
Już dekadę jesteśmy razem!

Trudno uwierzyć, że już dziesięć lat jesteśmy z Wami! 
Informujemy, prowokujemy do myślenia, pobudzamy do 
działania, staramy się być tam, gdzie coś ważnego się 
dzieje... To wszystko robimy dla Was Drodzy Czytelnicy. 
To wy jesteście jedyną instancją, która ocenia nasze 
działania. Nie wiemy, czy nam się to wszystko udaje za 
każdym razem, ale wierzymy w naszą misję i wiemy o 
waszych potrzebach. Dziękuję w imieniu całej redakcji 
„Wieści Gminy Przeciszów” za to, że co kwartał możemy 
być z Wami i dawać cząstkę naszej pracy, której jak 
sądzimy potrzebujecie.

Jak się to wszystko zaczęło? Opowieść nie będzie zbyt 
długa. Pierwszy numer – zerowy, nazywany w żargonie 
dziennikarskim sygnalnym, wyszedł w grudniu 2005 roku. 
Gmina, która jest większą od Polanki Wielkiej powinna mieć 
własne czasopismo. Publikacje, jako dodatek do „Życia 
Zatora” były jedynie próbą wzniecania ognia, który miał ogrzać 
w zimie ogromną halę. O tej prawdzie wiedział ówczesny 
wójt Józef Klimczyk, radni gminni i Jan Bratek... pierwszy 
wójt Przeciszowa po transformacji ustrojowej państwa i mój 
znajomy, którego często spotykałem na imprezach gminnych, 
organizowanych w Polance Wielkiej. To właśnie w tamtej 
gminie założyłem wraz z wójtem Józefem Kałą „Polanina”, 
którego redagowałem przez dziesięć lat. Był okres, w którym 
prowadziłem naraz dwa czasopisma „Polanina” i „Wieści 
Gminy Przeciszów”. Pewne jest, że gdyby nie śp. Jan Bratek 
nie byłbym z Wami jako redaktor Naszego Kwartalnika; 
wszystko byłoby inne. Myślę, że można stwierdzić, iż 
nieodżałowany Pan Jan, który na zawsze zostanie żywy w 
mej pamięci,  wykonał najważniejszą pracę – przekonał do 
konieczności założenia własnego, gminnego czasopisma, 
mając już kogoś, kto nim pokieruje... Wszystko inne potoczyło 
się błyskawicznie, gdyż pomysł trafił na podatny grunt! Z tego 
miejsca serdecznie dziękuję wójtowi Józefowi Klimczykowi 
i radnym gminnym ówczesnej kadencji za decyzję, jak 
mniemam wielce słuszną.

„Wieści Gminy Przeciszów” zmieniają się wraz z upływem 
czasu, to widać „na pierwszy rzut oka”. Rozwijamy się, 

idziemy do przodu i chcemy to robić również dzięki Waszym 
wskazówkom. Niestety, mało piszecie, a właściwie w ogóle nie 
nadsyłacie listów do redakcji. Może pewnym rozwiązaniem 
byłaby ankieta czytelnicza, o której coraz częściej myślę.

Nasz kwartalnik nie mógłby istnieć bez pracy zespołowej. 
To właśnie redakcja czasopisma jest tyglem pomysłów i 
nie raz ciężkiej pracy, którą chcemy dla Was cyklicznie 
wykonywać, gdyż widzimy tego sens. Bez wkładu ciężkiej i 
odpowiedzialnej pracy Edyty Krzyścin i Pani kierownik Ewy 
Głogowskiej „Wieści Gminy Przeciszów” nie mogłyby wyjść do 
Was i cieszyć Wasze zmysły. Nie można również zapomnieć o 
równie tytanicznej pracy szerokiego grona współpracowników, 
jak i osób nie związanych z redakcją, a podsyłających teksty 
do publikacji. Im wszystkim głęboko się kłaniam i serdecznie, 
z całego serca dziękuję.

Dekada to dziesięć lat. Czy jest to długi okres dla życia 
czasopisma na rynku wydawniczym? Trudno jednoznacznie 
na to pytanie odpowiedzieć, ale jedno jest pewne okres 
dzieciństwa mamy już za sobą. Nasze czasopismo okrzepło, 
wiemy czego chcemy i widzimy na horyzoncie przyszłość. 
Czy jest ona obietnicą kolejnych tłustych lat? To pytanie 
dla wróżbity, my zajmiemy się ciężką pracą w nadziei, że 
przyniesie ona pożytek wszystkim czytającym nas!

Z tego miejsca raz jeszcze dziękuję przede wszystkim 
Czytelnikom za to, że zwyczajnie jesteście z nami, całej 
redakcji, współpracownikom za ciężką i płodną pracę 
dziennikarską, wykonywaną na najwyższym poziomie oraz 
władzom gminy za zrozumienie powołania czasopisma do 
rzetelnego informowania każdego mieszkańca o sprawach 
ważnych, jak i mniej istotnych.

Jednocześnie życzę nam wszystkim, abyśmy mogli 
w zdrowiu i dobrym bycie doczekać kolejnego jubileuszu 
naszego czasopisma!
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