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Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Życzą wszystkim Mieszkańcom Gminy:
Wójt Gminy Przeciszów Bogdan Cuber,
Przewodniczący Rady Gminy Przeciszów 
Tomasz Kosowski, Redakcja „Wieści Gminy 
Przeciszów”.

Tegoroczna edycja konkursu Zimowe Inspiracje, z uwagi na znikome 
ilości śniegu, stanowiła wyzwanie dla chcących wziąć w nim 
udział. Pomimo trudności z materiałem niezbędnym do wykonania 
zadania konkursowego wpłynęły prace zgłoszone przez pięć 
osób: Klaudię Figura, Emilię Domider, Patrycję Przystał, Kacpra 
Bury i Aleksandrę Sałaciak. W związku z tym wszyscy uczestnicy 
zostali nagrodzeni. Gratulujemy pomysłowości i zaangażowania w 
tworzenie śniegowych rzeźb!

GBP Przeciszów

Zimowe Inspiracje

Emilia Domider - 7 lat - Piotrowice

Kacper Bury - 10 lat - Przeciszów
Klaudia Figura - 5 lat

 - PiotrowicePatrycja Przystał - 12 lat

Aleksandra Sałaciak 

- 6 lat - Przeciszów



3ROK 2014 ROK 2014

Gminne inwestycje
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Nasza gmina otrzymała promesę w 
ramach podziału środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych, przewidującą 
w tym roku dofinansowanie dwóch zadań 
inwestycyjnych na drogach. Promesa doty-
czy szkód, jakie wyrządziła powódź z maja 
ubiegłego roku. Wysokość dotacji wyniesie 
250 tys. zł, nie więcej jednak niż 80 proc. 
wartości inwestycji po udzieleniu zamó-
wienia publicznego. Promesa pozwoli na 
odbudowę dróg gminnych w Piotrowicach 
wraz z niektórymi przepustami, będą to uli-
ce Bukowiecka i Modrzewiowa. Gmina Prze-
ciszów wnioskowała o dofinansowanie pię-
ciu zadań, otrzyma środki na dwa zadania, 
pozostałe będą realizowane w późniejszym 
terminie. Celem realizowanych prac będzie 
odtworzenie stanu dróg sprzed powodzi. 
Promesa została wręczona wójtowi 18 lute-
go na spotkaniu z wojewodą krakowskim 
w Tarnowie.

uuu

Gmina kontynuuje przebudowę drogi 
gminnej, ulicy Długiej w Przeciszowie. W 
ubiegłym roku rozpoczęto to zadanie, pole-
gające na gruntownej przebudowie odcin-
ka o długości 500 mb. Inwestycja, realizo-
wana przez Zakład Inżynieryjny Zdzisława 
Flejtucha, zostanie zakończona w kwiet-
niu. Przedsięwzięcie polega na całkowitej 
wymianie podłoża metodą recyklingu, two-
rząc od nowa podbudowę drogi. Koszt tego 
drogowego zadania to ok. 1 mln 300 tys. zł.

uuu

O głoszono pr zetarg  na  remont 
nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej 
ulicy Andrychowskiej wraz z chodnikiem 
w Piotrowicach. Zadanie będzie wspólnym 
przedsięwzięcia powiatu i gminy Przeci-
szów, która tym razem, wyjątkowo będzie 
inwestorem. Ma to związek ze złożonym 
wnioskiem o dofinansowanie budowy 
chodnika w ramach Stowarzyszenia Doli-
ny Karpia - Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Oś 4 Leader do kwoty 249 tys. 
zł. Inwestycję oszacowano na ok. 800 tys. 
zł, czyli gmina dołoży zaledwie 150 tys. zł. 
Pozostała kwota 400 tys. zł, to środki powia-
tu oświęcimskiego. Remont będzie polegał 
na wymianie nawierzchni drogi na odcinku 
450 mb, wykonaniu odwodnienia i budowie 
nowego chodnika. Do remontu całej ulicy 
Andrychowskiej zostało jeszcze ok. 400 mb.

uuu

Biuro Usług Projektowych Eko-Dro-San 
wykonuje koncepcję techniczno-kosztową, 
dotyczącą rozwiązania gospodarki ścieko-
wej na terenie gminy Przeciszów dla wska-
zanych obszarów. Tereny te dotyczą gospo-
darstw w sołectwie Las, Łowiczkach Księ-

żych, Łowiczkach Pańskich i na Granicach 
Głębowskich w Piotrowicach.

uuu

Na ulicy Szkolnej w Przeciszowie 
zamontowano słup z dwiema lampami, 
aby doświetlić chodnik łączący dwie uli-
ce Nawsie ze Szkolną. Wartość zadania ok. 
15 tys. zł.

uuu

Zawarto umowę na wykonanie projektu 
oświetlenia ul. Przyrębskiej w Przeciszowie. 
Projekt ten wykonuje Zakład Instalacyjno-
-Projektowy Lesław Morawiec.

uuu

Nasza gmina zawarła umowę z fir-
mą Tauron Dystrybucja na konserwację 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Przeciszów.

uuu

Gmina podpisała z Kółkiem Rolniczym 
w Przeciszowie umowę na odśnieżanie i 
posypywanie dróg w okresie zimowym na 
terenie sołectw Przeciszów i Las, a na tere-
nie Piotrowic z Zakładem Usług Transpor-
towych Czesław Zając. Umowa będzie obo-
wiązywać przez cały 2014 rok.

uuu

Wykonano modernizację pomiesz-
czeń budynku Domu Ludowego w Lesie, 
polegającą na remontach: sanitariatów 
(wymiana płytek, drzwi, malowanie, biały 
montaż), kuchni (ułożenie płytek na ścia-
nach i posadzce), holu (ułożenie płytek na 
podłodze). Ponadto zakupiono wyposaże-
nie kuchni (lodówka, podgrzewacz ciepłej 
wody). Dokonano przeglądu instalacji elek-
trycznej i wymieniono uszkodzone lampy, 
gniazda i wyłączniki. Koszt zadania to ok. 
40 tys. zł. Obecnie Dom Ludowy służy jako 
miejsce przeprowadzania zebrań wiejskich, 
posiedzeń Rady Sołeckiej w Lesie. Ponad-

to z jego pomieszczeń korzysta młodzież, 
głównie grając w tenisa stołowego, a także 
jest on wynajmowany na okolicznościowe 
imprezy.

uuu

Gminny Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji w Przeciszowie ogłosił przetarg na 
modernizację sieci wodociągowej gmi-
ny Przeciszów. Nasza gmina złożyła kilka 
lat temu wniosek na ten cel do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym roku 
uzyskamy środki z oszczędności, poczynio-
nych przez PROW. Oszacowany koszt tego 
zadania to 2 mln 262 635 zł, przy czym aż 
75 proc. z tej kwoty, to pokrycie wydatków 
właśnie z programu. Inwestycja będzie 
polegać, podobnie jak w latach poprzed-
nich, na wymianie sieci azbestowej. Zada-
ne obejmie odcinki, gdzie występują naj-
częstsze awarie.

uuu

Nasza gmina, podobnie jak w latach 
ubiegłych, złożyła do Powiatowego Urzędu 
Pracy w Oświęcimiu wniosek o zatrudnienie 
czasowe osób bezrobotnych w ramach tzw. 
robót interwencyjnych. Od początku tego 
roku pracuje u nas, dzięki tej formie zatrud-
nienia, aż 20 osób. Jest to swoistym rekor-
dem wśród gmin naszego powiatu, biorąc 
pod uwagę skalę wielkości. W naszej gminie 
pracuje: 2 pracowników interwencyjnych, 
5 stażystów, 12 osób, wykonujących prace 
społecznie użyteczne. Bezrobotni, będą-
cy mieszkańcami naszej gminy, wykonują 
głównie prace porządkowe, choć niektó-
rzy z nich pracują bezpośrednio w urzędzie 
gminy. Było bardzo duże zainteresowanie 
wśród bezrobotnych, o czym mogła świad-
czyć ilość, aż 60 podań. Sytuacja na rynku 
pracy jest bardzo trudna i wymaga, choćby 
takich, czasowych działań.

(ryt)

Przebudowa ulicy Długiej w Przeciszowie.
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Organizator: 
Gminna Bibl iotek a Publ iczna w 

Przeciszowie
Cele:
- uwrażliwienie na piękno przyrody, 

zabytków oraz okolic poprzez celne i ory-
ginalne uchwycenie ciekawych tematów,

-   promocja obszaru Doliny Karpia, 
- rozwijanie osobistych zainteresowań, 

wrażliwości estetycznej oraz indywidual-
nych zdolności twórczych,

Warunki uczestnictwa w konkursie:
- konkurs ma charakter otwarty i prze-

znaczony jest dla wszystkich osób amator-
sko zajmujących się fotografią, które mają 
ukończone 18 lat

- tematem konkursu są miejsca na tere-
nie Doliny Karpia (gminy: Przeciszów, Osiek, 

Zator, Polanka Wielka, Brzeźnica, Spytkowi-
ce, Tomice),

- tematyka zdjęć może obejmować 
wszystkie 4 pory roku,

- na zdjęciach nie prezentujemy osób, 
postaci,

- każdy uczestnik może zgłosić maksi-
mum 2 prace,

- fotografie mogą być zarówno w pozio-
mie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i 
w sepii, wydrukowane na papierze fotogra-
ficznym w formacie 20x30 cm oraz bezwa-
runkowo w postaci elektronicznej na płycie 
CD (format JPG, duża rozdzielczość), 

- zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tyl-
ko w formie papierowej nie wezmą udziału 
w konkursie,

- do konkursu mogą być zgłoszone 
jedynie zdjęcia, które nie zostały wcze-

śniej nagrodzone ani wyróżnione w innych 
konkursach, jak również nie były wykorzy-
stywane ani rozpowszechniane przez inne 
podmioty,

- zgłoszone na konkurs fotografie 
muszą być opatrzone na odwrocie metrycz-
ką zawierającą tytuł i miejsce wykonania 
fotografii,

- do zdjęć należy dołączyć kartę zgło-
szeniową stanowiącą załącznik do niniej-
szego regulaminu. Jednocześnie uczestnik 
konkursu składając podpis na karcie zgło-
szeniowej oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich i 
przenosi je na organizatora w zakresie nie-
zbędnym do ich publikacji i/lub innego 
rozpowszechniania

b) wyraża zgodę na nieodpłatne publi-
kowanie fotografii zgłoszonych do kon-
kursu, umieszczania ich na stronach inter-
netowych, w mediach i wykorzystania ich 
w innej formie z podaniem danych autora 
(imię i nazwisko),

c) zapoznał się i akceptuje warunki 
niniejszego regulaminu.

- organizator nie ponosi odpowiedzial-
ności za ewentualne szkody spowodowane 
opublikowaniem nieprawdziwych danych 
osobowych bądź innych nieprawdziwych 
informacji opartych na zgłoszeniach spo-
rządzonych przez Uczestników,

- fotografie bez metryczki i karty 
zgłoszeniowej nie będą brały udziału w 
konkursie,

- fotografie wraz z wersją elektroniczną 
należy składać bezpośrednio w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Przeciszowie  lub 
przesłać na adres (z dopiskiem na kopercie 
„Nie zginać”):

Gminna Bibl iotek a Publ iczna w 
Przeciszowie, 

ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów
tel. +48 (33) 8413-270
- termin nadsyłania prac upływa 30 

czerwca 2014 roku (decyduje data dorę-
czenia do Organizatora),

- fotografie zgłoszone do konkursu 
nie będą zwracane i pozostaną w zbio-
rach Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Przeciszowie.

Rozstrzygnięcie konkursu:
- ogłoszenie wyników nastąpi w termi-

nie do dnia  11 lipca 2014r., poprzez opubli-
kowanie ich na stronie internetowej Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie 
(www.gbprzeciszow.pl), natomiast uroczy-
ste wręczenie odbędzie się podczas Świę-
ta Gminy Przeciszów w dniu 13.07.2014 na 
stadionie LKS „Przeciszovia”.

- nagrodzeni uczestnicy zostaną powia-
domieni indywidualnie, drogą elektronicz-
ną lub telefonicznie.

- oceny zdjęć dokona powołane przez 
Organizatora jury, które przyzna nagrody za 
miejsca od I do III oraz wyróżnienia.

- decyzje jury są ostateczne i wiążące 
dla uczestników.          q

Regulamin konkursu fotograficznego
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Kto szuka dobra, 
z trudem je odnaj-
duje, zło natomiast 
i bez szukania moż-
na znaleźć.

Demokryt

W niedzielę, 23 lutego odbył się w Zawoi 
trzeci kulig rodzinny mieszkańców naszej 
gminy. Brak odpowiedniej zimowej aury nie 
zepsuł i tak udanej zabawy, bo ona była naj-
ważniejsza. Sanie zostały zastąpione pojaz-
dami na kołach…

Jadąc najdłuższą wiejską ulicą w Polsce 
można było podziwiać piękne widoki. W 
połowie drogi przygotowane było ognisko 
i pieczenie kiełbasek. 

Po posiłku kulig udał się aż do lodowi-
ska. Tam każdy mógł spróbować swoich sił 
jako łyżwiarz czy też hokeista. 

Po ponad godzinnym szaleństwie na 
lodzie zmęczeni uczestnicy udali się do 
karczmy Styrnol, aby się posilić i odpocząć. 
Tam czekała na wszystkich  niespodzianka. 

Akurat w tym czasie przygotowywał 
się do występu zespół Hajduki z Zawoi i 

specjalnie dla przeciszowian zaprezento-
wał swoje umiejętności wokalno-muzycz-
ne. Każdy mógł skorzystać z okazji i zrobić 
pamiątkowe zdjęcie.

Następną niespodzianką było spotka-
nie  „Zbója i jego bandy”! Zbój był w wyjąt-
kowo dobrym humorze, ponieważ powitał 
gości życzliwie i pozwolił zrobić kilka zdjęć.

Ostatnim etapem wycieczki było zdoby-
cie Mosornego Gronia, szczytu o wysokości 
1047 m n.p.m. Co też zostało uczynione. 
Wprawdzie każdy wyjechał wyciągiem, ale 
cel zastał osiągnięty. Dopiero tutaj można 
było zobaczyć prawdziwe oblicze zimy. Było 
bardzo biało i zimno.

Późnym wieczorem wszyscy powrócili 
do Przeciszowa.

km

Kulig rodzinny w Zawoi

Uczestnicy kuligu w Zawoi.



6 ROK 20141
ro

zm
ow

a 
„w

ie
śc

i”

- Jakie były początki Pani obecności 
w KGW w Przeciszowie? Podobno zosta-
ła Pani wciągnięta do Koła przez „babcię 
Kozubową”?

Mój maż zmarł w lipcu 2003 roku. Po 
tym smutnym dla mnie wydarzeniu moja 
sąsiadka Maria Kozub, „babcia Kozubo-
wa”, która bardzo mnie lubiła, zaczęła mnie 
namawiać do wstąpienia do KGW. Wcześniej 
mąż był po amputacji nogi i miałam dużo 
pracy. Po jego śmierci były dożynki i tak się 
zaczęła moja historia w Kole. 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Przeci-
szowie działa w naszej gminie od wielu 
lat. Czy to Koło zmienia się w czasie? Pro-
szę przeprowadzić krótkie chronologicz-
ne zestawienie.

Koło działa prężnie, istniejąc już od roku 
1959. Niedawno obchodziłyśmy 50-lecie 
naszej działalności. Było założone przez 
Jana Momota, prezesa Kółka Rolniczego 
w Przeciszowie. W tym roku będą wybory 
nowej przewodniczącej, planuję zrezygno-
wać z tej funkcji. Będę im pomagać, goto-
wać, stroić, ale nie mam czasu załatwiać 
tych wszystkich spraw Koła. Moja zastęp-
czyni, Maria Zając była przewodniczącą 
przed laty, jest na emeryturze i doskona-
le poradzi sobie na tym stanowisku. Kie-
dy przyszłam do naszego KGW, a miało to 
miejsce w 2004 roku było nas ponad 100 
członkiń. Najstarszą z nas jest Anna Szpie-
gla, mająca 89 lat. Dziś ta liczba sukcesyw-
nie maleje, a nabór jest niewielki. Na chwi-
lę obecną jest nas około 90 członkiń. Część 
naszych pieniędzy ze składek odprowa-
dzamy do Wojewódzkiego Związku Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej. 
Ogółem wpłaciłyśmy za 70 osób, a jeszcze 
są u nas honorowe członkinie, które ukoń-
czyły 80. rok życia.

- Wróćmy może do przeszłości Koła.
Maria Zając:
Moja przygoda z KGW rozpoczęła się, 

gdy miałam 15 lat. Wówczas przewodni-
czącą była Zofia Łabza. To ona ściągnęła 
panią od spraw kulinarnych oraz przyczy-
niła się do odbycia przeze mnie kursu rol-
niczego. Z pewnością trzeba powiedzieć, 
że Koło się rozwija. Kiedyś, przed laty nie 
miałyśmy tak dobrych warunków do istnie-
nia KGW, zaplecza, jak ma to miejsce obec-
nie. Dawniej spotykałyśmy się po domach. 
Pamiętam, jak Koło zorganizowało, trwają-
ce przez trzy lata, szkolenie rolnicze, pro-

wadzone przez zootechnika Zdzisława 
Bochenka i agronoma Franciszka Olekse-
go. Prowadziłyśmy poletka doświadczalne 
z ziemniakami. Potem był odchów prosiąt 
i cieląt. Co roku miało miejsce coś innego. 
Nasz kurs był zakończony egzaminem. Z 
kolei Janina Fuczek, przewodnicząca KGW 
wprowadziła szkoleniowy odchów kurcząt. 
Nasza działalność była prowadzona na róż-
nych frontach. Były osoby odpowiedzialne 
za poczęstunek, które piekły ciasta, chleb 
w piecach chlebowych na dożynki. Inne 
panie wykonywały wieńce dożynkowe. Bar-
dzo ważnym wydarzeniem dla KGW było 
powstanie ludowego zespołu śpiewacze-
go Same Swoje, który swoje istnienie zain-
augurował w roku 1976. Decyzja o jego 
założeniu miała miejsce podczas jednego 
z zebrań sprawozdawczych. Pamiętam, że 
jego nazwę napisano na pudełku zapałek, 
bo nie było kartki papieru pod ręką. Mimo 
naprawdę trudnych warunków, kiedy to 
nie było gdzie się spotykać, Koło znakomi-
cie funkcjonowało. W roku 1979 było nas aż 
130 członkiń. Były prowadzone liczne szko-
lenia m.in. przez lekarza na temat chorób 
wenerycznych, kursy kroju, szycia i haftu. 
Byłyśmy obecne na dożynkach, obchodach 
świąt, rocznicach. Szczególną atrakcją były 
wycieczki, np. do Wieliczki. W tym miejscu 
warto wspomnieć Franciszka Walczaka, któ-
ry zawsze z nami jeździł i był duszą towarzy-
stwa. Od lat prężnie działa wypożyczalnia 
naczyń. Koło może się również pochwalić 
zdobytymi nagrodami, jak chociażby oka-
załym pucharem za pierwsze miejsce zdo-
byte w 1988 roku w pieszym rajdzie Kół 
Gospodyń Wiejskich w Szczyrku. Ważnym 
elementem działalności KGW w Przeciszo-
wie była cykliczna organizacja Dnia Seniora, 
kiedy to starsze i samotne osoby spotykały 
się w remizie strażackiej, aby wspólnie spę-
dzić czas. Wówczas bywało nawet 90 osób. 
Ten obowiązek został przejęty od nas przez 
GOPS w Przeciszowie. Dawniej było inaczej, 
weselej i bardziej towarzysko. KGW zakupiło 
cegiełkę na budowę sanatorium dziecięce-
go w Rabce. Z kolei w roku 1989 nasze Koło 
przesłało 15 tys. zł do Armenii w ramach 
pomocy humanitarnej po trzęsieniu ziemi, 
jakie nawiedziło ten teren. W roku 1992 Koło 
otrzymało Odznakę za Zasługi dla Kółek 
i Organizacji Rolniczych. Koło nie jest już 
młodą organizacją i niestety nie ma zainte-
resowania nim wśród młodych kobiet; nie 
ma młodszych niż 55 lat. Wszystkie pucha-

ry i dyplomy to przede wszystkim zasłu-
ga zespołu Same Swoje, działającego przy 
KGW. Moja córka, która prowadzi zespół, 
mobilizuje nas do wytrwałej pracy i są tego 
efekty. Mogą o tym świadczyć trzy pierwsze 
miejsca w kolejnych latach w powiatowych 
przeglądach zespołów ludowych. Mnóstwo 
pucharów, dyplomów i wyróżnień, które 
ozdabiają naszą siedzibę, są naszą dumą.

- W takim razie przeszłość KGW w 
Przeciszowie może wydawać się lepsza 
od teraźniejszości, od chwili obecnej?

Ta przeszłość była lepsza, bo wiele 
spraw było lepiej i ciekawiej zorganizowa-
nych. Dawniej wszystkie koleżanki potrafiły 
się zebrać i pracować razem. Teraz nie ma 
tej jedności w działaniu, ze spotkań niewie-

Czekamy na nowe członkinie
Wywiad z Grażyną Gisterek, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Przeciszowie. Był on przeprowadzony 
przed zmianami na tym stanowisku. Rozmowa miała miejsce w obecności Marii Zając, wówczas wiceprzewodni-
czącej KGW, która aktywnie uczestniczyła w przeprowadzonym wywiadzie.

Grażyna Gisterek – od 2010 do mar-
ca tego roku przewodnicząca Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Przeciszowie. Urodziła 
się i mieszka w Przeciszowie, jest wdo-
wą, ma trzech synów. Na co dzień pracu-
je w Zakładzie Pracy Chronionej Simech 
w Broszkowicach koło Oświęcimia. Jest 
pracownikiem fizycznym, zwijaczem spi-
ral, wcześniej uczestniczyła w produkcji 
zniczy. W tym roku mija jej 37 lat pracy 
i stara się o przejście na emeryturę na 
warunkach szczególnych. Członkinią KGW 
została w roku 2004, po śmierci męża, po 
tym, jak „wciągnęła” ją do Koła sąsiadka 
śp. Maria Kozub „babcia Kozubowa”. Od 
lat śpiewa w zespole Same Swoje, dzia-
łającym przy KGW. Wiele uwagi poświęca 
Kołu. Lubi gotować i piec.
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le wynika. Nasze Koło nie spotyka się zbyt 
często. Kiedyś było to raz w miesiącu. Dziś 
nie możemy mówić o regularności w zebra-
niach. Mam takie wrażenie, że każdy żyje 
dla siebie. Dawniej warunki były trudne, ale 
sąsiad poszedł do sąsiada i pogadał. A teraz 
wszyscy narzekają na brak czasu, ponieważ 
wiele z nas jest babciami i bawimy wnuki. 

- Wobec tego, co jest na chwilę obec-
ną największym problemem dla Koła 
Gospodyń Wiejskich w Przeciszowie?

Myślę, że zbyt mało pań zapisuje się 
do KGW, a te członkinie, które są, to przy-
chodzą na spotkania nieregularnie. Młode 
kobiety z naszej gminy nie chcą należeć do 
naszej organizacji. Nasz zespół Same Swoje 
bardzo dobrze się rozwija; jednak najważ-
niejsze dla nas, to nabór młodych osób do 
Koła oraz zespołu.

- Wobec tego jak zmobilizować te 
młode osoby, aby wstępowały do KGW? 
Może tak być, że nastąpi kres tej orga-
nizacji bez odpowiedniego zaplecza w 
postaci nowych członkiń.

Kiedyś było tak, że nasze mamy zachę-
cały nas do wstępowania. Każda mat-
ka wciągała córkę. Dziś jest tak, że mamy 
chcą, a córki bronią się przed tym. Trochę 
jesteśmy bezradne, a kwestią najistotniej-
szą dla Koła jest właśnie pozyskanie pań 
do organizacji. Kiedyś zaczynało się od 
spraw kulinarnych i może właśnie tą drogą 
należy pójść, aby przyciągnąć kandydatki. 
Ponadto ważne jest dzielenie się własny-
mi doświadczeniami takimi jak gotowanie, 
pieczenie, haftowanie, tym co każda z nas 
umie. Nasza koleżanka, którą możemy się 
pochwalić, Jadwiga Pokrzyk bardzo ładnie 
haftuje i ukończyła trudny kurs haftu frywo-
litkowego. Ma ona także inny talent, potrafi 
mówić gwarą. Niedawno wygrała konkurs 
gawędziarski. Inną koleżanką, którą również 
możemy się pochwalić jest Kazia Guguła, 
znakomita dekoratorka, prowadząca dla 
Koła kronikę. Ważną funkcję pełni zespół 
Same Swoje, który jest dla KGW znakomi-

tą i żywą reklamą. Jego duszą i skarbnicą 
pomysłów na ciekawe prowadzenie zespołu 
i urozmaicanie jego repertuaru są koleżanka 
Anna Szarzec, kierownik oraz kolega Rafał 
Zieliński, akompaniator. Talent w rękach ma 
koleżanka Jadwiga Matla, która pięknie wije 
wieńce dożynkowe.

- Czy występują również inne proble-
my, może finansowe?

Nasze Koło prowadzi od wielu lat wypo-
życzalnię naczyń. Tym zajmuje się koleżan-
ka Halina Matla. Naczynia cieszą się sporym 
zainteresowaniem i dzięki temu mamy pew-
ne środki finansowe na swoją działalność. 
Jednak ostatnimi czasy widzimy mniejsze 
wpływy z wypożyczania. Ma to związek z 
firmą cateringową, która już od maja ma 
ruszyć z przyjęciami weselnymi w sali domu 
kultury; ona sama zapewni sobie naczy-
nia. Naczyń mamy na 200 osób i w dużej 
części są one wymienione na nowe. Nasze 
Koło pozyskuje środki finansowe właśnie z 
wypożyczania naczyń, jak i składek. Jednak 
to nie wystarcza do swobodnej działalności 
KGW. Dużą pomoc świadczy nam wójt gmi-
ny Przeciszów Bogdan Cuber, który często 
wspomaga nas finansowo, pokrywając nam 
na przykład koszt wynajęcia busa, czy zakup 
składników do przygotowania potraw na 
cykliczne, gminne imprezy.

- Jak to się stało, że zespół otrzymał 
certyfikat w kategorii kulinarne produk-
ty regionalne Żur po Przeciszowsku?

Nasze Koło co roku wyjeżdża do Wygieł-
zowa i Marcinkowic, gdzie organizowane 
są zjazdy kół gospodyń wiejskich, tam też 
jest konkurs kulinarny. Przenieśliśmy jed-
ną regionalną potrawę, wysoko ocenioną, 
na grunt Doliny Karpia i tak to się wszystko 
zaczęło. Tą potrawą był właśnie żur, który 
zdobył pierwsze miejsce w Wygiełzowie. 
To jest żur na zakwasie ciasta chlebowego, 
będący naszą lokalną, tradycyjną potrawą. 
Był on gotowany i prezentowany przez cały 
rok, ciesząc się niesłabnącym zainteresowa-
niem wśród degustujących go osób. Jury 

było zdania, że ma do czynienia z wyjątko-
wą potrawą i przyznano nam certyfikat za 
„Żur po Przeciszowsku na zakwasie ciasta 
chlebowego”.

- Co ten certyfikat daje KGW i o czym 
on mówi?

To jest dla nas zachęta do dalszej pracy. 
Produkt został wpisany do książki kuchar-
skiej Doliny Karpia. Możemy się starać, 
mając certyfikat, żeby nikt już naszego 
przepisu na żur sobie nie przywłaszczył, 
on może być wpisany na listę produktów 
dalej certyfikowanych. Mamy pomysł już 
na nowy, lokalny produkt kulinarny, ale na 
razie nie chcemy o tym mówić. Wójt gminy 
Przeciszów Bogdan Cuber bardzo się cieszy 
z naszego certyfikatu.

- Co czeka KGW przez cały rok?
W najbliższym czasie przed nami zebra-

nie sprawozdawczo-wyborcze. Mamy taki 
pomysł, aby nie jechać do Polanki Wielkiej, 
ponieważ sami możemy zorganizować u 
siebie Stoły Wielkanocne. Choć trudno o 
tym mówić jeszcze przed zebraniem. Na 
Wielkanoc Koło przygotuje feretrony, któ-
re następnie niesiemy podczas rezurekcji. 
W maju przed nami wyjazd do Brennej na 
Wojewódzki Przegląd Kół Gospodyń Wiej-
skich. Z kolei w czerwcu czekają nas kuli-
naria w Wygiełzowie i występ tam Samych 
Swoich. Środek roku to Boże Ciało i przygo-
towanie ołtarza; w tym dniu niesiemy fere-
trony. Odpust w naszej parafii, to dla nas 
także praca. W lipcu są Dni Przeciszowa i 
nasz tam udział. Z kolei sierpień to dożynki, 
które w tym roku są przez nas współorgani-
zowane wraz z Urzędem Gminy w Przeciszo-
wie i GBP. Na kolejne miesiące zaplanowa-
liśmy wycieczkę i prażone. Koniec roku to 
Stoły Wigilijne i nasz w nich udział. Dodatko-
wo Koło co roku jest zaangażowane w kuli-
narną stronę imprez, takich jak rajd rowero-
wy, czy konkurs modeli kartonowych.

- Dziękuję za rozmowę.
Ryszard Tabaka

Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiej-
skich w Przeciszowie uroczyście odebrały 22 
grudnia ubiegłego roku na rynku w Zatorze 
Certyfikat Doliny Karpia w kategorii Kuli-
narne Produkty Lokalne za „Żur po Przeci-
szowsku na zakwasie ciasta chlebowego”. 
W ceremonii wziął udział wójt naszej gminy 
Bogdan Cuber, który nie ukrywał radości z 
nadanego certyfikatu.

To dzięki wytrwałości i zaangażowa-
niu pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Prze-
ciszowie, a szczególnie członkiń zarządu 
i zespołu śpiewaczego, które poświęciły 
swój prywatny czas na imprezy z degusta-

cją żuru, udało się dotrwać do tak szczęśli-
wego finału!

Wszystko rozpoczęło się w październi-
ku 2012 roku, po otrzymaniu wyróżnienia 
w konkursie zorganizowanym przez Zarząd 
Stowarzyszenia Doliny Karpia w Zatorze.

- Cieszymy się, że Koło w ten sposób przy-
czyniło się do tego, aby nasza gmina jako 
kolejna wpisała się na listę gmin Doliny Kar-
pia, mających swój niepodważalny produkt 
lokalny – akcentuje Grażyna Gisterek, była 
już przewodnicząca KGW w Przeciszowie.

Gratulujemy sukcesu!
K.G.

Certyfikat dla KGW w Przeciszowie

Tuż po przekazaniu certyfikatu.
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i Co słychać u cyklistów?
22 grudnia cykliści z Przeciszowa tradycyjnie uczestniczyli w 

spotkaniu wigilijnym wspólnie z wójtem Bogdanem Cuberem oraz 
dyrektor gminnej biblioteki Ewą Głogowską. Uczestnicy złożyli 
sobie życzenia świąteczne, a w czasie dyskusji omawiano ciekaw-
sze imprezy, organizowane przez cyklistów na terenie gminy Przeci-
szów. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem popularnych kolęd.

Już wiosna i cykliści oprócz cotygodniowych wycieczek rowe-
rowych organizują dłuższe wyjazdy. 

W dniach od 30 kwietnia do 4 maja zaplanowano weekend 
w Warszawie. Jego koszt to ok. 480 zł w tym wyżywienie, nocle-
gi, przejazd pociągiem do Warszawy, wyjazdy rowerowe po War-
szawie, zwiedzanie stadionu narodowego, CN Kopernik, Sejmu i 
innych atrakcji.

W zamierzeniach cyklistów jest także w dniach od 13 do 17 
czerwca impreza pn. Rowerem po Bieszczadach. Koszt tego atrak-
cyjnego wyjazdu to ok. 400 zł w tym noclegi, wyżywienie, przejazd 
busem, z rowerami (przyczepa) do schroniska w Lesku. Codziennie 
będą wyjazdy w rejonie zalewu Solina i zwiedzanie Sanoka, Ustrzyk 
Górnych i innych miejscowości.

W sierpniu zaplanowano rajdy rowerami po Berlinie i Poczda-
mie, a we wrześniu  wyjazd naszymi dwuśladami na winobranie do 
Nowego Miasteczka w województwie zielonogórskim.

Ze szczegółami imprez można się zapoznać bezpośrednio u 
cyklistów lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie. 
Zachęcamy i zapraszamy mieszkańców gminy do wspólnej tury-
styki rowerowej.

JK

Udziela kredytów dla osób fizycznych z dotacją przeznaczoną 
na częściową spłatę kapitału ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na 
inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie 
są wykonywane w ramach prowadzonej przez te osoby działal-
ności gospodarczej.

Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia pole-
gające na:

BUDOWIE PRZYŁĄCZA DO SIECI KANALIZACJI SANI-
TARNEJ rozumianego jako odcinek przewodu kanalizacyjne-
go pomiędzy najbliższą studzienką kanalizacyjną kanału głów-
nego, a podłączonym budynkiem przy nowobudowanej sieci 
kanalizacyjnej.

Finansowaniem objęte są koszty polegające na zaku-
pie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano 
– montażowych.

Koszty kwalifikowane 80,00 zł za 1mb wykonanego przyłącza.
Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 

50% kosztów
kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 4 000,00 zł za jedno 

zadanie oraz nie więcej niż 50% kwoty kredytu.
BUDOWIE PRZYŁĄCZA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ, obej-

mującego przewód wodociągowy doprowadzający wodę na 
teren nieruchomości, w tym założenie na posesji jednego punktu 
poboru wody i wodomierza włącznie, rozumianego jako odcinek 
przewodu wodociągowego pomiędzy przewodem głównym, a 
podłączanym budynkiem. Sieć wodociągowa może być finan-
sowana tylko na terenie skanalizowanym lub równocześnie przy 
budowie kanalizacji sanitarnej.

Finansowaniem objęte są koszty polegające na zaku-
pie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano 
– montażowych.

Koszty kwalifikowane 70,00 zł za 1mb wykonanego przyłącza.
Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 

50% kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 2 000,00 
zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu.

Więcej informacji w placówkach Banku Spółdzielczego.

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Droga Aniu!
W zwartym szeregu tu wszyscy sta-

jemy za piękną, owocną, współpracę 
z zespołem śpiewaczym podziękować 
chcemy za dobre serce, wyrozumia-
łość, cierpliwość, wspieranie w trud-
nych chwilach.

Rozeszły się drogi naszej współpra-
cy czego nie chcemy – bo jest dobrze, 
nie chcemy inaczej, to niech szczęście i 
sukces zawsze Tobie sprzyja wszędzie, 
a radość i szacunek przy Twojej osobie 
gościł będzie.

Dziękujemy za wszystko, za złe prze-
praszamy i mamy nadzieję, że w krótkim 
czasie znów się spotkamy.

Członkowie zespołu
Same Swoje

Podziękowanie dla 
kierownika zespołu 

Same Swoje

11 stycznia na sali zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Prze-
ciszowie zorganizowano spotkanie noworoczne dla członkiń Koła 
oraz osób pragnących spędzić miło czas w kameralnym gronie. 
Bawiących się gości odwiedzili kolędnicy, w których wcieliły się 
członkowie zespołu Same Swoje. W ten sposób przypomniano 
nam jak wyglądało w dawnych czasach kolędowanie. Wspania-
łe menu, świąteczna atmosfera, dopisujące humory przy udziale 
bawiącego nas didżeja sprawiły, że impreza się udała i czekamy 
do przyszłego roku.

K.G.

KGW 
na spotkaniu 
noworocznym



9ROK 2014 ROK 2014
1

aktualności

Już po raz trzeci biblioteka w Przeci-
szowie zorganizowała wyjazd do Doliny 
Chochołowskiej. Tym razem 29 marca 
podziwialiśmy piękny, filetowy kobierzec 
krokusów. 

Po spotkaniu z przewodnikiem Stasz-
kiem ruszyliśmy w stronę schroniska i już 
na początku przywitały nas połacie poła-
manych drzew oraz ogromnych korzeni. Tak 
wielkie spustoszenia poczynił halny, który 
przeszedł przez Dolinę Chochołowską pod 
koniec grudnia 2013 roku. Zniszczenia zro-
biły na nas ogromne wrażenia.

Przy pięknej i słonecznej pogodzie 
wędrujemy szlakiem przez las, wzdłuż Poto-
ku Chochołowskiego do Polany Chocho-
łowskiej. Po dwóch godzinach wędrówki 
docieramy do Polany, która wita nas pięk-
nymi krokusami i ośnieżonymi szczytami 
Grzesia, Rakonia i Wołowca. Odwiedzamy 
również kaplicę św. Jana Chrzciciela, gdzie 
ślub brał filmowy Janosik. Wizyta na Podha-
lu zakończyła się widokiem słońca zacho-
dzącego za góry.

GBP Przeciszów

Krokusy w Dolinie Chochołowskiej

Tradycją stały się obchody Dnia Kobiet przez członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich w Przeciszowie. Miały one miejsce 8 marca w 
Domu Kultury i zgromadziły również zaproszonych gości, wśród 
których znaleźli się m.in.: wójt Bogdan Cuber, przewodniczący 
Rady Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski, prezes Kółka Rolni-
czego Stanisław Wolań. Obchody Dnia Kobiet były połączone z 
zebraniem sprawozdawczo-wyborczym KGW.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności 
Koła za ubiegły rok, omówiono zakres działalności, dokonano roz-
liczeń finansowych, odczytano protokół oraz wnioski do dalszej 
pracy. Był także czas na gratulacje za otrzymany przez KGW certy-
fikat Doliny Karpia na kulinarny produkt lokalny, o czym piszemy 
w tym wydaniu WGP. Kazimiera Guguła, przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej wskazała na wkład pracy niektórych koleżanek, a także 
podziękowała za całoroczną współpracę z zarządem Koła, kierowni-
kowi i akompaniatorom zespołu Same Swoje, wójtowi gminy wraz 
z Radą Gminy Przeciszów.

- Za złe przepraszam, za dobre dziękuję, a nowemu zarządowi na 
nową kadencję dużo wytrwałości i cierpliwości winszuję – akcento-
wała Kazimiera Guguła, która kończyła czteroletnią współpracę z 
zarządem, jako przewodnicząca jednej z komisji.

Za współpracę z zarządem Koła podziękowały również prze-
wodnicząca KGW Grażyna Gisterek, oraz sekretarz Anna Madeja. 
Obie panie zrezygnowały z pełnionych funkcji. Bardzo dziękujemy 
za długoletnią, sumienną pracę w zarządzie Koła.

W trakcie zebrania dokonano wyboru nowego zarządu KGW 
w Przeciszowie na kolejną, czteroletnią kadencję. Skład nowego 
zarządu jest następujący:

przewodnicząca Maria Zając,

zastępca Halina Matla,

sekretarz Henryka Kurek,

skarbnik Irena Wolaś,

kronikarz Kazimiera Guguła

Komisja Rewizyjna:

przewodnicząca Kazimiera Guguła,

członkinie komisji: Zofia Zięba, Zofia Grzybek, Elżbieta Kozak.

W drugiej części spotkania, która bezpośrednio dotyczyła 
obchodów Dnia Kobiet, zespół Same Swoje w reżyserii Rafała Zie-
lińskiego zaprezentował sztukę kabaretową, składającą się z dwóch 
części, „Czerwonego kapturka” i „Małego księcia”. Roześmiane twa-
rze oglądających, gromkie brawa świadczyły o tym, że się bardzo 
podobało, a nasze panie w zespole potrafią wcielić się w każdą 
postać, nawet kabaretową.

Corocznym obyczajem Koła wręczono kwiaty jubilatce. W tym 
roku była nią Emilia Cisowska. Złożono także życzenia wszystkim 
paniom i odśpiewano tradycyjnie sto lat.

Do życzeń dołączył się wójt naszej gminy Bogdan Cuber, który 
w imieniu własnym oraz sołtysów złożył na ręce nowej przewod-
niczącej KGW bukiet kwiatów. Z podobnymi życzeniami zwrócili 
się przewodniczący Rady Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski oraz 
prezes Kółka Rolniczego Stanisław Wolań.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a o podniebienia 
zgromadzonych zadbały koleżanki z Podlesia, które przygotowały 
smaczny posiłek.

K.G.

Zebranie i Dzień Kobiet w KGW

Uczestnicy wyjazdu na tle pięknych, kolorowych krokusów. Niestety zdjęcie czarno-białe :-(



10 ROK 20141
ak

tu
al

no
śc

i

Kapliczki, krajobraz polskiej wsi. Budo-
wane jako podziękowanie Bogu za otrzy-
mane łaski. Przeciszów też ma takie budow-
le. Niektóre z nich zostały wyremontowane. 
Inne czekają na swoją kolej.

Jedną z pierwszych wyremontowanych 
w niedalekiej przeszłości była kapliczka św. 
Jana Nepomucena przy ul. Krakowskiej, 
obok mostu na rzece Bachórz. Równocze-
śnie w sołectwie Las została oddana po 
remoncie kapliczka Matki Bożej, przy której 
to odbywają się nabożeństwa majowe jak i 
Msza Święta odpustowa.

W najgorszym stanie była kapliczka 
Matki Boskiej Cudownej przy ulicy Cichej. 
Jednak i tym razem nie zabrakło chętnych 
do pracy przy jej odnowieniu, a właściwie 
odbudowie. Z początkiem prac przy kaplicz-

ce była związana prośba młodych ludzi, któ-
rzy pragnęli, aby takie miejsca nie zostały 
zapomniane. 

Tak oto po długim czasie została odno-
wiona kapliczka przy ul. Cichej. Podczas 
uroczystości Bożego Ciała została popro-
wadzona procesja do tej właśnie kapliczki z 
uroczystym jej poświęceniem przez księdza 
proboszcza Marka Spólnika. Odprawiono 
przy niej również 31 maja ubiegłego roku 
nabożeństwo majowe.

Na tym jednak nie koniec. Zebrała się 
grupa mieszkańców, która postanowiła pra-
cować dalej nad odnową kapliczek i pomni-
ków w naszej gminie.

Powstał Komitet Odnowy Pomników i 
Kapliczek Przydrożnych. 

Dzięki życzliwości wszystkich ludzi 
został odnowiony pomnik ks. Kazimierza 
Krawczyka i ks. Aleksandra Gajdeckiego. 
Środki finansowe zgromadzone na koncie 
komitetu, pozwalają myśleć o dalszych pra-
cach, związanych z odnową pomników na 
cmentarzu i nie tylko.

Komitet postanowił działać, bo wie, że 
jest duże zrozumienie i życzliwość wśród 
mieszkańców Przeciszowa i innych miej-
scowości, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Serdeczne podziękowania kierujemy 
do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do odnowienia wspomnia-
nych kapliczek jak i pomników. Jest ich tak 
wielu, że nie sposób wszystkich wymienić. 
Jeszcze raz składamy wszystkim gorące 
podziękowania.

Władysław Kozub

Sprawozdanie z przeprowadzonej 
zbiórki publicznej w roku 2013

Zebrano:

- w formie do puszek kwestarskich 
-13,653,62 zł

- w formie zbiórki dobrowolnych wpłat 
na konto bankowe - 270 zł

razem – 13 923,62 zł.

Rozliczenie:

wydatkowano – 6 090,41 zł, w trakcie 
rozliczeń – 7 833,21 zł

Dokument podpisali: 

Władysław Kozub, Władysław Pastusz-
ka, B. Tokarz, Z. Całus, W. Łukasik, M. Wilczak

Odnawiamy kapliczki i pomniki

Kapliczka Matki Boskiej Cudownej 
przy ulicy Cichej.
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Mimo niemal wiosennej aury 
grupie uczniów ze Szkoły Pod-

stawowej w Przeciszowie udało się 
zrealizować pomysł Białej Szkoły, któ-
rej głównym celem była nauka jazdy 
na nartach. W poszukiwaniu śniegu 
zawędrowali do ośrodka Ostoja Gór-
ska w Koninkach koło Limanowej, 
gdzie przez pięć ostatnich dni lutego 
pod okiem nauczyciela wychowa-
nia fizycznego i zarazem instruktora 
narciarskiego Michała Romańskiego 
uczyli się, bądź doskonalili umiejęt-
ność jazdy na nartach.

Ośrodek w Koninkach usytuowany jest 
w urokliwej partii Gorców. Okna pokoi 
uczestników wychodziły wprost na stok, 
na którym robili pierwsze ślizgi na nartach, 
a stanowiący prawdziwe wyzwanie stok o 
długości 1,5 km położony jest tuż obok.

Grupa liczyła 20 uczniów, niemal w 
całości z klasy szóstej, uzupełnionej trzema 
gośćmi z klas niższych. Wśród nich sześcioro 
posiadało nabytą wcześniej, w różnym stop-
niu, umiejętność jazdy na nartach i własny 
sprzęt narciarski. Pozostali z narciarstwem 
zetknęli się po raz pierwszy i korzystali ze 
sprzętu wypożyczonego w ośrodku.

Pierwszego dnia zajęcia zaczęły się 
od przyswojenia dekalogu narciarza, czyli 
między innymi nauki o właściwym i bez-
piecznym korzystaniu ze sprzętu narciar-
skiego i nauki zasad zachowania na stoku. 
Następnie, po rozgrzewce, zaawansowani z 
wychowawcą klasy Romanem Gancarczy-
kiem udali się na duży stok, a nowicjusze z 
instruktorem na „oślą łączkę” gdzie dzielnie 
stawiali pierwsze kroki w niełatwej sztuce 
narciarskiej. Chyba nie obrażą się za stwier-
dzenie, że zaliczali też pierwsze upadki.

Praca instruktora sprawiała, że z każdym 
dniem różnica w umiejętnościach narciarzy 

zaawansowanych i nowicjuszy była co raz 
mniejsza i trzeciego dnia kilkoro spośród 
tych drugich awansowało do grupy jeżdżą-
cych na dużym stoku. W czwartek wszyscy 
skorzystali z możliwości zmierzenia się z tą 
trasą. Niektórzy na niej pozostali do końca, 
inni woleli zabawę na górce przed okna-
mi pokoi. 

Instruktor zadbał, żeby zajęcia na sto-
ku były urozmaicone. Wraz z upływem cza-
su zwykłe zjazdy przestały wystarczać. Po 
zdobyciu kolejnego stopnia narciarskiego 
wtajemniczenia uczniowie zjeżdżali ze sto-
ku formując gąsienicę, tworząc pociąg, czy 
tańcząc krakowiaka. Były przejazdy między 
nogami kolegów, próby bicia rekordu świa-
ta w skokach na mrówczej skoczni, zjazdu 
tyłem i tym podobne zabawy. Wieczorem, 
w świetlicy instruktor odtwarzał nagrane 
przejazdy uczniów, omawiał je i uczył eli-
minować popełniane błędy. 

Uczniowie przebywali na powietrzu 
przez kilka godzin dziennie. Najbardziej 
wytrwali wybierali się na stok nawet po 
kolacji. Dla niektórych okazało się to na tyle 
wyczerpujące, że odnotowano przypadki 
zaśnięcia w trakcie wizyt towarzyskich w 
pokoju sąsiadów.

Efekt wyjazdu jest taki, że każdy z 
uczniów opanował jazdę na nartach - co 

zrozumiałe, w różnym stopniu zaawanso-
wania. Wszyscy otrzymali podstawę do 
uprawiania tego sportu i rozwijania naby-
tych umiejętności. Wierzymy, że będą je 
doskonalić i zachęcać innych do aktywno-
ści zimą.

Pobyt w Koninkach to nie tylko zaję-
cia na stoku. Odbywały się również lekcje 
matematyki. Ponadto uczniowie korzysta-
li z wyposażenia ośrodka, czyli z rzutnika 
z ekranem, znajdującym się w świetlicy, 
sprzętu do organizacji dyskotek, stołu do 
tenisa stołowego i innych gier świetlico-
wych. Wieczorami też nie było nudno. Kil-
ka osób spróbowało jazdy na snowboar-
dzie, było ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
dyskoteka. Przeprowadzony został quiz ze 
znajomości różnych dyscyplin sportowych 
i historii polskiego sportu.

Biała Szkoła wpisała się w cele progra-
mu „Szkoła w ruchu”, do którego przystąpiła 
placówka w Przeciszowie.  

Młodzieżą opiekowali się Roman Gan-
carczyk i Michał Romański, w organizacji 
pomagał ks. Piotr Płoskonka. Dzięki przy-
chylności władz gminy każdy z uczniów 
otrzymał dofinansowanie.

Chętnych do zapoznania się z galerią 
zdjęć i obejrzenia filmu z pobytu w Konin-
kach zapraszamy na stronę internetową 
szkoły: www.zs-przeciszow.iap.pl

(rg)

Uczniowie na Białej Szkole

Uczestnicy Białej Szkoły z Przeciszowa.
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Na tydzień przed feriami zimowymi 
w Zespole Szkół Podstawowo – Gimna-
zjalnych w Przeciszowie grupa uczniów z 
podstawówki zadeklarowała chęć wystar-
towania w VII edycji Ligi Mistrzów Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego. Na przełomie 
stycznia i lutego rozegrano turnieje, w któ-
rych uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
Ignacego Fika w Przeciszowie rywalizowa-
li z sukcesem w dwóch, które odbyły się w 
Stroniu i we Włoszczowie. Reprezentanta-
mi  szkoły w zmieniającym się składzie byli: 
Justyna Skrobacz, Gabriela Zając, Patrycja 
Sroka, Robert Rzepka (wszyscy z VI klasy) 
oraz Dawid Nikliborc i Wojciech Skrobacz 
(z IV klasy). 

– W pierwszym tygodniu ferii codzien-
nie przychodziliśmy do szkoły. Na sali gim-
nastycznej mieliśmy ustawiony rowerowy 
tor przeszkód, na którym ćwiczyliśmy jazdę. 
Oprócz jazdy uczyliśmy się przepisów ruchu 
drogowego i zasad udzielania pierwszej 
pomocy. Naszą wiedzę sprawdzaliśmy pisząc 
próbne testy. W drugim tygodniu we wtorek 
wzięliśmy udział w zawodach w Stroniu, gdzie 
zajęliśmy 9. miejsce. Z kolei w piątkowych eli-
minacjach we Włoszczowie wywalczyliśmy 
już szóste miejsce. W końcowej klasyfikacji 
Ligi Mistrzów BRD zajęliśmy siódme miejsce 
– opowiadał najmłodszy reprezentant – 
Dawid Nikliborc.

– Podczas pierwszych zawodów byliśmy 
bardzo zestresowani. Po testach byliśmy na 
5. miejscu, ale po jeździe spadliśmy na dzie-
wiąte. Jak na pierwszy raz to i tak dobrze  – 
stwierdziła Gabriela Zając.

–  Po zakończeniu eliminacji we Włoszczo-
wie nie do końca byliśmy z siebie zadowoleni, 
ponieważ stać nas było na więcej. Smutek nie 
trwał długo, gdyż wiedzieliśmy, że rywalizo-
waliśmy z najlepszymi w Polsce – relacjonuje 
Justyna Skrobacz. 

– Moje ferie były bardzo aktywne. Dużo 
nauczyłem się, poznałem ciekawych rówieśni-
ków z całej Polski oraz wiele widziałem. Dlate-
go uważam, że były udane – dodaje Dawid.

Tegoroczną edycję  Ligi Mistrzów BRD 
uczniowie z Przeciszowa wykorzystali do 
zdobycia doświadczeń potrzebnych pod-
czas rywalizacji w eliminacjach Ogólno-
polskiego Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym. Efekty wykonanej pra-
cy widoczne były podczas zdecydowanie 
wygranych przez uczniów podstawów-
ki eliminacji miejsko-gminnej w Turnieju 
BRD, rozegranego 11 marca w Nowej Wsi.  
Indywidualnie zwyciężył Robert Rzepka 
przed Gabrielą Zając, a czwartym zawod-
nikiem turnieju był Dawid Nikliborc (na 28 
startujących).

W ślad za młodszymi kolegami poszli 
gimnazjaliści. Podczas zawodów rozegra-
nych następnego dnia również zdecydo-
wanie wygrali drużynowo. Indywidualnie 
najlepszym zawodnikiem okazał się Łukasz 
Stokłosa, trzecie miejsce zajął Karol Kwa-
drans, a czwarte Adam Jurecki – wszyscy z 
Gimnazjum nr 1 w Przeciszowie.

Do eliminacji powiatowych, które 
zostaną rozegrane na początku kwietnia, 
z gminy Przeciszów zakwalifikowały się 
dwie drużyny z Zespołu Szkół Podstawo-
wo – Gimnazjalnych w Przeciszowie (ze 
szkoły podstawowej i gimnazjum) oraz 
drużyna gimnazjalistów z Piotrowic, któ-
ra zajęła drugie miejsce w eliminacji w 
Podolszu.

Relacje z turniejów oraz wyniki moż-
na zobaczyć na stronie szkoły:  http://
www.zs.przeciszow.iap.pl w zakładce 
aktualności.

Liga Mistrzów BRD to cykl wspaniałych 
imprez, których głównym celem jest sta-
łe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w Polsce poprzez sys-
tem działań edukacyjnych na najwyższym 

Dzieci bezpieczne na drodze
poziomie. Podczas kilku eliminacji ucznio-
wie rywalizują w kategorii szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych w następujących 
konkurencjach: rozwiązują test z przepi-
sów ruchu drogowego, jeżdżą po rowero-
wym torze przeszkód oraz muszą poradzić 
sobie z zadaniami z zakresu ratownictwa 
medycznego (opatrywaniem ran, złamań 
czy krwotoków). Warto przypomnieć, że 
w lutym 2012 roku mogliśmy obserwować 
zakończenie V edycji Ligi Mistrzów, które 
odbyło się w przeciszowskim Domu Kultury.

ak

Drużyna gimnazjum.

Drużyna szkoły podstawowej
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kulturalnieXXII Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy miał miejsce 12 stycznia 
i jak co roku przez dziesięć lat odbył się 
w Przeciszowie. Tegoroczna zbiórka była 
przeznaczona na zakup specjalistycznego 
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunko-
wej i godnej opieki nad seniorami.

W niedzielny poranek 20 wolontariuszy 
rozpoczęło kwestowanie na terenie naszej 
gminy. Z kolei w sali widowiskowej Domu 
Kultury w Przeciszowie odbył się w ramach 
WOŚP cykl występów. Na scenie zaprezen-
towali się: zespół Śpiewające Jeziora z ZSP-G 
w Przeciszowie, połączone chóry Belcanto 
z ZSP-G w Przeciszowie – Podlesiu i Per-
fectum z ZSP-G w Piotrowicach, drużyna 
harcerska Wagabunda z ZSP-G w Przeci-
szowie – Podlesiu, zatańczyły dziewczęta z 
zespołów Radkert, Ladies, a na akordeonie 
zagrał Artur Strózik wraz z młodszą siostrą 
Anią. Między występami prowadzona był 
licytacja gadżetów. Ponadto w holu dzia-
łał sklepik WOŚP-u, a także stoisko „Malo-
wania twarzy”.

Na zakończenie XXII Finału WOŚP nie-
bo nad Przeciszowem rozświetliło „Świa-
tełko do nieba”.

Sztab przy Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Przeciszowie zebrał w tym roku 13 
434,91 zł oraz walutę obcą.

Sponsorzy „Światełka do nieba”: 
Mechanika pojazdowa, Stanisław 

Matla, „Rob-tynk”, Robert Mazgaj, Sto-
larstwo, Antoni Orlicki, „Selpri”, Krzysz-
tof Momot, Mechanika pojazdowa, Józef 
Jarosz, „Grażyna” Grażyna i Justyna 
Makuch, „Instalbis” Bogusław Ganobis, 
Władysław Kozub, „Bud-Max” Krzysztof 
Kajdas. 

XXII Finał WOŚP wsparli również: 
Zofia Momot, Air-Net Mariusz Kajdas, 

Tomasz Pyrek, Mirko, Mirosław Frączek, 
Remix, Renata i Krzysztof Gagracz, wójt 
gminy Przeciszów Bogdan Cuber, Wła-
dysława Jędrys, Józefa Stokłosa, Anna 
Szmit – Mamica, Marek Mamica, Wiesław 
Twardowski, Fundacja im. Brata Alberta 
z Jawiszowic, Centrum ogrodnicze „Kimi-
ko” Monika Kałat, „Pszczelarstwo” Wie-
sława i Zygmunt Kurzak, Przewóz Osób, 
Małgorzata i Aleksander Cieślik, Sklep 
spożywczy, Lucyna Szklarska, Sklep spo-
żywczy Elwa, Zdzislaw Flejtuch, Piekarnia 
Cukiernia „Maja” ze Spytkowic, Martyna 
Frączek-Paszuda, Teresa Błaż, Anna Kwa-
śniak, Krystyna Smajek, Izabela Kasior, 

Łukasz Fuczek, Klub sportowy LKS Przeci-
szovia, Studio fryzur Beata, Beata Cisow-
ska, Firma budowlana Piotr Folga.

Serdecznie dziękujemy wszystkim spon-
sorom i darczyńcom!

Sztab przy Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Przeciszowie serdecznie dziękuje za 
pomoc w organizacji: 

wolontariuszom i ich opiekunom, dyrek-
torom szkół, nauczycielom za zaangażo-
wanie i pomoc w organizacji tegorocznego 
Finału, Piotrowi Tobiczykowi, Grzegorzowi 
Matla i Sandrze Michałek z Młodzieżowej 
Rady Gminy w Przeciszowie, a także Kami-
lowi Anteckiemu, Maciejowi Momot, Kamili 
Pędziwiatr, Żanecie Płonce, Żanecie Kajdas, 
KGW Przeciszów, policjantom z Komisariatu 
Policji w Zatorze, Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Przeciszowie, Józefie Stokłosie, Włady-
sławie Jędrys,  pracownikom porządkowym 
Urzędu Gminy Przeciszów oraz wszystkim 
zespołom występującym podczas Finału i 
ich opiekunom.

Dziękujemy również wszystkim ludziom 
dobrego serca za okazane wsparcie!

GBP w Pzeciszowie

Wielki finał Orkiestry
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W dniach od 21 do 22 marca odbył się 
jubileuszowy, X Konkurs Modeli Kartono-
wych Papierowa Liga w Ostrawie-Poru-
ba. W konkursie wzięło udział aż 11 klu-
bów modelarskich oraz wielu modelarzy 
indywidualnie.

Do zmagań o najwyższe trofea stanęli 
również modelarze z Orła: Łukasz Fuczek, 
Jakub Głąb, Andrzej Jakulewicz, Andrzej 
Zemła, Natalia Lipowska, Marcin Pieczon-
ka, Dariusz Frączek, Monika Marsowicz, 
Wojciech Bochenek, Michał Cisowski, Piotr 
Zieliński, Adam Korczyk, Jakub Kościelnik, 
Michał Krzemień, Bogusław Baranowski, 
Sara Bellataga, Mikołaj Fuczek oraz Woj-
ciech Cisowski. Łącznie zaprezentowali-
śmy 32 modele kartonowe w wielu klasach. 

W weekend sala gimnastyczna w szkole 
podstawowej w Ostrawie - Porubie pękała 
od ilości modeli, jak również osób zwiedza-
jących wystawę. Dla naszego klubu był to 
bardzo udany weekend. Przywieźliśmy ze 
sobą aż trzynaście medali!!!

Wielki sukces modelarzy Orła w Ostrawie!
Zwycięzcami w swoich kategoriach 

zostali: 
Łukasz Fuczek (III miejsce za model 

samolotu F-86E-5 Sabre), Andrzej Jakule-
wicz (II miejsce za model lotniskowca IJN 
Kaga), Monika Marsowicz (III miejsce za 
model dinozura), Wojciech Bochenek (III 
miejsce za model czołgu K-Wagen, I miejsce 
za model niszczyciela USS Heerman, I miej-
sce za model Rycerza), Michał Cisowski (I 
miejsce za model pociągu pancernego), 
Piotr Zieliński (II miejsce za model samo-
lotu DH Mosquito, II miejsce za model działa 
Wespe, II miejsce za model łazika marsjań-
skiego), Wojciech Cisowski (III miejsce za 
model czołgu Pantera), Andrzej Zemła (I 
miejsce za model rosyjskiej fregaty rakie-
towej projektu 1135.6 Talwar). 

Warto wspomnieć, że konkurs w Ostra-
wie był debiutem modelarzy z Piotrowic, 
którzy zaprezentowali swoje prace wykony-
wane przez ostatnie miesiące podczas zajęć 
organizowanych w ZSPiG w Piotrowicach.

Łukasz Fuczek

Ferie w Przeciszowie (w dniach 
od 3 do 7 lutego)
W tym roku, z okazji ferii zimowych, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszo-
wie wraz z Filią w Piotrowicach przygoto-
wały wiele atrakcyjnych zajęć dla dzieci i 
młodzieży z terenu naszej gminy.

W pierwszym tygodniu ferii w Przeci-
szowie uczestnicy mieli okazję zaprezen-
tować swoje zdolności podczas zajęć pla-
stycznych. W związku ze zbliżającymi się 
Walentynkami, dominował kolor czerwo-
ny, z którego powstawały piękne serdusz-
ka oklejane bibułą, kwiatuszki z kolorowe-
go kartonu. A to dopiero początek atrakcji. 
Każdy miał możliwość skorzystać z udostęp-
nionych gier planszowych.

W pierwszym dniu zorganizowano rów-
nież konkurs piłkarzyków, w którym wzięły 
udział wszystkie dzieci. Emocji rozbrzmie-
wających echem po korytarzu Domu Kul-
tury było bardzo wiele. Ciekawą inicjatywą 
było zawiązanie grupy młodych dziennika-
rzy, która w bardzo profesjonalny sposób 
przygotowała tekst do gazetki, którą chcie-
liśmy opublikować.

W drugim dniu ferii kończyliśmy nasze 
prace plastyczne oraz pisaliśmy artykuł 
do naszej gazetki. Kolejny dzień przyniósł 
wiele emocji. Naszym gościem był technik 
Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komen-

dy Policji Powiatowej w Oświęcimiu, który 
zaprezentował nam czym się zajmuje na co 
dzień. Każdy miał możliwość przekonać się 
jak ściąga się odciski palców na przykład 
ze szklanki. Nasz gość dostał się również w 
krzyżowy ogień pytań. W tym dniu można 
było zauważyć, że kilka osób w przyszłości 
będzie chciało zostać policjantem. 

Czwartek to dzień filmowy. Mieliśmy 
okazję obejrzeć film pt. „Ralph Demolka”. 
Śmiechu było co nie miara. W piątek przygo-
towaliśmy zabawę karaoke, w której wszy-
scy uczestnicy zajęć wzięli aktywnie udział. 
Na zakończenie pierwszego tygodnia ferii 
każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział, 
pamiątki oraz słodkie upominki. Zwycięz-
cy konkursu w piłkarzyki otrzymali medale 
(I miejsce - Wiktoria i Kacper Kwadrans, II 
miejsce - Mikołaj Momot, Marcin Momot, 
III miejsce - Kamil i Dominik Wasik).

Ferie w Piotrowicach (w dniach 
od 10 do 14 lutego)
Drugi tydzień ferii rozpoczęliśmy w Filii 

biblioteki w Piotrowicach. Zajęcia odbywały 
się na terenie ZSPiG. W cyklu spotkań wzię-
ło udział 18 osób, które z wielkim zapałem 
angażowały się w pracę.

Pracy mieliśmy bardzo dużo. Ze wzglę-
du na zbliżające się wielkimi krokami Walen-
tynki, każdy mógł wykonać piękne serca. W 
sali ZPT było naprawdę kolorowo! Nie zapo-

mnieliśmy o zajęciach filmowych. Grupa w 
Piotrowicach miała także okazję zobaczyć 
bajkę „Ralph Demolka”. 

sporym zainteresowaniem cieszył się 
turniej tenisa stołowego, który został roze-
grany na dużej sali sportowej w szkole. Za 
udostępnienie sal serdecznie dziękujemy 
dyrektor szkoły Ewie Michałek. Zwycięzcy 
turnieju w tenisa stołowego to: (I miejsce - 
Marcin Pieczonka, Kamil Klimczyk, II miejsce 
- Gabrysia Grubka, Patryk Klimczyk, III miej-
sce - Natalia Stolaczyk, Jakub Głąb). 

Z wielkim entuzjazmem został przyję-
ty nasz gość z Zespołu Techniki Krymina-
listycznej Komendy Powiatowej Policji w 
Oświęcimiu. Tym razem mieliśmy okazję 
spotkać się z panem Januszem, który w 
bardzo szczegółowy sposób przybliżył nam 
swoją pracę. Wiele radości miały dzieci, któ-
re mogły odbić swoje ręce oraz... buty! Nasz 
gość wytłumaczył wszystkim jak wiele pro-
cedur należy przestrzegać i jakim analitycz-
nym zmysłem należy się niejednokrotnie 
wykazać, aby znaleźć sprawcę. Nie zabra-
kło również wielu pytań do naszego gościa. 

W ostatnim dniu zorganizowaliśmy bar-
dzo rozśpiewane karaoke. Na zakończenie 
uczestnikom zostały wręczone upominki 
oraz dyplomy za udział oraz medale dla 
zwycięzców konkursu w tenisa stołowego.

Gorąco zachęcamy do obejrzenia 
fotoreportażu z ferii, jaki przygotowali-
śmy na ostatniej stronie okładki naszego 
kwartalnika!

Łukasz Fuczek

Na feriach w gminie

I miejsce za model rycerza zdobył 
w Ostrawie  Wojciech Bochenek z KM 

Orzeł w Przeciszowie.
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Uczniowie Zespołu Szkół Podstawowo-
-Gimnazjalnych w Przeciszowie - Podlesiu 
od października 2013 do stycznia 2014 
roku realizowali zadania ogólnopolskiego 
programu edukacyjnego Planeta Energii 
skierowanego do nauczycieli i uczniów klas 
I-III szkół podstawowych. W konkursie brało 
udział ponad 500 nauczycieli z całej Polski. 
14 marca ogłoszono wyniki konkursu. Bar-
dzo cieszymy się, że w gronie 10 laureatów 
jest również nasza szkoła.

Nagrodą główną w konkursie jest wizy-
ta centrum edukacyjnego Planeta Energii w 
miejscowości, z której pochodzi zwycięska 
grupa lub w najbliżej położonym większym 
mieście. Już w maju lub czerwcu Plane-
ta Energii odwiedzi Oświęcim dzięki dzie-
ciom z grupy świetlicowej i klasy II. Ponadto 
nagrodami w konkursie są zestawy pomo-
cy naukowych oraz prezenty dla uczniów.

Celem programu jest propagowanie 
wiedzy o energii elektrycznej i kształtowa-
nie postaw proekologicznych. W oparciu o 
otrzymane materiały dydaktyczne „W kra-
inie prądu elektrycznego” zrealizowano 
sześć obowiązkowych tematów: Od łuczy-
wa do żarówki energooszczędnej, Jak to 
się dzieje, że żarówka świeci?, Czy możliwe 
jest życie bez elektryczności?, Racjonal-
nie korzystam z energii dla dobra mojego 
i przyrody. Gdy zostaję sam w domu, Bez-
pieczne wakacje. Ponadto zrealizowano 
trzy działania dodatkowe według własne-
go pomysłu.

1. Wystawa „Historia oświetlenia; od 
ogniska do żarówki LED”. Ekspozycję zloka-
lizowano w bibliotece szkolnej, aby umożli-
wić uczniom dostęp do niej w każdej chwili, 
zwłaszcza podczas przerw. Przedmioty na 
wystawę zbierane były od momentu przy-
stąpienia do programu. Zebrano w sumie 75 
różnego rodzaju eksponatów, w tym: łuczy-
wo, kaganek, lampki olejowe, świece, lampy 
naftowe, różnego rodzaju żarówki domo-
we i uliczne,  opakowania po żarówkach 
z klasami energooszczędności. Na ekranie 
laptopa wyświetlany był filmik o łuku elek-
trycznym. Wystawa cieszyła się ogromnym 
powodzeniem wśród uczniów całej szkoły. 
Wszystkie klasy obejrzały wystawę wraz z 
wychowawcami i wysłuchały wykładu. Każ-
dy uczeń przychodził tu jeszcze kilkakrotnie 
indywidualnie. Naszą wystawę obejrzały też 
przedszkolaki. W dniu szkolnej wywiadów-
ki semestralnej wystawę oglądali rodzice. 

2. Marsz ekologiczno - energetyczny. 
Postanowiliśmy przypomnieć mieszkań-
com naszej miejscowości o potrzebie i spo-
sobach oszczędzania prądu. W tym celu 
przygotowano ulotki informacyjne. Ucznio-

wie z pomocą rodziców wykonali transpa-
renty. 16 stycznia wyruszył ze  szkoły marsz 
ekologiczno - energetyczny. W pierwszym 
szeregu niesiono flagę Lokalnego Centrum 
Aktywności Ekologicznej. Flagę tę wraz z 
certyfikatem otrzymała nasza szkoła w tym 
roku szkolnym.  Kolejni uczniowie nieśli 
transparenty i zielone baloniki, wykrzyki-
wali hasła i wręczali napotkanym osobom 
ulotki. Część ulotek włożono do skrzynek 
na listy lub pod wycieraczki samochodowe. 
Przemarsz trwał 1,5 godziny, rozprowadzo-
no 100 ulotek. Informacja o naszym marszu 
wraz z dużym kolorowym zdjęciem ukazała 
się dn. 24 stycznia w „Gazecie Krakowskiej”.

 3. Umieszczanie w szkole kolorowych 
grafik zachęcających do oszczędzania prą-
du. Dzieciom najbardziej spodobało się 
hasło „Oszczędzanie energii jest trendy”. 
Uznaliśmy zgodnie, że hasła utrzymane 
w klimacie gwary młodzieżowej są najle-

piej odbierane przez uczniów, zwłaszcza 
gimnazjalistów. Umieściliśmy te grafiki 
nad przełącznikami światła na korytarzach 
szkolnych i w salach lekcyjnych. Grafiki 
będą nam każdorazowo przypominały o 
konieczności oszczędzania prądu i pomo-
gą w utrzymaniu tego dobrego nawyku. 
Goście odwiedzający naszą szkołę będą  
wiedzieli, że jesteśmy energooszczędni i 
dbamy o środowisko. 

Sprawozdania ze zrealizowanych zadań 
wraz z dokumentacją fotograficzną przesła-
no do organizatorów konkursu ENERGA SA 
z siedzibą w Gdańsku. Z niecierpliwością 
czekaliśmy na wyniki konkursu. Jesteśmy 
przekonani, że zdobyta wiedza i umiejęt-
ności na wiele lat wykształcą prawidłowe 
postawy związane z korzystaniem z ener-
gii elektrycznej oraz poprawią świadomość 
ekologiczną uczniów. 

Jolanta Chmura

Wygraliśmy Planetę Energii

Uczniowie z Planety Energii.
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Zespół Śpiewaczy Same Swoje ponow-
nie stanął na deskach już nie amfiteatru, a 
tym razem Domu Kultury w Wiśle. Miało to 
miejsce 26 stycznia podczas V Przeglądu 
Zespołów Ludowych Kół Gospodyń Wiej-
skich w Wiśle. 

Same Swoje zaprezentowały tam kolędy 
i pastorałki bożonarodzeniowe. Przez częste 
zaproszenia do udziału w tego typu impre-
zach, nasz zespół czuje się rozpoznawany, a 
jego dorobek artystyczny doceniany.

K.G.

Same Swoje 
w Wiśle

Została uruchomiona elektronicz-
na Biblioteka Powiatu Oświęcimskiego. 
Poprzez przeglądarkę internetową można 
sprawdzić, w której bibliotece w powiecie 
oświęcimskim znajduje się szukana książ-
ka. Część naszych zbiorów również jest już 
udostępniona w multiwyszukiwarce Fidkar.

Fidkar Oświęcimski dostępny jest bez-
pośrednio pod adresem: http://fidkar.wbp.
krakow.pl/fidkar/oswiecim.html 

GBP w Przeciszowie

Zapraszamy do 
e-BIPO 

Najmłodsze tancerki cherleaders z 
Przeciszowa Oliwia Bartuś i Patrycja Maca 
(na zdjęciu obok) awansowały do fina-
łu Mistrzostw Polski Cheerleaders, które 
odbyły się w dniach od 15 do 16 marca w 
Łochowie. Ostatecznie zajęły one wysokie 
piąte miejsce w Polsce. Był to ich drugi start 
w tak prestiżowych zawodach. 

W mistrzostwach brało udział ponad 
70 duetów i 88 zespołów z całego kraju. 
Tancerki startowały w różnych kategoriach 
wiekowych, junior i junior młodszy oraz 
dywizjach cheer dance i pom dance.

Tydzień później te same duety zajęły 
pierwsze i drugie miejsce oraz otrzymały 
wyróżnienie na Festiwalu Tanecznym w 
Zatorze.

q

Sukcesy cheerleaders
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Już po raz trzeci odbył się w Domu Kul-
tury, tym razem 21 grudnia ubiegłego roku 
wirtualny turniej gry w piłkę nożną, zorga-
nizowany przez Młodzieżową Radę Gminy 
Przeciszów. Tym razem wszyscy, którzy włą-
czyli się do zabawy na konsolach telewizyj-
nych, rywalizowali o Puchar Przewodniczą-
cego Młodzieżowej Rady Gminy Przeciszów 
Piotra Tobiczyka. W turnieju wzięło udział 
aż 28 graczy, rozegrano prawie 60 meczów. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał 
się Łukasz Chowaniec, który również zdo-
był tytuł Króla Strzelców.

Był to otwarty turniej i udział w nim 
mogli wziąć również  mieszkańcy innych 
gmin. Rekordowa ilość uczestników, zacię-
te pojedynki, słodki smak zwycięstwa i 
gorycz porażki  to tylko namiastka tego, co 
działo się końcem grudnia na konsolach w 
Przeciszowe!!!

Uczestnicy wirtualnego turnieju zostali 
podzieleni na 7 grup po 4 zawodników w 
każdej. Awansem do kolejnej fazy rozgry-
wek premiowane były pierwsze i drugie 
miejsca z każdej grupy i dwa trzecie miejsca 
z największą ilością punktów. Każdy uczest-
nik miał tylko trzy mecze grupowe. To one 
przesądzały o przejściu do etapu pucharo-
wego. Z tego powodu mecze grupowe były 
niesamowicie zacięte. Tutaj każdy chciał 
przede wszystkim wygrać. Tym, którym 
nie szło tak dobrze pozostawała kalkulacja, 
bowiem nieraz o awansie przesądzał wynik 
meczu kolegi.

Po meczach rozegranych w grupach 
wyłoniona została najlepsza 16. turnie-
ju. Wtedy rozpoczęła się faza pucharowa. 
Każdy wiedział jedno – przegrywasz, czyli 
odpadasz. Tu już nie było żadnej matema-
tyki, spoglądania na wyniki innych meczów. 
Uczestnicy skupiali się tylko i wyłącznie na 
swoich potyczkach. Każdy etap eliminował 
połowę stawki.

W końcu na placu boju zostało czterech 
zdecydowanie najlepszych zawodników. To 

oni pomiędzy sobą rozegrali bitwę o zwy-
cięstwo i dalsze miejsca. Po rozstrzygniętym 
małym i dużym finale ostateczna klasyfika-
cja jest następująca:

I miejsce Łukasz Chowaniec, 
II miejsce Kacper Sulka,
III miejsce Krzysztof Krzemień.
Laureat I miejsca Łukasz Chowaniec 

wywalczył również tytuł Króla Strzelców i 
otrzymał statuetkę. Puchary wręczył prze-
wodniczący Młodzieżowej Rady Gminy 
Przeciszów Piotr Tobiczyk. Nagrody ufundo-
wał wójt gminy Przeciszów Bogdan Cuber. 
Wszyscy laureaci turnieju to mieszkańcy 
Oświęcimia.

Tradycyjnie wpisowe na turniej zostało 
przeznaczone na poczęstunek dla wszyst-
kich zawodników biorących udział w 
turnieju. 

Jak zwykle zmagania na konsolach 
obfitowały w sporo pozytywnych emo-

cji. Mimo zaciętych pojedynków zawod-
nicy walczyli uczciwie i z uśmiechem na 
twarzy. Dla wszystkich, mimo rywalizacji, 
była to przede wszystkim świetna zabawa 
i sprawdzenie swoich umiejętności w kon-
frontacji z innymi.

Jak widać po wynikach, przeciszowscy 
zawodnicy zostali ograni przez przyjezd-
nych gości. To ich jednak nie zdemobilizo-
wało a wręcz przeciwnie.

- Musimy dalej ćwiczyć grę i trenować 
swoje umiejętności wolicjonalne, a to przy-
niesie efekty w kolejnych turniejach - kwitu-
je popularny Rumun, który jak sam mówi 
łutem szczęścia znalazł się w najlepszej 16.

Zakończony III Wirtualny Turniej Piłki 
Nożnej FIFA 2014 będzie kontynuowany 
przez organizatorów wobec dużego zain-
teresowania i stale rosnącego poziomu 
rozgrywek.

Piotr Tobiczyk

Grali w piłkę na ekranie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Przeciszowie po raz kolejny zorganizował 18 
grudnia ubiegłego roku Wieczerzę Wigilijną 
dla mieszkańców gminy. Sala Domu Kultury 
w Przeciszowie szybko zapełniła się zapro-
szonymi gośćmi. W spotkaniu opłatkowym 
wzięło udział ponad 130 osób. Wśród zapro-
szonych gości nie zabrakło włodarzy gminy 
Przeciszów, przedstawicieli i kierowników 
jednostek działających na terenie naszej 
gminy oraz duszpasterzy parafii Przeciszów.

Wszystkich przybyłych gości przywitał 
wójt gminy Przeciszów Bogdan Cuber. Uro-
czystość rozpoczęła się wspólną modlitwą, 
którą poprowadził ksiądz wikary Piotr Pło-
skonka. Na zakończenie modlitwy wszyscy 
symbolicznie połamali się opłatkiem, skła-
dając sobie życzenia wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku. Na stole 
znalazły się tradycyjne potrawy wigilijne, 
przygotowane przez pracowników Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

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

Kierownik GOPS w Przeciszowie wraz 
z pracownikami przekazują serdeczne 
podziękowania sołtysom naszej gminy: 
Krystynie Smajek, Władysławowi Kozubowi 
oraz Józefowi Płonknce za pomoc w orga-
nizacji Wieczerzy Wigilijnej.

Kierownik GOPS wraz z pracownikami 
składają również serdeczne podziękowa-
nia darczyńcom: Annie Góreckiej, Sebastia-
nowi Makuch oraz firmie Ekoland Tychy za 
okazane serce, oraz Urszuli Daczyńskiej za 
wspaniałą oprawę artystyczną.       q

Na Opłatku gminnym

Laureaci turnieju wraz z Piotrem Tobiczykiem (pierwszy z lewej).
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W dniach od 21 marca do 18 kwietnia w 
holu głównym Domu Kultury będzie można 
zapoznać się z twórczością fotograficzną 
Pawła Gąsiorka z Kęt. Wystawa ta, to cykl 
zdjęć z podróży do Węchadłowa, małej wsi 
pod Kielcami. Autor prac zwraca się w kie-
runku starych, często zapomnianych rzeczy 
codziennego użytku, które, jak sam mówi - 
żyją i przemawiają pomimo upływu czasu. 
To one ukazują kształt i charakter tamtych 
czasów, gdzie człowiek uprawiał rolę, siał, 
kosił i młócił zboże, mielił mąkę i piekł wła-
sny chleb. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich do obejrzenia wystawy.

Łukasz Fuczek

Wystawa fotografii
Pawła Gąsiorka

Jestem już przedszkolakiem

26 listopada odbyła się uroczystość 
„Pasowania na przedszkolaka”. W obecno-
ści zaproszonych gości, rodziców oraz wójta 
Gminy Przeciszów dzieci przedstawiły krótki 
program artystyczny. Po uroczystym ślubo-
waniu wójt Bogdan Cuber pasował dzieci 
na przedszkolaków. Wręczono pamiątkowe 
dyplomy i zaproszono do udziału w zaba-
wie andrzejkowej. Przy muzyce wodzire-
ja przedszkolaki miło spędziły czas. Brały 
udział w różnych zabawach, konkursach i 
tańcach. Największą radość sprawiły dzie-
ciom wróżby andrzejkowe.

Wiwat dla górnika!

Jak co roku 4 grudnia dzieci w wieku 
od 5 d 6 lat wzięły udział w uroczystości 
z okazji Dnia Górnika, która odbyła się w 
Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych 
w Piotrowicach. Najmłodsi zaprezentowa-
li swoje umiejętności wokalne, taneczne i 
recytatorskie. Swoim występem podzięko-
wały górnikom za ich ciężką i niebezpiecz-
ną pracę. Program artystyczny w wykona-
niu przedszkolaków wszystkim bardzo się 
podobał o czym świadczyć mogą gromkie 
brawa. W podziękowaniu za występ dzieci 
otrzymały od górników słodkie upominki.

Jest taki jeden dzień w roku...
„To św. Mikołaj dziś odwiedzi nas, przy-

wiezie prezenty w ten zimowy czas...” tak 
śpiewały dzieci 5 grudnia w przedszkolu 
w Piotrowicach. Wreszcie nadeszła chwi-
la, gdy w drzwiach ukazał się oczekiwany 

gość w towarzystwie elfa. Mikołaj odwiedził 
wszystkie grupy przedszkolne. Po rozmowie 
z dziećmi obdarował wszystkich prezenta-
mi. Dzieci w podziękowaniu za przybycie 
św. Mikołaja i piękne prezenty, wręczyły 
zrobione przez siebie upominki i pożegna-
ły go piosenką.

Dla Babci i Dziadka

28 i 29 stycznia w Samorządowym 
Przedszkolu w Piotrowicach miała miejsce 
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. Przedszkolaki z poszczególnych grup 
zaprezentowały swoje umiejętności recy-
tatorskie oraz wokalno-taneczne. Dzieci 
również przygotowały dla swoich babć i 
dziadków własnoręcznie zrobione upomin-
ki. Po wspólnych tańcach i zabawach rodzi-
ce zaprosili gości na słodki poczęstunek.

Bal karnawałowy

30 stycznia odbył się bal karnawałowy 
w przedszkolu w Piotrowicach. Dzieci w 
swoich kolorowych kostiumach przenio-
sły się w baśniowy, magiczny świat. Nie 
zabrakło księżniczek, wróżek, barwnych 
motylków, jak również bohaterów z innych 
bajek. Przedszkolaki pod przewodnictwem 
wodzireja wzięły udział w licznych zaba-
wach tanecznych. Był między innymi taniec 
z balonikami, „Boggie Woogie” oraz zabawa 
w rytmie rock and roll’a. W trakcie zabawy 
zaproszono dzieci na słodki poczęstunek. 
Najwięcej emocji dostarczył wybór króla 
i królowej balu, koronacja oraz ich wspól-
ny taniec.

A.T. i K.B.

Wydarzyło się w przedszkolu w 
Piotrowicach

Przedszkole to miejsce doskonałej zaba-
wy! Dzieci z Przedszkola nr 2 w Przeciszowie 
– Podlesiu wiedzą o tym doskonale. Często 
biorą udział w imprezach i nietypowych 
zajęciach. W tym roku szkolnym odbyły się 
m.in.: Dzień Chłopca, Dzień Pluszowego 
Misia, Święto Drzewa, Zabawa Andrzejko-
wa, Mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i Dziad-
ka, Zabawa Karnawałowa, Dzień Kobiet.

Przedszkole to także miejsce zdobywa-
nia nowej wiedzy i umiejętności. Każdego 
dnia dzieci uczestniczą w dostosowanych 
do wieku zajęciach, dzięki którym mogą 
się wszechstronnie rozwijać. Dodatkowo w 
grupie starszaków odbywają się zajęcia w 

ramach innowacji „Podróże przed-
szkolaka po Europie”. W ramach 
tego projektu dzieci „zwiedziły” 
już: Hiszpanię (na zdjęciu), Wielką 
Brytanię, Francję, Włochy i Austrię. 
W grupie średniaków realizowany 
jest cykl zajęć ekologicznych „Mały 
Ekolog”. W każdym oddziale wpro-
wadzono też program „Dzień dla 
zdrowia”. Dzieci poznają zasady 
zdrowego stylu życia i samodziel-
nie przygotowują smaczne posiłki.

Przedszkole to jedyne takie 
miejsce, gdzie bawiąc, uczymy się zarazem. 
Tu zawsze jest wesoło!

W przedszkolu zawsze jest wesoło!

A. Pędziwiatr
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Dzieci z Samorządowego Przedszko-
la nr 1 w Przeciszowie przedstawiły 31 
stycznia program artystyczny z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Na uroczystość, 
która odbyła się w Domu Kultury zapro-
szono wójta Bogdana Cubera oraz bab-
cie i dziadków naszych milusińskich. 
Goście dopisali. Sala wypełniła się po 
brzegi, a w kronice przedszkola złożono 
podpisy, autografy i dedykacje.

Uroczystość rozpoczęła się wystę-
pami najmłodszych. Były tańce „Nasza 
babcia ukochana”, „Poleczka”, wiersze 
„Życzenia dla babci”, inscenizacja „Dwa 
listy”, piosenka „Babciu miła”. Kolorowe 
stroje upiększyły, nadały odpowiedni ton 
imprezie. Dzieci wystąpiły, jak tylko naj-
lepiej potrafiły.

Głośne recytacje wierszy, śpiew pio-
senek u niejednego dziadka wywołał 
uśmiech na twarzy. Babcie zachwycił 
wiersz, jak to dziadek goli się dla babci i 
za co go kochamy. Taniec starszaków „Ja 
se góral” pokazał na co stać chłopców. 
Wystrojeni w góralskie stroje z ciupagą w 
ręce zatańczyli „W murowanej piwnicy”. A 
kiedy rozbrzmiały dźwięki melodii „Zasia-
li górale”, chłopcy porwali do tańca swo-
ją wybrankę z warkoczami. Dużą radość 
sprawiła im piosenka, a zarazem taniec 
„Poszło dziewczę po ziele”. Przedszkola-
ki śpiewały i przytupywały do rytmu. Po 
czym na sali rozległy się głośne oklaski, 
które jeszcze bardziej zachęciły dzieci do 
dalszych występów. Dziewczynki odtań-
czyły walczyk z chusteczką do utworu 
J. van Beethovena „Dla Elizy”. Lekkość i 

płynność ruchów sprawiła, że taniec ten 
stał się wyjątkowy. Starszaki zadebiuto-
wały w „Poleczce Warszawskiej”. Na scenie 
wreszcie pojawił się mały akordeonista 
Michaś. Odwagi dodała mu mama. Chło-
piec zagrał dla wszystkich zaproszonych 
gości „Sto lat”, a reszta dzieci uroczyście 
zaśpiewała.

Na koniec, wójt wręczył dzieciom 
słodkości i pięknie podziękował wszyst-
kim za duży wkład pracy. Pochwalił umie-
jętności dzieci i gratulował talentu. Po 
tej imprezie rozpoczął się wyczekiwany 
przez wszystkich bal karnawałowy, któ-
ry poprowadził wodzirej. Wybrano króla 
balu i królową. Babcie i dziadkowie bawi-
li się ze swoimi wnukami przy wspania-
łej muzyce.

Dyrekcja przedszkola dziękuje rodzi-
com za wsparcie, nauczycielom za przy-
gotowanie dzieci, paniom z obsługi i 
Radzie Rodziców za zorganizowanie 
poczęstunku.         q

Dzień Babci i Dziadka

14 grudnia na hali w ZSPG w Piotrowi-
cach odbył się już III Turniej Mikołajkowy 
w Siatkówce. W tym roku w zmaganiach 
wzięła udział rekordowa ilość drużyn, bo 
aż 8! Co daje około 50 zawodników i wielu  
kibiców dopingujących swoich rówieśni-
ków. W zawodach uczestniczyła młodzież 
z terenu gminy Przeciszów. Na najwyższym 
podium stanęła drużyna Krzycz Trybson a 
MVP turnieju został Dawid Antecki z druży-
ny Niegrzecznych.

Zawody z powodu tak dużej ilości dru-
żyn, rozgrywane były najpierw w grupach, 
a następnie systemem pucharowym. Zma-
gania rozpoczęły się około godzinie 9. 8 
zespołów podzielono na dwie grupy po 
cztery drużyny każda. Mecze grupowe, w 
których odbyło się po 12 spotkań w każdej z 
grup były bardzo zacięte i z meczu na mecz 
stały na wyższym poziomie. Ten etap zma-
gań zakończył się około godziny 12. W tym 
momencie były już wyłonione cztery najlep-
sze drużyny, po dwie, które w swoich gru-
pach zdobyły największą ilość punktów. To 
właśnie one przeszły do  fazy pucharowej.  
Tu już nie było żartów, kalkulacje wyników 
i ewentualne kompromisy nie wchodziły w 
grę - liczyła się wyłącznie wygrana. 

Zawodnicy byli świadomi wagi spo-
tkań na tym etapie, mieli w głowach jedno 
- każda wygrana przybliża do ostatecznego 
triumfu, ewentualna przegrana powoduje 
koniec marzeń o najwyższym miejscu. To 
przełożyło się na grę. Mecze rozgrywane 

były z niesamowitą ambicją i walką. Każdy 
chciał zwyciężyć. 

Półfinały wyłoniły dwie drużyny, które 
rozegrały wielki finał. Najważniejsze spotka-
nie turnieju rozegrane pomiędzy ekipami 
Niegrzecznych a Krzycz Trybson wyłoniło 
zwycięzcę, którym został ostatni, wymienio-
ny zespół. Przegrani z półfinałowych meczy, 
drużyny Kosynierów i Wyborowych rozegra-
ły mały finał. Mecz o III miejsce zakończył 
się zwycięstwem popularnych „Kosiarek”. 

Ostateczna klasyfikacja :
I miejsce KRZYCZ TRYBSON, w składzie: 

Jakub Gaudyn, Piotr Bochenek ,Damian 
Chmura Mateusz Płonka, Konrad Bębenek 
,Beata Bożek.

II miejsce NIEGRZECZNI, skład: Filip Mer-
ta, Dawid Antecki, Jakub Kacperek, Filip Rał, 
Grzegorz Hałatek, Grzegorz Makuch.

III miejsce KOSYNIERZY, skład: Mariusz 
Michałek, Krystian Bartuś, Bartosz Hut-
ny, Kamil Antecki, Łukasz Lasek, Adrian 
Pawela.

Najbardziej wartościowym zawodni-
kiem turnieju, wyłonionym głosami kapita-
nów drużyn i organizatorów turnieju, został 
Dawid Antecki.

Każda drużyna biorąca udział w tur-
nieju dla osłodzenia goryczy porażki, jak 
i uprzyjemnienia zwycięstwa, otrzymała 
słodycze. Ponadto dla trzech pierwszych 
miejsc przewidziane były puchary i meda-
le, a dla najlepszego zawodnika statuetka. 

Nagrody wręczyli organizatorzy turnieju: 
organizator czasu wolnego w gminie Prze-
ciszów Łukasz Płonka oraz przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Gminy Przeciszów Piotr 
Tobiczyk. Nagrody ufundował wójt gminy 
Bogdan Cuber.

Kolejny już III Mikołajkowy Turniej w 
Siatkówce stał się tradycją w naszej gminie. 
Zimowe zmagania, odbywające się co roku 
w grudniu, cieszą się dużą popularnością. 
Ilość drużyn zgłoszona w tym roku jest nie-
zbitym dowodem na zainteresowanie tym 
turniejem. Kolejny świąteczny turniej już za 
rok! Zapraszamy!        q

Mikołajkowy Turniej w Siatkówce

Uczniowie szkoły podstawowej z Piotro-
wic uczestniczyli w Finałach Rejonowych 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Sto-
łowym, które zorganizowano 21 lutego w 
Zespole Szkół nr 1 w Choczni. W zawodach 
wzięło udział 24 najlepszych zawodników i 
zawodniczek z powiatów: oświęcimskiego, 
olkuskiego, chrzanowskiego i wadowickie-
go. Wśród uczniów awansowało do fina-
łów wojewódzkich po sześciu zawodników 
i zawodniczek.

Szkołę reprezentowali: Agata Ortman, 
Zuzanna Staszczak, Przemysław Foksiński i 
Kamil Klimczyk. W kategorii dziewcząt dru-
gie miejsce zajęła Zuzanna Staszczak, a Aga-
ta Ortman była czwarta. W kategorii chłop-
ców trzecią pozycję wywalczył Przemysław  
Foksiński, a Kamil Klimczyk uplasował się w 
drugiej dziesiątce.        q

Sukcesy 
w tenisie stołowym
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Piotr Dziedzic zdominował III Otwarte Mistrzostwa Gminy Prze-
ciszów w tenisie stołowym. Młody zawodnik Spektrum Słopnice 
zwyciężył w dwóch kategoriach: młodzików i kadetów. Listę zwy-
cięzców rozgrywanego w Piotrowicach turnieju uzupełnili: Alek-
sandra  Warpacha (Skawa Wadowice) wśród kobiet oraz Stanisław 
Dąbroś (UKS KTK Sokół Żabno) w kategorii Open.

W stojącej na wysokim poziomie imprezie mogliśmy zobaczyć 
kilka ciekawych pojedynków.

- Największe zaskoczenie turnieju, to nie małe zamieszanie swoją 
grą w kategori Open wywołała trenerka CkiS Skawina Kamila Kajniak 
– relacjonuje Krzysztof Żebro organizator turnieju - o której głośno 
zrobiło się podczas meczu z Krystianem Prochotem. Zagrała tenis na 
najwyższym poziomie dając niesamowite wymiany kontr - topspino-
we to z lewej to z prawej – dodaje.

Wśród pingpongistów Olmexu Piotrowice najlepiej spisał się 
Przemysław Foksiński, który zajął trzecie miejsce w kategorii młodzi-
ków. Dobre miejsca zanotowali również Zuzanna Staszczak wśród 
kobiet oraz Krzysztof Żebro w kategorii Open, odpowiednio zaj-
mując czwarte i piąte miejsce w swoich grupach rozgrywkowych.

Bartłomiej B. Kasperczyk

Mistrzostwa za nami

FC Bachórzanka zwyciężyła w tegorocznej Zimowej Lidze Pił-
ki Nożnej Halowej Osiek 2014 wśród chłopców z rocznika 2001 i 
młodszych. W finale młodzi piotrowiczanie pokonali Polankę SP. 
Dobrze w swoich kategoriach spisały się również inne drużyny z 
Piotrowic, które zajęły miejsca na podium.

W tegorocznych finałach padło najwięcej w historii remisów i 
często o podium bądź zwycięstwie w całym turnieju decydowały 
rzuty karne. Już pierwszy mecz o trzecie miejsce w kategorii naj-
młodszej zakończył się wynikiem bezbramkowym w regulamino-
wym czasie i o tym kto w tej kategorii stanie na najniższym stop-
niu podium zadecydowały rzuty karne. Te o wiele lepiej wykony-
wała ekipa FC Deportivo z Głębowic, która pokonała Białe Orły 1:0. 

W meczu finałowym w kategorii najmłodszej swoją wyższość 
nad rywalami z rundy zasadniczej potwierdziła ekipa FC Osiek Gór-
ny, która pewnie pokonała FC Orły Piotrowice 2:0. Obydwie bramki 
w tym spotkaniu dla zwycięzców zdobył Ernest Mosur, który został 
również najlepszym zawodnikiem turnieju. Tytuł dla najlepszego 
bramkarza w tej kategorii przypadł Patrykowi Żmudzie, zaś królem 
strzelców został Piotr Frączek. 

Bezbramkowym remisem zakończyła się również konfrontacja o 
trzecią lokatę w kategorii dziewcząt. Tym razem Girl Team z Głębo-
wic pokonały Crazy Girls z Osieka Górnego w rzutach karnych 1:0. 
Bramek w regulaminowym czasie, kibice zgromadzeni w osieckiej 
hali nie zobaczyli też w meczu finałowym, w którym to niespodzie-
wanie Nie Całkiem Normalne z Osieka Górnego w rzutach karnych 
pokonały faworyzowane FC Słowianki 2:1. Bohaterką tego finału 
została bramkarka zespołu z Osieka Górnego Agnieszka Jekiełek, 
która najpierw zdobyła bramkę z rzutu karnego, by chwilę później 
obronić rzut karny wykonywany przez zawodniczkę z Piotrowic. 
Tym samym Nie Całkiem Normalne wygrały cały turniej. Najlep-
szą bramkarką w tej kategorii została Agnieszka Jekiełek, najlep-

szą zawodniczką Agata Ortman, zaś tytuł najlepszej strzelczyni 
przypadł Klaudii Tobiczyk.

O trzecim miejscu w kategorii chłopców młodszych także 
decydowały rzuty karne, tyle że tym razem to spotkanie zakoń-
czył się remisem 1:1. Jeszcze w pierwszej połowie na prowa-
dzenie zespół z Osieka Górnego wyprowadził Krystian Jekiełek 
i gdy wydawało się, że to wystarczy do zajęcia trzeciego miejsca 
wyrównującą bramkę dla Lodziaży zdobył Kacper Filip. W rzu-
tach karnych lepsza okazała się drużyna Górnego Osieka i to ona 
wskoczyła na najniższy stopień pudła.

Podobny przebieg w tej kategorii miała rywalizacja finało-
wa pomiędzy Polanką SP i FC Bachórzanką w tej kategorii. W 
regulaminowym czasie gry mecz zakończył się remisem 1:1 po 
bramkach Łukasza Rupy dla zespołu z Polanki Wielkiej i Patryka 
Gierasa dla drużyny z Piotrowic. Co ciekawe w konkursie rzutów 
karnych lepsza okazała się drużyna FC Bachórzanki, która w run-
dzie zasadniczej zajęła drugie miejsce. Najlepszym bramkarzem 
w tej kategorii Dariusz Antecki, najlepszym zawodnikiem Robert 
Więcek, zaś królem strzelców Łukasz Rupa.

Na dobrym poziomie jak co roku stały mecze finałowe w 
kategorii starszej chłopców. W meczu o III miejsce za porażkę 
w rundzie zasadniczej Rudy i Spółka z Piotrowic zrewanżowali 
się ekipie FC Chrząszczywąszczyce Górne, wygrywając 1:0 po 
bramce Mateusza Wróbla. Podobny przebieg miało spotkanie o 
zwycięstwo w turnieju. Tyle że tym razem Twoja S. zrewanżowała 
się Kawiarenkom za rundę zasadniczą, również wygrywając 1:0, 
po bramce Sławomira Jureckiego. Najlepszym bramkarzem w 
tej kategorii został Hubert Bies, najlepszym zawodnikiem Patryk 
Tomala, zaś tytuł króla strzelców przypadł w udziale Mateuszo-
wi Kawczakowi.

Bartłomiej B. Kasperczyk

Najlepsza FC Bachórzanka

Trzej najlepsi zawodnicy w kategorii Open III Otwartych 
Mistrzostw Gminy Przeciszów w tenisie stołowym: 1. Stanisław 

Dąbroś, 2. Maciej Nalepa, 3. Krystian Prochot. Obok stoi wicedy-
rektor szkoły w Piotrowicach Tomasz Wójcik.
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Wycinanie drzew 
na własnej posesji

15 grudnia - mieszkaniec Piotrowic po powrocie z kilkumie-
sięcznego pobytu za granicą ujawnił, że nieznani sprawcy włamali 
się do jego domu i skradli telewizor z dekoderem TVSAT.

19 grudnia - w godzinach wieczornych na drodze krajowej 
w Podolszu, kierujący samochodem osobowym mieszkaniec Pio-
trowic potrącił pieszego, który ze złamaniem nogi trafił do szpita-
la. Ustalenia wskazują na winę pieszego, który wtargnął na drogę 
przed nadjeżdżające pojazdy.

27 grudnia - z koparki zaparkowanej na placu budowy przy 
ulicy Krakowskiej w Przeciszowie skradziono paliwo i elementy 
wyposażenia.

4 stycznia - na łuku ul. Podlesie w Przeciszowie doszło do zde-
rzenia czołowego dwóch pojazdów, kierowanych przez mieszkań-
ców tej miejscowości. W jednym z samochodów podróżował z 
matką dwumiesięczny niemowlak, który z podejrzeniem obrażeń 
wewnętrznych trafił do szpitala.

13 stycznia - tuż po zmroku w obrębie ulic Jana Pawła II i Grab-
skiego w Zatorze, kierujący oplem mieszkaniec Graboszyc wyjeż-
dżając z ulicy Grabskiego nie udzielił pierwszeństwa samochodowi 
m-ki renault, kierowanemu przez mieszkankę Piotrowic; w efekcie 
czego doszło do zderzenia obu pojazdów. Na obserwację do szpita-
la trafiła piotrowiczanka oraz dwoje jej kilkuletnich wnucząt, które 
podróżowały z babcią.

15 stycznia - ujawniono kradzież przyczepki dwukołowej, 
wykorzystywanej jako podstawa do tablicy reklamowej. Pojazd 
zaparkowany był przy drodze krajowej w Przeciszowie.

4 lutego - ujawniono włamanie do nieczynnego budynku 
wodociągu w miejscowości Las. Nieznani sprawcy powyrywali ze 
ścian przewody i skradli również inne metalowe przedmioty.

5 lutego - przed jednym ze sklepów w Przeciszowie został pobi-
ty mężczyzna  przez dwóch nieznanych sobie  sprawców. W toku 
dochodzenia ustalono ich personalia i odpowiedzą za swój czyn 
przed sądem.

12 marca - pracownik jednego z przeciszowskich urzędów 
zawiadomił, że uszkodzono jego samochód zaparkowany przy ul. 
Oświęcimskiej, poprzez porysowanie ostrym narzędziem karoserii. 
Z ustaleniem sprawców, którymi okazali się dwaj mieszkańcy Prze-
ciszowa, karani w przeszłości za różne czyny, nie było problemu, 
gdyż zdarzenie nagrały kamery monitoringu. Najprawdopodobniej 
motywem działania sprawców była zemsta za niekorzystne dla nich 
decyzje urzędu. Niskie pobudki będą na pewno okolicznością, któ-
ra sąd weźmie pod uwagę przy wymierzaniu kary.

14 marca - doszło do wielkiego pożaru zarośli i szuwarów na 
stawach Przyrębu. Po południu nieznany w tej chwili sprawca pod-
palił groblę od strony ulicy Przyrębskiej i ogień niesiony zachodnim 
wiatrem szybko rozprzestrzenił się w kierunku Podolsza na stawy 
Czapman i Natalin, wychodząc za potok Łowiczanka. Spłonęło kil-
kadziesiąt hektarów szuwarów i trzcinowisk, krzewy i drzewa oraz 
plantacja wikliny. Dzięki interwencji dużych sił straży pożarnej 
ogień nie rozprzestrzenił się dalej i udało się uratować dwa domo-
stwa przy ul. Jagodowej w Podolszu. Sprawcy grozi kara pozba-
wiania wolności w wymiarze 5 lat za zniszczenie mienia i istotne 
zmniejszenie wartości przyrodniczej prawnie chronionego terenu 
Natura 2000.

15 marca - zatrzymano 66-letniego mieszkańca Przeciszowa, 
który znieważył interweniujących w jego domu policjantów, powia-
domionych o przemocy awanturnika wobec członków rodziny.

KRONPOL

Sprawa wycinania drzew rodzi wiele wątpliwości. Często wła-
ściciele nieruchomości nie wiedzą, jakie dokładnie mają prawa i 
obowiązki. Ustawa o ochronie przyrody regulująca te kwestie nie 
zawsze jest dobrze interpretowania, jednak generalną zasadą jest 
obowiązkowe uzyskanie zezwolenia wydawanego przez organ 
gminy na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości (za wyjąt-
kiem drzew owocowych, drzew których wiek nie przekracza 10 lat, 
rosnących na plantacjach i rosnących w lasach - w tym ostatnim 
przypadku zezwolenie wydaje nadleśnictwo).

Wydając zgodę gmina powinna rozważyć interes społeczny 
jakim jest ochrona istniejących zadrzewień oraz interes właściciela 
nieruchomości, składającego wniosek o usunięcie drzew. 

Za zgodę na usunięcie drzewa właściciel nieruchomości uisz-
cza opłaty, a ich wysokość jest  określona w zezwoleniu wraz ze 
wskazaniem terminu usunięcia drzewa, a także ewentualnie ter-
minu posadzenia innych drzew. Wysokość opłat jest uzależnio-
na od rodzaju i  gatunku drzewa oraz od obwodu pnia, który jest 
mierzony na wysokości 130 cm. Stawki za jeden centymetr pnia są 

zróżnicowane. Opłaty za pewne kategorie drzew nie są pobierane. 
Dotyczy to między innymi drzew:

na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; na których 
usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele nie związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej; które zagrażają bezpie-
czeństwu ludzi lub mienia; które zagrażają bezpieczeństwu ruchu 
drogowego lub kolejowego; które posadzono lub które wyrosły na 
nieruchomości po przeznaczeniu jej w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego na cele budowlane; które obumarły 
lub nie rokują na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza 
nieruchomości; których usunięcie wynika z potrzeby ochrony roślin, 
zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony sie-
dlisk przyrodniczych.

Jeżeli dane drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia, 
jego usunięcie nie będzie wymagało opłat, ale uzyskanie zezwole-
nia na usunięcie jest obowiązkowe. Nawet w przypadkach wywró-
cenia, obumarcia drzewa okoliczność ta może stanowić jedynie uza-
sadnienie  wniosku o wydanie zezwolenia, ale nie jest to usprawie-
dliwienie do samowolnego usunięcia drzewa. Za zniszczenie drzew 
lub ich usuniecie bez wymaganego zezwolenia wójt, burmistrz, 
prezydent miasta wymierza karę pieniężną, która jest ustalana w 
wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzewa. 

Jan Kajdas
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Styczeń
Lena Fuczek    Przeciszów
Stanisława Górkiewicz  82 lata Piotrowice
Henryk Jeż  83 lata   Przeciszów
Marek Makuch  49 lat  Przeciszów

Luty
Aniela Balon  88 lat   Przeciszów
Stanisław Frączek  82 lata  Piotrowice
Stanisław Krawczyk  63 lata Piotrowice
Kazimiera Nocula  88 lat  Piotrowice
Barbara Zając  50 lat  Piotrowice

Marzec
Kazimierz Frączek  61 lat  Piotrowice
Władysława Hankus  88 lat Przeciszów
Marianna Jurecka  85 lat  Piotrowice
Stefania Kozak  86 lat  Piotrowice

Na terenie gminy Przeciszów po raz kolejny realizowany 
jest projekt pod nazwą „Czas na aktywność. Program aktywi-
zacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów”. Projekt 
ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2013-2015, jak również przez budżet państwa i budżet jed-
nostek samorządowych.

Projekt w swych założeniach bazuje na Priorytecie VII Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Promocja integracji społecz-
nej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają nastę-
pujące kryteria:

- są bezrobotne i/lub długotrwale bezrobotne i/lub nieak-
tywne zawodowo 

- korzystają ze świadczeń pomocy społecznej

- są rolnikiem i/lub domownikiem ubezpieczonym w KRUS

- nie posiadają kwalifikacji zawodowych lub posiadają 
kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb rynku pracy

- są zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktyw-
ności zawodowej

- są zameldowane na terenie gminy Przeciszów

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

- szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych 
potrzeb uczestników projektu

- poradnictwo specjalistyczne, indywidualne lub grupowe 
(psychologiczne, pedagogiczne)

- poradnictwo zawodowe

- trening podniesienia kompetencji społecznych

- terapia rodzinna lub psychospołeczna

- piknik rodzinny

- wyjazd do kina

Czas na aktywność bezrobotnych

Akcję społeczną pod takim hasłem przygotowały dla dzieci dro-
gerie Rossmann. Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Prze-
ciszowie w ramach właśnie tej akcji uczestniczyli w konkursie pla-
stycznym. Zaprezentowali piękne i pomysłowe prace, które były 
wykonane różnymi technikami i znalazły się na wystawie zorgani-
zowanej w szkole. Dzięki niej starsi koledzy również mogli utrwalić 
sobie zasady dbania o higienę osobistą. 

Głównym celem całej akcji było kształtowanie wśród dzie-
ci nawyku dbania o czystość. Należy cały czas przypominać im o 
podstawowych czynnościach higienicznych, takich jak codzienna 
kąpiel, mycie rąk, zębów, włosów, dbanie o paznokcie, czystość 
ubrań, bielizny. Ważna jest również świadomość, że brak troski 
o higienę może być przyczyną wielu chorób. Najmłodsi ucznio-
wie mogli sobie to wszystko dodatkowo ugruntować na zajęciach 
warsztatowych, które dla nich przygotowano w szkole. Dzięki pre-
zentacji multimedialnej, zagadkom i łamigłówkom udział w warsz-
tatach był dla naszych uczniów świetną zabawą.

Jeszcze większą przyjemność sprawił prezent od drogerii Ros-
smann. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały 
„Niezbędnik higieniczny” - estetyczny pakiet zawierający  mydło, 
szampon, szczoteczkę i pastę do zębów, chusteczki higieniczne, 
plan lekcji i zasady higieny.

Dbając o odpowiednią higienę dzieci, dbamy nie tylko o ich 
zdrowie, ale również o to, jak będą żyć w przyszłości.

Aneta Kalisz

„Czysty, wesoły chodzę
do szkoły”
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19 marca Józef Przystał, mieszkaniec Przeciszowa obchodził swoje 101. urodziny! Solenizant cieszy się dobrym zdro-
wiem, większość czasu spędza spacerując w mieszkaniu przy pomocy chodzika rehabilitacyjnego. Uśmiech na twarzy i 
dobry humor mogą świadczyć o jego zadowoleniu z życia. Wspólnie z żoną Heleną przeżyli już w związku małżeńskim 67 
lat. Państwo Helena i Józef mieszkają z synem Dominikiem, synową Elżbietą i wnuczką Patrycją. Są otoczeni wspaniałą 
rodzinną atmosferą.

Z okazji 101. urodzin Jubilata wizytę złożyli mu przedstawiciele naszej gminy, a wśród nich: wójt Bogdan Cuber, prze-
wodniczący Rady Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski, kierownik USC Jadwiga Nowak oraz sołtys wsi Przeciszów Włady-
sław Kozub. Podarowali panu Józefowi kwiaty, upominki oraz życzyli Jubilatowi doczekania w dobrym zdrowiu kolejnych 
urodzin.                   q

101 lat Józefa

Józef Przystał z żoną Heleną. Solenizant w gronie rodziny i przedstawicieli władz gminy.

Gmina stawia na rozwój
Gmina Przeciszów w porównaniu z innymi gminami naszego powiatu przoduje w wydatkach majątkowych w przeli-

czeniu na jednego mieszkańca. Fakty mówią same za siebie w perspektywie kilku lat. Warto zapoznać się z poniższym 
zestawieniem.                 q
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Ferie w Przeciszowie

Ferie w Piotrowicach


