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Wycieczka do Wrocławia
13 lipca 2008 roku Koło 

Gospodyń Wiejskich i inne 
organizacje z sołectwa Pio-
trowice były na wycieczce 
we Wrocławiu. Uczestnicy 
wyjazdu zwiedzili Panora-
mę Racławicką, odbyli rejs 
po Odrze. Ponadto zobaczyli 
Starówkę i przepiękne zabytki 
Wrocławia, a wszystko to przy 
pięknej i słonecznej pogo-
dzie.               q

Święto Chleba w Przeciszowie
Tegoroczne dożynki w Przeciszowie odbyły się w ostatnią 

niedzielę sierpnia. W tym dniu odprawiono mszę świętą 
i przeprowadzono tradycyjną ceremonię dożynkową. Pod-
czas imprezy była piękna, słoneczna pogoda. 

Mszę świętą dziękczynną za udane zbiory odprawiono w kościele 
p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W tym roku gospodarzami 
dożynek byli Joanna i Tomasz Kosowscy.

Centralna część uroczystości dożynkowych miała miejsce na 
placu obok Domu Kultury w Przeciszowie. Obrzęd dożynkowy 
polegał na przekazaniu przez gospodarzy dożynek chleba i wieńca 
wójtowi Józefowi Klimczykowi, przewodniczącemu Rady Fran-
ciszkowi Frączkowi oraz sołtysom – Władysławowi Kozubowi i 
Józefowi Płonce.

Po oficjalnych uroczystościach i części artystycznej zaba-
wa taneczna trwała do białego rana.   q

Podziękowanie
Organizatorzy dożynek dziękują za wsparcie finansowe: sołty-

sowi Przeciszowa Władysławowi Kozubowi, Piekarni Robert Tyran 
z Polanki Wielkiej, Piekarni Jolanta Hajduk z Przeciszowa, Deli-
katesom „Elwa” Zdzisław Flejtuch z Przeciszowa, Kazimierzowi 
Całusowi i prezesowi Edwardowi Ganobisowi wraz z członkami 
OSP oraz członkiniom KGW. Ponadto dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznych dożynek.
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Nasza gmina zakupiła witacze, któ-
re obecnie czekają na decyzje właścicie-
li dróg o ich postawieniu. Ogółem koszt 
nabycia tablic, informujących o naszej 
gminie, wyniósł 5700 zł brutto. Witacze, 
które wykonała firma RQreklamy z Kra-
kowa , są estetyczne i, jak podkreśla wójt 
Józef Klimczyk, najładniejsze w powiecie 
oświęcimskim. 

    

W najbliższym czasie rozpocznie się 
odbudowa cieku wodnego Młynówka, jaki 
przepływa przez naszą gminę. Wójt Józef 
Klimczyk podpisał umowę z Urzędem Mar-
szałkowskim w Krakowie na jego remont, 
który nie był wykonywany od kilkudziesię-
ciu lat. Ogółem koszt tego zadania wynie-
sie 74 tys. zł i zostanie przeprowadzony 
do końca tego roku pod nadzorem Mało-
polskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie Inspektoratu Rejo-
nowego w Oświęcimiu. Ciek Młynówka 
jest szczególnie niebezpieczny, gdyż nawet 
przy niewielkich opadach deszczu wystę-
pował z brzegów i zalewał okoliczne domy 
i gospodarstwa, szczególnie w przysiółku 
Nawsie. W ubiegłym roku nasza gmina była 
gotowa do odbudowy Młynówki, lecz nikt z 
wykonawców nie był zainteresowany przy-
stąpieniem do remontu.

    

Wiele wskazuje na to, że parking dla 10 
samochodów, jaki powstaje przy kościele w 
Przeciszowie, zostanie zaakceptowany do 
użytku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie. Teren parkingu został wysypany 
żwirem i czeka na wyłożenie puzlami.

- Jestem pewien, że po wizycie dyrek-
tora Stecha problem z parkingiem przy 
kościele zostanie rozwiązany. Wymienili-
śmy dwa słupy na jeden. Samochody zatrzy-
mują się prostopadle do drogi, a powinny 
według ZDW parkować równolegle. Jed-
nak to zagadnienie już przedyskutowali-
śmy i czekamy na oficjalne zatwierdzenie 
naszej koncepcji – zauważa wójt Klimczyk. 
Została zlecona dodatkowa dokumentacja 
zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie.

    

Projekt budowy innego parkingu w 
Przeciszowie, tym razem przy cmentarzu, 
nabiera realnych kształtów. Obecnie gmina 
otrzymała pozwolenie na budowę. Jednak 
w przypadku tej inwestycji największym 
problemem są finanse. Być może z uwa-
gi na duży ciężar finansowy gmina będzie 
wykonywać to zadanie etapami.

    

Nadal trwa akcja zbiórki starych pokryć 
dachów, zawierających szkodliwy dla zdro-
wia azbest. Odbiór, jak i transport rakotwór-
czego produktu jest finansowany w cało-
ści przez gminę Przeciszów oraz powiat 
oświęcimski. Do chwili obecnej ZUK z 
Oświęcimia wywiózł ok. 100 ton szkodli-
wego eternitu.

    

Gmina przeprowadziła po raz pierwszy 
akcję wywozu wielkogabarytowych śmie-
ci. To zainicjowane przez urząd przedsię-
wzięcie cieszyło się sporym zainteresowa-
niem mieszkańców. Może o tym świadczyć 
ilość zebranych śmieci. Ogółem z naszej 
gminy wywieziono 14 ton zużytego sprzę-
tu elektronicznego i AGD oraz 11 ton sta-
rych mebli. Koszt akcji, która przyczyniła 
się do ochrony środowiska przed dzikimi 
wysypiskami, wyniósł 24 tys. zł. 

    

Wiele wskazuje na to, iż gmina podej-
mie decyzję o częstszym niż raz na kwar-
tał wywozie posegregowanych śmieci z 
naszych posesji. Wójt zauważył, iż obser-
wuje się coraz to więcej worków ze śmie-
ciami, które należy czym prędzej usunąć.

    

Nasza gmina uzyskała pozwolenie na 
wymianę starego pokrycia dachu na Urzę-
dzie Gminy w Przeciszowie. Ponadto w pla-
nach jest także przebudowa dachu na przy-
budówce do przedszkola w Przeciszowie. 
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony 
przetarg na te roboty.

    

Na dachu budynku Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Przeciszowie wykona-
no poprawki po wcześniejszym remoncie 
pokrycia. Prace wykonała firma Usługi Bla-
charsko-Dekarskie i Remontowo-Budowla-
ne Jerzy Matlak z Andrychowa. Ponadto na 
ścianie południowej budynku mieszczącego 
dom kultury uzupełniono tynki i ocieplono 
tę część elewacji.

    

W Starostwie Powiatowym w Oświę-
cimiu złożono wnioski o pozwolenie na 
budowę. Dotyczą one: remontu zaplecza 
przedszkola przy ul. Szkolnej w Przeciszo-
wie oraz remontu, nadbudowy i rozbudowy 
dawnego Domu Ludowego w Lesie.

    

Nasza gmina czeka również na decyzję 
PFRON-u w sprawie dofinansowania reha-
bilitacji, prowadzonej w ośrodku zdrowia 
w Przeciszowie.

    

Zostanie wyremontowana droga rol-
nicza na Przyrębie na odcinku od mostu 
na Zajeziorze aż do granicy gminy. Ogó-
łem zadanie obejmie remont ok. 800 mb i 
będzie polegać m.in. na położeniu emulsji. 
Wykonawca tej inwestycji nie został jesz-
cze wyłoniony. Obecnie  trwa procedura 
przetargowa.

    

Inna droga gminna, ulica Jaśminowa w 
Piotrowicach, zostanie także wyremonto-
wana. W tym przypadku zadanie obejmie 
odcinek 1500 m kw.

    

W bliskich planach inwestycyjnych 
znalazł się także remont mostu na Bacho-
rzu w Piotrowicach. Dokumentacja została 
już wykonana i w najbliższym czasie gmina 
ogłosi przetarg.

    

Nasza gmina złożyła do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska w Kra-
kowie wniosek na dofinansowanie inwe-
stycji polegającej na termoizolacji budynku 
ośrodka zdrowia w Przeciszowie. To kosz-
towne zadanie obejmujące pokrycie elewa-
cji budynku tynkiem akrylowym może się 
zamknąć w kwocie ok. 350 tys. zł. Gmina 
ma szansę na umorzenie pożyczki do 35 
proc. jej wysokości. Nasz wniosek prze-
szedł pomyślnie pierwszy etap kwalifikacji 
i wiele wskazuje na to, iż niebawem roz-
pocznie się jego realizacja.

    

Gmina Przeciszów wraz z gminą Polan-
ka Wielka zgłosiły wniosek do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska w 
Krakowie o dofinansowanie budowy kana-
lizacji. Planowana inwestycja na naszym 
obecnym etapie dotyczy położenia kanali-
zacji wzdłuż ulicy Długiej w Przeciszowie. 
Ogółem koszt tego zadania wyniesie 16 mln 
zł, przy czym będzie wykonana sieć kana-
lizacyjna bez przyłączy.

    

Od dawna w planach Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału 
w Krakowie jest wykonanie remontu drogi 
krajowej nr 44, która przebiega przez całą 
naszą gminę. Z najświeższych informacji 
wynika, iż inwestycja niebawem się roz-
pocznie. Ogółem koszt tego ważnego zada-
nia drogowego ma wynieść 28 mln zł. Prace 
w naszym powiecie mają ruszyć, jak tylko 
zostaną zakończone roboty w Jaśkowicach 
w gminie Brzeźnica. W pierwszej kolejno-
ści zostanie wyremontowana nawierzchnia 
jezdni. Budowa chodników może się prze-
ciągnąć w czasie, a to z uwagi na koniecz-
ność uzyskania niezbędnych pozwoleń.

    

Na wzniesieniu, w pobliżu granicy gmi-
ny Przeciszów z gminą Oświęcim i przy 
drodze krajowej nr 44 ma powstać stacja 
paliw wraz z motelem. Inwestorem jest pod-
miot prywatny, firma z gminy Brzeźnica w 
powiecie wadowickim.

    

Ponad 160 osób z naszej gminy zadekla-
rowało, iż jest zainteresowanych instalacją 
kolektorów słonecznych na swoich pose-
sjach. Zakup tych urządzeń ma być dofi-
nansowany w 50 proc. z programu, który 
pilotuje Dolina Karpia.

    

Urząd Gminy w Przeciszowie przekazał 
10 rowerów wyczynowych kolarzom, któ-
rzy należą do niedawno utworzonego klubu. 
Koszt ich zakupu wyniósł 18 tys. zł.

(ryt)
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Cykliści skupieni wokół koła w Przeciszowie Towarzystwa Turystyki Rowerowej 
„Cyklista” w Przecieszynie jeżdżą dużo i coraz dalej.

20 członków i sympatyków naszego 
Koła wzięło udział 6 lipca w zorganizo-
wanym rajdzie po ciekawych zakątkach 
Zatorszczyzny. Zakończenie rowerowej 
eskapady miało miejsce na boisku sporto-
wym przy Szkole Podstawowej w Podol-
szu. Po występach artystycznych i posiłku 
mieszkańcy naszej gminy zdobyli tam sie-
dem nagród rzeczowych. Cyklistów przy-
jęto ciepło i było bardzo sympatycznie. Już 
ustalono z komandorem Januszykiem przy-
szłoroczny wspólny rajd po drogach gmin 
Przeciszowa i Zatora.

l l l

13 lipca odbył się rajd rodzinny z oka-
zji Dni Przeciszowa. Wzięło w nim udział 
170 osób i liczne grono tych, którzy spóź-
nili się ze zgłoszeniem. Przy wspaniałej 
pogodzie i ciekawej trasie rajd zakończył 
się metą na boisku sportowym Przeciszovii, 
gdzie po krótkim odpoczynku i posiłku, o 
który zadbała Gminna Biblioteka Publicz-
na, nastąpiło losowanie nagród. Najwięk-
szą atrakcją był przelot lotni, zrzucającej 
na uczestników imprezy cukierki. Najstar-
szymi cyklistami podczas rajdu byli Alicja 
Balon i Tadeusz Hutny.

l l l

20 lipca rowerzyści z naszej gminy 
wybrali się na wyprawę liczącą 90 km. Tra-
sa wiodła do Pszczyny i z powrotem przez 
Brzeszcze, Osiek, Polankę do Przeciszowa. 
Była ona bardzo malownicza, przebiegają-
ca wśród dojrzewających łanów zbóż. Po 
drodze rowerzyści zatrzymali się w Jan-
kowicach, zwiedzając zagrodę żubrów z 
licznymi przedstawicielami tego gatunku. 
W Pszczynie chętni zwiedzili pałac ksią-
żąt pszczyńskich, jego wnętrza i park. Po 
odpoczynku wyruszono w drogę powrotną 
inną już trasą, która była bardzo szybka, ale 
doszło tam do kilku drobnych kolizji.

l l l

W dniach od 31 lipca do 11 sierpnia trzech 
członków naszego Koła cyklistów wzięło udział 
w rajdzie rowerowym po duńskiej wyspie Born-
holm. Trasa wiodła pociągiem do Świnoujścia, 
a stamtąd promem „Pomerania” do portu Ron-

ne. W ciągu 7 dni rowerzyści przemierzyli całą 
wyspę, poznając jej piękno. „Wenecja północy” 
stanowi prawdziwą atrakcję turystyczną. Born-
holm ma dużo do zaoferowania, wiele zabytków 
i liczne muzea przyciągają turystów. Doskona-
le utrzymane i oznakowane 
trasy rowerowe zadowolą 
każdego cyklistę.

l l l

3 sierpnia rowe-
rzyści z naszej gminy 
wybrali się do powiatu 
wadowickiego, a kon-
kretnie do Inwałdu, 
mijając po drodze park 
miniatur (zaliczony już 
w maju). Piękna trasa 
wiodła cały czas przez 
Beskid Niski. Na miej-
scu zatrzymali się w 
gospodarstwie agrotu-
rystycznym, gdzie było małe zoo.

l l l

10 sierpnia cykliści wybrali się znaną, 
ale ciągle atrakcyjną trasą: Przeciszów - 
Dwory II – kładka – Gromiec – Bobrek – 
Oświęcim - Przeciszów. Po drodze zatrzy-
mali się przy elektrowni wodnej. Jadąc 
przez Gromiec i Bobrek, podziwiali zmo-
dernizowane wały wiślane i dobrze utrzy-
maną ścieżkę rowerową. Po dotarciu do 
Oświęcimia wzięli udział w degustacji 
potraw „Małopolski Smak”.

l l l

17 sierpnia rowerzyści zaliczyli tra-
sę: Przeciszów – Imielin – Dziećkowice 
– Chełmek - Przeciszów. Cykliści ruszyli 
tam z zamiarem zobaczenia zbiornika wody 
pitnej dla Śląska. Zbiornik zrobił wrażenie 
swoją wielkością i zabezpieczeniem.

l l l

24 sierpnia miała miejsce wyprawa do 
Czernichowa. Cykliści jechali przez: Przy-
ręb - Spytkowice – Łączany –Rusocice. 
Po drodze podziwiali urządzenia hydro-
techniczne stopnia wodnego w Łączanach, 
gdzie początek bierze kanał do Skawiny. W 
drodze do Rusocic widzieli wapienne skał-

czarownic. Trasa biegła przez: Dwory II, 
Mętków , Wygiełzów leśnymi ścieżkami 
sosnowego lasu. Sam zlot odbywał się pod 
wieżą zamku na Lipowcu. Po sabacie cza-
rownic jedna z nich zdeklarowała się przy-
jechać w przyszłym roku do Przeciszowa. 
Po występach wracaliśmy znaną nam trasą 
przez Olszyny do Przeciszowa, zatrzymując 
się w pięknej restauracji u “Pana Tadka”.

l l l

6 września cykliści zorganizowali w Prze-
ciszowie tradycyjne prażone, które odbyły się 
dzięki uprzejmości pani dyrektor na boisku 
sportowym przy szkole podstawowej w Prze-
ciszowie. Podczas spotkania podzielono się 
wrażeniami z mijającego sezonu, wymieniono 
zdjęcia i omówiono wstępnie plany na okres 
zimowy. Impreza była udana i przebiegała w 
miłej atmosferze.

l l l

7 września cykliści udali się na zapro-
szenie kolegi Janka Kajdasa do Andrycho-
wa na dożynki. Rekreacyjna trasa, wspa-
niała pogoda sprawiła, że wyprawa była 
bardzo udana. Na miejscu po ciepłym przy-
jęciu kolegi Janka i jego podkomendnych 
(strażników miejskich) zwiedzano wysta-
wę rolniczą i uczestniczono w dożynkach. 
Na uwagę zasługiwała degustacja czeskie-
go wina i miejscowych ciast. Dużą atrak-
cją były występy grup folklorystycznych 
z bratnich krajów – miast partnerskich 
Andrychowa, czyli Łotwy, Czech, Włoch, 
Niemiec i Holandii. W drodze powrotnej 
rowerzyści zaliczyli jeszcze dożynki w 
Gierałtowicach.

l l l

14 września na zakończenie sezonu 
amatorzy wypoczynku na rowerze udali 
się do opactwa benedyktynów w Tyńcu 
oraz Krakowa. Był to dzień pogodny, ale 
bardzo zimny. Pierwsza awaria wyelimi-
nowała Luizę, natomiast parę kilometrów 
dalej dwie awarie Fredka udało się usu-
nąć. Jechali dalej przez Łączany, Chrzą-
stowice, Facimiech, Skawinę, Tyniec, Kra-
ków Łagiewniki. Podążali między Wisłą a 
kanałem częściowo nowo wytyczoną trasą 
wiślaną. Do Przeciszowa cykliści wrócili 
pociągiem.

S. Całus

ki. Sam Czernichów 
to siedziba najstar-
szej szkoły rolniczej w 
Polsce. W miejscowej 
restauracji degustowa-
li lokalne potrawy. Po 
krótkim odpoczyn-
ku udali się w drogę 
powrotna przez Brzeź-
nicę do Przeciszowa.

l l l

31 sierpnia rowe-
rzyści wybrali się do 
Wygiełzowa na zlot 

W Andrychowie

Na trasie zabytków wyspy 
Bornholm
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101 lat Ignacego Sanaka

Niezwykłe, bo setne urodziny 
obchodziła 14 września Marian-

na Kubiczek, mieszkanka Piotrowic. Z 
serdecznymi życzeniami oraz bukie-
tami kwiatów udali się do solenizant-
ki: wójt Józef Klimczyk, przewodni-
czący Rady Gminy w Przeciszowie 
Franciszek Frączek, sekretarz gminy 
Dorota Nykiel, sołtys Piotrowic Kry-
styna Smajek, przedstawicielki KGW 
z Piotrowic Maria Makuch i Krystyna 
Frączek oraz delegacja z ZUS.

Marianna Kubiczek urodziła się w 1908 
roku w Piotrowicach. Najdłużej żyjąca 
mieszkanka naszej gminy jest córką Hele-
ny i Michała Frączków. Od 8 lat znajduje 
się pod stałą opieką lekarzy. Leży w łóż-
ku i niedosłyszy, choć czyta książki oraz  
gazety bez okularów. Od czasu do czasu 
lubi dla lepszego samopoczucia wypić kie-
liszek alkoholu.

Pani Marianna w 1934 roku wyszła za 
mąż za Stanisława Kubiczka. Mieli razem 
siedmioro dzieci, z czego wychowali pię-
cioro (dwie córki i trzech synów, z których 
żyje jedna córka i dwóch synów). Dwie 
dziewczynki bliźniaczki zmarły, gdy mia-
ły dwa tygodnie. Nasza setna solenizantka 
doczekała się 10 wnuków, 19 prawnuków 
i 2 praprawnuków.

Marianna Kubiczek przeżyła obie woj-
ny światowe. W czasie okupacji niemiec-
kiej wychowywała sama dzieci, ponieważ 
jej mąż został wywieziony w głąb Rzeszy. 
Po wojnie Stanisław Kubiczek wrócił do 
rodzinnej wsi. Mąż pani Marianny zmarł 
w 1975 roku i od tego czasu mieszka ona 
wraz z synem i córką.

Redakcja „Wieści Gminy Przeciszów” 
składa najserdeczniejsze życzenia Marian-
nie Kubiczek, jubilatce, która ukończyła 
100 lat!              (ryt)

Ignacy Sanak, który urodził się 19 
lutego 1907 toku w Przeciszowie, 

obchodził w tym roku 101 urodziny. 
Choć obecnie mieszka w Bielsku-Bia-
łej, to jego korzenie są tu, w naszej 
gminie. 

Rodzicami podpułkownika rezerwy 
Ignacego Sanaka byli Jan Sanak i Marianna 
Hutny, a rodzicami chrzestnymi ks. Ignacy 
Białek oraz Anna Zielińska.

Ignacy Sanak zdobył zawód pedagoga 
(jest absolwentem Państwowego Semina-
rium Nauczycielskiego w Krakowie), ale 
też otrzymał solidne przygotowanie woj-
skowe w Szkole Podchorążych Piechoty 
nr 5 w Krakowie-Łobzowie, którą opuścił 
jako plutonowy podchorąży z przydziałem 
do 73 Katowickiego Pułku Piechoty. Potem 
dostał przydział do 4 Pułku Strzelców Pod-
halańskich w Cieszynie. 

Pracował jako nauczyciel w szkołach 
w Brzeszczach, Bestwinie, Komorowicach, 
ucząc języka polskiego i historii. Należał 
też od początku do Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego.

Od 1932 r. był aktywnym członkiem 
Związku Strzeleckiego w Białej. Na wojnę 
w 1939 r. wyruszył z Komorowic, powoła-
ny do sztabu 21 Dywizji Piechoty Górskiej 
gen. Józefa Kustronia. Przeszedł szlak bojo-
wy aż na Roztocze, był oficerem ordynan-
sowym gen. Boruty-Spiechowicza. Dostał 
się do niewoli, ale udało mu się uciec.

W czasie okupacji on i jego żona byli 
żołnierzami Armii Krajowej, aktywnie 
zaangażowanymi w ruchu oporu. Za wal-
kę z niemieckim okupantem Ignacy Sanak 

otrzymał wiele odznaczeń. Do najcenniej-
szych należą Order Virtuti Militari V kla-
sy i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Krzyż Walecznych. W 2001 r. 
minister obrony narodowej nadał mu sto-
pień podpułkownika sił zbrojnych.

Był nauczycielem przez 50 lat, wycho-
wując i ucząc wiele pokoleń bielszczan. 
Organizował też kursy doskonalenia zawo-
dowego, przygotowując do pracy w handlu 
i spółdzielczości. Był społecznikiem. Dzia-
łał w ZNP (pełnił funkcję prezesa oddziału 
w Białej) i był także przez cztery kadencje 
radnym Miejskiej Rady Narodowej. Pierw-
sza żona Sanaka - Rozalia zmarła po wojnie, 
z drugą - Elżbietą wychował i wykształcił 
dwie córki - Zofię i Renatę.

Dziś pan Ignacy nadal jest w dobrej 
kondycji, codziennie rano robi szwedzką 
gimnastykę, do której bardzo się przyzwy-
czaił. Jeszcze we wrześniu zeszłego roku 
wychodził z domu na mszę świętą do kapli-
cy, ale po chorobie, jaką przebył jesienią, 
pozostaje w swoim mieszkaniu pod opie-
ką jednej z córek. Często wraca pamięcią 
do lat młodości i walki. Patriotyzm nie 
jest dla niego jedynie teoretycznym termi-
nem - stał się jego osobistym życiowym 
doświadczeniem.

q
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Urszula Momot - dyrektor Zespołu 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w 
Przeciszowie. Urodziła się w Przeworsku, 
dzisiejszym województwie podkarpackim. 
Studiowała fizykę w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Krakowie, obecnie jest to Aka-
demia Pedagogiczna. Od 24 lat mieszka i 
pracuje w Przeciszowie. Do Przeciszowa 
przyjechała – jak sama podkreśla – za 
mężem, który stąd pochodzi. Od początku 
związana jest ze szkołą w Przeciszowie, 
w której rozpoczęła pracę jako nauczyciel 
fizyki i matematyki. Przez siedem lat pełniła 
funkcję doradcy metodycznego w Wojew-
ódzkim Ośrodku Metodycznym w Bielsku-
Białej. Po zmianach administracyjnych w 
kraju pracowała przez pewien czas jako 
doradca w Ośrodku Doskonalenia Nauc-
zycieli w Krakowie. Przez dwa lata była 
dyrektorem gimnazjum, a po utworzeniu 
zespołów szkół została zastępcą dyrektora, 
którym po roku 2001 był Marek Pelc zar.  
W roku 2006 przejęła obowiązki dyrekto-
ra, po rezygnacji Marka Pelczara i objęciu 
przez niego stanowiska wizytatora Kurato-
rium Oświaty w Krakowie. Od roku szkol-
nego 2007/2008 jest dyrektorem Zespołu 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Prze-
ciszowie. Posiada bogate przygotowanie 
zawodowe. Ukończyła podyplomowe stu-
dia z zarządzania oświatą, podyplomowe 
studia z  przyrody i ekologii, jest modera-
torem wewnątrzszkolnego doskonalenia 
nauczycieli, edukatorem, egzaminator-
em Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Krakowie. Ponadto należy do grona 
ekspertów ds. awansu zawodowego nauc-
zycieli z listy ministra. Jej mąż prowadzi 
od wielu lat firmę w Oświęcimiu. Ma dwie 
córki, starsza studiuje na Akademii Eko-
nomicznej, a młodsza  uczy się w trzeciej 
klasie gimnazjum. Choć nie ma ostro spre-
cyzowanych zainteresowań, to lubi czytać 
książki, oglądać ciekawe filmy i pro-
gramy telewizyjne. Jednak każdą wolną 
chwilę poświęca rodzinie. Zimą wszyscy 
wyjeżdżają na narty, a latem wspólnie 
zwiedzają ciekawe zakątki, żeglują, jeżdżą 
na rowerach.
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i” Szkoła bezpieczna i z sukcesami

wywiad z Urszulą Momot, dyrektorem zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie
- Czy można mówić o nauczycielu, 

że jego praca, zawód, jaki wykonuje, 
wypływa z powołania? Co sprawiło, że 
wybrała Pani właśnie taką drogę karie-
ry zawodowej?

Nauczyciel to nie zawód, a właściwie 
coś, co można nazwać powołaniem. Trudno 
być maszyną przekazującą tylko wiedzę. To 
musi być człowiek, który powinien zarazić 
dzieci swoją pasją, zainteresować, pokazać, 
że przedmiot jest warty uwagi i przyda się w 
życiu. Nauczyciel to człowiek, który zara-
zem jest psychologiem, potrafi pracować, 
tak z dzieckiem, jak i jego rodzicami. Musi 
służyć innym dobrym przykładem.  Jeśli 
chodzi o mnie, to w liceum uczęszczałam 
do klasy matematyczno-fizycznej i byłam 
bardzo dobrą uczennicą. Chciałam podjąć 
studia na Akademii Medycznej. Właści-
wie z marszu przystąpiłam do egzaminów i 
zdałam, ale za słabo, żeby się dostać na tak 
obleganą uczelnię. Cóż można było iść na 
praktykę do szpitala, dorobić punkty, pod-
jąć korepetycje i próbować za rok. Posta-
nowiłam jednak nie tracić roku. Zawód 
nauczyciela podobał mi się od zawsze, zde-
cydowałam się zdawać egzamin wstępny 
na WSP. Po ukończeniu fizyki w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Krakowie wcale 
nie musiałam pracować w szkole, bo były 
to czasy - rok 1983, że z tytułem magistra 
można było znaleźć pracę w różnych insty-
tucjach, wybrałam szkołę. Teraz potrafię 
być tylko nauczycielem i właściwie ani 
razu nie pomyślałam, choć czasem bywa 
rożnie, o zmianie pracy. Cenię sobie zawód, 
jaki wykonuję oraz to, że mogę pracować z 
dziećmi, młodzieżą, z nauczycielami.

- Proszę opowiedzieć o problemach 
w szkole, z którymi na co dzień się Pani 
boryka. Co jest największą bolączką 
szkoły, którą Pani kieruje?

Przede wszystkim chciałabym urucho-
mić dodatkowe zajęcia popołudniowe, w 
których uczniowie mogliby uczestniczyć. 
Właściwie pracujemy na jedną zmianę,  
około godziny 15.00 jest już po lekcjach. 
Wobec tego chciałabym, żeby uczniowie 
mogli wrócić do domu, zjeść obiad, odro-
bić lekcje i wrócić na takie zajęcia, które 
lubią, czyli sportowe, plastyczne, taneczne 
i inne. Dodatkowe zajęcia w szkole byłyby 
znakomitą okazją do oderwania dzieci od 
wielogodzinnego siedzenia przy kompute-
rze czy spędzania przez nie wolnego cza-
su w sposób nieodpowiedni do ich wieku. 
Zajęcia pozalekcyjne niekoniecznie muszą 
prowadzić nauczyciele. Jest to problem 
odpowiedniego finansowania i kadry.

- z jakiego rodzaju problemami szko-
ła się styka?

Nieodpowiedzialnego korzystania z 
zasobów Internetu przez uczniów. Oczy-
wiście nieodpowiednie strony internetowe 

w naszych pracowniach komputerowych są 
należycie zabezpieczone.  Mamy dwie pra-
cownie komputerowe i centrum informa-
tyczne w bibliotece szkolnej. Uczeń korzy-
sta z komputerów wyłącznie pod opieką 
nauczyciela. Problem jest w tym, że ucznio-
wie korzystają z nieodpowiednich dla nich 
treści na przykład w domu. Być może nawet 
wiele nie rozumieją i stają się nieświadomie 
ofiarami nowoczesnej technologii. Dzieci 
przesyłają sobie drogą internetową różne 
informacje, wymieniają się plikami o róż-
nych treściach, nieodpowiedzialnie korzy-
stają również z telefonów komórkowych. 
W naszej szkole wprowadziliśmy zakaz 
używania telefonów komórkowych pod-
czas zajęć szkolnych, ale walka z tego typu 
zachowaniami uczniów jest trudna.

- Czy zdarzają się w szkole przypadki 
agresji ze strony uczniów? Jak wygląda 
kwestia przemocy, picia alkoholu, zaży-
wania narkotyków?

Nasza szkoła jest stosunkowo niewiel-
ką placówką, wszyscy się znamy, nie ma 
uczniów anonimowych, obserwujemy ich 
zachowania i reagujemy gdy są niewła-
ściwe. Nie zdiagnozowaliśmy tego typu 
problemów. Nie miały miejsca na tere-
nie szkoły stwierdzone przypadki palenia 
papierosów, picia alkoholu czy zażywania 
narkotyków. Agresja wśród uczniów cza-
sami się zdarza, ale natychmiast reaguje-
my, łagodzimy i rozwiązujemy konflikty. 
Od ubiegłego roku zatrudniam pedagoga na 
pół etatu. Bywa, że uczeń nie zawsze otwo-
rzy się przed nauczycielem, a pedagog ma 
jeszcze inne podejście do dzieci, młodzie-
ży. Zna ich język i potrafi wspólnie z nimi 
rozwiązywać problemy.

- w listopadzie ubiegłego roku miał 
miejsce w szkole incydent, który mógł 
zakończyć się tragicznie dla 12-letniej 
wówczas Sandry. Uczennica wyskoczy-
ła przez okno. Proszę wrócić pamięcią 
do tamtych wydarzeń.

Pamiętam, to zdarzyło się 22 listopada. 
Jednak może póki co byłoby lepiej nie wra-
cać wspomnieniami do trudnych dla wielu 
chwil. Rany są jeszcze zbyt świeże.

- Co dziś dzieje się z Sandrą?
Obecnie Sandra jest uczennicą pierw-

szej klasy gimnazjum.

- Szkoła na pewno może się pochwa-
lić sukcesami, dobrymi wynikami. Proszę 
przybliżyć czytelnikowi ten temat.

Możemy mówić o wielu sukcesach 
uczniów zespołu szkół i wszystkich nauczy-
cieli. W ostatnim roku mieliśmy sześciu 
finalistów wojewódzkich konkursów przed-
miotowych w gimnazjum i sześciu uczniów 
w wojewódzkich finałach Turnieju Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego - choć 
jesteśmy placówką niewielką. Znaleźć się 
w finale, to oznacza dysponować szeroką 
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wiedzą i  dużymi umiejętnościami. Były 
to konkursy między innymi z języka pol-
skiego, chemii, informatyki, czy konkurs 
interdyscyplinarny „Wiem więcej”. Mieli-
śmy jednego laureata z języka polskiego. W 
tym przypadku wiele pracy włożyła w suk-
ces nasza nauczycielka Rozalia Fryc, która 
świetnie przygotowała ucznia. Jest to polo-
nistka  bardzo zasłużona, która praktycznie 
co roku może pochwalić się uczniem w 
finale a nawet laureatem olimpiady. Nasza 
placówka jest od lat szkołą odnoszącą wiel-
kie sukcesy w Turnieju Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. Nauczycielem, który 
zapoczątkował i rozwija z pasją to przedsię-
wzięcie jest Adam Kozłowski. Dzięki jego 
zaangażowaniu oraz pracy uczniów szkoła 
odniosła w ubiegłym roku kolejny spekta-
kularny sukces, czyli uzyskała podwójne 
mistrzostwo Polski, tak drużynowe, jak 
i indywidualne. Wizytówką szkoły jest 
zespół „Śpiewające Jeziora”, który prowa-
dzi pani Urszula Daczyńska. Nauczyciel 
pasjonat, potrafi znakomicie przygotować 
do występów dzieci niekształcone muzycz-
nie. Często sama pisze teksty, muzykę i 
aranżuje układy taneczne. Zespół ma na 
swoim koncie liczne sukcesy. Szkoła może 
się także pochwalić wieloletnią współpra-
cą z Fundacją im. Brata Alberta, gdzie 
na imprezach i uroczystościach występu-
ją „Śpiewające Jeziora”. Nasi uczniowie 
odnoszą sukcesy w licznych zawodach 

sportowych i grach zespołowych na tere-
nie gminy oraz powiatu oświęcimskiego. 
Tradycją naszej szkoły stały się organi-
zowanie przez nas wyjazdy uczniów na 
tzw. „zielone szkoły”. W tym roku dzieci 
były we Władysławowie. W innych latach 
przebywały między innymi w Sarbinowie, 
Jarosławcu, Stegnach, Ustroniu Morskim, 
Kołobrzegu, Jastrzębiej Górze, Wisełce. 
Dzięki dofinansowaniu „zielonych szkół” 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Przeciszowie oraz dotacjom wójta gminy 
wielu uczniów mogło skorzystać z tej for-
my wypoczynku nad morzem.

- Czy szkoła jest przygotowana na 
przyjęcie sześciolatków, które według 
planów ministerstwa mogą w przyszłym 
roku rozpocząć naukę?

Stan prawny wskazuje, że już w przy-
szłym roku mogą rozpocząć naukę w naszej 
szkole sześciolatkowie. Rodzice będą decy-
dowali, czy ich dziecko osiągnęło tzw. doj-
rzałość szkolną czy też nie. Liczę się z tym, 
że w przyszłym roku mogę mieć klasę sied-
miolatków i sześciolatków. Nasze możliwo-
ści lokalowe i kadrowe są wystarczające, 
lecz nie powiem, że się nie obawiam. Rok 
różnicy pomiędzy najmłodszymi ucznia-
mi jest widoczny i zasadniczy. Mogą być 
problemy z zapewnieniem bazy rekreacyj-
nej. Trudno sześciolatka posadzić w ławce 
szkolnej na kilka godzin. Dojdzie problem 

opieki po zajęciach. Dziecko, które nie 
ukończyło jeszcze siedmiu lat nie może 
samodzielnie poruszać się po ulicy, ani 
opuszczać szkoły. W tej chwili nie mamy 
świetlicy szkolnej, co też może być utrud-
nieniem dla rodziców.

- Jak będzie wyglądała przyszłość 
szkoły?

Myślę, że szkoła będzie się rozwijać na 
wielu płaszczyznach. Ostatnio bardzo dużo 
udało nam się zrobić w zakresie poprawy 
bazy i wyposażenia naszej placówki. Mam 
na myśli głównie remonty. Wymieniliśmy 
wszystkie okna w budynku szkoły, obejście 
szkoły nabrało nowego wyglądu, zostało 
odnowione wejście do szkoły, wygospoda-
rowano miejsce na rowerownię. W salach 
lekcyjnych udało się na dwóch poziomach 
oraz na wszystkich korytarzach wymienić 
wysłużone płytki PCV  i linoleum na nowo-
czesną wykładzinę Tarket. Doposażyliśmy 
szkołę w sprzęt komputerowy, pomoce 
dydaktyczne, nowe meble. Dużym proble-
mem lokalowym jest sala gimnastyczna, 
zbyt mała i niestety o niskich standardach. 
Z pewnością będziemy się starać w przy-
szłości o dofinansowanie i przeprowadzenie 
niezbędnych inwestycji w szkole.

- dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka

Już po raz trzeci Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych 
w Piotrowicach brał udział w programie edukacji ekologicznej 
„Ekoprzyjaciel”. Jest on współorganizowany przez Kuratorium 
Oświaty w Krakowie oraz fundację „Sursum Corda” z Wadowic. 
Podobnym programem, choć realizowanym przez szkołę po raz 
pierwszy był „Lider”.

Oba zadania przypadły w udziale Szkolnemu Kołu Ligi Ochro-
ny Przyrody. Wspólnym celem obu przedsięwzięć jest ochrona 
środowiska poprzez zwiększenie świadomości ludzi, w kwestii 
segregowania odpadów i oddawania ich do recyklingu. W efekcie 
podejmowanych działań 120 rodzin spośród mieszkańców naszej 
wsi zadeklarowało chęć segregowania odpadów.

W bieżącym roku zebrano w szkole ok. 2,5 t makulatury i 250 
kg butelek plastikowych. Środki uzyskane ze sprzedaży surow-
ców wtórnych przeznaczono na zakup akcesoriów do uprawy i 
pielęgnacji roślin oraz na nagrody dla klas i uczniów wyróżniają-
cych się w akcji.

Przez cały rok sekcja porządkowa Szkolnego Koła Ligi Ochro-
ny Przyrody zajmowała się zbiórką surowców wtórnych, a opie-
kunowie LOP koordynowali te prace oraz czuwali nad wykony-
waniem innych zadań wynikających z programu (np. omawianie 
na lekcjach treści ekologicznych, akcje promocyjne, rozliczenia, 
itp.).

Za solidne wywiązanie się z wszystkich zadań regulaminowych 
szkoła otrzymała „Certyfikat placówki przyjaznej środowisku w 
roku 2007/2008”.     q

Rozpoczęto rok szkolny
1 września miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkol-

nego 2008/2009 w Zespole Szkół Podstawowo-Gimna-
zjalnych w Piotrowicach. 

Rano odbył się uroczysty apel dla gimnazjum, po czym gim-
nazjaliści spotkali się w klasach z wychowawcami. W intencji 
uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny odbyła się msza 
święta w kościele w Piotrowicach. Następnie miały miejsce apele 
i spotkania w klasach uczniów szkoły podstawowej.

Podczas apeli dyrektor szkoły Bogusław Cuber omówił orga-
nizację zajęć, przedstawił wychowawców klas, zapoznał ze spra-
wami związanymi z bezpieczeństwem w szkole. Zaapelował także 
o zaangażowanie uczniów w naukę od pierwszych dni.

W swoim wystąpieniu dyrektor przypomniał o wydarzeniach 
historycznych, bezpośrednio związanych w wybuchem II wojny 
światowej. Symbolem tej tragicznej przeszłości jest pomnik w 
Piotrowicach postawiony ku czci mieszkańców Piotrowic, którzy 
polegli na polach bitewnych I i II wojny światowej walcząc o wol-
ność Polski.     

q

medal dla komendanta
Komendant Komisariatu Policji w Zatorze podinsp. Grze-

gorz Środa, mieszkaniec Przeciszowa, został odznaczony „Meda-
lem za Długoletnią Służbę”, przyznanym przez prezydenta RP. 
Wręczenie medalu odbyło się podczas wojewódzkich obchodów 
Święta Policji.

Odznaczenie to jest nagrodą za wzorowe i wyjątkowo sumien-
ne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej 
w służbie państwowej. Świadczy o wysokiej ocenie przez prze-
łożonych osoby komendanta Grzegorza Środy i kierowanej przez 
niego jednostki.

Gratulujemy!

Ekocertyfikat 
dla szkołyss



Wieści Gminy Przeciszów (nr 3/2008)
8

ak
tu

al
no

śc
i mamy klub kolarski

W połowie tego roku powstał w naszej gminie klub kolarski, który jest filią 
Towarzystwa Turystyki Rowerowej „Cyklista” z Przecieszyna. Jego działalność 

zainicjował kolarz, sportowiec Piotr Śliwiński.

Konkurs 
na logo powiatu

Starostwo Powiatowe w Oświęci-
miu ogłosiło konkurs plastyczny 

„Mieszkam nad Sołą, Wisłą i Skawą – 
logo powiatu oświęcimskiego”, któ-
rego celem jest wykonanie symbolu 
graficznego naszego powiatu. Pro-
pozycję przyszłego logo będą mogli 
wykonać do końca października 
uczniowie gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. Na zwycięzców kon-
kursu czekają nagrody.

Konkurs „Mieszkam nad Sołą, Wisłą i 
Skawą – logo powiatu oświęcimskiego” jest 
organizowany w ramach obchodów jubile-
uszu 10-lecia istnienia naszego powiatu. 

Cel plastycznych zmagań uczestników 
konkursu, to obok wypracowania graficzne-
go symbolu, przede wszystkim: pogłębienie 
znajomości powiatu, wzrost poczucia toż-
samości z Małą Ojczyzną, czy rozwijanie 
kreatywności wśród dzieci i młodzieży.

Zaprojektowane logo powinno zawie-
rać elementy kojarzące się z powiatem 
oświęcimskim i kreujące jego pozytywny 
wizerunek.

Prace należy dostarczyć w formacie 
A4 lub A3. Powinny być one wykona-
ne w jednej z technik, takich jak: malar-
stwo, collage, rysunek, grafika oraz grafika 
komputerowa.

Zakończenie konkursu nastąpi 31 paź-
dziernika 2008 roku i do tego czasu będą 
przyjmowane prace. Do 14 listopada komi-
sja konkursowa oceni twórczość uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkie wykonane na konkurs pra-
ce należy dostarczyć do Młodzieżowego 
Domu Kultury w Oświęcimiu, na adres: ul. 
K. Olszewskiego 1, 32-600 Oświęcim.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w konkursie!

(ryt)

- Wiedząc, że w Przeciszowie mieszkają 
osoby zainteresowane trenowaniem kolar-
stwa postanowiłem porozmawiać o tym 
najpierw z samymi zainteresowanymi, ich 
rodzicami, a następnie przedstawić pomysł 
wójtowi. Józef Klimczyk wyraził zaintere-
sowanie i tak powstała sekcja kolarska w 
naszej gminie – podkreśla Piotr Śliwiński.

Obecnie klub liczy dziesięciu zawod-
ników. Są to chłopcy w wieku od 12 do 16 
lat. Klubowicze, którzy otrzymali ufundo-
wane przez gminę profesjonalne rowery, 
nie biorą udziału w wyścigach kolarskich, 

gdyż muszą się przygotować do nich kon-
dycyjnie. W tym celu są przeprowadzane 
trzy razy w tygodniu treningi, podczas któ-
rych młodzi zawodnicy pokonują wyzna-
czony dystans. Dopiero w przyszłym sezo-
nie nasi kolarze wezmą udział w wyścigach 
kolarskich.

Póki co zawodnicy nie mają dla siebie 
wyznaczonego miejsca spotkań, ale Piotr 
Śliwiński wierzy, że to się w przyszłości 
zmieni.

Warto wspomnieć, że obok zakupu 
kosztownych rowerów przez gminę klub 

może również liczyć na ufundowanie przez 
sponsora prywatnego strojów kolarskich i 
kasków rowerowych.

Dla Piotra Śliwińskiego kolarstwo jest 
od dzieciństwa największą pasją. Zaczął 
trenować jazdę na rowerze, gdy miał 10 
lat i ma za sobą przejechane tysiące kilo-
metrów. Do uprawiania kolarstwa zachęcił 
go ojciec, który również był kolarzem. Na 
początku kariery trenował w klubie OTC 
Oświęcim następnie przeniósł się do klu-
bu „Sokół” Kęty. Jego ostatnim klubem, w 
którym trenował, była pół zawodowa gru-
pa Cement Górka Mapei Trzebinia. W tej 
grupie zdobył I miejsce w challangu mało-
polski i Gazety Krakowskiej w kategorii 
Orlik. Obecnie jest studentem V roku AWF 
w Katowicach, a kolarstwo jest nadal jego 
pasją, którą być może uda mu się zarazić 
podopiecznych.

(ryt)

Inwestorzy w gminie
W ostatnim czasie odwiedziło gminę 

Przeciszów trzech inwestorów, zaintere-
sowanych inwestycjami u nas. Być może 
już niebawem na naszym terenie będą pro-
dukowane kostki opałowe czy powstanie 
dom pomocy społecznej. Jednak wszystkie 
wątpliwości i pytania z tym związane zwe-
ryfikuje nadchodząca przyszłość.

Firma z Będzina jest zainteresowana 
produkcją na naszym terenie kostek opa-
łowych z wykorzystaniem słomy i trocin. 
W ten sposób będzie ona  promować eko-
logiczne źródła energii. Właściciele firmy 
planują kupować od spółdzielni produk-

cyjnej i naszych rolników słomę po zbożu, 
łodygi po kukurydzy i słomę rzepakową. 
Noszą się z zamiarem wybudowania zakła-
du oraz przyjęciem do pracy sześciu osób.

Z kolei inny inwestor jest zaintereso-
wany zakupem gruntu po dawnej cegielni 
i podjęciem produkcji rolnej.

Miało także miejsce spotkanie z poten-
cjalnym inwestorem, który jest wstęp-
nie zainteresowany lokalizacją na terenie 
naszej gminy całodobowego domu pomocy 
społecznej. Gmina przedłożyła dwie pro-
pozycje zakupu działek. Jednak na efekty 
rozmów należy jeszcze poczekać.

(ryt)

wany do osób zameldowanych na terenie 
gminy Przeciszów, korzystających z pomo-
cy społecznej, niepracujących będących w 
wieku aktywności zawodowej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby 
długotrwale bezrobotne, mające najmniej-
sze szanse na podjęcie pracy . Zaplanowa-
no, że pomocą zostaną objęte 3 osoby z 
terenu naszej gminy. 

Realizacja działań z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego umożliwi uzyskanie osobom zainte-
resowanym: podniesienie poziomu akty-
wizacji zawodowej, zwiększenie zaufa-
nia uczestników projektu we własne siły, 
wzrost motywacji i aspiracji zawodowych, 
mobilizację do samodzielnych działań 
mających na celu poprawę sytuacji życio-
wej i zawodowej.

red.

Czas 
na aktywność

Na terenie naszej gminy będzie reali-
zowany projekt „Czas na aktywność. Pro-
gram aktywizacji społecznej i zawodowej w 
gminie Przeciszów”. Przedsięwzięcie to jest 
współfinansowane z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, jak 
również z budżetu państwa i samorzadu.

Projekt w swych założeniach bazuje 
na Priorytecie VII Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki pt. „Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji, Pod-
działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej”.

Projekt ten ma na celu aktywizować 
osoby długotrwale bezrobotne, korzystające 
ze świadczeń pomocy społecznej, poprzez 
zapewnienie wsparcia i zdobycia nowych 
kwalifikacji zawodowych, jest on kiero-
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Redakcja „Wieści Gminy Przeciszów” ma przyjemność publikować poniżej spisaną przez Mieczysława Pawelę historię Prze-
ciszowa. Mamy nadzieję, że ten tekst stanie się kolejnym przyczynkiem do pogłębienia wiedzy na temat dziejów naszej 

miejscowości.

Przekazane przez moją ciotkę Bronisła-
wę Fuczek lat 99, babcię Ludwikę Dubiel 
lat 81, które wychowały się na plebani u 
swojego stryja ks. Józefa Michałka - pro-
boszcza tutejszej parafii, a częściowo u 
Macieja Mendyka lat 86, mieszkańca Prze-
ciszowa i innych starych mieszkańców.

Osada istniała jeszcze przed najazdem 
tatarskim; w 1240 roku była wzmianka w 
języku łacińskim, że ludność Przejcowa, 
Włosieni i Dworów ukryła się na bagnach 
w północnej stronie Przejcowa, dzięki temu 
ocalała przed zabraniem w jasyr tatarski. 
Na osadę Przejców składało się 13 domów 
i folwark, lecz niestety spalili ją Tatarzy. Po 
najeździe tatarskim osada odbudowała się 
i Książę Cieszyński jako lenno za zasługi 
wojenne nadał ją rycerzowi Przecisławowi, 
od imienia którego powstała nazwa Przej-
ców. Na znak zwycięstwa oręża polskiego 
nad Tatarami Przecisław zasadził wokół 
folwarku 24 dęby ułożone w kształt pod-
kowy. Do dzisiaj zachował się jeden z nich 
- pomnik przyrody, można go podziwiać 
naprzeciw gospodarstwa Jana Bartusia.

Ze względu na to, że żona Przecisława 
nie chciała tu zamieszkać, Przejców został 
sprzedany kolonistom niemieckim, bra-
ciom Wagnerom. Jeden z nich chodził do 
zamożnej chłopki, której mąż był zazdro-
sny i w kłótni zabił młodszego z braci, za 
co go osądzono, umieszczono w więzieniu 
zatorskim, później powieszono. Pozosta-
ły przy życiu Wagner sprzedał Przejców 
hrabiemu Wawrzyńcowi Myszkowskie-
mu, którego nazywano Wawrzkiem, za 40 
talarów kazimierzowskich (za l talara kupo-
wano 2 woły).

Książę Janusz z Zatora nie zgodził się 
dać wody ze stawów hrabiemu Myszkow-
skiemu i dlatego na polowaniu hrabia zabił 
księcia Janusza. Po tym zajściu Myszkow-
ski ukrywał się przez 2 lata, ale w koń-
cu udał się do króla Kazimierza Wielkie-
go, przyznając się do winy. Król kazał go 
publicznie wychłostać (co było wówczas 
dla szlachcica wielką zniewagą), a jego 
majątek - zamek w Spytkowicach oddał 
biskupstwu krakowskiemu. Podległe mu 12 
wsi z przysiółkami po prawej stronie Skawy 
i Wisły włączył do Księstwa Zatorskiego, 
a za wojenne zasługi darował życie hrabie-
mu Myszkowskiemu. Następnie Myszkow-
ski odkupił Przejców za 40 talarów kazi-
mierzowskich i od tego czasu panowali tu 
Myszkowscy.

Hrabia miał dwóch synów: Wacława 
i Mikołaja. Mikołaja osadził na dobrach 
w Przejcowie, zaś Wacława wyposażył w 
ziemie na bagnach, osuszając je. Wykona-
no w ten sposób 12 stawów rybnych nada-
jąc im nazwę Przyrąb. Mikołajowi urodziło 

się 6 córek i, wreszcie, upragniony syn Jan. 
Żona Mikołaja z wielkiej radości dostała 
psychozy poporodowej i biegając po gór-
nym i dolnym ogrodzie wołała „przecie 
syn, przecie syn”, od czego prawdopodob-
nie powstała nazwa Przeciszów. Najstarsza 
z córek Mikołaja nie mogła zgodzić się z 
bratem Janem i umierając, przekazała swoje 
dobra w Łowiczkach ojcom Benedyktynom 
z Tyńca, którzy zamieszkali w dworku obok 
dworu w Przeciszowie, urządzając tam 
kaplicę. Benedyktyni zażądali od miejsco-
wego proboszcza 14 domów chłopskich w 
Łowiczkach, ażeby mieli chłopów do pracy 
i składania im dziesięciny. Doszło do sporu 
między Benedyktami a proboszczem, spra-
wa oparła się o Rzym. Ostatecznie wygrał 
proboszcz. Benedyktyni byli zmuszeni 
sprzedać majątek Łowiczki, a za uzyskane 
w ten sposób pieniądze mieli utrzymanie do 
śmierci, po której pochowano ich w obrębie 
dworku, po południowej jego stronie.

Hrabia Jan Myszkowski zmarł w 1750 
roku na hiszpankę. Po śmierci postawiono 
mu pomnik na cmentarzu chorób zakaźnych 
w Bażantarni. W 1935 roku byłem na tym 
cmentarzu i widziałem zniszczony pomnik 
ze szczątkami napisu: Jan 1750 rok. Hrabi-
na Myszkowska z dwoma córkami i synem 
Kazimierzem pozostały w Przeciszowie. 
W roku 1794 hr. Kazimierz Myszkowski 
zebrał chłopów- ochotników i namówił ich 
do wzięcia udziału w insurekcji kościusz-
kowskiej, odział ich w sukmany, rogatyw-
ki, a bronią ich były kosy na sztorc. Dnia 
23 marca 1794 roku, wczesnym rankiem 
wyszli z Przeciszowa- prowadził ich hrabia 
na koniu. Przez Wisłę przeprawili się łód-
kami i późnym wieczorem, lasami, dotar-
li do Krakowa. W dniu 25 marca wraz z 
wojskami kościuszkowskimi wyruszyli z 
Krakowa. Pierwszą potyczkę z Moskalami 
mieli pod Michałowicami, a wielką bitwę, 
uwieńczoną zwycięstwem pod Racławica-
mi. Następnie ruszyli na Warszawę, minęli 
Kielce i w walce z Moskalami pod Macie-
jowicami ponieśli klęskę. Z wyprawy tej 
wróciło tylko 14 chłopów, pozostali, łącz-
nie z hr. Myszkowskim, polegli. Tych, 
którzy wrócili, i tych, którzy polegli wdo-
wa po Kazimierzu Myszkowskim obdaro-
wała ziemią, po 75 morgów (były to duże 
role) dała 34 rodzinom, fornale otrzymali 
po 50 morgów, a swoim wyrobnikom po 
20 morgów.

Pozostałe grunty po obdarowaniu 
chłopów biorących udział w insurekcji 
kościuszkowskiej, hrabina Myszkowska 
wydzierżawiła Wawrzyńcowi Smolarkowi. 
Smolarek okazał się złym człowiekiem, bił 
chłopów, zamykał ich w piwnicach, dlatego 
też po 10 latach, po wygaśnięciu umowy, 

hrabina odebrała mu swoje grunty i prze-
kazała je swoim córkom, a one wynajęły 
agronoma i dalej uprawiały tę ziemię. Cór-
ki z biegiem czasu powychodziły za mąż, 
majątek sprzedały hrabiemu Potockiemu, a 
same zakupiły na Zwierzyńcu w Krakowie 
kamienicę. Resztą pieniędzy wywianowały 
swoje dzieci. Tak w Przeciszowie skończy-
ły się dzieje hrabiostwa Myszkowskich.

Herb 
Jastrzębiec

Herb 
Pilawa
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Z początkiem tego roku, podczas zebrania założycielskiego, powołano do życia 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Górniczych i Innych Branż Zawodowych 

w Piotrowicach. Tym samym w naszym sołectwie działają już dwie organizacje 
pozarządowe o podobnym profilu.

W styczniu powołano do istnienia 
zarząd stowarzyszenia, w skład którego 
weszli: Mieczysław Krawczyk - prezes, 
Aleksander Frączek – jego zastępca, Hali-
na Merta – sekretarz, Jan Boba – skarbnik 
oraz członkowie zarządu – Stanisław Twar-
dowski i Józef Zając.

Organizacja liczy 51 emerytów, wśród 
których 20 to panie. Zrzesza ona obecnie 
20 byłych górników, choć wiele wskazuje 
na to, że będzie ich więcej. W stowarzy-
szeniu znalazła się niewielka grupa osób, 
która wystąpiła z Koła Emerytów i Renci-
stów w Piotrowicach, jak również są tacy 
członkowie, którzy przynależą do obu ist-
niejących organizacji.

- W ubiegłym roku pojawiła się grupa 
inicjatywna, składająca się z trzech osób: 
Jana Boby, Aleksandra Frączka oraz prze-
wodniczącego Rady Gminy w Przeciszowie 
Franciszka Frączka, która doprowadzi-
ła do powstania stowarzyszenia. Przede 
wszystkim nasza organizacja jest niezależ-
na i samorządna. Naszym zamiarem jest 
pozyskiwanie środków finansowych między 
innymi od kopalni, gdyż wielu mieszkańców 
Piotrowic, ale nie tylko, było zatrudnionych 
i pracowało pod ziemią. Choć oczywiście 
miejsce znajdzie u nas każdy emeryt – 
zaznacza prezes Mieczysław Krawczyk.

Stowarzyszenie, które w czerwcu zare-
jestrowano w sądzie, jeszcze nie podję-
ło rozmów z dyrekcją KWK „Ziemowit”, 
ale wszystko jest na jak najlepszej drodze. 
Członek zarządu Stanisław Twardowski 
ma sporządzić listę górników – emerytów i 
udać się na rozmowy z kopalnią. Tego typu 
organizacje są chętnie dofinansowywane 
przez kopalnie.

Celami powstałego w Piotrowicach 
stowarzyszenia są: pozyskiwanie do swe-
go grona nowych emerytów, nawiązanie i 
podtrzymanie współpracy z Kołem Gospo-
dyń Wiejskich w Piotrowicach, Radą Sołec-
ką w Piotrowicach, Radą Gminy w Przeci-
szowie, organizacja wycieczek oraz wystaw 
np. fotografii czy prac plastycznych. Dzięki 
podjętym rozmowom z OSP w Piotrowi-
cach organizacja może nieodpłatnie korzy-
stać w strażnicy z obszernej sali.

Pomimo, iż Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów Górniczych i Innych Branż 
Zawodowych w Piotrowicach jest organi-
zacją istniejącą od niedawna, to może się 
ono pochwalić licznymi wycieczkami, zor-
ganizowanymi dla swych członków. Eme-
ryci z Piotrowic już odwiedzili: Muzeum 
Piwowarstwa w Tychach, Krynicę, cen-
trum pszczelarstwa w Kamiennej, Cie-
szyn, Wisłę, Ustroń, Pszczynę. Na jesień 

zaplanowano wycieczkę do Zawoi, gdzie 
szczególną atrakcją ma być spęd owiec z 
gór. Z kolei zima będzie czasem wyjazdu 
do teatru w Krakowie. Ponadto seniorzy 
obejrzą w Zabrzu koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”.

Zarząd stowarzyszenia zaplanował 
zorganizować w listopadzie Dzień Senio-
ra w Piotrowicach. Z kolei górnicy eme-
ryci zostaną w grudniu zaproszeni na 
Barbórkę.

Nasze działania, które przyczyniły się 
do zawiązania drugiej w Piotrowicach orga-
nizacji dla emerytów miały sens, ponieważ 
nadal są osoby, które nie chcą samotnie, w 
czterech ścianach spędzać jesieni swego 
życia. Skoro mamy członków, to oznacza, 
że jest taka potrzeba. Naszym najstarszym 
emerytem jest pan mający 86 lat, a naj-
młodszy liczy sobie 45 lat. Uważam, że w 
przyszłości nasze stowarzyszenie będzie się 
rozwijać i działać prężnie. Tym bardziej, 
że oferta dla emerytów będzie z czasem 
poszerzana o kolejne atrakcje – zapewnia 
prezes Krawczyk.

Ryszard Tabaka

Stowarzyszenie emerytów i Renci-
stów Górniczych i innych Branż zawo-
dowych w Piotrowicach składa serdeczne 
podziękowania Pani Jadwidze nowak, 
kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego 
w Przeciszowie oraz Franciszkowi Frącz-
kowi, przewodniczącemu Rady Gminy w 
Przeciszowie za okazaną pomoc.
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Już po raz kolejny zorganizowano w weekend, tym razem od 12 do 13 lipca, 
Święto Gminy Przeciszów, które zgromadziło tłumy na stadionie sportowym 

LKS Przeciszovia. Organizatorami tej cieszącej się niesłabnącym zainteresowaniem 
imprezy byli tradycyjnie Urząd Gminy w Przeciszowie oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Przeciszowie.

W sobotę, w pierwszy dzień obchodów 
święta naszej gminy przygotowano wiele 
gier i zabaw dla najmłodszych. Nasze zain-
teresowanie mógł wzbudzić występ orkie-
stry dętej, która od niedawna działa w gmi-
nie. Pomimo, iż zespół właściwie dopiero 
co rozpoczął swoja działalność, to może 
się pochwalić udanym występem, nagro-
dzonym brawami publiczności.

Mimo zapowiedzi nie odbyły się pre-
zentacje na scenie zespołów „Freestyle” z 
Piotrowic oraz Koła Gospodyń Wiejskich 

Szczególnego charakteru nabrał występ 
zespołu „Rad-Kert”, który obchodzi w tym 
roku jubileusz 5-lecia swego istnienia. W 
repertuarze znalazły się układy choreogra-
ficzne te sprzed lat, jak również najnow-
sze. Oczywiście nie odbyło się bez wrę-
czenia okolicznościowych statuetek, które 
wyrażały wdzięczność władz gminy za lata 
godnego reprezentowania przez „Rad-Kert” 
naszej miejscowości.

Publiczność z dużą niecierpliwością 
oczekiwała prezentacji Andrychowskiej 

Sponsorzy 
Święta Gminy Przeciszów:

l Rada Sołecka w Przeciszowie
l Bank Spółdzielczy w Zatorze
l Gminny Zakład Wodociągów i Kanaliza-

cji w Przeciszowie, Andrzej Całus
l Kółko Rolnicze Przeciszów, Stanisław 

Wolaś
l  Sklep spożywczy Lucyna Szklarska, 

Przeciszów 
l Kazimierz Całus z Przeciszowa
l Ryszard Cygan z Piotrowic
l Zakład fryzjerski, Beata Cisowska

za pomoc w zorganizowaniu Święta 
Gminy Przeciszów dziękujemy: Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Przeciszowie, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowi-
cach, Bogdanowi Bartusiowi, Bogusła-
wowi Tokarz, Dariuszowi Kowalczykowi, 
Krzysztofowi Kowalczykowi, Zbignie-
wowi Szafrańcowi, Piotrowi Całus, Grze-
gorzowi Szalonek, Stanisławowi Całus, 
Komisariatowi Policji w Zatorze, Sołtyso-
wi Przeciszowa Władysławowi Kozubowi, 
Annie i Markowi Mamica, Zygmuntowi 
Kurzakowi, Stefanowi Zajasowi, Pawło-
wi Sanak i Dawidowi Góral z Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Szcze-
panowi Osieckiemu, Kasi Chmurze, Mar-
cie Szymonek, Tomaszowi Matli oraz sta-
żystom i pracownikom publicznym Urzędu 
Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Przeciszowie.

Sponsorzy rajdu rowerowego:
Rada sołecka Przeciszów, Bar piwny, Doro-
ta Stokłosa, Kiosk - Bogusław Baranow-
ski, Piekarnia - Hajduk Henryk, Piekarnia 
- Robert Tyran  Polanka W., Radko - Rado-
sław Kozioł  Przeciszów, Edward Ganobis, 
Kazimierz Całus, Firma handlowa - Zdzi-
sław Iwanek, Wulkanizacja - Paweł Całus, 
Flejtuch Zdzisław, Sklep obuwniczo-odzie-
żowy - Płonka Kazimierz, Mechanika 
pojazdowa - Stanisław Matla, Sklep spo-
żywczy - Sławomir Adamik, Sklep spożyw-
czy - Lucyna Szklarska, Apteka prywatna - 
Ewa Wójcik, Koło Rowerowe „Cyklista” z 
Przeciszowa, Anbatex - Jerzy Batko, Sklep 
wielobranżowy - Karolina i Dariusz Kaspe-
rek  Głębowice, Koło Rowerowe „Cyklista” 
z Przecieszyna, Sklep spożywczy - Antoni 
Bartuś, Zakład fryzjerski - Dorota Polak, 
„Draco-bud” - Tomasz Załęski, Sklep spo-
żywczy - Krzysztof Mikołajewski, Sklep 
wielobranżowy - Grażyna Makuch  Piotro-
wice, Marek Mamica.

za pomoc w zorganizowaniu raj-
du rowerowego dziękujemy: Władysła-
wowi Kozub – sołtysowi Przeciszowa, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeci-
szowie, Komisariatowi Policji w Zatorze, 
Maltańskiej Służbie Medycznej z Oświęci-
mia, Dariuszowi Kowalczykowi, Krzysz-
tofowi Kowalczykowi, Żanecie Kajdas, 
Władysławie Czempińskiej oraz Pawłowi 
Szczepańczyk.

również z Pio-
trowic. Powo-
dem tego były 
opady deszczu 
oraz burza.

G w i a z d a 
Kapeli Podwórkowej „Andrusiki” oraz 
kabaretu „To nie my”. Z pewnością nikt się 
nie zwiódł a zabawy i śmiechu było co nie-
miara. Tym bardziej, że dzieci mogły w tym 
dniu chwytać cukierki spadające wprost z 
nieba, zrzucane z lotni.

Ostatni dzień obchodów święta gminy 
Przeciszów zakończył się zabawą tanecz-
ną, która trwała tylko do godziny 21.00, 
gdyż i tym razem aura nie pozwoliła na jej 
kontynuację.

Obok prezentacji na scenie, każdy kto 
przyszedł w tych dniach na stadion Przeci-
szovii, mógł sprawdzić się jako garncarz, 
zabawić się w wesołym miasteczku, pojeź-
dzić konno lub zapoznać się z ofertą sprze-
dawców na straganach.

Ryszard Tabaka

wieczoru Andrzej Rybiński i tym razem 
nie zawiódł publiczności. Artysta, który od 
lat występuje na scenie jest znany z takich 
przebojów jak: „Nie liczę godzin i lat”, 
„Pocieszanka” czy „Zima tuż”. Przybyła 
w tym dniu na stadion publiczność razem z 
artystą śpiewała wiele jego piosenek.

Na zakończenie pierwszego dnia impre-
zy odbyła się zabawa taneczna z zespołem 
„Sekret”, która niestety została zakłócona 
przez deszcz.

Niedziela rozpoczęła się rajdem rowe-
rowym, który bliżej został przedstawiony w 
informacji „Na rowerach” w tym wydaniu 
WGP. W ramach obchodów święta gminy 
powitano na stadionie uczestników rajdu i 
wręczono najlepszym zawodnikom nagro-
dy. Podczas prezentacji wystąpił na scenie  
zespół śpiewaczy „Same Swoje”, działają-
cego przy KGW w Przeciszowie. 
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W trzeci weekend września w Domu Kultury w Porąbce odbył 
się XIII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych, rozgrywa-
ny o Puchar Trzech Zapór Rzeki Soły. Nasz klub modelarski w 
tej prestiżowej rywalizacji odniósł sukcesy tak indywidualne, jak 
i zespołowe.

Ogółem 187 zawodników z 23 klubów modelarskich i indywi-
dualnych wystawiło aż 346 modeli. Takiej ilości prac nie widzieli-
śmy na żadnym organizowanym konkursie modelarskim. 

Poziom prac był bardzo wysoki. Pokazano wiele nowych mode-
li. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, a świadczyć o 
tym mogła ilość gości, którzy przyjechali weekend do Porąbki. 
Dodatkową atrakcją był pokaz sprzętu wojskowego zorganizowa-
ny tuż obok Domu Kultury.

Do rywalizacji o najwyższe trofea stanęli również modela-
rze z KM „Orzeł” w Przeciszowie. W konkursie zaprezentowali-
śmy 25 modeli. Wśród uhonorowanych uczestników znaleźli się 
w tym roku: Barbara Dudziak z modelem Bolesława Chrobrego, 
oraz Dariusz Matla z modelem czołgu T-40. Zespołowo nasz klub 
uplasował się na 9 miejscu.                         Łukasz Fuczek

Modelarze w Porąbce
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teofil Łabza, część 2

W rozwoju naukowym i awansie zawo-
dowym wspomagała go Rada macierzyste-
go Wydziału, która nadała stopnie nauko-
we, bądź wnioskowała do Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej o nadanie tytułu 
naukowego. Pracę doktorską pt. „Wpływ 
trzech poziomów nawożenia mineralnego 
w płodozmianie na zawartość przyswajal-
nego fosforu i potasu w glebie lessowej” 
obronił w 1979 r. (promotor doc. dr hab. 
Józef Reichert), zaś kolokwium habilitacyj-
ne w oparciu o dorobek naukowy i rozpra-
wę habilitacyjną pt. „Ekologiczne i rolnicze 
aspekty zachwaszczenia upraw zbożowych 
i okopowych w województwie krakow-
skim” pozytywnie odbył w 1995 r. Rozpra-
wa doktorska i habilitacyjna były wyróżnio-
ne Nagrodą Rektora Akademii Rolniczej w 
Krakowie. Tytuł profesora nauk rolniczych 
otrzymał w 2003 r.

Odbył staże naukowe: w Olsztynie 
(1974 r.), w Plovdiv (1976 r.) oraz prze-
bywał z misjami naukowymi lub w celach 
konsultacji naukowych w uczelniach rol-
niczych lub instytutach naukowych m.in. 
w Pradze (1984), Plovdiv (1988), Kijowie 
(1990), Dijon (1997), Corku (2002), Wied-
niu (2005), Kownie (2006).

Opublikował około 190 opracowań, w 
tym połowa to prace twórcze, około 70 arty-
kułów i komunikatów naukowych, blisko 
30 prac popularnych. Posiada także liczne 
prace nie opublikowane (ekspertyzy i syn-
tezy wieloletnich badań).

Większość prac naukowych prof. Teo-
fila Łabzy powstała w oparciu o wielolet-
nie eksperymenty polowe lub obserwacje 
terenowe prowadzone systematycznie do tej 
pory, od ponad 30 lat. Wymaga tego dys-
cyplina naukowa - agronomia, a szczegól-
nie specjalność, którą reprezentuje - ogólna 
uprawa roli i roślin, gdzie badane relacje: 
siedlisko - roślina -agrotechnika muszą być 
powtarzane wielokrotnie w czasie.

Prace doświadczalne prowadził w róż-
nych warunkach siedliskowych Polski połu-
dniowej (w RZD w Mydlnikach, w Stacji 
Doświadczalnej KOURiR w Czyrnej k. 
Krynicy, w Słomnikach k. Krakowa, w 
Głobikowej k. Dębicy). W ramach ekspe-
rymentów statycznych rozwiązywał m.in. 
zagadnienia związane z: oceną produkcyj-
ności zmianowań, członów i ogniw płodo-
zmianowych, wielkością i jakością plonów 
testowanych roślin, oddziaływaniami pło-
dozmianów i badanych w nich czynników 
agrotechnicznych na fizykochemiczne wła-
ściwości roli, oceną aktualnego zachwasz-
czenia łanu, z nawozowym wykorzystaniem 

Redakcja 

„Wieści 
gminy 

Przeciszów” 
zaprasza 

do umieszczania reklam 
na swoich łamach

odpadów poprodukcyjnych i gospodar-
skich, z określeniem rolniczej przydatno-
ści pestycydów.

Największe uznanie prof. Teofilowi 
Łabzie przyniosły badania i prace nad roz-
mieszczeniem oraz uwarunkowaniami eko-
logicznymi występowania chwastów sege-
talnych w różnych warunkach siedlisko-
wych Polski południowej (b. województwa 
krakowskie, tarnowskie i nowosądeckie). 
Obejmowały one takie zagadnienia, jak: 
zachwaszczenie upraw rolniczych, głów-
nie zbóż i okopowych, zmiany zachwasz-
czenia upraw postępujące w czasie, wyko-
rzystania chwastów jako bioindykatorów 
do oceny siedlisk polnych, zachwaszczenie 
odłogów i postępowanie z terenami okreso-
wo wyłączonymi z użytkowania rolnicze-
go. Dzięki tym pracom stał się uznanym 
w Polsce wśród badaczy rolników i bota-
ników, specjalistą -herbołogiem. Opraco-
wane unikalne mapy występowania chwa-
stów wraz ze stopniami zagrożenia przez 
nie roślin uprawnych, na tle kompleksów 
glebowo-rolniczych należą do unikalnych 
w Europie. Zajmuje się roślinnością towa-
rzyszącą uprawom rolniczym nie tylko z 
punktu widzenia szkodliwości rolniczej 
ale swoje zainteresowania kieruje także na 
gatunki ginące.

Prof. T. Labza jest bardzo aktywny w 
upowszechnianiu rezultatów badań w róż-
ny sposób: w gronie pracowników nauko-
wych, poprzez publikacje na łamach czaso-
pism naukowych, udział z referatami, bądź 
posterami w 60 konferencjach, sympozjach 
i kongresach krajowych i zagranicznych 
(Czechosłowacja, Ukraina, Węgry, Fran-
cja, Szwajcaria).

Prof. Teofil Łabza wypromował jed-
ną doktorantkę (2002 r.), sprawuje opiekę 

naukową nad dwoma przewodami doktor-
skimi. Pod jego kierunkiem prawie 100 
osób wykonało prace magisterskie i inży-
nierskie. Ma duży udział w rozwoju kadr 
naukowych z zakresu rolnictwa w Pol-
sce, poprzez opiniowanie dorobku na tytuł 
naukowy profesora nauk rolniczych, na 
stopnie doktora i doktora habilitowanego 
(12), recenzowanie projektów badawczych 
i artykułów naukowych (około 90).

Jest członkiem wielu towarzystw nauko-
wych, w kadencji 2007 - 2010 członkiem 
Komitetu Uprawy Roślin Polskiej Akade-
mii Nauk. Dwukrotnie otrzymał Nagro-
dę Ministra Edukacji Narodowej, wyróż-
niony m. in. Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej.

Noty biograficzne: Złota Księga Nauki 
Polskiej - Naukowcy Zjednoczonej Europy 
(2005), Współcześni Uczeni Polscy (2006), 
Kronika Nauki Polskiej (2007), Złota Księ-
ga Nauk Przyrodniczych (2008).

Gwarantujemy 
atrakcyjne 
warunki 

i niską cenę
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W poprzednim numerze poznaliśmy 
„nowego plebana” parafii Piotrowice i 
mogliśmy stwierdzić, że swoją kapłańską 
pracę jako proboszcz rozpoczął on od wielu 
inwestycji. Ta jego działalność, która zosta-
ła przedstawiona w poprzedniej części jest 
tylko niewielką częścią tego co dalej pisze 
„Kronika”:

„W miesiącu czerwcu 1901 roku wyko-
nał Goławiecki z Zatora 6 lichtarzy na wiel-
ki ołtarz za kwotę 120 zł. Kwota ta powsta-
ła z legatu świętej pamięci Jana Kozaka…

W miesiącu czerwcu 1902 roku spra-
wiono ze składek chorągiew czerwoną z 
obrazem Maryi Panny Różańcowej i św. 
Franciszka…

Magdalena Czopek, stara panna, opra-
wiła 14 stacji Drogi Krzyżowej razem z 
ramami za kwotę 450 zł. Stacje namalował 
Ludwik Stankiewicz, rzeźbiarz z Oświęci-
mia. Stacje te poświęcił 6 lipca 1902 roku 
ks. Jacek Deszczułka, Gwardian z Kęt, a 
następnie w tymże dniu w obecności licznie 
zgromadzonego ludu – był to dzień odpu-

stowy – dokonał kanonicznego zaprowa-
dzenia Drogi Krzyżowej. 

W styczniu 1903 roku wstawiono do 
kościoła 12 nowych ławek (dotąd nie było 
żadnych) za kwotę 144 zł – kwotę tę zło-
żyły strony po 3 zł za miejsce. Ławki te 
zostały wykonane w pracowni pana Sta-
nisława Jarząbka, rzeźbiarza w Kętach. W 
dniu 10 lutego sprowadzono z Krakowa od 
brązownika Jarry 6 lichtarzy fernajzowa-
nych do ołtarza Matki Bożej Różańcowej 
za kwotę 110 zł.

Również 10 lutego zebrany Komitet 
parafialny uchwalił jednogłośnie obrać z 
przedsiębiorstw budowę nowej plebanii. 
W dniu 10 marca nastąpiło otwarcie ofert 
na budowę plebanii. 

Utrzymała się oferta pana Józefa Tabor-
skiego z Rząski koło Krakowa za cenę 
16 419 zł. Dodatkowo zobowiązał się pan 
Taborski bez wynagrodzenia wykopać 
studnię.

Marjanna Mostowi rodem ze Spytkowic 
sprawiła nowy Paschał za cenę 18 zł.

W maju sprawiono lampularz przed 
wielki ołtarz za 110 zł, a ze składki mło-
dzieży wypłacono kielich za 16 zł i kupio-
no puszkę na Hostię za 6 zł.  Sprawiono 
także ze składek figurę Matki Bożej Majo-
wej, którą wykonał pan Przybylski w Kra-
kowie za 22 zł.

W miesiącu czerwcu wyzłocił i poma-
lował pan Haltof, złotnik z Krakowa, ołta-
rzyk pod wezwaniem Najsłodszego Serca 
Pana Jezusa za kwotę 250 zł.

W tymże miesiącu wstawiono dwa 
nowe obrazy do tegoż ołtarza, to jest: Ser-
ca Pana Jezusa i św. Antoniego, wartości 
100 zł.

W dniu 20 lipca około godziny 9.00 
wieczorem, spadł w Piotrowicach grad 
wielkości orzecha włoskiego, który wybił 
kilka szyb na plebanii i w kościele. Ponad-
to w południowej i wschodniej części Pio-
trowic poniszczył urodzaje.

W dniu 19 sierpnia zrzekł się z kon-
traktu budowy plebanii pan Józef Taborski, 
dlatego zawarto kontrakt na tych samych 
warunkach z panem Pawłem Chrostkiem, 
majstrem murarskim z Nowego Bierunia.

W dniu 14 września 1903 roku poświę-
ciłem kamień węgielny pod plebanię w 
obecności ks. Józefa Michalaka, probosz-
cza Gierałtowic, majstra budowy i kilku 
członków z gminy.

W dniu 14 października poświęci-
łem nową studnię wymurowaną przy 
plebanii.”

Publikacja ma miejsce za zgodą ks. Jana 
Kordaczka

cdn.Jacek Fedorowicz
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Szkolne Koło Scrabble założono w 
Zespole Szkół Podstawowo – Gim-

nazjalnych w Przeciszowie – Podlesiu 
we wrześniu 2005 roku przez nauczy-
ciela historii Magdalenę Kurzak. 

Jego celem jest rozwijanie umiejętności 
logicznego myślenia, pogłębianie zasobu 
słownictwa używanego przez młodzież i 
motywowanie uczniów do samodzielnego 
zdobywania wiedzy z różnych źródeł.

Pierwszym sprawdzianem zdolności i 
umiejętności członków Koła był udział w 
Skrablomarszu zorganizowanym 17 paź-
dziernika 2005 roku przez Ośrodek Kultu-
ry w Zatorze i Zatorski Klub Skrablowy, 
gdzie wśród 13 drużyn – reprezentacji szkół 
z Zatorszczyzny i sąsiadujących gmin – 
trzyosobowy zespół w składzie: Katarzyna 
Chmura, Marta Szymonek i Jerzy Michałek 
zajął drużynowo I miejsce. Po tym sukcesie 
nastąpiły kolejne. 

do najważniejszych osiągnięć nale-
ży zaliczyć:
l Uczestnictwo w Zatorskiej Lidze 

Scrabblowej, zorganizowanej 24 listopa-
da 2006 roku, w której uczniowie: Piotr 
Dudczyk - zdobył I miejsce, Błażej Fuczek 
- zdobył III miejsce, Rafał Horoszko - 
wywalczył V miejsce.

l Udział w Ogólnopolskim Turnieju 
Scrabblowym „I Mistrzostwa Doliny Kar-
pia w Scrabble” zorganizowanym 18 i 19 
marca 2006 roku w Graboszycach, gdzie 
uczniowie: Piotr Dudczyk zajął II miej-
sce, a Błażej Fuczek miejsce IV w katego-
rii juniorów,

l 14 października 2006 roku czte-
rech uczniów reprezentowało szkołę w IV 
Mistrzostwach Polski Szkół w Scrabble, 
zorganizowanych w Zabrzu. W zawodach 
uczestniczyły 33 drużyny, czyli 66 zawod-
ników w dwóch kategoriach: szkoły pod-
stawowe (5 drużyn) oraz szkoły gimnazjal-
ne i ponadgimnazjalne (28 drużyn). W tym 
ogólnopolskim turnieju dla młodzieży szkół 
z całej Polski, Gimnazjum w Przeciszowie 
– Podlesiu reprezentowały dwie drużyny 
scrabblowe. Wśród 28 ekip z gimnazjów, 
liceów i techników, po pasjonujących poje-
dynkach pierwsza drużyna w składzie: Piotr 
Dudczyk i Błażej Fuczek zajęła IX miejsce, 
a druga drużyna w skład której wchodzili: 
Rafał Horoszko i Przemysław Wójcik upla-
sowała się na miejscu XIII. Był to wielki 
sukces naszych uczniów, którzy w zmaga-
niach słownych pokonali pozostałe druży-
ny z całej Polski (m.in. z Warszawy, Wro-
cławia, Legnicy, Nysy, Żyrardowa, Zabrza, 
Bytomia, Katowic, Bydgoszczy).

inne osiągnięcia:
l 27 listopada 2005 roku, Andrzejko-

wy Turniej Scrabble zorganizowany przez 

Zatorski Klub Skrablowy i Ośrodek Kultury 
w Zatorze – VII miejsce – Piotr Dudczyk,

l 27 grudnia 2005 roku, Turniej Scrab-
ble „Na koniec sezonu” – VI miejsce – Piotr 
Dudczyk,

l styczeń 2006 roku, Zimowy Tur-
niej Scrabble o Puchar Lodowy – V miej-
sce – Piotr Dudczyk, VIII miejsce – Bła-
żej Fuczek,

l 23 kwietnia 2006 roku, Wiosen-
ny Turniej Scrabble – VII miejsce – Piotr 
Dudczyk,

l 2 czerwca 2006 roku, Słoneczny 
Turniej Scrabble – IV miejsce – Piotr Dud-
czyk, VII miejsce – Rafał Horoszko,

l 6 sierpnia 2006 roku, Wakacyjny 
Turniej Scrabble – VII miejsce – Błażej 
Fuczek, VIII miejsce – Piotr Dudczyk,

l 26 listopada 2006 roku, Andrzejko-
wy Turniej Scrabble – VI miejsce – Błażej 
Fuczek, VIII miejsce – Rafał Horoszko,

l 8 października 2006 roku, Jesien-
ny Turniej Scrabble – III miejsce – Piotr 
Dudczyk,

l 28 stycznia 2007 roku, Zimo-
wy Turniej Scrabble – V miejsce – Rafał 
Horoszko,

l 3 lutego 2007 roku, VII Mistrzostwa 
Podhala w Zakopanem w kategorii senio-
rów, gdzie nasi juniorzy mogli zmierzyć się 
z najlepszymi scrabblistami w Polsce. Rafał 
Horoszko zajął 26 miejsce,

l 17 czerwca 2007 roku, Letni Turniej 
Scrabble – IV miejsce – Błażej Fuczek.

Pragnę bardzo serdecznie 
podziękować rodzicom za wspar-
cie finansowe zdolnych scrab-
blistów: państwu Dudczykom, 
Fuczkom i Horoszkom, Komite-
towi Rodzicielskiemu działające-
mu w gimnazjum w Przeciszowie 
– Podlesiu, pracownikom Domu 
Kultury w Zatorze oraz Zatorskie-
mu Klubowi Skrablowemu.

Współpraca z rodzicami i 
wymienionymi instytucjami przy-
czyniła się do sukcesów naszych 
uczniów. 

Przede wszystkim dziękuję 
naszym wspaniałym uczniom, 
którzy w sposób systematyczny 
uczestniczą w spotkaniach Szkol-
nego Koła Scrabblowego, a na 
zawodach ogólnopolskich junio-
rów, czy seniorów nie odczuwają 
kompleksu wobec innych drużyn 
z dużych miast Polski.

Opiekun Szkolnego Koła Scrabble
Magdalena Kurzak
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KUPON nr 7
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nk

ur
s Na nasz quiz fotograficzny ogłoszony w ubiegłym numerze 

WGP nadeszły trzy prawidłowe odpowiedzi. 

zwycięzcami naszego konkursu zostali: 

zofia Jurecka, Małgorzata Bartuś oraz Jakub Sanak.
Serdeczne gratulujemy!

Na laureatów czekają nagrody. Prosimy 
o ich osobisty odbiór w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Przeciszowie.

Opublikowane zdjęcie przedstawiało: 
Dom Państwa Wojtaszczyków przy obecnej 
ul. Topolowej w Przeciszowie.

Mamy jak zwykle dla Państwa kolejną 
zagadkę fotograficzną. Pytanie brzmi, co 
przedstawia zamieszczone obok zdjęcie?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na kar-
tach pocztowych z naklejonym kuponem 
lub doręczyć osobiście do redakcji, miesz-
czącej się w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Przeciszowie.

zapraszamy do wspólnej zabawy!
Redakcja

Seniorzy sezon 2008/2009
Terminarz rozgrywek Vi Ligi Małopolski zachodniej (jesień 2008)
1. Zgoda Malec – Przeciszovia   0-3

2. Przeciszovia – Hejnał Kęty   2-0

3. Laskowianka Laski – Przeciszovia   0-4

4. Przeciszovia – Iskara Brzezinka   1-0

5. SPRiN Regulice – Przeciszovia   0-1

6. Przeciszovia – Stanisław  2-0

7. Iskra Klecza – Przeciszovia  0-3

8. Przeciszovia – Cedron Brody    3-0

9. Bukowno – Przeciszovia   1-6

10. Przeciszovia – Maków Podhalański   04.10.2008 godz. 15.00

11. Unia Oświęcim – Przeciszovia 11.10.2008 godz. 15.00

12. Przeciszovia – Sokół Przytkowice   18.10.2008 godz. 15.00

13. Olimpia Chocznia – Przeciszovia   26.10.008  godz. 14.00

14. Gromiec – Przeciszovia   02.11.2008  godz. 13.00

15. Przeciszovia – Kalwaria Zebrzyd.   09.11.2008 godz. 13.00

Na 9 dotychczas rozegranych meczów nasza drużyna wygrała 
wszystkie spotkania i prowadzi w rozgrywkach. Strzeliła 25 bra-
mek tracąc tylko jedną. 

Dzięki pomocy wójta, Urzędu Gminy w Przeciszowie oraz fir-
my „Radko” mamy realne szanse na awans do V ligi.

trampkarze i juniorzy
Do rozegrania pozostało 3 mecze.

11.10.2008  Przeciszovia – Palczowice

18.10.2008  Grojec – Przeciszovia

25.10.2008  Przeciszovia - Poręba

W niedzielę 31 sierpnia siatkarze w piłce plażowej walczyli o 
Puchar Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy w Prze-
ciszowie. Już po raz drugi zorganizowano w Piotrowicach turniej 
piłki plażowej. Wystartowało dziewięć dwuosobowych zespołów. 
Wśród nich były ekipy z Piotrowic, Osieka, Zatora, Oświęcimia.

Po zaciętym finale turniej wygrali Artur Kolonko i Tomasz 
Kramarczyk z Osieka. Drugie miejsce wywalczyli bracia Artur i 
Adrian Radwańscy z Oświęcimia. Puchar za I miejsce oficjalnie 
wręczył Adam Madeja, radny Gminy Przeciszów.

M. Noworyta

LKS Piotrowice
Terminarz rozgrywek seniorów kl. a – sezon 2008/2009
Rozegrano już 10 meczów. 

Bulowice – Piotrowice  12.10.2008   godz. 11.00

Piotrowice – Osiek   19.10.2008   godz. 15.00

Przecieszyn – Piotrowice   26.10.2008   godz. 14.00

LKS 
Przeciszovia

II turniej siatkówki plażowej
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PRAWO NA 
CO DZIEÑ

02.06 – nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę i nieroztropność 
właściciela, skradł telefon komórkowy m-ki nokia 6300, który 
ten pozostawił na stoliku podczas festynu w Przeciszowie.

04.06 – mieszkańcy ul. Podlesie zatrzymali na gorącym uczynku 
mieszkańca Lasu, który usiłował skraść samochód fiat.

08.06 – nieznani sprawcy zaprószyli ogień w niezamieszkałym 
budynku przy ul. Krakowskiej w Przeciszowie. Ogień udało 
się ugasić.

23.06 – podczas prac przy wymianie dachu w budynku na terenie 
Przeciszowa doszło do nieszczęśliwego wypadku. Z wysoko-
ści kilku metrów spadł z drabiny młody mężczyzna, doznając 
ciężkich obrażeń ciała. Według ustaleń wcześniej spożywał 
alkohol.

27.06 – w godzinach przedpołudniowych nieznani sprawcy wyła-
mali drzwi wejściowe do kościoła w Przeciszowie. Prawdopo-
dobnie dokonali tego z zamiarem kradzieży, a odstąpili od tego 
być może spłoszeni przez przypadkowe osoby.

25.07 – nieznani sprawcy włamali się do sklepu w Piotrowicach przy 

Co to jest obrona konieczna ? kiedy mogę się 
bronić w ramach obrony koniecznej ?

Działanie podjęte w ramach obrony koniecznej jest działaniem 
zgodnym z prawem, wobec czego nie stanowi ono ani przestęp-
stwa, ani czynu niedozwolonego w rozumieniu prawa cywilnego 
(art.423 kodeksu cywilnego).

obrona konieczna art. 25 kodeksu karnego
Art.25. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecz-

nej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro 
chronione prawem.

§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szcze-
gólności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny 
do niebezpieczeństwa zamach, sąd może zastosować nadzwyczajne 
złagodzenie kary ,a nawet odstąpić od jej wymierzenia. 

§ 3. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli przekroczenie 
granic obrony koniecznej było wynikiem strachu lub wzburzenia 
usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. 

W obronie koniecznej zamach pochodzi wyłącznie od człowie-
ka, który bije, gwałci, kradnie pozbawia wolności, usiłuje zabić 
itp. Mamy wówczas prawo bronić się i odpierać zamach kierując 
swoje działanie przeciwko napastnikowi.

-Osoba zaatakowana nie ma obowiązku ratowania się uciecz-
ka ani ukrywania przed napastnikiem. Nie musi ostrzegać go, że 
zamierza się bronić.

-to napastnik musi sobie przypisać winę za szkody czy uszczer-
bek, jaki poniósł z rak odpierającego zamach.

-obrona konieczna nie jest rycerskim pojedynkiem. Odpiera-
jącemu zamach wolno użyć wszelkich dostępnych środków, które 
są potrzebne do jego odparcia. 

Nie można jednak czynić ze swego prawa użytku, który by był 
sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, bowiem nadmiar 
intensywności obrony, jak i rażąca dysproporcja między niewielką 
wartością dobra ratowanego a szczególnie znaczna wartością dobra 
poświęconego - odbiera obronie charakter działania koniecznego 
do odparcia zamachu.

Nie możemy np. strzelać z broni palnej do osoby która kradnie 
owoce z naszej działki, gdyż było by to przekroczenie granic obro-
ny koniecznej, ale jeżeli na wskutek naszej  interwencji  wzywa-
jącej sprawcę do zaprzestania i opuszczenia działki ten zaatakuje 
nas nożem lub innym niebezpiecznym narzędziem to użycie broni 
będzie mieściło się w ramach obrony koniecznej.

- za przekroczenie granic obrony koniecznej można uznać 
zarówno nieuzasadnione użycie broni palnej, jak i sposób jej uży-
cia (np. strzał w głowę zamiast w nogi).

- świadome (umyślne) godzenie w życie napastnika, gdy 
zamach nie stanowił gwałtu na osobie, a skierowany był np. prze-
ciw mieniu (zastrzelenie złodzieja kradnącego deski z posesji), 
stanowi przekroczenie prawa do obrony koniecznej.

-nie jest obroną konieczną szykowanie się do przyszłych zama-
chów, np. gdy podłączymy siatkę ogrodzenia do prądu dla zapew-
nienia bezpieczeństwa. Zamach musi być bezpośredni tu i teraz.

- uczestnicy bójki nie korzystają z prawa do obrony koniecznej, 
są oni wszyscy zarazem napastnikami i napadniętymi

- jeśli jednak uczestnik bójki wycofał się z niej (w sposób rze-
czywisty i jednoznaczny, a nie taktyczny), to atak na niego daje 
prawo do obrony koniecznej.

Interweniujący, który chce rozdzielić bijących się, odebrać im 
niebezpieczne narzędzia, działa w obronie koniecznej.

Art.25 § 3 Kodeksu karnego (Sąd odstępuje od wymierzenia 
kary - nie może ukarać jeśli przekroczenie granic obrony koniecz-
nej było wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionego 
okolicznościami zamachu) - regulacja ta zmierza do rozwiązania 
takich sytuacji konfliktowych, w których - w świetle prawa - nastą-
piło przekroczenie granicy obrony koniecznej, ale w odczuciu spo-
łecznym sprawca ekscesu jest usprawiedliwiony i nie zasługuje na 
ukaranie. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy zamach 
nastąpił w warunkach usprawiedliwiających silne wzburzenie 
odpierającego, po czym okazało się, iż zamach ten nie był bez-
pośrednio wymierzony w życie lub zdrowie jednostki (np. nocne 
włamanie do mieszkania w celach rabunkowych i podjecie przez 
przerażonego mieszkańca drastycznych środków skutkujących 
śmiercią napastnika).

Podmiotem zamachu, o jakim mowa w art. 25 k.k., może być 
tylko człowiek. Odwracanie niebezpieczeństwa, grożącego dobru 
chronionemu prawem od zwierzęcia lub rzeczy, należy oceniać w 
ramach przepisów o stanie wyższej konieczności /art. 26 k.k./.

Sąsiad

ul. Andrychowskiej dokonując następnie kradzieży towarów.

29.07 – w Piotrowicach na ul. Andrychowskiej zatrzymano miesz-
kańca tej miejscowości, który w stanie nietrzeźwym kierował 
samochodem fiat punto.

03.08 – w Przeciszowie na ul. Podlesie zatrzymano mieszkańca 
tej miejscowości, który w stanie nietrzeźwym kierował samo-
chodem ford.

23.08 – mieszkaniec Gierałtowic został zatrzymany na terenie 
Piotrowic podczas kierowania w stanie nietrzeźwości samo-
chodem opel astra.

12.09 – pracownicy RSP w Przeciszowie ujawnili próbę podpa-
lenia zgromadzonej w pobliżu obory pryzmy z zafoliowany-
mi balami kiszonki. Na szczęście ogień nie zdołał się rozprze-
strzenić. Policja oczekuje informacji w tej i innych sprawach 
od czytelników.

13.09 – policjanci zatrzymali poszukiwanego mieszkańca Lasu, 
którego następnie osadzono w zakładzie karnym. Osobnik ten 
pomimo wyroków w zawieszeniu za jazdę w stanie nietrzeź-
wym na rowerze i samochodem dokonywał nadal takich czy-
nów. Teraz będzie miał czas w więzieniu na przemyślenie swo-
jego postępowania.

KRONPOL
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oprac. Wioletta Stokłosa

Urodzenia:
czerwiec
1. Emilia Sołtysik                                         Przeciszów

lipiec
1. Nicola Ściera                                      Piotrowice
2. Natalia Żaczek                                          Przeciszów
3. Sebastian Żaczek                                      Przeciszów
4. Rafał Saferna                                             Przeciszów 
5. Zofia Kabzińska                                        Przeciszów
6. Emilia Marsowicz   Piotrowice
7. Patryk Kowalski   Piotrowice
8. Iga Żebro    Przeciszów

sierpień
1. Dominik Noga                                            Przeciszów
2. Natan Stachura                                          Piotrowice
3. Milena Zaporowska                                    Piotrowice
4. Jakub Kupiec                                              Przeciszów
5. Klaudia Momot                                            Las
6. Jan Kwiatkowski                                          Las
7. Paulina Gorczyca                                        Przeciszów
8. Paulina Tobiczyk                                          Piotrowice

wrzesień
1. Krystian Rusin    Przeciszów
2. Oliwia Lelito    Przeciszów
3. Julia Knapik    Przeciszów

małżeństwa:
czerwiec
1. Katarzyna Cuber                        Piotrowice
    Paweł Kucharski                       Będzin
2. Grzegorz Szalonek   Przeciszów
   Ilona Kremińska    Oświęcim
3. Paweł Wolny    Piotrowice
     Elżbieta Mazgaj   Palczowice
4.Tyrna Artur               Przeciszów
     Mariola Stachura   Zator

lipiec
1. Katarzyna Tyrna                       Przeciszów
    Mateusz Radzik                          Nekło
2. Przemysław Fuczek                    Przeciszów
    Małgorzata Barnacka                  Przeciszów
3. Krzysztof Tobiczyk   Piotrowice
   Justyna Gerc    Skawina
4. Marek Kutek    Przeciszów
   Urszula Pietrzak    Świdnik
5. Grzegorz Mus    Las
   Celina Leśniak    Rudze
6. Małgorzata Antecka   Piotrowice
   Patryk Żurek    Polanka Wielka

sierpień
1. Sebastian Sanak    Przeciszów
   Anna Szymańska   Przeciszów
2. Grzegorz Zajas    Przeciszów
   Anna Śliwińska    Kraków
3. Arkadiusz Salamon   Przeciszów
   Kamila Saganowska   Polanka Wielka

4. Marcin Kutek   Piotrowice
   Jadwiga Chrapek  Wieprz
5. Agnieszka Opiłka  Przeciszów
    Bartłomiej Tatar  Zator
6. Grzegorz Knapik  Przeciszów
   Anna Kościelnik   Przeciszów
7. Agnieszka Ochmańska  Piotrowice
   Sławomir Kurek   Głębowice
8. Żaneta Matla   Przeciszów
   Tomasz Rapka   Libiąż

wrzesień
1. Halina Knapik   Przeciszów
   Grzegorz Ślusarczyk  Bolęcin
2. Ariel Pacyga   Piotrowice
     Beata Płonka   Osiek
3. Dorota Balon                            Przeciszów
     Sławomir Michałek                    Przeciszów
4. Marcin Ślęzak                          Tarnobrzeg
      Marta Wróbel                          Przeciszów
5. Dariusz Pastuszka  Przeciszów
 Magdalena Cichoń  Bachowice
6. Szyjka Grzegorz  Chełmek
 Lidia Kolasa    Piotrowice
7. Jakub Hajduk    Przeciszów
 Izabela Jakubczyk  Przeciszów
8. Paweł Kaleński    Nidek
 Monika Brusik   Piotrowice
9. Artur Drabik   Lędziny
 Gabriela Kwaczała  Przeciszów
10. Dariusz Wiecheć  Zator
 Ewa Kuska   Przeciszów
11. Szymon Żmudka  Osiek
 Marzena Polak   Przeciszów
12. Jacek Herbut   Oświęcim
 Aleksandra Cuber  Piotrowice

Dożynki w Piotrowicach

ZgONy
czerwiec
4. Maria Głowa    76 lat                 Piotrowice

 lipiec
1. Bolesław Jarosz    69 lat                   Piotrowice
2. Jan Sekuła             72 lata                    Przeciszów
3. Janusz Toporek   42 lata                    Piotrowice
4. Władysław Kozub  77 lat                   Przeciszów

sierpień
1. Edward Kobylański    62 lata                Przeciszów
2. Janina Antecka          81 lat               Piotrowice
3. Józefa Pomietlak          84 lata              Przeciszów
4. Franciszek Mleczek    76 lat               Piotrowice
5. Stanisław Całus            70 lat               Przeciszów
6. Jan Kuwik                   64 lata        Przeciszów

wrzesień
1. Tadeusz Jarzyna        81 lat            Piotrowice
2. Stanisław Stachura 64 lata  Przeciszów
3. Dydak Hajduk  91 lat   Przeciszów
4. Maria Kosowska 91 lat   Przeciszów

październik
1. Zofia Mieszczan 79 lat   Przeciszów
2. Mieczysław Kowalczyk  72 lata   Przeciszów

1. Katarzyna Tyrna                       Przeciszów
    Mateusz Radzik                          Nekło
2. Przemysław Fuczek                    Przeciszów
    Małgorzata Barnacka                  Przeciszów
3. Krzysztof Tobiczyk   Piotrowice
   Justyna Gerc    Skawina   Justyna Gerc    Skawina
4. Marek Kutek    Przeciszów4. Marek Kutek    Przeciszów

    Małgorzata Barnacka                  Przeciszów
3. Krzysztof Tobiczyk   Piotrowice
   Justyna Gerc    Skawina

    Małgorzata Barnacka                  Przeciszów
3. Krzysztof Tobiczyk   Piotrowice
   Justyna Gerc    Skawina
3. Krzysztof Tobiczyk   Piotrowice
   Justyna Gerc    Skawina
4. Marek Kutek    Przeciszów
   Urszula Pietrzak    Świdnik

3. Krzysztof Tobiczyk   Piotrowice
   Justyna Gerc    Skawina

    Małgorzata Barnacka                  Przeciszów    Małgorzata Barnacka                  Przeciszów

1. Katarzyna Tyrna                       Przeciszów
    Mateusz Radzik                          Nekło
2. Przemysław Fuczek                    Przeciszów
    Małgorzata Barnacka                  Przeciszów
3. Krzysztof Tobiczyk   Piotrowice

1. Katarzyna Tyrna                       Przeciszów
    Mateusz Radzik                          Nekło
2. Przemysław Fuczek                    Przeciszów2. Przemysław Fuczek                    Przeciszów2. Przemysław Fuczek                    Przeciszów2. Przemysław Fuczek                    Przeciszów2. Przemysław Fuczek                    Przeciszów2. Przemysław Fuczek                    Przeciszów2. Przemysław Fuczek                    Przeciszów2. Przemysław Fuczek                    Przeciszów
    Małgorzata Barnacka                  Przeciszów    Małgorzata Barnacka                  Przeciszów    Małgorzata Barnacka                  Przeciszów    Małgorzata Barnacka                  Przeciszów    Małgorzata Barnacka                  Przeciszów    Małgorzata Barnacka                  Przeciszów
2. Przemysław Fuczek                    Przeciszów
    Małgorzata Barnacka                  Przeciszów    Małgorzata Barnacka                  Przeciszów    Małgorzata Barnacka                  Przeciszów

1. Katarzyna Tyrna                       Przeciszów

6. Małgorzata Antecka   Piotrowice
   Celina Leśniak    Rudze
6. Małgorzata Antecka   Piotrowice

   Justyna Gerc    Skawina
4. Marek Kutek    Przeciszów4. Marek Kutek    Przeciszów
   Urszula Pietrzak    Świdnik
5. Grzegorz Mus    Las
   Celina Leśniak    Rudze
6. Małgorzata Antecka   Piotrowice
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Dożynki w Piotrowicach
Od tradycyjnej pobudki rozpoczęły się dożynki 

w Piotrowicach. Miały one miejsce w niedzie-
lę, 24 sierpnia i niestety, zakończyły się w strugach 
deszczu.

Główne uroczystości z 
udziałem gospodarzy dożynek 
– Anny i Piotra Makuch odby-
ły się na placu obok OSP. W 
obrzędzie dożynkowym wzię-
li udział wójt Józef Klimczyk, 
przewodniczący Rady Gminy 
w Przeciszowie Franciszek Frą-
czek, sołtys Piotrowic Krystyna 
Smajek.

W części  ar tystycznej 
wystąpił zespół taneczny „Fre-
estyle”, działający przy szkole 
w Piotrowicach.

Zabawa taneczna przygoto-
wana na ten dzień zakończyła 
się przedwcześnie z uwagi na 
obfite opady deszczu.

(ryt)

Mszę świętą dziękczynną za udane zbiory odprawiono w 
kościele p.w.  Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Pio-
trowicach. W trakcie Eucharystii ksiądz poświęcił przyniesiony 
do świątyni wieniec dożynkowy.
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