ców, wieœ przy ujœciu Stronika (tak zwano
potok p³yn¹cy przez Giera³towiczki, Pio-
trowice u nas zwany Bachorzem) do Wi-
s³y, przy goœciñcu z Zatora do Oœwiêcimia,
przy torze kolei ¿elaznej Podgórze —
Oœwiêcim, z w³asn¹ stacj¹ kolejow¹, po-
siadaj¹cy szko³ê ludow¹ murowan¹ 2 kla-
sow¹, na terenie którego znajdowa³y siê w
1890 r. 3 karczmy, gorzelnie, m³yn, cegiel-
nia i 4 folwarki”.
cdn               El¿bieta i Andrzej Fuczkowie

Dzieje Piotrowic (część 3)
W poprzedniej czêœci poznaliœmy

dwóch pierwszych (zanotowanych) pro-
boszczów naszej parafii – ksiê¿y: Krzysz-
tofa Górskiego i Jana Salomona Piotrow-
skiego. Po nich do dnia dzisiejszego w pa-
rafii by³o 46 proboszczów i wikariuszy.

Z kap³anów tych na uwagê zas³uguje
jedno nazwisko – ks. Maciej Palenica, któ-
ry przez 48 lat proboszczowania ustanowi³
rekord pobytu w parafii. Równie¿ i jego
œmieræ by³a niezwyk³a. Jak czytamy w Kro-
nice Parafialnej: ”Na odpuœcie w Palczo-
wicach dnia 26 lipca 1874 roku, na pocz¹t-
ku uroczystoœci nagle pad³ nie¿ywy tutej-
szy ksi¹dz proboszcz, Maciej Palenica… po
nieszporach odprawiono krótkie nabo¿eñ-
stwo ¿a³obne, na którym kilka s³ów do oko-
licznoœci wyg³osi³ proboszcz miejscowy
(Palczowicki) Jan Go³da… potem cia³o na
wozie przewieziono do Piotrowic. 28 lipca
odby³ siê pogrzeb bardzo uroczysty, w któ-
rym udzia³ wziê³o 26 kap³anów.”

Nastêpc¹ ksiêdza Palenicy zosta³ mia-
nowany wikariusz z Zatora, ks. Adolf

Brandt, któremu biskup w Tarnowie (bo
wtedy nale¿eliœmy do Diecezji Tarnow-
skiej) 14 paŸdziernika 1874 roku, nada³
w³adzê proboszcza.

„Nied³ugo nowy proboszcz (jak dalej czy-
tamy w Kronice) mia³ to szczêœcie urzêdowaæ
w swoim koœciele, gdy¿ Pan Bóg dopuœci³ na
niego i na parafian wielkie nieszczêœcie. W sam
dzieñ bowiem Podwy¿szenia Œwiêtego Krzy-
¿a, tj. 14 wrzeœnia 1876 roku z nieznanej przy-
czyny zgorza³ rano doszczêtnie ca³y koœció³ z
wyj¹tkiem katafalku, feretronów i konfesjona-
³ów pod wie¿¹ bêd¹cych. Nic wiêcej uratowaæ
siê nie da³o.” Prawie przez miesi¹c po spale-
niu œwi¹tyni proboszcz i parafianie chodzi-
li na msze œw. do koœcio³ów w s¹siednich
parafiach: Polance i Przeciszowie.

Dopiero 17 paŸdziernika 1874 roku ks.
proboszcz z Grojca, Józef WoŸniak, poœwiê-
ci³ organistówkê na tymczasowy Dom
Bo¿y. On te¿ pod koniec paŸdziernika po-
œwiêci³ wmurowany w organistówce o³tarz.

Z uzyskanych wiadomoœci mo¿na bo-
wiem doœæ dok³adnie okreœliæ rok powsta-

nia naszej parafii. Z danych pochodz¹cych
z „Archiwum Kurii” i „Katalogu zabytków
sztuki w Polsce” pod redakcj¹ Jerzego Sza-
blowskiego, mo¿emy dowiedzieæ siê, ¿e
nasza parafia powsta³a oko³o 1325 roku.

Z s¹siednich parafii podobn¹ datê po-
wstania maj¹: Palczowice, G³êbowice, Gra-
boszyce, Giera³towice i Spytkowice. Na
uwagê zas³uguje fakt, ¿e Przeciszów, który
uchodzi za starsz¹ parafiê, w rzeczywisto-
œci jest m³odszy, bo erygowanie parafii na-
st¹pi³o w 1384 roku. W s¹siedztwie star-
szymi parafiami od naszej s¹: Zator i Po-
lanka Wielka, których powstanie datuje siê
na XIII wiek.

Z katalogu mo¿na równie¿ dowiedzieæ
siê, ¿e w naszej parafii by³y ju¿ trzy lub
wiêcej koœcio³ów. Obecny – murowany z
1895 roku poprzedzony by³ drewnianym z
1698 roku. Ten z kolei musia³ równie¿ mieæ
jakiegoœ (jednego lub wiêcej) poprzednika.

Najstarszym zabytkiem jaki znajduje siê
w naszej parafii jest pos¹g „Piety”, którego
powstanie datuje siê na oko³o 1425 rok.

cdn

Publikacja za zgod¹ ks Jan  Kordaczka

z
  

k
a
r
t 

 h
is

to
r
ii



Wieści Gminy Przeciszów (nr 1/2007)
12

Proponujemy Czytelnikom now¹ zabawê. Nale¿y rozpoznaæ
obiekt znajduj¹cy siê na zdjêciu i jak najszybciej (najdalej do 15
maja) nades³aæ do redakcji odpowiedŸ z do³¹czonym kuponem.

Spoœród poprawnych odpowiedzi wylosujemy trzech uczestni-
ków, którzy otrzymaj¹ nagrody - niespodzianki.               Redakcja

QUIZQUIZQUIZQUIZQUIZ

fotograficznyfotograficznyfotograficznyfotograficznyfotograficzny

KUPON nr 1

Konkurs recytatorski
W grupie najm³odszych I miejsce przy-

pad³o Przemys³awowi Zaj¹cowi (klasa II),
II miejsce zajêli: Dominika Jakubczyk i
Kacper Stachura (oboje z klasy II), a miej-
sce III: Kacper Stachura (klasa I) i Krzysz-
tof Œwiergu³a (klasa II). Jury wyró¿ni³o tak-
¿e Monikê Knapik z klasy II.

Spoœród starszych uczniów szko³y pod-
stawowej najlepszymi recytatorami okaza-
li siê: Monika Konik (klasa IV) – I miej-
sce, Patrycja Kwadrans (klasa IV) - II miej-
sce, Klaudia Bokota (klasa VI) i Micha³
Jazowski (klasa V b) – III miejsce.

Na tle wystêpuj¹cych gimnazjalistów
wyró¿nili siê: Anita Ryka³a (klasa III) – I

miejsce, Ewa Gancarczyk i Urszula Cichoñ
(klasa I a) – II miejsce,  Ewa Wie³owicz (kla-
sa Ib) – miejsce III. Nagroda specjalna –
Grand Prix przyznawana corocznie najwiêk-
szej osobowoœci Konkursu przypad³a w tym
roku Annie Curlej z klasy III gimnazjum.

Popularnoœæ tegorocznego konkursu
recytatorskiego po raz kolejny dowodzi, ¿e
poezja nie musi byæ wcale nudna i niezro-
zumia³a. Wszystkim uczestnikom, a szcze-
gólnie laureatom gratulujê odwagi, talentu
i inicjatywy. Najzdolniejszym zaœ recyta-
torom, którzy bêd¹ reprezentowaæ nasz¹
szko³ê podczas etapu powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego w Oœwiêcimiu,
¿yczê wielu sukcesów.

El¿bieta Jazowska

Ju¿ od kilku lat, tradycyjnie na wio-
snê, uczniowie naszej szko³y podejmuj¹
trud przygotowania siê do Szkolnego
Konkursu Recytatorskiego. Celem kon-
kursu, który cieszy siê coraz wiêkszym po-
wodzeniem, jest wy³onienie tych, którzy
najsprawniej pos³uguj¹ siê s³owem poezji,
posiedli talent do elektryzowania jury i
maj¹ swój w³asny pomys³ na wiersz.

1 marca odby³a siê ju¿ pi¹ta edycja kon-
kursu recytatorskiego, podczas którego za-
prezentowa³o siê 67. uczniów Zespo³u
Szkó³ Podstawowo-Gimnazjalnych w Prze-
ciszowie. Najliczniejsz¹ grupê - 29 osób,
stanowili uczniowie z klas I – III szko³y
podstawowej. Kolejne 27 osób to ucznio-
wie z klas IV –VI SP. Wreszcie gimnazjum
reprezentowa³o 11 osób.

Wystêpy wszystkich uczestników kon-
kursu ocenia³o srogie jury w sk³adzie: Ro-
zalia Fryc, Anna Sikora i Agnieszka Cisow-
ska. Ocenie podlega³y trzy elementy: dyk-
cja, interpretacja tekstu oraz ogólne wra¿e-
nie artystyczne. Wszyscy uczestnicy kon-
kursu musieli zadaæ sobie trud znalezienia
ciekawego, inspiruj¹cego wiersza, a nastêp-
nie pokonaæ tremê towarzysz¹c¹ wystêpo-
wi publicznemu. Zadanie to uda³o siê wy-
pe³niæ najlepiej tylko niektórym.
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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.

Sukces w mini piłce ręcznej
     Dru¿yna dziewcz¹t ze szko³y podstawowej, wchodz¹cej

w sk³ad Zespo³u Szkó³ Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotro-
wicach, wziê³a udzia³ w zawodach powiatowych w mini pi³ce
rêcznej. Rywalizacja mia³a miejsce 26 marca na sali gimna-
stycznej w Osieku. Dziewczêta wygra³y wszystkie mecze, zajê-
³y I miejsce w powiecie oœwiêcimskim oraz wywalczy³y awans
do zawodów rejonowych, które odbêd¹ siê w Olkuszu.

     Dru¿ynê dziewcz¹t do zawodów w mini pi³ce rêcznej przy-
gotowa³ nauczyciel wychowania fizycznego Adam Kozak.

Wyniki poszczególnych meczy s¹ nastêpuj¹ce: SP Piotrowice –
SP Polanka: 12-8, SP Piotrowice – SP Witkowice: 12-4, SP Pio-
trowice – SP1 Brzeszcze: 10-5

W finale SP Piotrowice – SP Gorzów: 11-10.

Kolejnoœæ dru¿yn: SP Piotrowice, SP Gorzów, SP1 Brzeszcze, SP
Polanka Wielka.

Dru¿yna SP Piotrowice wyst¹pi³a w sk³adzie: Karolina Ko-
z³owska – bramkarz, Monika Czopek – kapitan, Katarzyna Ku-
wik, Justyna Gagracz, Iwona Koz³owska, Karolina G³¹b, Edyta
Krupa, Malwina Zaj¹c, Paulina Bielat, Aleksandra Fr¹czek, Justy-
na Makar. (ryt)

Sport szkolny w Piotrowicach

TERMINARZ ROZGRYWEK „Przeciszovii”
wiosna 2007

Z pocz¹tkiem 2007 roku uczniowie
Zespo³u Szkó³ Podstawowo-Gimnazjal-
nych w Piotrowicach uczestniczyli w za-
wodach sportowych oraz w turniejach uzy-
skuj¹c bardzo dobre wyniki.

Uczennice szko³y podstawowej bra³y
udzia³ w powiatowych fina³ach w mini pi³-
ce koszykowej. Eliminacje do fina³ów od-
by³y siê w listopadzie 2006 r. W meczu pó³-
fina³owym nasza dru¿yna pokona³a dziew-
czêta z Osieka 36:11. W finale uleg³a dru-
¿ynie z Polanki Wielkiej, zajmuj¹c ostatecz-
nie II miejsce. Zespó³ zagra³ w sk³adzie:
Monika Czopek, Katarzyna Kuwik, Justy-
na Gagracz, Renata Luranc, Karolina G³¹b,
Iwona Koz³owska, Karolina Koz³owska,
Edyta Krupa, Natalia Pacyga, Kinga Wi-

kliñska – kl. VI. W listopadowych elimi-
nacjach gra³y jeszcze Aleksandra Tysa, Pau-
lina Bielat i Justyna Makar.

Z kolei uczniowie ze szko³y podstawo-
wej wziêli udzia³ w Halowych Mistrzo-
stwach Powiatu w Pi³ce No¿nej ¯aków
(rocznik 1994 i m³odsi). Rozgrywki mia³y
miejsce przez dwa dni od 13 do 14 stycznia
w Osieku. Ostatecznie nasza reprezentacja
zajê³a pi¹te miejsce na 12 dru¿yn.

Najwiêkszym ich sukcesem by³o zdo-
bycie III miejsca w Halowym Turnieju Pi³-
ki No¿nej o Puchar „Doliny Karpia”. Ry-
walizacjê o pierwsze miejsce przegrali z
dru¿yn¹ Cracovii Kraków i Skawy Wado-
wice. W turnieju wziê³o udzia³ 8 dru¿yn.

¯acy reprezentuj¹cy szko³ê i klub LKS Pio-
trowice wyst¹pili w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Mariusz Antecki, Dawid Fr¹czek, Arkadiusz
Klimczyk, Tomasz Makar, Pawe³ M³ynarczyk,
Rados³aw Ratajczak, Karol Sala, Patryk Tobi-
czyk, Arkadiusz ¯muda – kl. VI oraz Tomasz
Klimczyk, Konrad Tobiczyk – kl. V i Sylwester
Rogalski – kl. IV.

Ciesz¹ sukcesy zarówno dziewcz¹t jak
i ch³opców. Szko³a dotychczas nie mia³a
znacz¹cych wyników w pi³ce koszykowej,
gdy¿ „specjalizowa³a siê” w innych dyscy-
plinach.

Dru¿ynê ch³opców i dziewcz¹t do za-
wodów i turniejów przygotowa³ Adam Ko-
zak, nauczyciel wychowania fizycznego
oraz instruktor pi³ki no¿nej. Jego zaanga-
¿owanie z pewnoœci¹ przyczyni³o siê do
dobrych wyników i wysokich lokat.       (ryt)

Trampkarzy i juniorów klasy A,

28.04.07 Przeciszovia - Grójec

5.05.07 Przeciszovia - Bulowice

12.05.07 Palczowice - Przeciszovia

19.05.07 Przeciszovia - Zaborze

26.05.07 Witkowice - Przeciszovia

2.06.07 Przeciszovia - Jawiszowice

9.06.07 Skidziñ - Przeciszovia

16.06.07 Przeciszovia - Polanka

23.06.07 £êki - Przeciszovia

Trampkarze graj¹ o godz. 10.00,

juniorzy o 11.30.

Seniorów  o mistrzostwo Klasy Okrêgowej Ma³opolski Zachodniej,

31.03.07 sobota godz. 15.00 LKS Iskra B. - Przeciszovia

07.04.07 sobota godz. 14.00 Przeciszovia - LKS Spójnia Osiek

15.04.07 niedziela godz. 16.00 LKS Chocznia - Przeciszovia

21.04.07 sobota godz. 16.00 LKS Cedron Brody - Przeciszovia

28.04.07 sobota godz. 17.00 Przeciszovia - LKS Iskra Klêcza

01.05.07 wtorek godz.17.00 TS Hejna³ Kêty - Przeciszovia

06.05.07 niedziela godz. 17.00 Przeciszovia - MKKS Sucha Besk.

12.05.07 sobota godz.17.00 LKS Gromiec - Przeciszovia

20.05.07 niedziela godz. 17.00 Przeciszovia - LKS Stanis³awianka

27.05.07 niedziela godz.17.00 LKS Orze³ Balin - Przeciszovia

03.06.07 niedziela godz. 17.00 Przeciszovia - IKS Emalia Olkusz

06.06.07 œroda godz. 17.00 LKS Tempo P³aza - Przeciszovia

10.06.07 niedziela godz. 17.00 Przeciszovia - KS Unia Kwacza³a

16.06.07 sobota godz. 17.00 LKS Nowa Wieœ - Przeciszovia

23.06.07 sobota godz.17.00 Przeciszovia - MKS Maków Podh.
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Zgony
Listopad

1. Bolesław Rzepa 74 lata Przeciszów
2. Anna Momot 77 lat Przeciszów
Grudzień

1. Władysława Likus 88 lat Przeciszów
2. Władysława Pachała 71 lat Piotrowice
3. Julianna Czuj 85 lat Przeciszów
4. Władysława Makuch 82 lata Piotrowice
5. Stanisław Momot 68 lat Przeciszów
 Styczeñ
1. Józefa Zemanek 83 lata Przeciszów
2. Józef Tyran 58 lat Przeciszów
3. Stanisław Pietras 49 lat Piotrowice
4. Stefan Baluś 82 lata Przeciszów
Luty
1. Władysław Jazowski 78 lat Przeciszów
2. Marianna Bik 76 lat Przeciszów
3. Sławomir Stokłosa 25 lat Las
4. Jan Knapik 53 lata Przeciszów
5. Stefania Mendyk 74 lata Przeciszów
Marzec
1. Franciszek Oleksy 61 lat Piotrowice

09.12 – dwaj m³odzi mieszkañcy Przeciszowa pobili swego ró-
wieœnika w rejonie jednego z barów. Odpowiedz¹ za to przed
s¹dem.

13.12 – ujawniono w³amanie do sklepu w Lesie przy ul. Promo-
wej. Nieznani sprawcy skradli artyku³y spo¿ywcze i przemy-
s³owe. Pies tropi¹cy prowadzi³ za œladem wa³em wiœlanym a
nastêpnie w kierunku Dworów, przy której straci³ trop.

21.01. – na ul. Szkolnej w Przeciszowie zatrzymano nietrzeŸwe-
go mieszkañca kieruj¹cego samochodem ford eskort. Dzieñ
wczeœniej ten sam mê¿czyzna by³ zatrzymany w takim samym
stanie podczas kierowania samochodem równie¿ na terenie
Przeciszowa.

02.02 – nieznany sprawca wybi³ szybê w samochodzie opel astra
i skrad³ torebkê le¿¹c¹ pod siedzeniem. Pokrzywdzona w tym
czasie przebywa³a z dzieckiem w przedszkolu. Do zdarzenia
tego dosz³o ok. 7.30 na ul. Szkolnej w Przeciszowie.

24.02 – ok. godz. 2.45 na ul. Oœwiêcimskiej w Przeciszowie za-
trzymano m³odego mieszkañca tej miejscowoœci, który kiero-
wa³ samochodem opel astra w stanie nietrzeŸwym.

28.02 – mieszkaniec Piotrowic z³o¿y³ zawiadomienie o usuniê-
ciu przez s¹siada znaków granicznych za³o¿onych przez
uprawnionego geodetê. W sprawie tej prowadzone jest do-
chodzenie o przest. z art. 277 kk.

04.03 – w niedzielê tu¿ po zapadniêciu zmroku nieznani sprawcy
w³amali siê do budynku mieszkalnego przy ul. Oœwiêcimskiej
w Przeciszowie. Dokonali jego penetracji i próbowali unieru-
chomiæ instalacjê alarmow¹, która zadzia³a³a. Zbiegli nie za-
bieraj¹c ¿adnych przedmiotów. By³o to kolejne w³amanie do

Urodzenia:
   Listopad
1. Michał Abram Piotrowice
   Grudzień

1. Maria Błażowska Przeciszów
2. Paweł Cygan Piotrowice
3. Julian Kołodziej Przeciszów
4. Sylwia Buchała Przeciszów
5. Jan Śliwiński Przeciszów
   Styczeñ
1. Julia Kasperek Przeciszów
2. Natalia Gajewska Przeciszów
3. Anna Słowikowska Przeciszów
4. Michał Kaczmarczyk Przeciszów
5. Błażej Oleksy Piotrowice
6. Julia Drabczyk Przeciszów
7. Natalia Rusin Przeciszów
8. Karolina Kozak Piotrowice
9. Zuzanna Kasperek Przeciszów
10. Kinga Momot Przeciszów
   Luty
1. Franciszek Oleś Przeciszów
2. Agnieszka Kapcia Piotrowice
3. Julia Kościelnik Przeciszów
4. Agata Wągiel Przeciszów
5. Patrycja Siwek Przeciszów
6. Patryk Żmuda Przeciszów

Ma³¿eñstwa:
Grudzieñ

1. Mariusz Frączek Piotrowice
    Anna Kurpas Bieruń
2. Dawid Niesyczyński Piotrowice
    Bożena Płonka Osiek
3. Daniel Frączek Piotrowice
    Agnieszka Bagierek Polanka Wielka
4. Oswald Słanek Gierałtowice
    Patrycja Naglik Piotrowice
5. Przemysław Lenart Sucha Beskidzka
    Barbara Momot Przeciszów
6. Filip Pawela Przeciszów
    Beata Hulbój Brzeszcze
Styczeñ
1. Wojciech Frączek Piotrowice
    Bogusława Sypuła
2. Tomasz Hołysz Przeciszów
    Katarzyna Chmielewska Gromiec
Luty
1. Sylwester Burmistrz Przeciszów
    Lidia Szwed
2. Dawid Olesiak
    Paulina Kurzak Las
3. Łukasz Cygan Piotrowice
    Anna Kuśmirek Polanka Wielka
4. Piotr Nidecki Trzebinia
    Justyna Mikulicz Przeciszów
5. Sławomir Bartuś Przeciszów
    Katarzyna Wiktorek Oświęcim

domu z serii jaka mia³a miejsce w ostatnich tygodniach na
terenie podleg³ym KP w Zatorze. Ich sprawcy tu¿ po zapad-
niêciu zmroku lub wczesnym wieczorem w³amuj¹ siê do do-
mów. Celem w³amañ s¹ nieoœwietlone domy, co wskazuje na
nieobecnoœæ domowników. Policja apeluje o informacje na nr
997 o podejrzanie zachowuj¹cych siê osobach czy obcych
pojazdach krêc¹cych siê po okolicy. Niezmiernie wa¿ne jest
dozorowanie domów przez s¹siadów.

05.03 – w Przeciszowie na ul. D³ugiej zatrzymano mieszkañca
Zatora, który wg z³o¿onego zawiadomienia przez jego ¿onê
dokona³ kradzie¿y na jej szkodê z³otego ³añcuszka przy u¿y-
ciu przemocy. Przedmiot ten ujawniono ukryty w samocho-
dzie zatrzymanego. Sprawa jest wyjaœniana w toku postêpo-
wania przygotowawczego.

22.03 – na ul. Krakowskiej w Przeciszowie zatrzymano nietrzeŸ-
wego rowerzystê – mieszkañca tej miejscowoœci. Zastosowa-
no wobec niego postêpowanie przyœpieszone i zosta³ skazany
przez s¹d ju¿ po 48 godzinach od momentu pope³nienia prze-
stêpstwa. Do czasu rozpatrzenia sprawy delikwent przebywa³
w areszcie policyjnym.

26.03 – na ul. Oœwiêcimskiej w Przeciszowie ujawniono zw³oki
mê¿czyzny. Jak ustalono zgon nast¹pi³ z przyczyn naturalnych,
bez udzia³u osób trzecich.

27.03 – na terenie Przeciszowa dokona³ samobójstwa przez po-
strzelenie siê z legalnie posiadanej broni myœliwskiej miesz-
kaniec tej miejscowoœci.

29.03 – ok. godz. 8.00 w Przeciszowie na ul. Oœwiêcimskiej za-
trzymano do kontroli mieszkañca Dworów II kieruj¹cego sa-
mochodem skoda faworit. Badanie alkotestem wykaza³o  1,5
promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawca trafi³
do policyjnego aresztu a nastêpnie w postêpowaniu przyœpie-
szonym przed s¹d. Auto zajêto na poczet kary.

POMAGAJ¥C POLICJI POMAGASZ SOBIE!
KOMPOL

Oprac. : Wioletta Stok³osa
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Finał Orkiestry za nami
     Ju¿ po raz trzeci w Domu Kultury w Przeciszowie zorganizowano

Fina³ WOŒP, który w tym roku odby³ siê 14 stycznia.

Podczas tegorocznej Orkiestry pieni¹dze
zbierane by³y dla ratowania ¿ycia dzieci po-
szkodowanych w wypadkach oraz na naukê
pierwszej pomocy. Ogó³em zebrano w na-
szej gminie 7.171,80 z³. Jak co roku na rzecz
Orkiestry kwestowa³o 20 wolontariuszy.

Fina³ wystartowa³ o godz. 15:00, kiedy
to uczniowie z ZSPiG w Przeciszowie-Pod-
lesiu wystawi³y Jase³ka. Œpiewem umila³y
imprezê dzieci z Gromady Zuchowej „We-
so³e Promyki”, harcerze z I Dru¿yny Star-
szoharcerskiej „Wagabunda” oraz zespó³
„Œpiewaj¹ce Jeziora” z ZSPiG w Przeciszo-
wie. Nie zabrak³o równie¿ tañca, co zapew-
ni³y zespo³y „Rad-kert” oraz „Œpiewaj¹ce
Jeziora”. O dobry humor zadba³ Dawid
Czopek i Adrian Milowski z ZSPiG w Pio-
trowicach, którzy przedstawili dwa skecze
z repertuaru kabaretu „Ani Mru Mru”.

Zgodnie z ide¹ tegorocznego Fina³u,
odby³ siê równie¿ pokaz udzielania pierw-
szej pomocy w wykonaniu wolontariuszy
S³u¿by Maltañskiej z Oœwiêcimia. Ca³oœæ
pokazu komentowa³ szef „maltañczyków”
Andrzej Dziêdziel.

Ponadto w trakcie ca³ej imprezy prowa-
dzona by³a licytacja gad¿etów otrzymanych
z siedziby WOŒP oraz uzyskanych od spon-
sorów, a tak¿e malowanie twarzy, sprzeda¿
drobnych przedmiotów i prac Stanis³awa
£abzy. Jak co roku ok. godz. 18:00 na nie-
bie zab³ysnê³o „œwiate³ko do nieba”.

Nad bezpieczeñstwem czuwa³a OSP
z Przeciszowa. Serdecznie dziêkujemy
wszystkim ludziom dobrego serca, którzy
wsparli XV Fina³ finansowo i organizacyj-
nie. Wielkie podziêkowania dla wolonta-

riuszy, którzy pomimo niesprzyjaj¹cej aury
dzielnie kwestowali przez ca³y dzieñ.
Przede wszystkim dziêkujemy darczyñcom,
którzy zape³niali puszki wolontariuszy i
brali udzia³ w licytacji oraz ca³ej imprezie.
Dziêkujemy równie¿ policjantom Komisa-
riatu Policji w Zatorze, którzy czuwali nad
naszym bezpieczeñstwem.

Sztab dzia³aj¹cy przy Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Przeciszowie w sk³adzie:
Edyta Krzyœcin – szef sztabu oraz Jolanta
Szymonek, Ilona Sanak, Dorota Nykiel,
zebra³ w trakcie XV Fina³u WOŒP 7.171,80
z³, w tym: wolontariusze 5.701,59 z³, licy-
tacja 1.022 z³, sprzeda¿ gad¿etów 448,21
z³. Rekordzistk¹ w zbiórce pieniêdzy zo-
sta³a Marta Szymonek, która uzbiera³a do
swojej puszki 911,73 z³.               redakcja

Konkurs rozstrzygnięty…
Koñcem marca rozstrzygniêto Konkurs Plastyczny na Kartkê Wielka-

nocn¹, zorganizowany przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Przeciszowie.
Poni¿ej prezentujemy zwyciêzców.

W konkursie wziê³y udzia³ dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ z Przeciszowa,
Piotrowic i Podlesia oraz podopieczni Fundacji im. Brata Alberta w Lesie.
Komisja w sk³adzie Anna Sty³a, Wies³aw Twardowski i Martyna Fr¹czek
ocenili prace indywidualnie i nagrodzili nastêpuj¹ce osoby:

Szko³y podstawowe kl. I-III:

I miejsce – Tomasz Fronczyk kl. II

II miejsce –  Monika Fr¹czek kl. II

III miejsce – Dawid Szpiega kl.I

Wyró¿nienia: Katarzyna Momot kl. I, Paulina Barasiñska kl. III, Natalia Spo-
rysz kl.III, Angelika Maj kl. I, Krzysztof Szymeczko kl. I

Szko³y podstawowe kl. IV-VI:

I miejsce – Justyna Marek kl. VI

II miejsce – Klaudia Soból kl. V

III miejsce – Aleksandra Tysa kl. VI

Wyró¿nienia: Maciej Szalonek kl. V, Hanna Chmura kl. IV, Magdalena Fr¹-
czek kl. VI

Szko³y gimnazjalne:

I miejsce – Angelika Rybka kl. II

II miejsce – Anna Daczyñska kl. II

III miejsce –  Ewa Wie³owicz kl. I

Wyró¿nienia: ¯aneta Kajdas kl. I, Urszula Cichoñ kl. I

Fundacja im. Brata Alberta:

I miejsce – Grzegorz Matla

II miejsce – Bogdan Jekie³ek

III miejsce – Tomasz Klimczyk

Wszystkie prace by³y piêkne i wymaga³y du¿o czasu i zaanga¿owania m³o-
dych twórców.

Dzie³a mo¿na ogl¹daæ w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie.

Zwyciêzcom oraz wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy!

E.K.

Przygotowania LKS
Dru¿yny LKS Piotrowice pocz¹wszy od stycz-

nia 2007 roku przygotowuj¹ siê do rundy wiosennej
sezonu 2006/2007. Ich trenerem jest Adam Kozak,
instruktor pi³ki no¿nej i zarazem nauczyciel wycho-
wania fizycznego Zespo³u Szkó³ Podstawowo-Gim-
nazjalnych w Piotrowicach. Podczas treningu zawod-
nicy korzystaj¹ z sali gimnastycznej szko³y. W ra-
mach gier kontrolnych dru¿yna LKS Piotrowice uzy-
ska³a nastêpuj¹ce rezultaty:

- LKS Piotrowice – Piast Nowy Bieruñ 4:3 (bramki
strzelili: Krzysztof Krawczyk – 2, Piotr Fraczek
– 1, Tomasz Koœcielnik – 1 (k))

- LKS Piotrowice – Kalwarianka 2:2 (bramki strze-
lili: Tomasz Koœcielnik – 1, Dominik Figura – 1)

- LKS Piotrowice – Nadwiœlaniec Gromiec 3:8
(bramki strzelili: Pawe³ Fr¹czek, Piotr Fr¹czek i
Krzysztof Krawczyk)

- LKS Piotrowice – Hejna³ Kêty 0:0

- LKS Piotrowice – Solavia Grojec 3:5 (bramki strze-
lili: Tomasz Koœcielnik – 1, Krzysztof Krawczyk
– 2)

Do rozegrania pozosta³y jeszcze mecze z LKS
Zator, Iskr¹ Brzezink¹, Now¹ Wsi¹, G³êbowicami i
Garbarzem Zembrzyce.

Dru¿yna seniorów w rundzie wiosennej wyst¹pi
w nastêpuj¹cym sk³adzie: bramkarze – Marcin Kna-
pik, Dawid Drabczyk, obroñcy - Tomasz Koœciel-
nik, £ukasz Marsowicz, Rafa³ £ubiarz, Tomasz Fr¹-
czek, Artur P³onka, Marcin Czerwik, Artur Cieœlik,
pomocnicy – Piotr Fr¹czek, Pawe³ Fr¹czek, Daniel
Fr¹czek, Robert Jurecki, Tomasz Górecki, Krzysz-
tof Kuwik, Mateusz Koz³owski, Dawid Ratajczak,
napastnicy – Krzysztof Krawczyk, Dominik Figura,
Robert Noga.

Zawodnikami s¹ wy³¹cznie mieszkañcy Piotro-
wic. Klub czyni starania maj¹ce na celu pozyskanie
Artura Palucha z LKS Porêba.

     (ryt)
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