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Dożynki w Przeciszowie

Święto Chleba w Piotrowicach
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Firma Terminal przygotowuje projekt 
remontu budynku Domu Ludowego w 
Lesie. Koszt tego projektu, finansowane-
go ze środków naszej gminy, to 41.232 zł. 
Planowany i konieczny remont obejmie 
swym zakresem przede wszystkim wymia-
nę pokrycia dachu i podniesienie podda-
sza, pojawi się nowa klatka schodowa, taras 
przed budynkiem, wiata dla rowerów, plac 
zabaw oraz zostaną wymienione wszyst-
kie instalacje wewnątrz budynku. Zadanie 
zostanie zrealizowane po uzyskaniu dotacji, 
pochodzących ze środków unijnych takich 
programów jak Leader oraz Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Po zakończeniu 
zadania mieszkańcy gminy Przeciszów będą 
mogli korzystać z nowoczesnego obiektu.

*****
W tym roku gmina przystąpiła do opra-

cowania projektu oświetlenia ulicznego, 
który to zakłada montaż nowych lamp wraz 
z okablowaniem przy wielu ulicach naszej 
gminy. Zaplanowano „doświetlić” m.in. takie 
ulice jak: Oświęcimska, Jazowa, Szkolna 
(parking na cmentarzu), Nawsie, Stroma, 
Podlesie, Brzozowa, Przyrębska (sołectwo 
Przeciszów), Kasztanowa, Jaśminowa, Buko-
wiecka (sołectwo Piotrowice), Słoneczna, 
Wałowa, Malwy i Leśna (most na kanale 
Wisły- sołectwo Las). 

*****
Gmina Przeciszów ma już na swym kon-

cie wykonanie tegorocznych remontów 
cząstkowych (wypełnienie ubytków emul-
sją i grysami) na drogach naszej miejscowo-
ści. W sołectwie Las przeprowadzono licz-
ne remonty na kwotę ok. 20 tys. zł. Wśród 
wykonanych dróg znalazły się m.in. ulice: 
Słoneczna, Porzeczkowa, Wiślana, Wałowa, 
Malwy, Górki. Z kolei w sołectwie Piotro-
wice wydatkowano na ten cel sumę ok. 45 
tys. zł, dzięki czemu wyremontowano m.in. 
takie ulice jak: Modrzewiowa, , Głębowic-
ka, dojazd do ulicy Lipowej (Stara Droga). 
Inne sołectwo – Przeciszów może się tak-
że pochwalić remontami cząstkowymi na 
kwotę 123 tys. zł, które w tym roku objęły 
m.in. ulice: Stara Droga, Przecznica, dojazd 
od ulicy Podlesie (strona lewa), dojazd do 
ulicy Oświęcimskiej, Jazowa. Ogółem kwo-
ta przeznaczona na remonty cząstkowe 
naszych dróg gminnych wyniosła w tym 
roku 178.915 zł.

*****
Bogdan Cuber, wójt naszej gminy pod-

pisał umowę w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej przez ‘gminę Przeciszów dla 
powiatu oświęcimskiego w celu realizacji 
zadania, jakim jest budowa chodnika przy 
drodze powiatowej nr 1895K, czyli ulicy 
Podlesie w Przeciszowie. Zgodnie z tą umo-

wą gmina Przeciszów, jak i powiat oświę-
cimski przeznaczą z budżetów kwotę po 
100 tys. zł na realizację tego zadania. Przy 
czym suma ta ulegnie korekcie po przepro-
wadzonym przetargu. Powiat wydatkuję tę 
należność w roku 2013. To zadanie inwesty-
cyjne, zaplanowane na ten i przyszły rok, 
obejmie swym zakresem budowę ok. 200 
mb chodnika. 

- Wreszcie będziemy robić chodnik, któ-
ry jest bardzo ważny dla naszej gminy. Uda-
ło się to załatwić dzięki moim staraniom, jak 
również sołtysa Przeciszowa Władysława 
Kozuba oraz radnego powiatowego Janu-
sza Stokłosy. Powiat nie miał pieniędzy, więc 
zaproponowałem umowę dwuletnią, którą 
zaakceptował zarząd powiatu – zaznacza 
wójt Bogdan Cuber.

*****
Gmina wraz z dyrektorami szkół złoży-

ła wniosek w ramach programu „Równaj do 
najlepszych. Wyrównywanie szans eduka-
cyjno-rozwojowych dzieci klas od I do III”. 
Za łączną kwotę w wysokości 90 tys. zł każ-
da ze szkół zakupiła pomoce naukowe (na 
szkołę przypadło po ok. 30 tys. zł).

*****
W ramach Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych gmina Przeciszów pozyskała 31 tys. 
zł na remont ulicy Zatorskiej. Koszt całkowi-
ty tej inwestycji to 98.965 zł. Wykonano już 
nakładkę asfaltową i umocniono pobocze 
na długości 500 mb.

*****
Zakończono realizację remontu remizy 

OSP w Piotrowicach, którego koszt wyniósł 
179.746 zł. Gmina pozyskała 35 tys. z woje-
wódzkiego konkursu „Małopolskie Remizy 
2012”. Remont, na temat którego już infor-
mowaliśmy, polegał przede wszystkim na 
wymianie instalacji elektrycznej i malo-
waniu pomieszczeń budynku. Marszałek 
województwa małopolskiego Marek Sowa 
spotkał się w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Oświęcimiu m.in. z wójtem Przeci-
szowa i prezesem OSP w Piotrowicach, co 
miało związek z realizacją programu. Warto 
odnotować, że TV Kraków pokazała naszą 
remizę jako dobry przykład zakończonego 
właśnie zadania.

*****
Firma Lachendro z Andrychowa zakoń-

czyła malowanie pomieszczeń ośrodka 
zdrowia w Piotrowicach. Koszt malowania 
to kwota 13.927 zł.

*****
Gmina przystąpiła do remontu cmenta-

rza w Piotrowicach, którego koszt wyniesie 
25.489 zł.

W ramach prac interwencyjnych oraz 
społecznie użytecznych grupa ponad 20 
bezrobotnych z naszej gminy, wymalo-
wała ogrodzenia wszystkich przedszkoli 
w naszej gminie oraz szkoły na Podlesiu. 
Ponadto bezrobotni obecnie oczyszczają 
rowy, przycinają drzewa, koszą pobocza, 
malują przystanki.

*****
Zbliża się do końca inwestycja związa-

na z kolejnym etapem budowy kanalizacji. 
Nasza gmina jest po pierwszym odbiorze, 
dokonanym przez Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego. Niebawem 
rozpoczną się podłączenia gospodarstw 
domowych do kanalizacji.

*****
Podpisano umowę na wymianę dachu 

na części Domu Kultury w Przeciszowie 
z firmą Jerzego Matlaka z Andrychowa. 
Koszt zadania to kwota ok. 85.000 zł. W 
ramach tego zadania zostanie również 
wyremontowane pokrycie dachu na budyn-
ku gospodarczym przy Przedszkolu nr 2 w 
Przeciszowie.

*****
Gmina zleciła wykonanie izolacji piono-

wej fundamentów budynku przedszkola w 
Przeciszowie-Podlesiu. Miało to związek z 
panującą wilgocią w szatniach. Koszt przed-
sięwzięcia to kwota 11.800 zł, a prace wyko-
nała firma Jerzego Matlaka z Andrychowa.

*****
Trwają prace projektowe przebudowy 

ulicy Długiej w Przeciszowie. Koszt projek-
tu to ok. 107 tys. zł. Projekt wykonuje firma 
Apropol z Gliwic.

*****
Odwierty potwierdziły dwa pokłady 

węgla kamiennego m.in. na terenie naszej 
gminy. Jeden z nich jest o grubości od 2,50 
do 2,80 m, a drugi o to ok. 4 m.

*****
Rozpoczęto nabór osób chętnych do 

treningu dalekowschodniej sztuki walki 
karate, który będzie się odbywał w szkole w 
Przeciszowie-Podlesiu. Do tej pory kurs był 
z powodzeniem prowadzony przez Mało-
polski Klub Karate w szkole w Piotrowicach.

*****
Trwa budowa kompleksu sportowego 

„Moje Boisko Orlik 2012”. Obecnie położo-
no podbudowę pod nawierzchnię boisk i 
są realizowane prace przy budowie ogro-
dzenia oraz chodników. Wykonano fun-
damenty pod budynek, w którym będą 
zlokalizowane szatnie i sanitariaty. Termin 
zakończenia prac zaplanowano na 30 paź-
dziernika 2012 roku.

(ryt)
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Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Dolina Karpia w obiekty-
wie”, który miał charakter otwarty i był przeznaczony dla wszystkich 
osób amatorsko zajmujących się fotografią, które ukończyły osiemna-
sty rok życia. Tematem zgłaszanych prac były miejsca z terenu gmin 
wchodzących w skład Doliny Karpia. W konkursie wzięło udział 12 
osób, zgłaszając do oceny 24 prace.

16 sierpnia jury w składzie Anna Przytuła (fotograf), Łukasz Fuczek 
(projektant modeli) i Leszek Tatarczuk (właściciel firmy „FotoMaxi-
mum”) dokonało oceny i nagrodziło następujące prace:

I miejsce – „Upływ czasu”, autor Kamila Tokarz

II miejsce – „Na szlaku architektury drewnianej I”, autor 
Wojciech Król

III miejsce – „Pod palmą”, autor Damian Bednarz
Wyróżnienie – „Lot”, autor Wojciech Żmudka
Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a jury za 

poświęcony czas i fachową ocenę prac. Laureatom serdecznie 
gratulujemy!

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26 sierpnia podczas 
dożynek na stadionie sportowym LKS Przeciszovia.

GBP Przeciszów

Wyniki konkursu
Dolina Karpia w obiektywie

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

Nie obawiaj się tych, 
którzy są źli. Obawiaj 
się tych, którzy nie 
respektują żadnych 
zasad.

Sentencja na kwartał
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Co słychać u Cyklistów?
30 czerwca, w sobotnie południe dzie-

sięciu cyklistów naszego Koła wyjechało 
na Rajd Rodzinny do Osieka organizowany 
w ramach Dni Osieka. Rajd rozpoczął się o 
godz. 13.30 i po przejechaniu  ok. 20 km po 
terenie gminy powróciliśmy na miejsce star-
tu w centrum Osieka. Nasze Koło rowerowe 
otrzymało specjalną nagrodę ufundowaną 
przez organizatorów. Po smacznym poczę-
stunku (grochówka i napoje) i odwiedzeniu 
naszego kolegi Mariana Kocemby, cyklisty, 
mieszkającego w Osieku, udaliśmy się do 
Przeciszowa.

7 lipca, w niedzielę o godz. 14.00  uda-
liśmy się rowerami na Dni Zatora, objeż-
dżając trasę ok. 40 km z Przeciszowa przez 
Las, Dwory, Gromiec, Mętków, Jankowice, 
Podolsze do Zatora, gdzie  przyjechaliśmy 
ok. godz. 18.00. Przy burzowej pogodzie 
skorzystaliśmy z atrakcji na imprezie, jaka 
odbywała się na rynku i po chwilowym 
deszczu szybko wróciliśmy do Przeciszowa.

14 lipca odbył się V Zlot Rowerowy w 
„Dolinie Karpia”, jak zwykle zorganizowany 
wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w 
Przeciszowie. W rajdzie tym od 5 lat bierze 
udział coraz większa liczba uczestników. 
Zaczynaliśmy od 120 osób, by w tym roku 
przyjąć ponad 450 cyklistów, którzy prze-
jechali piękną, ponad 40 km trasę, wiodą-
cą przez  kilka gmin na terenach powiatów 
oświęcimskiego i wadowickiego. Nasza 
dobrą tradycją jest zawsze piękna pogoda 
i wiele nagród. W tym roku po raz pierw-
szy wszystkie dzieci uczestniczące w raj-
dzie do dziesiątego roku życia otrzymały 
nagrody - souveniry, najliczniejsza rodzina 
rower i wiele innych nagród dla pozostałych 
uczestników. Przypomnieć należy również 
o poczęstunkach woda i ciastko na pierw-
szym odpoczynku. Znakomity chleb ze 
smalcem na drugim odpoczynku oraz jak 
zwykle ciasto i kiełbaska z rożna na mecie. 
Zdjęcia z tego pięknego rajdu można jesz-
cze zobaczyć na stronie internetowej gmi-
ny Przeciszów.

22 lipca, o godz. 14.00 wyjechaliśmy 
na trasę liczącą ok. 20 km. Jak zwykle wyru-
szyliśmy spod apteki, następnie ul. Długą, 
Starą Drogą, przez pola na Maślok do Groj-
ca, gdzie zwiedziliśmy prywatne muzeum 
i skansen pszczelarstwa.

5 sierpnia o godz. 9.00 przy niepewnej 
pogodzie w dziewięć osób wyjechaliśmy 
na trasę Przeciszów, Las, Dwory, Gromiec 
- przejazd przez kładkę na Wiśle, Chełmek 
i zamiast zgodnie z zaplanowaną trasą na 
zbiornik wodny w Dziećkowicach Imieliniu, 
przejechaliśmy do muzeum w Brzezince, a 
następnie przez Porębę, Polankę Wielką do 
Przeciszowa.

W dniach od 
9 do 13 sierp -
nia pięciu człon-
ków naszego Koła 
udało się rowera-
mi na pielgrzymkę 
do Częstochowy, 
wspólnie z piel-
grzymką andry-
chowską, w któ-
rej brało  udział 
ponad 70 rowe-
r z y s t ó w.  P i ę k -
na impreza obej-
mowała przejazd 
Puszczą Dulowską 
oraz tereny Jury 
Krakowsko-Czę-
stochowskiej. Opiekunem pielgrzymki 
był wspaniały, młody ksiądz, który od 5 lat 
mieszka we Francji. Oczywiście też jechał 
na rowerze.

19 sierpnia 8 osób wyjechało na krótką 
przejażdżkę, połączoną z degustacją mio-
dów u Zygmunta Kurzaka w Lesie, gdzie 
byliśmy bardzo gościnnie przyjmowani. 
Gospodyni obok miodów przygotowała 
również ciastka, kawę i napoje. Zwiedzi-
liśmy oczywiście pasiekę pana Kurzaka, 
posłuchaliśmy pogadanki o gospodarce 
pszczelarskiej, a także przeczekaliśmy małą 
burzę, po której w pogodnych nastrojach 
powróciliśmy do domów.

W dniach od 5 do 9 września wyje-
chaliśmy wczesnym rankiem pociągiem 
z Przeciszowa przez Kraków do Rzeszowa 
na pięciodniowy rajd rowerowy po woje-
wództwie podkarpackim. W pierwszym 
dniu przy pięknej pogodzie zwiedzaliśmy 
na rowerach Rzeszów, zabytkową studnię 
znajdującą się  w centrum staromiejskiego 
średniowiecznego rynku oraz podziemia 
rzeszowskiego rynku, który jest systemem  
korytarzy i komór, usytuowany na głębo-
kości do 10 metrów. Piwnice te pełniły w 

średniowieczu rolę magazynów, ułatwiając 
handel kupcom rzeszowskim. Rozwojowi 
miasta sprzyjały szlaki handlowe wiodące 
tu z Rusi przez Kraków i Śląsk do Niemiec 
oraz z Gdańska na Węgry. Tam poznaliśmy 
bardzo miłą starszą panią, która jeżdżąc 
rowerem stała się naszym przewodnikiem.

 Z rzeszowskiego rynku grupa 12 osób 
jedzie rowerami 20 km do Głuchowa, gdzie 
w przyjemnym „Hoteliku” przesypiamy do 
następnego dnia. 

W drugim dniu rajdu zwiedziliśmy odle-
gły o 4 km pałac Lubomirskich i Potockich w 
Łańcucie. Przejechaliśmy 30 km do Sienia-
wy i zwiedziliśmy pałac Sieniawskich. Póź-
nym popołudniem dojechaliśmy do bazy 
Ośrodka Agroturystycznego „U Bogdana” 
w Radawie. 

W trzecim i czwartym dniu zwiedzania, 
pięknymi ścieżkami rowerowymi udaliśmy 
się do Lubaczowa i Jarosławia, gdzie uczest-
niczyliśmy w IV Międzynarodowym Festiwa-
lu  Kultury Kresowej oraz wielkim jarmarku 
jadła i rzemiosła artystycznego. W niedzielę, 
niestety nastąpił powrót do domu.

 JK

Cykliści na drogach Podkarpacia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeci-
szowie zorganizowała 28 lipca jednodnio-
wą wycieczkę w Pieniny. Przy pięknej i sło-
necznej pogodzie zdobyliśmy szczyt Trzech 
Koron, gdzie z platformy widokowej podzi-
wialiśmy rozległą panoramę Pienin. W dro-
dze powrotnej zatrzymaliśmy się w ruinach 
Zamku Czorsztyn oraz na przełęczy Snoz-
ka Kluszkowce, gdzie mogliśmy zobaczyć 
„Organy” Władysława Hasiora.

GBP Przeciszów

Słoneczne Pieniny
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- Został Pan wybrany w tym roku 
na prezesa OSP w Piotrowicach. Proszę 
powiedzieć przed jakimi najważniej-
szymi zadaniami staje ochotnicza straż 
pożarna w tym sołectwie?

Najważniejsze zadania to z pewnością 
100-lecie OSP w Piotrowicach, które będzie 
miało miejsce w przyszłym roku i zakup 
samochodu dla naszej jednostki.

- Wobec tego proszę nam przybli-
żyć temat obchodzonego w 2013 roku 
jubileuszu? 

Jest uchwała rady gminy z 1913 roku 
mówiąca o powołaniu do życia OSP w Pio-
trowicach. Jubileusz zaplanowaliśmy na 16 
czerwca 2013 roku. W tym szczególnym dla 
nas dniu będzie wielu zaproszonych gości, 
a wśród nich przedstawiciele najwyższych 
władz OSP, gminy, województwa. Zaplano-
wana jest defilada, występy towarzyszące i 
wiele, wiele atrakcji przygotowywanych dla 
mieszkańców, jak i gości.

- Idąc za wcześniejszym pytaniem 
proszę przedstawić czytelnikom WGP 
zagadnienie zakupu samochodu dla 
jednostki.

Nowy samochód znajdzie się w naszej 
jednostce już na przełomie marca i kwiet-
nia. Koszt jego zakupu zostanie pokryty 
przez urząd gminy. OSP w Piotrowicach 
nie jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-
-Gaśniczym i dlatego nie może liczyć na 
dotację z urzędu wojewódzkiego w przy-
padku zakupu auta, jak miało to miejsce 
w przeciszowskiej jednostce. Nie wiemy 
ile będzie kosztował samochód ponieważ 
dopiero ogłoszono przetarg. Mimo tego 
dla czytelników „Wieści Gminy Przeciszów” 
zdradzę kilka innych szczegółów. To będzie 
samochód karosowany marki man, który 
jeździł jako auto pokazowe, nie biorące 
udziału w akcjach pożarniczych we Francji 
czy Belgi. Jego nadwozie zostanie zabudo-
wane w Polsce z różnych marek samocho-
dów. Choć będzie on złożony, to jednak 
będzie miał wszelkie atesty i certyfikaty 
bezpieczeństwa.

- W tej chwili trwa remont siedziby 
OSP w Piotrowicach. Proszę nam coś wię-
cej na ten temat powiedzieć.

To jest już końcówka remontu, na któ-
ry złożyła się kompletna wymiana instala-
cji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, 
wymiana części okien, drzwi. Finansowa-
nie tego zadania jest realizowane z progra-
mu wojewódzkiego i dofinansowane przez 
gminę. Może dodam, że w roku 2010 zakoń-
czono remont całego obiektu, budynku, 
gdzie ma siedzibę OSP. W ubiegłym roku 
ocieplono go, wykonując nową elewację.

- Jak wygląda funkcjonowanie OSP w 
Piotrowicach na tle innych OSP, działają-
cych na terenie powiatu oświęcimskiego.

Uważam, że ocena nie jest najgorsza, bo 
współdziałamy z innymi jednostki, jesteśmy 
przy akcjach, w działaniu. Ponadto udziela-
my się przy festynach, udajemy się do szkoły 
na pogawędki z uczniami, uczestniczymy w 
procesjach w kościele, ozdabiamy ołtarz. W 
naszym harmonogramie działalności mamy 
dzień otwarty dla szkoły i przedszkola.

- Podczas ubiegłorocznego zjazdu 
wojewódzkiego OSP w Przeciszowie 
mówiono na temat problemów, które tra-
pią jednostki. Jak się u państwa kształ-
tuje kwestia na przykład wynagrodzeń 
za pracę?

Tak, to jest jakiś problem, ale my nigdy i 
przy żadnych akcjach nie występowaliśmy o 
środki finansowe, nagrody, dotacje. Wszyst-
ko robimy za darmo, w naszej jednostce nie 
ma wynagrodzeń. Jak się czyta, to można 
znaleźć informację, że niektóre jednostki 
występowały o dotację pieniężną. Jednak 
to są jednostki z krajowego systemu. Nie 
mieliśmy aż tak dużo wyjazdów, abyśmy 
występowali o wynagrodzenia. Akcja musi 
trwać stosunkowo długo, aby można było 
ubiegać się o środki. 

- A jak jest w przypadku, kiedy druh 
musi iść na akcję, a zakład pracy nie chce 
honorować nieobecności? 

W tym przypadku nie jest dobrze, bo 
pracodawcy nie chcą płacić. Były nawet 
przypadki, że zwolniono z pracy za nieobec-
ność podczas akcji strażackiej. Staramy się 
tak, żeby ci co idą do pracy mogli swobod-
nie pracować. Chcemy, aby była choć jed-
na obsada samochodu, czyli 6 osób. Mamy 
system DPS-50 i przez sms-a informujemy 
o alarmie. Jeśli jest to lokalne zagrożenie, to 
bywa, że jadą tylko cztery osoby. 

- Proszę powiedzieć, jak układa się 
współpraca OSP w Piotrowicach z wój-
tem, władzami gminy?

Bardzo dobrze nam się układało z 
poprzednim wójtem, układa się i z obec-
nym, jak również radnymi gminy. Współ-
pracujemy z KGW, przedszkolem, szkołą. 
Jeżeli chodzi o finanse, to jest różnie. Chcie-
libyśmy więcej, ale jest określony budżet. 
Pieniądze musimy mieć na paliwo, sprzęt. 
Nasze potrzeby są duże.

- Właśnie, a jakie to potrzeby?
Przykładowo brakuje nam ubrań 

ochronnych, hełmów. Na dzień dzisiejszy 
potrzebujemy sześć kompletów. Będzie-
my wnioskować do Krakowa. Musimy się 
dosprzętowić, a tak to nam nic nie braku-
je. Jako jednostka, to jesteśmy zadowoleni, 

nie narzekamy, ale mieliśmy opóźnienia z 
tym dosprzętowieniem. Już nie odbiega-
my od Przeciszowa, jesteśmy na podob-
nym poziomie.

- Jak można przyciągnąć do OSP mło-
dych ludzi?

Pójdziemy na pogawędkę do szkoły. 
Współpracujemy z panią dyrektor i będzie-
my zachęcać do wstępowania w szeregi 
młodzieżówki. Jednak młodzi maja inne 
zainteresowania. To nie jest tak jak kiedyś. 
Być może dzieci nie rozumieją potrzeby, ale 
w tym nasza rola, aby móc uświadamiać. To 
jest potrzebna służba.

- Chyba brakuje w naszej gminie 
orkiestry dętej. Zwykle tworzą się one 
przy OSP. Czy tutaj, w Piotrowicach nie 
ma potrzeby powstania zespołu?

W latach siedemdziesiątych posiada-
liśmy zespół muzyczny. Instrumenty były 
własnością straży pożarnej. To nie była typo-
wa orkiestra dęta. Problemem jest zachęce-
nie ludzi do udziału w tworzeniu orkiestry. 
Z pewnością obecność na próbach to kolej-
ny obowiązek.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka 

Bronią nie tylko przed pożarem
Wywiad z Mieczysławem Frączkiem, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach

Mieczysław Frączek – prezes OSP 
w Piotrowicach. Ma 59 lat, wykształce-
nie zawodowe, rodowity piotrowianin, 
obecnie górnik emeryt; pracował przez 
25 lat w KWK Ziemowit. Do Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piotrowicach wstąpił 
w 1967 roku. Naczelnikiem OSP był w 
latach 1993 - 2009, a wcześniej jako druh 
- strażak. Jest krwiodawcą od początku 
założenia klubu w Piotrowicach. Ogó-
łem oddał 26 litrów krwi. Bezpartyjny. 
Ma dwoje dzieci i wnuka. Syn chodzi do 
szkoły ponadgimnazjalnej. Jego zainte-
resowania to sport, a w szczególności 
piłka nożna. Przez lata jego pasją była 
hodowla gołębi.
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Dzień 28 czerwca pozostawi w naszych sercach i pamięci 
trwały ślad. W tym dniu członkowie Koła Emerytów Przeciszów 
wraz z ks. Andrzejem, wikariuszem z parafii Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela w Przeciszowie (52 osoby) wyruszyli na wycieczkę 
autokarową „Jasło-Krosno-Dębowiec”.

Pomimo wczesnej pory wyjazdu (4 rano) wszyscy uczestnicy 
wycieczki byli ciekawi zwiedzania zabytków wschodniej Polski 
i pełni zapału do pielgrzymowania. Około godziny 7:30 dotarli-
śmy do Jasła, gdzie dzięki przewodnikowi poznaliśmy historię 
powstania miasta. Podczas zwiedzania zabytkowego kościoła 
wykonanego z granitu, wielu z nas zadziwił fakt, iż dzwony znaj-
dują się na zewnątrz świątyni, a nie tak, jak zazwyczaj, na wieży.

Kolejnym punktem naszej pielgrzymki był Dębowiec. Jest to 
malutka wioska, położona około 8 km na południe od Jasła. Po 
wyjściu z autokaru, naszym oczom ukazało się piękne Sanktu-
arium Matki Bożej z La Sallet. Opiekun grupy, ks. Stanisław, przy-
bliżył nam historię powstania sanktuarium, sprowadzenia do tej 
miejscowości księży saletynów oraz okoliczności wybudowania 
całej Kalwarii Saletyńskiej u stóp Matki Bożej Płaczącej. Następnie 
obejrzeliśmy dokument o objawieniu się Matki Bożej w La Sallet 
(Francja) w 1846 r., którego świadkami były dzieci: Melania i Mak-

symilian. O godz. 10:30 w kaplicy Matki Bożej Płaczącej uczestniczy-
liśmy we Mszy Świętej, którą odprawił ks. Andrzej w koncelebrze ks. 
Romana Grądalskiego, kustosza sanktuarium.

Po Mszy Świętej na ścieżce różańcowej wspólnie rozważaliśmy 
tajemnice różańca. Po obiedzie u księży saletynów i krótkim odpo-
czynku wyruszyliśmy na Kalwarię Matki Bożej Saletyńskiej – miejsce 
rozważania męki pańskiej. Pierwszym przystankiem było źródełko 
mówiące o Matce Bożej, która leczy i uzdrawia. Kolejne figury ukazy-
wały: dzieci wpatrzone w oblicze Matki Bożej, rozmowę Matki Bożej 
ze świadkami jej objawień oraz Matkę Bożą unoszącą się ku niebu. 
Wszystkie figury połączone były Stacjami Drogi Krzyżowej.

Ostatnim miejscem wycieczki było Krosno. Miasto to jest znane z 
wielu zabytków, zbiorów muzealnych, szlaków handlowych austro-
-węgierskich, wydobycia ropy naftowej, a przede wszystkim z wynale-
zienia lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza. W Muzeum Pod-
karpackim zobaczyliśmy wiele ciekawych skarbów, które pochodzą 
z odkryć geologicznych. Nasz pobyt w tym pięknym mieście zakoń-
czyliśmy na rynku przy pysznych lodach i kawie.

Mimo całodniowego trudu i zmęczenia do domu wracaliśmy 
zadowoleni ze śpiewem na ustach.

Księdzu Andrzejowi składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ i zaprasza-
my do dalszego pielgrzymowania razem z nami.

Wójtowi i Radzie Gminy Przeciszów dziękujemy za pomoc w reali-
zacji naszych planów i marzeń.    

Zwiedziliśmy Dębowiec

Podczas dnia otwartego TV Kraków, 
który miał miejsce 8 września, nasza gmi-
na miała okazję zaprezentować się przed 
mieszkańcami stolicy województwa. 

Goście, którzy w tym dniu wybrali się 
na krakowskie Krzemionki mogli zobaczyć 
„od kuchni” pracę redaktorów, techników 
stacji telewizyjnej. Można było zobaczyć jak 
przygotowywane są programy telewizyjne, 
a szczęśliwcy mogli zapowiedzieć na żywo 
jedno z wydań „Kroniki”.

Telewizja Kraków przygotowała wiele 
dodatkowych atrakcji dla zwiedzających. Na 
placu przed głównym wejściem do siedzi-
by można było zapoznać się dokonaniami 
reprezentacji samorządów, zobaczyć pokaz 
walk wręcz żołnierzy 6 batalionu powietrz-
nodesantowego z Gliwic, posłuchać wystę-
pów artystów na małej scenie. 

Podczas zwiedzania zapraszaliśmy do 
stoisk Doliny Karpia, z którą przyjecha-
li partnerzy. Nie zabrakło stoiska gminy 
Przeciszów (na zdjęciu), gdzie można było 
zapoznać się z jej historią, inwestycjami, 

możliwościami rozwoju. Zwie-
dzający goście otrzymywali fol-
dery i materiały promocyjne 
naszej gminy. 

Dodatkową atrakcją była 
prezentacja wystawy, zorgani-
zowanej przez GBP „Piękno Doli-
ny Karpia”, na której można było 
zobaczyć najpiękniejsze miejsca 
gmin zaprzyjaźnionych i same-
go Przeciszowa. Sporą uwa-
gę zwiedzających przyciągała 
wystawa laureatów konkursu 
fotograficznego „Dolina Karpia 
w obiektywie”, na której zapre-
zentowano zwycięskie zdjęcia.  
Organizatorem tego konkursu 

była biblioteka w Przeciszowie.
Na zakończenie zaprezentowaliśmy 

modele kartonowe wykonywane w Klu-
bie Modelarskim „Orzeł”, działającym przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszo-
wie. Wystawa tych prac zrobiła wielkie wra-
żenie na zwiedzających, a w szczególności 
na dzieciach, które nie dowierzały, że jest 
to wykonane z kartonu. Nasi goście zada-
wali wiele pytań, interesowali się naszą 
pracą. Część z nich postanowiła przyjechać 
i zwiedzić wystawę podczas zbliżającego 
się XII Ogólnopolskiego Konkursu Modeli 
Kartonowych o Puchar Wójta Gminy Prze-
ciszów. Nasze stoisko zwiedziło kilka tysię-
cy osób.   Łukasz Fuczek

Gmina Przeciszów w TV Kraków

Ochotnicza Straż Pożarna w Piotro-
wicach powstała w 1913 roku. Obecnie 
posiada ona 24 członków czynnych, 7 
honorowych, 3 wspierających i 6 mło-
dzieżowych. W zeszłym roku wyjeżdżali 
sześć razy do różnych zdarzeń na tere-
nie gminy Przeciszów. W tym roku brali 
udział trzy razy w akcjach. Na wyposa-
żeniu posiadają trzy samochody: śred-
ni - marki star, lekki - marki żuk i ope-
racyjny polonez.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeci-
szowie również w tym roku przystąpiła do 
programu „Akademia Orange dla biblio-
tek”, którego celem jest wspieranie rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego poprzez 
zwiększenie dostępu do nowych tech-
nologii komunikacyjnych i promocję ich 
wykorzystania. 

W ramach tego programu otrzymała 
środki finansowe w wysokości 1.487,07 zł, 
które są przeznaczone na pokrycie kosztów 
dostępu do szerokopasmowych łączy inter-
netowych w bibliotece głównej oraz filii w 
Piotrowicach. 

Orange dla bibliotek
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Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister 
Pracy i Polityki Społecznej gościł w naszej 
gminie. W spotkaniu, które miało miejsce 6 
lipca w Domu Kultury w Przeciszowie, wzię-
li udział obok wójta Bogdana Cubera 
oraz mieszkańców gminy, także Józef 
Kała, były starosta oświęcimski, obec-
nie zastępca prezesa Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie, jak 
również wójt Osieka Jerzy Mieszczak. 

Jeden z najmłodszych ministrów 
w obecnym rządzie był zaintereso-
wany przede wszystkim sytuacją 
osób bezrobotnych, mieszkających 
w naszej gminie, a także wskazywał 
na szanse w walce z bezrobociem 

poprzez zwiększenie środków finansowych. 
Minister chętnie odpowiadał na zadawa-
ne pytania.

(ryt)

Minister w Przeciszowie

Kolejny już raz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Przeciszowie przystąpiła do 
Programu Biblioteki Narodowej „Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek”. 

W ramach tego programu otrzymała 
środki w wysokości 3.970 zł, za które zaku-
piła książki do biblioteki głównej i filii w Pio-
trowicach.          

Program Biblioteki 
Narodowej

Niezwykłe, bo 104. 
urodziny obchodziła 
14 września Marian-
na Kubiczek, mieszkan-
ka Piotrowic w gmi-
nie Przeciszów. To naj-
s t a r s z a  m i e s z ka n ka 
nie tylko naszej gmi-
ny, ale całego powiatu 
oświęcimskiego.

Z życzeniami i kwia-
tami do Jubilatki uda-
li się wójt Przeciszowa 
Bogdan Cuber, prze-
wodniczący Rady Gmi-
ny Przeciszów Tomasz 
Kosowski,  k ierownik 
USC Jadwiga Nowak 
oraz sołtys wsi Piotro-
wice Krystyna Smajek 
(na zdjęciu bez kierow-
nik USC).

Marianna Kubiczek 
urodziła się 14 września 
1908r. w Piotrowicach. 
Porusza się na wózku 
inwalidzkim, niedosły-
szy, za to wciąż czyta bez 
użycia okularów książki 
i gazety. Jest pod stałą 
opieką rodziny i lekarzy.

Solenizantka z Piotrowic w 1934 roku 
wyszła za mąż za Stanisława Kubiczka. Para 
miała siedmioro dzieci, lecz wychowała pię-
cioro (dwie córki i trzech synów). Dwoje 
zmarło wkrótce po urodzeniu.

Marianna Kubiczek przeżyła dwie woj-
ny światowe. W czasie okupacji niemieckiej 

Najstarsza mieszkanka powiatu oświęcimskiego

Marianna Kubiczek

sama wychowywała dzieci, bo męża wywie-
ziono w głąb Rzeszy na przymusowe roboty. 
Po wojnie Stanisław wrócił do rodzinnej wsi. 
Zmarł w 1975 r. Od tego czasu Pani Marian-
na mieszka z synem i synową. Solenizantka 
doczekała się 10 wnuków, 19 prawnuków i 
3 praprawnuków.

Pani Marianno życzymy 200 lat!

Ofiary katastrofy smoleńskiej doczeka-
ły się już godnego uczczenia w wielu miej-
scach Polski i poza jej granicami. Od kata-
strofy minęły dwa lata, a mimo to w różnych 
miejscach wciąż powstają nowe pomniki, 
tablice i obeliski.

Niestety, nierzadko rozlegają się wów-
czas głosy sugerujące, że są to inicjatywy 
polityczne, mające na celu podnoszenie 
rangi jednych i dyskredytowanie innych. 
Szkoda, że wypowiadający się w podob-
ny sposób nie zdobędą się na chwilę 
refleksji. Wszak wszyscy, którzy zginęli są 
równi wobec majestatu śmierci, a ból ich 
najbliższych nie zależy od wyznawanych 
poglądów.

W gminie Przeciszów zawiązała się gru-
pa inicjatywna, które zamierza doprowa-
dzić do powstania tablicy upamiętniającej 
wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej. 
Zakładamy, że nikomu nie będzie prze-
szkadzało upamiętnienie śmierci rodaków. 
Nawet, jeżeli wcześniej spieraliśmy się z 
nimi o racje, teraz wszelkie spory powin-
ny zniknąć.

Liczymy na zrozumienie dla tej inicjaty-
wy i odzew społeczności gminy. Koordyna-
torem działań wspomnianej grupy jest Jan 
Bratek. Prosimy o państwa opinie, sugestie, 
a przede wszystkim wsparcie. Zaintereso-
wanych prosimy o kontakt osobisty lub 
telefoniczny pod numerem (33) 841-31-61.

(rg)

Tablica smoleńska 
w gminie



9Wieści Gminy Przeciszów (nr 3/2012) Wieści Gminy Przeciszów (nr 3/2012)

Chyba nie każdy z nas wie, że Rada 
Gminy Przeciszów, ma konku-

rencję w tym najlepszym tego sło-
wa znaczeniu. Wszystko zaczęło się 
od złożonej publicznie obietnicy 
przez obecnego wójta Przeciszowa, 
mówiącej o konieczności powołania 
do życia Młodzieżowej Rady Gminy w 
Przeciszowie. Organ ten, który w spo-
sób formalny decyduje o najważniej-
szych sprawach młodych mieszkań-
ców naszej miejscowości, sprawuje 
„władzę ustawodawczą” już od końca 
grudnia ubiegłego roku, kiedy to po 
raz pierwszy odbyła się sesja nowo-
-wybranej rady.

Młodzieżową Radę Gminy w Przeciszo-
wie powołano do życia 7 czerwca 2011 roku, 
na mocy uchwały Rady Gminy Przeciszów. 
Tego dnia otrzymała również statut, będą-
cy załącznikiem do uchwały. W grudniu 
ubiegłego roku przeprowadzono wybory 
i spośród kandydatów wybrano piętnastu 
radnych, którzy nie skończyli jeszcze dwu-
dziestego pierwszego roku życia.

Młodzieżowa Rada Gminy w Przeciszo-
wie, jak czytamy w statucie, reprezentuje 
postawy i potrzeby młodzieży wobec władz 
samorządowych oraz innych instytucji i ma 
charakter konsultacyjny.

Celem jej działalności jest  m.in. repre-
zentowanie interesów dzieci i młodzieży 
wobec dorosłej społeczności gminy a w 
szczególności rady gminy oraz wójta Prze-
ciszowa. Ważnym elementem tej rady jest 
obrona praw oraz godności dzieci i młodzie-
ży, a także organizacja dla nich życia kultu-
ralnego, czy prawidłowego i poszerzonego 
funkcjonowania w sferze społecznej. Wspól-
ne rozwiazywanie problemów w zakresie 
poszczególnych dziedzin życia dzieci i mło-
dzieży, to kolejny cel, który bierze na siebie 
Młodzieżowa Rady Gminy w Przeciszowie.

Do sierpnia tego roku odbyły się trzy 
sesje rady, której prezydium składa się z 
przewodniczącego Piotra Tobiczyka oraz 
dwóch wiceprzewodniczących - Mateusza 
Płonki i Jakuba Gaudyna. 

Wśród radnych przeważają 17-latkowie 
i młodzi mężczyźni, bowiem reprezentan-
tek płci pięknej jest pięć. Opiekę nad radą 
sprawuje radna Rady Gminy Przeciszów 
Anna Momot.

Radni mają prawo wyboru i mogą zasia-
dać w trzech komisjach: oświaty i edukacji, 
kultury i organizacji imprez, a także sportu.

Początki Młodzieżowej Rady Gminy w 
Przeciszowie były obiecujące choć nieco 
mgliste, jak często to bywa w podobnych 
przypadkach. Inicjatorem jej powołania do 

życia był nie kto inny jak obecny przewod-
niczący Piotr Tobiczyk.

- Wszystko zaczęło się od ostatnich wybo-
rów samorządowych, kiedy to trwała walka 
o fotel wójta gminy. Kolega Krzysztof Kowal-
czyk utworzył forum internetowe, na którym 
zwolennicy kandydatów na stanowisko wój-
ta przedstawiali swoje racje i ścierali się w 
poglądach na różne spawy. Tam właśnie, na 
forum napisałem o konieczności utworzenia 
młodzieżowej rady w naszej gminie, zawsze o 
tym myślałem. Do mego pomysłu przychylił 
się kandydat na wójta Bogdan Cuber i napi-
sał, że również ma w planach powstanie tego 
organu. Kiedy został on wójtem spotkał się 
ze mną, aby dokonać wspólnych ustaleń i de 
facto rozpocząć drogę, która przyczyniła się 
do powstania Młodzieżowej Rady Gminy w 
Przeciszowie – wspomina przewodniczący 
Piotr Tobiczyk, na co dzień student prawa 
i zarządzania na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie.

Choć rada młodych działa zaledwie kil-
ka miesięcy, to jednak może już się pochwa-
lić pewnym dorobkiem. Na uwagę z pew-
nością zasługuje podjęta uchwała w spawie 
pomocy w nauce.

- W tej uchwale chodzi o udzielanie bez-
płatnych korepetycji młodszym kolegom ze 
szkoły przez radnych. Jest taka nasza wola, 
aby pomagać słabszym uczniom w nauce. 
Póki co jeszcze nie mieliśmy okazji na roz-
winięcie się w tym zakresie i nie wyszliśmy z 
szeroką ofertą, ale nowy rok szkolny już się 
zaczął, więc pracy nam przybędzie – komen-
tuje Piotr Tobiczyk.

Choć inna uchwała niestety nie docze-
kała się realizacji (i chyba już nie doczeka), 
to jednak warto ją przybliżyć, bowiem jest 
godna uwagi. Młodzi radni zamierzali orga-
nizować cykl wydarzeń kulturalnych pt. 
„Wieczory filmowe”. Realizacja tej uchwały 

miała polegać na publicznym wyświetlaniu 
dwóch lub trzech filmów w domu kultury w 
Przeciszowie. Niestety poszło o pieniądze, 
gdyż każdorazowa taka projekcja łączyłaby 
się z przekazaniem niemałej kwoty na rzecz 
ZAIKS. Pieniędzy na ten cel nie znaleziono.

Inna inicjatywa, która znalazła się w 
podjętej uchwale, dotyczy organizacji tur-
nieju gry video FIFA 2012. Ta popularna roz-
grywka w piłkę nożną, szczególnie po Euro 
2012, z pewnością spotka się z żywym zain-
teresowaniem najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy. Daty rozgrywki w piłkę nożną 
przed ekranem telewizora jeszcze nie zna-
my, ale informacja na ten temat znajdzie 
się na plakatach i w Internecie. Już teraz 
zapraszamy!

Podczas ostatniej sesji, która miała 
miejsce w lipcu, podjęto także uchwałę 
w spawie utworzenia strony internetowej 
oraz forum Młodzieżowej Rady Gminy w 
Przeciszowie. 

- Najważniejszą sprawą dla nas to orga-
nizacja czasu wolnego młodzieży w gminie. 
Chcemy, aby się coś ciekawego działo. Nieste-
ty nie ma oddziaływania młodzieży na rad-
nych. Musimy wsłuchiwać się w głos naszych 
wyborców, bo tak to musi działać. W efekcie 
naszym zamierzeniem jest utworzenie stro-
ny internetowej wraz z forum. Mamy nadzie-
ję, że to przyczyni się do lepszego poznania 
potrzeb młodych mieszkańców naszej gminy 
– zauważa przewodniczący Piotr Tobiczyk.

Wśród imprez zorganizowanych z inicja-
tywy MRG w Przeciszowie należy wymienić 
przede wszystkim turniej piłki siatkowej. Na 
ten temat szerzej pisaliśmy w niedawnym 
wydaniu WGP. 

Młodzi radni również mocno zaangażo-
wali się m.in. w organizację cyklicznej już 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, Majowego 
Śpiewania, czy dożynek i jak podkreślają 
cenią sobie współpracę z Gminną Bibliote-
ką Publiczną w Przeciszowie.

Radni Młodzieżowej Rady Gminy w 
Przeciszowie są pełni pomysłów i optymi-
zmu na przyszłość. Co nas czeka? W planach 
znalazła się organizacja konkursu wiedzy 
dla dzieci na temat naszej gminy, a także 
innego konkursu z rodzaju - mam talent, 
który może stać się konkurencją dla Majo-
wego Śpiewania. Innym, nieco mniej zin-
terpretowanym pomysłem jest organizacja 
cyklicznego festiwalu, będącego swoistym 
świętem młodzieży.

Trzymamy kciuki za Młodzieżowa Radę 
Gminy w Przeciszowie i liczymy na ważne 
i ciekawe uchwały, które wpłyną pozyty-
wie na życie młodych mieszkańców naszej 
miejscowości.

Ryszard Tabaka

Młodzi decydują o sobie w gminie
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Piotr Tobiczyk, przewodniczący MRG 
w Przeciszowie.
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 Uroczystości Święta Plonów w Przeciszowie rozpoczęły się rano 
od tradycyjnej pobudki, czyli objazdem wsi przez Koło Gospodyń 
Wiejskich, które śpiewem budziły mieszkańców. 

Uroczysta Msza św. dożynkowa została odprawiona w kościele 
parafialnym w Przeciszowie. Następnie na stadionie sportowym LKS 
Przeciszovia rozpoczęły się uroczystości obrzędowe oraz występy 
artystyczne.

Zgodnie z tradycją wieniec i chleb dożynkowy w imieniu wszyst-
kich rolników odebrał gospodarz dożynek, którym w tym roku był 
przewodniczący Rady Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski z małżonką 
(na zdjęciu). Chleby dożynkowe otrzymali również wójt gminy Prze-
ciszów Bogdan Cuber, sołtys Przeciszowa Władysław Kozub, sołtys 
Lasu Józef Płonka oraz poseł na Sejm Tadeusz Arkit.

Wójt gminy Przeciszów Bogdan Cuber przywitał rolników, gospo-
darzy, zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na dożynki oraz 
podziękował rolnikom za ciężką i trudną pracę.

Część artystyczna rozpoczęła się od występu dzieci z Przedszkola 
Samorządowego w Przeciszowie-Podlesiu, następnie swoje umiejęt-
ności wokalne i taneczne zaprezentował zespół Śpiewające Jeziora. 
Z programem muzycznym wystąpił także chór z Zespołu Szkół Pod-
stawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie-Podlesiu. Licznie zgroma-
dzona publiczność usłyszała ludowe piosenki w wykonaniu zespołu 
śpiewaczego „Same Swoje”. 

Na scenie z pro-
gramem rozryw-
kowym wystąpił 
Teatr Horyzont z 
Krakowa.

Podczas uro-
czystości odbyło 
się także wręczenie 
nagród laureatom 
konkursu fotogra-
ficznego „Dolina 
Karpia w obiek-
t y w i e ”.  D o ż y n -
ki w Przeciszowie 
zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Gwarek”.

Imprezie towarzyszyły stoiska gastronomiczne i wystawo-
we - płodów rolnych, pszczelarstwa, malarstwa oraz degustacji 
chleba ze smalcem.

GBP Przeciszów

Dożynki w Przeciszowie

Organizatorzy tegorocznych dożynek - wójt gminy 
Przeciszów oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Przeci-
szowie składają serdecznie podziękowania za pomoc w 
organizacji:

Samorządowemu Przedszkolu w Przeciszowie-Pod-
lesiu, Zespołowi Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w 
Przeciszowie-Podlesiu, zespołowi „Śpiewające Jeziora”, 
zespołowi „Same Swoje”, KGW Przeciszów, Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Piotrowic,

Kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji – Józefowi Śliwie z  pracownikami, Gospodarzom 
dożynek – przewodniczącemu Rady Gminy Przeciszów 
Tomaszowi  Kosowskiemu wraz z małżonką, Piekarni, 
cukierni „MAJA”, Tomasz i Kazimierz Stańczyk ze Spytko-
wic, Piekarni Jolanta Hajduk, Magdalena Hajduk-Jurczyk, 
Renacie i Krzysztofowi Gagracz, Wiesławie i Zygmuntowi 
Kurzak, Annie i Markowi Mamica, Janinie Stokłosa, Józe-
fie Stokłosa, Zofii Jureckiej, Wiktorii i Henrykowi Madeja, 
Kazimierzowi Całus, Piotrowi Skrobacz, Leszkowi Gworek, 
Annie i Józefowi Król, Leszkowi Bałys, Wiesławie i Stanisła-
wowi Fajczyk, Janowi Sanak, Młodzieżowej Radzie Gmi-
ny w Przeciszowie pracownikom porządkowym urzędu 
gminy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organi-
zacji dożynek.

Podziękowania

19 sierpnia, wczesnym rankiem, głośne śpiewy obudziły miesz-
kańców Piotrowic. Nie było w tym nic dziwnego, bo śpiewały panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach rozpoczynając tradycyjną 
pobudką Święto Plonów.

Podczas Mszy św. w kościele parafialnym pod wezwaniem NNMP 
ks. proboszcz Jan Kordaczka poświęcił wieniec i chleby dożynkowe.

Po południu rozpoczęły się obrzędy Święta Plonów na placu przy 
remizie strażackiej. Całość prowadziła sołtys Krystyna Smajek, która 
do stołu dożynkowego zaprosiła gospodarzy dożynek Bogusławę i 
Jerzego Gagracz (na zdjęciu), wójta gminy Przeciszów Bogdana Cube-
ra i przewodniczącego Rady Gminy Przeciszów Tomasza Kosowskie-
go. Przywitała również rolników i przybyłych gości.

Obrzędy dożynkowe rozpoczęły panie z KGW wręczając wieniec 
gospodarzowi dożynek, a chleby wójtowi, przewodniczącemu rady 
oraz pani sołtys. 

Głos zabrał wójt gminy Bogdan Cuber życząc wszystkim rolnikom 
zdrowia, samych pogodnych dni oraz podziękował za ciężką pracę 
i zebrane plony. Odczytany też został list do rolników Piotrowic od 
Marka Sowy marszałka województwa małopolskiego, który nie mógł 
przybyć na uroczystości dożynkowe. 

Po części oficjalnej nastąpiły występy przedszkolaków pod kie-
runkiem Wiesławy Mrowiec i Bogusławy Piskorek. O dobry humor 
zebranej publiczności zadbali uczniowie z ZSP-G w Piotrowicach, 
którzy zostali przygotowanie przez Jolantę Mazur, Alinę Giermek 
i Joannę Frączek. Dzieci dostały gromkie brawa za swoje występy. 

Dożynki w Piotrowicach zakończyła zabawa taneczna z zespo-
łem „Fantazja”.

Organizatorami imprezy dożynkowej byli: Koło Gospodyń Wiej-
skich w Piotrowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach i 
Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie.

Sołtys Piotrowic

Święto Plonów w Piotrowicach
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Jak co roku mieszkańcy naszej gmi-
ny mieli okazję obchodzić w połowie lip-
ca święto naszej miejscowości. Przez dwa 
dni czekało na nas wiele atrakcji, zabawy 
i spędzenia wielu niezapomnianych chwil 
w miłym gronie.

Tradycją stało się już, że podczas Świę-
ta Gminy Przeciszów, Koło Rowerowe Cykli-
sta z Przeciszowa wraz z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Przeciszowie i wójtem gminy 
Przeciszów organizują rajd rowerowy „Zlot 
Rowerowy w Dolinie Karpia”. W sobotę 14 
lipca rowerzyści zwiedzili piękne zakątki 
Doliny Karpia.

Po przejechaniu 40 km, 450 cyklistów 
dotarło na stadion sportowy LKS Przeci-
szovia, gdzie zakończyli rajd wspólnym 
posiłkiem i losowaniem nagród. Zostały 
również wręczone nagrody dla najstarsze-
go uczestnika, którym był 81- letni Tadeusz 
Hutny, dla najliczniejszej rodziny państwa 
Kwadransów (Stanisław, Ewa, Kamil, Jacek, 
Piotr, Wiktoria, Kacper) oraz Mai Fuczek i 
Zosi Spyt najmłodszych uczestniczek rajdu.

Po zakończeniu rajdu zgromadzonych 
cyklistów oraz publiczność w doskona-
ły humor wprowadził kabaret Śląskie Pie-
rony. Następnie rozpoczęła się zabawa 
taneczna, która trwała do późnych godzin 
nocnych. Jak co roku nie zabrakło również 
fajerwerków, które rozświetliły niebo nad 
Przeciszowem.

Drugi dzień Święta Gminy Przeciszów 
rozpoczął turniej młodzików. W zmaganiach 
sportowych brały udział 4 drużyny piłkar-
skie, które po zakończeniu rozgrywek zajęły 
następujące miejsca:

I miejsce – Unia Oświęcim,

II miejsce – Zatorzanka Zator,

III miejsce – LKS Przeciszovia,

IV miejsce – Beskid Andrychów.

W tym dniu odbyło się również uro-
czyste otwarcie po generalnym remoncie 
boiska LKS Przeciszovia, którego dokonał 
marszałek województwa małopolskiego 
Marek Sowa, wójt gminy Przeciszów Bog-
dan Cuber oraz prezes LKS Przeciszovia 
Patryk Mańka. Mecz inauguracyjny został 
rozegrany pomiędzy zespołem LKS Prze-
ciszovia a Legendami LKS Przeciszovi, któ-
ry zakończył się wynikiem 2:1 dla Legend.

Po zmaganiach sportowych rozpo-
częła się część artystyczna. Jako pierwsi 

wystąpili laureaci Konkursu Piosenki „Majo-
we Śpiewanie 2012”. Następnie zatańczył 
zespół Radkert i zaśpiewał zespół KGW 
Same Swoje.

Święto Gminy Przeciszów stanowi jed-
ną z imprez wchodzących w skład Festiwalu 
Doliny Karpia, który jest organizowany na 
terenie siedmiu gmin tworzących Dolinę 
Karpia. W ramach tego festiwalu została zor-
ganizowana wystawa fotograficzna „Piękno 
Doliny Karpia” oraz promocja Doliny Karpia 
przez szczudlarzy, którzy rozdawali uczest-
nikom imprezy ulotki, a dzieciom balony w 
formie karpia. Przedstawiciele Stowarzysze-
nia Dolina Karpia przeprowadzili konkurs 
wiedzy o Dolinie Karpia, w którym można 
było wygrać atrakcyjne nagrody.

Kolejną atrakcja tegorocznej impre-
zy był mecz Samorządowcy – Kibice LKS 
Przeciszovia, który dostarczył wielu emocji, 
albowiem zakończył się serią rzutów kar-
nych. Decydującego gola strzelił wójt gminy 
Przeciszów i tym samym zapewnił zwycię-
stwo drużynie Samorządowców.

W trakcie meczu dzieci mogły zobaczyć 
pokaz wielkich baniek mydlanych, który 
dostarczył im wiele radości.

Podczas Święta Gminy prowadzona 
była również licytacja gadżetów na rzecz 
kontuzjowanego zawodnika LKS Przeci-
szovi. Licytację prowadził Marek Kudłacik 
i Krzysztof Głąb.

Niedzielne uroczystości zakończył 
zespól „Reda” zabawą taneczną, podczas 
której Krakowski Teatr Uliczny Scena Kalej-
doskop wystąpił w widowisku ogniowym 
„Taniec z ogniem”. Spektakl  ten dostarczył 
publiczności wiele wrażeń i emocji.

Imprezie towarzyszyły stoiska wysta-
wowe (ART DO KA, pszczelarskie, malar-
skie, Stowarzyszenia Dolina Karpia, Banku 
Spółdzielczego w Zatorze, Klubu Modelar-
skiego „Orzeł”), handlowe, gastronomiczne 
i wesołe miasteczko.

Organizatorami Święta Gminy Przeci-
szów 2012 byli: Urząd Gminy Przeciszów, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Przeci-
szowie, TTR Cyklista koło Przeciszów, LKS 
Przeciszovia.

Patronat medialny nad imprezą sprawo-
wał regionalny portal informacyjny www.
wdoliniekarpia24.pl 
	 	 	 	 		

Nasza gmina świętowała!
Za pomoc w przygotowaniach Świę-

ta Gminy Przeciszów 2012 organizatorzy 
serdecznie dziękują:

Ochotniczej Straży Pożarnej z Piotrowic, 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Przeciszowa, 
Annie Przytuła – Foto-video, Państwu Wie-
sławie i Zygmuntowi Kurzak, Annie i Mar-
kowi Mamica, Bankowi Spółdzielczemu w 
Zatorze, Józefowi Śliwie i pracownikom 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanali-
zacji w Przeciszowie, Stowarzyszeniu Dolina 
Karpia, Kołu Rowerowemu Cyklista z Prze-
ciszowa, Stowarzyszeniu ART DO KA, LKS 
Przeciszovia, Policji w Zatorze, Zespołowi 
Same Swoje, Zespołowi tanecznemu Rad-
kert, Laureatom Konkursu Piosenki „Majo-
we Śpiewanie 2012”, Klubowi Modelar-
skiemu Orzeł Mateuszowi Płonce i Piotrowi 
Bochenkowi, Młodzieżowej Radzie Gminy w 
Przeciszowie, Pracownikom porządkowym 
z Urzędu Gminy w Przeciszowie oraz Bog-
danowi Bartusiowi

Organizatorzy V Zlotu Rowerowe-
go w Dolinie Karpia 2012 składają ser-
deczne podziękowania wszystkim niżej 
wymienionym sponsorom:

Firma Okna, Marian Kocemba, Wiesław 
Oleksy, Salon Fryzur „Beata”, Beata Cisowska, 
Sklep „Lidia”, Lidia Świerguła, Pszczelarstwo 
Zygmunt Kurzak, Koło Rowerowe Cyklista, 
Urząd Gminy w Przeciszowie, Salon Fry-
zjerski Dorota Polak, „Bud – Max” Krzysztof 
Kajdas, ZBI Przeciszów, Zdzisław Flejtuch, 
GOPS w Przeciszowie, Zakład Usług Pogrze-
bowych, Ludwik Hutny i Piotr  Lisak, Sklep 
spożywczy Czesława Wójcik, przewodniczą-
cy Rady Gminy Przeciszów Tomasz Kosow-
ski, Air – Net, Mariusz Kajdas, Tomasz Pyrek, 
Anna i Józef Król, Studio kosmetyczne „Ani-
ta” Anita Flejtuch, Marek Mamica, Piekarnia 
Cukiernia „Maja”, Piekarnia Sendera, F. Dys-
trybucja Wioletta i Józef Fal, Izdebki, Bioko-
smetyki „Akuna”, „Remix” Renata i Krzysztof 
Gagracz, Władysław Kozub – sołtys Przeci-
szowa, Józef Płonka – sołtys Lasu, Barbara i 
Krzysztof Mikołajewscy, „Trio – Bud” Dariusz 
Kasperek, Głębowice, Sklep Lucyna Szklar-
ska, Bar Dorota Stokłosa, Mechanika samo-
chodowa, Stanisław Matla, Sklep rowerowy 
„Oskar”, Jagielski Zator, Edward Ganobis, 
Ośrodek Karpik, Jan Rzepa, Krzysztof Kowal-
czyk, Dariusz Kowalczyk, Leszek Gliwa pre-
zes LKS Gierałtowice, Agencja finansowa, 
Robert Rzepka.

Ponadto dziękujemy policjantom z 
Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu 
oraz Strażakom z Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Przeciszowa za zapewnienie bezpiecz-
nych warunków przejazdu na trasie rajdu.

GBP Przeciszów

Podziękowania
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W dniach od 15 od 16 września odbył się po raz trzeci Regional-
ny Konkurs Modeli Kartonowych w Rudzie Śląskiej. Jak co roku swoje 
prace zaprezentowali modelarze ze Śląska i Małopolski. Poziom kon-
kursu utrzymany jest wysoko, o czym może świadczyć fakt obecno-
ści adeptów modelarstwa. Impreza została bardzo dobrze przyjęta 
przez mieszkańców Rudy Śląskiej, sądząc po ilości osób odwiedza-
jących wystawę.

W konkursie nie zabrakło uczestników zajęć z KM Orzeł, działa-
jących przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie. Ogółem 
zaprezentowaliśmy 22 modele kartonowe. Podczas niedzielnego 
zakończenia i przedstawienia wyników, trochę w niedowierzaniu, 
przyjęliśmy fakt, że zdobyliśmy aż 12 miejsc na podium!!! To wiel-
ki sukces.

Wśród zwycięzców znaleźli się:
Artur Mendyk - II miejsce - za model AH64 Apache
Mikołaj Fuczek - II miejsce - za model statku pirackiego
Wojciech Bochenek - I miejsce - za model Urlicha von Jungingena
Kamil Gregorczyk - III miejsce - za model Joanity
Wojciech Bochenek - I miejsce - za model T-40
Piotr Zieliński - II miejsce - za model Merkavy
Łukasz Fuczek - III miejsce - za model Volvo 240

Michał Cisowski - III miejsce - za model Steyer
Wojciech Bochenek - I miejsce - za model Hawker Hurricane
Andrzej Jakulewicz - III miejsce - za model HMS Hood
Łukasz Fuczek - I miejsce - za model Projekt 627A Kit
Piotr Zieliński - wyróżnienie - za model F18 Super Hornet
Miłym zaskoczeniem było zdobycie przez naszego kolegę 

Andrzeja Jakulewicza Pucharu Publiczności za najlepszy model 
konkursu, którym był HMS Hood.

Łukasz Fuczek

Modelarze w Rudzie Śląskiej

Już po raz dwunasty nasza gmina gościła uczestników wielkie-
go wydarzenia, jakim z pewnością był Ogólnopolski Konkurs Mode-
li Kartonowych o Puchar Wójta Gminy Przeciszów. Impreza ta, która 
wykracza już daleko poza granice naszego kraju i należy do najważ-
niejszych w świecie modelarstwa, miała miejsce w dniach od 28 do 
30 września w Domu Kultury w Przeciszowie. 

Niestety cykl wydawniczy naszego kwartalnika uniemożliwił nam 
zaprezentowanie szerokiej informacji na ten temat. 

Już dziś zachęcamy do lektury kolejnego wydania „Wieści Gminy 
Przeciszów”, w którym znajdzie się nie tylko prezentacja tego wyda-
rzenia, ale również fotoreportaż z imprezy.

Kartonowe cuda w Przeciszowie

O d b u d o w a 
kapliczki nad rze-
ką Bachórz przy 
ulicy Cichej zmie-
rza ku szczęśliwe-
mu zakończeniu. 

Brygada zale-
w a j ą c a  s t r o p : 
Józef Puziak, Wła-
dysław Pastusz-
k a ,  Władysław 
Kozub, Bogusław 
Tokarz, Andrzej 
S a n a k ,  A d a m 
M o m o t  o r a z 
Ryszard Piętka.

Kapliczka w odbudowie
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W dniach od 23 co 27 lipca miała miejsce 
niecodzienna wyprawa rowerowa. Mariusz 
Kwadrans 21-letni mieszkaniec gminy Prze-
ciszów wybrał się w samotną, rowerową 
podróż z Przeciszowa do Gdańska. Jak sam 
mówił, cały pomysł był spontaniczny i bez 
większych przygotowań. Jego podróż to 
obraz zmagania się z własnymi słabościa-
mi, przezwyciężania granic oraz realizacji 
własnych marzeń. Ale udało mu się! Takie 
inicjatywy zasługują na szczególne słowa 
uznania oraz dumę że dokonał tego wła-
śnie mieszkaniec naszej gminy. Całą jego 
relację z tej fascynującej wyprawy przed-
stawiamy poniżej.

Pomysł podróży rowerem nad morze 
od dawna był w sferze moich marzeń, ale 
zawsze coś stawało na przeszkodzie by go 
zrealizować. Cała ta eskapada od samego 
początku odbywała się trochę jakby „na 
wariackich papierach”. Bez odpowiedniego 
przygotowania kondycyjnego, jak również 
technicznego (tylko z wymianą dętki nie-
miałbym problemu) wybierałem się prze-
cież w daleką podróż.

Najpierw moim punktem docelowym 
miała być Łeba, później Jastrzębia Góra, aż 
w końcu stanęło na Gdańsku. Poszedłem 
tym samym na łatwiznę, ponieważ strasz-
nie ograniczał mnie urlop. Dawałem sobie 
maksymalnie sześć dni na dojazd do celu, 
trasę wytyczając przede wszystkim po dro-
gach wojewódzkich.

Budząc się w poniedziałkowy ranek 
byłem pełen wątpliwości co do sensu tej 
wyprawy. Oczami wyobraźni widziałem sie-
bie wyczerpanego gdzieś w połowie trasy. 
Mimo tego wyruszyłem, choć rodzina nie 
była raczej z tego zadowolona. Pierwszego 
dnia nastawiłem się na jazdę po górkach i 
faktycznie tak było. Płaza, Olkusz, Zawier-
cie strasznie mnie wymęczyły. Teraz żału-
ję, że nie zsiadłem na chwile z roweru i nie 
obejrzałem Pustyni Błędowskiej, obok któ-
rej przejeżdżałem. Choć w planach miałem 
objechanie Częstochowy to ostatecznie te 
plany uległy małej korekcie. Tylko na chwilę 
stanąłem przed bramami Jasnej Góry, pro-
sząc Pana Boga o siły podczas kolejnych dni. 
Trochę pogubiłem się na wylocie z miasta, 
jednak dzięki pewnemu byłemu piłkarzowi 
GKS Bełchatów udało mi się znaleźć drogę 
na północ. Kilkanaście kilometrów dalej 
postanowiłem rozbić namiot w zaroślach 
obok lasu w Lubojni. Niestety namiot tra-

fił na nierówny grunt, co przy brzęczących 
komarach i przenikliwym zimnie nie dawa-
ło mi spać.

Drugi dzień powitał mnie chłodem, ale 
wychodzące słońce dawało nadzieje na 
piękną pogodę. Tego dnia pobiłem swój 
rekord, jeżeli chodzi o przejechane kilo-
metry podczas jednej doby. Licznik zatrzy-
mał się na 198 km przede wszystkim przez 
szukanie miejsca do spania, ponieważ w 
okolicy brakowało lasów. Jechało się jak po 
stole, praktycznie żadnych wzniesień. Pod-
czas popołudniowego odpoczynku, któ-
rego wyznaczyłem sobie na godz. 13:00 i 
trwał on dwie godziny, poznałem innego 
rowerzystę, dużo bardziej doświadczonego. 
Wymieniliśmy się poglądami i wskazówka-
mi podczas grilla, na którego mnie zaprosił. 
Bardzo miła sytuacja, która wiele wniosła do 
moich późniejszych zmagań z samym sobą 
na trasie. Noc spędziłem w Przedeczu obok 
zamku i kameralnego jeziorka, gdzie tam-
tejsza młodzież okazała się bardzo wyrozu-
miała i przestała hałasować przed północą 
- pomimo wakacji.

W miarę wyspany, następnego dnia 
wyruszyłem w dalszą drogę. Dobrym tem-
pem, pomimo wiatru w twarz, dość szybko 
osiągnąłem Włocławek, który jest strasznie 
rozkopanym miastem. Tradycyjnie pogubi-
łem się w wielkim mieście, lecz z pomocą 
przyszedł mi starszy pan, przeprowadzając 
mnie przez osiedlowe uliczki. Włocławek 
zrobiłby na mnie ostatecznie kiepskie wra-
żenie, gdyby nie widok z zapory na spię-
trzone wody Wisły. Z daleka dostrzegłem 
krzyż, upamiętniający śmierć bł. Jerzego 
Popiełuszki. Druga część trasy okazała się 
bardzo malownicza, pełna małych miaste-
czek, a w nich zabytkowych zamków. Naj-
bardziej spodobał mi się krzyżacki zamek w 
Golubiu-Dobrzyniu oraz tamtejsze pofalo-
wane krajobrazy. Nocleg znalazłem w mote-
lowej piwnicy, gdzie wziąłem pierwszy od 
kilku dni prysznic.

Obudziwszy się kolejnego dnia byłem 
bardzo podekscytowany, bo wiedziałem, 
że jeżeli nic złego się nie zdarzy to po czte-
rech dniach podróży dojadę do celu. Słusz-
nie - jak się później okazało - obawiałem się 
o nogę, którą w środę nadwyrężyłem. Cóż 
to jednak ból, gdy ma się takie perspekty-
wy przed sobą. Niestety, z każdym kilome-
trem ból narastał, a ścięgno Achillesa było 
coraz większe od opuchlizny. Nie było jed-
nak czasu na użalanie się nad sobą. Droga 

była troszkę nużąca, wokół same lasy, pro-
ste odcinki bez zakrętów, czego bardzo nie 
lubię i wsie liczące po maksymalnie pięć 
domów. Sam fakt, że jestem już tak blisko 
celu dodawał mi jednak sił. Po całodziennej 
walce z bólem o godz. 18:00 przejechałem 
za tabliczkę z napisem GDAŃSK. Trudno 
jest mi opisać uczucie, które mną zawład-
nęło, ale chyba poczułem się z siebie dum-
ny. Byłem bardzo szczęśliwy.

W tym miejscu chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy we mnie 
wierzyli, ale też tym, którzy pukali się w czo-
ło słysząc o moich planach. Dziękuję za licz-
ne zainteresowanie moimi losami oraz sło-
wami uznania, które jeszcze przez wiele dni 
po tej wyprawie dochodziły do moich uszu. 
Jestem pewien, że każdy mógłby dokonać 
tego samego, wystarczy tylko wiara w sie-
bie. Nie zmęczenie było najgorsze, ale wal-
ka z samym sobą.

Do Krakowa powróciłem pociągiem po 
nieprzespanej nocy na dworcu PKP. Z Krako-
wa do Przeciszowa przyjechałem rowerem, 
gdzie zameldowałem się grubo po północy. 
W domu rodzice i rodzeństwo przygotowali 
dla mnie małą niespodziankę.

Trasa Przeciszów-Gdańsk wyniosła mnie 
662 km, nie licząc kilkunastu kilometrów 
przejechanych po Gdańsku w środku nocy 
oraz powrotu z Krakowa. Prędkość maksy-
malna jaką osiągnąłem to 48 km/h, na trasie 
przeważnie jechałem w okolicach 20 km/h. 
W przyszłości planuje jeszcze odważniejsze 
wycieczki. 

Opisał i przeżył Mariusz Kwadrans

„Nie ma takiej fantazji, której wola 
i rozum nie zdołałyby przekształcić w 
rzeczywistość.” 

W. Szekspir

Samotnie rowerem do Gdańska
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3 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2012/13 w Zespole 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach.

W naszym zespole będzie się uczyło: 149 dzieci w 6 oddzia-
łach szkoły podstawowej i 71 dzieci w 4 oddziałach gimnazjum.

Tradycyjnie, rano odbył się apel dla uczniów gimnazjum, po któ-
rym gimnazjaliści spotkali się z wychowawcami w klasach. W intencji 
uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny odbyła się Msza św. w 
kościele w Piotrowicach, którą odprawił nowy wikary, ksiądz Marcin 
Twardosz. Następnie miały miejsce apele i spotkania z wychowaw-
cami uczniów szkoły podstawowej.

Podczas apeli dyrektor szkoły Ewa Michałek omówiła organiza-
cję zajęć, przedstawiła wychowawców klas, zapoznała ze sprawami 
związanymi z bezpieczeństwem w szkole i podczas drogi do szkoły. 
Zaapelowała także o zaangażowanie uczniów w naukę od pierw-
szych dni.

W swoim wystąpieniu dyrektor przypomniała o wydarzeniach 
historycznych, bezpośrednio związanych z wybuchem II wojny świa-
towej. Symbolem tej tragicznej przeszłości jest pomnik w Piotrowi-
cach postawiony ku czci mieszkańców Piotrowic, którzy zginęli na 
polach bitewnych I i II wojny światowej.

Rok szkolny rozpoczęty!

Najmłodsi uczniowie z Piotrowic powitali w tym roku swoją 
szkołę wyjątkowo. Po uroczystym spotkaniu w auli udali się wraz 
ze swoimi wychowawcami i rodzicami do nowych, wyremonto-
wanych i pięknie wymalowanych sal. Dotychczasowe pomiesz-
czenia były zbyt małe. Obecnie sale są przestronne i kolorowe. 
Jest miejsce na stoliki do pracy i kącik relaksacyjny. Nauka w 
takich warunkach na pewno będzie przyjemniejsza.             

28 sierpnia odbyła się wycieczka do Ogrodu Doświadczeń w Kra-
kowie. Wychowankowie  Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w 
Przeciszowie (31 osób) mieli okazję aktywnie spędzić czas, łącząc 
zabawę z edukacją.

Ogród Doświadczeń jest pierwszym sensorycznym parkiem edu-
kacyjnym w Polsce. Idea tego przedsięwzięcia została przeniesiona na 
grunt krakowski z Norymbergi, gdzie taki park działa już od wielu lat.

Na obszarze 6 hektarów znajduje się blisko 60 urządzeń eduka-
cyjnych z zakresu optyki, akustyki i mechaniki. Niemal każde dziecko 
miało szansę indywidualnie skorzystać z  poszczególnych sprzętów, 
które wyczerpująco przedstawiali przewodnicy.

Ponadto na terenie Ogrodu odbyły się warsztaty pt. „W poszukiwa-
niu zaginionej szkatułki”. Zadaniem uczestników było poprawne roz-
wiązanie poszczególnych zadań, aby w efekcie odnaleźć ukryty skarb. 
Nagroda spodobała się wszystkim, jako że okazała się bardzo słodka. 

Dzieci opuściły Ogród Doświadczeń przepełnione ogromną ilo-
ścią wrażeń i wiedzy. Wróciły do domów wyczerpane, ale uśmiech-
nięte i zadowolone. Słyszałam nawet od niektórych wychowanków 
plany powtórnej wyprawy do Ogrodu w niedalekiej przyszłości.

Urszula Kozłowska, wychowawca

Świetlica śladami fizyki!
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Górniczych i Innych 

Branż Zawodowych w Piotrowicach zorganizowało w dniach od 
19 do 20 czerwca dwudniową wycieczkę do Budapesztu. 

W pięknej słonecznej pogodzie wspólnie z przewodnikiem 
zwiedziliśmy prawobrzeżną, pagórkowatą Budę z zamkiem kró-
lewskim, bazyliką św. Stefana  i lewobrzeżny, równinny Peszt z 
najpiękniejszym budynkiem parlamentu, ogromnym Placem 
Bohaterów i największą w Europie synagogą, przejeżdżając oczy-
wiście przez  wiszący most łańcuchowy Szechenyego nad Duna-
jem, którego strzegą olbrzymie kamienne lwy.

Wieczorem, ze wzgórza Gelerta podziwialiśmy roztaczającą 
się panoramę na odbijający się w Dunaju oświetlony parlament, 
wzgórze zamkowe i wiszące mosty.

W magicznym mieście nad Dunajem czuliśmy się jak u sie-
bie - wszak „Polak, Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki”.

Dziękujemy organizatorom za przygotowanie oraz miłe i nie-
zapomniane  wrażenia z wycieczki.

Wycieczkowiczka

Polak, Węgier dwa bratanki…

Jedna z sal lekcyjnych pięknie odnowiona.

Dzieci na Karuzeli Fizyka.
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Zarząd Województwa Małopolskiego 
Informuje o możliwości składania wnio-
sków o dofinansowanie za pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowa-
rzyszenie Dolina Karpia w ramach środ-
ka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013”, dla ope-
racji polegających na: 

„Wzmocnieniu konkurencyjności i 
utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależ-
nych od rybactwa”, 

„Restrukturyzacji lub reorientacji dzia-
łalności gospodarczej, lub dywersyfikacji 
zatrudnienia osób mających pracę zwią-
zaną z sektorem rybactwa, w drodze two-
rzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem”,

„Podnoszeniu wartości produktów 
rybactwa, rozwoju usług na rzecz społecz-
ności zamieszkującej obszary zależne od 
rybactwa”,

„Ochronie środowiska lub dziedzic-
twa przyrodniczego na obszarach zależ-
nych od rybactwa w celu utrzymania jego 
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału 
produkcyjnego sektora rybactwa, w przy-
padku jego zniszczenia w wyniku klęski 
żywiołowej”.

Termin składania wniosków: 15 paź-
dziernika 2012 r. – 16 listopada 2012 r.

Miejsce składania wniosków: Wnio-
ski wraz z załącznikami należy składać 
na odpowiednich formularzach w dwóch 
egzemplarzach w wersji papierowej oraz 
w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście 
w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowa-
rzyszenie Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 5, 
w godzinach  od 9.00 do 17.00.

Miejsce udostępniania dokumentacji 
konkursowej: Wzór wniosku o dofinanso-
wanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz 
dokumentów, które dołącza się do wniosku 
oraz kryteria wyboru operacji znajdują się 
na stronach internetowych następujących 
instytucji: Lokalna Grupa Rybacka Stowa-
rzyszenie Dolina Karpia www.gruparybac-
ka.dolinakarpia.org w zakładce Nabory, 
Samorządu Województwa Małopolskiego 
www.fundusze.malopolska.pl/poryby w 
zakładce Nabory aktualne.

Limity dostępnych środków finanso-
wych :

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzy-
manie atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybactwa - 1 450 000,00 zł, w tym:

- sektor publiczny – 1 250 000,00 zł

- sektor gospodarczy i społeczny –  
200 000,00 zł

Restrukturyzacja lub reorientacja dzia-
łalności gospodarczej, lub dywersyfikacja 
zatrudnienia osób mających pracę zwią-
zaną z sektorem rybactwa, w drodze two-
rzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 

sektorem – 300 000,00 zł, w tym:

- sektor publiczny – 0,00 zł

- sektor gospodarczy i społeczny 
–300 000,00 zł 

Podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwój usług na rzecz społecz-
ności zamieszkującej obszary zależne od 
rybactwa – 400 000,00 zł, w tym:

- sektor publiczny – 0,00 zł

- sektor gospodarczy i społeczny – 
400 000,00 zł

Ochrona środowiska lub dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych 
od rybactwa w celu utrzymania jego atrak-
cyjności lub przywróceniu potencjału pro-
dukcyjnego sektora rybactwa, w przypadku 
jego zniszczenia w wyniku klęski żywioło-
wej – 365 399,00 zł, w tym:

- sektor publiczny – 165 399,00 zł

- sektor gospodarczy i społeczny – 200 
000,00 zł

Dodatkowe informacje: Wszelkie infor-
macje niezbędne dla prawidłowego wypeł-
nienia wniosków udzielane są w Biurze 
Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzysze-
nie Dolina Karpia oraz pod numerem tel. 
33/841 18 87

Operacja współfinansowana przez 
Unię Europejską ze środków finansowych 
Europejskiego Funduszu Rybackiego 
zapewniającą inwestycje w zrównoważo-
ne rybołówstwo.

Dofinansowanie w ramach PO Ryby

Koło Gospo-
dyń Wiejskich w 
Piotrowicach zor-
ganizowało 22 
lipca wycieczkę 
w okolice Ojcowa. 
Wspólnie z prze-
wodnikiem, który 
w barwny sposób 
przybliżył dzieje z 
czasów króla Kazi-
mierza Łokietka, 
pokonaliśmy pie-
szo Dolinę Prąd-

nika poczynając od Bramy Krakowskiej, 
następnie zwiedziliśmy zamek w Piesko-
wej Skale.

W drodze powrotnej  udaliśmy się do 
klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej, 
przy którym istnieje sanktuarium Matki 
Bożej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskie-
go. Zespół klasztorny położony jest wśród 
jurajskich skał i wąwozów w bukowo-olcho-
wych lasach nad potokiem Eliaszówka.

Dziękujemy organizatorom za przygo-
towanie wycieczki oraz miłe i niezapomnia-
ne wrażenia.

Uczestniczka wycieczki

Ojców wzdłuż i wszerz i nie tylko
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Po dziewięciu seriach spotkań Przeci-
szovia Przeciszów zajmuje 13. pozycję w 
tabeli. Do tej pory podopieczni Łukasza 
Płonki zgromadzili 9 punktów, strzela-
jąc przy tym 7 bramek, a tracąc ich aż 23.

Przed sezonem, wiele osób propono-
wało wycofanie naszego klubu z rozgry-
wek, twierdząc że są murowanym kandy-
datem do spadku. Dziś za te słowa pewnie 
czerwienią się ze wstydu, bowiem Przeci-
szovia ambitnie walczy o utrzymanie się 
w IV lidze. Choć początek rozgrywek nie 
zapowiadał się zbyt obiecująco.

Już w pierwszej konfrontacji ekipa z 
Podlesia prowadziła wyrównaną walkę 
z faworyzowanymi Karpatami Siepraw, 
remisując do przerwy 2:2. Niestety w dru-
giej odsłonie na boisku panowali już tylko 
goście i przeciszowianie ulegli Karpatom 
2:6. Tydzień później nasi zawodnicy byli bli-
scy wywiezienia z Krzeszowic trzech punk-
tów. Niestety na kwadrans przed zakończe-
niem Świt wyrównał i Przeciszovia musiała 
zadowolić się jednym punktem.

O następnych dwóch meczach piłka-
rze z Przeciszowa chcieliby jak najszybciej 
zapomnieć. Najpierw bardzo wysoko ulegli 

beniaminkowi z Oświęcimia 0:9, a następ-
nie rezerwom Cracovii 4:0. Jak się później 
okazało te porażki nie załamały naszych 
zawodników, a wręcz przeciwnie zmoty-
wowały ich do jeszcze lepszej gry. O czym 
mogliśmy się przekonać w konfrontacji z 
Garbarzem Zembrzyce, w którym Przeciszo-
via zainkasował komplet punktów, pokonu-
jąc rywala 2:1.

Mecz z Garbarzem rozpoczął wspania-
łą serię czterech spotkań bez porażki. Pod-
opieczni Łukasza Płonki, najpierw zremi-
sowali bezbramkowo w Balinie z Orłem, 
by cztery dni później na własnym obiekcie 
pokonać Czarnych Staniątki 1:0. Bramki nie 
padły również w Makowie Podhalańskim, 
gdzie podopieczni Łukasza Płonki wywal-
czyli cenny punkt w konfrontacji z miejsco-
wym Halniakiem. Warto przypomnieć, że 
dla kibiców ten punkt miał również wartość 
emocjonalną, bowiem w Halniaku zagrało 
dwóch byłych zawodników naszego zespo-
łu, a trenerem Makowian jest były trener 
Przeciszovii Sławomir Frączek.

W 9. kolejce ekipa z Podlesia rozegrała 
kolejny dobry mecz z Borkiem remisując na 
własnym stadionie do 89 minuty 1:1. Nieste-

ty tuż przed gwizdkiem sędziego kończą-
cym tą rywalizację, krakowianie przeprowa-
dzili najważniejszą akcję meczu i wygrali 2:1.

Do zakończenia rundy jesiennej pozo-
stało nam jeszcze siedem spotkań. W tym 
dwa bardzo trudne z Iskrą Klecza Dolna oraz 
Orłem Piaski Wielkie.

Bartłomiej B. Kasperczyk

Ambitna Przeciszovia

Wyniki Przeciszovii Przeciszów IV lidze 
Małopolski zachodniej

Przeciszovia Przeciszów - Karpaty Sie-
praw 2:6
Świt Krzeszowice - Przeciszovia Przeci-
szów 1:1
Przeciszovia Przeciszów - Soła Oświęcim 
0:9
Cracovia II - Przeciszovia Przeciszów 4:0
Przeciszovia Przeciszów - Garbarz Zebrzy-
ce 2:1
Orzeł Balin -Przeciszovia Przeciszów 0:0
Przeciszovia Przeciszów - Czarni Staniąt-
ki 1:0
Halniak Maków Podhalański - Przeciszovia 
Przeciszów 0:0
Przeciszovia Przeciszów - Borek Kraków 1:2

Sześć punktów traci do lidera LKS Pio-
trowice w rozgrywkach o mistrzostwo 
oświęcimskiej „B” klasy. W sześciu spotka-
niach ekipa z Piotrowic odniosła cztery 
zwycięstwa i poniosła dwie porażki.

To już trzeci sezon LKS Piotrowice w 
najniższej klasie rozgrywkowej w podokrę-
gu Oświęcim. Zapewne zawodnicy, dzia-
łacze i kibice marzą o powrocie w szeregi 
A – klasowiczów. Póki co nasza drużyna 
zachowuje realne szanse na awans, tyle że 
nie będzie to łatwe. Na drodze do awansu 
mogą jej bowiem stanąć nowopowstała 
ekipa rezerw oświęcimskiej Soły, czy spad-
kowicz z A klasy Solavia Grojec. W tej rywali-
zacji muszą się również liczyć z mającymi co 
rok aspiracje na promocje do wyższej klasy 
rozgrywkowej zespołami Skawy Podolsze, 
oraz Pogórza Gierałtowice.

Nasza drużyna znakomicie zainaugu-
rowała rozgrywki ligowe. Już w pierwszym 
meczu wysoko pokonała LKS Palczowice 

5:2. Niestety w kolejnych meczach musie-
li przełknąć gorycz porażki, przegrywając, 
aż dwa spotkania po 7:0. Najpierw z dru-
gą drużyną Soły Oświęcim, a później Sola-
vią Grojec.

Po tych dwóch wpadkach piotrowicza-
nie przełamali się i w dalszej części sezo-
nu zanotowali, serię trzech zwycięstw pod 
rząd. Najpierw w derbowej konfrontacji 
w Głębowicach pokonali miejscowy LKS 
4:2. Tydzień później na własnym obiekcie 
podejmowali innego rywala zza między 
gierałtowickie Pogórze. Z tej konfrontacji 
nasza drużyna również wyszła obronną ręką 
i pokonała zespół z Gierałtowic 2:0. Czwarte 
w tym sezonie zwycięstwo ekipa z Piotro-
wic odniosła we Włosienicy, gdzie pokonała 
miejscowy Sygnał 3:2.

Póki co LKS Piotrowice zajmuje czwarte 
miejsce w oświęcimskiej „B” klasie, w sześciu 
meczach gromadząc na swoim koncie dwa-
naście punktów. Do tej pory nasz zespół do 

LKS Piotrowice w czołówce

Wyniki LKS Piotrowice w oświęcimskiej 
B klasie

LKS Piotrowice - LKS Palczowice 5:2
Soła II Oświęcim - LKS Piotrowice 7:0
LKS Piotrowice - Solavia Grojec 0:7
LKS Gilowice - LKS Piotrowice 2:4
LKS Piotrowice - Pogórze Gierałtowice 2:0
Sygnał Włosienica - LKS Piotrowice 2:3

bramki rywala trafiali czternastokrotnie, 
natomiast dwudziestokrotnie futbolówkę 
wyjmowali z własnej bramki. 

Bartłomiej B. Kasperczyk
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Kronika policyjna

PRAWO NA CO DZIEŃ

Zmianę systemu gospodarki odpadami 
wprowadziła ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmia-
nie ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.). 
Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2012 r i od 
tego dnia  gmina ma 18 miesięcy na wpro-
wadzenie nowego systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi, polegającego 
na przejęciu obowiązku odbierania i zago-
spodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości.

Najpóźniej od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy 
gminy Przeciszów podobnie jak mieszkańcy 
wszystkich miast i gmin w Polsce, zostaną 
objęci nowym systemem gospodarowania 
odpadami. Wówczas właściciele nierucho-
mości będą obowiązani wnosić do gminy 
opłatę za odbiór odpadów komunalnych. 
Za pieniądze z opłat gmina będzie opła-
cać przyjmowanie, wywóz i segregację 
odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz 
administrację obsługującą cały system. Do 
tego czasu właściciele nieruchomości mają 
obowiązek pozbywania się odpadów na 
dotychczasowych zasadach tzn. właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany do zbiera-
nia odpadów komunalnych powstających 
na terenie jego  nieruchomości i ich przeka-
zywania na podstawie umowy, podmiotom 
posiadającym zezwolenie w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. U nas jest to Zakład Usług 
Komunalnych spółka z o.o. z Oświęcimia.

Właściciel nieruchomości lub mieszka-
niec posiadający dotychczas samodzielną 
umowę z tą firmą wywozową powinien 
pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z 
dniem 1 lipca 2013 r. 

Za wywóz i zagospodarowanie odpa-
dów od 1 lipca 2013 r. właściciele nierucho-
mości będą ponosić ujednoliconą opłatę 
na rzecz gminy Przeciszów (niezależne od 
tego czy umowa zostanie wypowiedziana).

Jak ten system będzie działał w naszej 
gminie?

Do 1 stycznia 2013 Rada Gminy 
Przeciszów:

-  ustali wysokość stawki i sposób nali-
czania opłaty za odbieranie odpadów 
komunalnych, a także tryb, sposób i czę-
stotliwość jej wnoszenia przez właściciela 
nieruchomości.

-  uchwali nowy regulamin utrzymania 
czystości porządku na terenie gminy,

- przeprowadzi kampanię informacyjną 
dla mieszkańców; wszelkie informacje w tej 
sprawie powinny być podane do publicznej 
wiadomości.

Wysokość opłaty za śmieci zostanie 
ustalona na podstawie stawki uchwalonej 
przez radę gminy na mieszkańca, albo na 

podstawie ilości zużytej wody w danej nie-
ruchomości, lub na podstawie powierzch-
ni lokalu mieszkalnego do stawki opłaty.

Każdy właściciel nieruchomości będzie 
zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gmi-
ny w Przeciszowie deklaracji, zawierającej 
wyliczoną przez gminę  opłatę za gospo-
darowanie odpadami. Mieszkańcy zostaną 
poinformowani o sposobie wypełnienia i 
miejscu złożenia deklaracji. W przypadku 
niezłożenia deklaracji opłata zostanie okre-
ślona decyzją administracyjną. 

Gmina musi w drodze przetargu wyło-
nić firmę wywozową, która będzie odbie-
rała od mieszkańców odpady komunalne 
zmieszane i selektywnie zebrane. 

Opłata za odpady posegregowane 
będzie niższa – opłaca się więc segregować 
odpady. Ustawa nakazuje gminom, żeby 
naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie 
z tą zasadą. 

Zmiany w ustawie pozwolą gminom 
przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i 
zarządzać nimi na swoim terenie.

Celem zmian  jest dostosowanie pra-
wa do przepisów UE i uzyskanie stosow-
nych progów odzysku i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, two-
rzyw sztucznych i szkła, co powinno dopro-
wadzić do wyeliminowania dzikich wysy-
pisk, likwidacji zjawiska palenia odpadów w 
domach, objęcia wszystkich właścicieli nie-
ruchomości sprawnym systemem odbioru 
odpadów, stworzenia lepszych warunków 
do segregacji odpadów, ale przede wszyst-
kim redukcji masy odpadów trafiających na 
składowiska komunalne do poziomu obo-
wiązującego w krajach unijnych.

Jan Kajdas

Czy zdrożeją śmieci?

20 czerwca - ujawniono włamanie do jednego z domów w 
Piotrowicach przy ul. Akacjowej. Nieznani sprawcy wykorzystu-
jąc nieobecność domowników przebywających na wczasach, 
skradli pieniądze i biżuterię.

15 lipca - ujawniono dewastację wiaty przystankowej przy ul. 
Podlesie w Przeciszowie. Nieustaleni sprawcy wybili w niej szyby.

31 lipca - w godzinach dopołudniowych nieznani sprawcy 
wykorzystując krótkotrwałą nieobecność mieszkańców, weszli do 
domu w Piotrowicach przy ul. Pagórkowej i dokonali kradzieży 
pieniędzy i biżuterii. W toku dochodzenia ustalono, że ostatnie 
kradzieże mieszkaniowe w Piotrowicach mogą być dziełem grupy 
przestępczej z Krakowa. W celach dowodowych zarządzono eks-
pertyzy kryminalistyczne zabezpieczonych na miejscu zdarzeń 
śladów i materiałów porównawczych pobranych od domniema-
nych sprawców.

Kronpol

Tradycyjnie, jak co roku w naszej gminie, uroczyście obchodzono 
jubileusze 50. i 60-lecia wspólnego życia w małżeństwie. Uroczystego 
wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych 
przez prezydenta RP, dokonał wójt Bogdan Cuber wraz z przewodni-
czącym Rady Gminy Przeciszów Tomaszem Kosowskim. Uroczystość 
ta miała miejsce 6 września w Domu Kultury w Przeciszowie.

Medalami zostali uhonorowani: Maria i Stanisław Boba, Wiktoria i 
Marian Flejtuch, Barbara i Tadeusz Hutny, Krystyna i Henryk Kobylań-
ski, Zofia i Emil Kościelnik, Joanna i Jan Kościelnik, Zofia i Jan Momot, 
Anna i Ignacy Stokłosa, Stanisława i Stanisław Węgrzyn i Krystyna i 
Władysław Wierzbiński.

Uroczystość jubileuszy uświetnił występ zespołu Koła Gospodyń 
Wiejskich z Piotrowic.

Wszystkim jubilatom życzymy wielu lat  w zdrowiu i pomyślności 
we wspólnym dalszym życiu.

Zapraszamy na fotoreportaż z uroczystości na stronie 19!

Jubileusze małżeńskie
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ODESZLI OD NAS...

czerwiec

1Józefa Zając 87 lat   Przeciszów

lipiec

1. Maria Kubiczek 74 lata   Przeciszów
2. Emilia Milowska 89 lat   Piotrowice

sierpień

1. Helena Dziwak 99 lat   Przeciszów
2. Maria Paliborek 54 lata   Przeciszów
3. Jan Skrobacz 85 lat   Przeciszów
4. Edward Frączek 78 lat   Przeciszów
5. Stanisław Szatan 62 lata  Piotrowice
6. Julian Sanak 86 lat   Przeciszów
7. Marek Śliwiński 48 lat   Przeciszów

 wrzesień

1. Alojza Kania 83 lata   Przeciszów
2. Tomasz Bator 28 lat   Przeciszów
3. Józef Filar 82 lata   Przeciszów
4. Tadeusz Kempiński 77 lat  Przeciszów
5. Franciszek Ścigaj 63 lata  Las

Kamieniarstwo nagrobkowe

- nagrobki
- schody
- parapety

Janina Zaczyk
Piotrowice, 
ul. Lipowa 37, 
32-641 Przeciszow
Tel. 033/ 841 31 40,
kom. 0 698 892 594

Ogłoszenie
Rozstrzygnięto konkurs na administrowanie Domem Przed-

pogrzebowym oraz administrowanie terenem cmentarza komu-
nalnego w Piotrowicach.

Wójt gminy Przeciszów informuje ,że na konkurs wpłynęły 2 
oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma : Stolarstwo Wyrób 
Trumien, Usługi Pogrzebowe Jacek Wędrzyk, ul. Wadowicka 65a, 
32-640 Zator.

Rozstrzygnięto także konkurs na administrowanie Domem 
Przedpogrzebowym oraz administrowanie terenem cmentarza 
komunalnego w Przeciszowie.

Wójt gminy Przeciszów informuje ,że na konkurs wpłynęły 3 
oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Pogrzebowy 
„KORONA” Andrzej Dąbrowski, ul. Wrzosowa 2, 34-100 Tomice.

Na podstawie §. 15 pkt 1, oraz §. 15 pkt 2 ust. 1, ust. 2, ust. 3, 
Statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi 
Przeciszów i Przeciszów Las, Zarząd Spółki zawiadamia, iż w związ-
ku z koniecznością regulacji stanu prawnego zasobów spółki i pra-
widłowej ewidencji jej majątku, koniecznym jest podjęcie działań 
zmierzających do regulacji tych stanów, oraz określenia ostatecz-
nej liczby udziałowców i wielkości ich udziałów.

W związku z powyższym Zarząd Spółki WZYWA wszystkie oso-
by które legitymują się prawem własności udziałów we Wspólno-
cie Gruntowej, zarówno czynnym jak i biernym oraz ich potencjal-
nych spadkobierców do zgłaszania swoich roszczeń udziałowych.

Roszczenia te winny być składane w formie pisemne, wraz z 
dokumentami poświadczającymi te prawa w siebie Spółki Dla Zago-
spodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Przeciszów, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 31 października 2012r. Po upływie tego 
terminu, roszczenia wynikające z tych praw nie będą rozpatrywane 
i Spółka zamknie w tym trybie listę udziałowców Wspólnoty według 
praw powierzchniowych, regulując tym samym kwestię wielkości 
udziałów członków Spółki.

Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie w punktach ogłoszeniowych oraz informa-
cje w lokalnej prasie Gminy i w formie ogłoszenia ustnego poprzez 
ogłoszenia parafialne w kościele parafialnym w Przeciszowie przez 
okres od dnia wywieszenia z daty niniejszego zawiadomienia, do 
dnia 31 października 2012r.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Bogusław Tokarz 
– tel. 33 8414 869.

Zawiadomienie

REKLAMA
Zapraszamy wszystkich zainteresowa-

nych do zamieszczania reklam i ogłoszeń na 
łamach „Wieści Gminy Przeciszów”. 

Gwarantujemy niskie ceny i rabaty przy 
współpracy! 

Docieramy do wielu mieszkańców gminy 
Przeciszów!
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Złote i Diamentowe Gody

Anna i Ignacy Stokłosa Barbara i Tadeusz Hutny Joanna i Jan Kościelnik

Krystyna i Henryk Kobylański Krystyna i Władysław Wierzbiński Maria i Stanisław Boba

Maria i Stanisław Sanak Stanisława i Józef Węgrzyn Wiktoria i Marian Flejtuch

Zofia i Emil Kościelnik Zofia i Jan Momot
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