
1Wieści Gminy Przeciszów (nr 2/2011)

2(22)
Kwiecień-czerwiec  2011

Cena 2,50 zł z VAT

W numerze m.in.:
s Jeziora śpiewały przez 20 lat

s Z nowym spojrzeniem na sprawy 

   -  rozmowa z Tomaszem Kosowsk im, 
przewodniczącym Rady Gminy Przeciszów

s Festyn rodzinny w Piotrowicach

s Co słychać u cyklistów?

ISSN 1895-7498



Wieści Gminy Przeciszów (nr 2/2011)2



3Wieści Gminy Przeciszów (nr 2/2011)

z 
gm

in
yGminne sprawy

Trwa remont murawy boiska LKS Prze-
ciszovia. Zadanie, które polega na odno-
wieniu murawy boiska metodą hydroob-
siewu, wykonuje firma Radko z Przeciszo-
wa. Wartość inwestycji to 59.500 zł brutto. 
Firma zakończy swój zakres robót do koń-
ca czerwca 2011 r. Następnie murawa musi 
przejść okres pielęgnacji. Boisko wraz z 
murawą będzie gotowe na wiosenne roz-
grywki w przyszłym roku. Przeciszovia na 
czas remontu gra na boisku w Zatorze.

garażu dla wozów strażackich. 
Remont jest możliwy do realizacji dzię-

ki włączeniu się naszej gminy do progra-
mu „Małopolskie remizy” w ramach kon-
kursu organizowanego przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego.

***
Gmina rozstrzygnęła przetarg na 

budowę placów zabaw przy naszych 
trzech przedszkolach. Inwestycja zakłada 

du Powiatu w Oświęcimiu Andrzej Skrzy-
piński. Miało to bezpośredni związek z 
prowadzonymi przez gminę rozmowami 
o współfinansowaniu projektu budowy 
Drogi Współpracy Regionalnej, jak rów-
nież opracowania studium strategii komu-
nikacyjnej na terenie powiatu oświęcim-
skiego przy uwzględnieniu DWR.

- Gmina Przeciszów chce współpra-
cować z powiatem i rozumie potrzebę 
poprawy komunikacji samochodowej 
na naszym terenie. Radni przegłosowali 
uchwałę i gmina wesprze te dwa projek-
ty. Jeden projekt dotyczy kwoty 8.700 a 
drugi 5.400 zł. 

Etatowy członek zarządu złożył dekla-
rację, że w następnym roku powiat przy-
stąpi do remontu ulicy Andrychowskiej 
w Piotrowicach na odcinku o długości 
570 m. Ta inwestycja będzie współfinan-
sowana przez nasz samorząd i powiat. Na 
temat budowy chodnika przy ulicy Pod-
lesie rozmowy nadal trwają i nie zapadły 
jeszcze ostateczne ustalenia – mówi wójt 
Przeciszowa Bogdan Cuber.

***
Obecnie jest przygotowywany kosz-

torys remontu ul. Kasztanowej w Piotro-
wicach metodą recyklingu. 

***
W ramach współpracy z powiatem 

będzie przeprowadzony remont rowu 
melioracyjnego graniczącego z Włosie-
nicą oraz rowu „u Kalisza”, biegnącego do 
ulicy Szkolnej. Rowy zostaną wyczyszczo-
ne, a brzegi umocnione. Koszt zadania to 
18.000 zł  zostanie pokryty po połowie.

***
Przedstawiciele naszej gminy odbyli 

spotkania z osobami odpowiedzialnym za 
drogi wojewódzkie i krajowe. W ich trakcie 
omówiono konieczność remontu chod-
nika oraz podjęto temat wycinki drzew 
i naprawy przepustu przy ulicy Szkolnej. 
Podczas innego spotkania zwrócono uwa-
gę na niedokończone zjazdy do posesji i 
złe odwodnienie ulicy Oświęcimskiej.

***
Dzięki podjętym działaniom przez 

naszą gminę czasowo zatrudniono bezro-
botnych w ramach prac interwencyjnych 
(dwie osoby) i społecznie użytecznych 
(11 osób). Bezrobotni znaleźli zatrudnie-
nie bezpośrednio w urzędzie lub jednost-
kach gminnych. 

Wynagrodzenie dla tych osób, któ-
re m.in. wykonują prace porządkowe 
jest współfinansowane przez Powiato-
wy Urząd Pracy w Oświęcimiu. Gmina 
zamierza zawnioskować do pośredniaka 
o kolejne miejsca dla bezrobotnych na 
prace interwencyjne przy usuwaniu skut-
ków powodzi.

(ryt)

***
Najważniejszą inwestycją prowadzoną 

obecnie przez naszą gminę jest budowa 
III etapu kanalizacji sanitarnej. Jest ona 
podzielona na cztery zadania. Zakres I 
zadania obejmuje obszar w obrębie ulic: 
Podlesie, Krótka, Oświęcimska, Kolejowa, 
Przecznica, Krakowska, Rzeczna. To zada-
nie będzie zakończone zgodnie z harmo-
nogramem w październiku tego roku.

Rozpoczęto realizację II zadania, obej-
mującego obszar w obrębie ulic: początek 
ul. Długiej, Strażacka, Polna, Wąska. Dru-
gie zadanie ma być zakończone do końca 
bieżącego roku.

Prace obejmują przede wszystkim 
wykonanie wykopów, ułożenie rurocią-
gów, montaż studzienek kanalizacyjnych 
oraz przepompowni, z przywróceniem 
terenu do stanu pierwotnego.

Warto pamiętać, że ten etap kanalizacji 
naszej gminy jest realizowany bez podłą-
czania do niej domów. Każde gospodar-
stwo domowe będzie wykonywało połą-
czenie samodzielnie i na własny koszt, 
gdyż tak stanowią aktualne przepisy.

***
Jesteśmy po przetargu na zadanie pn. 

„Remont pomieszczeń Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Przeciszowie”. Jego wykonawcą 
jest firma POLBUD Paweł Wróbel ze Spytko-
wic. Wartość zadania wynosi 73.202 zł brut-
to. Zadanie obejmuje remont pomieszczeń 
zaplecza socjalnego oraz dostawę i montaż 
instalacji odciągu spalin w pomieszczeniu 

również wydzielenie miejsc parkingowych 
dla samochodów w przypadku przedszko-
li w Przeciszowie i Piotrowicach. Zadanie, 
którego koszt wynosi 399.950 zł brutto, 
będzie realizowane w okresie wakacji.

***
Za kwotę ok. 135 tys. zł zakończono 

podstawowe remonty sieci dróg gmin-
nych. Prace polegały przede wszystkim 
na łataniu dziur. 

***
Do czerwca 2012 r., potrwa inna duża 

inwestycja gminna, polegająca na grun-
townej przebudowie stacji uzdatniania 
wody wraz z częściową wymianą instalacji 
wodociągowej. Obecnie jest remontowa-
ny budynek stacji.

***
Przy ulicy Topolowej będą remonto-

wane dwa przepusty wraz z zabezpiecze-
niem cieku Młynówka.

***
Gmina prowadzi rozmowy z PKP na 

temat wykupu gruntów starego torowi-
ska. Są one na etapie ich wyceny, lecz jak 
mówi wójt Bogdan Cuber – idą bardzo 
opornie. Z problemem torowiska, a przede 
wszystkim starego i niebezpiecznego 
mostu kolejowego nasze czasopismo już 
zapoznało czytelników.

***
W ostatniej sesji Rady Gminy Przeci-

szów wziął udział etatowy członek Zarzą-

Trwa remont murawy boiska, które będzie gotowe na wiosnę 2012 roku.
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Konkurs rozstrzygnięty!
12 kwietnia w Gminnej Bibliote-

ce Publicznej w Przeciszowie 
odbyło się podsumowanie Konkur-
su Plastycznego na Kartkę Wielka-
nocną, na który wpłynęło 157 prac. 
Były one wykonane różnymi tech-
nikami plastycznymi, w które dzieci 
włożyły dużo serca i pracy.

Na dętą nutę…
W czwartek, 31 marca w sali widowiskowej Gminnej Biblio-

teki Publicznej w Przeciszowie odbył się koncert w wykonaniu 
nauczycieli i uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia 
im. K. Szymanowskiego z Oświęcimia. 

Koncert adresowany był do uczniów szkół z terenu gminy 
Przeciszów, a także mieszkańców. Muzycy grali na wielu instru-
mentach dętych tj. waltornia, saksofon, trąbka, flet, akordeon, 
klarnet, puzon.

Wszystkie występy były nagradzane gorącymi brawami. Na 
zakończenie wójt gminy Przeciszów Bogdan Cuber podziękował 
za zorganizowanie koncertu.   r

Święto Seniorów
11 maja w sołectwie Piotrowice po raz kolejny obchodzono 

Dzień Seniora, zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Piotrowic oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Przeciszowie. 
Zaproszeni goście spotkali się w remizie OSP w Piotrowicach.

Seniorów przywitała Czesława Środa, a wójt gminy Przeci-
szów Bogdan Cuber życzył przybyłym seniorom długich lat w 
zdrowiu, szczęściu i radości. Część artystyczną i kulinarną przy-
gotowały panie z KGW w Piotrowicach. 

Licznie przybyłym seniorom dziękujemy za przyjęcie zapro-
szenia i przybycie na spotkanie, które zakończyło się poczę-
stunkiem, na którym w miłej atmosferze wspominano minione 
wydarzenia.     r

Kategoria: gimnazjum
I miejsce – Paulina Matla
II miejsce – Piotr Zieliński
III miejsce – Adrianna Kajdas

Wyróżnienie: Magdalena Jaros
Fundacja im. Brata Alberta w Lesie
I miejsce – Paweł Sikora
II miejsce – Piotr Matysiak
III miejsce – Wiesław Pędziwiatr

Wyróżnienie: Grzegorz Poręba
- z poza terenu gminy Przeciszów
Kategoria: szkoła podstawowa kl. I-III
I miejsce – Wiktoria Czapla

II miejsce – Gabriela Sztyk
III miejsce – Dariusz Boschke

Wyróżnienie: Wiktoria Kłapkowska
Kategoria: szkoła podstawowa kl. IV-VI
I miejsce – Patrycja Czapla
II miejsce – Klaudia Jagodzińska
III miejsce – Anna Wójcik

Wyróżnienie: Kamila Żołądź
Kategoria: gimnazjum
I miejsce – Dawid Walczak
Osoby niepełnosprawne:

Wyróżnienie: Anna Antoniuk, Anna Maj.
Gratulujemy!

Jury w składzie Anna Styła, Anna 
Szmit-Mamica i Patrycja Kuwik wytypo-
wało laureatów, wśród których znaleź-
li się:

- z terenu gminy Przeciszów
 Kategoria: szkoła podstawowa kl. I-III
I miejsce – Marcin Polak
II miejsce – Oliwia Bartuś
III miejsce – Marcin Pieczonka

Wyróżnienie: Sara Belattaga, Marcin 
Momot

Kategoria: szkoła podstawowa kl. IV-VI
I miejsce – Dominika Jakubczyk
II miejsce – Dawid Szpiegla
III miejsce – Monika Zemła

Wyróżnienie: Katarzyna Momot, Gabrie-
la Zając Laureaci konkursu.

Wójt życzył seniorom długich lat życia.
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To już ostatnia cześć opracowania dziejów Koła Gospodyń 
Wiejskich w Przeciszowie. Zapraszamy do lektury!

W lipcu 2007 roku przedstawicielki Koła oraz Zespół „Same 
Swoje” biorą udział w przygotowaniu Święta Gminy Przeciszów. 
W drugim dniu obchodów Zespół „Same Swoje” obchodzi Jubi-
leusz 30 - lecia swojej działalności artystycznej, w trakcie które-
go przedstawiona została jego historia, osiągnięcia i sukcesy.

W marcu bieżącego (2010) roku miała miejsce ostatnia zmiana 
zarządu Koła. Przewodniczącą została Grażyna Gisterek, zastępcą 
Maria Zając, a skarbnikiem Irena Wolaś.

Co ciekawego u przedszkolaków?
W lutym przedszkolaki z Przedszkola w Przeciszowie, ul. Szkol-

na 8 uczciły Święto Babci i Dziadka zapraszając ich do Domu 
Kultury w Przeciszowie na uroczyste występy z okazji ich święta. 
Dzieci przedstawiły teatrzyk „Królowa Śniegu. Recytowały wier-
sze, śpiewały piosenki i tańczyły dla gości. Następnie zaprosiły 
babcie i dziadków do wspólnej zabawy przy muzyce karnawa-
łowej i różnych zabaw i gier. Panował miły i serdeczny nastrój.

W marcu dzieci pojechały autokarem do szkoły muzycznej 
w Oświęcimiu na bajkę „W krainie baśni” wystawianą przez Teatr 
Muzyczny z Łodzi. Przedszkolaki były bardzo zadowolone. Spek-
takl muzyczno-ruchowy zaspokajał potrzebę ruchu i śpiewu dzieci.

Następnie ubrane w kolor zielony powitały pierwszy dzień 
wiosny kolorowym marszem z balonami ulicami w pobliżu przed-
szkola. Zadowolone w wiosennym słońcu witały nową porę roku.

Wybory u strażaków
3 czerwca odbyło  się sprawozdawczo- wyborczy Zjazd 

Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Przeciszowie. Prezesem Zarzą-
du Oddziału Gminnego w Przeciszowie został wybrany dh 
Michał Curlej.

Wiceprezesi  to: dh Janusz Zając, dh Jerzy Bartuś. Komen-
dantem Gminnym został  dh Rafał Madeja. Sekretarzem – dh 
Ryszard Piętka, Skarbnikiem – dh Marcin Wójcik. Z kolei człon-
kowie  to: Robert Frączek, Mieczysław Frączek, Władysław 
Noworyta.

Gratulujemy wyboru.

Starszawy przedstawili bogaty program słowno-muzyczny 
„Bajki dla mojej mamy”. Również grupa maluszków wystąpiła z 
wieloma wierszami i piosenkami. Rodzice byli zadowoleni i ze 
wzruszeniem podziwiali swoje dzieci.

Przedszkolaki były również w Gminnej Bibliotece Publicznej, 
gdzie zostały zaproszone na słuchanie bajki z okazji akcji „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”

3 czerwca dzieci z rodzicami pojechały na wycieczkę do Kra-
kowa do Muzeum Przyrodniczego, gdzie przeżyły niezwykłą 
przygodę w tropikach w Aquaparku. Poznały ponad 130 gatun-
ków egzotycznych zwierząt. Dzieci były zachwycone zdobytymi 
wiadomościami.

Dyrekcja i nauczyciele dziękują za miłą i serdeczną współ-
pracę oraz pomoc w organizacji imprez Pani Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Przeciszowie, Radzie Rodziców i wszyst-
kim rodzicom przedszkolaków, których aktywna postawa przy-
czyniła się do realizacji zadań.   BK

W tym roku skończyła się moja kadencja jako przewodniczą-
cej Koła Gospodyń Wiejskich w Przeciszowie. Chciałabym podzię-
kować za ośmioletnią współpracę całemu Zarządowi Koła, a w 
szczególności mojej zastępczyni koleżance Józefie Stokłosa za 
jej wkład pracy w organizację uroczystości wycieczek, nawiązy-
wanie współpracy z innymi kołami, przygotowanie imprez od 
strony kulinarnej.

Dziękuję wszystkim koleżankom oraz członkom Zespołu 
„Same Swoje”, którzy przyczynili się do prawidłowego funkcjo-
nowania Koła i jego ciągłego rozwoju. Nowemu zarządowi Koła 
życzę wielu sukcesów oraz wytrwałości w realizacji kolejnych 
zadań.          Koniec

Przedszkolaki w bibliotece
W maju do naszych bibliotek zawitały dzieci z przedszkoli 

gminy Przeciszów.
30 maja przedszkolaki z przedszkola w Piotrowicach odwie-

dziły filię biblioteczną, a dzień później dzieci z przedszkola w Prze-
ciszowie Gminną Bibliotekę Publiczną w Przeciszowie. W trakcie 
wizyty dzieci poznały bibliotekę, dowiedziały się jakie znajdują 
się książki oraz jakie są zasady korzystania z biblioteki.

W ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, najmłodsi wysłu-
chali, czytanej przez wójta gminy Przeciszów Bogdana Cubera, 
książeczki Wiesława Drabika „Łakomczucha”. Wszystkie dzieci 
pod opieką opiekunów zachowywały się wzorowo i  zaintereso-
waniem słuchały czytanej bajki. Dzieci otrzymały ufundowane 
przez GBP upominki. Starszaki otrzymały czytaną przez Wójta 
książeczkę z jego podpisem, a młodsze ołówki z czarodziejką.

Kierownik GBP dziękuje opiekunom przedszkolaków za przy-
prowadzenie ich do biblioteki.

Serdecznie zapraszamy do ponownych odwiedzin.         r

Z okazji Święta Strażaków, strażacy z OSP Przeciszów, tatusio-
wie naszych przedszkolaków zorganizowali w ogrodzie przed-
szkolnym pokaz działania strażaków, prezentację sprzętu, sygnał 
do akcji, wyposażenie wozu strażackiego, zasady udzielania 
pomocy w wypadku, gaszenia pożaru.

27 maja dzieci zaprosiły rodziców do przedszkola na niespo-
dziankę przygotowaną z okazji ich święta. Śpiewając piosenkę: 
„W małym bukiecie majowe kwiatki, zakwitły wczoraj na świę-
to matki, majowe kwiatki, wstążką związane, niech 100 lat żyją 
mamy kochane”, wręczały przygotowane upominki. 

Przedszkolaki u strażaków

Wójt również czytał dzieciom
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i” Z nowym spojrzeniem na sprawy
Wywiad z Tomaszem Kosowskim, przewodniczącym Rady Gminy Przeciszów

- Jest Pan samorządowcem od roku 
2006, czyli od czasu startu w wyborach 
na radnego Rady Gminy Przeciszów. 
Obecnie pełni Pan funkcję przewodni-
czącego rady i ma również za sobą start 
w elekcji na wójta. Skąd zainteresowa-
nie, skąd wypływa to dążenie do pracy 
w samorządzie?

Właściwie to grupa znajomych namó-
wiła mnie do startu w wyborach w roku 
2006 i tak się wszystko zaczęło. Uważałem, 
że należy spróbować, gdyż jest potrzebne 
nowe spojrzenie na sprawy, tak naszego 
sołectwa jak i całej gminy. Często spotyka-
liśmy się i rozmawialiśmy o sprawach naj-
ważniejszych dla mieszkańców, na temat 
tego co należy zrobić. Już wtedy pojawiły 
się sugestie, że powinienem zastartować 
w wyborach na wójta. Jednak wówczas 
uważałem, że to za wcześnie, potrzebo-
wałem czasu, aby poznać bliżej funkcjono-
wanie samorządu i pracę w nim. Podczas 
pierwszych wyborów uzyskałem znaczą-
ce poparcie w sołectwie Las…. Pracując w 
samorządzie stwierdziłem, iż lepiej byłoby 
wejść w struktury partii politycznej, aby 
jeszcze bliżej poznać realia samorząd-
ności. Najbliżej było mi do PSL-u. Praca 
na stanowisku wiceprzewodniczącego 
rady i przewodniczącego Komisji Rozwo-
ju Gospodarczego, Rolnictwa i Budżetu 
Rady Gminy Przeciszów dała mi dużo. Na 
tym dobrze się znam, uważam, że prowa-
dziłem sprawy komisji należycie.

- Czy będąc wiceprzewodniczącym 
rady i przewodniczącym komisji rozwo-
ju, angażował się Pan bezpośrednio w 
spawy mieszkańców?

Oczywiście, nawet zarzucano mi, że 
zbyt mocno angażuję się w sprawy miesz-
kańców. To właśnie z mojej inicjatywy 
obniżono ten sławny podatek rolny. Zdo-
byłem głosy radnych, a wójt nawet nie 
bardzo oponował. Rolnicy znaleźli się w 
bardzo trudnej sytuacji. Jako rolnik czu-
łem się za to odpowiedzialny. Uważam 
że jesteśmy radnymi po to, aby się zaj-
mować sprawami mieszkańców, to było 
dobre posunięcie. To jest mój sukces, choć 
różne głosy słyszałem podczas kampanii. 
Moją zasługą jest również zainicjowanie 
na forum rady sprawy budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. Zdaję sobie 
sprawę, że cała gmina nie może być ska-
nalizowana. Są przysiółki, gdzie tej kanali-
zacji nie będzie i to jest pewne. W ubiegłej 
kadencji opracowano koncepcję budo-
wy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Jeżeli zostaną odblokowane środki z fun-

duszu ochrony środowiska na ten cel, to 
gmina wejdzie w program. Równie waż-
nym tematem była i jest dla mnie sprawa 
modernizacji sieci wodociągowej. 

- Proszę powiedzieć czytelnikom, co 
jest najważniejsze dla Pana, jako prze-
wodniczącego rady w perspektywie 
bliższej, jak i dalszej przyszłości?

Uważam, że zbyt mało mamy przed-
siębiorców na terenie gminy. Nasza miej-
scowość może się rozwijać wtedy, gdy do 
budżetu wpływają podatki, jak i subwen-
cje. Jest u nas spora grupa małych gospo-
darstw, które de facto nie poradzą sobie 
w przyszłości na dużym rynku. Jednak z 
pomocą przychodzą fundusze unijne, któ-
re mogą otworzyć nowe perspektywy na 
mieszkańców gminy. Należymy do Stowa-
rzyszenia Doliny Karpia i mogliśmy składać 
wnioski o dofinansowanie projektów, lecz 
niestety zainteresowanie było zbyt małe. 
Być może dlatego, że nie było dostatecz-
nej informacji, wymagania zbyt duże, a 
może po prostu część mieszkańców boi 
się podejmować takie wyzwania.

- W takim razie, jak zaktywizować 
mieszkańców do działania, tworzenia 
przedsiębiorstw w gminie, jaką drogą 
należy pójść?

Chodzi o dotarcie z informacją, organi-
zowanie szkoleń, indywidualne rozmowy, 
to jest chyba jedyna droga. To może pobu-
dzić mieszkańców do działania.

- Kapitałem jest człowiek, ale czy 
gmina, jako urząd umożliwia i wycho-
dzi na przeciw oczekiwaniom miesz-
kańców w tej kwestii, o której Pan 
mówi?

Myślę, że jeszcze nie. W mojej koncep-
cji, programie wyborczym mówiłem, że 
chcę stworzyć urząd, który wychodzi do 
ludzi i wsłuchuje się, w to co mówi miesz-
kaniec. Urzędnik nie może być tym, któ-
ry dostaje biurko, długopis i zajmuje się 
swoimi sprawami. On musi rozwiązywać 
problemy ludzi, musi być zaangażowany 
w sprawy innych, choć oczywiście myślę, 
że jest to trudne. Ten potencjał nie jest 
wykorzystany jeśli chodzi o gminę.

- W kontekście tego o czym Pan 
mówi, tego że mieszkańcy nie powin-
ni się obawiać zakładania spółek, bra-
nia ciężaru prowadzenia działalności 
gospodarczej. Czy urząd może w tym 
pomóc?

Myślę, że są jeszcze potencjalne moż-
liwości w tym zakresie, które należy wyko-
rzystać. Wiele się mówiło o tworzeniu stre-
fy ekonomicznej w gminie. Myślę, że nie 

ma już sensu tworzenia u nas takiej stre-
fy, a powinniśmy współpracować w tym 
zakresie z Zatorem. To miasto jest nam 
najbliższe, działa w Dolinie Karpia i tam 
strefa ta może dać zatrudnienie.

Tomasz Kosowski – ma 40 lat, 
pochodzi z Przeciszowa. Jest przewod-
niczącym Rady Gminy Przeciszów. W 
roku 1997 ukończył Akademię Rolni-
czą w Krakowie na kierunku agronomii. 
Po studiach rozpoczął pracę w jednej 
ze spółek krakowskich, działających w 
przemyśle spożywczym. Po kilku mie-
siącach zmienił pracę i został szefem 
produkcji w zakładach drobiarskich 
spółki Cedrob SA w Niepołomicach. 
Tam pracował do 2005 roku, również 
na stanowisku konsultanta ds. zarzą-
dzania jakością. Przed sześcioma laty 
przeprowadził się wraz z żoną do Prze-
ciszowa. W tym samym roku odziedzi-
czył gospodarstwo rolne po rodzicach 
w sołectwie Las i zamieszkał w domu 
rodzinnym. Od tego czasu prowadzi 
gospodarstwo i zajmuje się dodatkowo 
systemami zarządzania jakością, kon-
sultując w tym zakresie firmy spożyw-
cze z branży przetwórstwa mięsnego. 
Jego gospodarstwo liczy 24 ha, przy 9 
ha własnych. Do niedawna zajmował się 
produkcją prosiąt na sprzedaż, ale ogra-
niczył tę działalność do minimum. Obec-
nie przechodzi na produkcję kukurydzy, 
rzepaku i zbóż. Był radnym poprzedniej 
kadencji i wiceprzewodniczącym Rady 
Gminy Przeciszów. Już wcześniej nosił 
się z zamiarem pracy w samorządzie, 
jednak to mogło się ziścić dopiero po 
przyjeździe do Przeciszowa. Jest człon-
kiem PSL-u. Interesuje się sportem, kibi-
cuje Legii Warszawa i oczywiście Przeci-
szovii. Od kilku lat zajmuje się hodowlą 
psów rasowych, m.in. Dog de Bordeaux i 
myśli o powiększaniu hodowli. Żona jest 
pracownikiem bankowym. Mają dwie 
córki, w wieku 13 i 14 lat. Są one uczen-
nicami szkoły sportowej w Oświęcimiu i 
uprawiają łyżwiarstwo figurowe.
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pobudzania mieszkańców do działania 
pro-rynkowego?

Sądzę, że nasza gmina powinna wyko-
rzystać swoje atuty turystyczne, jako 
część Doliny Karpia. Obserwuję jak wie-
lu turystów przewija się przez naszą gmi-
nę i chcą oni tutaj wypoczywać. Powin-
niśmy pójść w kierunku organizowania 
form wypoczynku, agroturystyki, tworzyć 
infrastrukturę.

- Być może ma Pan pomysł na two-
rzenie bazy turystycznej w naszej 
gminie?

Tak. Mówiliśmy o przystani w obrębie 
stawów. Miało powstać centrum informa-
cji turystycznej na terenie Domu Ludo-
wego w Lesie, lecz tę koncepcję porzu-
cono, zaniechano jej realizacji. W tym 
przypadku były dwa problemy. Jednym 
własność obiektu po zakończeniu inwe-
stycji oraz opracowany projekt. Sołectwo 
Las na zebraniu postanowiło, iż remont 
będzie prowadzony środkami własny-
mi przez gminę.  Zaplanowano tylko 
remont budynku i stworzenie zaplecza 
pod imprezy sołeckie i gminne. Przeci-
szów nie ma bazy turystycznej, a jest ona 
nam potrzebna.

- Czy będzie Pan zabiegał, aby tam 
w Domu Ludowym powstała baza 
turystyczna?

Tak, z całą pewnością tak. Uważam, 
że właśnie tam powinno powstać cen-
trum spotkań turystów, mieszkańców, 
gości przybyłych na przykład na konkurs 
modelarski. Brakuje nam takiego obiektu. 
Sołectwo, jak i gmina zyskałoby na atrak-
cyjności. Staramy się również o pozyska-
nie terenów po byłej leśniczówce; być 

może tam kiedyś powstanie przystań dla 
młodzieży i turystów.

- Pewnym zagrożeniem dla gminy 
jest trudny budżet. Za dwa lata przyj-
dzie nam spłacać zaciągnięte kredyty, a 
to może oznaczać poniechanie nowych, 
kosztownych inwestycji. Czy widzi Pan 
w tym względzie problem i jak Pan oce-
nia tę sytuację?

Tak, dlatego w poprzedniej kaden-
cji, jako przewodniczący komisji rozwoju 
zwracałem uwagę na zadłużenie. Co by 
było, gdyby gmina była zadłużona dużo 
wcześniej? Jak dzisiaj wyglądałyby inwe-
stycje? Sam korzystałem z programu unij-
nego dla obszarów wiejskich i wiem, jak 
to wygląda. Najpierw inwestycja musiała 
być sfinansowana przeze mnie, a dopie-
ro potem otrzymałem zwrot. To że nie 
byliśmy gminą zadłużoną pozwoliło nam 
pozyskać środki i współfinansować dwie 
duże inwestycje. Zadłużenie będzie pro-
blem, na dodatek obawiam się, że ilość 
środków unijnych, jakie będą do dyspo-
zycji samorządów, zmaleje. Nasza gmina 
będzie miała problem ze zgromadzeniem 
udziału własnego. Owszem mamy przy-
gotowane dokumentacje na kolejne eta-
py kanalizacji, na amfiteatr, modernizację 
stadionu sportowego, mówi się o Orlikach, 
ale następne lata mogą być trudne.

- Czy ma Pan pomysł na tę sytuację? 
Być może pozostanie nam tylko zaci-
skanie pasa?

Myślę, że jednak zaciskanie pasa. Nie 
wyobrażam sobie, że wejdą do nas inwe-
storzy, którzy zaczną budować, inwe-
stować i zostawiać znaczące podatki. 
Będziemy musieli zadbać o bieżącą infra-
strukturę, drogi, o to co jest najważniej-

sze, przez czas spłaty. Jednak uważam, że 
gdyby pojawiła się okazja nie miałbym 
oporów zadłużyć maksymalnie gminę, po 
to, aby na tym zyskać dodatkowe środki 
zewnętrzne. Myślę, że najbliższe lata będą 
trudne i obejmą niewielkie inwestycje. W 
związku z trudną sytuacją budżetu zgło-
siłem dwa wnioski do Komisji Oświaty 
dotyczące rozpoczęcia prac nad ewen-
tualnym powstaniem przedszkola spo-
łecznego w Przeciszowie lub przedszko-
li oraz przekształcenia SPZOZ. Działania 
te dałyby konkretne oszczędności gmi-
nie, a nie dotknęłyby w żaden sposób 
mieszkańców. 

 - Pan mieszka w sołectwie Las, a 
wójt pochodzi z Piotrowic. Jak Pan 
zapatruje się, jak odczuwa problem 
pojawiających się animozji, separaty-
zmów pomiędzy mieszkańcami Piotro-
wic i Przeciszowa?

Powiem szczerze, że do wyborów spra-
wa tych animozji do mnie nie przemawiała, 
nie trafiała i nie traktowałem jej jako pro-
blem. W ubiegłej kadencji bardzo dobrze 
współpracowałem z radnymi z Piotrowic. 
Sprawa powróciła w trakcie wyborów i to 
mocno. Nawet z ludźmi, z którymi bardzo 
dobrze współpracowałem, zaczęło się coś 
dziwnego dziać. Pojawił się podział: my, wy, 
oni. Powiem, że nie wiem z czego to wyni-
ka. Przyszedł dzień wyborów i wszystko się 
rozstrzygnęło. Naszym obowiązkiem jest 
współpracować. Budżet został zmieniony i 
to przyjęliśmy za dobrą monetę. Animozje 
z tygodnia na tydzień opadają. Staram się 
tworzyć dobry klimat w radzie i współpra-
cować ze wszystkimi radnymi.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka

Leskowiec zdobyty
21 maja została zorganizowana wycieczka  

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przeciszowie. 
W piękną i słoneczną sobotę grupa pod przewod-
nictwem Ludwiki Jarosz wspinała się na Groń Jana 
Pawła II i Leskowiec.  Piękne widoki i miłe towarzy-
stwo dostarczyły wszystkim wielu wrażeń, których 
nie popsuła nawet zbliżająca się burza. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom wycieczki i zapraszamy na 
następne.   r

Sukces w tenisie stołowym
Agnieszka Wójcik uczennica Zespołu Szkół 

Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach zdo-
była I miejsce podczas Małopolskich Eliminacji do 
Mistrzostw Zrzeszenia LZS w Tenisie Stołowym, któ-
re odbyły się końcem maja w Radoczy. Agnieszka, 
mająca 12 lat, wywalczyła mistrzostwo w kategorii 
dziewcząt szkół podstawowych. Wynik ten daje jej 
awans do ogólnopolskich zawodów.

- Jak grałam w finale, to byłam bardzo zdenerwo-
wana, bo starałam się o każdy punkt. Tata mnie wspie-
rał, mówił mi, co mam robić, aby moja przeciwniczka 
zaczęła się gubić. Byłam skoncentrowana na piłce i mia-

łam przewagę psychiczną. Jak rywalka przegrała jednego seta, to zaczęła płakać 
i nie chciała słuchać rad trenerki. Moja przewaga psychiczna była już wtedy dosyć 
duża i wygrałam – akcentowała z zadowoleniem Agnieszka Wójcik

Nasza specjalistka od pig-ponga trenuje tenis stołowy od dwóch lat pod 
opieką trenera Ryszarda Sarny w Uczniowskim Klubie Sportowym Polfin w 
Oświęcimiu.

W zawodach wzięli udział także inni uczniowie szkoły w Piotrowicach, a 
wśród nich: Krzysztof Antecki z III kl. gimnazjum, Justyna Marsowicz z VI kl. sp, 
Damian Gąsiorek VI kl. sp. Jednak zajęli oni odległe miejsca.

(ryt)
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i Co słychać u cyklistów?
3 kwietnia – Cykliści rozpoczęli sezon rowerowy, goszcząc 

grupę kolegów z Oświęcimia, z którą udaliśmy się ulicą Długą, 
Starą Drogą w stronę Dalachowie, a następnie do Poręby. Tam 
zatrzymujemy się przed budynkiem szkoły podstawowej gdzie 
w latach 1865-1866 żył tworzył swoje szkice wojenne nasz zna-
komity batalista Artur Grottger. Przez dworski park jedziemy do 
drewnianego kościółka Św. Bartłomieja. Jest to jeden z najstar-
szych czynnych kościołów na naszym terenie. Powstał w 1509 
roku. Z Poręby jedziemy przez Włosienicę, Stawy Monowskie, 
Rezerwat Przeciszów i podziwiamy powracającą wiosnę.

10 kwietnia – Jedziemy przyszłą trasą IV Zlotu Rowerowego 
w Dolinie Karpia. Zakładamy, że trasa ma liczyć ok. 30 km i pro-
wadzić przez trzy sołectwa naszej gminy. Ruszamy spod Domu 
Kultury w Przeciszowie ulicą Długą, następnie kawałek Polanki 
Wielkiej do Piotrowic na ul. Bukowiecką. Po drodze parę podjaz-
dów, ale trasa urozmaicona a trudy podjazdów rekompensują 
piękne widoki. Później już z górki w stronę Łowiczek, Grodziska 
przez Palczowice, Przyręb na stadion LKS Przeciszovia. 

17 kwietnia – Bierzemy udział w rajdzie Wygiełzów – Kwacza-
ła. Rajd pod patronatem Starosty Powiatu Chrzanowskiego. Rajd 
bardzo ciekawy z uwagi na walory turystyczno-krajoznawcze. 
Jedziemy Garbem Tenczyńskim, z którego rozpościera się wspa-
niała panorama na dolinę Wisły i Skawy oraz Puszczę Dulowską.

19 kwietnia - 3 maja – „Weekend Majowy” - Cykliści tym razem 
byli w Toruniu. Nocowali w zabytkowym IV Forcie York Żółkiew-
ski. W trakcie pobytu zwiedzili Toruń i Ciechocinek. Nasze Koło 
reprezentowała jedna z koleżanek.

1 maja – wyjazd na uroczystości beatyfikacyjne Ojca Święte-
go do Wadowic. Mszę św. dziękczynną odprawił przyjaciel Jana 
Pawła II ks. Kazimierz Sudera. Mimo deszczu parę tysięcy osób 
uczestniczyło w uroczystościach. W tym dniu nad wejściem do 
bazyliki wadowickiej odsłonięto wielki portret Jana Pawła II.

14-15 maja – XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Narodowe-
go. W ramach dni otwartych zwiedziliśmy Muzeum w Zamku 
Oświęcimskim. W niedzielę odwiedziliśmy pałac w Ryczowie, 
gdzie mieszkał gen. Zygmunt Piasecki, dowódca Krakowskiej 
Brygady Kawalerii. Zwiedzanie uświetnił pokaz musztry parad-
nej w wykonaniu szwadronu kawalerii z Niepołomic. Pałac otacza 
piękny park z rzadkimi okazami drzew i krzewów. 

21 maja – Cykliści wybrali się na VIII edycję Nocy Muzeów w 
Krakowie, gdzie udostępniono 24 placówki muzealne. O popu-
larności takiej imprezy świadczą tłumy zwiedzających. Piękna 
majowa noc sprawiła, że była to fantastyczna przygoda obco-
wania ze sztuką o dośc nietypowej porze. W tym samym dniu 
część cyklistów wybrała się na Leskowiec. Autokarem dojechali 
do Rzyk, a stamtąd forsownym marszem  na szczyt. Po drodze 
zwiedzili sanktuarium Jana Pawła II oraz oryginalną Drogę Krzy-
żową. Po odpoczynku w schronisku wracali z uwagi na zbliżającą 
się burzę. Wycieczka udana.

22 maja – Po raz kolejny jedziemy trasą IV Zlotu Rowerowego 
w Dolinie Karpia. Trasa ciekawa, trochę wzniesień na początku 
kiedy wszyscy mamy dużo siły. Na dowód 6-letni Kacper poko-
nał ją bez problemów.

9 maja – Bierzemy  udział w X Rajdzie Rodzinnym w Wado-
wicach. Trasa prowadzi z Wadowic przez Tomice, Przybradz do 
Parku Miniatur w Inwałdzie po zwiedzeniu którego udaliśmy się 
do Zagórnika gdzie zaczęły się prawdziwe schody. Przełęcz na 
wysokości 454 m stanowiła prawdziwą ścianę wspinaczkową. Z 
Zagórnika przez Rzyki jedziemy na stadion „Beskidu” w Andry-
chowie gdzie jest meta. Po odpoczynku i zakończeniu imprezy 
wracamy do Przeciszowa. W tym dniu odbyła się w gminie Łazy 
III Ogólnopolska Olimpiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
Nasze cyklistki Jadzia i Stasia brały udział w przełajach rowero-
wych w kategorii kobiet. Pani Stasia zajęła I miejsce, czyli złotko.

5 czerwca – Wyjazd do Andrychowa na „Bajkolandię”. Impreza 
przygotowana dla milusińskich jak  i dorosłych. Zamknięte cen-
trum Andrychowa zamieniło się w plac zabaw, kramów i innych 
atrakcji. Dokonano uroczystego otwarcia 3 fontann. Prawdziwą 
ciekawostką jest muzeum miejskie, gdzie pokazano rozwój i 
produkcję płótna lnianego, w której to produkcji Andrychów był 
prawdziwą potęgą. Starannie przygotowaną imprezę przerwała 
gwałtowna burza po której wróciliśmy do Przeciszowa.

12 czerwca – Wyjazd do Alwerni. Chcieliśmy na własne oczy 
zobaczyć ogrom zniszczeń jakich dokonał wielki pożar klaszto-
ru 6 marca br. Widok bardzo przygnębiający, teren pusty, cisza, 
zamknięty z uwagi na niebezpieczeństwa i prowadzone prace. 
Nabożeństwa odbywają się w użyczonej przez strażaków miej-
scowej remizie, natomiast wspólnota zakonna przeniosła się do 
domu użyczonego przez Andrzeja Grabowskiego (aktora).

(SC)

Śmieci nas przysypią
Znowu mamy wiosnę. To dobrze, bo zima nijak ma się 

do obecnej pory roku. Dzień coraz dłuższy, cieplej, 
wokół soczysta zieleń, śpiewy ptaków, spacery, słowem 
sielanka.

No właśnie spacery. Nie ma to jak rodzinna przechadzka mię-
dzy stawami, wędrówka po lesie, czy modny ostatnio norweski 
spacer z kijkami w towarzystwie przyjaciół. Wszystko pięknie 
dopóki człowiek nie zacznie się dokładniej przyglądać otacza-
jącemu krajobrazowi.

Zewsząd, jak zombi, wyłażą spod ziemi i trawy butelki, pusz-
ki, papiery i wiele innych rzeczy, które kiedyś były mniej lub bar-
dziej potrzebne.

Wybierając się na przechadzkę odnosi się wrażenie że space-
ruje się po wysypisku śmieci. Wiosna to ruch i praca na polach, 
koszenie trawy w ogrodzie, sadzenie nowych roślin oraz porządki. 
Wszyscy sprzątają, wietrzą, odkurzają, trzepią dywany, a zbliża-
jące się święta tylko potęgują te prace. Od kilku lat można zaob-

serwować modę na ładny ogród, zadbane obejście. Ogrody pięk-
nieją, a trawy przystrzyżone jak chodniczki. Szkoda tylko, że ta 
dbałość o estetykę często kończy się na bramie posesji.

W lesie, w rowach, czy na stawach pełno śmieci. To trochę 
tak jakby za bramą zaczynał się inny świat, zupełnie obcy kraj.

Od czterech lat pracuję z osobami niepełnosprawnymi w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przeciszowie Lesie. Akcja  „wio-
senne porządki„ o której piszę rozpoczęła się z inicjatywy sołtysa 
Józefa Płonki. Miała trwać jeden dzień. 

Uzbrojeni w worki i rękawice z grupą 10 podopiecznych 
warsztatu, ruszyliśmy do pracy. Przydzielone 30 worków szybko 
się zapełniło, a przeszliśmy tylko 200 m brzegiem lasu. Po namo-
wie sołtysa sprzątaliśmy jeszcze 3 dni.

W samym sołectwie Las zebraliśmy ponad 100 worków śmieci, 
nie licząc telewizora, opon, części z komputera i krowiej czaszki.

Dbajmy o naszą ojczyznę z takim samym zapałem jak robiły to 
osoby niepełnosprawne. Przecież ojczyzna nie zaczyna się gdzieś 
tam w Warszawie czy Krakowie, ale tu obok domu, tuż za płotem.

Rafał Wasik
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Ponad chmurami niebo jest zawsze błękitne - tak powinno brzmieć motto festynu. Gdyby się odbył w niedzielę, to gra-
dobicie zakończyłoby całą imprezę. Na szczęście sobota była dla nas łaskawsza.

W rajdzie rowerowym wzięło udział 
176 osób. Trasa była jak zwykle piękna 
i łatwa, uczestnicy przejechali ją na tyle 
szybko i sprawnie, aby pojawić się ok. 
godz. 15.00 przed remizą OSP w Piotro-
wicach. Przywitała ich Justyna Skowroń-
ska, przewodnicząca Komitetu Rodziciel-
skiego i zespół Fantazja z miejscowości 
Przybradz. 

Catering z restauracji „Skorpion” w 
Oświęcimiu serwował dania ciepłe i napo-
je. Wśród uczestników rajdu rozlosowano 
nagrody. Pierwszą nagrodę ufundował i 
wręczył wójt gminy Przeciszów Bogdan 
Cuber. Z kolei drugą nagrodę zakupił i 
przekazał Adam Merta, wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu w Oświęcimiu. Trzecią 
nagrodę ufundowało Towarzystwo Tury-
styki Rowerowej „Cyklista” z Przecieszyna.

Występy dzieci z przedszkola rozpo-
częły część artystyczną. Licznie zgroma-
dzeni rodzice podziwiali i gorąco okla-
skiwali rytmiczne pląsy i śpiewy naj-
młodszych uczestników Festynu. Dzieci 
i młodzież z ZSPG w Piotrowicach repre-
zentował zespół wokalny Karmelek pod 
kierownictwem Barbary Momot oraz 
cheerleaderki Ladies, prowadzone przez 
Magdę Jaskółkę.

Jak każdego roku loteria fantowa przy-
ciągnęła mnóstwo chętnych a przepyszne, 
domowe ciasta, upieczone przez mamy 
naszych uczniów, rozeszły się w błyska-
wicznym tempie.

Dzieci i młodzież mogła korzystać z 
dmuchanej zjeżdżalni, ogromnego, dmu-
chanego pirackiego statku, trampoliny i 
byka rodeo.

W tym roku uczniowie ze szkoły przy-
gotowali i wystawili swoje prace plastycz-
ne, a cały dochód ze sprzedaży przezna-
czyli dla D.R., mieszkańca Piotrowic. Z 
myślą o Nim Mirosława Grzybek, nauczy-
cielka przygotowała i przeprowadziła 
aukcję prac plastycznych.

Mieszkańcy naszej wsi byli bardzo 
hojni. W tym miejscu gorąco dziękujemy 
wszystkim uczestnikom i twórcy aukcji.

O godz. 19.00 rozpoczęła się taneczna 
zabawa, którą urozmaicił pokaz sztucz-
nych ogni przygotowany przez firmę 
Korsarz. 

Przy dźwiękach muzyki podziwialiśmy 
pulsujące kolorami, fantazyjne widowisko. 
Zabawa trwała do trzeciej nad ranem, a 
ostatnia godzina przetańczona była w 
strumieniach ulewnego deszczu. Humo-
ry dopisywały do końca.

Kolejny festyn zakończył się sukce-
sem. Zrobiliśmy znowu coś dobrego, ale 
nie udałoby się to bez wspaniałych ludzi, 
którzy wspierali nasze, tj. organizatorów 
działania. Przede wszystkim dziękuje-
my mieszkańcom Piotrowic, którzy swo-
ją obecnością potwierdzili sens naszych 
działań.

Oczywiście gorące podziękowania 
należą się sponsorom, którzy jak co roku, 
wspierali finansowo nasze poczynania, a 
byli to w tym roku:

 Y Urząd Gminy w Przeciszowie.
 Y Wójt gminy Przeciszów Bogdan Cuber.
 Y Radny powiatowy i zarazem wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu w Oświęci-
miu Adam Merta.

 Y Towarzystwo Turystyki Rowerowej 
Cyklista z Przecieszyna, Jan Kajdas.

 Y Stowarzyszenie Dolina Karpia, Franci-
szek Sałaciak.

 Y Piekarnia Przeciszów - Jolanta Hajduk.
 Y Grażyna Makuch.
 Y Justyna Makuch.
 Y Wiktor Filipiak.
 Y Jerzy Zajas.
 Y Firma Transportowa - Artur Bliźniak.
 Y  Mirek Frączek.
 Y AgroStal - Mirosław Rogalski.

Ogromnym wsparciem i pomocą byli 
dla nas strażacy z OSP Piotrowice a zwłasz-
cza: Robert Frączek, Grzegorz Blarowski, 
Łukasz Frączek, Zbigniew Wandor.

Niczego jednak nie osiągnęlibyśmy 
bez pomocy rodziców, nauczycieli i dyrek-
cji przedszkola i szkoły, dziękujemy im i 
ich współmałżonkom i rodzinom za cier-
pliwość i wyrozumiałość:

Organizatorzy: Elżbieta Głąb, Mał-
gorzata Michalec, Justyna Skowrońska, 
Marek Trzaska, dyrektor przedszkola Rena-
ta Jurczyk, dyrektor ZSPG Ewa Michałek, 
proboszcz ks. Jan Kordaczko.

Rodzice i nauczyciele : Marta Antec-
ka, Janusz Detko, Joanna Filipiak, Włady-
sław Fluder, Lucyna Frączek, Robert Frą-
czek, Agnieszka Gagracz, Marcin Gagracz, 
Dorota Galis, Natalia Głąb, Beata Górec-
ka, Małgorzata Górecka, Sylwia Grubka, 
Mirosława Grzybek, Dorota Hałatek, Ire-
neusz Hałatek, Teresa Hałatek, Zbigniew 
Kalisz, Ewa Kaźnica, Anna Knutel, Iwona 
Kowalska, Katarzyna Kozak, Aneta Kuku-
ła, Justyna Makuch, Sebastian Makuch, 
Grażyna Marsowicz, Mirosław Michałek, 

Tomasz Milowski, Barbara Momot, Rena-
ta Nowak, Danuta Szulc, Aleksandra Szy-
mańska, Andrzej Szymański, Antoni Szy-
mański, Andrzej Tyrpa, Agata Zajas, Aneta 
Zjas, Krzysztof Zajas, Albert Gancarczyk.

Z roku na rok rośnie lista wspomaga-
jącej nas młodzieży. Uczniowie chętnie 
pomagali w organizacji festynu, co dobrze 
rokuje na przyszłość. 

Rosną młodzi społeczni działacze: 
Kamila Brusik, Katarzyna Głąb, Adrian 
Hałatek, Piotr Hałatek, Tomasz Hałatek, 
Magdalena Kacperek, Arkadiusz Klimczyk, 
Sylwia Kuska, Adrian Marsowicz, Przemy-
sław Nowak, Sylwia Stachera, Ewa Tobi-
czyk, Kamil Trzaska, Sebastian Trzaska, 
Arkadiusz Żmuda.

Mieczysława Żabińskiego, niestety 
nieobecnego na festynie, ale wspomaga-
jącego nas duchem, gorąco pozdrawiamy 
i dziękujemy za wszystko.

Przepraszam jeżeli kogoś przypadko-
wo pominęłam. Zapraszam za rok, a do 
współpracy nad przyszłym festynem już 
od września. Czekamy na ludzi z pomy-
słami i chęcią do pracy.

Dziękujemy za poświęcony nam 
czas.

W imieniu organizatorów
Małgorzata Michalec.

Majówka 
w Lesie
Wieczorne majowe modli-

tewne spotkania przy kapliczce 
w sołectwie Las, to piękna pol-
ska tradycja, kultywowana przez 
kolejne pokolenia mieszkań-
ców sołectwa. Wieczorem przy 
kapliczce gromadzą się miesz-
kańcy by się modlić i śpiewać ku 
czci Najświętszej Marii Panny. 
Nabożeństwo prowadzą zwykle 
kobiety, które dokładnie wiedzą 
jak odmówić modlitwy i jakie 
śpiewać pieśni.

Opiekunem kapliczki jest 
Józef Płonka, sołtys sołectwa 
Las, który wkłada dużo serca w 
utrzymanie tradycji. Jak co roku  
kapliczka jest odnowiona i pięk-
nie przystrojona.
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e Jeziora śpiewały przez 20 lat
Niezwykle uroczysty charakter miały obchody jubileuszu 20-lecia istnienia zespołu wokalno-tanecznego Śpiewające 

Jeziora, działającego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie. Centralne uroczystości odbyły 
się w sobotę i niedzielę, 11 i 12 czerwca w Domu Kultury w Przeciszowie, a następnie przez tydzień trwały m.in. spotka-
nia klubu muzycznego karaoke. 

Jednym z najważniejszych wyda-
rzeń w tym czasie było wręczenie Urszuli 
Daczyńskiej, kierownikowi artystycznemu 
zespołu i zarazem jego twórczyni, Odznaki 
Honorowej Zasłużony dla Kultury Polskiej, 
nadanej przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Odznaczenie to prze-
kazał wójt naszej gminy Bogdan Cuber.

- Ten jubileusz jest przede wszystkim 
podsumowaniem dwudziestu lat działalno-
ści, pracy i próbą wyróżnienia, tych wszyst-
kich, którzy byli i są członkami Śpiewających 
Jezior. Przez te 20 lat przeżywaliśmy radość, 
smutek, sukcesy, porażki; były to chwile bez-
pośrednio związane z funkcjonowaniem 
zespołu. Jubileusz jest podziękowaniem dla 
dzieci i młodzieży, gdyż bez nich ten zespół 
by nie istniał – tak mówiła o zbliżających 
się obchodach Urszula Daczyńska, która 
stworzyła i przez 20 lat z sukcesami pro-
wadziła Śpiewające Jeziora.

Śpiewające Jeziora to zespół, który 
wpisał się już na stałe w pejzaż gminy i 
stał się jego nierozerwalną częścią, niemal 
muzyczną wizytówką. Dziś trudno sobie 
wyobrazić rzeczywistość bez koncertów 
patriotycznych, licznych świąt i uroczy-
stości, kolęd i pastorałek, które uświet-
nia swym wykonaniem zespół liczący ok. 
30 młodych wykonawców, w większości 
dziewcząt.

Sobota, 11 czerwca była pierwszym 
dniem obchodów jubileuszu 20-lecia ist-
nienia Śpiewających Jezior. Podczas zor-
ganizowanej w Domu Kultury imprezy, 
swój recital miała Anna Daczyńska, córka 
Urszuli, która zachwyciła wszystkich obec-

nych wykonaniem i artystyczną interpre-
tacją zaprezentowanych piosenek. Ania 
przez lata była związana z zespołem. Dziś 
jej siostra Madzia występuje z repertu-
arem Śpiewających Jezior. 

Anna Daczyńska rozwija się muzycz-
nie pod czujnym okiem mamy. Ukończy-
ła podobnie jak jej siostra szkołę muzycz-
ną pierwszego stopnia w Oświęcimiu, 
a następnie dwuletnią szkołę wokalno-
-aktorską w Krakowie, ucząc się równole-
gle w salezjańskim liceum w Oświęcimiu. 
Obecnie wybiera się na studia, choć już nie 
o profilu muzycznym, ale często śpiewa i 
rozwija swój talent wokalny. Warto także 
podkreślić, iż nasza wokalistka wydała pły-
tę, która zebrała wiele pochlebnych opinii.

Po recitalu nastąpiło uroczyste otwar-
cie kawiarenki muzycznej i klubu kara-
oke, projektu, który funkcjonował przez 
tydzień i miał być swoistego rodzaju 
testem dla młodzieży, sprawdzającym jej 
zainteresowanie muzyką spod znaku Śpie-
wających Jezior.

Drugi dzień jubileuszu rozpoczął się 
od uroczystej Mszy św., podczas której 
zespół śpiewał. Popołudnie należało do 
Śpiewających Jezior. Tego dnia Dom Kultu-
ry w Przeciszowie „pękał w szwach”. Prócz 
wielu zaproszonych gości były rodziny 
występujących dzieci, jak również byli 
członkowie zespołu także z rodzinami.

Ważnym, centralnym elementem 
obchodów jubileuszu było wręczenie 
Urszuli Daczyńskiej, kierownik artystycz-
nej i założycielce zespołu Śpiewające 

Jeziora, Odznaki Honorowej Zasłużony dla 
Kultury Polskiej. To ważne odznaczenie, 
nadane przez Bogdana Zdrojewskiego, 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, było uroczyście przekazane przez wój-
ta Bogdana Cubera w asyście przewodni-
czącego Rady Gminy Przeciszów Tomasza 
Kosowskiego.

Jak zauważył włodarz naszej gminy 
Odznaka Honorowa Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej została przyznana Urszuli 
Daczyńskiej z uwagi na jej zaangażowanie 
w krzewienie kultury wśród dzieci i mło-
dzieży, aktywność społeczną i współpra-
cę z wieloma organizacjami. Nadanie tej 
odznaki – jak usłyszeliśmy podczas nie-
dzielnej imprezy - będzie docenieniem 
jej wieloletniej pracy, włożonej w kształto-
wanie podstaw dzieci i młodzieży. W tym 
miejscu warto dodać, iż o to odznaczenie 
wystąpiła gmina Przeciszów.

- Jest mi niezwykle miło, jestem wzru-
szona, że po 20 latach, coś tak wspaniałego 
mogło mnie spotkać. Serdecznie dziękuję za 
nagrodę, która wieńczy moją dwudziesto-
letnią działalność w zespole. Ten czas był 
wypełniony pracą, emocjami, spotkaniami 
z ludźmi. Te wspomnienia na zawsze pozo-
staną w mej pamięci. Zespół nie powstałby, 
gdyby nie wy drodzy uczniowie, To wy stwo-
rzyliście ze mną Śpiewające Jeziora, dając 
swój uśmiech, talent i zaangażowanie. Nie 
zawsze są tak radosne chwile jak dzisiaj, 
ponieważ praca w zespole to organizowa-
nie koncertów, aranżacja utworów, projek-
towanie strojów, dbałość o instrumenty, 

Urszula Daczyńska wraz z zespołem

Moment wręczenia Urszuli Daczyńskiej 
przez wójta gminy Odznaki Honorowej 

Zasłużony Dla Kultury Polskiej
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esprzęt nagłaśniający, godziny ćwiczeń. Dzię-

kuję wszystkim za wszystko – akcentowała 
łamiącym się ze wzruszenia głosem Urszu-
la Daczyńska.

Podczas takich uroczystości nie mogło 
zabraknąć podziękowań. 

W imieniu Fundacji im. Brata Alberta 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski podziękował 
całemu zespołowi, za to, że od wielu lat 
towarzyszy wydarzeniom, wszystkim piel-
grzymkom organizowanym przez funda-
cję. Jak sam zauważył – nasi podopieczni 
mówią, że impreza się uda, jeśli będą Śpie-
wające Jeziora i kiełbaski. Kapłan zdradził, 
iż prezentem dla zespołu będzie trzydnio-
wa wycieczka do Torunia, gdzie Śpiewają-
ce Jeziora zaśpiewają dla niepełnospraw-
nych dzieci z kilku ośrodków.

Podziękowania i gratulacje z okazji 
jubileuszu zespołu przekazali także na 
ręce Urszuli Daczyńskiej: dyrektor Zespołu 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Prze-
ciszowie Urszula Momot, przewodnicząca 
Rady Rodziców tej szkoły Aldona Zielińska 
oraz przedstawiciele rodziców dzieci, któ-
re tworzą skład Śpiewających Jezior. 

Niedzielna impreza jubileuszowa była 
tak pomyślana, aby najpełniej wyrazić nie 
tylko wdzięczność wspólnoty gminnej za 
20 lat istnienia Śpiewających Jezior, ale 
również zaprezentować już współczesne 
dokonania zespołu.

Skoro był jubileusz nie mogło zabrak-
nąć tortu urodzinowego. Każdy, kto przy-
był do Domu Kultury w Przeciszowie mógł 
także obejrzeć film na temat Śpiewających 
Jezior, będący swoistą podróżą w czasie. 
Zespół zaprezentował się również przed 
publicznością, dając koncert piosenek, 
jak i pokaz tańca.

Gościem specjalnym imprezy była 
kapela góralska Baciarka, która uświetniła 

uroczystość utworami charakterystyczny-
mi dla Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

Na koniec jubileuszu wszyscy członko-
wie Śpiewających Jezior, nie tylko obecni, 
ale również byli, weszli na scenę i razem 
zaśpiewali piosenkę pt. „Śpiewające jezio-
ra”, od której wszystko się zaczęło.

Urszula Daczyńska wcale nie mówi o 
sielance, lecz wskazuje na problemy dnia 
codziennego, z którymi zmaga się zespół 
Śpiewające Jeziora.

- Nasz zespół działa przy szkole i jest 
prowadzony w ramach zajęć pozalekcyj-
nych przez jedną godzinę w tygodniu. Nie 
ma on stałego źródła finansowania. Pracu-
ję jako nauczyciel nauczania zintegrowa-
nego i często trudno mi wszystko ogarnąć. 
Myślę, że żyję tym zespołem, jestem jego 
pasjonatką, choć jednocześnie od kilku lat 
mówię, iż będę wyciszać i spowalniać jego 
działalność. Jednak działań związanych ze 
Śpiewającymi Jeziorami jest coraz więcej, a 
dzieci są nim zainteresowane i przychodzą 
– zaznacza pani Urszula.

Jednocześnie założycielka zespołu 
mówi wprost skąd czerpie siły do dalszej, 
wytężonej pracy.

- Jestem kierownikiem artystycznym, 
odpowiedzialnym za wszystko, czyli aranżu-
ję utwory, wymyślam stroje, dbam o sprzęt 
nagłaśniający, załatwiam autokar. Praca z 
zespołem i dla zespołu to ogromy wysiłek, 
który potrafię unieść tylko dzięki całej mojej 
rodzinie, czyli mężowi, córkom, moim rodzi-
com. To rodzina mnie wspiera i pomaga na 
co dzień, również grono nauczycieli, ludzi 
dobrej woli. Wiemy, że istnienie takiego 
zespołu byłoby związane ze sztabem ludzi, 
a tu jestem sama i stąd ta konieczna pomoc 
– dodaje Urszula Daczyńska.

Ryszard Tabaka

Zespół wokalno-taneczny Śpie-
wające Jeziora został założony 

w roku 1991 przez Urszulę Daczyń-
ską i prowadzony przed laty przy 
Szkole Podstawowej w Przeciszo-
wie, a obecnie Zespole Szkół Pod-
stawowo-Gimnazjalnych w Przeci-
szowie. Nazwa zespołu pochodzi 
od ulubionej przez dzieci piosenki 
„Śpiewające jeziora”. Przez trzy lata 
zespół nosił nazwę Uśmiechnięte 
Dzieciaki, lecz później wrócił do 
poprzedniej. 

W okresie minionych 20 lat zespół 
Śpiewające Jeziora brał udział w wielu 
festiwalach świeckich i religijnych. W roku 
1992 zorganizował pierwsze po wojnie 
jasełka dla społeczności lokalnej. Wielkim 
sukcesem zespołu był występ w Wiedniu 
w roku 2003 dla polonii, gdzie zaprezen-
tował program jasełek i kolęd. Z kolei w 
roku 2007 zrealizował projekt „Wyobraźnia 
miłosierdzia”. Wielokrotnie występował 
podczas koncertów charytatywnych. Suk-
cesami kończyły się przeglądy piosenek, 
jak chociażby „Piosenka na lato” czy „Talen-
ty Małopolski”, gdzie solistka została talen-
tem i śpiewała w Piwnicy pod Baranami. 
Mówiąc o sukcesach należy także wymie-
nić konkursy pieśni patriotycznych, gdzie 
zespół z Przeciszowa często zajmował 
wysokie lokaty. Dla Śpiewających Jezior 
bardzo ważna jest także, trwająca od lat, 
współpraca z Fundacją im. Brata Alberta, 
w ramach której śpiewają na uroczysto-
ściach, Mszach św., jubileuszach. Kontakt 
z osobami niepełnosprawnymi jest dla 
członków zespołu wyjątkowy i niezwykle 
ważny. Zespół uczestniczy w przedsię-
wzięciach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, a także współpracuje ze Stowa-
rzyszeniem Doliny Karpia. Najczęściej jed-
nak jest on artystyczną ozdobą uroczysto-
ści szkolnych i gminnych.

Dyrektor szkoły Urszula Momot dziękuje 
Urszuli Daczyńskiej
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i Gimnazjalne Turnieje BRD 2011
Ogólnopolski Turniej  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowego, zwany w skrócie Turniejem BRD, jest dobrze znany 

nie tylko w środowiskach szkolnych, choćby dlatego, że w 2011 roku odbyła się już 34. jego edycja. Rywalizacja adre-
sowana jest do uczniów szkół podstawowych klas 4-6 oraz gimnazjów.

Główną ideą turnieju jest kształtowanie bezpiecznych zacho-
wań na drodze wśród młodych uczestników ruchu drogowe-
go oraz zapoznawanie ich z zagadnieniami udzielania pomocy 
przedmedycznej. Turniej pogłębia umiejętności uczestników z 
zakresu prawa o ruchu drogowym oraz daje możliwość wyro-
bienia właściwych nawyków i zachowań.

Na początku każdego roku w eliminacjach szkolnych wyła-
niane są reprezentacje szkół. Następnie od wiosny odbywają się 
kolejne turnieje. Turnieje są bardzo selektywne, ponieważ od 
eliminacji powiatowych, do wyższego etapu turnieju, awansuje 
tylko zwycięzca danych zawodów.

Gimnazja z gminy Przeciszów corocznie prezentują bardzo 
wysoki poziom. Potwierdzeniem są wysokie lokaty uzyskiwane 
podczas eliminacji miejsko-gminnych. Poniższa tabela przed-
stawia wyniki drużynowe turnieju rozegranego w połowie mar-
ca w Podolszu.

Miejsce Gimnazjum Suma lokat*

1 Przeciszów 27
2 Podolsze 27
3 Piotrowice 39
4 Przeciszów-Podlesie 47
5 Graboszyce 77
6 Bobrek 77
7 Nr 1 w  Brzeszczach 85
8 Gorzów 85
9 Chełmek 86

* Suma lokat – to miejsca zajęte we wszystkich  konkurencjach 
przez wszystkich zawodników drużyny.

Dwa pierwsze gimnazja zakwalifikowały się do kolejnej eli-
minacji, a o zwycięstwie gimnazjalistów z Przeciszowa zdecydo-
wały lepiej napisane testy. Rywalizację indywidualną turnieju w 
Podolszu wygrał Bartosz Hutny – gimnazjalista z Przeciszowa.

Eliminacje powiatowe w powiecie oświęcimskim od kilku 
lat rozgrywane są w kwietniu w hali sportowej w Brzeszczach. Z 
poniższej tabeli wyraźnie widać, że uczniowie z Przeciszowa zde-
cydowanie wygrali powiatową rywalizację drużynową:

Miejsce Gimnazjum Suma lokat

1 Przeciszów 18
2 Bulowice 29
3 Podolsze 34
4 Nr 2 w Kętach 35

Również indywidualną rywalizację powiatową wygrali gim-
nazjaliści z Przeciszowa: Grzegorz Zając i Bartosz Hutny zajęli 
1 miejsce w powiecie z identycznym wynikiem.
Finał wojewódzki został rozegrany 11 maja w Mszanie Górnej. 
Startowały w nim 22 najlepsze drużyny małopolski (mistrzowie 
powiatów). Na ostateczną klasyfikację turnieju składały się sumy 
lokat uzyskane przez wszystkich zawodników w następujących 
konkurencjach:

 Y rozwiązanie pisemnego test wielokrotnego wyboru,
 Y przejazd po rowerowym torze przeszkód,
 Y jazda po miasteczku ruchu drogowego,
 Y praktyczne udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rywalizacja była bardzo zacięta między trzema najlepszymi 
drużynami Małopolski. Po podliczeniu okazało się, że na podium 
ponownie uplasowały się te same drużyny co w roku poprzed-
nim, tylko w innej kolejności. 

Miejsce Gimnazjum Suma lokat

1 Zakrzów 25
2 Ropa 27
3 Przeciszów 29

W bieżącym roku, bezapelacyjnym mistrzem testów oka-
zał się Kamil Antecki – gimnazjalista z Przeciszowa, który w 
kolejnych eliminacjach uzyskiwał najlepsze wyniki ze wszyst-
kich zawodników. Warto wyjaśnić, że każdy test, zawierający 
25 pytań, podzielony jest na zagadnienia: zasady i przepisy ruchu 
drogowego, znaki i sygnały drogowe, sytuacje w ruchu drogo-
wym w tym tzw. „skrzyżowania” oraz zasady udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Jest to test wielokrotnego wyboru, 
tzn. prawidłowych odpowiedzi może być jedna, dwie lub trzy. 

Na początku czerwca w Iławie (woj. warmińsko – mazur-
skie) odbył się finał ogólnopolski Turnieju BRD.  Pierwsze i dru-
gie miejsce w Polsce zajęli mistrzowie międzywojewódzkiej Ligi 
Mistrzów BRD tzn. pierwsze miejsce przypadło Gimnazjum nr 1 
w  Koluszkach (woj. łódzkie), drugie Gimnazjum w Czarnej (woj. 
podkarpackie), a tuż za nimi na trzecim miejscu uplasowali się 
nasi pogromcy, czyli gimnazjaliści z Zakrzowa.          ak

Konkurs fotograficzny
Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie z początkiem 

kwietnia ogłosiła Konkurs Fotograficzny „Dolina Karpia w obiek-
tywie” skierowany do mieszkańców gmin Doliny Karpia (Przeci-
szów, Osiek, Zator, Polanka Wielka, Spytkowice, Tomice, Brzeź-
nica). Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która 
ma ukończone 18 lat. 

Temat nadesłanych prac musi być zgodny z tematem kon-
kursu „Dolina Karpia w obiektywie” (bez osób i postaci), każdy 
uczestnik może zgłosić maksimum 2 prace.

Szczegółowy regulamin dostępny jest w GBP w Przeciszo-
wie oraz na stronie internetowej www.przeciszow.pl 

Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2011 roku.
Serdecznie zapraszamy do konkursu!

W finale wojewódzkim nasza drużyna zajęła III miejsce
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Przez cały mijający rok szkolny w ramach działalności samorządu uczniow-

skiego włączaliśmy się w działania proponowane przez Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej. Sandra Michałek i Konrad Bębenek od samego początku 
aktywnie uczestniczyli w programach takich jak „Samorząd uczniowski” czy 
„Młodzi głosują”. 

Ukończyli także trwający od paździer-
nika do stycznia kurs internetowy „Lide-
rzy samorządów uczniowskich”. Oboje są 
członkami Rady Samorządu Uczniowskie-
go, Sandra pełni funkcję przewodniczącej, 
a Konrad zastępcy.

W marcu bieżącego roku, kiedy CEO 
ogłosiło konkurs na mandaty poselskie 
podczas XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzie-
ży, oboje zgłosili chęć udziału w rywali-
zacji. Tegorocznym tematem był Wolon-
tariat na rzecz aktywności obywatelskiej. 
Chciano, żeby doświadczenia w działaniu 
lokalnym stały się podstawą do dyskusji 
podczas obrad Sejmu 1 czerwca 2011 r. 
Dlatego uczestnicy projektu mieli zadanie 
praktyczne - znaleźć pomysły na lokalne 
działania społeczne i wolontarystyczne 
i rozpropagować je w swoich szkołach 
i miejscowościach.

Z uwagi na to, że nasza szkoła uczest-
niczy w wielu akcjach charytatywnych, 
można było tę działalność wykorzy-
stać podczas przygotowania prezentacji 
konkursowej.

Wśród pomysłów, które opisano i są 
realizowane w naszej szkole, znalazła się: 
akcja zbierania żywności i środków czy-
stości dla oświęcimskiego schroniska dla 
zwierząt, akcja zbierania plastikowych 
nakrętek, udział w projektach typu „Mieć 
wyobraźnię miłosierdzia” czy „Szlachetna 
paczka”. Pomyślano także o możliwości, 
jakie stwarza nam dostęp do Internetu 
tzw. „Pomaganie przez klikanie”, w którym 
to wystarczy kilka ruchów myszką kom-
puterową, a już mamy swój mały wkład w 
niesienie pomocy potrzebującym.

Strony, na których można wspierać 
innych, to między innymi http://www.
pajacyk.pl, http://www.polskieserce.
pl/, http://www.okruszek.org.pl/, http://

www.pustamiska.pl/index-3.php, http://
www.wyklikajzywnosc.pl/. 

Serdecznie zachęcam do „klikania”.
4 kwietnia, po intensywnej kilkugo-

dzinnej pracy przy komputerze, udało 
się nam opublikować pracę konkursową 
na portalu edutuba.pl, a już 21 kwietnia 
mogliśmy się cieszyć wszyscy z zakwali-
fikowania Sandry i Konrada do udziału w 
obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży. 

To duży sukces, ponieważ drugi rok z 
rzędu uczniowie naszej szkoły mieli okazję 
przebywać w Sejmie nie z punktu widze-
nia galerii, tylko miejsc poselskich. Gra-
tuluję im serdecznie sukcesu i nieśmiało 
liczę, że w przyszłym roku uda się nam 
tam ponownie znaleźć.

Natasza Kajdas-Kimak

miało być przepustką na sejmowe obrady. 
Krótko mówiąc mieliśmy opisać różnorod-
ne akcje charytatywne i woluntarystyczne 
możliwe do zrealizowania bądź realizowane 
w naszej szkole czy miejscowości.

Okazało się, że nasza praca została 
nagrodzona i już 21 kwietnia otrzymaliśmy 
mandaty poselskie. Bardzo się z tego powo-
du ucieszyliśmy.

W dniu 31.05 o godz. 800 wyjechaliśmy 
z Krakowa do Warszawy, gdzie tego same-
go dnia uczestniczyliśmy w warsztatach, na 
których mieliśmy okazję uczyć się, na czy 
polega organizacja happeningów, prote-
stów czy tez pisania petycji.

Z warsztatów wróciliśmy radośni i pełni 
zapału. Odebraliśmy identyfikatory posel-
skie, zjedliśmy kolację i poszliśmy spać.

Następnego dnia rano, zaraz po śnia-
daniu pojechaliśmy do gmachu Sejmu RP. 
Od godziny 900 trwało spotkanie z kluba-
mi poselskimi. Udało się nam zobaczyć na 
żywo wielu znanych polityków, m.in. mini-
ster edukacji narodowej Katarzynę Hall, 
minister pracy Jolantę Fedak, wicepremiera 
a zarazem ministra gospodarki Waldemara 
Pawlaka, Marszałka Sejmu Grzegorza Sche-
tynę czy posła Ryszarda Kalisza.

Punktualnie o godz. 1000 rozpoczęły się 
obrady XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzie-
ży. Na początku przemawiali: wicepremier 
Waldemar Pawlak, minister Katarzyna Hall, 
rzecznik praw dziecka Marek Michalak 
oraz wybrani posłowie i posłanki. Następ-
nie przedstawiciele podkomisji zadawali 
pytania pani minister edukacji narodowej, 
Katarzynie Hall.

Następnie odczytano uchwałę któ-
rą przegłosowywaliśmy za ustaleniem 
poprawek.

Obrady zakończyły się 3-krotnym ude-
rzeniem laski marszałkowskiej.

Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę 
powrotną. Do domu wróciliśmy zmęczeni 
ale szczęśliwi i pełni wrażeń, gdyż taka oka-
zja by zasiąść w ławach poselskich może się 
już nie zdarzyć.

Sandra i Konrad

01.06.2011r. przy ulicy Wiejskiej w War-
szawie odbyła się XVII sesja Sejmu Dzieci 
i Młodzieży, w której mieliśmy przyjemność 
uczestniczyć.

Już od początku marca pracowaliśmy 
nad zadaniem rekrutacyjnym „Wolontariat 
na rzecz aktywności obywatelskiej”, które 

Rad-kercik
Festiwal Tańca w Brzeszczach, który cieszy się dużą popular-

nością, przyniósł dziewczętom z Rad-kercika drugie miejsce w 
kategorii hip-hop do 12 lat. 

Z kolei w Brzeżnicy zdobyły drugie miejsce w kategorii taniec 
dyskotekowy kat. 10-12 lat. 

Zajęcia w GBP w Przeciszowie prowadzi Żaneta Płonka i Karo-
lina Tatarczuch.
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i Dzień Dziecka w szkole
„To najfajniejszy dzień w moim życiu!”, „Dlaczego codziennie 

nie ma Dnia Dziecka?!”, „Czy za rok też będziemy się tak bawić?” 
- tak entuzjastycznie przyjęli uczniowie szkoły w Piotrowicach, 
zwłaszcza młodsi, imprezy z okazji ich święta. W tym roku trady-
cyjne obchody Dnia Sportu połączone zostały z nową formułą. O 
pomoc przy organizacji Dnia Dziecka poproszono instruktorów 
z Ośrodka Kultury w Zatorze. Ich współpraca z nauczycielami z 
ZSP-G w Piotrowicach okazała się bardzo owocna. Pomysłodaw-
cami i jednocześnie sponsorami imprezy był Komitet Rodzicielski. 

Uczniowie rzeczywiście bawili się świetnie. Szczególnie dużo 
nowych propozycji skierowanych było do uczniów szkoły podstawo-
wej. Wśród nich znalazły się ciekawe gry plenerowe, tor przeszkód, 
zabawy ze sztuką , „Wokół kolorowej chusty”, „Zagadkolandia” oraz 
warsztaty taneczne „Wyginam śmiało ciało”. Dodatkową atrakcją były 
stoiska z malowaniem twarzy i rąk (bajkowe makijaże i motywy), któ-
re cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem bohaterów tego święta. 
Chętni mogli też skorzystać z wielkoformatowych gier planszowych 
i odpocząć przy malowankach. Każda klasa zbierała pieczątki za 
poszczególne „sprawności”, a nagrodami były słodycze od rodziców z 
Komitetu. Wszystko odbyło się sprawnie, a dzieciom podobała się róż-
norodność zajęć. Dopisała wspaniała pogoda i cudowna atmosfera. 

Starsi rozpoczęli zajęcia od pokazu cheerleaders, następnie kibi-
cowali meczowi siatkówki nauczyciele - uczniowie. Potem przyszedł 
czas na inne sportowe zmagania: piłkę nożną, tenis stołowy, siatków-
kę na sali i plażową. Najlepsi otrzymali medale, które będą zapewne 
miłą pamiątką. Uczniowie, którzy nie są fanami sportu, mogli skorzy-
stać z innych propozycji: zajęć i gier komputerowych w trzech pra-
cowniach, udać się na projekcję filmów oraz, podobnie jak młodsi, 
na zajęcia artystyczne i taneczne.

Komitet Rodzicielski nie tylko, jak zwykle, zadbał o poczęstunek, 
ale uczestniczył w proponowanych imprezach, a dzieci mogły zoba-
czyć, że dorośli też potrafią się dobrze bawić. Pozostaje mieć nadzieję, 
że w przyszłym roku będzie co najmniej tak samo dobrze.

Wyśpiewali nagrody…
W sali widowiskowej Domu Kultury w Przeciszowie 

odbył się 15 maja, już po raz drugi, Konkurs Piosenki 
„Majowe śpiewanie 2011”, zorganizowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Przeciszowie. Na parkiecie prezen-
towały się dzieci i młodzież w trzech kategoriach wieko-
wych ze szkół podstawowych i gimnazjum.

W niedzielne popołudnie widownia zapełniła się młodymi 
wykonawcami, rodzicami i zaproszonymi gośćmi, pragnącymi 
podziwiać swoje pociechy, które bardzo przeżywały, nierzadko 
pierwszy w życiu występ. Swoje wokalne umiejętności zapre-
zentowało 39 uczniów ze wszystkich szkół gminy Przeciszów, 
które zostały starannie przygotowane przez swoich opiekunów.

Z modelami na Słowacji
Pierwszy raz w historii Klub Modelarski „Orzeł” przedstawił swo-

je dokonania u naszych słowackich sąsiadów. 28 maja odbył się V 
Konkurs Modeli Kartonowych oraz Plastikowych Bulldogfest. Był 
on zorganizowany w Liptovsky Hradok, w położonej między góra-
mi miejscowości. To taka nasza Porąbka;-) 

Pomimo ulewnego deszczu, który utrzymywał się przez cały 
dzień, konkurs został przeprowadzony na najwyższym poziomie. 
Modelarze przyjechali z całej Słowacji. Polskę reprezentowały małe 
grupy, ale cóż, to przecież my byliśmy u nich gośćm, więc była nas 
mniejszość. 

Klub Modelarski „Orzeł” z Przeciszowa zaprezentował 20 modeli 
kartonowych, które skleiło 15 modelarzy. 

Cieszymy się bardzo z osiągniętych wyników, ponieważ udało 
się nam zdobyć: 
1. Andrzej Zemła – I miejsce – pancernik Fuso
2. Andrzej Jakulewicz – II miejsce – krążownik Takao
3. Tomasz Śliwa – II miejsce – żołnierz niemiecki.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Łukasz Fuczek

Orzeł na „Śrubce”
W dniach 6-8 maja odbył się XXII Konkurs Modeli Kartonowych 

i Plastikowych Śrubka 2011 – X Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego. 
Zgłoszono do niego 437 modeli, w tym 193 modele kartonowe oraz 
244 plastikowe. Ogółem w konkursie wzięło udział aż 152 modelarzy, 
w tym: 51 młodzików, 45 juniorów oraz 56 seniorów. Został on zor-
ganizowany przez Klub „Śrubka”, Koło Pasjonatów Modelarstwa oraz 
Stowarzyszenie Kulturalne „Prowincja”. Nasi zawodnicy, jak zawsze, 
przywieźli liczne trofea.

Tegoroczna edycja konkursu przebiegła w bardzo miłej atmosfe-
rze, przyjechali modelarze z: Krakowa, Bielska-Białej, Czańca, Pysko-
wic, Kęt, Gilowic, Gdańska, Brzeszcz, Chrzanowa, Bestwiny, Jaworzna, 
Bulowic, Wilkowic, Żywca, Ustronia, Będzina, Żarek-Letniska, Tarnow-
skich Gór, Myszkowa, Ligoty, Radomia, Tychów, Rudy Śląskiej, Mię-
dzybrodzia Bialskiego, Pewli Ślemieńskiej, Jeleśni, Okrajnika, Leśnej, 
Rychwałdku, Gliwic, Świerczyńca, Pewli Małej, Przeciszowa, Katowic, 
Twardorzeczki, Żabnicy, Polanki Wielkiej i Skoczowa. 

Modelarze z Przeciszowa zaprezentowali 18 modeli kartonowych 
w grupach wiekowych junior oraz senior, które powstały w ostatnim 
czasie w naszym klubie. Jesteśmy bardzo dumni z osiągniętych wyni-
ków, które świadczą o wysokim poziomie naszych prac. Najlepszym 
tego przykładem są zdobyte miejsca medalowe:
I miejsce – Wojciech Bochenek modelem czołgu T-40
I miejsce – Piotr Zieliński za model śmigłowca Rooivalk
I miejsce – Piotr Zieliński za model okrętu ORP Garland
II miejsce – Wojciech Bochenek za model samochodu Hydromil
II miejsce – Tomasz Śliwa za model żołnierza niemieckiego
II miejsce – Piotr Zieliński za model samolotu Gloster Pioonier
II miejsce – Michał Cisowski za model figurki krzyżaka
II miejsce – Andrzej Jakulewicz za model pancernika Zara
III miejsce – Dariusz Bernaś za model samolotu A6M2 Zero
III miejsce – Andrzej Zemła za model niszczyciela Yukikaze

Łukasz Fuczek

Artystów oceniało jury konkursowe z Państwowej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu, 
w składzie: Alicja Gębala, Bogdan Hałat, Krzysztof Paluchowski, 
które wyłoniło następujących laureatów:

Kl. I-III
I miejsce - Anna Momot, Przeciszów-Podlesie
II miejsce - Patrycja Nędza, Przeciszów-Podlesie
III miejsce - Magdalena Kała, Przeciszów
wyróżnienia: Weronika Łubiarz Piotrowice, Kinga Kozieł Przeci-
szów, Natalia Stolarczyk Piotrowice.

Kl. IV-VI
I miejsce - Angelika Bokota, Przeciszów
II miejsce - Monika Borowska, Piotrowice
III miejsce - Monika Pieczonka, Piotrowice
wyróżnienie: Ewa Zajas Piotrowice, Izabella Frączek Piotrowice.

GIMNAZJUM
I miejsce - Martyna Frączek, Piotrowice
II miejsce - Angelika Stolarczyk, Piotrowice
III miejsce - Maciej Szalonek, Przeciszów-Podlesie
wyróżnienie Agnieszka Kubica Przeciszów-Podlesie

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym 
na tegoroczny konkurs i zapraszamy za rok!
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W sobotę 28 maja już po raz szósty 

społeczność szkolna i sympatycy Zespo-
łu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w 
Przeciszowie uczestniczyli w Górskim Raj-
dzie Rodzinnym. Tym razem celem naszej 
wyprawy była Szyndzielnia. To szczyt w 
Beskidzie Śląskim (1028m n.p.m.) usy-
tuowany pomiędzy dolinami Olszówki, 
Wapienicy i Białki.

Okazało się, że mimo nie najlepszych  
prognoz meteorologicznych, na porannej  
zbiórce w szkole  stawiło się aż 104 opty-
mistycznych i radosnych uczestników. 
W drodze do Bielska-Białej zaczął padać 
deszcz, który towarzyszył nam do końca 
rajdu.  Ubrani w nieprzemakalne peleryny 
wyruszyliśmy z Cygańskiego Lasu na szlak, 
który przez schronisko Stefanka, prowa-
dził na szczyt Koziej Góry (686m n.p.m.).

Wędrując, omijaliśmy pełzające po  
szlaku salamandry plamiste. Mieliśmy 
niepowtarzalną okazję obserwacji z bli-
ska  najładniejszego  polskiego płaza. 
Ciało salamandry jest czarne i błyszczące 

, pokryte żółtymi lub pomarańczowymi 
plamami.  To znamienna cecha tych zwie-
rząt, nie spotyka się dwóch identycznych 
okazów.  Atrakcją turystyczną Koziej Góry 
jest naturalny tor saneczkowy o długości 
2200 m z trzydziestoma wirażami, zbudo-
wany w okresie międzywojennym. Szlak 
na Szyndzielnię przebiega odcinkami rów-
nolegle do toru saneczkowego, który dziś 
ma wartość unikalnego zabytku. 

Dalej wędrowaliśmy przez Kołowrót, 
trasą o średnim poziomie trudności, która  
w deszczu okazała  się trudna. Błoto, mgła, 
mokre kamienie – to wszystko sprawiło, że 
po szczęśliwym  dotarciu do schroniska 
całej grupy, poczuliśmy ogromną ulgę. 
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się 
w schronisku na Dębowcu, którego atrak-
cją jest całoroczny tor saneczkowy. 

Rada Rodziców z okazji Dnia Dziecka 
ufundowała uczniom naszej szkoły  prze-
jazd tym torem, co sprawiło wiele radości 
i stanowiło zachętę do następnych śli-
zgów. Z tej przyjemności  korzystali rów-
nież dorośli.

Z Dębowca  już tylko przysłowiowe 
„kilka kroków” i byliśmy na parkingu, 
gdzie czekały nasze autokary. W drodze 
powrotnej wspominając przebyte szla-
ki dotychczasowych rajdów, szczęśliwi, 
choć nieco zmęczeni, umówiliśmy się 
na jesienną wędrówkę szlakami Beski-
du Śląskiego, której celem będzie szczyt 
Skrzyczne.

Takie przedsięwzięcia są godne 
pochwały, gdyż znakomicie integrują 
środowiska dzieci, rodziców i nauczycie-
li. Umożliwiają przeżycie miłych, a cza-
sem nawet wzruszających chwil na łonie 
natury, co w naszym codziennym, zabie-
ganym życiu jest rzadkością. Niewątpli-
wie ten rajd był wyjątkowy, będziemy go 
długo wspominać.

W imieniu uczestników VI rajdu dzię-
kuję Aldonie Zielińskiej, przewodniczącej 
Rady Rodziców za organizację tak dużej 
imprezy. Szczególne podziękowania skła-
dam Andrzejowi Zielińskiemu, który pro-
fesjonalnie, z poczuciem humoru, uwraż-
liwiając rajdowiczów na piękno górskich 
widoków, zarówno w promieniach słońca 
jak i w strugach deszczu, prowadził nas do 
wyznaczonego celu.  um

 Uczymy ratować
W Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszo-

wie kontynuowana jest realizacja rozpoczętego w 2009 roku 
programu „Ratujemy i uczymy ratować”, którego adresatami 
są uczniowie klas I-III. W ramach tego programu przeprowa-
dzono kolejne szkolenie dla najmłodszych z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy.

Program ten był uruchomiony w Polsce w roku 2006, a od 
stycznia 2008 r. został objęty patronatem MEN. Do tej pory prze-
szkolono ponad 21 tysięcy nauczycieli z około 11 tysięcy szkół, 
uczestniczy w nim  ponad milion dzieci. 

Realizowany jest on dzięki grupie 150 wolontariuszy Poko-
jowego Patrolu WOŚP z całej Polski. To oni prowadzą szkolenia 
dla nauczycieli, którzy następnie swoje umiejętności przeka-
zują najmłodszym. Dzięki temu dzieci uczą się najprostszych 
zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwa-
nia pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie 
poszkodowanej. Oprócz praktycznych umiejętności, fundacja 
zapewnia nauczycielom, a tym samym szkołom, wszystkie mate-
riały dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z uczniami. 

Nauczycielki kształcenia zintegrowanego - Urszula Daczyń-
ska i Urszula Englert po ukończeniu kursu, otrzymały dla szkoły 
sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
o wartości 5.000 zł. Są to między innymi 4 fantomy małe, 1 duży, 
pomoce do lekcji, podręczniki dla nauczycieli i uczniów, tektu-
rowe telefony oraz instruktażowe filmy DVD.

W ZSP-G w Przeciszowie program ten jest realizowany już 
drugi rok. Nauczycielki klas I-III na zajęciach kształcenia zinte-
growanego uczą dzieci, jak radzić sobie w sytuacjach zagroże-
nia, jak zachować się, gdy dziecko się skaleczy, zasłabnie, skręci 
nogę itp. Zajęcia te są wplecione w cykl roczny i prowadzone w 
korelacji z pozostałymi tematami lekcji.

Podczas prowadzonych zajęć, dzięki uprzejmości Marii Prze-
worskiej, dyplomowanej pielęgniarki, pracującej na co dzień w 
Miejskim Szpitalu w Oświęcimiu, uczniowie mieli dodatkowo 
możliwość obejrzenia podstawowego sprzętu medycznego, 
opatrunków, strzykawek, środków odkażających oraz wysłucha-

nia, jak wygląda i na czym polega praca w szpitalu. Pani Maria 
pokazała uczniom, jak prawidłowo opatrzyć ranę, co zrobić przy 
omdleniu, jak zachować się przy złamaniu i stłuczeniu. Następnie 
po przeprowadzonych wraz z nauczycielkami kształcenia zinte-
growanego Urszulą Englert i Urszulą Daczyńską trzygodzinnych 
zajęciach, przygotowała dla uczniów konkurs z nagrodami, pod-
sumowujący to, co zapamiętali. Cztery konkurujące ze sobą dru-
żyny otrzymały jednakową liczbę punktów.

Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały pamiąt-
kowe książeczki z instrukcją udzielania pierwszej pomocy, kolo-
rowanki, plany lekcji, zakładki do książek, długopisy dla klas i 
dyplomy.      en

Wścieklizna stale groźna – bądźmy czujni
W marcu br. na terenie naszej gminy, w miejscowości Prze-

ciszów odnotowano przypadek wystąpienia wścieklizny u psa. 
Sprawą niezwłocznie zajął się Powiatowy Inspektor Weteryna-
rii w Oświęcimiu, wyznaczając obszar zagrożony wścieklizną, 
sprawdzając aktualność szczepień ochronnych psów przeciw-
ko wściekliźnie, jak również wprowadzając na nasz teren oko-
ło trzymiesięczną kwarantannę. Urząd Gminy w Przeciszowie 
natychmiast podjął akcję informacyjną dla mieszkańców w jaki 
sposób należy się zachować w takim obszarze zagrożonym.

W  czasie trwania kwarantanny wprowadzone zostały nastę-
pujące zakazy i nakazy:
zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domo-

wych na obszary leśne,
zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych,
zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i kon-

kursów z udziałem zwierząt,
zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia Powia-

towego Lekarza Weterynarii,
zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody 

powiatowego Lekarza Weterynarii,
nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą 

posiadaczy.
PAMIĘTAJ!  SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 

SĄ OBOWIĄZKOWE DLA PSÓW, A DLA KOTÓW ZALECANE!
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Klub sportowy, tak przez nas ceniony, 
zakończył właśnie sezon 2010/11 jako IV-
-ligowy beniaminek na 7. miejscu. Oficjal-
ne zakończenie odbyło się w Onyxie, pro-
wadzonym przez Wiolettę Flejtuch, która 
wspiera nasz LKS. Podczas poczęstunku, 
w którym wzięli udział przede wszystkim 
piłkarze wraz z rodzinami, władze klubu, 
sponsorzy oraz zaproszeni goście, wręczo-
no nagrody. Były to foldery ze zdjęciami, 
przygotowane przez Marka Mordana, spe-
cjalistę ds. reklamy i marketingu Przedsię-
biorstwa Robót Inżynieryjnych Radko z 
Przeciszowa.

Z pewnością LKS Przeciszovia jest 
wizytówką naszej gminy, o którą należy 
dbać. Wiedzą o tym sponsorzy, a szczegól-
nie sponsor strategiczny, czyli firma Rad-
ko, prowadzona przez Radosława Kozła 
i Dariusza Hubę. Niedawno zatrudniony 
przez to przedsiębiorstwo Marek Mordan, 
znany i ceniony fotoreporter sportowy, ma 
pomysł na rozwój marki i promocję Prze-

ciszovii. W jego planach jest stworzenie: 
Klubu VIP, Klubu 100, Fan Klubu, sklepiku 
klubowego z gadżetami, sektora rodzin-
nego na stadionie itp. Wobec tego trzy-
mamy kciuki i liczymy, że te zamierzenia 
dojdą do skutku.

Warto w tym miejscu wymienić spon-
sorów LKS Przeciszovia, którzy wspierają 
przez cały rok klub. Bez nich nasz LKS prze-
stałby istnieć. Dziękujemy!

Sponsor strategiczny (główny): 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Radko w Przeciszowie.

Sponsorzy wspierający:  Lucyna 
Szklarska (sklep spożywczy), Stanisław 
Matla (mechanika pojazdowa), Bogu-
sław Ganobis (firma Instalbis), firma Del-
tex, (autoryzowany dystrybutor Kabe z 
Zatora), Piotr Kajfasz firma Asmen, Urząd 
Gminy w Przeciszowie, Anna Marcela fir-
ma Kolmet, Mariusz Kajdas i Tomasz Pyrek 
firma Air – Net.

(ryt)

Sukces juniorów!
Juniorzy Przeciszovii wywal-

czyli awans do I Ligi Juniorów 
Starszych Małopolski Zachodniej. 
Zespół prowadzony przez Łukasza 
Płonkę, bez większych problemów 
zdeklasował rywali w drugoligo-
wych zmaganiach.

W ubiegłym sezonie młodzi przeciszo-
wianie walczyli o utrzymanie w tej klasie 
rozgrywkowej. W obecnym miała to być 
drużyna środkowej części tabeli. Tym-
czasem podopieczni Łukasza Płonki od 
samego początku zdominowali rozgryw-
ki II Ligi Juniorów Starszych. Rundę jesien-
ną zakończyli bez straty punktu, a wiosną 
już na cztery kolejki przed zakończeniem 
rozgrywek byli pewni awansu do wyższej 
klasy rozgrywkowej.

Sukces juniorów ma duże znaczenie 
w kontekście przyszłości przeciszowskiej 
piłki. Tworzy się bowiem zaplecze gdzie 
piłkarze młodzi piłkarze mogą się ogry-
wać na szczeblu okręgowym z dużo sil-
niejszymi zespołami jak m.in. Zatorzan-
ka Zator, MKS Trzebinia – Siersza, Beskid 
Andrychów, Skawa Wadowice czy Brze-
zina Osiek. 

Mistrzostwo II Ligi Juniorów Star-
szych Małopolski Zachodniej w sezo-
nie 2010/2011zdobyli: Kamil Antecki, 
Damian Chmura, Tomasz Oleksy, Stani-
sław Momot, Dawid Świerguła, Łukasz 
Szafraniec, Przemysław Krawczyk, Grze-
gorz Kempiński, Bartosz Guzdek, Mariusz 
Michałek, Andrzej Kozłowski, Mateusz 
Szubert, Mateusz Płonka, Michał Wanat, 
Kamil Kwadrans, Krystian Bartuś, Adrian 
Pawela, Jakub Dróżbik, Łukasz Matla oraz 
Konrad Całus.

Tabela II Ligi Juniorów Starszych
1. Przeciszovia Przeciszów    18  45  62-22
2. Strumień Polanka Wlk  18 35 49-28
3. LKS Bulowice                    18  33  59-29
4. Orzeł Witkowice                 18  29  46-27
5. Soła Oświęcim                    18  27  30-36
6. Solavia Grojec                    18  24  37-35
7. Zaborzanka Zaborze           18  17  33-46
8. Skawa Podolsze                  18  16  22-42
9. Zgoda Malec                       18  15  24-51
10.LKS Poręba Wielka           18  14  18-64

Bartłomiej B. Kasperczyk

Wykonany plan Przeciszovii
Seniorski zespół Przeciszovii w minionym sezonie zaprezentował równą for-

mę, zajmując pewną lokatę w środkowej części tabeli. Tym samym piłkarze 
z Podlesia wywiązali się z założonego przed sezonem planu.

Podopieczni Tomasza Bernasa rewela-
cyjnie rozpoczęli swój pierwszy sezon w IV 
lidze. Po znakomitym początku w rundzie 
jesiennej ekipa z Przeciszowa  plasowała 
się w czołówce ligowej stawki. Pomimo 
drobnej zadyszki w końcówce pierwszej 
części sezonu, przeciszowianie 2010 rok 
zakończyli na czwartej lokacie. 

Wiosną ekipa z Podlesia swoje mecze 
w roli gospodarza zmuszona, była roz-
grywać w Zatorze. Pomimo że na sta-
dionie Zatorzanki w każdym spotkaniu 
gościła spora grupa kibiców, to piłkarze 
niezbyt dobrze się tam czuli i zdecydo-
wanie lepiej prezentowali się w meczach 
wyjazdowych. Ostatecznie zespół Toma-
sza Bernasa, zajął szóste miejsce w tabeli. 
Tym samym zawodnicy  z Przeciszowa zre-
alizowali zadanie postawione przed nimi 
przed sezonem. W nowym sezonie piłka-
rze z Podlesia  o awans do III ligi walczyć 
będą w grupie zachodniej IV ligi mało-

polskiej. Rywalizacja zapowiada się bar-
dzo ciekawie, gdyż pomimo wielu zmian 
kadrowych, które czekają przeciszowian, 
to nadal wymieniani są wśród faworytów 
do zwycięstwa.

Tabela IV ligi małopolskiej
1. Limanovia Limanowa       30 63 53-20
2. Lubań Maniowy  30 62 63-26
3. Sandecja II Nowy Sącz       30 55 56-34
4. Orzeł Balin 30 54 66-29
5. Hutnik Nowa Huta 30 51 47-35
6. Lotnik Kryspinów 30 47 45-49
7. Przeciszovia Przeciszów   30 47 46-37
8. IKS Olkusz 30 41 39-42
9. Orkan Szczyrzyc  30 40 42-50
10.BKS Bochnia 30 40 41-39
11.Karpaty Siepraw 30 38 36-43
12.LKS Mogilany 30 38 45-39
13.Wolania Wola Rzędzińska 30 36 45-52
14.Dunajec Zakliczyn 30 21 27-68
15.Glinik Gorlice 30 15 19-59
16.MKS Alwernia 30 15 20-68

Bartłomiej B. Kasperczyk

Słaby sezon Piotrowic
Na ostatniej pozycji w oświęcimskiej A 
klasie zakończyli sezon 2010/2011 piłka-
rze LKS – u Piotrowice. Tym samym pod-
opieczni Tomasza Kościelnika zostali zde-
gradowani do klasy B.

Piotrowiczanie sezon rozpoczęli pod 
wodzą Łukasza Płonki. Po słabym począt-
ku sezonu zarząd postanowił powierzyć 
funkcję trenera Tomaszowi Kościelnikowi. 

Co prawda po tej zmianie ekipa z Piotro-
wic zainkasowała kilka punktów – w tym 
po sensacyjnym zwycięstwie nad oświę-
cimską Sołą – jednak to było zbyt mało by 
liczyć się w walce o utrzymanie.

Ostatecznie nasz zespół w 22 meczach 
zdobył ledwie 9 punktów, strzelił 13 bra-
mek, tracąc przy tym ich, aż 71.  
Obok Tabela  A klasy podokręgu Oświęcim:

1. Soła Oświęcim 22 55 95-13
2. Soła Łęki 22 51 78-30
3. Zatorzanka Zator 22 44 50-22
4. LKS Bobrek 22 40 57-31
5. LKS Jawiszowice 22 31 46-46
6. LKS Rajsko 22 29 36-56
7. Solavia Grojec 22 28 38-48
8. Zaborzanka Zaborze  22 26 29-43
9. Orzeł Witkowice 22 21 29-60
10.LKS Gorzów 22 19 41-68
11.Strumień Polanka Wielka  22 18 17-41 
12.LKS Piotrowice 22  9 13-71

Bartłomiej B. Kasperczyk
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Obecnie istnieje 16 stałych polu-
bownych sądów konsumenckich oraz 
15 ośrodków zamiejscowych na tere-
nie całego kraju, działających przy Woje-
wódzkich Inspektoratach Inspekcji Han-
dlowej na podstawie przepisów ustawy o 
Inspekcji Handlowej. Sądy rozpatrują spo-
ry o prawa majątkowe powstałe w wyniku 
umów sprzedaży produktów i świadcze-
nia usług konsumentom. Sądy te nie roz-
strzygają jednak sporów z zakresu usług 
energetycznych, finansowych, usług pocz-
towych i telekomunikacyjnych.

Sąd polubowny przy Rzeczniku 
Ubezpieczonych

Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubez-
pieczonych rozstrzyga spory z zakładami 
ubezpieczeń, powszechnymi towarzy-
stwami emerytalnymi, Ubezpieczenio-
wym Funduszem Gwarancyjnym oraz 
Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komuni-
kacyjnych. Organizację i tryb postępowa-
nia przed sądem regulują przepisy regula-
minu Sądu Polubownego nadanego przez 
Rzecznika Ubezpieczonych.

W celu zainicjowania postępowania 
należy złożyć stosowny wniosek (wzór 
wniosku można pobrać ze strony Rzecz-
nika Ubezpieczonych), do którego należy 
załączyć dowód uiszczenia opłaty rejestra-
cyjnej w kwocie 15 zł oraz wskazać arbi-
tra z listy arbitrów powoływanych przez 
Rzecznika Ubezpieczonych. Po wyraże-

niu zgody przez zakład ubezpieczeń na 
rozpatrzenie sprawy przez sąd polubow-
ny, wnioskodawca zobowiązany jest do 
wniesienia opłaty arbitrażowej (na pokry-
cie kosztów działalności arbitrów w ana-
lizowanej sprawie), której wysokość uza-
leżniona jest od wysokości dochodzonej 
kwoty, jednakże nie mniej niż 100 zł. Sąd 
polubowny rozpatruje sprawy, których 
wartość przedmiotu sporu wynosi co naj-
mniej 1000 zł.

Arbiter bankowy
Arbiter bankowy działa przy Związku 

Banków Polskich na podstawie regula-
minu bankowego arbitrażu bankowego. 
Arbiter bankowy rozstrzyga spory pomię-
dzy konsumentami, a bankami będącymi 
członkami Związków Banków Polskich, 
w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wyko-
nania przez bank czynności bankowych, 
których wartość przedmiotu sporu jest nie 
wyższa niż 8000 zł. Należy podkreślić, że 
chodzi o wartość przedmiotu sporu, a nie 
o wartość umowy, co ma istotne znaczenie 
np. przy dochodzeniu roszczeń wynika-
jących z kredytów, gdzie wartość umowy 
może znacznie przekroczyć kwotę 8000 zł 
natomiast roszczenie dotyczące wypłaty 
transzy kredytu, będzie niższe niż 8000 zł. 
Pozwoli to konsumentowi na dochodze-
nie niniejszych roszczeń w postępowaniu 
przed arbitrem bankowym.

Do wniosku o wszczęcie postępowa-
nia należy załączyć dokument potwier-
dzający wyczerpanie drogi reklamacyjnej 
w banku lub oświadczenie konsumenta, 
że w terminie 30 dni nie uzyskał z banku 
odpowiedzi na swoją skargę oraz dowód 
wniesienia opłaty w kwocie 50 zł. Gdy war-
tość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł 
opłata wynosi 20 zł.

Jeżeli postępowanie przed Arbitrem 
bankowym zakończy się pozytywnie dla 
konsumenta to w terminie 14 dni bank 
zobowiązany jest wypłacić konsumentowi 
dochodzoną kwotę. Dzieje się tak dlatego, 
iż bank w przypadku przegranej, nie ma 
możliwości odwołania się od decyzji Arbi-
tra. Jest ona dla banku ostateczna. Orze-
czenie Arbitra nie jest jednak ostateczne 
dla konsumenta, który w razie przegranej 
przed Arbitrem, może skierować sprawę 
na drogę postępowania sądowego.  

Idea konsumenckiego sądownictwa 
polubownego w naszym kraju, nie jest 
jeszcze silnie ukorzeniona w społeczeń-
stwie, jednakże minimalne koszty, szyb-
kość postępowania oraz możliwość uwol-
nienia się od znacznego formalizmu, któ-
ry jest cechą postępowania przed sądami 
powszechnymi, stanowią niewątpliwe 
zalety stałych sądów polubownych. Ich 
rozwój jest jak najbardziej pożądany i 
nieunikniony.

Jan Kajdas

16.04 – komisariat został powiadomiony 
o porzuconym i  rozbitym samochodzie m-ki 
audi na terenie podolszańskiego Przerębu. W 
wyniku podjętych czynności  policjanci usta-
lili, że właścicielem pojazdu jest mieszkaniec 
Piotrowic, który auto przekazał znanemu 
sobie mieszkańcowi Lasu, celem wykona-
nia przez niego napraw karoserii. Funkcjo-
nariusze przesłuchali kilka osób i okazało 
się, że domorosły „fachowiec” nie mający 
prawa jazdy i karany w przeszłości za kiero-
wanie samochodem w stanie nietrzeźwości 
w towarzystwie dwóch kolegów zrobił sobie 
nocną przejażdżkę po okolicy. Towarzystwo 
przed i w czasie jazdy raczyło się alkoholem 
i w efekcie pijany kierowca doprowadził do 
dachowania na skarpie zbiornika przepom-
powni. Na szczęście mężczyźni odnieśli tyl-
ko powierzchowne obrażenia ciała. Trzeba 
dodać, że kilka lat temu ten 25-letni miesz-
kaniec Lasu był już bohaterem tej rubry-
ki. Wówczas także po pijanemu prowadził 
jeepa, który oddał mu do naprawy miesz-
kaniec Chełmka. Uciekając przed naszym 

patrolem przez Przeręb wpadł samochodem 
do stawu Pilawa, a przed utonięciem urato-
wali go policjanci. Widać zdarzenie to i wyrok 
sądu niczego go nie nauczyły.

21.04 – nieznani sprawcy wycięli i skradli 
kilkaset metrów napowietrznej linii teleko-
munikacyjnej biegnącej przez niezamieszka-
ły obszar w sołectwie, Las ulcę Leśną. Praw-
dopodobnie miedź z przewodu po wypale-
niu izolacji trafiła do punktu skupu złomu.

23.04 – w godzinach nocnych na terenie 
Piotrowic zatrzymano 45-letniego miesz-
kańca Wieprza, który nietrzeźwy kierował 
samochodem m-ki żuk. Sprawca był już w 
przeszłości karany za taki czyn i nadal miał 
czynny zakaz sądowy kierowania pojazdami 
mechanicznymi.

25.04 – kierujący samochodem m-ki 
honda 20-latek, nie dostosowując prędkości 
jazdy do warunków drogowych, doprowa-
dził  do czołowego zderzenia z samochodem 
fiat punto, który z kolei uderzył w hundaya. 
Ze złamaną ręką trafił do szpitala sprawca 
zdarzenia, które miało miejsce w rejonie 
skrzyżowania ul. Szkolnej z drogą krajową.

01.05 – wszczęto dochodzenie przeciw-
ko 20-letniemu mieszkańcowi Przeciszowa, 
który na giełdzie internetowej oszukał kilka-
naście osób z całej Polski, oferując do sprze-
daży telefony komórkowe.

13.05 – w godzinach nocnych spaliła się 
stodoła na przeciszowskim Przerębie. Naj-
prawdopodobniej została podpalona.

19.05 – na terenie jednego ze sklepów 
w Piotrowicach porządek zakłócał nietrzeź-
wy, 45-letni mieszkaniec tej miejscowości. 
Wezwani na interwencję policjanci zostali 
przez niego obrzuceni obelżywymi słowa-
mi. Sprawcę zatrzymano, a po wytrzeźwie-
niu usłyszał zarzut znieważenia funkcjona-
riusza publicznego, za co grozi rok pozba-
wienia wolności.

26.05 – w Przeciszowie na ul. Szkolnej 
zatrzymano 50-letniego mieszkańca Trze-
bini, który w stanie nietrzeźwości kierował 
samochodem volkswagen Golf. Mężczyzna 
ten podczas kontroli okazał się dokumen-
tem innej osoby, co jednak  nie uszło uwa-
dze policjantów. Wtedy okazało się, że jest 
poszukiwany do odbycia kary pozbawienia 
wolności za kilkakrotne prowadzenie samo-
chodu po pijanemu i nie stosowanie się do 
zakazów sądowych.

31.05 – ujawniono kradzież obciążników 
sieci trakcyjnej na szlaku kolejowym pomię-
dzy Zatorem a Przeciszowem. 

07.06 – mieszkanka ul. Topolowej w 
Przeciszowie zgłosiła kradzież ponad 20 
szt. małych iglaków (tuje) z terenu swojego 
ogrodu.     Kronpol

Stały polubowny sąd konsumencki
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marzec
1. Adam Kulpa  ..........................59 lat ....................Przeciszów
2. Edwin Marsowicz  ................76 lat   ..................Piotrowice

kwiecień
1. Julian Matla ...........................81 lat   ..................Przeciszów
2. Józef Cichoń  .........................53 lata ..................Przeciszów
3. Jan Makuch  ...........................78 lat ....................Piotrowice
4. Helena Frączek  ....................88 lat ....................Piotrowice
5.Stanisław Momot  .................61 lat ....................Przeciszów
6. Władysława Jeziorska  ........63 lata ..................Przeciszów

maj
1. Józefa Żmuda .......................84 lata ..................Piotrowice
2. Wanda Manicka  ...................58 lat ....................Przeciszów
3. Zofia Matla  ............................78 lat ....................Przeciszów
4. Rafał Gałgan  .........................24 lata ..................Przeciszów
5. Jan Szpiegla  ..........................63 lata ..................Las
6. Władysław Papciak  .............57 lat ....................Przeciszów

czerwiec
1. Jan Antecki ............................72 lata ..................Piotrowice
2. Józef Mendyk  .......................68 lat ....................Przeciszów
3. Helena Twardowska ...........83 lata ..................Piotrowice

ODESZLI  OD NAS...
Oferta Firmy „INSTALBIS” dla mieszkańców Gminy 
Przeciszów na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Lp. Rodzaj usługi Jed. 
miary

Cena netto 
[zł]

1

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z 
rur PCV Ø 160x4,0mm wraz z wykopa-
mi wykonanymi ręcznie bez zagęszcza-
nia, rozbiórki i odbudowy nawierzchni 
utwardzonych.

1 mb. 150,00

2

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z 
rur PCV Ø  160x4,0mm wraz z wykopami 
wykonanymi mechanicznie bez zagęsz-
czania, rozbiórki i odbudowy nawierzch-
ni utwardzonych 

1 mb. 70,00

3 wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z 
rur PCV Ø 160mm bez wykopów 1 mb. 50,00

4 Wejście do budynku przez ścianę piwnicy 1 szt. 100,00

5 studzienka rewizyjna o średnicy Ø 400 
mm z pokrywą plastikową 1 szt. 550,00

6 studzienka rewizyjna o średnicy Ø 400 
mm z pokrywą żeliwną o nośności 5t 1 szt. 650,00

7 włączenie do studni betonowej Ø 
1000mmm 1 szt. 150,00

„ INSTALBIS ”  Bogusław  Ganobis, 32-641 Przeciszów, 
ul Długa 105; tel. 33 841 33 18; 33 841 40 99

Publikujemy oferty rekomendowane przez 
Komitet Budowy Kanalizacji w Przeciszowie

Oferta Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prze-
ciszowie  dla mieszkańców Gminy Przeciszów na wykonanie 

przyłączy kanalizacyjnych

Lp. Rodzaj usługi Jedn. 
miary

Cena netto 
[zł.]

1

wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur 
PCV f 160mm (wykop ręczny) - cena za-
wiera koszty odtworzenia terenu do stanu 
pierwotnego (teren zielony)*

1mb. 140,00

2

wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur 
PCV f 160mm (wykop mechaniczny) - cena 
zawiera koszty odtworzenia terenu do 
stanu pierwotnego (teren zielony)*

1mb. 65,00

3

wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur 
PCV f 160mm (bez wykopu) - cena zawiera 
koszty odtworzenia terenu do stanu pier-
wotnego (teren zielony)*

1mb. 45,00

4
typowa studnia rewizyjna z tworzywa 
sztucznego f 400mm bez pokrywy (wraz z 
montażem)

1 szt. 300,00

5 pokrywa do obciążenia 1,5 t 1 szt. 190,00

6 pokrywa do obciążenia 12,5 t 1szt. 240,00

7
wejście do budynku (przebicie przez 
ścianę)

1 szt. 90,00

8 włączenie do studni betonowej f 1000mm 1 szt. 145,00

9
włączenie do studni z tworzywa sztuczne-
go f 600mm (wkładka in-situ z uszczelką)

1 szt. 40,00

10
włączenie do studni z tworzywa sztuczne-
go f 400mm (wkładka in-situ z uszczelką)

1 szt. 40,00

11
wykonanie kaskady (ze względu na ko-
nieczność zmniejszenia spadku przyłącza 
kanalizacyjnego)

1 szt. 45,00

12 rura ochronna 
cena zależna od 
rodzaju materiału 
oraz średnicy

* - cena nie zawiera kosztów odtworzenia terenu do stanu pierwotnego 
na terenach innych aniżeli zielone, polegającego np. na odbudowie kostki 
brukowej, uzależniona będzie ona od stopnia zagospodarowania terenu 
przedmiotowej nieruchomości. Cena takiego odtworzenia terenu będzie 
ustalana indywidualnie bądź należy ją zlecić wyspecjalizowanej firmie.

Koszt wykonania przyłącza jest uzależniony od warunków tech-
nicznych robót oraz warunków gruntowo-wodnych.

Oferta obowiązuje dla przyłączy o zagłębieniu do 2,0m.
Do podanej ceny należy dodać podatek VAT (23%).
Oferta jest ważna do 31.12.2011r.
Przykład nr 1:

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV f 160mm o długości 
10mb bez wykopu, bez przebicia przez ścianę budynku, bez studni 
kanalizacyjnej, na głębokości do 2,0m przy dobrych warunkach grunto-
wo-wodnych oraz z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego (teren 
zielony).
Koszt wykonania przyłącza: 10mb x 45,00 = 450,00 zł
 Całkowity koszt: 450,00 zł.

 Przykład nr 2:
 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV f 160mm o długości 
20mb – wykop mechaniczny, bez przebicia przez ścianę budynku, z jedną 
studnią kanalizacyjną rewizyjną f 400mm, z włączeniem do studni z two-
rzywa sztucznego f 600mm wraz z kaskadą, na głębokości do 2,0m przy 
dobrych warunkach gruntowo-wodnych oraz z odtworzeniem terenu do 
stanu pierwotnego (teren zielony).
Koszt wykonania przyłącza: 20mb x 65,00 = 1300 zł
Typowa studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego f 400mm bez pokrywy: 
300,00 zł
Pokrywa do obciążenia 1,5t: 190,00 zł
Włączenie do studni z tworzywa sztucznego f 600mm: 40,00 zł
Wykonanie kaskady: 45,00 zł
Całkowity koszt: 1300,00 + 300,00 +190,00 + 40,00 + 45,00 = 1875,00 zł.

 Przykład nr 3:
 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV f 160mm o długości 
20mb (w tym 10,00mb wykopem mechanicznym, a 10,00mb wykopem 
ręcznym), bez przebicia przez ścianę budynku, z dwiema studniami 
kanalizacyjnymi rewizyjnymi f 400mm, na głębokości do 2,0m przy do-
brych warunkach gruntowo-wodnych, z odtworzeniem terenu do stanu 
pierwotnego (teren zielony).
Koszt wykonania przyłącza: 
10mb x 65,00 = 650,00 zł
10mb x 140,00 = 1400,00 zł
Łącznie: 650,00 + 1400,00 =2050,00 zł
Typowa studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego f 400mm bez pokrywy: 
2 x 300,00 = 600,00 zł
Pokrywa do obciążenia 1,5t: 2 x 190,00 = 380,00 zł
 Całkowity koszt: 2050,00 + 600,00 + 380,00 = 3030,00 zł.

Zgodnie z prawem (USTAWA z dnia 7 czerwca 2001r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) 
koszt wykonania przyłącza kanalizacyjnego ponosi osoba przy-
łączana do sieci.
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Festyn rodzinny
w Piotrowicach
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