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2 ROK 20144 Życzymy Państwu udanych, zdrowych,
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, 
aby ten czas wypełnił Was spokojem, 
radością i miłością wśród rodziny, 
bliskich, znajomych i bliźnich. 

Oby czas, jaki spędzicie razem 
był czasem dobrej nowiny, a po świętach, 
byście z radością przygotowali się 
do przejścia ze starego w nowy 2015 rok 

Życzą wszystkim Mieszkańcom:
Anna Momot, Przewodnicząca Rady Gminy Przeci-
szów wraz z całą Radą
Bogdan Cuber, Wójt Gminy Przeciszów
Redakcja „Wieści Gminy Przeciszów”

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, działający przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Przeciszowie, zaprasza na XXIII Finał, który odbędzie 
się 11 stycznia 2015 roku w Domu Kultury w Przeciszowie. 

Serdecznie zapraszamy!
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Skład Rady Gminy Przeciszów:
Anna Momot - przewodnicząca Rady Gminy – KWW Wspólna 
Gmina
Władysław Kozub – wiceprzewodniczący – KWW Wspólna 
Gmina
Józef Nowak- wiceprzewodniczący – KWW Wspólna Gmina
Artur Bochenek- KWW Wspólna Gmina
Renata Dudziak –KW Liga Polskich Rodzin
Edward Ganobis – KWW Porozumienie Samorządowe
Adam Madeja - KWW Porozumienie Samorządowe
Ludwik Makuch- KWW Porozumienie Samorządowe
Jan Medyński- KWW Wspólna Gmina
Jerzy Michałek - KWW Wspólna Gmina
Maciej Momot – KWW Nowoczesna Gmina Przeciszów
Dawid Nowak- KWW Wspólna Gmina
Jan Oleksy- KWW Wspólna Gmina
Marek Trzaska- KWW Wspólna Gmina
Maria Wilczak- KWW Wspólna Gmina

Komisje Rady Gminy Przeciszów:
Komisja Rewizyjna:

Marek Trzaska – przewodniczący
Renata Dudziak- wiceprzewodnicząca
Artur Bochenek- członek
Ludwik Makuch- członek

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:
Władysław Kozub – przewodniczący
Maria Wilczak- wiceprzewodnicząca
Jan Medyński – członek
Maciej Momot- członek
Dawid Nowak- członek

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:
Jan Oleksy – przewodniczący
Edward Ganobis- wiceprzewodniczący
Adam Madeja- członek
Jerzy Michałek- członek
Józef Nowak- członek

Nowe władze gminy
Jesteśmy już po wyborach samorządowych. Dzięki naszej decyzji lub jej braku, mogliśmy wpłynąć na kształt wła-
dzy lokalnej, tak ustawodawczej – Rada Gminy Przeciszów, jak i wykonawczej – wójt gminy. Poniżej prezentujemy 
skład nowej Rady Gminy Przeciszów wraz z komisjami. Wójtem, jak zapewne wszyscy wiedzą, został Bogdan Cuber.

Od lewej stoją: Adam Madeja, Jan Medyński, Władysław Kozub, Bogdan Cuber - wójt gminy, Jan Oleksy, Artur Bochenek, Ludwik Makuch, 
Edward Ganobis, Jerzy Michałek, Maria Wilczak, Maciej Momot, Renata Dudziak, Dawid Nowak, Anna Momot – przewodnicząca Rady 

Gminy Przeciszów, Józef Nowak, Marek Trzaska.
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Młodzieżowa Rada Gminy Przeciszów 
powstała decyzją Rady Gminy Przeciszów 
w 2011 roku. Instytucja młodzieżowej rady 
pojawiła się wraz z poparciem w wyborach 
samorządowych wójta gminy Bogdana 
Cubera, o powstanie której zabiegał Piotr 
Tobiczyk, jak się później okazało, przyszły 
przewodniczący Młodzieżowej Rady Gmi-
ny Przeciszów I kadencji.

Rada młodych składa się z 15 rad-
nych wybieranych po pięć osób, spośród 
uczniów gimnazjum trzech szkół, znajdu-
jących się na terenie gminy Przeciszów i 
absolwentów tych szkół z cenzusem wie-
kowym do 21 lat.

Poprzednia rada podzielona była na 
trzy stałe komisje. Spośród siebie wybra-
ła protokolanta, przewodniczących i wice-
przewodniczących. Opiekunem młodych 
radnych, z ramienia rady gminy, była radna 
Anna Momot.

Poprzez trzy lata działalności radni 
odznaczyli się aktywnością na różnych 
obszarach. Na początku swojego urzędo-
wania, doświadczeni problemami z cza-
su wyborów na pierwszą kadencję, umie-
li dostrzec potrzebę nowelizacji swojego 
statutu, dodając odpowiednie przepisy 
ułatwiające przeprowadzenie wyborów na 
kolejną kadencję. Następnie w drodze kon-
kursu wyłonili swoje logo. 

Kolejne uchwały otworzyły drogę do 
szerszego działania. Na szczególną uwagę 

zasługuje ta, dotycząca organizacji wyda-
rzeń sportowych, bowiem właśnie spor-
towe zmagania obfitowały w pierwszej 
kadencji. Nie dość wspomnieć o licznych 
organizowanych zawodach w piłkę siat-
kową, współorganizacji mikołajkowych 
turniejów, by dojść do poważnych zadań 
jakim była współorganizacja turniejów w 
piłkę nożną na Orliku, czy zakrojonego na 
szeroką skalę, tak popularnego już w tej 
chwili Nocnego Turnieju.

Młodzieżowa Rada Gminy wychodząc 
naprzeciw zróżnicowanemu środowisku 
młodzieżowemu, przeniosła również zma-
gania sportowe w świat wirtualny. Zorgani-
zowała bowiem kilka edycji turniejów FIFA 
na konsolach. 

Realizując misję kulturalną rady, jej prze-
wodniczący zainicjował Wieczory Filmowe 
odbywające się w Domu Kultury w Przeci-
szowie, na które w pierwszych swoich edy-
cjach przychodziła ogromna ilość chętnych. 
Ponadto zorganizował on wyjazd na Noc 
Naukowców do Krakowa.

Młodzieżowi radni pomagali przy orga-
nizacji Parady Rocka w Przeciszowie. Szcze-
gólnym rodzajem działalności było aktyw-
ne, społeczne współdziałanie z Biblioteką 
Gminną w Przeciszowie w organizacji sze-
roko pojętych wydarzeń na terenie gminy. 
Pomoc przy organizacji WOŚP, Majowe-
go Śpiewania, Dni Przeciszowa czy meczu 
samorządowcy kontra kibice to tylko nie-
które przykłady dobrej współpracy. Z tego 

współdziałania młodzi radni, jak sami pod-
kreślają, byli bardzo zadowoleni.

Powyższe przykłady udowadniają 
zasadność powołania tego organu w struk-
turze samorządowej. Szerzenie postaw oby-
watelskich oraz samorządności to jedne z 
licznych pozytywnych aspektów działalno-
ści młodzieżowych radnych. Młodzi ludzie 
zaangażowani w pracę na rzecz społeczeń-
stwa, w którym żyją to dobre fundamenty 
na przyszłość. Może niedługo to oni będą 
wpływać na tę już „dorosłą” politykę w gmi-
nie Przeciszów, a w ich szeregach wyrasta 
przyszły wójt?

Na uwagę zasługuje również fakt, iż 
wszystkie działania były chętnie przyjmo-
wane przez gminę a szczególnie wójta, któ-
ry wspierał  finansowo inicjatywy radnych.

O Młodzieżowej Radzie Gminy Przeci-
szów w tych latach można było przeczytać 
właśnie w „Wieściach Gminy Przeciszów”. 
Jej działanie również było zauważone przez 
„Gazetę Krakowską”. Udzielała się na ser-
wisach społecznościowych oraz ogłaszała 
swoje inicjatywy na stronie internetowej 
gminy Przeciszów.

Skład Młodzieżowej Rady Gminy w 
latach 2011- 2014, a także wszystkie pod-
jęte uchwały, protokoły z sesji, zawiado-
mienia wraz z porządkami obrad a także 
sprawozdania przewodniczącego z działal-
ności są dostępne na stronie internetowej 
gminy Przeciszów www.przeciszow.iap.pl 
w zakładce MRG.

13 grudnia skończyła się I kadencja 
tego organu. W wyniku wyborów w szko-
łach zostali wyłonieni młodzieżowi radni II 
kadencji. Miejmy nadzieję, że będą oni kon-
tynuowali drogę i osiągnięcia radnych z I 
kadencji i wkrótce o nich usłyszymy.

Piotr Tobiczyk

Zakończona kadencja
Młodzieżowe rady gmin tworzone na podstawie ustawy o samorządzie gmin-

nym cieszą się coraz większą popularnością w samorządzie. Wszak, młodzież 
w ten właśnie sposób może wpływać na decyzje rady gminy i w imieniu swojego 
środowiska oraz na jego rzecz forsować pomysły. W naszej gminie taki organ już 
istnieje, a młodzież ma swój głos. Właśnie zakończyła się jego pierwsza, inaugu-
racyjna, trzyletnia kadencja.

Składam serdeczne podziękowania licznemu gronu moich wyborców, którzy w 
tegorocznych wyborach samorządowych oddali na mnie swój głos. Niezmiernie 
cieszy mnie fakt, iż obdarzyli mnie Państwo swoim zaufaniem. Pragnę 
zapewnić, że w radzie powiatu będę pracował na wspólne dobro naszej gminy i 
całego powiatu. 
Gratuluję wszystkim, którzy odnieśli sukces w wyborach.
Załączam najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Z wyrazami szacunku – Roman Gancarczyk

Podziękowanie radnego powiatowego
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aktualnieW dniach od 5 do 6 listopada Stowa-
rzyszenie Dolina Karpia zorganizowało 
konferencję podsumowującą dotych-
czasową aktywność Lokalnej Grupy 
Działania w ramach realizacji Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, oś 4 Leader. W konferencji 
udział wzięli mieszkańcy obszaru, wnio-
skodawcy realizujący projekty, przed-
stawiciele siedmiu gmin Doliny Karpia, 
instytucji kultury, Starostwa Powiatowe-
go w Wadowicach oraz Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopolskie-
go, a także przedstawiciele organizacji 
pozarządowych.

Pierwszego dnia konferencji wszystkie 
gminy Doliny Karpia prezentowały zreali-
zowane bądź będące w realizacji projek-
ty w ramach PROW na lata 2007-2013, oś 
4 Leader.

Podczas drugiego dnia konferencji 
uczestnicy wyjechali w teren Doliny Karpia, 

Konferencja w Dolinie Karpia

aby zapoznać się z przykładowymi rezulta-
tami projektów zrealizowanych na terenie 
każdej z siedmiu gmin przy udziale fundu-
szy w ramach PROW.

W gminie Przeciszów został zaprezen-

towany odnowiony kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela, a w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej były przedstawione działania, zrealizo-
wane w ramach „Małych projektów”.

GBP w Przeciszowie

5 października na Łowiskach Wędkarskich Podolsze koło 
Zatora odbyły się Wielkie Żniwa Karpiowe, które były oficjalnym 
zakończeniem cyklu imprez i wydarzeń na terenie Doliny Karpia.

Podczas tej imprezy naszą gminę reprezentowało Koło Gospo-
dyń Wiejskich z programem artystycznym. W trakcie Żniw rozstrzy-
gnięto konkurs „Rękodzieło Doliny Karpia”, w którym mieszkańcy 
gminy Przeciszów: Małgorzata Beś, Marzena Rokowska i Zygmunt 
Kurzak zdobyli nagrody oraz wyróżnienia. Ponadto Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Przeciszowa wzięło udział w Przeglądzie Produk-
tów Lokalnych Kulinaria, prezentując Wodziankę. Dużą popularno-
ścią cieszył się także Rajd Rowerowy Rowerem na Żniwa, w którym 
uczestniczyli cykliści z Koła Rowerowego Cyklista w Przeciszowie.

Zatorskie Żniwa Karpiowe

W imieniu wszystkich wybranych 
radnych Gminy Przeciszów składam 
serdeczne podziękowanie za udział w 
wyborach oraz oddane głosy na nasze 
kandydatury. Postaramy się nie zawieść 
okazanego nam zaufania.

Przewodnicząca Rady Gminy Przeciszów
Anna Momot

Podziękowanie

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie przystąpiła do 
Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek”. W ramach tego programu w 2014 roku otrzymała środ-
ki w wysokości 4 070 zł, za które zakupiono książki do biblioteki 
głównej i filii w Piotrowicach.

GBP w Przeciszowie

Pieniądze dla biblioteki

W trakcie spotkania uczestników konferencji w naszej gminie.

Wójt Bogdan Cuber podczas spotkania z członkiniami KGW z 
Przeciszowa
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- Jak Pan ocenia niedawne wybo-
ry samorządowe w naszej gminie i 
swoją reelekcje na stanowisko wójta 
Przeciszowa?

Jeśli chodzi o tegoroczne wybory samo-
rządowe jestem z nich bardzo zadowolony, 
ponieważ mój Komitet Wyborczy Wspólna 
Gmina wprowadził do Rady Gminy Przeci-
szów aż 10 przedstawicieli na 15 radnych. 
Ponadto uzyskałem bardzo dobry wynik 
w ilości zebranych głosów, tak na terenie 
Piotrowic, jak i Przeciszowa. Cztery lata 
temu przewaga nad moim kontrkandyda-
tem wynosiła 200 głosów, a obecna różni-
ca to aż około 890 głosów poparcia. Wobec 
tego mogę sądzić, że mieszkańcy docenili 
to, co zrobiłem na terenie gminy, podobnie 
jak i rada, w której także znaleźli się przed-
stawiciele mojego komitetu wyborczego. 
Realizowaliśmy przez cztery lata program 
Wspólnej Gminy i większość naszych zało-
żeń miała swój szczęśliwy finał. Pozyska-
liśmy przez ten czas wiele środków poza-
budżetowych, unijnych. Byliśmy nastawie-
ni głównie na zadania właśnie takie, które 
mogą być współfinansowane ze środków 
zewnętrznych. Mój komitet nazywa się 
Wspólna Gmina i udało nam się zjedno-
czyć poszczególne sołectwa, ponieważ 
były antagonizmy pomiędzy mieszkańcami 
Przeciszowa i Piotrowic. Teraz myślę, że jest 
to już przeszłość. Szedłem pod hasłem jed-
ności gminy, a wynik mówi sam za siebie.

- Wynik wyborów daje świadectwo 
akceptacji przez lokalną społeczność 
drogi, którą poszła gmina w poprzed-
niej Pana kadencji. Proszę ocenić minio-
ne cztery lata poprzez pryzmat wykona-
nych inwestycji.

Ta informacja ukazała się już w WGP, ale 
może warto ją raz jeszcze przybliżyć. Naj-
większe inwestycje to oczywiście dalszy 
etap kanalizacji gminy. Został on ukończony 
i mamy obecnie 48 proc. budynków miesz-
kalnych podłączonych do kanalizacji. Była 
to jedna z największych inwestycji w okre-
sie tej kadencji. Następne ważne zadanie 
inwestycyjne to przebudowa sieci wodo-
ciągowej wraz z modernizacją stacji uzdat-
niania wody. Następna, duża inwestycja to 
remonty dróg, których było wiele. W ramach 
programu tzw. Schetynówek wykonano: 
remont ulicy Kasztanowej w Piotrowicach, 
przebudowę ulicy Długiej w Przeciszowie. 
Została wyremontowana ulica Zatorska w 
ramach remontów dróg dojazdowych do 
pól, ze środków pozabudżetowych wyre-

montowano ulice Bukowiecką, część ulicy 
Węglarzówki, Modrzewiową, gdyż Piotrowi-
ce nawiedziła dość poważna ulewa i można 
było skorzystać ze środków przeznaczonych 
na odbudowę dróg  po powodzi. Nasza gmi-
na aktywnie działała w stowarzyszeniu Doli-
na Karpia i stamtąd pozyskaliśmy pieniądze 
na trzy ogólnodostępne place zabaw przy 
przedszkolach, wraz z parkingami. Otrzy-
mane środki z programu PO Ryby i Leader 
wykorzystaliśmy na budowę obiektu spor-
towego w Piotrowicach, składającego się 
z boiska, wiat, ogrodzenia oraz na cześć 
chodnika przy ulicy Andrychowskiej. W 
ramach współpracy z powiatem wykona-
liśmy remont ulicy Andrychowskiej i dwa 
etapy budowy chodnika przy ulicy Podlesie. 
Oczywiście nie możemy także zapomnieć o 
Orliku, bardzo ważnej i potrzebnej inwesty-
cji, zrealizowanej przy Zespole Szkół Pod-
stawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie. 

- Czy możemy również mówić o suk-
cesie w przypadku pozainwestycyjnych 
działań gminy?

Szeregiem spraw zajmowaliśmy się w 
minionej kadencji, jak chociażby organi-
zacją prac dla bezrobotnych mieszkańców 
naszej gminy przy współpracy z Powiato-
wym Urzędem Pracy w Oświęcimiu. Byli 
aktywizowani zawodowo ludzie, którzy nie 
mieli pracy i dzięki niej mogli otrzymać nie-
wielkie wynagrodzenie. Trzeba przyznać, że 
wielu z nich było zaangażowanych i sumien-
nie wykonywało swoje obowiązki. To ważne 
zadanie, aby tych ludzi niejako przywrócić 
do społeczeństwa. Ponadto zwiększyliśmy 
ilość oddziałów w przedszkolach. Dawnej 
były dwa przedszkola, w Piotrowicach i 
Przeciszowie z filią na Podlesiu. Stworzy-
liśmy odrębne przedszkole na Podlesiu i 
zwiększyliśmy ilość oddziałów. Przedtem 
były w każdym przedszkolu po dwa oddzia-
ły, a teraz jest dziesięć oddziałów i to dopie-
ro zaspokaja nasze potrzeby. Te zagadnienia 
były najważniejsze.

- Czy są niezrealizowane przez Pana w 
poprzedniej kadencji pilne sprawy, któ-
rymi pragnie zająć się Pan w tej kadencji?

W poprzedniej kadencji planowaliśmy 
budowę parkingu przy urzędzie gminy. Nie 
udało się tego zrealizować z uwagi na to, 
że uzyskaliśmy pieniądze na Schetynówkę 
i zaplanowane środki należało przenieść 
właśnie tam, czyli na ulicę Długą. Z tej inwe-
stycji, która miała być wykonywana w roku 
2014 musieliśmy zrezygnować, ale jest ona 

Sukces naszej, wspólnej gminy
Wywiad z Bogdanem Cuberem, wójtem gminy Przeciszów

Bogdan Cuber urodził się w 1957 
roku w Dąbrowie Górniczej. Ukończył 
historię na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Po studiach pracował w Państwowej 
Inspekcji Handlowej w Katowicach, a 
następnie jako nauczyciel historii w 
szkole podstawowej w Olkuszu. W roku 
1983 przeniósł się z rodziną do Piotro-
wic. Wraz z żoną rozpoczął pracę w tam-
tejszej szkole. Uczył wychowania fizycz-
nego, a jego żona historii. W 1992 objął 
stanowisko dyrektora szkoły, ucząc także 
historii, które piastował do czasu wybo-
rów samorządowych w roku 2010, kie-
dy to został wójtem Przeciszowa. Od 
tego roku, po zdecydowanej wygra-
nej, pełni już po raz drugi urząd wójta 
naszej gminy. Przez lata dał się poznać 
jako znakomity gospodarz, z dobrym 
skutkiem prowadził rozbudowę szko-
ły. Karierę samorządową rozpoczął w 
roku 1988, gdy został wybrany radnym 
gminy Przeciszów. W roku 1994 wystar-
tował ponownie w wyborach do rady 
i został nie tylko radnym, ale również 
członkiem Zarządu Gminy Przeciszów. 
W tym czasie przewodniczył Komisji 
Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych 
i Sportu, działającej przy radzie. W roku 
1998 zdobył mandat radnego powia-
tu oświęcimskiego. W kolejnej kadencji 
również został radnym powiatowym, jak 
i etatowym członkiem Zarządu Powia-
tu w Oświęcimiu. Jest żonaty i ma dwie 
dorosłe córki. Najstarsza jest pedago-
giem, a najmłodsza córka poszła w ślady 
rodziców i została nauczycielem historii. 
Pasjonuje się historią, dużo czyta, szcze-
gólnie książki historyczne i przygodowe. 
W kręgu jego zainteresowania pozostaje 
także turystyka.
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w projekcie budżetu na 2015. Myślę, że już 
w przyszłym roku uda nam się wykonać par-
king przy urzędzie gminy. Obecny zostanie 
zlikwidowany, a nowy będzie zlokalizowa-
ny obok torów kolejowych. Myślę również, 
że udam nam się przeprowadzić planowa-
ny już od dawna remont naszego urzędu. 

- Jaka będzie przyszłość? Jak Pan 
ocenia tę obecną już kadencję? Jakie są 
przed nami wyzwania?

Sytuacja jest o tyle ciężka, że w poprzed-
nich latach gmina zaciągnęła szereg kre-
dytów, pożyczek , żeby pozyskać środki 
pozabudżetowe. Ponadto gmina nie jest 
samowystarczalna i korzystamy z subwen-
cji, dotacji rządowych, tzw. Janosikowego. 
Obecnie zostało ono obniżone w skali kraju 
o 25 proc. I my to odczujemy, bo będziemy 
mieć w budżecie o ok 300 tys. zł mniej. Dla-
tego trzeba dążyć do utworzenia zakładów 
pracy na terenie gminy, aby mieć dochody.

- Czy jeśli chodzi o budżet w nowej 
kadencji może być on zagrożony? Czy 
gmina może stracić płynność finansową?

Budżet nie jest zagrożony; jest on 
bezpieczny, a gmina będzie należycie 
funkcjonować.

- W takim razie oznacza to, że nie 
możemy brać nowych kredytów?

Gmina zaciągnęła kredyt na stację 
uzdatniania wody, pożyczkę na kanaliza-
cję, która może być umorzona w 45 %. Sła-
bymi będą lata 2015 i 2016, ale pozostałe 
prognozy mówią o dobrych wskaźnikach. 
Wydłużymy okres spłaty zadłużenia, czyli 
nastąpi wydłużenie czasu spłaty, to będzie 
wszystko dobrze. Udało nam się sprzedać 
cegielnię firmie Kopex. Sprzedaż nierucho-
mości na pewno poprawi nasze wskaźniki. 

- Mówiliśmy o inwestycjach, jak i o 
sprawach, które nimi nie były, również 
na temat tego co jest najważniejsze w 
obecnej kadencji. Proszę mi powiedzieć, 
czy widzi Pan nadchodzące zagrożenia 
dla gminy?

Mój komitet przekazał mieszkańcom 
program, jest on obszerny. Wśród różnych 
tematów znalazła się tam kwestia regulacji 
górnej Wisły i budowa portu rzecznego w 
Lesie przez co może u nas nastąpić rozwój 
turystyki. W programie znalazły się także 
inne zadania. Jednak, aby je zrealizować 
muszą być fundusze. Obawiam się nowych 
naborów po środki unijne. Obecnie środki 
finansowe mają być przeznaczane na więk-
sze zadania. Nie wiadomo jakie będą pie-
niądze na Schetynowki, wszystko to może 
być ograniczone, ponieważ inwestycje 
mają dotyczyć, regionów, natomiast same 
gminy mogą mieć problemy w pozyskiwa-
niu środków. Przez te cztery lata zrobiliśmy 

bardzo dużo, ale właściwie to dzięki temu, 
że ściągnęliśmy dużo środków pozabudże-
towych, unijnych.

- Kwestie pozainwestycyjne, które 
są palące dla gminy w tej kadencji? Co 
z nimi?

Myślimy o poszerzeniu oferty usług 
medycznych, ale o szczegółach jeszcze zbyt 
wcześnie mówić. Z takich zadań, to linia 
kolejowa z Krakowem. Będziemy usilnie 
zabiegać o to połączenie, o jego przywró-
cenie. Myślimy również o budowie obwod-
nicy. Ruch samochodowy jest nasilony i zbyt 
dla nas dotkliwy. To zadanie inwestycyjne 
jest ogromne i przewidziane na lata, ale już 
trzeba o nim myśleć. 

- W naszej gminie powstanie kopalnia 
węgla kamiennego?

Wszystko na to wskazuje, że tak. Fir-
ma Kopex nadal jest zainteresowana tym 
przedsięwzięciem. Zapewnienia prezesa 
w tym zakresie są niezmienne. Gmina w 
tym temacie pracuje obecnie nad Studium 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Przeciszów. To jest długi etap, ale chcemy go 
wykonać dobrze. 

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, mia-
ły miejsce w naszej gminie uroczyste obchody upamiętniające 
kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tych 
listopadowych dniach nie zabrakło uroczyście celebrowanych 
mszy świętych w kościołach parafialnych, szkolnych akademii, 
jak i składania kwiatów pod pamiątkową tablicą i pomnikiem.

W sołectwie Przeciszów miała miejsce uroczysta akademia w 
szkołach w Przeciszowie-Podlesiu oraz Przeciszowie. Msza świę-
ta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym zgromadziła tłu-
my, tym bardziej, iż po zakończonej Eucharystii odbył się koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Śpiewające Jeziora. 
Kolejnym akcentem obchodów 11 Listopada w Przeciszowie było 
uroczyste złożenie kwiatów przez delegacje pod tablicą pamiąt-
kową, umieszczoną na frontonie kościoła parafialnego w Przeci-
szowie. Jest ona poświęcona pamięci poległym na polu chwały, 
rozstrzelanym, pomordowanym w obozach, zamęczonym przez 
Niemców w latach 1939-1945. Na zakończenie celebracji Święta 
Niepodległości każdy z nas mógł wziąć udział w Marszu Niepod-
ległości idąc z popularnymi kijkami Nordic Walking.

Obchody tego ważnego święta narodowego rozpoczęły się w 
sołectwie Piotrowice już 7 listopada od uroczystej akademii, która 
odbyła się w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych. 11 listopa-
da miała miejsce msza święta za Ojczyznę w kościele parafialnym 
w Piotrowicach oraz złożono kwiaty pod pomnikiem poległych 
żołnierzy z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej.

Organizatorzy obchodów rocznicy odzyskania przez naszą 
Ojczyznę niepodległości składają serdeczne podziękowania harce-
rzom z Przeciszowa-Podlesia, którzy trzymali watę honorową pod 
pamiątkową tablicą przy kościele w Przeciszowie.

(ryt)

11 Listopada w gminie

Moment złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą, umiesz-
czoną na frontonie kościoła parafialnego w Przeciszowie.
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Marian Kocemba z zawodu nauczyciel 
geografii w pobliskich Głębowicach, który 
nie uczy już przeszło 30 lat, a od 25 pro-
wadzi przedsiębiorstwo, przez dużą część 
swego życia zbierał przedmioty, głównie 
zabytkowe. Dziś mają one swoje zasłużo-
ne miejsce, tak aby móc je eksponować dla 
zwiedzających i bezpiecznie przechować 
dla przyszłych pokoleń.

- To moje zainteresowanie zakiełkowało 
we mnie wiele lat temu. Składałem, przekła-
dałem zgromadzone przedmioty, wszystko 
było poupychane na strychu i za łóżkiem 
czy kredensem. Dziś mam to wszystko tutaj, 
ponieważ prowadzę działalność, a to jest mój 
budynek z dużą ilością miejsca. Mieszkam w 
Osieku, jakieś 1,5 km stąd – zauważa Marian 
Kocemba.

Można powiedzieć, iż zasługa związa-
na z powstaniem Izby Regionalnej Doliny 
Karpia w Osieku ma związki z naszą gminą, 
a właściwie z jej mieszkańcem Janem Kaj-
dasem, zapalonym cyklistą, piszącym na 
naszych łamach.

- To właśnie Jan Kajdas z Przeciszowa 
zainspirował mnie do utworzenia izby. Zapy-
tałem go, mam trochę rupieci, co można z tym 
zrobić? A on powiedział, że są projekty unijne, 
które mogą w części sfinansować utworzenie 
izby do ekspozycji zebranych eksponatów – 
dodaje kolekcjoner z Osieka.

Izbę Regionalną Doliny Karpia w Osieku 
Marian Kocemba otworzył dzięki dofinan-
sowaniu w ramach działania wzmocnienie 
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjno-
ści obszarów zależnych od rybactwa Progra-
mu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obsza-
rów rybackich na lata 2007/2013”. Na reali-
zację swego przedsięwzięcia otrzymał 100 
tys. zł ze środków Unii Europejskiej, a ze swej 
kieszeni wyłożył 20 tys. zł. Jednak jak sam 
przyznaje koszty były niesamowite i musiał 
dołożyć drugie tyle. Same okna z witrażami 
to koszt rzędu 30 tys. zł. Rezultat projektu i 
jego realizacja wypadła znakomicie.

Trudno zlokalizować w czasie początki 
zainteresowania Mariana Kocemby kolek-
cjonerstwem, jednak było takie zdarze-
nie, które mogło zaważyć o kierunku jego 
zamiłowania.

- Pamiętam zdarzenie, które sprowoko-
wało mnie niejako do zbieractwa. Pracowa-

łem kiedyś w domu kultury w Nidku, byłem 
jego kierownikiem i zarazem kierowałem 
biblioteką. Strasznie mi się podobały książ-
ki i z tego okresu mam w domu trzy ściany 
nimi obłożone. Kiedyś książki się zdobywało, 
były wartością samą w sobie, dziś się je tylko 
kupuje. Marzeniem było mieć książki na wła-
sność. Pamiętam, że za pierwszą, bądź dru-
gą wypłatę kupiłem trzy metry „Tygrysów”. 
Zawsze lubiłem literaturę wojenną. Wobec 
tego moim pierwszym zainteresowaniem 
były właśnie książki, ich kupowanie i zbiera-
nie – akcentuje pan Marian.

Eksponatów w izbie jest wiele, a jak były 
one zdobywane? Czy kolekcjoner z Osieka 
kierował się określonym kluczem podczas 
gromadzenia cennych przedmiotów?

- Mam wszystko, nie jestem monotema-
tyczny. Gdy zbierałem, a miałem więcej eks-
ponatów, to dawałem innym żelazka, stare 
karty, czasopisma. Z czasem ludzie zaczęli 
mi przywozić na złom stare rzeczy. Moje eks-
ponaty pozyskiwałem przez zamianę, czy 
zakup. Gros rzeczy jest właśnie kupionych. 
Nawet sam nie wiedziałem, że tyle tych rzeczy 
mam. Do dziś się zdarza, że zajrzę i okazuje 
się, że mam coś, o czym dawno zapomnia-
łem. Jakieś stare akcje gdzieś wepchałem, ale 
nie wiem gdzie, kiedyś się znajdą. Mam sta-
re listy z Detroit pisane przez mieszkańców 
właśnie z tych terenów, ale nie wiem skąd się 
one u mnie wzięły. Z każdym przedmiotem 

związana jest jakaś historia. Zbierałem w 
czasach kiedy każdy miał pieniądze, ale nie 
było towaru. Jednak był taki uniwersalny pie-
niądz – flaszka. To była powszechna waluta, 
za którą można było wiele kupić – tłumaczy 
Marian Kocemba.

Kolekcjoner z Osieka zapytany o naj-
ciekawsze jego kolekcje eksponatów bez 
wahania odpowiada, że to m.in. ponad 
100 wag, wszystkie żeliwne, wypiaskowa-
ne, wymalowane, patynowane i do tego 
z szalkami i odważnikami. Obok nich nasz 
rozmówca zwraca uwagę na ponad 100 
oleodruków pięknie oprawionych, zdo-
bywanych przeróżnymi sposobami. Kie-
dyś świadczyły one o pobożności rodziny i 
były często pamiątką odbytej pielgrzymki. 
Bywało, że skrywały one domowy skarb-
czyk. Inne ważne eksponaty to na pewno 
młynki, lampy i żelazka, nawet te najstarsze 
kominowe. Na uwagę zwiedzających zasłu-
gują także eksponaty, które nie są datowane 
na wiele dziesiątków lat wstecz. To przede 
wszystkim 3 tysiące etykiet piwa, również z 
browaru osieckiego, 2,5 tys. kart telefonicz-
nych, 700 tablic rejestracyjnych, kilkadzie-
siąt klaserów znaczków. Pan Marian posiada 
w swoich zbiorach również stare dokumen-
ty, a wśród nich nakaz płatniczy z budowy 
kościoła w Osieku, datowany na począ-
tek XX wieku i obity pieczęcią tej gminy. 
Inne ciekawe eksponaty ofiarowane przez 

Izba z przeszłością w Osieku
To dzięki zaangażowaniu, determinacji i pasji jednego człowieka Mariana Kocemby oficjalnie otwarto 24 października Izbę 

Regionalną Doliny Karpia w Osieku. W pobliskiej gminie każdy z nas może odnaleźć miejsce, gdzie na stosunkowo niewiel-
kiej powierzchni umieszczono kilkaset, jak nie kilka tysięcy przeróżnych przedmiotów z przeszłości, prawdziwych zabytków, 
które pochodzą głównie z obszaru Osieka, jak i gmin ościennych. Budynek warsztatu kryje w sobie niezliczoną ilość starych 
żelazek, wag, pięknie oprawionych oleodruków, ale również kart telefonicznych, czy też tablic rejestracyjnych.

Marian Kocemba w trakcie oprowadzania po izbie zwiedzających.
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innego kolekcjonera, które można znaleźć 
w izbie, to kula armatnia z okresu potopu 
szwedzkiego, czy szabla. 

W trakcie rozmowy Marian Kocemba 
zwraca uwagę na problem z herbem gmi-
ny. Według niego ma powstać nowe, współ-
czesne jego przedstawienie, które ni jak się 
ma do prawdy historycznej.

- Pani z Osieka wykonuje dla mnie herb. 
Dziś heraldycy są gotowi zrobić wszystko. 
Wymyślili nowy herb Osieka, który nie ma 
prawdopodobnie nic wspólnego z Osiekiem. 
Pan Jania, historyk przedstawił herb, który 
funkcjonował kilkaset lat. Pieczęć zachowa-
na powinna być wykładnią, podstawą dla 
heraldyków, a jednak tak się nie stało. Nie 
wiem skąd pojawiły się dwa miecze i wieża. 
Pan Jania prosi, aby ten historyczny symbol 
Osieka nie poszedł w niepamięć, wypchnięty 
przez coś współczesnego, które wcale nie jest 
autentycznym herbem – zaznacza kolekcjo-
ner Kocemba.

Na szczególną uwagę zwiedzających 
zasługuje zdobiona popielnica z okresu 
I wojny światowej, wykonana z pocisku i 
naboi przez żołnierzy z Osieka. Ciekawa jest 
jej historia. Po powrocie osieczan z wojny 

jeden z nich chciał napisać list do władz w 
języku niemieckim, którego nie znał. Wów-
czas poprosił on sekretarza gminy, aby ten 
znający biegle niemiecki, wyręczył go w 
tym. Tak też się stało. W zamian za to sekre-
tarz otrzymał wyjątkową, jedyną w swoim 
rodzaju popielnicę.

Nasza gmina ma swój kolejny akcent 
w Izbie Regionalnej Doliny Karpia w Osie-
ku, ponieważ znalazły się tam podarowane 
przez Leszka Bałysa eksponaty, a wśród nich 
stare radio. Za pośrednictwem WGP Marian 
Kocemba dziękuje ofiarodawcy, ale jedno-
cześnie zwraca się z prośbą do czytelników 

o wzbogacenie kolekcji o kolejne przedmio-
ty z przyszłości, które być może leżą gdzieś 
niepotrzebne i zaniedbane.

Pan Marian z dumą mówi o najwięk-
szym i najcięższym swoim eksponacie, czyli 

fragmencie niemieckiej armaty przeciwlot-
niczej Flack 18, która znalazła swoje miejsce 
w gablocie. Była to skuteczna broń przeciw-
lotnicza w czasie II wojny światowej.

Właściciel izby ma pomysły na przy-
szłość i jej działalność. Ważną kwestię w tym 
przypadku odgrywają finanse, tak potrzeb-
ne do realizacji jakichkolwiek zamierzeń.

- Mogę tu zrobić warsztaty Doliny Karpia. 
Zajęcie u mnie znajdą zarówno dzieci, jak i 
dorośli. Na przykład wycięta z drewna for-
ma ryby może być przez nich przyozdabiana. 
Poza tym chcę powiększyć przestrzeń wysta-
wową. Posiadam już projekt na zaadapto-

wanie strychu na potrzeby wystawiennicze. 
Dzięki temu będzie można uzyskać dodat-
kowe 300 m kw. Izba jest na szlaku Doliny 
Karpia, podobnie jak inne tego typu obiekty 
w różnych gminach. Poza tym mam Traban-
ta 600, zabytkowego Żuka, starego Łaza, 
Komara. Moim zamysłem jest również pre-
zentować stare pojazdy. Czekam tylko na 
projekty z dofinansowaniem unijnym, aby 
ruszyć z inicjatywą – akcentuje kolekcjoner 
Marian Kocemba.

Izba Regionalna Doliny Karpia w Osieku 
posiada swoją interaktywną stronę interne-
tową: http://izbaregionalnadolinykarpia.
pl Zachęcamy do jej odwiedzin! Każdy kto 
chce zwiedzić izbę i poznać obszerne zbio-
ry, powinien wcześniej umówić się telefo-
nicznie na spotkanie.

Ryszard Tabaka

Kolekcjoner z Osieka zgromadził tysiące eksponatów. Dziś każdy może 
je obejrzeć.
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W tekście poniżej przedstawiono wię-
zienne losy 16 mieszkańców naszej gminy, 
ale i nie tylko, w bardzo krótkiej, syntetycz-
nej formie. Informacje zaczerpnięto z książ-
ki z roku 2008, autorstwa Jerzego Klistała 
„Martyrologium mieszkańców ziemi oświę-
cimskiej, andrychowskiej, wadowickiej oraz 
Zatora, Jaworzna, Chrzanowa, Trzebini, Kęt, 
Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1939-
1945 – słownik bibliograficzny”.

Autorzy zwracają się do czytelników 
WGP z uprzejmą prośbą o weryfikację, 
poszerzenie, czy też uzupełnienie obozo-
wych losów swych krewnych. Być może 
o kimś nie napisaliśmy? Bardzo prosimy 
o kontakt z redakcją kwartalnika w celu 
zachowania od zapomnienia historii naszej, 
gminnej martyrologii w czasie niemieckiej, 
wojennej pożogi.

Zofia Augustyniak
Więźniarka KL Auschwitz.
Urodzona 24.02.1920 r. w Przeciszo-

wie, córka Kazimierza i Marii Molenda, 
zamieszkała w Przeciszowie. Aresztowa-
na i uwięziona w KL Auschwitz, zginęła 
12.12.1943 roku. Według wystawionego 
aktu zgonu, potwierdzonego przez lekarza 
obozowego, zmarła o godz. 8:15, określe-
nie przyczyny zgonu to ostry katar/nieżyt 
żołądkowo-jelitowy.

Ludwika Bartuś
Więźniarka KL Auschwitz 
nr obozowy 74994.
Urodzona 20.02.1914 r. w Przeciszowie. 

Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, 
28.01.1944 r. zarejestrowana w obozowej 
ewidencji jako więźniarka nr 74994. Odzy-
skała wolność – zwolniona z obozu po kil-
ku miesiącach.

Zofia Bolek z domu Koby-
lińska
Więźniarka więzienia w 
Oświęcimiu, KL Auschwitz.
Urodzona 8.05.1898 r. w Przeciszowie, 

mieszkanka Oświęcimia. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowana w ruchu oporu 
– w organizacji ZWZ/AK wraz z pozostałymi 
członkami rodziny Marianem i Edwardem. 
Z chwilą utworzenia przez Niemców obo-
zu koncentracyjnego KL Auschwitz, rodzina 
niosła pomoc więźniom tego obozu, dostar-
czając im żywność, lekarstwa, odzież. Za 
pomoc więźniom oraz podejrzenie o przy-
należność do organizacji konspiracyjnej, 
aresztowani 2.09.1943 r. w Alwerni i więzieni 
w więzieniu gestapo w Oświęcimiu. Stam-
tąd przesłani do KL Auschwitz, gdzie Zofia 
zginęła 21.09.1943 r.

Jan Kasperek
Więzień KL Auschwitz nr 
21798, nr E-277.
Urodzony 21.01.1904 r. w Przeciszo-

wie. Aresztowany i w transporcie z więzie-
nia gestapo w Bielsku przewieziony do KL 
Auschwitz, 16.10.1941 r. Zarejestrowany w 
obozowej ewidencji jako więzień nr 21798. 
Po jakimś czasie zmieniono jego status na 
więźnia „wychowawczego” nr E-377. Nie-
znany jest dalszy los tego więźnia.

Ludwik Kosowski
Więzień KL Auschwitz.
Urodzony 16.09.1906 r. w Przeciszowie, 

syn Jana i Tekli z domu Stokłosa, zamieszka-
ły w Przeciszowie. Aresztowany i uwięziony 
w KL Auschwitz. Zginął 2.06.1943 r. Według 
wystawionego aktu zgonu przez lekarza 

obozowego zmarł o godz. 17:00, określe-
nie przyczyny zgonu to nagły zawał serca.

Jan Kowalczyk
Więzień KL Auschwitz nr 
E-817.
Urodzony 26.01.1904 r. w Przeciszowie, 

syn Izydora i Barbary z domu Kasperek, 
zamieszkały w Przeciszowie. Aresztowany 
i uwięziony w KL Auschwitz, 17.12.1941 r. 
Zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 
więzień „wychowawczy” nr E-817. Zginął 
20.02.1942 r. Według wystawionego aktu 
zgonu, potwierdzonego przez lekarza obo-
zowego, zmarł o godz. 7:50, określenie przy-
czyny zgonu to nieżyt oskrzeli przy osłabie-
niu fizycznym.

Na szlakach martyrologii
Czy znamy historię obozowej martyrologii mieszańców 
lub też osób związanych z naszą gminą w okresie okupacji 
niemieckiej w mrocznych latach II wojny światowej? Z pew-
nością warto uporządkować sobie wiedzę o tym traktującą, 
lub przyjrzeć się tematowi bliżej, aby zrozumieć jak wielkim 
morzem cierpienia została okupiona nasza wolność.

Julian Kozub
Więzień KL Auschwitz nr 
20519, nr E-210.
Urodzony 23.11.1907 r. w Przeciszo-

wie. Aresztowany i w transporcie z wię-
zienia gestapo w Bielsku przewieziony do 
KL Auschwitz, 6.09.1941 r. Zarejestrowa-
ny w obozowej ewidencji jako więzień nr 
20519, następnie zmieniono mu pobyt na 
status więźnia „wychowawczego” nr E-210. 
Odzyskał wolność 17.04.1943 r. – zwolnio-
ny z obozu.

Jan Kukuła
Więzień KL Auschwitz.
Urodzony 3.12.1902 r. w Przeciszowie, 

syn Józefa i Zofii z domu Nowak, zamiesz-
kały w czasie okupacji hitlerowskiej w 
Krakowie. Aresztowany przez gestapo i 

Władysław Śliwa, więzień KL Auschwitz nr 7604.
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w transporcie zbiorowym przesłany do 
KL Auschwitz, zginął 7.03.1943 r. Według 
wystawionego aktu zgonu, potwierdzone-
go przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 
16:05. Określenie przyczyny zgonu to katar/
nieżyt jelit przy wycieńczeniu organizmu.

Jan Nikiel
Więzień obozu jenieckie-
go w Starobielsku.
Urodzony 3.10.1897 roku, kierownik 

Publicznej Szkoły Powszechnej w Przeci-
szowie. Brał udział w kampanii wrześnio-
wej 1939 r. jako podporucznik rezerwy, w 
wyniku czego dostał się do niewoli sowiec-
kiej i przebywał w obozie jenieckim w Sta-
robielsku. Zginął 04/05 1940 zamordowany 
przez NKWD.

Józefa Pawela
Więźniarka więzienia w 
Oświęcimiu
Mieszkanka Przeciszowa. W okresie oku-

pacji hitlerowskiej, wraz z synem Mieczysła-
wem, dożywiała więźniów KL Auschwitz, 
pracujących przy robotach torowych na 
odcinku Oświęcim-Dwory. Jako podejrza-
na o kontakt z więźniami, aresztowana i 
więziona w więzieniu gestapo w Oświęci-
miu. Po dosyć uciążliwych przesłuchaniach 
wypuszczono ją z więzienia.

Wanda Płotnicka po mężu 
Jochemczyk
Więźniarka KL Auschwitz.

Urodzona 15.03.1929 r. w Przeciszowie, 
córka Kazimierza i Heleny z domu Kłeczek. 
W okresie okupacji hitlerowskiej, razem z 
matka Heleną oraz siostrami Kazimierą i 
Stanisławą, była zaangażowana w niesie-
nie pomocy więźniom KL Auschwitz. Za tę 
działalność została 20.05.1943 aresztowa-
na i przesłana do KL Auschwitz. Odzyska-
ła wolność po dwumiesięcznym ciężkim 
śledztwie – zwolniona z obozu.

Józef Pokrzyk
Więzień KL Auschwitz nr 
160857.
Urodzony 11.04.1919 r. w Przeciszowie. 

Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 
5.11.1943 r. Zarejestrowany w obozowej 
ewidencji jako więzień nr 160857. Przenie-
siony 25.04.1944 r. do innego obozu, które-
go nazwy nie udało się ustalić.

Stanisław Rydzoń
Więzień KL Auschwitz nr 
E-1927.
Urodzony 24.04.1915 r. w Przeciszo-

wie, syn Marcina i Justyny z domu Kaspe-
rek, zamieszkały w Trzebini. Aresztowany 
i uwięziony w KL Auschwitz, w kwietniu 
1942 r. Zarejestrowany w obozowej ewiden-
cji jako więzień „wychowawczy” nr E-1927. 
Zginął 5.08.1943 r. Według .wystawionego 
aktu zgonu, potwierdzonego przez lekarza 
obozowego, zmarł o godz. 13:10, określenie 
przyczyny zgonu to niewydolność mięśnia 
sercowego.

Karol Szymeczko
Więzień KL Mauthausen.
Urodzony 30.12.1889 r. kierownik 

Publicznej Szkoły Powszechnej w Przeci-
szowie, oficer rezerwy WP. Aresztowany w 
początkowym okresie okupacji hitlerow-
skiej tj. w kwietniu 1940 r. przesłany do KL 
Mauthausen. Tam zginął 14.10.1940 r.

Władysław Śliwa
Więzień KL Auschwitz nr 
7604.
Urodzony 4.03.1889 r. w Przeciszowie. 

Aresztowany 18.12.1940 r. w Wadowicach 
jeszcze tego samego dnia znalazł się w 
KL Auschwitz, zarejestrowany w obozo-
wej ewidencji jako więzień nr 7604. Zginął 
9.05.1941 r.

Jan Zając
Więzień KL Auschwitz nr 
9187, KL Buchenwald
Urodzony 24.06.1892 r. w Przeciszowie. 

Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz 
10.01.1941 r. Zarejestrowany w obozowej 
ewidencji jako więzień nr 9187. Następnie, 
26.01.1945 r. przeniesiony do KL Buchen-
wald. Mimo ciężkich warunków jakie pano-
wały w obu obozach, przeżył i odzyskał 
wolność – 11.04.1945 r. wyzwolony przez 
wojska amerykańskie.

Ryszard Tabaka
Marek Księżarczyk

Komitet Odnowy Pomników i Kapliczek Przydroż-
nych w Przeciszowie serdecznie dziękuje wszyst-
kim ofiarodawcom za hojność i złożone datki w 
czasie  przeprowadzonych zbiórek publicznych 
do puszek w 2014 roku.
- 11 maja zebrano: 2.949,00 zł
- w dniach 1-2 listopada zebrano razem: 
7 897,06 zł
- wpłaty na konto bankowe: 82,00 zł
RAZEM w 2014 r. zebrano: 10.928,06
WYDATKOWANO: 9892,44 zł.
W mijającym roku odnowiono dwie kapliczki 
przydrożne (św. Izydora oraz przy ul. Długiej) oraz 
nagrobki ks. Paszyńskiego, Ludwiki Kędzierskiej, 
ks. Szewczyka, Antoniego Chmielawskiego, napra-

wiono dach kapliczki przy ul. Cichej, który został 
uszkodzony w czasie grudniowej wichury.
Komitet planuje nadal prowadzić swoją dzia-
łalność w roku 2015, kontynuując dalsze prace 
renowacyjne nagrobków, malując kapliczkę św. 
Jana, zagospodarowując skarpę przy kapliczce 
przy ul. Długiej, odprowadzając wodę z kaplicz-
ki św. Izydora.
Gorące podziękowania kierujemy do wszystkich 
osób, które pomagały Komitetowi w czasie zbió-
rek. Dziękujemy i zapraszamy chętnych do współ-
pracy z Komitetem.

Za Komitet
Władysław Kozub i Maria Wilczak

Podziękowanie komitetu



12 ROK 20144
ku

ltu
ra

ln
ie

25 listopada w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Oświęcimiu z/s w Grojcu odbył się IX Międzygminny Kon-
kurs Pięknego Czytania O Złote Usta 2014. Konkurs był adresowa-
ny do uczniów klas I - IV szkoły podstawowej z gmin: Oświęcim, 
Osiek, Polanka Wielka i Przeciszów. W zmaganiach wzięło udział 
16 finalistów ze szkół rozsianych na terenie czterech sąsiadują-
cych ze sobą gmin. Naszą gminę reprezentowali: Oliwia Zając z 
ZSP-G w Piotrowicach, Mikołaj Kimak z ZSP-G w Przeciszowie – 
Podlesiu oraz Oliwia Kościelnik z ZSP – G w Przeciszowie.

Dzieci czytały losowo wybrane fragmenty książki dla dzieci i 
młodzieży autorstwa Renaty Piątkowskiej o tytule „Opowieści z 
piaskownicy”.

Jury w składzie: Stanisława Niedziela, pracownik MBP w Oświę-
cimiu, Jadwiga Szczerbowska, dyrektor OKSiR gminy Oświęcim 

Złote Usta za nami
oraz Ewa Orzechowska, pracownik OK Brzeszcze, wyłoniło Mistrza 
Czytania, przyznało trzy nagrody główne oraz cztery wyróżnienia.

Dwie nagrody główne trafiły do uczniów z naszej gminy – Oli-
wii Zając z Piotrowic oraz Mikołaja Kimak z Przeciszowa – Podlesia.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali książkę pisarki, która 
osobiście złożyła dedykację oraz kalendarz, a laureaci atrakcyjne 
nagrody.

Konkurs uświetniło spotkanie autorskie Renaty Piątkowskiej, 
która po rozdaniu nagród rozmawiała z uczestnikami konkursu oraz 
uczniami z klas czwartych szkoły podstawowej w Grojcu.

Organizatorami tego konkursu były GBP w Oświęcimiu z/s w 
Grojcu, GBP w Przeciszowie, GCK w Polance Wielkiej i GCKCIS w 
Osieku.

GBP w Przeciszowie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przeciszów!!!

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom bio-
rącym udział w wyborach do samorządu terytorialnego.

Dziękuję za to, że dobrze oceniliście Państwo moją dotych-
czasową pracę, jak również postawę i decyzje ustępującej 
Rady Gminy Przeciszów.

Zapewniam Państwa, że dołożę wszelkich możliwych sta-
rań, aby w dalszym ciągu rozwijać Naszą Gminę.

Jeszcze raz gorąco dziękuję i pozdrawiam.
Z poważaniem

Wójt Gminy Przeciszów
Bogdan Cuber

Przeciszów
Po raz kolejny Stowarzyszenie Górników Emerytów i Rencistów 

Górniczych Gwarek zorganizowało 4 grudnia tradycyjną Barbórkę 
dla członków stowarzyszenia oraz osób niezrzeszonych. Uroczy-
stość rozpoczęła się od mszy świętej koncelebrowanej w koście-
le w Przeciszowie, a następnie była kontynuowana w pobliskim 
Domu Kultury.

W Barbórce wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich: wójt 
gminy Bogdan Cuber, przewodnicząca Rady Gminy Przeciszów 
Anna Momot, ksiądz proboszcz Marek Wspólnik, ksiądz dyrektor 
Jan Nowak oraz przedstawiciele firmy Kopex – prezes Marek Uszko, 
Janusz Filipecki i Tadeusz Cichy.

Spotkanie barbórkowe rozpoczęto od odśpiewania hymnu 
górników. Wszystkich przybyłych powitał prezes stowarzyszenia 
Andrzej Kozłowski i życzył miłego biesiadowania, które rozpoczę-
ło się od golonki i piwa. Życzenia górnikom emerytom i rencistom 
złożył wójt, przewodnicząca rady oraz prezes Kopex-u.

Prezes stowarzyszenia Gwarek wraz z zarządem serdecznie 

dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania bie-
siady barbórkowej.

Piotrowice
Z okazji Barbórki, 4 grudnia w kościele parafialnym pw. NNMP 

w Piotrowicach odbyła się uroczysta msza św. w intencji górników, 
którą odprawił ks. proboszcz Jan Kordaczka. 

Po przemarszu do ZSP-G w Piotrowicach górnicy oraz zapro-
szeni goście obejrzeli akademię, przygotowaną specjalnie na tę 
okazję, w wykonaniu dzieci z przedszkola, uczniów szkoły w Pio-
trowicach oraz  Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowic. Przybyłych 
na akademię przywitała dyrektor szkoły Ewa Michałek oraz złożyła 
życzenia dla górniczej braci. Następnie górnicy udali się do Domu 
Strażaka, gdzie odbyła się tradycyjna biesiada barbórkowa z golon-
ką i piwem. Swoją obecnością zaszczycili uroczystości, zarówno na 
akademii jak i na biesiadzie zaproszeni goście.

Organizatorzy dziękują wszystkim za wsparcie i pomoc w orga-
nizacji górniczego święta.

l

Barbórka w gminie
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Pod taką nazwą odbył się II Konkurs Szopek Bożonarodze-
niowych pod patronatem wójta gminy Przeciszów. Od 12 grud-
nia każdy z nas może podziwiać w Domu Kultury w Przeciszowie 
prace dzieci z terenu Doliny Karpia, które wzięły udział w kon-
kursowych zmaganiach.

Choć konkurs jest „młodym” wydarzeniem, cieszymy się nie-
zmiernie, że udział w tej inicjatywie zwrócił uwagę wielu miesz-
kańców naszego regionu. W hallu głównym Domu Kultury w Prze-
ciszowie można już podziwiać piękne szopki bożonarodzeniowe, 
wykonane wieloma, często bardzo pomysłowymi technikami.

W naszej inicjatywie wzięły udziałem dzieci z: Laskowej, Osie-
ka, Spytkowic, Przeciszowa, Piotrowic, Smolic, Podolsza, Graboszyc, 
Lasu, Głębowic, Grodziska, Polanki Wielkiej. Łącznie zaprezentowa-
no aż 64 szopki w podzielonych grupach: przedszkole, kl. 1-3, kl. 
4-6 oraz gimnazjum. Otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 
12 grudnia w Domu Kultury w Przeciszowie.

Wśród zwycięzców i wyróżnionych znaleźli się:

Kategoria: przedszkole
I miejsce - Patryk Matyjasik
II miejsce - Iga Żebro
III miejsce - Lena Grabecka
wyróżnienia otrzymali: Jakub Całus, Bartosz Klęczar, Milena 
Piórkowska

Kategoria: klasy 1-3
I miejsce - Oskar Rybarski, Gracjan Rusinek
II miejsce - Emilia Panek
III miejsce - Szymon Noworyta
wyróżnienia otrzymali: Magdalena i Aleksandra Stachura, Wiktor 
Mazur, Julia Jałowiecka

Kategoria: klasy 4-6
I miejsce - Aleksandra Klęczar
II miejsce - Cyprian Szot
III miejsce - Norbert Płaszczyca
wyróżnienia otrzymali: Amelia Kalisz, Nina Ziarno, Iga Grabecka

Kategoria: gimnazjum
I miejsce - Katarzyna Kolasa
II miejsce - Weronika Stokłosa
III miejsce - Patrycja Przystał
Nagrodę specjalną wójta gminy Przeciszów zdobyła Alek-
sandra Bernaś.
Zwycięzcą oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Łukasz Fuczek

Anieli w niebie śpiewają!
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OJCZYZNĘ KOCHAM BARDZIEJ NIŻ 
WŁASNE SERCE - to słowa kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego.

Kto może zaszczepić miłość do Ojczy-
zny? Zaczynamy od najmłodszych lat dziec-
ka. Pierwszymi osobami są rodzice i dziad-
kowie. Każdy maluch umie odpowiedzieć 
na pytania:

Kto ty jesteś?
Polak mały!
Jaki znak twój?
Orzeł biały!
Gdzie ty mieszkasz ?
Miedzy swymi!
W jakim kraju?
W polskiej ziemi!
Czym ta ziemia?
Mą Ojczyzną! 
Czym zdobyta?
Krwią i blizną!
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze! 
A w co wierzysz ?
W Polskę wierzę! 

W oryginale wiersz kończy się słowami:
Coś ty dla Niej?

Wdzięczne dziecię! 
Coś Jej winien?
Oddać życie!

Autor: Władysław Bełza 
Uczniowie w szkole na lekcjach języka 

polskiego i historii dowiadują się o boha-
terstwie Polaków, walczących od pokoleń 
o wolność i niepodległość naszego kraju. 
Dzieci poznają symbole narodowe, a na 
zajęciach plastycznych wykonują ich obra-
zy. W szkole, co roku odbywają się akade-
mie z okazji Święta Niepodległości i Święta 
Konstytucji 3 Maja, a w kościele koncerty 
pieśni patriotycznych. Składane są też kwia-
ty i zapalane znicze pod tablicami pamięci. 

Mówimy o zabytkach w naszej miejsco-
wości, które przypominają nam skąd jeste-
śmy. Warto tutaj przytoczyć ważne wyda-
rzenie dotyczące odbudowy kapliczki przy 
ulicy Cichej. 

To właśnie  absolwenci naszej szkoły, 
obecnie studenci historii i prawa, postano-
wili wykonać album kapliczek i podjęli sta-
rania odbudowy najbardziej zniszczonej. 
Trwało to kilka lat, ale zakończyło się suk-
cesem. Z dumą uczestniczyli w poświęce-
niu tego obiektu. 

Patriotyzm to nie tylko słowa, ale czyny 
na miarę naszych możliwości.

Dzisiaj, gdy mamy tak niewiele czasu, 
często zapominamy o tym, że są wśród nas 
babcia i dziadek, którzy mogą przekazać 
nam i naszym dzieciom prawdziwe treści 
historyczne, jakich nie wyczytamy z żadnej 
ksiązki. Pamiętajmy o tym!

Narodowa pamięć i patriotyczna trady-
cja to wartości niezwykle cenne, kształtują-
ce osobowość młodego człowieka.

Zespół Śpiewające Jeziora od wielu lat 
realizuje zadanie nauki pieśni patriotycz-
nych. Zwieńczeniem wielogodzinnych prób 
są koncerty. Każdy występ przygotowany 
jest w oparciu o wiedzę historyczną, związa-
ną z najważniejszymi wydarzeniami z naszej 
przeszłości. Stroje w biało-czerwonych bar-
wach dodają tym występom narodowego 
wyrazu. Zespół kilkakrotnie uczestniczył w 
Małopolskich Przeglądach Pieśni Patriotycz-
nych, organizowanych w Krakowie. Każdy 
taki występ wiąże się z ogromnymi emocja-
mi, spotkaniami z  młodzieżą z całej Mało-
polski, wymianą doświadczeń.

Nauka pieśni patriotycznych oraz wspól-
ny śpiew, chociaż to jeszcze nie bohater-
stwo, jest przejawem patriotyzmu. Śpiew 
to piękna demonstracja uczuć i deklaracja 
postawy: JESTEM POLAKIEM..., pamiętam...., 
nie zapomnę! 

Urszula Daczyńska

Wychowanie patriotyczne – 
hobby czy obowiązek?

Zespół Śpiewające Jeziora  prowadzony przez Urszulę Daczyńską.
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aktualnieNie zwalniając tempa 15 modelarzy, 
działających w klubie modelarskim Orzeł, 
wzięło udział w XIV Wojewódzkim Krasno-
stawskim Konkursie o Grand Prix Małego 
Modelarza, Konkursie Modeli Kartono-
wych i Plastikowych oraz Pucharze Polski 
klas „C” Naviga. To wielkie modelarskie 
wydarzenie odbyło się w dniach 21-23 
listopada w Krasnostawskim Domu Kul-
tury. Wielkim sukcesem zakończyły się te 
zmagania konkursowe dla przeciszow-
skich modelarzy!

Choć aura na zewnątrz nie rozpiesz-
czała, w salach Domu Kultury było bardzo 
gorąco. To za sprawą pięknych modeli, które 
zostały zaprezentowane w konkursie. Nasi 
modelarze zaprezentowali 30 modeli karto-
nowych w wielu kategoriach, rywalizując z 
najlepszymi pasjonatami z terenu całej Pol-
ski. Poziom prezentowanych prac był bar-
dzo wysoki, ale przeciszowscy modelarze 
i tym razem nie zawiedli! W wielu katego-
riach zdobyli miejsca na podium. 

W konkursie modeli kartonowych 
wśród zwycięzców znaleźli się:

Piotr Zieliński, który zdobył pierwsze 
miejsce modelem samochodu osobowego 
Volvo 244 oraz drugie miejsce samolotem 
De Havilland Mosquito mk. VI.

Podobnym wynikiem może pochwalić 
się Wojciech Bochenek, który na podium 
stanął dwukrotnie, zdobywając pierw-
sze miejsce w kategorii figurek za model 
Urlich Von Jungingen oraz drugie miejsce 

za model rakiety Proton. Dodajmy, że model 
rakiety jest wykonany jako model z oddziel-
nymi członami, a wewnątrz mieści się son-
da!!! Kolejnym sukcesem może pochwalić 
się Iga Wawrzyk, która za model czołgu T-40 
zdobyła trzecie miejsce.

Nasi najmłodsi modelarze z Piotro-
wic również zdobyli zasłużone miejsca na 
podium. Wśród zwycięzców znaleźli się: 
Kamil Gorzkowski, który w kategorii śmi-
głowce zdobył pierwsze miejsce, a za model 
rakiety Saturn V zdobył trzecią pozycję. Suk-
cesem może się także pochwalić Marcin 
Pieczonka, który za model latarni w Świno-
ujściu zdobył drugie miejsce. Mateusz Maj 
wykonał model figurki Brazil 2014, za którą 
zdobył trzecie miejsce w kategorii figurek.

W konkursie 
okrętów klas „C” 
Naviga wziął udział 
Łukasz Fuczek, któ-
ry modelem bry-
tyjskiego krążow-
nika HMS „Colom-
bo” zdobył  z ło -
t y  m e d a l  u z y -
skując 95,00 pkt. 
Ten wynik będzie 
jedną z przepu-
stek do wzięcia 
udziału modelu w 
przyszłorocznych 
M i s t r z o s t w a c h 
Europy!

Drugim z okrę-
tów zaprezentowanych przez Łukasza był 
amerykański okręt podwodny USS „Dallas”, 
który osiągnął wynik 89,00 pkt, uzyskując 
trzecie miejsce.

Jednocześnie wielkim zaskoczeniem 
było zdobycie Grand Prix wydawnictwa 
Dom Bumagi z Ukrainy za model HMS 
„Colombo”.

Łukasz zdobył również II Puchar Polski 
Marszałka Województwa Lubelskiego.

Konkurs w Krasnymstawie był także 
dobrym miejscem na promocję kolejnej 
edycji konkursu w Przeciszowie, który odbę-
dzie się w połowie września 2015 roku. Już 
teraz zapraszamy!

Łukasz Fuczek

„Orły” poszybowały bardzo wysoko

18 października cykliści zorganizowali uroczyste podsumo-
wanie sezonu rowerowego w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczyn-
kowym Karpik w Graboszycach. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 
cyklistów i zaproszonych gości, wśród których prezes Stowarzysze-
nia Cyklistów Jerzy Borowczyk serdecznie przywitał i podziękował 
za współpracę wójtowi gminy Przeciszów Bogdanowi Cuberowi, 
przewodniczącemu Rady Gminy Przeciszów już poprzedniej kaden-
cji Tomaszowi Kosowskiemu, prezesowi OSP Przeciszów Józefowi 
Puziakowi oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Ewie Gło-
gowskiej, za wspólne działania w promowaniu turystyki rowero-
wej, a szczególnie przy organizacji VII Zlotu Rowerowego w Dolinie 
Karpia, który odbył się 13 lipca z udziałem ponad 400 osób, nie 
tylko mieszkańców naszej gminy. Na spotkaniu z wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej prezes Jerzy Borowczyk oraz członko-
wie stowarzyszenia Marian Kocemba i Jan Kajdas podsumowali 
sezon rowerowy. Zaprezentowano zdjęcia oraz filmy z wyjazdów 
rowerowych m.in. na wyspę Bornholm w Danii, rajd rowerowy 
Przemyśl – Zakopane, wczasy rowerowe w Bieszczadach, rajdy 

w Osieku, Piotrowicach i Przeciszowie. Marian Kocemba zaprosił 
obecnych do odwiedzin jego Izby Regionalnej Doliny Karpia w 
Osieku, którą już otworzył. Na ten temat piszemy w tym wydaniu 
WGP i zachęcamy do lektury! Spotkanie to było nie tylko sposob-
nością do wspólnych rozmów, ale również wspaniałej zabawy przy 
zespole muzycznym Magia.

Cykliści, jak co roku, zorganizowali 19 grudnia spotkanie wigilij-
ne, w którym wzięło udział 30 osób. W trakcie wigilijki wójt Bogdan 
Cuber podziękował cyklistom za aktywność w życiu społecznym 
gminy Przeciszów, propagowanie zdrowego stylu życia, turystyki 
rowerowej, pomoc przy organizowanych gminnych imprezach kul-
turalnych. Cykliści w czasie rozmów planowali już kolejne wyjazdy 
rowerowe na przyszły rok. Było łamanie się opłatkiem, wzajemne 
życzenia świąteczne i noworoczne oraz śpiewanie kolęd. Miłośnicy 
dwóch kółek gratulowali wójtowi wygranych wyborów samorzą-
dowych i deklarowali dalszą współpracę.

Jan Kajdas

Co słychać u Cyklistów?
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Rozstrzygnięto konkurs plastyczny 
„Bezpieczna droga do szkoły”, zorganizo-
wany przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Przeciszowie. Wpłynęło na niego ponad 
100 prac wykonanych różnymi technikami 
plastycznymi. 

Jury w składzie: Agata Nowak – arty-
sta plastyk, Sławomir Habas – komendant 
Komisariatu Policji w Zatorze oraz Patrycja 
Kuwik i Martyna Frączek–Paszuda, doko-
nało oceny prac i wyłoniło następujących 
laureatów:

Kategoria klasa I – III
I miejsce – Wiktoria Szczęśniak
II miejsce – Szymon Noworyta
III miejsce – Aleksandra Sałaciak
Wyróżnienie – Wiktoria Kocjan

Kategoria Klasa IV – VI
I miejsce – Aleksandra Piętka
II miejsce – Klaudia Tobiczyk
III miejsce – Zuzanna Michałek
Wyróżnienie – Mateusz Maj

Bezpieczniej w drodze do szkoły

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz 
nagrody książkowe. Wystawę nagrodzo-
nych prac można obejrzeć w hallu Domu 
Kultury w Przeciszowie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeci-
szowie dziękuje dyrektorom szkół, nauczy-
cielom oraz dzieciom za udział w konkursie.

GBP Przeciszów

We wrześniu „Gazeta Krakowska” 
ogłosiła kolejną już, VIII edycję konkur-
su plastycznego „Bezpieczna droga do 
szkoły”. Do udziału w nim zaproszono 
uczniów ze szkół podstawowych całego 
województwa małopolskiego. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Przeciszowie wraz 
z nauczycielami zdecydowali o przystą-
pieniu do konkursu, tym bardziej, że już 
w przeszłości byli jego laureatami. Nasza 
szkoła okazała się najlepszą i wygrała ten 
konkurs!

Patronem konkursu było wydawnictwo 
Polskapresse sp. z o.o., Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, PZU, Straż Miejska, GDDiA i Ter-
my Białka. Celem kolejnych edycji jest upo-
wszechnianie wśród uczniów szkół podsta-
wowych znajomości przepisów ruchu dro-
gowego oraz zasad bezpiecznego korzysta-
nia z infrastruktury komunikacyjnej.

Tworzenie prac plastycznych zbiegło 
się w czasie z działaniami szkoły w zakre-
sie akcji Odblaskowa Szkoła, będąc jego 
świetnym uzupełnieniem. Zresztą od wie-
lu lat bezpieczeństwo na drodze to jedna z 
nadrzędnych idei działań wychowawczych 

szkoły w Przeciszowie. Uczniowie, tworząc 
swoje prace, wykorzystywali różne techni-
ki, uzyskując wspaniałe efekty. Warto dodać, 
że do udziału w konkursie zaangażowali się 
wszyscy uczniowie.

Wykonane prace przesłano do Krakowa, 
gdzie zostały poddane ocenie jury. 24 paź-
dziernika, przedstawiciel gazety poinformo-
wał dyrektor Urszulę Momot, że w ocenie 
jury, twórczość naszych uczniów okazała 
się najciekawszą z kilku tysięcy nadesłanych 
prac z całej Małopolski. 

W konsekwencji tego Szkoła Podstawo-
wa w Przeciszowie wygrała tegoroczną edy-
cję konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. 
Nagrodą dla szkoły jest stół do tenisa stoło-
wego. W  kategorii wiekowej pierwsze miej-
sce zdobyła klasa IV z naszej szkoły. Nagro-
dą dla klasy IV było zaproszenie na uroczy-
stość podsumowania konkursu do Term w 
Białce Tatrzańskiej, połączone z kąpielą w 
miejscowych basenach oraz odtwarzacz 
DVD. Dodatkową nagrodą dla najlepszej 
klasy jest karnet na całodniowy pobyt w 
obiektach Terma Białka do wykorzystania 
w przyszłości. 

Gala podsumowująca konkurs odby-
ła się 5 listopada, najpierw cześć oficjal-
na, chociaż trzeba przyznać, że atmosfera 
panująca na sali nic wspólnego z tą nazwą 
nie miała. Raz po raz rozlegało się gromkie 
hasło „WSZYSTKIE LASKI NOSZĄ ODBLASKI, 
A CHŁOPAKI FAJOWE KAMIZELKI ODBLA-
SKOWE”, które z pewnością na długo utkwi 
w pamięci dzieci. 

Warto podkreślić ogromne zaangażo-
wanie uczniów i nauczycieli, które zapro-
centowało tak atrakcyjnymi nagrodami. 
Wiele ciepłych słów można było też usły-
szeć od organizatorów konkursu, dla któ-
rych nasza szkoła jest synonimem „rzetel-
nej roboty”.

Konkurs „Bezpieczna droga do szkoły” 
to nie tylko prace plastyczne, ale głębsze 
przesłanie. Chodzi o to by zaszczepić w spo-
łeczeństwie nawyk noszenia odblasków i 
bycia widocznym na drodze, a także o to, 
by dzieci od najmłodszych lat były świa-
domymi uczestnikami ruchu drogowego. 

Dziękujemy wójtowi za ufundowanie 
przejazdu na uroczystość podsumowania 
konkursu.         l

Wszystkie laski noszą odblaski, a chłopaki 
fajowe kamizelki odblaskowe!
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Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do 
wzięcia udziału w bezpłatnym doradztwie z zakresu 
księgowości, prawa oraz marketingu i biznespla-
nu!!!

Chcesz założyć firmę? Nie masz pomysłu na biznes? 
Prowadzisz firmę, masz wiele wątpliwości? 

Przyjdź, zapytaj eksperta i skorzystaj z darmowej fa-
chowej porady!!!

Nie czekaj i już teraz zapisz się na konsultacje!!! 

Usługi doradcze realizowane są w ramach Projektu 
KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość… 
Skierowane są one do mieszkańców gmin biorących 
udział w Projekcie tj. Zator, Przeciszów, Brzeźnica, 
Polanka Wielka, Osiek prowadzących lub zamierzają-
cych prowadzić działalność gospodarczą oraz przed-
siębiorców mających siedzibę lub oddział na terenie 
w/w gmin. Usługi doradcze prowadzone są w formie 
spotkań indywidualnych. Termin spotkania i godziny 
ustalane są indywidualnie z każdą osobą. 

Zapisy poprzez stronę internetową www.caz.zator.pl - 
zakładka „Szkolenia i poradnictwo”

Więcej informacji pod nr. tel. 33 8412 215 wew. 43 
oraz w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym: ul. 
Długa 6 Dom Kultury pokój nr1, tel. 33 488 02 42, 
email: przeciszow.caz@gmail.com 

Staże dla osób bezrobotnych
Zapraszamy osoby bezrobotne zameldowane na tere-
nie gmin : Zator, Przeciszów, Polanka Wielka, Osiek, 
Brzeźnica, chcące skorzystać z programu stażowego 
w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa 
na przyszłość… oraz  pracodawców zainteresowa-
nych przyjęciem osób bezrobotnych na staż  do skła-
dania wymaganych dokumentów do Zatorskiej Agen-
cji Rozwoju sp. z o. o. 

Staż trwa 3 miesiące. Pracodawca zobowiązany jest 
po zakończonym stażu zatrudnić stażystę na okres co 
najmniej 1 miesiąca na umowę o pracę. O organiza-
cję stażu mogą ubiegać się podmioty mające siedzibę 
lub oddział firmy na terenie powiatu wadowickiego i 
oświęcimskiego. 

Wnioski dostępne na stronie internetowej www.caz.
zator.pl  - zakładka „Staże”. Więcej informacji patrz jak 
wyżej.

CO SŁYCHAĆ W PROJEKCIE SZWAJCARSKIM?

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół w 
Przeciszowie - Podlesiu realizowali w roku szkolnym 2013/2014 
zadania programu edukacyjnego „Zdrowe Jedzenie w Mojej 
Szkole i na Moim Stole”, organizowanego przez Fundację Partner-
stwo dla Środowiska i Carrfour Fundation. W ramach konkursu 
na małe granty, po przedstawieniu planu działań, otrzymaliśmy 
dofinansowanie na realizację programu. 

W ramach przedsięwzięcia podjęto szereg działań edukacyj-
nych, promocyjnych i praktycznych, zmierzających do poprawy 
żywienia naszych uczniów. Na wstępie przeprowadzono ankietę, 
badającą preferencje i nawyki żywieniowe uczniów oraz szkolny 
audyt żywieniowy. Okazało się, że najwięcej do zrobienia mamy 
w dwóch obszarach tematycznych: drugie śniadanie ucznia i skle-
pik szkolny.

W ramach realizacji programu odbyły się w szkole między inny-
mi: spotkania z dietetykiem, konkurs na rymowankę promującą 
zdrowe odżywianie, wystawa literatury, zdrowy pokaz mody w 
Dniu Ochrony Środowiska. Opracowano Szkolny Kodeks Zdrowego 
Odżywiania i umieszczono go na gazetce ściennej. Uczniowie wraz 
z wychowawcami celebrowali wspólne, zdrowe, drugie śniadania. 

Dużo radości sprawiła najmłodszym uczniom akcja „Poranek 
śniadaniożercy”. Z okazji Dnia Dziecka rodzice zaserwowali nam 
zdrowy poczęstunek jogurtowo – owocowy. Celem wywołania 
u uczniów apetytu na owoce, a odwrócenia uwagi od słodyczy, 
sklepik szkolny otrzymał nową nazwę Wesołe Jabłuszko. Aby uła-
twić uczniom odróżnienie dobrej żywności od niezdrowej,  półki 

ze zdrowym jedzeniem w sklepiku szkolnym ozdobiono uśmiech-
niętymi jabłuszkami. Ponadto szkoła od kilku lat realizuje też inne 
programy promujące zdrowie: „Mleko w szkole”, „Żyj smacznie i 
zdrowo”, „Trzymaj formę”.

Działania dotyczące zdrowego odżywiania i stylu życia są kon-
tynuowane w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym. Pozostaje 
mieć nadzieję, że przyczynią się one do poprawy  nawyków żywie-
niowych uczniów, którzy w trosce o własne zdrowie będą odżywiać 
się prawidłowo. 

Jolanta Chmura

Zdrowe jedzenie na co dzień

Pierwszaki prezentują zdrową żywność!
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Dobiegła końca piąta edycja konkursu Odblaskowa Szkoła. 
Konkursu mającego na celu edukację dzieci i młodzieży w zakre-
sie poprawy bezpieczeństwa na drodze. 26 listopada organi-
zatorzy ogłosili wyniki konkursu. Spośród 379 szkół biorących 
udział w konkursie wyłoniono 10 laureatów. W tym zaszczytnym 
gronie znalazła się reprezentująca naszą gminę Szkoła Podsta-
wowa im. Ignacego Fika. Na liście laureatów uplasowaliśmy się 
na VI miejscu będąc jednocześnie najlepsza szkołą w powiecie 
oświęcimskim. Dla nas, społeczności szkolnej, wynik ten jest 
wielkim sukcesem.

W tegoroczną edycję konkursu zaangażowani byli wszyscy 
uczniowie naszej szkoły, ich rodzice oraz nauczyciele. Liczba imprez 
i zakres działań była znacznie większa niż w poprzednich edycjach. 
W trakcie trwania konkursu, to jest od początku września do koń-
ca października, zrealizowaliśmy ponad dwadzieścia przedsię-
wzięć. Były to: imprezy środowiskowe, spotkania z policjantami 
i strażakami, udział w kontrolach drogowych, konkursy wiedzy, 

konkursy plastyczne, zajęcia pozalekcyjne w szkolnym miastecz-
ku komunikacyjnym.

Sukcesem tego konkursu, obok wysokiej lokaty naszej szko-
ły, jest fakt, że w gminie akcja objęła nie tylko uczniów, lecz za ich 
pośrednictwem dotarła do rodzin, sąsiadów, organizacji uczestni-
czących w życiu społecznym. 

Rosnąca w ciągu ostatnich lat liczba wypadków z udziałem pie-
szych wskazuje na konieczność wdrożenia rozwiązań, które odwró-
cą tę tendencję. Niestety nadal rzadkością jest noszenie elementów 
odblaskowych przez pieszych i rowerzystów. Prowadzone od kilku 
lat działania edukacyjne, m.in. takie jak kolejne edycje konkursu 
Odblaskowa Szkoła, skutkują wzrostem świadomości zagrożeń i 
coraz powszechniejszym używaniem elementów poprawiających 
widoczność. Formuła konkursu sprzyja powiększaniu zasięgu akcji 
edukacyjnej. 

Małgorzata Matyja

Finał Odblaskowej Szkoły w Małopolsce

Ogólnopolski Festiwal Tenisa Stołowego
W finale wojewódzkim w Olkuszu, który odbył się 19 listopada 

naszym reprezentantom udało się wywalczyć miejsca na podium 
po bardzo dobrej grze. Cieszy postawa Zuzi Staszczak, która wygra-
ła swoją kategorie, Patryka Anteckiego, zajmującego IV miejsce 
po świetnej walce oraz Przemka, znajdującego się na najniższym 
stopniu podium. Gratulujemy i czekamy na kolejne dobre występy 
naszych pingpongistów.

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wadowickie-
go na piątkę
Piotrowiczanie udali się 11 listopada do pobliskiej Choczni, by 

rywalizować w Otwartych Mistrzostwach Powiatu Wadowickiego 
(organizowanym również z okazji 11 Listopada). Turniej okazał się 
strzałem w dziesiątkę. Agata Ortman w swojej kategorii była bez-
konkurencyjna, podobnie jak Przemek. Zuzia musiała uznać wyż-
szość koleżanki ze Skawiny (nomen omen tej samej, która wyelimi-
nowała ją dwa dni wcześniej w Zakliczynie), zajmując drugą lokatę. 
Gratulujemy i czekamy na kolejną porcję wrażeń. 

Grzegorz Moskała, Zuzanna Staszczak, Filip 
Papież oraz Damian Korczak zwycięzcami IV 
Otwartych Mistrzostw Gminy Przeciszów w 
Tenisie Stołowym!
W stawce 54. zawodników z ponad dziesięciu miejscowości i 

miast najlepszymi w IV Otwartych Mistrzostw Gminy Przeciszów 
w Tenisie Stołowym okazali się wyżej wymienieni zawodnicy. Z 
roku na rok turniej, który miał miejsce 9 listopada, staje się coraz 
bardziej prestiżowy oraz bardziej medialny. W tym roku zawitała 
do nas znów czołówka zawodników ze szczebla wojewódzkiego. 
Po raz pierwszy relację z turnieju można obejrzeć dzięki serwiso-
wi kulturalnypowiat.pl, który patronował turniejowi. Co do samych 
zmagań przy stołach to jak zwykle nie zabrakło zaciętych pojedyn-
ków i pięknych wymian. Turniej odbył się w miłej i sympatycznej 
atmosferze. Bardzo dziękujemy za świetne zmagania sportowe i 
do zobaczenia w przyszłym roku. 

Pierwsze szóstki:
 Młodzik:
1.Damian Korczak AS Progres Kraków

2.Łukasz Broszkiewicz KTS Lędziny

3.Kamil Czapla

4.Zuzanna Staszczak LKS Piotrowice

5.Michalina Kasprzyk LUKS Skrzyszów

6.Przemysław Foksiński LKS Piotrowice

Kadet:

1.Filip Papież UKS Limanowa

2.Mateusz Zębala KS Bronowianka Kraków

3 Grzegorz Moskała CKiS Skawina

4. Adam Gutkowski MKS Skawa Wadowice

5. Agata Ortman LKS Piotrowice

6.Maciej Filek MKS Skawa Wadowice

Kobiety:

1. Zuzanna Staszczak LKS Piotrowice

2. Michalina Kasprzyk LUKS Skrzyszów

3. Aleksandra Warpacha MKS Skawa Wadowice

4. Agata Ortman LKS Piotrowice

5. Paulina Adamus CKiS Skawina

5. Alicja Lelek CKiS Skawina

Open:

1. Grzegorz Moskała CKiS Skawina

2. Marcin Bodnar KTS Spytkowice

3. Maciej Nalepa UKS Kozmice Wielkie

4. Filip Papież UKS Limanowa

5. Paweł Lelek CKiS Skawina

6. Mateusz Zębala KS Bronowianka Kraków                l

Ping-pongowe wieści
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inaw sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopa-

trzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r ,poz. 594 z późn.
zm), oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzeniu ścieków (tj. 
Dz.U. z 2006r Nr 123 poz.858 z późn. zm.)

Rada Gminy Przeciszów uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożone przez Gmin-
ny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały. 

Uchwała nr II/12/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 3 grudnia 2014r.
§ 2. Taryfy obowiązują od dnia 01 stycznia 2015r. do 31 grud-

nia 2015r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się:
1.Wojtowi Gminy Przeciszów.
2.Kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

w Przeciszowie.
§ 4. Taryfy podlegają podaniu do publicznej wiadomości 

poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, poprzez ogłosze-
nie jej treści w prasie lokalnej, a także poprzez zamieszczenie jej 
treści na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie

Cena / 
stawka Jednostka 

miaryz 
VAT

2 3 4 5 6
Grupa I

Gospodarstwa domowe, 
przemysłowi i odbiorcy 
pozostali

- cena wody za zł/m³  

- stawka opłaty 
abonamentowej

(na odbiorcę w zł/m-c)
1) W rozliczeniach w oparciu 

o wskazania wodomierza 
głównego

2) W rozliczeniach o 
wskazania wodomierza 
       dodatkowego, 

mierzącego    
       ilość wody 

bezpowrotnie 
       zużytej

3) w rozliczeniach na 
podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wodu

 

3,95

4,30

3,80

2,00

4,27

4,64

4,10

2,16

zł/m3

zł/odb/m-c

zł/odb/m-c

zł/odb/m-c

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie

Cena / 
stawka Jednostka 

miaryz 
VAT

2 3 4 5 6
Gospodarstwa domowe, 

przemysłowi i poza 
przemysłowi.

- cena za 1m³ odprowadzo-
nych ścieków

- stawka opłaty 
abonamentowej

7,35

-

zł/m3

-

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Załącznik do uchwały nr II/12/14 Rady Gminy Przeciszów 
z dnia 3 grudnia 2014r.
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Zarówno Przeciszovia jak i LKS Piotrowice bez większych 
fajerwerków zakończyli rundę jesienną. O ile dla tych drugich 
nie ma to wielkiego znaczenia, bo występują w najniższej kla-
sie rozgrywkowej, to zespół z Podlesia będzie miał tej zimy o 
czym myśleć. 

Trzy zwycięstwa, trzy remisy oraz pięć porażek, takim bilansem 
meczowym po pierwszej części sezonu legitymują się podopiecz-
ni Krzysztofa Barcika. Zapewne apetyty kibiców, działaczy a nawet 
samych piłkarzy przed rozpoczęciem sezonu były o wiele więk-
sze. Zwłaszcza, że do szóstej kolejki nasz zespół spisywał się cał-
kiem przyzwoicie zdobywając aż jedenaście punktów. Serię pięciu 
meczów bez porażki przeciszowianom w siódmej kolejce w Bobrku 
przerwał miejscowy LKS wygrywając 2:0. Od tego momentu ekipa 
z Podlesia przeszła małe załamanie formy tym razem notując kolej-
ną  serię spotkań tyle, że tym razem bez zwycięstwa. 

Ostatecznie Przeciszovia zakończyła rundę jesienną na ósmej 
pozycji. Zespół prowadzony przez Krzysztofa Barcika w 11 spotka-
niach  zgromadził 12 punktów, zdobywając przy tym 21 bramek i 
tyle samo tracąc.

Z podobnym bilansem co Przeciszovia, tyle że w Klasie B, roz-
grywki jesienne zakończyła ekipa LKS – u Piotrowice. Zespół pro-
wadzony przez Szymona Porębe w dziesięciu spotkaniach odniósł 
trzy zwycięstwa, dwa remisy, a w pięciu spotkaniach musiał uznać 
wyższość rywali.

Na tym podobieństwa jednak się kończą, bowiem runda jesien-
na dla piotrowiczan ułożyła się zgoła inaczej, aniżeli dla przeciszo-
wian. Po słabym początku sezonu, w którym pokonali tylko Koronę 
Harmęże niewiele wskazywało, że będą w stanie nawiązać jakąkol-
wiek walkę o środkowe rewiry tabeli. Dopiero od siódmej serii spo-
tkań wśród kibiców w Piotrowicach wróciły optymistyczne nastroje. 
Wówczas nasz zespół odniósł ważne zwycięstwo nad walczącym o 
awans Hejnałem Kęty 3:2. 

Ta dobra gra w końcówce rundy jesiennej spowodowała, że 
LKS Piotrowice na koniec roku zajmuje ósmą pozycję w tabeli. Na 
swoim koncie zgromadzili 11 punktów z ujemnym bilansem dwóch 
bramek. Ten stan podopiecznym Szymona Poręby nie pozwala już 
myśleć o walce o awans do Klasy A, pozostała jednak realna szansa 
walki o najniższy stopień podium.

Bartłomiej B. Kasperczyk

Bliźniaczy występ Przeciszovii i Piotrowic

Przeciszovia Przeciszów - LKS Gorzów  1:2
Przeciszovia Przeciszów - Iskra Brzezinka  6:0
LKS Rajsko - Przeciszovia Przeciszów  0:0
Przeciszovia Przeciszów - Solavia Grojec  4:3
Zgoda Malec – Przeciszovia Przeciszów  1:1
Przeciszovia Przeciszów - Pogórze Gierałtowice 4:2
LKS Bobrek - Przeciszovia Przeciszów  2:0
Przeciszovia Przeciszów - Strumień Polanka Wielka 2:2
LKS Jawiszowice - Przeciszovia Przeciszów  2:0
Przeciszovia Przeciszów - Zatorzanka Zator 1:3
Orzeł Witkowice - Przeciszovia Przeciszów  4:2

Wyniki Przeciszovii w rundzie jesiennej:

LKS Piotrowice - LKS Palczowice   2:2
Sygnał Włosienica - LKS Piotrowice  6:1
LKS Piotrowice - Korona Harmęże  10:0
LKS Bulowice - LKS Piotrowice   4:2
LKS Piotrowice - Zaborzanka Zaborze  1:3
Skawa Podolsze - LKS Piotrowice   4:0
LKS Piotrowice - Hejnał Kęty   3:2
LKS Poręba Wielka - LKS Piotrowice  3:3
LKS Piotrowice - Puls Broszkowice  3:1
LKS Głębowice - LKS Piotrowice   3:1

Wyniki LKS Piotrowice w rundzie 
jesiennej:

1. LKS Bobrek   11  29  40-13
2. LKS Gorzów   11  27  27-11
3. Zatorzanka Zator  11  22  23-12
4. LKS Rajsko   11  21  24-7
5. LKS Jawiszowice  11  18  19-17
6. Strumień Polanka Wielka 11  16  24-16
7. Orzeł Witkowice  11  12  21-29
8. Przeciszovia Przeciszów 11  12  21-21
9. Zgoda Malec  11  11  16-20
10.Iskra Brzezinka  11   9  12-40
11.Pogórze Gierałtowice 11   8  10-25
12.Solavia Grojec  11   3  15-41

Tabela Klasy A

1. Skawa Podolsze   10  26  37-6
2. LKS Bulowice   10  21  28-12
3. TS Hejnał Kęty  10  21  30-15
4. LKS Głębowice  10 19  18-9
5. LKS Poręba Wielka  10  18  27-17
6. Sygnał Włosienica  10  16  26-17
7. Zaborzanka Zaborze   10  12  25-20
8. LKS Piotrowice  10  11  26-28
9. LKS Palczowice  10   8  20-33
10.Puls Broszkowice  10   7  19-33
11.Korona Harmęże  10   0   4-70

Tabela Klasy B
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Czy prywatny monitoring jest legalny? Czy musi być zgoda 
sąsiadów na nagrywanie również części ich działki? Czy filmy z 
nagrania można wykorzystywać w dowolny sposób? Co na to 
przepisy prawa?

Nagrania z monitoringu zdjęcia, filmy wizerunki osób są danymi 
osobowymi, których przetwarzanie tzn. miedzy innymi, zbieranie, 
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie jest zabronione pod 
groźbą kary ustawą o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), za 
dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidenty-
fikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.  Na 
bazie tej ustawy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobo-
wych uważa, że monitoring uruchomiony przez osobę fizyczną np. 
na własnej nieruchomości, który obejmuje również część posesji 
sąsiednich, a nawet miejsc publicznych np. drogi jest legalny, ale 
pod warunkiem, że głównym celem  osoby nagrywającej jest ochro-
na swojej własności, zdrowia i życia swojego i członków rodziny. 
Uzyskane w ten sposób nagrania mogą posłużyć jako dowody na 

policji, w prokuraturze czy sądzie zarówno w sprawach karnych jak 
i cywilnych, świadczące o różnego rodzaju naruszeniach prawa.

Pogląd ten potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej w wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r (sprawa C-212/13 ) oświad-
czając, że nagrywający otoczenie swojego domu w celu ochrony 
własności, zdrowia i życia nie musi mieć zgody nagranych osób na 
przetwarzanie ich danych osobowych, czyli nagrywanie przecho-
wywanie, zbieranie itp.

Nagrywający nie może jednak tych danych (zdjęć, filmów) 
wykorzystywać w inny sposób niż to opisałem wyżej, np. rozpo-
wszechniać, aby ośmieszyć nagrane osoby lub w inny sposób naru-
szyć ich dobra osobiste takie jak: cześć, wizerunek lub w inny spo-
sób wyrządzić im szkodę. W takim przypadku nagrane osoby na 
drodze postępowania cywilnego zgodnie z art. 24 kc mogą żądać 
zadośćuczynienia.

Podsumowując, każdy może korzystać z nowoczesnych tech-
nologii w tym z monitoringu, ale tylko w określonym celu.

Jan Kajdas

Sąsiad na cenzurowanym?

20 września - na terenie Piotrowic 
mieszkaniec naruszył nietykalność cielesną 
swojego kuratora sądowego. 16 paździer-
nika - nieznany sprawca w godzinach popo-
łudniowych wszedł przez otwarte drzwi do 
jednego z domów przy ul. Kasztanowej w 
Piotrowicach, wykorzystując nieobecność 
domowników spenetrował dom i skradł 
znalezioną biżuterię. 16 października - na 
terenie Piotrowic zatrzymano nietrzeźwą 
mieszkankę kierującą samochodem osobo-
wym. 27 października - w godzinach połu-
dniowych nieznani sprawcy wykorzystując 
nieobecność w domu samotnie mieszka-
jącej starszej pani w Przeciszowie przy ul. 
Wąskiej, włamali się do jej domu i spenetro-
wali wnętrze. 6 listopada – ujawniono wła-
manie do koparki, stojącej na terenie placu 
jednej z firm w Przeciszowie. Skradziono 
kilka elementów z wyposażenia tej maszy-
ny. 15 listopada – do kraju sprowadzono 
z Wielkiej Brytanii kilkudziesięciu mężczyzn 
poszukiwanych przez polską policje. Wśród 
nich był poszukiwany przez komisariat w 
Zatorze mieszkaniec Przeciszowa, ścigany 
za przestępstwa narkotykowe. Jego adres  
pobytu w Anglii ustalili nasi kryminalni i 
wszczęli procedurę, której finałem było 
wystawienie Europejskiego Nakazu Aresz-
towania. Mężczyzna trafił do aresztu. 

KRONPOL

DROGI GMINNE 
I. Przeciszów

Odpowiedzialny – sołtys Władysław Kozub 
- tel .kom. 509 646 129

Odśnieża Kółko Rolnicze Przeciszów – tel. 
(33)8413-288  

Tokarz Bogusław – tel. kom. 660 373 465

Wójcik Stanisław – tel. kom. 696 626 033

II. Las

Odpowiedzialny – sołtys p. Józef  Płonka – 
tel.(33)8413549

K ó ł k o  R o l n i c z e  P r z e c i s z ó w  –  t e l . 
(33)8413-288

 Tokarz Bogusław – tel. kom. 660 373 465

Wójcik Stanisław – tel. kom. 696 626 033

III. Piotrowice

O d p o w i e d z i a l n a  –  s o ł t y s  K r y s t y -
n a  S m a j e k  –  t e l .  ( 3 3 )  8 4 1 4 - 1 4 4  
Odśnieża Zając Czesław – tel. kom. 
602 641 827

DROGI POWIATOWE : nr 
1895K, 1762K, 1899K

(Przeciszów –ul. Podlesie , Las –ul. Leśna , 
Piotrowice –ul. Andrychowska i ul. Lipowa )

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzy-

Kto odśnieża drogi?
sowego  w Oświęcimiu – tel.33 8448980, 

Odśnieża Zakład Budowlano Inżynieryjny 
Zdzisław Flejtuch  ul. Długa 324  Przeciszów    

Zdzisław Flejtuch – tel. kom. 602 796 898 

DROGA WOJEWÓDZKA nr 
949

Przeciszów ul. Szkolna , ul. Brzozowa

Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z 
siedzibą w Rząsce ul. Sucha 44

D yżur y całodobowe tel.  służbow y:  
12- 285-51-26,

Sławomir Dyba - tel. kom. 694-487-830,

Anna Iskierka – tel. kom. 512-046-778

Odśnieża P.B.D.-M. DROG – BUD , Spytkowi-
ce, ul. Zamkowa 3

Adam Gancarz – tel. kom. 606 287 762

DROGA KRAJOWA Nr 44
Przeciszów; ul. Oświęcimska , ul. Krakowska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad – Oddział  Kraków

Rejon Babica : 33 /873 - 73 -28

Odśnieża P.B.D.-M. DROG – BUD , Spytkowi-
ce , ul. Zamkowa 3

Fryc Franciszek – 33/ 879-15-09
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Październik
1. Anna Kowalczyk 83 lata  Przeciszów
2. Franciszek Nowak 84 lata  Piotrowice
3. Konstanty Żmuda 85 lat  Piotrowice

Listopad
1. Kazimierz Grudek 57 lat  Piotrowice
2. Zofia Nowak  87 lat  Piotrowice
3. Tomasz Bartuś 41 lat  Przeciszów
4. Czesław Mokrzycki 64 lata  Piotrowice
5. Maria Młodzik  89 lat  Przeciszów
6. Stanisław Zimnal 89 lat  Piotrowice

Grudzień
1. Jan Mamoń 83 lata  Piotrowice
2. Antoni Bartuś 68 lat  Przeciszów

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późniejszymi 
zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy 
Przeciszów uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się następujące roczne stawki podatku od nierucho-

mości :
1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 

względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków – 0,83 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub 
elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  
publicznego -  0,14 zł od 1 m2 powierzchni, 

d) ujętych w ewidencji gruntów jako drogi – 0,05 zł od 1 m2 

powierzchni.
2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie   
działalności gospodarczej – 19,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,02 zł od 1 m2 

powierzchni, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń  - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 4,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

3) Od budowli  lub ich części związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej - 2 % wartości określonej na podstawie art. 
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2
Stawki w podatku od nieruchomości określone w § 1 niniejszej 

uchwały mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 roku i obowią-
zują aż do odwołania.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez roz-

plakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących 
w skład Gminy Przeciszów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, nie wcze-
śniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 roku.

§ 6
Traci moc Uchwała XXIX/214/13 Rady Gminy w Przeciszów z 

dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości .

Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie: ustalenia dopłaty do 1m³ odprowadzonych 
ścieków.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r 
o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn..zm) 
oraz art. 24 ust.6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U z 2006r. 
Nr 123 poz.858 z późn.zm.)

Rada Gminy w Przeciszowie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dopłatę do ceny 1m3 ścieków odprowadzonych 

przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie od 
Taryfowej grupy odbiorców (gospodarstwa domowe, przemysłowi 
i poza przemysłowi) w wysokości 2,86 zł netto powiększoną

o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 2. Dopłata ustalona w §1 obowiązywać będzie w okresie od 

01 stycznia 2015r
do 31 grudnia 2015r
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Przeciszów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5.Traci moc uchwała Nr XXIX/213/13 Rady Gminy Przeciszów 

z dnia 28 listopada 2013r w sprawie dopłaty do 1m³ odprowadzo-
nych ścieków.

Uchwała Nr  II/13/14 Rady Gminy Przeciszów z 
dnia 3 grudnia 2014 roku
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Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał medale „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie” parom z gminy Przeciszów. 
Uroczyste obchody Złotych Godów zorganizowano 13 listo-
pada w sali weselnej Pasja w Przeciszowie.

Medale wręczył wójt Bogdan Cuber wraz z przewod-
niczącym Rady Gminy Przeciszów Tomaszem Kosowskim, 
przedstawicielami urzędu gminy oraz sołtysami Krystyną 
Smajek, Władysławem Kozubem i Józefem Płonką.

Po części oficjalnej, występie zespołu Kola Gospo-
dyń Wiejskich z Piotrowic, po odśpiewaniu stu lat wspól-
nie z Jubilatami wzniesiono toast symboliczną lampką 
szampana.

Jubileusz wspólnie spędzonych 50 lat świętowały pary:
Maria i Wiesław Bębenkowscy, Wanda i Franciszek Bie-

nia, Zofia i Stanisław Gancarczykowie, Joanna i Kazimierz 

Głowaccy, Irena i Władysław Hałatek, Józefa i Józef Kasper-
kowie, Maria i Stanisław Makuch, Władysława i Albin Mły-
narczykowie, Genowefa i Józef Patrzyk, Krystyna i Józef 
Płachta, Teresa i Stanisław Sanakowie, Bolesława i Augu-
styn Stokłosa, Maria i Czesław Szklarscy, Stanisława i Teofil 
Szypułowie, Zofia i Jan Tarabuła, Helena i Józef Zającowie, 
Zofia i Ludwik Zającowie oraz Maria i Stanisław Zającowie.

Wśród tegorocznych Jubilatów świętowały również pary, 
które w tym roku obchodziły  Żelazne Gody (65-lecie) Pań-
stwo: Janina i Józef Fuczkowie, Kazimiera i Tadeusz Oczkoś 
i Ludwika i Józef Pokrzykowie oraz Diamentowe Gody 
(60-lecie) Państwo: Emilia i Tadeusz Cisowscy, Helena i Julian 
Jarosz, Augustyna i Stefan Kobylańscy, Stanisława i Stani-
sław Parzymięso oraz Krystyna i Władysław Tyran. 

Wszystkim jubilatom życzymy pomyślności oraz doczeka-
nia kolejnych rocznic w dobrym zdrowiu!                    l

Zofia i Stanisław Gancarczykowie Irena i Władysław Hałatek

Józefa i Józef Kasperkowie

Janina i Józef Fuczkowie Ludwika i Józef Pokrzykowie Emilia i Tadeusz Cisowscy

Stanisława i Stanisław Parzymięso

Joanna i Kazimierz Głowaccy
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Maria i Czesław Szklarscy Stanisława i Teofil Szypułowie Zofia i Jan Tarabuła

Maria i Stanisław Zającowie Helena i Józef Zającowie Zofia i Ludwik Zającowie

Bolesława i Augustyn Stokłosa

Maria i Stanisław Makuch


