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Wesołego Alleluja,
dużo zdrowia
i pogody ducha. 
Niech radość 
Wielkanocy
napełni nasze serca
nadzieją i obfitością 
łask
od Zmartwychwstałego 
Chrystusa.

Życzą Mieszkańcom:
Wójt Gminy,
Przewodniczący Rady 
Gminy Przeciszów 
oraz sołtysi

Do 10 marca można było nadsyłać prace na konkurs Zimowe Inspira-
cje, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przeciszowie. W 
zmaganiach konkursowych wzięło udział 11 osób, które złożyły 24 zdjęcia 
przedstawiające wykonane przez nich rzeźby ze śniegu.

Jury w składzie: Anna Styła, Anna Szmit-Mamica, Wiesław Twardow-
ski i Łukasz Fuczek wytypowały następujących laureatów:

I miejsce – Barbara Gliniak
II miejsce – Klaudia Figura
III miejsce – Dominik Noga
Wyróżnienie: Piotr i Paweł Wałęga 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy inwencji i pomysłowości w zapre-

zentowaniu swojej pracy!

Zimowe Inspiracje

Dominik Noga (III miejsce) Piotr i Paweł Wałęga (wyróżnienie)

Basia Gliniak (I miejsce)
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Gminne inwestycje

Pierwsze wyłączenia sygnału analogowego telewizji naziem-
nej są w Małopolsce planowane na 19 marca 2013 roku. Do końca 
lipca cała Polska przejdzie na odbiór cyfrowy. Sygnał analogowy 
odbierany na terenie gminy Przeciszów wyłączony zostanie 20 
maja. Jednak odbiorcy korzystający z nadajnika w Bielsku-Białej 
mogą być pozbawieni telewizji już 19 marca 2013 r.

Wszyscy posiadacze starszych odbiorników powinni spraw-
dzić, czy ich sprzęt jest gotowy do odbioru cyfrowego. Szczegóło-
we informacje można znaleźć na stronach internetowych: www.
cyfryzacja.gov.pl oraz www.tvp.pl/krakow/cyfryzacja-w-regionie. 

Można również skorzystać z info-
linii pod nr tel. 800 007 788, czynnej 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8 – 20. 

Wszelkie uwagi dotyczące odbio-
ru naziemnej telewizji cyfrowej, jak 
również inne problemy techniczne 
związane z techniką telewizyjną, 
można kierować na adres:dvbt.malo-
polska@tvp.pl

Telewizja cyfrowa – zmieniamy odbiorniki

z gm
iny

Jedną z największych naszych inwe-
stycji, zaplanowanych na 2013 rok będzie 
remont odcinka drogi gminnej, ulicy Dłu-
giej wraz z położeniem chodnika. W ubie-
głym roku złożono wniosek w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, tzw. Schetynówki na wsparcie 
z budżetu centralnego tego dużego zada-
nia inwestycyjnego. Wówczas, kiedy finan-
sowanie przedsięwzięcia było na poziomie 
70 proc. – gmina, 30 proc. – państwo, nasz 
wniosek znalazł się na liście rankingowej z 
przeznaczeniem do realizacji. Niestety stro-
na rządowa „zmieniła zasady gry” i obecnie 
finansowanie ma przebiegać po połowie 
(50/50 proc.) i ogłosiła nowy nabór. Ponad-
to pulę środków na Schetynówki zmniej-
szono o połowę. Nagle, w efekcie decyzji 
rządu napłynęło bardzo dużo wniosków i 
znaleźliśmy się na liście rezerwowej. Opra-
cowany projekt inwestycji obejmuje remont 
odcinka drogi z położeniem nowej nakładki 
asfaltowej na odcinku o długości ok. 1 km 
wraz z budową chodnika. Według obecnych 
założeń koszt tego przedsięwzięcia to ogó-
łem 3 mln zł. Koszt remontu całej ul. Długiej 
wynosi ok. 7 mln zł.

- Jeżeli nie uzyskamy dofinansowania ze 
Schetynówek, to za pieniądze z budżetu gmi-
ny wykonamy część inwestycji – zapewnia 
wójt Bogdan Cuber.

*****
Innym, ale pewnym już realizacji zada-

niem jest budowa chodnika i kanalizacji 
opadowej przy drodze powiatowej, ulicy 
Andrychowskiej w Piotrowicach. W tym 
przypadku gmina już podpisała z powiatem 
oświęcimskim stosowną umowę na współfi-
nansowanie inwestycji. Remontowany odci-
nek obejmie kilkaset metrów drogi, a koszt 
zamknie się w granicach ok. 800 tys. zł, przy 
zaangażowaniu budżetów samorządowych 
po połowie - 50/50 proc. 

*****
Nasza gmina usilnie zabiega o współ-

finansowanie wraz z powiatem oświęcim-

skim dwóch innych inwestycji drogowych. 
Wśród nich znalazł się remont odcinka 
nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej, 
ulicy Leśnej w sołectwie Las oraz kontynu-
acja remontu chodnika przy drodze powia-
towej, ulicy Podlesie w Przeciszowie. W 
budżecie gminy Przeciszów przeznaczone  
na te zadania zostały kwoty w wysokości - 
ul. Leśna 150 tys., chodnik – 100 tys.  Póki co 
władze naszego powiatu nie umieściły tych 
zadań we własnym budżecie na 2013 rok.

*****
W tym roku rozpocznie się budowa 

kompleksu sportowego przy Zespole Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowi-
cach. W tym przypadku gmina sięgnęła po 
środki finansowe z Programu Operacyjnego 
Ryby w ramach Doliny Karpia. Nasze wła-
dze złożyły stosowny wniosek, który został 
wstępnie zaakceptowany przez komitet ste-
rujący. Obecnie trwa jego ocena w Urzędzie 
Marszałkowskim w Krakowie. Według zało-
żeń w pierwszej fazie realizacji projektu ma 
powstać boisko do piłki nożnej, parking w 
pobliżu szkoły oraz ogrodzenie kompleksu.

*****
Gmina zakupi w pierwszej połowie tego 

roku dwa samochody strażackie dla jed-
nostek OSP w Przeciszowie i Piotrowicach 
na łączną kwotę ok. 1 mln zł. W pierwszym 
przypadku w budżecie  gminy Przeciszów 
na to zadanie przeznaczono kwotę 625 tys. 
zł. Przy czym w tym przypadku zostanie 
wzięta zaliczka z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, umarzalna w 35 proc. Z kolei 
wóz dla PSP w Piotrowicach będzie kupiony 
za kwotę w wysokości ok. 360 tys. zł, pokry-
tą w całości z budżetu gminy.

*****
Nasza gmina zamierza złożyć wniosek w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na dofinansowanie remontów Domu 
Ludowego w sołectwie Las oraz stadionu 
LKS Przeciszovia w Przeciszowie. Zakres 
inwestycji nie jest jeszcze ustalony. Wnio-

ski zastaną złożone w tym roku, a realizację 
zdań zaplanowano na 2014 rok.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, finansowany w ramach 
II filara Wspólnej Polityki Rolnej, jest naj-
większym programem pomocowym dla 
sektora rolno-spożywczego w historii Pol-
ski, wdrażanym przez Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. Budżet Pro-
gramu wynosi ponad 17,4 mld euro. Tworzą 
go unijne środki z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (13,4 mld euro) i współfinansowanie 
z budżetu krajowego (około 4 mld euro).

*****
Obecnie przygotowywany jest przetarg 

na sprzedaż zabudowań starej cegielni. Jak 
wynika ze wstępnego rozeznania, są już 
chętni do nabycia tej nieruchomości.

*****
W związku ze zbliżającą się budową w 

naszej gminie kopalni węgla kamiennego, 
trwają intensywne prace w urzędzie nad 
zmianami w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy i w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego. Inwestor, czyli firma 
Kopex S.A. wystąpi w tym roku o koncesję 
na wydobycie węgla na naszym terenie.

Kopex S.A. to przedsiębiorstwo przemy-
słu elektromaszynowego założone w 1961, 
notowane na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. Grupa Kopex oferuje 
kompleksowe rozwiązania dla górnictwa 
podziemnego i odkrywkowego. Jest produ-
centem i dostawcą maszyn i urządzeń oraz 
nowoczesnych technologii dla górnictwa.

*****
W grudniu ubiegłego roku zakończono 

prace związane z kolejnym etapem kanali-
zacji naszej gminy. Gmina uzyskała pozwo-
lenie na użytkowanie sieci kanalizacyjnej. 
Mieszkańcy bez przeszkód mogą się pod-
łączać do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

(ryt)



4 Wieści Gminy Przeciszów (nr 1/2013)

Na temat Ady Wawrzyk znako-
mitej, utalentowanej łyżwiarki 

figurowej na lodzie już pisaliśmy na 
łamach „Wieści Gminy Przeciszów”, 
ale od tego czasu minęło kilka lat. 
Dziś, już trzynastoletnia uczennica 
Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu, 
klasy o profilu sportowym, nie próż-
nowała przez ten czas, o czym może 
świadczyć niemal nieprzerwane 
pasmo jej sukcesów.

Ada, która występuje na lodzie solo, 
wygrała w tym sezonie wiele zawodów i eli-
minacji do mistrzostw Polski. Najważniejsze 
jednak są finały, które również zakończyła 
zwycięstwami. Aktualnie jest ona: Mistrzem 
Polski Młodzików klasy złotej (zawody 
odbyły się w dniach od 8 do 9 marca w Elblą-
gu), Wicemistrzem Polski Juniorów (zawody 
miały miejsce w dniach od 31 stycznia do 
1 lutego w Oświęcimiu). Ponadto łyżwiar-
ka z Przeciszowa wygrała Ogólnopolską 
Olimpiadę Młodzieży (impreza sportowa 
odbyła się w dniach od 14 do 16 lutego w 
Dębicy). Aktualnie czeka ją jeszcze jeden 
finał Mistrzostw Polski Novice, organizo-
wany w Gdańsku.

Na uwagę zasługuje fakt, że Ada star-
tuje w kilku klasach sportowych, gdyż jej 
trenerka Iwona Mydlarz-Chruścińska, któ-
ra wyszkoliła wielu znakomitych łyżwiarzy 
uważa, że poradzi sobie ze starszymi od sie-
bie. Ta linia postępowania z pewnością jest 
słuszna, o czym może świadczyć jej wicemi-
strzostwo Polski juniorów, najważniejsze 
osiągnięcie wg Ady, zdobyte w konfron-
tacji trzynastolatki z dziewiętnastoletnimi 
zawodniczkami.

Warto poznać, co Ada myśli o swoich 
zwycięstwach oraz o samym uprawianiu 
przez nią sportu.

- Cieszą mnie, są wielką satysfakcją i bar-
dzo przyjemną chwilą w moim życiu. Oczy-
wiście zwycięstwa motywują mnie do dalszej 
pracy. Od zawsze lubiłam ruch, więc łyżwiar-
stwo to dla mnie przyjemność. Uprawianie 
sportu jest wielką przygodą w życiu. Często 
wyjeżdżam, poznaję ludzi. Mam przyjaciół 
w całej Polsce i zagranicą. Jeżdżę na obozy 
sportowe w fajne miejsca – akcentuje uta-
lentowana mieszkanka Przeciszowa.

Treningi Ada odbywa każdego dnia 
według utartego schematu: od godz. 630 – 
700 : rozgrzewka na lodzie, 700 – 800 : trening 
na lodzie, 800 – 900 : lekkoatletyka, 910 – 1330 
: lekcje w szkole, 1730 – 2100  : balet, akro-
batyka, zajęcia specjalistyczne, lekkoatle-
tyka, trening na lodzie. Z pewnością taki 
tryb życia wymaga od naszej utalentowanej 

łyżwiarki wyrzeczeń i samozaparcia, i jakże 
jest różny od tego co znają na co dzień jej 
koleżanki i koledzy.

- Nie mam tak jak rówieśnicy wolnych 
ferii, wakacji i przerw świątecznych, ponieważ 
cały rok trenuję. Dużo startuję, wyjeżdżam, 
ale czas wolny też mam. Spotykam się wtedy 
z rodziną i koleżankami. Rodzice ze względu 
na mnie są zmuszeni planować urlop w maju, 
ponieważ tylko wtedy na granicy sezonów 
można sobie pozwolić na tydzień przerwy w 
treningach i gdzieś razem wyjechać. Nigdy nie 
żałowałam i nie żałuję tego co robię. Nie znam 
innego dzieciństwa. To jest bardzo aktywne 
życie, ale zarazem ciekawe i pełne wrażeń – 
przekonuje trzynastoletnia łyżwiarka.

Uprawianie przez Adę sportu nie odby-
wa się kosztem jej zdrowia, jak również 
nauki. Łyżwiarstwo trenuje od piątego roku 
życia i od tego czasu przytrafiła się jej jed-
na poważna kontuzja, czyli naciągnięcie 
mięśnia półbłoniastego, który uszkodziła 
podczas wykonywania bardzo trudnego 
piruetu w szpagacie. Leczenie wymagało 
miesięcznej, specjalistycznej rehabilitacji. 
Poza tym cały czas musi dbać o zdrowie, na 
które do tej pory nie może narzekać. Radzi 
sobie całkiem dobrze również z nauką. Jak 
czegoś nie rozumie, to pomaga jej starsza 
siostra Iga, która jest dla niej także wielkim 
wsparciem w trudnych chwilach.

- Dla niej sport jest wszystkim. Najpięk-
niejsze są przyjaźnie, wspomnienia i wygra-
ne. Z pewnością uprawianie sportu oznacza 
wiele wyrzeczeń, ale też przyjemności. Może 
Ada ma niewiele wolnego czasu, ale na moje 
oko kocha to, co robi i ja jej nie pozwalam 
myśleć o rezygnacji – mówi siostra łyżwiar-
ki, Iga Wawrzyk.

W momencie, gdy Ada staje na tafli lodu 
przed publicznością czuje stres, ale równo-
cześnie jest skupiona i gotowa na jak naj-
lepszy pokaz swych umiejętności.

- Kiedy wchodzę na lód przed występem 
czuję stres, który chwilę później mija. Sku-
piam się już tylko na zadaniu, które muszę 
wykonać w 100 proc. Kiedy zrobię wszystko 
jak najlepiej, to czuję radość. Z kolei kiedy nie 
do końca dobrze pojadę, to odczuwam małe 

rozgoryczenie. Lubię wygrywać, ale w dobrym 
stylu. Bywa, że mimo wygranej pojawiają się 
w moich oczach łzy, co jest spowodowane 
myślą, że mogłam pewne elementy wykonać 
jeszcze lepiej – zauważa solistka na łyżwach.

Utalentowana łyżwiarka ma pełne 
wsparcie i zrozumienie również ze strony 
rodziców, na co oboje wskazują.

- Jako rodzice sekundujemy naszej córce 
i ją wspieramy. Sport wnosi wiele korzyści do 
jej życia. Nauczyła się odpowiedzialności, dys-
cypliny i jest świetnie zorganizowana. Pogo-
dziła sport z nauką, co nie ukrywam jest dla 
nas bardzo ważne, ponieważ czas na naukę 
ma ograniczony. Do tego częste wyjazdy na 
zawody powodują, że musi nadrabiać mate-
riał w szkole. Niekiedy jest jej bardzo ciężko, 
daje znać osobie zmęczenie i sama mówi, że 
robi wszystko „w biegu”, ale nie chce  niczego 
zmieniać. U Ady stosunek poziomu aspira-
cji do rezultatów jest właściwy, dlatego w jej 
przypadku łyżwiarstwo to przyjemność. Na 
pewno obciąża ją to, że jak każdy sportowiec 
podlega ciągłym ocenom siły i sprawności, ale 
ma do tego dystans i będzie to w przyszłości 
procentowało. Cieszymy się, że nauczyła się 
radzić sobie ze stresem, co na pewno jej się 
kiedyś przyda w życiu – twierdzi Anna Waw-
rzyk, mama Ady.

Ojciec jest bardzo dumny z sukcesów 
córki i z pewnością ma z czego się cieszyć.

- Łyżwiarstwo figurowe to bardzo ciężka 
dyscyplina sportu. Osobiście bardzo mnie cie-
szą sukcesy Ady. Słysząc podczas zawodów 
hymn zwycięzców, kiedy Ada stoi na naj-
wyższym stopniu jestem z niej bardzo dum-
ny. Gromadzę artykuły z gazet, nagrywam 
ją kamerą i myślę sobie, że kiedyś będziemy 
wszyscy z przyjemnością wspominać ten etap 
w jej i naszym życiu – zaznacza Tomasz Waw-
rzyk, tata Ady.

Ada dzięki ciężkiej pracy na treningach, 
samozaparciu, silnej woli, talentowi, umie-
jętnemu opanowaniu stresu, codziennych 
wyrzeczeniach i znakomitej trenerce daje 
się nam poznać jako wielce obiecująca na 
przyszłość łyżwiarka figurowa na lodzie. Już 
dziś jej znakomite występy, znaczone wielo-
ma zwycięstwami i zdobytymi w rywaliza-
cji tytułami nie pozwalają przejść obojętnie 
obok niej. Z pewnością cieszy fakt, że Ada 
Wawrzyk jest mieszkanką naszej gminy, 
co ma niebagatelne znaczenie podczas jej 
występów nie tylko w Polsce, ale również 
zagranicą.

Redakcja WGP życzy naszej utalentowa-
nej łyżwiarce kolejnych zwycięstw i nieprze-
rwanego pasma sukcesów w rywalizacji o 
najwyższe laury.

Ryszard Tabaka

Utalentowana łyżwiarka z Przeciszowa

Ada nie schodzi z podium
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Idąc za tradycją, płynącą przez wieki, przedstawiono sze-
rokiej publiczności nasze, już nieomal tradycyjne, jasełka prze-
ciszowskie. Spektakl został odegrany i to dwakroć, w niedzielę 
27 stycznia. Licznie zgromadzonej widowni, od niemowlaka po 
sędziwych mędrców, swój kunszt aktorski pokazała młodzież z 
naszej parafii. 

Należy wspomnieć i serdecznie podziękować wszystkim akto-
rom za poświęcony czas – a dla nich tym cenniejszy, że czas ferii 
zimowych, które mogli spędzić na swoich ulubionych zajęciach. 

Scena podzielona na dwa światy – ziemski (szopka) i nie-
-ziemski (niebiański i piekielny) zapełniała się w każdej z części 
ruchliwymi i kolorowymi postaciami, a to pasterzy, a to aniołów, 
a to diabłów, czy też  króla Heroda, a nawet Jejmość Śmierci.

Naszym przewodnikiem, podczas jasełkowej podróży, był 
ksiądz Piotr. To dzięki jego uporowi, zaangażowaniu i zapałowi 
doszła do skutku tegoroczna inscenizacja. W roli przewodnika 
wprowadzał nas– widzów, w tajemniczy i nieomal mistyczny 
świat sprzed 20 wieków, zapowiadając i tłumacząc wydarzenia, 
które miały się ukazać naszym oczom. Szczególne  podziękowa-
nia należą się osobom zaangażowanym w budowę szopy: tacie 
ks. Piotra za materiał, Markowi Augustynowi, który zbił szopkę 
„do kupy”, Kazimierze Guguła za elementy scenerii, Śpiewającym 
Jeziorom wraz z opiekunami za oprawę muzyczną, rodzicom 
aktorów i innym osobom, które w jakikolwiek sposób przyczy-
niły się powstania Jasełek. 

Jako widzowie możemy sobie tylko wyobrażać jak wiele pra-
cy, czasu, łez i potu potrzeba było poświęcić, by na koniec przed-
stawienia ze strony widowni rozległy się rzęsiste brawa i owacje 
na stojąco. Miło jest mieć świadomość, że wśród naszej społecz-
ności są ludzie młodzi wiekiem i młodzi duchem, chętni do ciągłe-
go angażowania się w działania na rzecz naszej parafii. Serdecznie 
dziękujemy im za wzruszenia, których dostarczyły nam tegorocz-

ne Jasełka i już dziś z niecierpliwością czekamy przyszłego Bożego 
Narodzenia i towarzyszących mu przeżyć, w tym tych scenicznych.

Jak co roku, od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia, czyli we 
wspomnienie św. Szczepana, rozpoczyna się okres jasełek – w naszych 
małopolskich stronach przerodził się w kolędnicze odwiedziny mło-
dych ludzi, z szopką w rękach i z kolędami na ustach. Trwa do uroczy-
stości Matki Bożej Gromnicznej (2 lutego), czyli do dnia ofiarowania 
Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Nazwa „jasełka” tematycznie 
wskazuje na istotę tych przedstawień. Jasełka po staropolsku to po 
prostu żłób, rodzaj drabinek, jeszcze dziś stosowanych, które służą 
do podawania bydłu czy koniom siana. Stawia się je także w lasach, 
by podkarmiać zwierzynę łowną. W żłóbku został złożony Chrystus 
po swoim narodzeniu. Zatem „jasełka” prezentują udramatyzowane, 
teatralne sceny na temat przyjścia Chrystusa Pana na świat. 

Za początki jasełek uznaje się scenki zorganizowane przez św. 
Franciszka z Asyżu, który w 1223 roku zainscenizował pierwszą „żywą” 
szopkę. Tej nocy niewielka grota w pobliżu Greccio była miejscem, 
gdzie na oczach okolicznych wieśniaków po raz pierwszy rozegrała 
się scena narodzin Jezusa. Pomysł ten został szybko rozpowszech-
niony przez współbraci św. Franciszka - zakonników franciszkanów, 
którzy w krótkim czasie rozpowszechnili się po całej Europie niosąc 
ze sobą zwyczaj budowania żłobka i wystawiania jasełek. Począt-
kowo odgrywano je w kościołach, a dopiero później, gdy niektóre 
postaci teatralne, jak śmierć, pasterze, czy diabły, zachowywały się 
coraz swawolniej, przedstawienia jasełkowe prezentowano w szo-
pach czy większych izbach. Wówczas pierwotna, wyłącznie religijna 
treść, została ubarwiona wieloma elementami obcymi, przeważnie 
komicznymi, ku uciesze widzów stając się często „pobożną komedią”. 
Od XVIII w. żywych aktorów zaczęły zastępować kukiełki, którym gło-
su udzielali ukryci kolędnicy, a z czasem „szkolni” aktorzy, którzy na 
sposób objazdowy odwiedzali różne dwory szlacheckie, czy nawet 
specjalnie zbudowane sale teatralne.

Michał Szarzec

Jasełka przeciszowskie

W dniach od 8 do 10 marca odby-
ły się w Jabłonce I Małopolskie Spo-
tkania Teatrów Amatorskich - Posiady 
Teatralne na Orawie. W imprezie obok 
17 innych grup wziął udział zespół śpie-
waczy „Same Swoje” z Przeciszowa, jako 
formacja teatralna ze sztuką Karola Dic-
kensa „Opowieść wigilijna” w reżyserii 
Anny Szarzec. Występ naszych pań z KGW 
otrzymał bardzo dobre recenzje komisji 
konkursowej, dotyczące gry aktorskiej. 
Członkinie Samych Swoich musiały wcie-
lić się również w role męskie co było nie-
małym wyzywaniem.

W spotkaniu wzięły udział grupy teatral-
ne z terenu naszego województwa i powia-
tów: chrzanowskiego, gorlickiego, krakow-
skiego, myślenickiego, oświęcimskiego, 
limanowskiego, nowosądeckiego, nowo-
tarskiego i tarnowskiego.

W skład komisji konkursowej weszli: 
Maria Brylak-Załuska – etnograf, Starszy 

kustosz, były kierownik ds. udostępniania 
ekspozycji w Sądeckim Parku Etnograficz-
nym – Nowy Sącz, Jadwiga Adamczyk – 
muzyk, Małopolskie Centrum Kultury Sokół 
- Nowy Sącz, Jerzy Hojda - aktor, reżyser, 
scenarzysta, dyrektor artystyczny Teatru 
Norma – Kraków, Włodzimierz Jasiński - 
aktor Teatru Stu, Teatru Groteska, pedagog, 
reżyser, poeta, scenarzysta – Kraków.

Warto przybliżyć recenzję sztuki, która 
jest bardzo pochlebna dla naszego zespołu:

„Opowieść wigilijna” (reż. A. Szarzec) 
Grupy Teatralnej KGW „Same Swoje” z Prze-
ciszowa pow. oświęcimski – ciekawa choć 
ryzykowna próba przeniesienia niełatwe-
go tekstu literackiego na scenę amatorską. 
Jednak zapał do pracy tak widoczny wśród 
twórców i zespołu zasługuje na najwyższe 
uznanie i udowadnia, że odwaga w teatrze 
to wielka zaleta”

Postacie w sztuce zagrały: Sknerus – K. 
Guguła, Duch Marleja – J. Matla, Kasjer Rącz-

ka – H. 
K u r e k , 
Siostrze-
niec – A. 
Madeja, 
Kobieta 
– M. Maj, 
Narrator 
– J. Pokrzyk, Maria narzeczona Sknerusa – 
M. Zając, grupa kolędnicza – A. Szarzec, W. 
Madeja, W. Michałek, Z. Zięba, Sknersu z lat 
dziecięcych i syn Rączki – K. Szarzec, pod-
kład muzyczny – R. Zieliński.

Grupa teatralna została już zaproszona 
na kolejne przeglądy teatralne.

Bardzo dziękuję aktorom za poświęcony 
czas prywatny na utrwalenie sobie tekstu 
sztuki oraz wkład pracy włożony w przy-
gotowanie rekwizytów, scenografii oraz 
strojów dla aktorów, a pani reżyser za tak 
dobre recenzje. 

K.G.

Same Swoje w „Opowieści wigilijnej”

aktualności
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Janina Kościelnik – od września 
2012 roku dyrektor Samorządowego 
Przedszkola nr 2 w Przeciszowie (po raz 
drugi). Funkcję dyrektora tej jednostki 
gminnej pełniła również w latach 1992 do 
2001. Urodziła się Roczynach koło Andry-
chowa i tam spędziła dzieciństwo. Mając 
11 lat, w roku 1976 zamieszkała wraz z 
rodziną w Przeciszowie, skąd pochodził 
jej ojciec. Ukończyła Studium Nauczy-
cielskie im. Marii Dąbrowskiej w Kętach o 
kierunku wychowanie przedszkolne, rów-
nolegle pracując od roku 1984 w przed-
szkolu w Przeciszowie – Podlesiu. Jej staż 
zawodowy, związany z wychowaniem 
przedszkolnym to aż 28 lat. W roku 2000 
ukończyła studia podyplomowe w zakre-
sie zarządzania szkołą i placówką oświa-
tową w zreformowanym systemie edu-
kacji. W latach 1997 – 2000 studiowała z 
sukcesem pedagogikę w zakresie wycho-
wania przedszkolnego na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach w filii w Cieszynie. 
Znaczenie w jej ścieżce zawodowej ma 
także kurs kwalifikacyjny oligofrenope-
dagogiki, który otworzył drogę do pracy 
z dziećmi z orzeczonym upośledzeniem 
oraz ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi. Jej zainteresowania skupiają się 
głównie wokół literatury fachowej, odda-
jąc się tej lekturze przez ostatnie lata.

- Już minął 28. rok Pani pracy z naj-
młodszymi mieszkańcami naszej gminy. 
Proszę powiedzieć skąd zainteresowanie 
pedagogiką, pracą w przedszkolu? Czy w 
tym przypadku można mówić o powoła-
niu do zawodu?

W roku 1984 po ukończeniu liceum 
ogólnokształcącego rozpoczęłam naukę 
w Studium Nauczycielskim w Kętach i jed-
nocześnie podjęłam pracę jako nauczyciel 
w przedszkolu na Podlesiu.  Po zakończo-
nej nauce w szkole średniej poszukiwałam 
pracy. W tamtych czasach po liceum moż-
na było podjąć pracę w szkole czy właśnie 
w przedszkolu i tak trafiłam na Podlesie. 
Praca z dziećmi bardzo mi się spodoba-
ła również układała mi się współpraca z 
personelem, a w szczególności z dyrektor 
Jadwigą Jodłowską. Pierwsze moje cztery 
lata pracy zawodowej pod kierunkiem pani 
dyrektor, życzliwość koleżanek nauczycie-
lek,  personelu obsługowego oraz serdecz-
na i rodzinna atmosfera panująca w przed-
szkolu utwierdziły  mnie, że mój wybór był 
właściwy. Przedszkole funkcjonuje od 1981 
roku, więc wówczas było ono całkiem nowe. 
Pochodzę z rodziny wielodzietnej i zawsze  
chętnie pomagałam w opiece nad młod-
szym rodzeństwem. Mój ojciec był nauczy-
cielem zawodu, uczył młodzież praktycznej 
nauki zawodu w warsztatach szkolnych 
przy technikum chemicznym w Oświęci-
miu. Zawsze chciałam być nauczycielką. 
Myślałam o matematyce, ale ostatecznie 
cieszę się, że pracuję z dziećmi w naszym 
przedszkolu. Sądzę, że do zawodu nauczy-
ciela trzeba mieć powołanie, aby dobrze 
go wykonywać.

- Patrząc z perspektywy minionego 
czasu, proszę powiedzieć co się zmieniło w 
przedszkolu? Czy te zmiany są korzystne dla 
dzieci? Obecnie Pani jest dyrektorem tej jed-
nostki, co może sprawić, że będzie ona ewo-
luować w określonym kierunku.

Obserwując nasze przedszkole na prze-
strzeni lat można dojść do przekonania, że 
zawsze wysoko stawiało sobie poprzeczkę. 
Nasza praca opiera się na ustalonych prio-
rytetach, z których najważniejsze to pod-
miotowość dziecka oraz jego wszechstron-
ny rozwój. Kadra pedagogiczna w naszym 
przedszkolu jest wykwalifikowana, kompe-
tentna, zaangażowana i odpowiedzialna. 
My razem z dziećmi ewoluujemy w dobrym 
kierunku. Nasza placówka dostosowuje 
się do współczesnych wymogów, mając w 
centrum uwagi przede wszystkim i zawsze 
dobro dziecka. Każde dziecko w naszym 

przedszkolu jest ważne i bezpiecznie. Kła-
dziemy również duży nacisk na dobrą 
współpracę z rodzicami naszych małych 
podopiecznych. 

- Właśnie, jak wygląda współpraca 
przedszkola z rodzicami dzieci?

W ramach współpracy z rodzicami orga-
nizujemy wspólnie uroczystości, imprezy 
dla przedszkolaków. W październiku była 
pierwsza uroczystość z udziałem rodziców 
„Pasowanie na przedszkolaka i starszaka” 
oraz wspólne pieczenie kiełbasek w ogro-
dzie przedszkolnym, jak również zaba-
wa karnawałowa w Szkole Podstawowej 
w Przeciszowie-Podlesiu. Planujemy tak-
że organizację Dnia Rodziny. Wśród wielu 
imprez mogę wymienić m.in.: Andrzejki, 
Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki, Wigilię 
przedszkolną, Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Chłopca, Dzień Dziewczyny, Walentynki, 
Dzień Dziecka, a także wycieczki rodzinne. 
Na uwagę zasługują także zajęcia związa-
ne z ekologią i bezpieczeństwem dzieci. 
Rodzice zawsze są chętni do współpracy i ta 
forma aktywności zawsze im się podobała.

- Czym była podyktowana zmiana sta-
tusu przedszkola w Podlesiu, które było filią 
przedszkola w Przeciszowie? Decyzja spra-
wiła, że stała się osobną jednostką.

Kiedy przed laty rozpoczynałam pracę, 
to były dwie osobne placówki, przy ulicy 
Szkolnej i na Podlesiu, gdzie w latach  od 
1991do 2001 pełniłam funkcję dyrektora 
przez prawie 10 lat. Od 1 września 2001r. 
nastąpiła zmiana, która została podjęta  
przez ówczesne władze lokalne. Zlikwi-
dowano wówczas  przedszkole na terenie 
sołectwa Las, a nasze przedszkole prze-
kształcono w filię. Ta decyzja spowodowała, 
że był jeden dyrektor  Przedszkola w Prze-
ciszowie z filią Przedszkola w Przeciszowie-
-Podlesiu i wspólny budżet. Uważam, że 
na pewno było to ze szkodą dla naszego 
przedszkola. Nie chce oceniać tej decyzji, 
gdyż byłam dyrektorem przedszkola, prze-
kształconego w filię. 

- Jak bardzo oddalone są budynki obu 
przedszkoli? Jaka jest liczebność dzieci w 
tych dwóch przedszkolach?

Ta odległość to ok. 3 km. To spory odci-
nek. W obu placówkach jest po ok. 70 dzie-
ci. Od początku  przedszkole funkcjonowa-
ło wyłącznie jako dwuoddziałowe. Jednak 
od nowego roku szkolnego został otwar-
ty trzeci oddział, co było podyktowane 
koniecznością zaspokojenia potrzeb, ponie-
waż kart zgłoszeń dziecka do przedszkola 
złożono na pełny, dodatkowy oddział. To 

była dobra decyzja, bo wszystkie 3 i 4-let-
nie dzieci zostały przyjęte do najmłodszej 
grupy. Obecnie w naszym przedszkolu są 
zatrudnione trzy nauczycielki i dyrektor. 
Każda wychowawczyni opiekuje się swoją 
grupą. W poprzednich latach dzieci prze-
bywały w placówce  od godz. 6 do 16. Jed-
nak od czasu, kiedy zmieniła się podstawa 
programowa bardzo dużo dzieci jest zapi-
sanych w ramach 5-godzinnej podstawy 
programowej, czyli od godz. 8 do 13.  Na 
dzień dzisiejszy, ta kadra pedagogiczna jest 
wystarczająca.

Najważniejsze dobro dziecka
Wywiad z Janiną Kościelnik, dyrektorem Samorządowego Przedszkola nr 2 w 

Przeciszowie.
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- Jak Pani ocenia reformę edukacji, któ-
ra spotyka się z krytyka. Czy jesteśmy przy-
gotowani, aby posyłać dzieci do szkół w 
wieku 6 lat? Dzieci, które czekają w przed-
szkolu do 7. roku życia, aby pójść do szkoły 
chyba coś tracą, choćby z uwagi na podsta-
wę nauczania, która została uszczuplona? 
Co Pani o tym zagadnieniu sądzi?

Sądzę, że reforma ominęła dzieci w wie-
ku 6 lat, które pozostały w przedszkolu. Ta 
podstawa programowa skierowana jest 
głównie na pięciolatki. Wcześniej dzieci 
6-letnie systematycznie poznawały litery, 
cyfry, znaki matematyczne. Uczyły się czy-
tać, a nawet niektóre pisać. Obecnie jest tyl-
ko wyrabianie gotowości do nauki czytania 
i pisania. To  odbywa ze stratą dla dziecka. 
Teraz wszystkie zajęcia w przedszkolu pro-
wadzone są zgodnie z obowiązującą pod-
stawą programową. Przed rozpoczęciem 
każdego roku szkolnego starannie dobie-
ramy podręczniki, gdyż mamy grupy mie-
szane 5 i 6-latków. Wobec tego bierzemy 
pakiety podstawowe dla 5-latków, a dla 
6-latków pakiety rozszerzone, nieco trud-
niejsze.  Zgodnie z decyzją MEN w  roku 
2014 wszystkie dzieci w wieku 6 lat pójdą 
do szkoły. 

- Jakie problemy występują w przed-
szkolu. Z czym się trzeba „boksować”, aby 
placówkę prowadzić?

Nasz budżet jest ograniczony, a chcia-
łoby się więcej. Jednak wystarcza nam na 
najpilniejsze, bieżące wydatki oraz prawi-
dłowe funkcjonowanie placówki. Ale prze-
cież są również i inne potrzeby, na przykład 
remontowe. Największą naszą potrzebą jest 
remont szatni i korytarza, co jak sądzę uda 
nam się wykonać w czasie wakacji, gdyż 
potrzebna kwota została zabezpieczona w 
budżecie z ubiegłego roku. Podczas ostat-
niej przerwy wakacyjnej  udało nam się 
pozyskać dodatkową salę, przebudowa-
ną z jadalni po wyburzeniu jednej ściany. 
Obecnie jest to sala zajęć i zarazem jadalnia 
dla I i II grupy, natomiast grupa III spożywa 
posiłki w swojej sali.  Przedszkole prowadzi 
własną kuchnię, gdzie przygotowywane są 
smaczne  śniadania, obiady i podwieczor-
ki. Przedszkole posiada bardzo ładny plac 
zabaw odnowiony i przebudowany z inicja-
tywy obecnego  wójta, który daje dzieciom 
możliwość miłego i bezpiecznego spędze-
nia wolnego czasu na powietrzu.  Mogą w 
nim przebywać wszystkie dzieci z gminy, 
przy czym ich obecność musi być nadzo-
rowana przez dorosłego opiekuna, o czym 
mówi nasz regulamin.

- Przedszkole jest płatne? Jestem cie-
kaw jak ta sprawa wygląda?

Dziecko przebywa w przedszkolu bez-
płatnie przez pięć godzin tj. od 8 do 13, co 
odbywa się w ramach postawy programo-
wej. Rodzice ponoszą opłatę tylko za wy-

żywienie dziecka w tym czasie. Od 1 stycz-
nia opłata wynosi 1.60 zł za każdą rozpo-
czętą godzinę korzystania dziecka z usług 
opiekuńczo-wychowawczych, tj. od godz. 
6.30 do 8.00 i od 13 do 16. Przedszkole or-
ganizuje również zajęcia dodatkowe, które 
odbywają się od godz. 13; wśród nich jest  
język angielski i rytmika. 

 - Co w przypadku dzieci specjalnej tro-
ski? Ile ich jest w przedszkolu, którym Pani 
kieruje i jak się one odnajdują w nowym 
środowisku, grupie?

Dzieci te zawsze otoczone są szczegól-
ną opieką przez wszystkie wychowawczy-
nie i dobrze funkcjonują w grupie rówie-
śniczej. Obecnie jest u nas dwoje dzieci, to 
cztero i pięciolatek, które objęte są  wcze-
snym wspomaganiem  i pracą indywidu-
alną, co w efekcie przekłada się na moją 
dodatkową pracę z nimi, gdyż ukończy-
łam kurs oligofrenopedagogiki. W naszym 
przedszkolu już w latach 90. dzieci specjal-
nej troski były przyjmowane i otrzymywa-
ły zawsze pomoc i wsparcie. Obecnie sta-
wia się na integrację. Specjalnie dla nich 
opracowuje się indywidualne programy 
wczesnego wspomagania rozwoju dziec-
ka, realizowane zgodnie z ich potrzebami 
i możliwościami z uwzględnieniem opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, a 
także opierając się na wywiadzie z rodzica-
mi.

- Jakie są perspektywy rozwoju dla 
przedszkola, którym Pani kieruje? Proszę 
puścić wodze fantazji.

W atmosferze bezpieczeństwa, rado-
ści i szczęśliwego dzieciństwa będziemy 
tworzyć warunki wychowawcze i eduka-
cyjne zapewniające wspomaganie oraz 
wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z ich 
możliwościami rozwojowymi i zaintereso-
waniami. Najważniejsze jest przygotowa-
nie dzieci do podjęcia nauki na dalszych 
etapach edukacji. Dołożę starań, aby nasze 
przedszkole było interesujące i przyjazne 
dzieciom, w którym panuje klimat spoko-
ju, rzetelnej pracy i życzliwości. 

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Ryszard Tabaka

Podczas sesji Rady Gminy Przeciszów, 
kończącej ubiegły rok, radni podjęli jed-
ną z najważniejszych uchwał, decydując 
o kształcie budżetu gminy Przeciszów na 
2013 rok.

Dochody naszej gminy ustalono na łącz-
ną kwotę 21 mln 668.724 zł w tym: docho-
dy bieżące na poziomie 16 mln 041.962 zł 
oraz dochody majątkowe w wysokości 5 
mln 626.762 zł.

Z kolei wydatki budżetowe na 2013 
rok uchwalono na sumę 22 mln 490.691 
zł, przy czym wydatki bieżące to kwota 14 
mln 761.971 zł, w tym jednostek budżeto-
wych – 11 mln 344.400 zł (wynagrodzenia 
i składki od nich naliczone – 7 mln 489.380 
zł oraz realizacja zadań statutowych jed-
nostek budżetowych – 3 mln 855.020 zł).

Inne wydatki to: dotacje na zadania bie-
żące – 1 mln 029.228 zł, świadczenia dla 
osób fizycznych – 1 mln 912.143 zł, pro-
gramy finansowane z udziałem środków w 
części związanych z realizacją zadań jedno-
stek samorządu terytorialnego – 186.992 zł, 
obsługa długu publicznego – 289.207 zł.

Wydatki budżetu gminy obejmują tak-
że wydatki majątkowe na łączną kwotę 7 
mln 728.721 zł (inwestycje i zakupy inwe-
stycyjne – 6 mln 977.530 zł oraz dotacje – 
751.191 zł).

Różnica pomiędzy dochodami i wydat-
kami stanowi planowany deficyt budżetu 
na kwotę 821.968 zł który zostanie pokryty 
przychodami, pochodzącymi z zaciągnię-
tych pożyczek.

Przychody budżetu ustalono na łączną 
kwotę 3 mln 738.873 zł i rozchody w ogól-
nej sumie 2 mln 916.905 zł.

Rezerwa budżetowa ogólna to kwota 
w wysokości 330.978 zł, na którą składa się 
finansowanie własnych zadań bieżących w 
zakresie oświaty i wychowania - 265.190 zł 
oraz zadań z zakresu zarządzania kryzyso-
wego – 40.000 zł.

Więcej informacji na temat budżetu 
naszej gminy w roku 2013 możemy znaleźć 
na stronie internetowej: http://www.prze-
ciszow.iap.pl/

Zapraszamy do lektury.
(ryt)

Budżet na 2013 rok

Od marca 2013 roku działa strona 
internetowa Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Przeciszowie. Zapraszamy do jej 
odwiedzania pod adresem:

www.gbprzeciszow.pl

Biblioteka ma stronę 

internetową

Sentencja na kwartał

Nie wszystko w życiu 
można zdobyć. Trzeba 
raczej wybierać.
Przyjaźń jest subtelną 
rozkoszą szlachetnych 
dusz.

Safona

rozm
ow

a „w
ieści”
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Ferie to okres bardzo oczekiwany 
przez dzieci i młodzież. To czas odpo-
czynku i regeneracji sił. Chcąc aktyw-
nie spędzić ten czas, Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Przeciszowie wraz z filią 
w Piotrowicach zorganizowały dla naj-
młodszych w dniach od 14 do 25 stycznia 
cykl spotkań, warsztatów, zajęć rucho-
wych, muzycznych.

Ferie w naszej gminie rozpoczęliśmy od 
spotkań w GBP w Piotrowicach, w dniach od 
14 do 18 stycznia. W zajęciach wzięło udział 
dwadzieścia czworo dzieci, które mogły 
realizować swoje pomysły poprzez zajęcia 
plastyczne, powstawały piękne kartki dla 
babci i dziadka oraz kwiatki z bibuły. Pocie-
chy wykonywały je bardzo starannie. Dodat-
kowo zajęcia uatrakcyjniały gry planszowe, 
kalambury, rymowanki. Zajęcia te popro-
wadziła Krystyna Smajek - bibliotekarka 
filii w Piotrowicach. Jednak to nie wszyst-
ko - dzieci miały okazję wziąć udział w 
zajęciach taneczno-ruchowych (uczyły się 
m.in. poloneza, zorby), które poprowadziła 
Iwona Bernaś. W ten sposób pełen emocji 
pierwszy tydzień ferii w naszej bibliotece 
dobiegł końca.

Kolejnym cyklem spotkań zaintereso-
wała naszych najmłodszych Gminna Biblio-
teka Publiczna w Przeciszowie. Zajęcia zor-
ganizowaliśmy w dniach od 21 do 25 stycz-
nia, a udział w nich wzięło 26 osób. Zajęcia 
podzieliliśmy na kilka części. W każdy dzień 
odbywało się jednocześnie kilka spotkań. 
Dzieci miały okazję rozwinąć swoje zdol-

ności manual-
ne i pobudzić 
w y o b r a ź n i ę 
poprzez zajęcia 
w masie solnej. 
Powstały anioł-
ki, choinki, ser-
d u s z k a ,  i g l o, 
ulubieni piłka-
rze oraz czoł-
gi. Wszystko z 
masy solnej. 

W  p i e r w -
szy dzień zor-
ganizowała się 
również grupka 
dziennikarska. 
Uznaliśmy, że 
będzie dobrym 
pomysłem jeśli 
przygotujemy 
gazetkę z przeprowadzonych zajęć z całego 
tygodnia. Dziewczyny, które zgłosiły się do 
tego zadania miały okazję wykazać się kre-
atywnością i pomysłowością w pisaniu arty-
kułów. Miały okazję podglądnąć jak składa 
się gazetę do druku, jak przygotowuje się 
zdjęcia i tekst. Gazetkę przygotowywaliśmy 
cały tydzień, a jej efekt został przedstawiony 
jako czterostronicowa broszura. 

Udało się nam zorganizować i prze-
prowadzić konkurs gry w piłkarzyki. Walka 
była zacięta a zwycięzcami zostali: I miej-
sce - Łukasz Michałek, Aleksander Micha-
łek, II miejsce - Julia Kopala, Igor Bieniecki, 

III miejsce - Szymon Huczek, Marcin Momot. 
Odbyła się również projekcja filmu pt. „Reni-
fer Niko ratuje Święta”. Prawdopodobnie 
największą atrakcją ferii były zabawy kara-
oke, gdzie każdy mógł spróbować swoich 
sił jako solista, śpiewając ulubione piosenki. 
Dzieci wykonywały również kartki z okazji 
święta babci i dziadka.

W ostatni dzień zorganizowaliśmy zaba-
wę wraz z karaoke, a na zakończenie Ewa 
Głogowska, kierownik GBP wręczyła wszyst-
kim uczestnikom upominki oraz dyplomy 
uczestnictwa. 

GBP Przeciszów

Ferie zimowe z biblioteką

21 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie odbyło 
się podsumowanie Konkursu Plastycznego na Kartkę Wielkanocną 
2013. Jak wszystkie poprzednie, także obecna edycja konkursu cie-
szyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z terenu 
naszej gminy. Celem konkursu było propagowanie tradycji i folkloru 
związanego ze świętami wielkanocnymi, rozwijanie  i rozbudzanie 
zdolności oraz wyobraźni plastycznej dzieci.

Jury w składzie: Anna Styła, Anna Szmit-Mamica, Wiesław Twar-
dowski i Łukasz Fuczek, starało się bardzo wnikliwie i rzetelnie ocenić 
prace biorąc pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie, pomy-
słowość, estetykę wykonania pracy.

Jury wytypowało następujących laureatów:
Kategoria: przedszkole 5-6 lat
I miejsce – Kasia Hałat
II miejsce – Michał Całus
III miejsce – Wiktor Mazur
Wyróżnienie: Izabela Folga, Wiktoria Frączek, Anna Strózik
Kategoria: szkoła podstawowa kl. I-III
I miejsce – Patryk Adamik
II miejsce – Klaudia Tobiczyk
III miejsce – Julia Stachura

Wyróżnienie: Justyna Giza, Zuzanna Knapik, Mikołaj Kimak
Kategoria: szkoła podstawowa kl. IV-VI
I miejsce – Daria Mika
II miejsce – Damian Antecki
III miejsce – Karol Cygan
Wyróżnienie: Sandra Ścigaj, Iza Frączek
Kategoria: gimnazjum
I miejsce – Sławomira Gaudyn
II miejsce – Anna Kozak
III miejsce – Marzena Krupa
Wyróżnienie: Paweł Ścigaj
Fundacja im. Brata Alberta w Lesie
I miejsce – Karmina Bizu
II miejsce – Marek Ciastoń
III miejsce – Grażyna Jarzyna
Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy 

zwycięzcom oraz uczestnikom.
Wystawę prac można obejrzeć w Gminnej Bibliotece Publicz-

nej w Przeciszowie, gdzie zapraszamy!
GBP Przeciszów

Konkurs na najładniejszą Kartkę Wielkanocną rozstrzygnięty!
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XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 
13 stycznia, tak w naszej gminie, jak i w całej Polsce. Orkiestra 
zagrała u nas po raz 9. Tegoroczna zbiórka była przeznaczona 
na ratowanie życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.

W mroźny niedzielny ranek 24. wolontariuszy rozpoczęło 
kwestowanie na terenie gmin Przeciszów i Zator. 

W tym roku sztab w Przeciszowie swoim zasięgiem objął 
również gminę Zator, gdzie o godz. 19 na rynku przy ognisku 
wystąpiła orkiestra dęta, a także można było skosztować żurku.

W sali widowiskowej Domu Kultury w Przeciszowie wystą-
pił zespół Śpiewające Jeziora z ZSP-G w Przeciszowie, chór Bel 
Canto z ZSP-G w Przeciszowie - Podlesiu, zatańczyły dziewczęta 
z zespołów Radkert, Ladies oraz zespół  Cowboys z ZSP-G w Pio-
trowicach, a na akordeonie zagrał Artur Strózik. Między wystę-
pami prowadzona był licytacja gadżetów. Ponadto w holu działał 
sklepik WOŚP-u, który oferował wiele ciekawych przedmiotów.

Na zakończenie XXI Finału nad Przeciszowem rozbłysło „Świa-
tełko do nieba”.

Sztab przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie 
zebrał w tym roku 20 784,93 zł, walutę obcą oraz srebrny łańcu-
szek i pierścionek, z czego na terenie gminy Przeciszów zebrano 
13 333,28 zł i walutę obcą.

Sponsorzy „Światełka do nieba”: Mechanika pojazdowa Stanisław 
Matla, Rob-tynk, Robert Mazgaj, ZUB Sławomir Wronka, Mechanika 
pojazdowa Józef Jarosz, Grażyna Grażyna i Justyna Makuch, INSTAL-
BIS Bogusław Ganobis, Air-Net Mariusz Kajdas, Tomasz Pyrek, 

Tegoroczny Finał wsparli również: Zofia Momot, Władysław Kozub, 
Mirko, Mirosław Frączek, Remix, Renata i Krzysztof Gagracz, wójt gmi-
ny Przeciszów Bogdan Cuber, Władysława Jędrys, Józefa Stokłosa, 
Anna Szmit – Mamica, Marek Mamica, Wiesław Twardowski, Grupa 
Radko, Radosław Kozioł, Przewóz Osób, Małgorzata i Aleksander Cie-
ślik, Sklep spożywczy, Lucyna Szklarska, Łukasz Fuczek, Klub sporto-
wy LKS Przeciszovia, Fundacja im. Brata Alberta, Przeciszów Las, Stu-
dio fryzur Beata, Beata Cisowska, Maria Hudziec, Elżbieta Jałowiecka, 
Anna Momot, Andex-Art, Agnieszka Michalak.

Organizator Finału – Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie 
– serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji: wolontariuszom i ich 
opiekunom, Młodzieżowej Radzie Gminy, policjantom z Komisariatu 
Policji w Zatorze, Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeciszowie, zespo-
łowi Akopalipsa`89 za obsługę techniczną, Józefie Stokłosie, Włady-
sławie Jędrys, Żanecie Płonce oraz wszystkim zespołom występują-
cym podczas Finału i ich opiekunom. 

Dziękujemy również wszystkim ludziom dobrego serca!
GBP Przeciszów

XXI Finał WOŚP już za nami

Chór szkolny Bel Canto działa prężnie 
już 3 lata. Należą do niego uczniowie oraz 
uczennice szkoły podstawowej jak i gim-
nazjum z Przeciszowa – Podlesia. Najwięk-
szym dotychczasowym osiągnięciem chóru 
jest zwycięstwo w konkursie pn. „ Śpiewaj-
my małemu”, który odbył się 5 stycznia i był 
zorganizowany przez Regionalny Dom Kul-
tury w Zatorze . W konkursie wystąpiło 60. 
uczestników z całej Doliny Karpia.

Pomimo zaciętej rywalizacji uczniowie 
z naszej szkoły zdobyli I miejsce w kategorii 
chórów szkolnych. Z kolei II miejsce w kate-
gorii solistów zdobyła Weronika Łuszczek 

, a wyróżnienia otrzymała Anna Momot, 
Patrycja Nędza, Martyna Łabaj oraz Natalia 
Kościelnik. Długotrwałe i męczące próby 
przyniosły jednak bardzo dużo satysfakcji 
jak i mobilizacji do dalszej pracy.

Chór wystąpił już kilkakrotnie przed 
dużą publicznością. Dwukrotnie podczas 
WOŚP, na dożynkach w Przeciszowie oraz 
w Domu Kultury w Zatorze podczas” Żniw 
Karpiowych”. Bel Canto oprócz występów 
oprawia muzycznie również wszystkie aka-
demie szkolne.

Iwona Bernaś, opiekun chóru

Sukces Bel Canto

Żaneta Płonka, instruktorka zespołu tanecznego Radkert, 
podczas licytacji.

Występ jednego z zespołów w trakcie Finału WOŚP.

Stowarzyszenie Dolina Karpia organizu-
je akcję promującą karpia i jego spożycie w 
szkołach Doliny Karpia pn. „Karp pozytyw-
nie wpływa na stawy”.

Akcja skierowana jest do dzieci i mło-
dzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich oraz ich nauczycieli.

Szczegółowe informacje można zna-
leźć na stronie Stowarzyszenia www.doli-
nakarpia.org

Karp dobry na stawy

aktualności
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Drugi rok z rzędu został rozegrany mecz o Puchar Wójta Gmi-
ny Przeciszów pomiędzy LKS Przeciszovia a LKS Piotrowice. Turniej, 
zapoczątkowany w ubiegłym roku przez obecnego wójta, rozpoczął 
tradycję rozgrywania meczów pomiędzy drużynami z naszej gminy 
właśnie  w zimowej aurze.

W rozgrywanym meczu, który miał miejsce 20 stycznia, pomię-
dzy czwartoligową LKS Przeciszovia a czwartym po rundzie jesien-
nej zespółem oświęcimskiej klasy B LKS Piotrowice, po raz drugi w 
historii tych rozgrywek wygrała LKS Przeciszovia. Rok temu puchar 
również przypadł Przeciszovii. Spotkanie zakończyło się wynikiem 
2:1 i puchar pozostaje u drużyny z Podlesia.

W meczu z Piotrowicami, przeciszowianie wystąpili w składzie: 
Oczkowski (60’ Antecki) - Krawczyk (45’ Momot), Trawkowski, Gawęda 
(45’ Skrobacz), Szafraniec) - K Całus, Romanek, Poręba (65’ Kozłowski), 
Płonka (45’ M Michałek) - T Całus, K Michałek (75’ Świerguła)

Bramki dla Przeciszowian zdobył Tomasz Całus 55’, 80’, zaskakują-
cy ostatnio skutecznością.

Mecz został rozegrany na bocznym boisku w Przeciszowie. Mroź-
na niedziela nie odstraszyła kibiców, którzy tłumnie stawili się, by 
zobaczyć mecz rozgrywany pomiędzy drużynami, pochodzącymi 
z naszej gminy. Była to przecież rzadka okazja, by zobaczyc derby 
gminy Przeciszów.

Mecz o Puchar Wójta Gminy Przeciszów wpisał się w okres 
przygotowawczy Przeciszovii do nowego sezonu. Był to drugi 
mecz, w szeregu wielu zaplanowanych sparingów przed rundą 
rewanżową. Oprócz wspaniałego widowiska była to okazja, by 
zaprezentowało się się kilku nowych graczy: Konrad Całus (wznowił 

Mecz o Puchar Wójta Gminy Przeciszów

treningi), Szymon Poręba (wrócił po kontuzji), Bartłomiej Chrap-
kiewicz (powrót z Halniaka), a także testowani: Krzysztof Gawęda 
(Astra Spytkowice), Kamil Czapiewski (LKS Skidziń), Dariusz Kidoń 
(Zaborzanka Zaborze).

Pierwszym sparingparnterem drużyny z Podlesia był Sokół 
Wola (2:2), a następnymi  przeciwnikami byli kolejno: Pogoń 
Imielin (przegrana 1:5), Iskra Brzezinka (wygrana 5:0) a takż Unia 
Oświecim.

Piotr Tobiczyk

Zgodnie z obietnicą z poprzedniego 
wydania WGP podajemy informację na 
temat miejsc pucharowych, zdobytych pod-
czas XII Ogólnopolskiego Konkursu Modeli 
Kartonowych o Puchar Wójta Gminy Prze-
ciszów, który miał miejsce w dniach od 28 
do 30 września 2012 roku w Przeciszowie. 
Na temat samej rywalizacji modelarzy sze-
roko pisaliśmy w ubiegłym wydaniu „Wieści 
Gminy Przeciszów”. Teraz przyszedł czas na 
wyniki, których i tak z uwagi na szczupłość 
miejsca do publikacji, nie możemy podać 
w całości.

Puchar Wójta Gminy Przeciszów za naj-
lepiej wykonany model konkursu w ocenie 
wójta gminy Przeciszów Bogdana Cubera 
otrzymał: Marek Magier – Żaglowiec Gol-
den Hind.

Puchar Marszałka Województwa Mało-
polskiego za najlepszy model budowli 
uzyskał: Jerzy Bielecki – Kościół w Rudzie 
Śląskiej.

Puchar Starosty Powiatu Oświęcimskie-
go za najlepszy model w kategorii: statki i 
okręty zdobył: Marek Magier – USS Missouri

Puchar Sołtysa Sołectwa Przeciszów za 

najlepszy model pojazdu bojowego ode-
brał: Mirosław Krulik – Dragon Wagon.

Puchar Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Oświęcimiu za najlepszy model wozu 
bojowego w grupie wiekowej – junior 
wywalczył: Michał Cisowski – Pociąg Pan-
cerny DB-1

Puchar Publiczności za najlepszy model 
Konkursu wśród publiczności, przypadł w 
udziale: Robertowi Borowskiemu – loko-
motywa OL 49.

Gratulujemy!
Szczegółowe wyniki konkursu można 

znaleźć w Internecie.
(ryt)

Trofea dla zwycięzców konkursu

Wójt Bogdan Cuber właśnie wręczył puchar zwycięskiej 
drużynie.
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W Zespole Szkół Podstawowo-Gim-
nazjalnych w Przeciszowie, jak co roku, 
odbyły się międzyszkolne eliminacje 
do Powiatowego Konkursu Asy z Trze-
ciej Klasy. 

Uczestniczyło w nich dziewięciu 
uczniów klas III, którzy zostali wybra-
ni, jako najlepsi ze swoich szkół. Na 
etapie gminnym uczniowie rozwiąza-
li test, podczas którego musieli wyka-
zać się wszechstronną wiedzą, często 
wykraczającą poza szkolny program 
nauczania. 

Do finału konkursu zakwalifikowało 
się dwóch uczniów Marcin Pieczonka 
(ZSP-G Piotrowice) i Emilia Rykała (ZSP-
-G Przeciszów-Podlesie). Będą oni repre-
zentować naszą gminę w eliminacjach 
powiatowych, które odbędą się 4 kwiet-
nia w Brzeszczach. 

Życzymy im powodzenia!
q

Asy z trzeciej klasy
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Nasza gmina może się pochwalić 
zakończoną jeszcze w ubiegłym 
roku jedną z największych inwe-
stycji prowadzonych na tym tere-
nie, czyli rozbudową połączoną 
z przebudową stacji uzdatniania 
wody wraz z modernizacją odcinka 
sieci wodociągowej. Koszt realiza-
cji obu zadań wyniósł kilka milio-
nów złotych. Oficjalne i uroczyste 
zakończenie i oddanie do użytku 
gminnej stacji odbyło się w sobotę, 
5 stycznia. W tym dniu przecięto 
wstęgę, poświęcono oraz zapre-
zentowano odnowiony obiekt.

W uroczystości, którą zorganizowano w 
odremontowanej stacji uzdatniania wody, 
wzięło udział wiele osób na czele z gospo-
darzami imprezy, Józefem Śliwą, kierow-
nikiem Gminnego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji w Przeciszowie oraz Bogdanem 
Cuberem, wójtem naszej gminy.

Wśród zaproszonych gości dopisał m.in. 
Mariusz Figura, włodarz gminy Polanka 
Wielka, a także Jerzy Obstarczyk prezes 
MZGK w Chełmku. Byli także obecni licznie 
przybyli mieszkańcy, radni gminni na cze-
le z przewodniczącym Rady Gminy Przeci-
szów Tomaszem Kosowskim, jak również 
członkowie Społecznego Komitetu Budowy 
Wodociągów, działającego przed wieloma 
laty: Jan Bratek - były wójt gminy, Julian 
Fuczek, Stanisław Szuber i Stanisław Sanak. 
W imprezie wziął także udział wójt poprzed-
niej kadencji Józef Klimczyk, obecnie radny 
powiatowy, który zainicjował zakończoną 
sukcesem inwestycję.

Wszystkich przybyłych na uroczystość 
powitał wójt Bogdan Cuber, który zabrał 
głos jako pierwszy.

- Przebudowa naszej stacji uzdatniania 
wody oraz modernizacja sieci wodociągowej 
były to ważne i kosztowne zadania inwesty-
cyjne, które ukończyliśmy zgodnie z planem. 
Możemy powiedzieć, iż są one swoistą wizy-
tówka gminy, a jednocześnie, a może przede 
wszystkim przyczyniają się do poprawy jako-
ści wody i do zmniejszenia nakładów finan-
sowych na zakup energii elektrycznej. Przede 
wszystkim chodziło nam o to, żeby jakość 
wody była lepsza i to nam się udało. Oprócz 
tego, że zaopatrujemy w wodę mieszkańców 
naszej gminy, to również sprzedajemy tę wodę 
sąsiadom z gminy Polanka Wielka – akcento-
wał podczas otwarcia wójt Bogdan Cuber.

Z kolei Józef Śliwa, kierownik Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prze-

ciszowie będącego inwestorem tego duże-
go przedsięwzięcia inwestycyjnego, skupił 
się podczas przemówienia na szczegółach 
merytorycznych obu zadań.

- Potrzeb jest wiele, ale tych inwestycji nie 
można było przesuwać bez końca. Pierwsze 
z zadań, to przebudowa sieci wodociągowej 
wzdłuż ulicy Długiej. Była ona wybudowana 
ponad 40 lat temu z rur azbestocementowych 
i wymagała wymiany z powodu występowa-
nia licznych awarii oraz pogarszającego się 
stanu technicznego rurociągu, co źle wpły-
wało na jakość przesyłanej wody, przezna-
czonej do spożycia. W efekcie wymieniono 
2,65 km sieci wodociągowej wykonanej z rur 
azbestocementowych na PE wraz z uzbroje-
niem i przyłączami. Drugim zadaniem tego 
projektu była przebudowa i rozbudowa stacji 
uzdatniania wody. W tym przypadku moder-
nizacja ukierunkowana była na wprowadze-
nie rozwiązań poprawiających efektywność 
i jakość procesu uzdatniania wody w sposób 
zapewniający optymalizację procesu techno-
logicznego bez wyłączania SUW z eksploata-
cji. W efekcie przebudowano istniejący budy-
nek oraz wybudowano nowy, gdzie zlokali-
zowano chlorownię i pomieszczenia lamela. 
Ponadto zagospodarowano przyległy teren 
wraz z wymianą ogrodzenia przy zachowaniu 
istniejącego układu – mówił kierownik Józef 
Śliwa, jednocześnie dodając – Dziś, już po 
zakończeniu tej inwestycji, zostaje nam tylko 
przyjemność jej eksploatacji oraz zaprezen-
towanie jej naszym gościom, mieszkańcom 
i przyjaciołom gminy Przeciszów.

Nieodłącznym elementem tego typu 
imprez jest uroczyste przecięcie wstęgi, 
co symbolizuje oficjalne oddanie obiektu 
do użytku. W tym dniu dokonali tego wójt 
Bogdan Cuber, przewodniczący Rady Gmi-
ny Przeciszów Tomasz Kosowski oraz kie-
rownik GZWiK w Przeciszowie Józef Śliwa.

Ceremonii poświęcenia stacji doko-
nał ks. Marek Spólnik, proboszcz parafii 
Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w 
Przeciszowie.

Zadanie obejmujące rozbudowę i prze-
budowę stacji uzdatniania wody wraz z 
modernizacją sieci wodociągowej na tere-
nie gminy Przeciszów było prowadzone 
przez GZWiK w Przeciszowie.

Koszt inwestycji po przetargu zamknął 
się w kwocie 5 mln 341.128 zł netto. Przy 
czym przebudowa sieci wodociągowej 
kosztowała 678.626, a rozbudowa połą-
czona z przebudową SUW zamknęła się w 
sumie 4 mln 662.502 zł. Kwota ta została 
poszerzona jeszcze o inne koszty związane 
m.in. z nadzorem inwestorskim oraz robota-

mi dodatkowymi, których nie dało się prze-
widzieć na etapie projektowania.

To podwójne zadanie inwestycyjne było 
sfinansowane po połowie ze środków gmin-
nych, jak również z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Przebudowę sieci wodociągowej 
wzdłuż ulicy Długiej (od skrzyżowania z 
ulicą Krakowską do granicy z Polanką Wiel-
ką) wykonał Zakład Budownictwa i Inżynie-
rii Wodnej Wod-Kan-Bud Sławomir Wójcik 
z Grojca. Roboty inwestycyjne firma reali-
zowała od lipca 2010 roku do końca mar-
ca 2011.

Z kolei przebudowę połączoną z rozbu-
dową stacji uzdatniania wody w Przeciszo-
wie prowadziło, od lipca 2010 roku do wrze-
śnia 2012, Przedsiębiorstwo Budownictwa i 
Instalacji ABT sp. z o.o. z Częstochowy.

Ryszard Tabaka

Zainwestowaliśmy w wodociągi

Woda płynie nieprzerwanie

Przebudowa i rozbudowa SUW 
w Przeciszowie przyczyniła się 
do:

 x poprawy jakości wody podawanej do 
sieci wodociągowej,

 x m o d e r n i z a c j i  p o m i e s z c z e ń 
socjalno-biurowych,

 x instalacji urządzeń do oczyszczania 
wód popłucznych,

 x przedłużenia żywotności eksploato-
wanych urządzeń,

 x efektywnego wykorzystania energii 
elektrycznej,

 x poprawy pracy i obsługi przebudo-
wanej stacji.

Ksiadz proboszcz poświęcił przebu-
dowany obiekt.
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W pierwszą niedzielę marca Młodzieżowa Rada Gminy w Przeci-
szowie zorganizowała II Turniej o Puchar Młodzieżowej Rady Gminy 
- FIFA 2013.Mająca miejsce w październiku zeszłego roku, pierwsza 
edycja turnieju spotkała się z dużym odzewem, dlatego pojawił się 
pomysł zorganizowania kolejnej. Tym razem w zawodach wzięło 
udział 22 uczestników z terenu gminy Przeciszów, którzy rozegrali 
62 wirtualne piłkarskie pojedynki na 3 konsolach.

Turniej rozpoczął się o godzinie 10.30, kiedy to  nastąpiło losowa-
nie grup. Różnicą w porównaniu do poprzedniego turnieju był sys-
tem rozgrywek w jakim rozegrano mecze. Uczestników podzielono 
na 4 grupy, 5 i 6 osobowe o przynależności do których zadecydowało 
losowanie.W grupie rozegrano mecze systemem „każdy z każdym”.

Mecze grupowe dostarczały bardzo dużo emocji. Im bliżej koń-
cowi zawodnicy musieli zwracac uwagę nie tylko na swoje wyniki, 
ale także na wyniki swoich rywali, ponieważ niekiedy odpowiednia 
konfiguracja wyników z meczy przeciwników pozwałała awansować 
do kolejnej fazy.

Po wszystkich rozegranych meczach grupowych  wyłoniono w 
kazdej grupie 2 zawodników z największa iloscią punktów. To własnie 
oni awansowali do dalszej czesci rozgrywek, do fazy pucharowej. W 
tej fazie wyłoniona ósemka rozgrywała ćwierćfinały, półfinały i finał, 
które poziomem emocji i wrażeń przerastały poprzednie mecze, bo 
przecież w tej części turnieju każda przegrana powodowała utra-
tę szansy na podium. Mecze pucharowe zadecydowały nie tylko o 
pierwszej trójce, ale rownież o miejscach od 4 do 6.

Około godziny 17 nastąpiło wręczenie pucharów dla trzech pierw-
szych miejsc, dyplomów dla miejsc od 4-6 i wyrożnień  w rożnych 
kategoriach. Ostateczna klasyfikcja wyglądała następująco: I miejsce 
Paweł Stokłosa, II miejsce Wojciech Maca, III miejsce Damian Chmu-
ra, IV miejsce Tomasz Oleksy, V miejsce Mateusz Szubert, VI miejsce 
Mariusz Kozak.

Najlepszą defensywą popisał się Paweł Stokłosa i do niego powę-
drowało wyróżnienie w kategorii najmniej straconych bramek, ofen-
sywa w tym dniu była mocną stroną Damiana Chmury, który otrzymał 
wyrożnienie w kategorii najwięcej strzelonych bramek. 

Wyróżnieniem za najładniejszą bramkę został nagrodzony 
Krzysztof Jeziorski, natomaist w kategorii największy kiks wyroż-
niony został Kryspin Beś, który wywalczył ten „tytuł”  już w pierw-
szym swoim turniejowym meczu.

Puchary i dyplomy wręczył przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Gminy w Przeciszowie Piotr Tobiczyk.

Podobnie jak w pierwszej edycji turnieju wpisowe Mło-
dzieżowa Rada Gminy przeznaczyła na mały poczęstunek dla 
uczestników.

Wysoki poziom rozgrywek i coraz większe umiejętnosci 
uczestników, a także ambicja z jaką podchodzą do rozgrywek 
to już tradycja tego turnieju. Mimo zaciętych potyczek zawod-
nicy rywalizowali w duchu fair play i zawsze z poszanowaniem 
przeciwnika.

Piotr Tobiczyk

Turniej FIFA 2013 na srebrnym ekranie

Młodzieżowa Rada Gminy zorgani-
zowała w dniach 5 stycznia i 16 lutego w 
Domu Kultury  w Przeciszowie dwa Wie-
czory Filmowe. Seanse, rozpoczynające się 
od godziny 19 i trwające do około 23, mia-
ły wypełnić czas wolny młodzieży z naszej 
gminy, a także stanowić alternatywę na 
nudne, sobotnie wieczory. Udało się !!! W 
seansach wzięło udział za pierwszym razem 
około 30 osób a w kolejnej edycji już 40 !!!

Kontakt z uczestnikami i rozpropago-
wanie wydarzenia zapewniła MRG przez 
Internet, a dokładnie przez znany portal 
społecznościowy. To tam młodzież z gmi-
ny Przeciszów dyskutowała na temat fil-
mów, które będą wyświetlane na Wieczo-
rach Filmowych, a z powodu dużej ilości 
propozycji przeprowadzono głosowanie 
nad repertuarem. Tematyka filmów została 
dobrana tak, by każdy mógł znaleźć coś dla 

siebie. Z kolei drugi Wieczór Filmowy prze-
biegł pod dyktando walentynek. Komedie 
romantyczne i miłosne filmy idealnie wpa-
sowały się w nastrój.

Okazuje się że wspólne oglądanie fil-
mów może odbywać się bez względu na 
wiek. W  wieczorach filmowych udział wzię-
ła bowiem, nie tylko młodzież gimnazjalna 
a także uczniowie z podstawówki i mło-
dzież  ze szkół średnich. Tak duża  frekwen-
cja motywuje do kolejnych edycji, które 
MRG zapowiada w przyszłych miesiącach. 
Ponadto wspólne oglądanie filmów w gro-
nie rówieśników dostarcza o wiele więcej 
radości i zabawy.

Kolejne seanse będą również propago-
wane tą samą drogą, dlatego chętni powin-
ni oczekiwać odpowiedniej informacji u sie-
bie na komputerach.

Piotr Tobiczyk

Wieczory Filmowe

Laureaci turnieju FIFA 2013. Pierwszy z prawej - Piotr 
Tobiczyk.
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21 listopada - Andrzejki
Jak wiadomo, Andrzejki to dzień wróżb 

i czarów. Tak też było u nas. Dzieci okaza-
ły się niezwykle kreatywne w przystroje-
niu na ten dzień naszej świetlicy. Nastrój 
panował w niej nieziemski. Należy doce-
nić, że niektóre osoby specjalnie na tę oka-
zję  przygotowały dla siebie przebrania. 
Każdy uczestnik andrzejkowej zabawy po 
przybyciu na świetlicę dostał magiczny 
grosik, który później należało wrzucić do 
misy z wodą. Istotne było, aby przedtem 
pomyśleć sobie życzenie. W kręgu rozma-
wialiśmy o historii Andrzejek i związanych 
z tym dniem tradycjach. Następnie każda z 
osób miała okazję poznać swoją przyszłość. 
Najpierw buty - po jednym z pary każdego 
uczestnika – „przebyły” długą i krętą drogę, 
aby dowiedzieć się, który pierwszy prze-
kroczy próg. Zaskoczeniem dla wszystkich 
był fakt, że właścicielką małego, różowego 
bucika, który najszybciej znalazł się za pro-
giem, okazała się nasza najmłodsza „świetli-
czanka”. Zgodnie z wróżbą, to właśnie ona 
jako pierwsza poślubi swą drugą połów-
kę. Następnie przystąpiliśmy do kolejnych, 
magicznych wróżb. Dzieci dowiedziały się, 
kim zostaną w przyszłości, jakie będą wieść 
życie, a nawet jakie imię będzie miała ich 
przyszła sympatia. Oczywiście zdarzały 
się sytuację, że „wyczarowana przyszłość” 
nie odpowiadała uczestnikowi, wówczas 
wymieniał się z innym. Naturalnie, wszystkie 
te zabawy traktowaliśmy z przymrużeniem 
oka. Tego dnia mile zaskoczyła nas wizyta 
Czarodzieja. Okazał się bardzo stary, a jed-
nak doskonale znał  każdego z osobna, a 
także  potrafił przepowiadać przyszłość i 
czarować. Niemal każde dziecko mogło 
porozmawiać z Czarodziejem, oprócz tego 
otrzymać od niego drobny smakołyk, usły-
szeć miłe słowo oraz obietnicę, że pojawi się 
za rok. Dzień andrzejkowy był czasem prze-
znaczonym na zabawy, konkursy i wygłu-
py, a zatem tak właśnie minął. Momentami 
można było zauważyć nutkę zdrowej rywa-
lizacji, co świadczy o ogromnym zaanga-
żowaniu się uczestników w poszczególne 
konkurencje. Dzieci wykazały się talentami: 
tanecznym, zręcznościowym, twórczym, a 
także kulinarnym. Przez cały ten czas delek-
towaliśmy się własnoręcznie zdobionymi, 
chrupiącymi herbatnikami. Było kolorowo, 
smacznie i radośnie. 

21 grudnia - Wigilia 
Ten dzień minął w wyjątkowej atmos-

ferze. Wszystkie dzieci zawitały na świetlicę 
odświętnie ubrane i w świątecznych nastro-
jach. Każdy przyniósł coś, czym mógłby się 

podzielić ze wszystkimi. Nasz stół „uginał” 
się od jedzenia, tym bardziej, że dzień wcze-
śniej dzieci skupiły się na tym, aby apetycz-
nie a zarazem twórczo ozdobić czekolado-
we i jagodowe muffinki. A zatem w dniu 
Wigilii, w naszej świetlicy pachniało domo-
wymi wypiekami, pomarańczami z goździ-
kami i wieloma innymi pysznościami. Świe-
tlica lśniła czystością, oczywiście za sprawą 
wychowanków, którzy zadbali o to, aby ją 
uporządkować na tę właśnie okazję. Cho-
inkę stroiliśmy pewnie miesiąc, dorabiając 
i wieszając na niej coraz to nowe ozdoby. 
Praca się opłaciła, ponieważ w dniu Wigilii 
drzewko wyglądało przepięknie i z pew-
nością nietuzinkowo, a to wynagradzało 
nam brak śniegu za oknem. Przed przystą-
pieniem do uczty wszyscy złożyliśmy sobie 
życzenia i przełamaliśmy się opłatkiem. 
Tego dnia pamiętał o nas również Mikołaj i 
mimo, iż nie dotarł do świetlicy osobiście, 
przysłał dla każdego prezent. Była to dla 
nas miła niespodzianka, wiele osób mia-
ło ochotę osobiście podziękować Mikoła-
jowi. Po rozpakowaniu paczek, wspólnie 
odśpiewaliśmy znane kolędy, próbowali-
śmy też swoich sił grając na instrumentach. 
Kto odważniejszy zakolędował solo lub w 
duecie. Mnóstwo czasu poświęciliśmy roz-
mawiając na temat bożonarodzeniowych 
tradycji. Każdy miał szansę opowiedzieć jak 
obchodzi święta w rodzinnym domu. Czas 
minął nam bardzo szybko i przyjemnie w 
prawdziwie świątecznym klimacie. Był to 
naprawdę magiczny dzień pełen przyjem-
nych wrażeń.

7 lutego - tłusty czwartek 
Z tej okazji, jak tradycja nakazuje, były 

oczywiście pączki, co więcej można było 

sobie każdego wypełnić po brzegi bitą 
śmietaną. Z racji tego, że niedługo Post, dali-
śmy sobie upust wszelkiego rodzaju smako-
łykom i słodkościom. Chętni mogli wykazać 
się twórczo i namalować z czym kojarzy im 
się ten dzień. Wbrew pozorom, na rysun-
kach widniały nie tylko pączki.

14 lutego - Walentynki 
Do tego dnia dzieci przygotowywały się 

już dużo wcześniej. Ponad dwa tygodnie 
przed dniem św. Walentego wykonaliśmy 
naszą pocztę. Przez cały ten okres można 
więc było wrzucać do niej listy z miłymi sło-
wami dla bywalców świetlicy. Do tworzenia 
kartek dzieci wkładały dużo energii i z wiel-
ka precyzją dbały o najmniejszy szczegół. 
Każdego dnia robiły ozdobne walentynki 
również dla członków swoich rodzin. Kart-
ki były urocze i przygotowane bardzo sta-
rannie. Nasza skrzynka pocztowa z trudem 
pomieściła wszystkie listy. W dniu walenty-
nek rozmawialiśmy o miłości. Dzieci miały 
okazję wypowiedzieć się, jakie rodzaje miło-
ści znają, które piosenki mówią o miłości, a 
także, jakich zakochanych bohaterów fil-
mowych są w stanie przywołać. Następnie 
wspólnie przyrządziliśmy sałatkę owocową, 
po czym rozpoczęliśmy nasz konkurs walen-
tynkowy. Dotyczył on oczywiście miłości, 
różnych jej odmian, cytatów miłosnych, 
czyli tego wszystkiego, o czym wcześniej 
rozmawialiśmy. Jednym z zadań dzieci było 
odnalezienie książkowym i telewizyjnym 
bohaterom ich „drugich połówek”. Okazało 
się to nie takie proste jak mogłoby się wyda-
wać. Nagrodą dla wszystkich za doskonałą 
zabawę była zrobiona wcześniej sałatka. To 
był naprawdę udany dzień.

Ula Kozłowska

Z życia świetlicy profilaktyczno-wychowawczej

Tak dzieci bawiły się w świetlicy podczas Walentynek.
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W  d n i a c h 
od 9 do 10 mar-
ca cztery prze-
c i s z o w i a n -
ki brały udział 
w XVI Mistrzo-
s t wa c h  Po l s k i 
C h e e r l e a d e r s 
w Lesznie. Pod-
czas tych waż-
n y c h  z m a g a ń 
n a s z e  z a wo d -
niczki, należą-
c e  d o  z e s p o -
łu tanecznego 
Radkert, wywal-
czyły wysokie 7. 
miejsce.

 W  z a w o -
dach, podzielo-
nych na kategorie wiekowe, uczestniczy-
ła rekordowa liczba zawodników (około 
800), 74 zespoły i 59 duetów. Rywalizacja 
odbywała się w  3 dywizjach: pom dance 
(dla początkujących zespołów), cheer dan-
ce (dla bardziej zaawansowanych grup, 
które muszą zaprezentować szereg obo-
wiązkowych elementów) i najtrudniejszej, 
wymagającej akrobatycznych umiejętno-
ści - cheer.

Nasz powiat  reprezentowało 20 cheer-
leaderek  z Oświęcimia i Przeciszowa, któ-
re pojechały pod opieką swoich trenerek 
Żanety Płonki i Magdaleny Jaskółki. Obie 
panie są bardzo zadowolone ze swoich 
podopiecznych, które doskonale zaprezen-
towały swoje umiejętności. W dywizji cheer 
dance wystartowały 2 duety reprezentujące 
gminę Przeciszów juniorki: Angelika Bokota 
i Karolina Maca i juniorki młodsze: Patrycja 

Maca i Oliwia Bartuś, które zajęły wysokie 
7. miejsce tuż po finałowej szóstce. W tej 
dywizji wystąpił również duet z Oświęcimia 
reprezentujący seniorki. Magdalena Jaskół-
ka i Elżbieta Modrzejewska zajęły najwyższe 
od kilku lat 3 miejsce w Polsce. Obie panie 
od wielu lat trenują i kilka razy brały udział 
w mistrzostwach Polski, tańcząc w zespole. 
W tym roku po raz pierwszy zaprezentowały 
się w duecie z ogromnym sukcesem.

Cheerleaderki z Przeciszowa należą do 
zespołu tanecznego Radkert, działającego 
przy Gminnej Bibliotece Publicznej, opie-
kunem i trenerem dziewcząt jest Żaneta 
Płonka. Nasze perełki wystartowały po raz 
pierwszy na zawodach takiej rangi i poka-
zały się z najlepszej strony. Ze względu na 
ich młody wiek jest jeszcze przed nimi dużo 
ciężkiej pracy, ale według rokowań zakoń-
czonej sukcesami. 

q

Cheerleaders na mistrzostwach Polski

Już starożytność sformułowała ide-
ał człowieka o wszechstronnie rozwinię-
tej osobowości, a nasza szkoła skromnie 
stara się kontynuować tę ideę. Tym razem 
na sportowo. W niedzielę 3 lutego 124. 
amatorów zimy wyruszyło z Przeciszowa 
do Szczyrku, aby wziąć udział w II Kuligu 
Rodzinnym. To uczniowie, rodzice i sym-
patycy szkoły w Przeciszowie. 

Wiosną i jesienią wędrówki górskie, a 
zimą kulig - to już tradycja naszej szkoły. 
Kulig ruszył spod bacówki. Uczestnicy, 
podzieleni na 3 grupy, pojechali  sania-
mi w las, a potem zimowe szaleństwo! 
Pogoda dopisała, więc warunki sprzyjały 
igraszkom - śnieg padał gęsto, ale to nie 
przeszkadzało w zjazdach na sankach i 
na czym kto mógł. Zabawa była przednia, 
świetnie bawiły się zarówno dzieci, jak i 
dorośli. Dla wzmocnienia sił, jak zawsze -  
poczęstunek, a potem w drogę do domu.

 Dzięki takim wyjazdom wspania-
le można spędzić wolny czas, mając 
świadomość, że nie jest to czas straco-
ny. Cieszy fakt, iż aktywne formy wypo-
czynku zyskują w naszym środowisku 
coraz większą popularność. Kulig zor-
ganizowała Rada Rodziców działająca 
przy naszej szkole, a odpowiedzialność 
za organizację wzięła na siebie Krystyna 
Michałek, której należą się szczególne 
podziękowania.

(as)

Kulig rodzinny

Na terenie gminy Przeciszów jest realizowany po raz kolejny pro-
jekt pod nazwą „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej 
i zawodowej w gminie Przeciszów”. Projekt ten jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki 2013-2015, jak również przez budżet państwa 
i budżet jednostek samorządowych.

Projekt w swych założeniach bazuje na Priorytecie VII Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Promocja integracji społecznej. Dzia-
łanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziała-
nia 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo,

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,

bez kwalifikacji zawodowych lub z kwalifikacjami nieade-
kwatnymi do potrzeb rynku pracy,

zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktywności 
zawodowej,

zameldowane na terenie gminy Przeciszów

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i 
zawodowej mieszkańców gminy Przeciszów, bezrobotnych i/lub 
nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym w wieku aktywności zawodowej.

Założono, że programem zostanie objętych 25 osób z terenu 
naszej gminy. Osoby te wezmą udział w szkoleniach zawodowych 
organizowanych w ramach projektu.

q

Aktywować bezrobotnych
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie po raz 
kolejny zorganizował Wieczerzę Wigilijną dla mieszkańców gmi-
ny. 18 grudnia 2012 roku sala Domu Kultury w Przeciszowie zapeł-
niła się zaproszonymi gośćmi.

W spotkaniu opłatkowym wzięło udział ponad 135 osób. 
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło włodarzy gminy Przeci-
szów, przedstawicieli i kierowników jednostek działających na 
naszym terenie oraz duszpasterzy parafii Przeciszów.

Wszystkich przybyłych gości przywitał wójt gminy Przeciszów 
Bogdan Cuber. Wspólną modlitwę poprowadził ksiądz proboszcz 
Marek Spólnik. Na jej zakończenie wszyscy symbolicznie połama-
li się opłatkiem, składając sobie życzenia wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku. Na stole znalazły się tradycyjne 
potrawy wigilijne, przygotowane przez pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miłym akcentem uroczystości był występ zespołu Śpiewające 
Jeziora pod kierownictwem Urszuli Daczyńskiej.

Kierownik GOPS w Przeciszowie wraz z pracownikami prze-
kazują serdeczne podziękowania sołtysom gminy: Krystynie 
Smajek, Władysławowi Kozub oraz Józefowi Płonce za pomoc w 
organizacji Wieczerzy Wigilijnej.

Kierownik GOPS w Przeciszowie wraz z pracownikami składają 
również serdeczne podziękowania darczyńcom: Annie Góreckiej i 
Sebastianowi Makuchowi za okazane serce, a także Urszuli Daczyń-
skiej za wspaniałą oprawę artystyczną. 

q

Wieczerza Wigilijna dla seniorów

 Rada Rodziców przy ZSP - G w Przeciszowie wychodząc na 
przeciw oczekiwaniom amatorów karnawałowego szaleństwa, 
już po raz trzeci zorganizowała Karnawałowy bal przebierańców. 
W tym roku odbył się on 9 lutego w Domu Kultury w Przeciszo-
wie. Na przybywających gości oczekiwał wodzirej, który dbał, 
aby wszyscy doskonale się bawili. 

Okazuje się, że fantazja nie ma ograniczeń i pomysłowość w 
doborze kostiumów z pewnością zadziwiłaby nawet projektan-
tów hollywoodzkich kostiumów: mieszkańcy starożytnego Egip-
tu, postacie z baśni, moda dworska – na parkiecie feeria barw.

Zabawa była przednia, każdy mógł znaleźć coś dla siebie, 
oprócz tradycyjnych tanów - konkursy, śpiewy i zabawy. Najwięk-
sze emocje wzbudziły wybory Króla i Królowej Balu - w tym roku 
najwięcej głosów zdobyła Stewardesa i Fred.

Niewątpliwą atrakcją tegorocznego balu był występ formacji 
tanecznej Prestiż z Oświęcimia, która zaprezentowała program na 
bardzo wysokim poziomie artystycznym, co z pewnością zmoty-
wowało uczestników balu do większej aktywności na parkiecie.

Taniec to wyczerpująca czynność, więc duże brawa dla „kuch-
ni”, która zaserwowała smakowite dania, dzięki czemu można 
było dalej się bawić.

  Zabawa była bardzo emocjonująca i z pewnością należy zali-
czyć ją do udanych, co zresztą widać na twarzach uczestników, 
które zostały uwiecznione na fotografiach. Oczywiście zabawa 
powinna przynosić radość, ale nasza miała jeszcze jeden waż-
ny cel - dochód z imprezy zasilił fundusze Rady Rodziców, które 
zostaną przeznaczone m. in. na dofinansowanie rajdów górskich, 
zakup nagród, Dzień Dziecka.

Warto podkreślić ogromne  zaangażowanie rodziców w to, 
aby wszyscy bawili się doskonale, a w szczególności przewodni-
czącej Rady Rodziców Aldony Zielińskiej. bal przebierańców ma 
już szerokie grono wiernych fanów, dlatego można oczekiwać, 
że w przyszłym roku zabawa będzie nie mniej udana.

(as)

Karnawałowy bal
W tym roku karnawał w iście staropolskim stylu - tańce, kulig, 

ucztowanie. Wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób związani są z 
Zespołem Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Przeciszowie , mogli 
coś dla siebie znaleźć!

Tegoroczny karnawał w naszej szkole rozpoczął się tradycyjnie 
- noworoczny balik dla dzieci połączony z obchodami święta Bab-
ci i Dziadka. W sobotę 12 stycznia już od rana w szkole słychać było 
gromkie głosy. To uczniowie oczekujący na rozpoczęcie corocznego 
balu maskaradowego. Tym razem na zabawę zdecydowała się tylko 
najmłodsza grupa wiekowa, łącząc tańce z Dniem Babci i Dziadka. 

Świętowanie poprzedzone było wielodniowymi przygotowa-
niami do spektaklu pt. „Czerwony Kapturek”, który miał być główną 
atrakcją święta.

 Uczniowie z klas I - III pod opieką: Anety Kalisz, Lucyny Kozłow-
skiej i Joanny Momot  wspólnie przygotowali przedstawienie i pre-
zentowali swe umiejętności - recytując, tańcząc i śpiewając. Widowi-
sko miało wspaniałą scenografię, a na szczególną  uwagę zasługiwały 
też piękne kostiumy. 

Babcie i dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali występy swych 
wnuków, którzy w tym roku bardzo licznie przybyli, gdyż było ich 
ponad 100. Każdy otrzymał upominek, a na koniec zabrzmiało chó-
ralne „Niech nam żyją wszystkie babcie i dziadkowie też”. Całe wyda-
rzenie zostało uwiecznione na fotografiach, które można podziwiać 
na internetowej stronie szkoły.

Zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek, przygotowa-
ny przez niezawodnych rodziców, a dzieci wreszcie mogły oddać się 
beztroskiej zabawie. Gdy nadszedł koniec, wielu poczuło zawód, że 
tak szybko.

 Spotkania z tej okazji należą już w naszej szkole do tradycji, więc... 
DO ZOBACZENIA, DROGIE BABCIE I DZIADKOWIE, ZA ROK.  

(as)

Balik dla dzieci
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W niedzielę, 20 stycznia, zakończyła 
się szósta edycja Zimowej Ligi Piłki Noż-
nej Halowej Osiek 2013. W tegorocznym 
turnieju wzięło udział 29 „dzikich drużyn” 
z Osieka, Polanki Wielkiej, Piotrowic oraz 
Głębowic. Impreza została zorganizowana 
dla dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych w Osieku.

Rywalizacja o prym w turnieju toczyła 
się w trzech kategoriach. Najwięcej bo, aż 
dwanaście zespołów przystąpiło do grupy 
chłopców młodszych. W kategorii chłop-
ców starszych zobaczyliśmy jedenaście 
drużyn, a wśród dziewcząt sześć.

Wśród chłopców runda zasadnicza 
została podzielona na dwie fazy. Najpierw 
zespoły rywalizowały w dwóch grupach, a 
do drugiej rundy z każdej grupy awansowa-
ło po trzy zespoły. Tu po rywalizacji w syste-
mie „każdy z każdym” do finału awansowa-
ły po dwa najlepsze zespoły, zaś o trzecią 
lokatę zmierzyły się zespoły z miejsc trzy 
i cztery. W kategorii dziewcząt rozgryw-
ki toczyły się również w systemie „każdy z 
każdym” a do finałów zespoły awansowały 
podobnie jak w kategorii chłopców.

W kategorii dziewcząt bezkonkuren-
cyjną okazała się być ekipa Atomówek. 
Zawodniczki z Polanki Wielkiej w finale 
pokonały ekipę Bad Girls z Piotrowic 2:1. 
Najlepszą strzelczynią dziewcząt młod-
szych została Dominika Zemła z zespo-
łu Atomówek, zaś bramkarką Magdalena 
Nowak z tej samej drużyny. Trzecie miejsce 
przypadło Osieckim Dziewczynom, które w 
ostatnim swoim spotkaniu pokonały  eki-
pę Panter.

W kategorii młodszej chłopców naj-
większe emocje kibice przeżyli w spotka-
niu finałowym. W konfrontacji pomiędzy 
FC Osiek Dolny, a Hadcorowymi Koxami nie 
padła żadna bramka i tym samym o zwy-
cięstwie decydowały rzuty karne. Te lepiej 
wykonywała ekipa FC Osiek Dolny zwycię-
żyła 3:2. W spotkaniu o trzecią lokatę Wyż-
sza Szkoła Robienia Hałasu z Polanki Wiel-
kiej pokonała Wymiataczy z Piotrowic 3:1.

W grupie najstarszej chłopców rywali-
zacja toczyła się pod dyktando Biznesme-
nów, którzy od samego początku nadawali 
ton rozgrywkom, w finale zaś nie pozosta-
wili złudzeń Wąskiemu I Jego Mafii, których 
pokonali 3:0. Trzecie miejsce zajęła ekipa 
Gdzie Jest Moje BMW z Piotrowic, którzy 
pokonali zespół Baleronków 7:2.

Mecze w turnieju sędziowali: Daniel 
Płonka, Daniel Załuczkowski, Władysław 
Jaromin, Stanisław Żmuda, Przemysław 
Tlałka oraz Rober Łapiński.

Kategoria chłopców młodszych
mecz o 3 miejsce
Wyższa Szkoła Robienia Hałasu – 

Wymiatacze 3:1
Bliźnik, Zając, Ł.Drabczyk – Gąsiorek 
Wyższa Szkoła Robienia Hałasu : Konrad 

Zięba - Grzegorz Drabczyk, Łukasz Drab-
czyk, Dawid Zając, Konrad Jarzyna, Szymon 
Kała, Damian Bliźnik

Wymiatacze: Hubert Kocjan - Konrad 
Płonka , Maciej Marszowicz, Sebastian 
Gąsiorek, Mateusz Antecki, Szymon Makuch

Finał
FC Osiek Dolny – Hardcorowe Koxy 

0:0 k.3:1
Karne: M.Jekiełek, Janeczko, Jurecki 

– K.Jekiełek
FC Osiek Dolny: Hubert Bies - Kamil 

Narwojsz, Bartłomiej Janeczko, Michał 
Jekiełek, Sławomir Jurecki, Marcel Gąsiorek

Hardcorowe Koxy: Bartłomiej Blamek - 
Konrad Jekiełek, Wojciech Mitoraj, Adrian 
Kasprzycki, Kacper Dąbrowski, Tomasz Wak-
smundzki, Bartłomiej Treszczyński

Król strzelców: Michał Jekiełek (FC 
Osiek Dolny)

Najlepszy bramkarz: Hubert Bies  (FC 
Osiek Dolny)

Kategoria dziewcząt
mecz o 3 miejsce
Osieckie Dziewczyny – Pantery 2:0 
Nowak x2
Osieckie Dziewczyny: Kinga Tolarczyk - 

Karolina Paradowska, Maria Smajek, Daria 
Płonka, Wiktoria Nowak, Kinga Jędrzejczyk, 
Ewelina Szczotka

Pantery: Emilia Orkisz - Nikola Bień, Wik-
toria Kramarczyk, Magdalena Rzeszutko, 
Agnieszka Jekiełek, Agnieszka Gaszman, 
Paulina Janas

Finał
Atomówki – Bad Girls 2:1
Zemła, (sam.) - Blarowska
Atomówki: Magdalena Nowak - Anita 

Antecka, Angelika Sanak, Justyna Wąsik, 
Dominika Zemła, Magdalena Nowak, Alek-
sandra Pławny

Bad Girls: Zuzanna Michałek - Justyna 
Blarowska, Agata Ortman, Nadia Zajas, Mar-
tyna Cabaj, Diana Miętka, Monika Górecka

Król strzelców: Dominika Zemła 
(Atomówki)

Najlepsza bramkarka: Magdalena 
Nowak (Atomówki)

Kategoria chłopców starszych
mecz o 3 miejsce
Gdzie Jest Moje BMW – Baleronki 7:2
Grzybek x3, Hałatek x2, Frączek, Rogal-

ski – Tomala, Wysogląd
Gdzie Jest Moje BMW: Damian Gąsio-

rek - Grzegorz Grzybek, Bartosz Antecki, 
Grzegorz Hałatek, Dominik Gąsiorek, Marek 
Rogalski, Maciej Frączek

Baleronki: Krzysztof Kolasa - Paweł 
Naglik, Krzysztof Chwierut, Mateusz Mato-
nóg, Mateusz  Kawczak, Krystian Wysogląd, 
Patryk Tomala

Finał
Biznesmeni – Wąski I Jego Mafia 3:0
Czerny x2, Zygmunt
Biznesmeni: Dawid Żmuda, Dawid Mro-

zik, Dominik Czerny, Szymon Kusak, Michał 
Mitoraj, Mateusz Zygmunt

Wąski I Jego Mafia: Wojciech Wąsik - 
Jakub Luranc, Tomasz Noga, Kamil Mlecz-
ko, Łukasz Jurecki, Patryk Machaczka, 
Tomasz Frej

Król strzelców: Dominik Czerny 
(Biznesmeni)

Najlepszy bramkarz: Dawid Żmuda 
(Biznesmeni)

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został wybrany Mateusz Zygmunt z zespo-
łu Biznesmenów.

Partnerzy główni: Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w 
Osieku, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 
1 w Osieku, Gmina Osiek, Aksam, Partnerzy 
turnieju: Starostwo Powiatowe w Oświę-
cimiu, Gmina Przeciszów, Komitet Rodzi-
cielski ZSP–G w Piotrowicach, Zespół Szkół 
Podstawowo – Gimnazjalnych w Piotrowi-
cach, Gminne Centrum Kultury w Polance 
Wielkiej, KOTŁO – BUD OSIEK, Chemont, 
Nałęczowianka, Apteka Arnika,  Partnerzy 
Wspierający: Market Delfin, Pensjonat „Czte-
ry Pory Roku” w Szczyrku, Gazparts, Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku.

Bartłomiej B. Kasperczyk

ZLPNH Osiek 2013

Bad i Gdzie Jest Moje BMW z Piotrowic na podium

Gdzie Jest Moje BMW

sp
or

t
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PRAWO NA CO DZIEŃ

W ostatnich WGP pisaliśmy o propozy-
cjach, a dzisiaj o zaistniałych zmianach w 
gospodarce odpadami, które zostały zmie-
nione uchwałami Rady Gminy Przeciszów w 
grudniu 2012 roku i będą obowiązywać od 
1 lipca 2013 r.

Do 31 marca każdy właściciel nierucho-
mości zobowiązany jest złożyć w gminie 
deklarację o wysokości opłaty za odpady, na 
podstawie której zostanie naliczona opła-
ta ponoszona przez mieszkańców danej 
nieruchomości. 

Co jest najważniejsze w tej deklaracji?
Właściciel nieruchomości decyduje w 

niej o tym, czy odpady w jego  nieruchomo-
ści będą zbierane w sposób:

- nieselektywny czyli zmieszany – 
wszystkie odpady razem w jednym lub 
kilku pojemnikach odpowiednio do tego 
przeznaczonych za co będzie płacił 12 zł 
miesięcznie od jednej osoby zamieszka-
łej w jego nieruchomości. 

- selektywny polegający na segrego-
waniu – oddzielaniu  do różnych pojemni-
ków poszczególnych rodzajów odpadów 
wymienionych w regulaminie głównie; 
papieru, szkła, tworzywa sztucznego,  meta-
lu., które odbierane będą co najmniej jeden 
raz na dwa miesiące oraz innych takich jak:

przeterminowanych leków i chemika-
liów, odpadów wielkogabarytowych, odpa-
dów sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go, zużytych opon , które odbierane będą 

raz w roku, a także odpadów zielonych 
(nowość) odbieranych raz w miesiącu od 
kwietnia do października.

Dopiero pozostałe - inne wytwarzane 
odpady stanowią  niesegregowane – zmie-
szane odpady i będzie można gromadzić je 
w przeznaczonym do tego celu  pojemniku, 
który odbierany będzie raz w miesiącu. Za 
odbiór w taki sposób segregowanych odpa-
dów  w tym również tych innych zmiesza-
nych właściciel nieruchomości będzie płacił 
8 zł miesięcznie od jednej osoby.

Praktycznie odpady będą odbierane jak 
do tej pory w workach foliowych segrego-
wane i metalowym lub z tworzywa sztucz-
nego odpady zmieszane. Nowością  będzie 
możliwość oddawania odpadów zielonych.

2 .Właściciel  wskazuje  i le  osób 
zamieszkuje daną nieruchomość co nie 
koniecznie musi być zgodne z ilością osób 
zameldowanych. Trzeba wskazać te osoby 
które faktycznie przebywają w tej nieru-
chomości tzn. że jest to  „centrum życiowe” 
danej osoby, czyli miejsce, w którym spę-
dza czas przeznaczony na odpoczynek, śpi, 
uczy się, żywi, przyjmuje korespondencję 
itp.  niezależnie od czasowych nieobecno-
ści związanych z urlopem – wypoczynkiem, 
interesami, leczeniem itp. Jeżeli osoby prze-
bywają za granicą, studiują to deklarujemy 
opłaty tylko za te miesiące , kiedy osoby 
przebywają w miejscu zamieszkania (np. 
wakacje, dłuższy ponad miesięczny pobyt 
w Polsce)

Gmina wyliczy opłatę miesięczną mno-
żąc liczbę mieszkańców nieruchomości 
przez 8 lub 12 zł., która będzie uiszczania 
kwartalnie do 15 lutego, czerwca, sierpnia, 
października każdego roku.

Należy zaznaczyć, że deklaracja jest 
dokumentem mającym znaczenie prawne 
i za podanie w niej danych niezgodnych ze 
stanem faktycznym wypełniający ją ponosi 
odpowiedzialność karną.

Pamiętajmy o tym, że  stawkę 8 zł czy 
12 zł taką jak sami wybierzemy będzie-
my płacić niezależnie od tego ile oddamy 
odpadów, dlatego nieruchomość należy 
wyposażyć w taką ilość pojemników, aby 
wystarczyła do gromadzenia wszystkich 
wytwarzanych na nieruchomości odpadów 
komunalnych.

W następnym numerze „Wieści Gmi-
ny Przeciszów” napiszemy jak prawidłowo 
segregować odpady. Czy puszki metalo-
we po farbach umieszczać do pojemnika 
z metalem?, a kartony po mlekach, sokach 
?, a gdzie szyby okienne, samochodowe?

Jan Kajdas

Śmieci zdrożały

6 stycznia – wszczęto śledztwo w sprawie usiłowania zgwał-
cenia 43-letniej mieszkanki Oświęcimia  do którego doszło  nad 
ranem tego dnia w lesie na pograniczu Przeciszowa i Łowiczek. 
Jak ustalono będąca w stanie nietrzeźwym pokrzywdzona w nocy 
siedziała na ławce na jednej z ulic swojego rodzinnego miasta 
, gdzie podszedł do niej nieznany w tej chwili mężczyzna. Ule-
gła jego zachętom do przejażdżki autem i dalszego spożywania 
alkoholu, co miało finał w lesie. Tam kobieta została wyrzucona z 
nieustalonego samochodu koloru srebrnego najprawdopodob-
niej m-ki chevrolet spark. Nieznany w tej chwili sprawca najpraw-
dopodobniej zna dobrze okolice Przeciszowa.

Kronpol

PROFESJONALNE 
CZYSZCZENIE

 DYWANÓW, TAPICERKI 
MEBLOWEJ

I SAMOCHODOWEJ

 NISKIE CENY!!! DOJAZD GRATIS!

TEL. 505423275

AGNIESZKA BARTUŚ
POLANKA WIELKA, UL. PÓŁNOCNA 22
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i ODESZLI OD NAS...

Grudzień
1. Helena Mendyk 82 lata  Przeciszów

Styczeń
1. Józef Grygierzec  49 lat  Las
2. Adrian Przystał  23 lata  Przeciszów
3. Franciszek Krawczyk  86 lat Piotrowice
4. Ludwik Kubica  97 lat  Piotrowice
5. Antoni Hałat 92  lata  Piotrowice
6. Józef Zając 81  lat   Piotrowice
7. Monika Tobiczyk  35 lat  Piotrowice
8. Stanisław Sanak  86 lat  Przeciszów
9. Józef Szpiegla  58 lat  Las

Luty
1. Władysława Momot  83 lata Przeciszów
2. Ignacy Szpiegla  88 lat  Las
3. Marianna Kubiczek  104 lata Piotrowice
4. Stanisław Zajas  82 lata  Piotrowice
5. Kuska Stanisław  83 lata  Piotrowice
6. Janina Kozak  77 lat  Przeciszów
7. Jan Węgrzyn  53 lata  Przeciszów
8. Jan Kajdas  79 lat   Przeciszów

Marzec
1. Zofia Kościelnik  62 lata  Przeciszów
2. Jan Momot  77 lat   Przeciszów
3. Stanisława Szklarska  72 lata  Przeciszów
4. Lucjan Zębik  81 lat  Piotrowice
5. Kazimierz Helik  69 lat  Przeciszów
6. Antonina Kuzia  89 lat  Przeciszów
7. Tadeusz Kozłowski  53 lata Piotrowice

W październiku 2012 r. Telewizja Polska rozpoczęła projekt 
„Internetowy teatr TVP dla szkół” – grany na żywo spektakl odbie-
rany jest w tym samym czasie przez kilkutysięczną społeczność 
uczniowską. Początkowo do udziału w projekcie zaproszono 100 
szkół z małych miejscowości posiadających szerokopasmowy 
Internet. Projekt spotkał się jednak z tak dużym zainteresowa-
niem, że „Anię z Zielonego Wzgórza” w lutym tego roku transmi-
towało 230 szkół, co daje prawie 16 tys. widzów. Które przedsta-
wienie teatralne nie chciałoby mieć takiej widowni?!

Telewizja zapowiada, że zaproponowany szkołom repertu-
ar obejmie nie tylko kanon lektur szkolnych, ale też adaptacje 
teatralne arcydzieł literatury polskiej i światowej. 

Uczniowie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Prze-
ciszowie obejrzeli już dwa spektakle: „Przygody Sindbada Żegla-
rza” z Teatru Śląskiego w Katowicach oraz właśnie „Anię z Zielo-
nego Wzgórza” z Teatru Muzycznego w Poznaniu. Otrzymaliśmy 
zaproszenie na kolejną „internetową premierę” – przedstawienie 
pt. „Pinokio”, które 21 marca było transmitowane z Teatru Lalek 
„Pleciuga” w Szczecinie. Należy tu zauważyć, że wszystkie teatry 
biorące udział w projekcie, czynią to pro publico bono.

Projekt Telewizji Polskiej to ciekawy i interesujący pomysł. 
Dostęp młodych ludzi z małych miejscowości do kultury wyso-
kiej jest ograniczony nie tylko odległościami, ale też względami 
finansowymi. Takie transmisje to nie tylko wzbogacenie szkol-
nych zajęć, ale też ważny element edukacji artystycznej. To także 
zachęta dla uczniów, by w Internecie szukali  nie tylko rozrywki, 
gier, ale i rzeczy wartościowych. Młodzi ludzie, przez uczestnic-
two w tego typu projektach, wyrabiają w sobie również nawyk 
korzystania z życia kulturalnego, który na pewno zaowocuje w 
przyszłości, a i dla nauczycieli transmisje spektakli teatralnych to 
bardzo dobry materiał do  ,,przetwarzania”.

 (ac)

Z Melpomeną za pan brat

Samorządowe Przedszkole nr 1 w Przeciszowie zorganizowało 
21 lutego uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Występy przedszko-
laków przed licznie zgromadzoną publicznością miały miejsce na 
sali widowiskowej Domu Kultury w Przeciszowie.

Montaż słowno – muzyczny pt. „Cztery pory roku” przeplata-
ny wierszami, piosenkami i tańcami budził wielki podziw. Gościli 
babcie i dziadkowie, rodzice a także wójt gminy Przeciszów. Każ-
dy z zaproszonych gości otrzymał piernikowe serduszko z dedy-
kacją „Sto lat”.

Po programie artystycznym odbył się bal karnawałowy. Orygi-
nalne stroje, piękne kreacje były wyzwaniem do przeprowadzenia 
konkursu na króla i królową balu, a w konsekwencji do wyłonienia 
zwycięskiej pary. Różnorodne zabawy i konkursy przeprowadził 
wodzirej wraz z dyrekcją i nauczycielami przedszkola.

Posiłki dla zaproszonych gości i dzieci zorganizowała Rada 
Rodziców.

Świetna zabawa, sceneria a najważniejsze, czyli uśmiech i zado-
wolenie dzieci oraz liczne podziękowania dla organizatorów były 
największą dla nas nagrodą.

dyrekcja przedszkola J.O.

Przed feriami, jak co roku przedszkolaki z Samorządowego 
Przedszkola w Piotrowicach bawiły się na balu karnawałowym. 
Pod kierunkiem wodzireja wspólnie z wychowawcami dzieci bra-
ły udział w różnych zabawach i konkursach z nagrodami. Zgodnie 
bawiły się ze sobą smoki, królewny, piraci, kowboje, wróżki i wiele 
innych bajkowych postaci. Bal dostarczył dzieciom wiele niezapo-
mnianych wrażeń. 

B. Piskorek i W. Mrowiec

Dzień Babci i Dziadka
Bal karnawałowy

Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci z Przedszkola w Piotrowi-
cach w sali remizy OSP wzięły udział w uroczystym przedstawieniu. 

Licznie zgromadzeni goście nagrodzili „małych artystów” grom-
kimi brawami. Spotkanie przedstawicieli starszego pokolenia z 
wnukami dostarczyło wszystkim wielu wzruszeń i radości.

B. Piskorek i W. Mrowiec

Dziadkowie na przedstawieniu
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Niezwykłe, bo 100. urodziny obchodził 19 marca 
Józef Przystał, mieszkaniec Przeciszowa. To obecnie 
najstarszy mieszkaniec gminy Przeciszów. Z życzenia-
mi i kwiatami do jubilata udali się wójt Przeciszowa 
Bogdan Cuber, przewodniczący rady gminy Tomasz 
Kosowski, kierownik USC Jadwiga Nowak oraz sołtys 
wsi Przeciszów Władysław Kozub. 

Józef Przystał  urodził się 19 marca 1913 roku w 
Chicago na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
Do Polski wrócił z rodzicami jako dwuletnie dziecko. 
Z sześciorga rodzeństwa żyje tylko pan Józef. Pracę 
zawodową rozpoczął w latach 60-tych w kopalni w 
Brzeszczach, a następnie aż do emerytury przepraco-
wał w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu. Wspól-
nie z żoną pracowali również w tym czasie na gospo-
darstwie rolnym.

Obecnie, ale dopiero od 2 tygodni po kontuzji nogi, 
jubilat ma kłopoty z poruszaniem się. Jest pod stałą 
opieką rodziny i lekarzy.

Pan Józef niedosłyszy, ale humor go nie opuszcza, 
wciąż jest ciekawy świata, a pamięć ma doskonałą.

Józef Przystał w 1947 roku ożenił się z Heleną 
Balon. Wspólnie przeżyli 66 lat małżeństwa. Wychowa-
li trzech synów. Obecnie mieszkają wspólnie z synem 
Dominikiem, synową oraz wnuczką. Jubilat doczekał 
się  aż  8 prawnuków (4 prawnuczki i 2 prawnuków).

Panie Józefie życzymy 200 lat!

100-latek obchodził urodziny
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