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Do 6 marca można było nadsyłać zdjęcia śnieżnych 
figur w ramach konkursu Zimowe Inspiracje. Pomimo 
niewielkiej ilości śniegu podczas tegorocznej zimy 
na konkurs wpłynęło 16 prac. Aby docenić wysiłek 
autorów postanowiliśmy nagrodzić wszystkich uczest-
ników konkursu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłowości 
i kreatywności w tworzeniu śniegowych rzeźb.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej 
www.gbprzeciszow.pl. 

GBP w Przeciszowie

Zimowe inspiracje

Emilian Zieliński

Agnieszka Kościelnik i Wiktoria 
Marek

Ola i Madzia Stachura

Klaudia Figura

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych

składamy wiosenne życze-
nia, 

aby w czas Święta Paschy w 
Waszych sercach, 

rodzinach i domach zagościła 
radość, spokój

i wielka nadzieja odradzają-
cego się życia.

Życzą Mieszkańcom gminy: 
przewodnicząca Rady Gminy 
Przeciszów Anna Momot, wójt 
gminy Przeciszów Bogdan 
Cuber oraz redakcja „Wieści 
Gminy Przeciszów”!
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Inwestycje w gminie

Z początkiem marca PKSiS w Oświęcimiu 
zawiesił kurs autobusów przez Przeciszów na 
linii Oświęcim – Kraków. W ten sposób nasza 
gmina już nie ma publicznego połączenia 
komunikacyjnego ze stolicą Małopolski. Od 
dłuższego czasu nie jeździ przez naszą gminę 
żaden pociąg pasażerski w kierunku Krako-
wa. Czy taką sytuację można tolerować?

Na szczęście władze gminy, a w szcze-
gólności wójt Bogdan Cuber przystąpił 
energicznie do szukania przewoźnika, który 
na powrót połączy nas komunikacyjnie z 
Krakowem.

Gmina obecnie prowadzi rozmowy z 
potencjalnie zainteresowanymi podmio-
tami. Jedna z firm już złożyła dokumenty 
i będzie się starać o uzyskanie koncesji u 
marszałka województwa małopolskiego na 
przewóz osób na problematycznej trasie. 
Zainteresowanie przewozem wyraziła rów-
nież inna firma. Jak się szacuje w przeciągu 
miesiąca sytuacja w przypadku komunikacji 
autobusowej powinna wrócić do normy. Ina-
czej rzecz się ma z osobowym transportem 
kolejowym.

- My, jako wójtowie gmin i starostwie powia-
tów leżących wzdłuż linii kolejowej na trasie 
Oświęcim – Kraków, wystąpiliśmy do władz 
województwa małopolskiego z postulatem 
reaktywowania połączenia kolejowego. W 
ramach wspólnych działań odbyły się już 
spotkania w Zatorze i Oświęcimiu, na których 
rozmawialiśmy m.in. na temat modernizacji 
linii kolejowej. Nasza gmina zamierza wybu-
dować parking w pobliżu stacji kolejowej, co 
dodatkowo uatrakcyjni mieszkańcom korzy-
stanie z kolei. Szansa na powrót połączenia 
kolejowego z Krakowem jest, ale może dojść 
do tego, że będziemy zmuszeni dopłacać 
do linii – podkreśla wójt gminy Przeciszów 
Bogdan Cuber.

(ryt)

Do Krakowa nie 
dojedziemy

Nasza gmina bierze udział w cyklicznych 
spotkaniach organizowanych w Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie w ramach rządo-
wego Programu Ochrony przed Powodzią w 
Dorzeczu Górnej Wisły. 

To rządowe przedsięwzięcie określa od 
roku 2011 strategię modernizacji systemu 
ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej 
Wisły, uwzględniającą potrzeby z zakresu 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz 
planów ograniczenia zagrożenia powodzio-

wego. Nasza gmina kilkakrotnie przeżyła 
powódź.

Podczas ostatnich spotkań omawialiśmy 
m.in. zagadnienie dwóch potoków Łowi-
czanka i Bachórz w zakresie konieczności 
regulacji dopływów do Wisły. Po podjęciu 
działań będzie wiadomo ile wody z dopły-
wów wpływa do Wisły. Był tam również 
omawiany pomysł stworzenia polderów nad 
Łowiczanką i Bachorzem. 

(ryt)

Bronimy się przed powodzią

Zakończono budowę chodnika przy ulicy 
Podlesie, którego oficjalny odbiór nastąpił 
w styczniu. Zadanie wykonała firma Przed-
siębiorstwo Budowlano - Handlowe Soła 
Czesław Kramarczyk z Oświęcima na odcinku 
o długości 300 mb. Koszt przedsięwzięcia 
finansowanego po połowie z budżetu gminy 
i powiatu oświęcimskiego wyniósł ok. 200 
tys. zł. 

Początkowo inwestycja miała być wyko-
nana na krótszym odcinku drogi, ale dzięki 
uzyskanym oszczędnościom udało się ją 
zrealizować w całości, czyli aż do ulicy Sos-
nowej.

- Budowa chodnika miała znaczenie pod-
stawowe dla bezpieczeństwa mieszkańców, 
a w szczególności dzieci, które uczęszczają tą 
krętą drogą do pobliskiej szkoły w Przeciszowie 
Podlesiu oraz do przedszkola. Ten chodnik był 
bardzo ważny i cieszę się, że udało nam się 
wykonać to zadanie – zaznacza wójt Bogdan 
Cuber.

n n n

W styczniu gmina zakupiła za kwotę 8 
467,00 zł dwie wiaty przystankowe, które 
postawiono przy ulicy Andrychowskiej w 
Piotrowicach. W ubiegłym roku na tej dro-
dze powiatowej przeprowadzono remont 
nawierzchni jezdni oraz chodnika, o czym 
już informowaliśmy. Znajduje się na niej 
rampa przystankowa, lecz do tej pory nie 
było wiat.

n n n

Gmina zleciła firmie BMF Project Mateusz 
Fujak z Oświęcima wykonanie projektu na 
budowę parkingu na ok. 52 samochody dla 
Urzędu Gminy w Przeciszowie. Zostanie on 
wybudowany przy ulicy Podlesie obok torów 
kolejowych. Szacowany koszt inwestycji, 
pokryty w całości z budżetu gminy,  to ok. 
500 tys. zł.

- Parking jest bardzo potrzebny, gdyż ten 
istniejący obok urzędu ma zbyt mało miejsca, 
bezpośrednio z niego jest wyjazd na ruchliwą 
drogę krajową i dodatkowo jest tam przejście 
dla pieszych. Jeśli nam się uda, to ten parking 
wykonamy jeszcze w tym roku – akcentuje 
wójt.

n n n

Ulica Stara Droga, stanowiąca dojazd do 
pół, została zgłoszona przez naszą gminę 
do programu finansowanego przez władze 
województwa, w celu pozyskania środków 
na jej remont. W ramach zadania zaplanowa-
no położenie nowej nawierzchni oraz wyko-
nanie poboczy na odcinku ok. 500 mb.

n n n

Gmina Przeciszów otrzymała od woje-
wody małopolskiego promesę finansową w 
wysokości 60 tys. zł na wykonane remontu 
ulicy Akacjowej w Piotrowicach. Środki 
pochodzą z funduszu na usuwanie szkód 
powodziowych. Droga ta ucierpiała w wyni-
ku powodzi, która nawiedziła nas na wiosnę 
2013 roku. Jest to ostatni wniosek złożony 
przez naszą gminę do tego funduszu. W 
ramach zadania będzie wykonany remont 
przepustu oraz zostanie położona nakładka 
asfaltowa na odcinku o długości 400 mb 
remontowanej ulicy Akacjowej.

n n n

Jeśli środki finansowe na to pozwolą to, 
jak podkreśla wójt naszej gminy, zostanie 
wykonany projekt budowy drogi, stano-
wiącej dojazd do ulicy Szkolnej w pobliżu 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. 

W tym miejscu występuje droga grun-
towa przy której usytuowane są budynki 
mieszkalne. Mieszkańcy już wyrazili zgodę 
na przekazanie części własnych gruntów pod 
przyszłą budowę.      (ryt)
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Broni mieliśmy wciąż mało - trzeba ją było 
zdobyć. Zaproponowałem mojej grupie 
dokonanie akcji na niemiecką leśniczówkę 
w Przeciszowie.

Z informacji jakie posiadałem wynikało 
że w leśniczówce znajduje się kilka sztuk 
broni i większa ilość amunicji. Leśniczy akurat 
przygotowywał dla lokalnych dygnitarzy 
polowanie na cietrzewie.

Towarzysze niezbyt entuzjastycznie 
odnieśli się do mojej propozycji. Ryzyko było 
duże. Mogliśmy u leśniczego spotkać niemie-
ckich żandarmów, często tam goszczących. 
Chłopcy nie bardzo wierzyli w powodzenie 
przedsięwzięcia. Wobec tego musiałem 
opowiedzieć im o kilku udanych akcjach, 
znanych mi z naszego pisma „Gwardzista”. 
Największe wrażenie zrobiło na nich opo-
wiadanie o rozbrojeniu posterunku policji 
niemieckiej przez jednego tylko gwardzistę. 
Przytaczałem również przykłady z własnego 
doświadczenia zdobytego podczas walki z 
hitlerowcami.

Cel akcji – broń, której brak odczuwaliśmy 
wszyscy, i moje opowiadania przekonały ich. 
Propozycję przyjęto.

Uzgodniliśmy, ze następnego dnia przed 
południem udam się z „Kazkiem” za Wisłę, 
dla zorientowania się w terenie. Pod wieczór 
mieliśmy się wszyscy spotkać w umówionym 
miejscu na drugim brzegu kolo Przeciszowa. 
W zależności od wyników zwiadu mieliśmy 
zdecydować się czy akcji dokonać natych-
miast czy ją odłożyć.

Był początek maja 1943. przez Wisłę 
przeprawiłem się wraz z „Kazkiem” promem 
w Mętkowie. Przed południem byliśmy już 
kolo leśniczówki.

Nie przypominała niczym romantycznego 
obrazka kojarzącego się z tym pojęciem. 
Mocny, murowany budynek, ogrodzony 
drucianą siatką na betonowej podmurów-
ce, z zabezpieczonymi oknami i dębowymi 
drzwiami robił wrażenie twierdzy.

Obeszliśmy leśniczówkę, obserwując, z 
której strony najlepiej zaatakować. Byłem 
dobrej myśli. Obserwacja wykazała, że w 
leśniczówce przebywa dwóch leśniczych 
z rodziną. Niepokoiło mnie tylko to, czy 
podczas akcji leśniczy nie będzie miał przy-
padkiem jakichś gości.

Późnym popołudniem przybyliśmy na 
umówione miejsce nad Wisłę. Czekaliśmy 
godzinę, może dłużej. Nikt się nie zjawiał.

Byłem zaniepokojony i zdenerwowany. 
Dlaczego nie przyszli? Czyżby wątpili w 
powodzenie wyprawy? A może coś się stało? 
Moją rozterkę przerwał „Kazek” i zauważył, 
że się już na nich nie doczekamy. Pójdziemy 
obaj, ale było późno. Zapadała noc. Postano-
wiliśmy zaczekać do jutra.

„Kazek” zaproponował nocleg u jednego 
z naszych ludzi, Augusta Dziwaka. Mieszkał 
on na przysiółku Przeciszów-Las. Chętnie 
udzielił nam schronienia. Sam czuwał przez 
cała noc nad naszym bezpieczeństwem. Nie 
wiedział w jakim celu przybyliśmy za Wisłę i 
nawet nie zapytał o to. Było to jedno z przy-
kazań konspiracji.

Przed południem opuściliśmy dom Dziwa-
ka wypoczęci i nakarmieni. Nad Wisłą prze-
czekaliśmy do późnego popołudnia. Gdy 
słonce schowało się już za lasem ruszyliśmy 
ku leśniczówce.

Weszliśmy przez bramkę w ogrodzeniu. 
Panowała głucha cisza. Ostrożnie nacis-
nąłem klamkę... Drzwi nie puściły. „Kazek” 
spojrzał pytająco. Ruchem reki nakazałem 
odwrót i wycofaliśmy się do ogrodu, pod 
jakaś szopę.

- Co robimy?- zapytał szeptem „Kazek”.

- Zaczekamy - odpowiedziałem.

Przypomniało mi się jedno opowiadanie 
o amerykańskim gangsterze. Może by się 
dostać do środka przez strych?

Projekt spodobał się „Kazkowi”. Wszystko 
jednak zależało od drabiny. Ruszyliśmy na 
poszukiwanie. Obeszliśmy zabudowania. 
Drabiny ani śladu. Wróciliśmy pod szopę. Jak 
wejść do środka? 

Z pomocą przyszedł przypadek. Drzwi 
leśniczówki otwarły się i stanął w nich 
młody leśniczy. Rozejrzał się po schodach i 
poszedł... w kierunku wychodka.

O mało nie parsknąłem śmiechem.  „Kazek” 
spojrzał na mnie i zrobił ruch jak gdyby 
zamierzał iść ku leśniczemu. Zatrzymałem 
go.

Dopiero kiedy leśniczy wracał, pociągną-
łem „Kazka” i ruszyliśmy w stronę wejścia. 

Szliśmy nieśmiało, zachowując się jak ludzie, 
którzy wiedzą, że zjawiają się nie w porę.

Niemiec zauważył nas. Przystanął nie-
zdecydowany. Wyczułem, że się waha i nie 
bardzo wie co zrobić, krzyknąć, uciekać, czy 
rozmawiać z nami.

- Guten Abend panie nadleśniczy - odezwa-
łem się grzecznie i z pokorą. To go trochę 
uspokoiło.

- Do kogo – zapytał ostro – co chcecie?

- My do pana nadleśniczego, przyszliśmy w 
sprawie tego szczepu, cośmy już z panem nad-
leśniczym gadali. Chcieliśmy się dowiedzieć, 
kiedy pan nadleśniczy karze nam przyjść po 
ten szczep.

- Ach so, to do fatra. Bitte, bitte, chodźcie.

Leśniczy szedł pierwszy, my za nim. Otwarł 
w sieni drzwi do kancelarii. Weszliśmy.

- Warten Sie. Ich fatra iść zawołać.

Zostaliśmy sami. Nasz wzrok przykuła 
wisząca na ścianie nowiuteńka dubeltów-
ka.

Chciałoby się czuć już ją w swoich pal-
cach! Jednak rozum nakazywał cierpliwość 
i ostrożność.

Za chwile do kancelarii wkroczył stary 
nadleśniczy, a za nim jego syn.

Znowu zaczęliśmy prosić nadleśniczego, 
żeby był taki dobry i odsprzedał nam szczep. 
Obiecywaliśmy dobrą zapłatę.

Rozmowa w kancelarii ściągnęła żonę 
nadleśniczego. Teraz w kancelarii było tak, 
jakby wszyscy mieszkańcy leśniczówki zja-
wili się w tej jednej izbie. Czas! W naszych 
rękach błyskawicznie pojawiła się bron.

- Ręce do góry! Ani słowa bo kula w łeb!

Kobieta posłusznie wykonała rozkaz. Nad-
leśniczy runął na „Kazka”, ale mój towarzysz 
mocnym uderzeniem pistoletu osadził Niem-
ca na miejscu. Ten zachwiał się, posłusznie 
podniósł ręce do góry. Prawie równocześnie 
jego syn rzucił się do drzwi wiodących z 
kancelarii do sypialni. Skoczyłem za nim. 
Złapałem za marynarkę i z całej siły szarp-
nąłem. Runął na podłogę. Kobieta podniosła 
krzyk.    

cdn.

Akcja na leśniczówkę
Mamy przyjemność zaprezentować na łamach naszego kwartalnika wspomnienia z okresu okupacji partyzanta Stanisława Wała-

cha, w których znalazł się wątek przeciszowski. W tym wydaniu czasopisma przedstawiamy pierwszą część jego żywych i barwnych 
relacji. 

Wspomnienia uzyskaliśmy dzięki uprzejmości Mariana Kocemby, kustosza Izby Regionalnej Doliny Karpia w Osieku, o którym 
pisaliśmy w poprzednim numerze WGP. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy o udostępnienie redakcji zdjęcia 
leśniczówki sprzed jej rozbiórki. Życzymy przyjemnej lektury!

Stanisław Wałach to od jesieni 1942 roku partyzant oddziału Gwardii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego, dowodzonego przez 
Stanisława Barana. Od 1943 roku członek byczyńskiej grupy wypadowej, uczestniczył w akcjach kolejowych, polegających na wyko-
lejaniu niemieckich transportów wojskowych.
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Niezwykle rzadkie, bo 102. urodziny 
obchodził 19 marca Józef Przystał z sołe-
ctwa Przeciszów. Nasz jubilat jest trzecim 
w kolejności najstarszym mieszkańcem 
powiatu oświęcimskiego. Życzymy mu 200 
lat życia!!!

W dniu święta pana Józefa przedstawicie-
le władz naszej gminy w osobach przewodni-
czącej Rady Gminy Przeciszów Anny Momot, 
sekretarz gminy Doroty Nykiel oraz sołtysa 
Przeciszowa Władysława Kozuba, złożyli 
mu wizytę. Jubilat w tym szczególnym dla 
niego dniu otrzymał kwiaty, upominki i moc 
życzeń, aby doczekał w dobrym zdrowiu 
kolejnych urodzin.

Józef cieszy się dobrym zdrowiem, choć 
z konieczności musi poruszać z pomocą 
chodzika rehabilitacyjnego. Wspólnie z żoną 
Heleną przeżył już w związku małżeńskim aż 
68 lat. Państwo Przystał mieszkają z synem 
Dominikiem, synową Elżbietą i wnuczką 
Patrycją, otoczeni wspaniałą rodzinną atmo-
sferą.         (ryt)

200 lat dla pana Józefa!

Józef Przystał w środku z żoną Heleną oraz przedstawicielami władz gminy.

W dniach 16-19 i 23-26 lutego Gminna 
Biblioteka Publiczna w Przeciszowie wraz 
z Filią w Piotrowicach zorganizowała cykl 
spotkań dla dzieci z terenu naszej gminy. 
Ferie z Biblioteką  to przede wszystkim 
świetna zabawa. Każdy z uczestników z 
pewnością znalazł coś dla siebie. 

Wiele emocji dostarczyły konkursy w 
piłkarzyki oraz w tenisa stołowego, a dla 
spragnionych zajęć plastycznych przygo-
towaliśmy m.in. technikę grafiki - linoryt. 
Każdy mógł wykonać samodzielnie pracę. 
Ponadto przygotowaliśmy również zajęcia 
filmowe, a pod ich koniec zbierał się zespół 
redakcyjny, który przygotowywał artykuły 
opisujące codzienne zajęcia. Na zakończe-
nie zostały wręczone skromne upominki 
oraz słodycze.

Łukasz Fuczek

Ferie z biblioteką!

Podczas zajęć plastycznych.

Biblioteka nieczynna
Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszo-

wie od 8 do 22 kwietnia będzie nieczynna 
z powodu skontrum księgozbioru (inwen-
taryzacji). Jednocześnie informujemy, że 
wypożyczane będą TYLKO lektury szkolne w 
godz. od 7:00 do 15:00.

Zapisy do Kółka Fotograficznego
Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie ogłasza 

nabór do Kółka Fotograficznego. Zapraszamy pełnolet-
nich mieszkańców gminy Przeciszów na spotkania w 
ostatni wtorek miesiąca do Domu Kultury w Przeciszowie. 
Zapisy potrwają do 20 kwietnia w GBP. Liczba miejsc 
ograniczona.

Zapraszamy!
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- Czy nie żałuje Pani tego, że nie została 
nauczycielką ?

Nie żałuję, choć zawsze podobał mi się 
zawód nauczyciela i gdy już pracowałam, 
to myśląc o podjęciu studiów wracałam do 
pedagogiki. Jednak życie  zweryfikowało 
wszystkie moje plany i nie wróciłam do 
moich zamierzeń. Cały czas czuję senty-
ment do zawodu nauczyciela i gdybym 
mogła wybierać raz jeszcze, to być może 
zmieniłabym decyzję. Podejmując studia z 
pewnością zostałabym nauczycielką, ponie-
waż to było coś, co chciałam robić w życiu 
zawodowym.

- Gdyby mogła Pani wrócić teraz do 
pracy, to czy podjęłaby Pani taką decyzję 
właśnie dzisiaj?

Tak, naprawdę mieliśmy wspaniały zespół. 
Do tej pory utrzymuję kontakt z koleżanka-
mi. Była to praca niełatwa, ponieważ odby-
wała się z ludźmi bezrobotnymi, szukającymi 
pomocy w znalezieniu pracy. Były to osoby 
po zwolnieniach w zakładach pracy, z prob-
lemami i bardzo roszczeniowe. Pomimo tego 
ta praca była czymś interesującym i cieka-
wym. Wiele osób odwiedzało mnie w domu z 
prośbą o pomoc, wyjaśnienie, pokierowanie. 
Ludzie wiedzieli, że udzielę im pomocy, infor-
macji, mogli na mnie zawsze liczyć.

- Co Panią skłoniło, aby startować czte-
ry lata temu, po raz pierwszy w wyborach 
samorządowych?

To była decyzja spontaniczna. Przez kilka-
naście lat działałam społecznie w komitecie 
rodzicielskim szkoły. Zadałam sobie wówczas 
pytanie – dlaczego nie zrobić czegoś więcej 
dla ogółu mieszkańców? Może będzie z 
tego jakiś pozytywny efekt? Dlaczego nie 
spróbować? Mile zaskoczył mnie mój wynik 
w wyborach. Teraz nie pamiętam dokładnie 
ile to było głosów, ale był to jeden z najlep-
szych rezultatów w tamtych wyborach do 
Rady Gminy.

- Minęły cztery lata kadencji, kiedy była 
Pani radną gminną. Proszę powiedzieć, 
jak przebiegła Pani praca w Radzie Gminy 
Przeciszów?

Po wygranej w wyborach poczułam się 
zobowiązana wobec wyborców i chciałam 
się odwdzięczyć za powierzony mi mandat 
zaufania. Odwiedzając wyborców, jeszcze 
przed wyborami, padały różne propozycje 
do realizacji z ich strony. Jedna z pierwszych, 
to był problem rodziców, uczniów mieszkają-
cych daleko od szkoły. Przez lata dzieci zma-
gały się z bezpiecznym dotarciem z Łowiczek 
Księżych do szkoły w Przeciszowie. Mieszka 

tam kilkanaście dzieci, które codziennie 
muszą pokonać długą drogę do szkoły. Jest 
to trasa krajowa, bardzo ruchliwa, niebez-
pieczna i nie posiadająca chodnika. Rodzice 
we własnym zakresie, starali się te dzieci 
dowozić. Jednak to rozwiązanie było dla nich 
dość uciążliwe. Pojawił się wobec tego prob-
lem dowozu tych dzieci do szkoły, który nie 
był rozwiązany od lat przez ówczesne władze 
gminy. Zorganizowałam spotkanie z dyrekcją 
szkoły i rodzicami, którzy byli zainteresowani 
rozwiązaniem tego problemu. Z pomocą 
wójta Cubera udało się znaleźć przewoźnika, 
który codziennie przewozi dzieci do szkoły 
na trasie przez Łowiczki Księże i Łowiczki 
Pańskie. Nie było możliwości, aby gmina 
pokryła koszt dowozu i wobec tego robią 
to rodzice. Jednak nie są to duże kwoty, a 
rodzice cieszą się z zapewnionej bezpiecznej 
drogi ich pociechom. Dzieci w ten sposób 
jeżdżą już trzeci rok. Był to pierwszy zreali-
zowany mój pomysł.

- Co jeszcze udało się Pani zdziałać w 
minionej kadencji?

Przez trzy lata tj. od momentu jej powsta-
nia byłam opiekunem Młodzieżowej Rady 
Gminy Przeciszów. Takie zadanie i obowiązki 
powierzyli mi radni. Starałam się w oparciu 
o moje własne doświadczenia związane 
z wychowaniem trójki dzieci oraz wcześ-
niejszą pracą w komitecie rodzicielskim 
ściśle  współpracować, ukierunkowywać i 
pomagać młodzieży. Mieli dużo własnych 
pomysłów i inicjatyw w realizacji, których 
ich wspierałam. Można w tym miejscu wspo-
mnieć choćby ich współpracę z Michałem 
Romańskim, animatorem Orlika, biblioteką 
gminną, organizację wieczorów filmowych, 
turniej FIFA na konsolach. Zaproponowałam 
im wyjazd na Noc Naukowców do Krako-
wa z czego skorzystali. W roku ubiegłym 
podobny  wyjazd  zorganizowała szkoła w 
Przeciszowie i cieszył się dużym zaintereso-
waniem uczniów.  W minionej kadencji bra-
łam udział w pracach komisji oświaty Rady 
Gminy Przeciszów. Wspólnie z Anną Szarzec 
ówczesną przewodniczącą tej komisji przy 
udziale sekretarz gminy oraz dyrektorów 
szkół, opracowałyśmy program stypendial-
ny dla najzdolniejszej młodzieży z dobrymi 
wynikami w nauce i sporcie. Od ubiegłego 
roku w naszej gminie stypendia są przydzie-
lane po zakończeniu semestrów i obejmują 
one uczniów szkoły podstawowej od klasy 
czwartej do szóstej oraz gimnazjalistów. W 
każdym zespole otrzymuje je po sześciu  
najlepszych uczniów. Co semestr są składane 
wnioski o stypendia, a komisja w oparciu o 
kryteria takie jak wyniki w nauce, sporcie 
oraz osiągnięcia artystyczne i zachowanie 

decyduje o tym komu przyznać to szczegól-
ne wyróżnienie. Wysokość stypendium jest 

Słucha, pomaga i rozwiązuje problemy
Wywiad z Anną Momot, przewodniczącą Rady Gminy Przeciszów

Anna Momot – przewodnicząca Rady 
Gminy Przeciszów obecnej kadencji. Rodo-
wita mieszkanka sołectwa Przeciszów. W 
roku 1981 ukończyła obecny Powiatowy 
Zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastrono-
micznych w Oświęcimiu, popularny wów-
czas Ekonomik. We wrześniu 1981 roku 
rozpoczęła pracę w wydziale zatrudnienia 
Urzędu Miasta Oświęcim. Swoją dotych-
czasową karierę zawodową zakończyła w 
roku 1999 w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Oświęcimiu, będąc kierownikiem działu 
ewidencji i wypłaty świadczeń dla osób 
bezrobotnych. Decyzja o odejściu z pracy 
była podyktowana koniecznością opieki 
nad  córką, która urodziła się jako wcześ-
niak. Choć od lat nie pracuje, to jednak 
przez długi czas udzielała się w pracach 
komitetu rodzicielskiego w szkole, do 
której uczęszczały jej dzieci. Jest radną 
już drugą kadencję. Decyzja o starcie po 
raz pierwszy w wyborach samorządowych 
była spontaniczna, a znakomity wynik był 
sporym zaskoczeniem. Bezpartyjna. Jest 
mężatką i ma trójkę dzieci. Najstarszy syn 
jest w wieku 30 lat, mieszka w Warszawie; 
ukończył tam studia w SGH na kierunku 
finanse i bankowość oraz prawo na UW. 
Młodsza córka ma 28 lat i jest absolwentką 
dziennikarstwa i kulturoznawstwa mię-
dzynarodowego UJ w Krakowie, gdzie 
mieszka i pracuje. Najmłodsza z córek to 
16-latka, uczennica gimnazjum Zespołu 
Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjań-
skiego w Oświęcimiu. 
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różna i zależna od dostępności środków w 
budżecie gminy. Obok tego warto również 
wspomnieć o moim zaangażowaniu w sze-
reg działań związanych z likwidacją szkód po 
powodzi na wiosnę 2013 roku. Po dokonaniu 
oględzin terenu, rozmowach z mieszkańcami 
poznałam ich bolączki i problemy. Były to 
sytuacje związane z naprawą drogi, chod-
nika, podjazdem do domu, udrożnieniem 
przepustu. Wiele tych spraw dzięki min. 
dobrej współpracy z wójtem udało się zała-
twić. Zawsze w swoim działaniu staram się 
wychodzić na przeciw ludzi, utrzymywać z 
nimi bliski kontakt i pytać ich o zdanie.

- Czy można jeszcze wskazać inne 
działania, podjęte przez Panią podczas 
minionej kadencji?

Jedną z moich i radnego Wiesława Olek-
sego inicjatyw było zainstalowanie częścio-
wego oświetlenia pomiędzy chodnikami na 
ulicach Nawsie i Szkolna. Na mój wniosek 
wykonana została wiata przystankowa przy 
ul. Szkolnej obok RSP. Oczywiście miałam 
na uwadze i udzielałam wsparcia wszelkim 
działaniom samorządu w zakresie remontów 
dróg i chodników na co przeznaczyliśmy w 
minionej kadencji znaczne nakłady finanso-
we. Aktywnie popierałam budowę obiektów 
sportowych w tym zwłaszcza Orlika w Przeci-
szowie z którego korzysta bardzo wiele osób. 
Ponadto zainicjowałam spotkania młodzieży 
z naszej gminy z Mobilnym Centrum Infor-
macji Zawodowej z Krakowa. Były one zorga-
nizowane przez Hufiec Pracy w Oświęcimiu 
i dotyczyły sposobów poszukiwania pracy, 
zdobycia nowego fachu i ukierunkowania 
zawodowego młodzieży po ukończonym 
gimnazjum.

- W zeszłym roku rozpoczęła się nowa 
kadencja władz naszej gminy. Jakie 
wyznaczyła sobie Pani cele do realizacji, 
jako przewodnicząca Rady Gminy Prze-
ciszów?

Z pewnością tych celów jest dużo. Okre-
ślają je potrzeby związane z obecną i przyszłą 
sytuacją gospodarczą i społeczną gminy. 
Zwiększenie dochodów gminy, tworzenie 
możliwości rozwoju dla firm, powstanie 
nowych miejsc pracy i zwiększanie zatrud-
nienia osób bezrobotnych, powstrzymanie 
spadku liczby ludności i migracji młodych 
osób poza gminę, zmniejszenie liczby osób 
korzystających z pomocy społecznej, kwestia 
opieki medycznej i socjalnej nad coraz więk-
szą liczbą osób starszych to najważniejsze 
wyzwania z którymi musimy się zmierzyć. 
Będziemy w tych sprawach podejmować 
decyzje i działania a ponieważ kadencja Rady 
trwa tylko cztery lata i na pewno część z nich 
realizować będą nasi następcy. Oczywiście 
jak zawsze ważne są sprawy modernizacji 
dróg i poprawy stanu ochrony środowiska 
naturalnego.  Budżet naszej gminy jest 
obciążony spłatą kredytów zaciągniętych 
na min. budowę kanalizacji, rozbudowę 

wodociągów i innych obiektów infrastruktu-
ry w tym dróg. Znaczna część budżetowych 
środków finansowych jest przeznaczana 
na funkcjonowanie szkół i przedszkoli i są 
to wydatki sztywne, które musimy na te 
cele przeznaczyć. Wspomniane powyżej 
uwarunkowania mogą doraźnie ograniczać 
i blokować niektóre potrzebne inwestycje. 
Na pewno w tej kadencji kluczowym zagad-
nieniem będzie jednak sprawa planowanej 
budowy kopalni. Rozstrzygnięcia które w 
tym zakresie zapadną określą charakter 
naszej gminy na najbliższe kilkadziesiąt lat 
i będą wpływać na życie mieszkańców i 
funkcjonowanie samorządu.   

- Czy kopalnia to problem?

Może nie problem, ale wyzwanie. Mamy 
szansę, aby w naszej gminie powstał duży 
zakład pracy, który da zatrudnienie naszym 
mieszkańcom i nie tylko. Młodzi nie mogąc 
spełnić swoich aspiracji zawodowych i życio-
wych w tym środowisku wyjeżdżają poza  
naszą gminę i za granicę. Tam jest praca i 
znacznie większe możliwości rozwoju. Po 
moich dzieciach widzę, że tam gdzie stu-
diowały, to osiadły na stałe, czyli w dużych 
miastach. Dlatego myślę, że jeśli kopalnia 
węgla powstanie, to jest szansa, aby część 
młodzieży zatrzymać tu na miejscu.

- Czy mamy gwarancję, że zostaną 
zatrudnieni właśnie mieszkańcy naszej 
gminy?

Tak, są takie gwarancje pierwszeństwa 
w zatrudnieniu naszych mieszkańców skła-
dane przez inwestora. Rolą Rady, jak i wójta 
jest, aby takie zapewnienia znalazły swoje 
odzwierciedlenie w podpisanych dokumen-
tach i umowach. Musimy o to zadbać, aby 
obietnice zostały spełnione.

- Wszyscy wiedzą jaki kryzys nawiedził 
nasze górnictwo. Byliśmy świadkami 
tego, co działo się, jak do tej pory w jedy-
nej kopalni na terenie naszego powiatu, 
czyli w KWK Brzeszcze. Jak Pani myśli, czy 
taka sytuacja nie grozi kopalni, która ma 
u nas powstać? Czy takie przedsięwzięcie 
nie jest ryzykowne nie tylko dla inwesto-
ra, ale również dla nas?

Każda inwestycja o takiej skali niesie za 
sobą pewne ryzyko dla każdej z wymienio-
nych przez Pana stron. Obserwując dotych-
czasowe działania firmy Kopex myślę, że jest 
ono nieduże. Decyzję odnośnie budowy 
nowej kopalni w naszej miejscowości, która 
ma kosztować ok.1.5 mld zł podjął doświad-
czony inwestor na pewno po gruntownej 
analizie. Sądzę, że wyciągnął wnioski z obec-
nej sytuacji w górnictwie i należycie zbadał o 
perspektywy rozwoju takiego zakładu. 

Ma to być najnowocześniejsza  kopalnia 
węgla kamiennego w Polsce,  budowana 
wg nowych technologii, konkurencyjna pod 
względem technicznym jak i ekonomicznym. 

Inny niż tradycyjny system wydobycia  ma 
sprzyjać  zarówno ochronie środowiska 
jak i obniżeniu kosztów pozyskania węgla. 
Poprzez lokalizację kopalni w naszej miejsco-
wości, mamy szansę przez kilkadziesiąt lat 
uzyskać stabilne dochody z podatków i opłat 
do budżetu gminy. Rozwój całej infrastruktu-
ry wokół kopalni - handlu, transportu, usług 
to kolejne miejsca pracy, powstanie nowych 
firm i wzrost dochodów mieszkańców.

- Czy nie obawia się Pani tego, że zakład 
tego typu będzie generował pewnego 
rodzaju problemy? Mam na myśli choćby 
szkody górnicze.

Analiza korzyści i zagrożeń związanych z 
powstaniem kopalni moim zdaniem wyraź-
nie przemawia za budową. To nie będą 
jednak tylko same plusy, ale również minusy. 
Z pewnością początkowo budowa zakładu 
będzie uciążliwa dla mieszkańców, zwiększy 
się ruch na drogach.  Naszym zadaniem, 
czyli władz gminy będzie,  ochrona intere-
sów mieszkańców. W tej chwili zapewnienia 
władz firmy o dobrej woli są i sądzę, że jak 
będzie się dziać coś niedobrego, to Rada 
podejmie stosowne decyzje w obronie 
mieszkańców. Obecne przepisy związane z 
ochroną środowiska są bardzo rygorystyczne 
i inwestor musi je spełnić. Jeżeli chodzi o 
dotychczasową współprace z Kopexem, to 
jest ona bardzo dobra. Władze firmy starają 
się konsultować wszystkie ważne decyzje z 
gminą, wychodzą naprzeciw mieszkańcom, 
utworzyli punkt konsultacyjno-informa-
cyjny przy urzędzie. Każdy z nas może się 
dowiedzieć i to z pierwszej ręki o kopalni. 
Nasi mieszkańcy pytają o pracę, o lokalizację 
budowy przyszłego domu, dowiadują się 
gdzie kopalnia będzie miała swoje tereny 
wydobywcze. Kopex nawiązał współpracę 
ze szkołami gminnymi, gdzie uczniowie w 
ramach konkursu wykonali logo kopalni. 
Były cenne nagrody. Z pewnością może 
cieszyć współpraca Kopexu z samorządem i 
mieszkańcami co pomaga znaleźć najlepsze 
rozwiązania. W radzie są prowadzone obec-
nie prace związane ze zmianami studium 
zagospodarowania przestrzennego naszej 
gminy.

- Jakie jeszcze ważne cele wyznaczyła 
sobie Pani w tej kadencji?

Wiadomo jak w każdej kadencji ważną 
sprawą jest kwestia remontów dróg, chod-
ników, parkingów. Mamy problem z drogą 
wojewódzką, ulicą Szkolną, chodzi o chodnik 
i rozsypujące się krawężniki. Zwróciliśmy się 
do dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich z 
prośba o zainteresowanie się właśnie tym 
tematem. Monitowaliśmy już kilkakrotnie, 
lecz bez zadowalającego skutku. Wójt, dzięki 
mojej inicjatywie, zwrócił się również do nich 
aby położyć pasy zwalniające na drodze w 

Dokończenie na stronie 8
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rejonie szkoły przy przejściu dla pieszych. 
Takie same pasy  zwalniające powinny być 
moim zdanie na drogach powiatowych przy 
przejściach dla pieszych w obrębie dwóch 
pozostałych szkół, czyli w Piotrowicach i 
na Podlesiu. Tu chodzi o bezpieczeństwo 
naszych najmłodszych mieszkańców. Chcę 
zacieśnić współpracę z sołtysami dlatego  
organizuję z nimi spotkania w terenie, aby 
wspólnie poznać i rozwiązywać potrzeby 
mieszkańców poszczególnych sołectw. 
Trudno rozmawiać przy stole, pewne rzeczy 
widzi się lepiej będąc na miejscu. Moją inicja-
tywą, którą chcę zrealizować jest organizacja 
regularnych spotkań i kontaktów z przedsię-
biorcami z naszego terenu. W naszej gminie 
jest ok.200 podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą. To sporo i myślę, 
że warto zorganizować spotkanie integra-
cyjne środowisk gospodarczych. Ci ludzie 
dają pracę sobie, zatrudniają pracowników, 
płacą podatki do gminy, chcą wiedzieć co 
się w gminie planuje zrobić. Takie kontakty 
można wykorzystać do  obustronnej wymia-
ny doświadczeń, przekazania informacji 
o możliwości i sposobach pozyskiwania 
środków unijnych, udzielenia pomocy i 
lepszego poznania problemów osób pro-
wadzących działalność gospodarczą. Myślę, 
że zintegrowanie tego środowiska byłoby 
ważną kwestią.

- Proszę przybliżyć jak wygląda Pani 
praca w Radzie?

Mamy bardzo dobrą i kompetentną Radę. 
Jest ośmiu nowych radnych i siedmiu już 
doświadczonych w pracy samorządowej. 
W grupie nowo wybranych na obecną 
kadencję są tacy, którzy już wcześniej peł-
nili obowiązki  radnych powiatu lub gminy 
i po przerwie powrócili. Co ciekawe mamy 
dwóch bardzo młodych radnych w wieku 
dwudziestu kilku lat. To cieszy, kiedy młodzi 
ludzie działają społecznie. Obecnie zostali 
oni opiekunami Młodzieżowej Rady Gminy 
Przeciszów. Mamy w radzie trzy kobiety, 
jesteśmy w mniejszości, ale w poprzedniej 
kadencji były tylko dwie. Myślę, że co kaden-
cję będzie nas coraz więcej. Nie ukrywam, 
że praca z tak doświadczonym zespołem 
ludzi jest dużo łatwiejsza. Moim zadaniem 
jest organizować pracę rady tak aby była 
efektywna i skuteczna. Robię wszystko aby 
tworzyć dobrą atmosferę w radzie, budo-
wać i integrować radnych bez względu na 
przynależność partyjną i reprezentowanie 
poszczególnych wsi. Ważne jest to ,że dobrze 
układa się współpraca z wójtem.

- A jak odbywają się sesje Rady Gminy 
Przeciszów, prowadzone przez Panią?

Nie mam problemów, miałam już cztery 

sesje rady w tej kadencji w roli prowadzącej 
obrady. Na początku był stres, trema, ale 
sobie z tym radzę. Z biegiem czasu będę 
nabywać coraz  większego doświadczenia 
i wprawy. 

- Proszę powiedzieć, jak Pani widzi 
przyszłość naszej gminy? Perspektywa 
mówi o zagrożeniach, problemach, a 
może nadziejach i kolejnych „ tłustych 
latach”?

Kopalnia może być dużą szansą na roz-
wój naszej gminy, zwłaszcza dla młodego 
pokolenia, bo to jest najważniejsze. Na 
pewno przez najbliższe lata może nie być 
tyle inwestycji, jak w poprzedniej kadencji 
i to można zaliczyć do obaw. Wiadomo, że 
musieliśmy wziąć pożyczki na realizację 
zadań, jak chociażby kanalizacji. Te kredyty w 
części będą umorzone, co może być dobrym 
prognostykiem na przyszłość. Jestem z natu-
ry optymistką i szczerze mówiąc nie widzę 
poważnych zagrożeń, czy niebezpieczeństw 
dla naszej gminy. Będzie kolejny nabór na 
środki unijne na lata 2014-2020. Jestem 
członkinią Stowarzyszenia Doliny Karpia i 
wiem, że stowarzyszenie będzie się ubiegać o 
kolejne środki, które my jako samorząd i nasi 
przedsiębiorcy muszą dobrze wykorzystać. 
Nie ma co ukrywać, bez pieniędzy z zewnątrz 
wiele dobrych przedsięwzięć nie mogłoby 
zaistnieć. Nasz budżet nie wystarcza. Środki 
unijne bardzo nam ułatwiają realizację wielu 
zadań. Od początku poprzedniej kadencji 
namawiam przedsiębiorców, stowarzysze-
nia, organizacje, aby nie obawiały się korzy-
stać z tych środków i tym samym zadbały 
o własny rozwój. Przed nami opracowanie 
strategii rozwoju gminy. Chcemy zaprosić do 
jej opracowywania wszystkich mieszkańców, 
tak jak było to poprzednio. Każdy z nas zna 
swoje środowisko, otoczenie i wie co jest 
potrzebne, co jest złe, i co należy zmienić. 
Rozważne i przemyślane decyzje, które  
Rada Gminy będzie podejmować muszą 
uwzględniać interesy i dobro mieszkańców 
ale również tworzyć podstawę do dalszego 
rozwoju gminy.    

- Dziękuje za rozmowę.

rozmawiał Ryszard Tabaka

Dokończenie ze strony 7

Przewodnicząca Rady 
Gminy Przeciszów

pełni dyżury

we wtorki w 

godz. 15 – 17
Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do Urzędu Gminy w 
Przeciszowie!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Przeciszowie tradycyjnie, jak co roku, zorga-
nizował Wieczerzę Wigilijną dla mieszkań-
ców gminy. Miała ona miejsce 17 grudnia w 
sali Domu Kultury w Przeciszowie.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
włodarzy gminy, przedstawicieli i kierow-
ników jednostek działających na naszym 
terenie a także duszpasterza parafii Przeci-
szów. Wszystkich przybyłych powitał wójt 
Bogdan Cuber. 

Uroczystość rozpoczęła się wspólną mod-
litwą, którą poprowadził ksiądz proboszcz 
Marek Spólnik. Na jej zakończenie wszyscy 
obecni połamali się opłatkiem, składając 
sobie życzenia wszelkiej pomyślności w 
nadchodzącym Nowym Roku. Na stole 
znalazły się tradycyjne potrawy wigilijne, 
przygotowane przez pracowników GOPS w 
Przeciszowie.

Miłym akcentem uroczystości, podkre-
ślającym świąteczną atmosferę, był występ 
zespołu Włosianeczki z Włosienicy, pod kie-
rownictwem Michała Busek. Wszyscy chętnie 
kolędowali wraz z zespołem, a na twarzach 
naszych gości pojawiły się uśmiechy.

Po występie niespodziewanie znalazł się 
na sali Mikołaj, który rozdał wszystkim zebra-
nym symboliczne paczki, co wywołało wiele 
pozytywnych emocji i wzruszeń.

Kierownik GOPS w Przeciszowie wraz z 
pracownikami przekazują serdeczne podzię-
kowania sołtysom gminy: Krystynie Smajek, 
Władysławowi Kozubowi oraz Józefowi 
Płonce za pomoc w organizacji Wieczerzy 
Wigilijnej. Podziękowania kierujemy rów-
nież w stronę Kazimiery Guguły za oprawę 
artystyczną.

Jednocześnie dziękujemy darczyńcom: 
firmie Grażyna s.c. oraz firmie MWS sp. z 
o.o. sp. k. Tychy za okazane serce, a także 
zespołowi Włosianeczki za wspaniałą oprawę 
muzyczną.             n

Opłatek w gminie

Nie sam język two-
rzy mowę, lecz 
umysł wypełniony 
hojnym zasobem 
wzniosłych i róż-
norodnych myśli.

Cyceron
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W tym wydaniu WGP inaugurujemy cykl 
tekstów na temat nieznanych losów, zna-
nych przez wielu z nas mieszkańców naszej 
gminy, którzy swoim życiem i dokonaniami 
przyczynili się do tego, że pamięć o nich 
powinna w nas przetrwać.

Jan Augustyniak urodził się w 1914 roku 
w Przeciszowie. Wiosną 1938 roku został 
powołany do odbycia służby wojskowej. 
Przez pierwsze pół roku przyszło mu ją pełnić 
w pułku piechoty w Krakowie. Później został 
przeniesiony do IX baonu (baon to dawna, 
skrócona nazwa batalionu) Korpusu Ochro-
ny Pogranicza i wysłany na granicę Polski 
z ZSRR, na strażnicę w Klecku – obecnie to 
teren Białorusi. Kiedy do zakończenia służby 
zostało mu tylko kilka miesięcy hitlerowskie 
Niemcy napadły na Polskę. Główne siły 
polskiego wojska zostały przerzucone na 
zachód, w strażnicy  pozostało zaledwie sześ-
ciu żołnierzy. Wśród nich starszy szeregowy 
Augustyniak. 

Nad ranem, 17 września, przeciszowianin 
wraz z drugim żołnierzem poszedł na patrol. 
Po powrocie zastał strażnicę opanowaną 
przez wojsko sowieckie. Dwóch spośród 
pozostałych w strażnicy Polaków było 
zabitych, pozostali dwaj wzięci do niewoli. 
Dołączyli do nich wracający z patrolu. Wraz 
z wieloma innymi polskimi jeńcami powie-
ziono ich w kierunku wschodnim. Podróż 
trwała kilka dni, zakończyła się w dawnym 
monastyrze przerobionym na obóz jeniecki. 
Panu Janowi zabudowania obozu kojarzyły 
się z polską Kalwarią. Miejscowością, w której 
się znaleźli był Kozielsk.

Obóz w Kozielsku był oflagiem. Osadzono 
w nim oprócz oficerów WP również przedsta-
wicieli polskiej inteligencji. Kilkudziesięciu 
szeregowców z Korpusu Ochrony Pogra-
nicza, których nie wiadomo dlaczego tu 
przywieziono, oddzielono od pozostałych 
jeńców zasiekami z drutu kolczastego. Przy 
dobrym humorze strażników  jeńcy z obu 
stron drutów mogli się z sobą kontaktować. 
W obozie nie było dla nich żadnej pracy, całe 
dnie spędzali w bezczynności. Szeregowcy 
co kilka dni prowadzeni byli do urządzone-
go w cerkwi kina, w którym oglądali filmy 
wychwalające osiągnięcia Związku Radzie-
ckiego.

Jak wspomina pan Augustyniak warunki 
w obozie były bardzo trudne. Zbliżała się 
zima, zaczynały dokuczać mrozy. Skąpe 
wyżywienie stanowiły wyłącznie kasza i 
kapusta. Mundury były w coraz gorszym 
stanie. Podobnie było po drugiej stronie 
drutów. Wszyscy chodzili brudni i nieogoleni. 
Jeszcze na początku pobytu w obozie pan 
Jan sprzedał jednemu ze strażników zegarek, 
który udało mu się ukryć podczas rewizji. 

Miał nadzieję, że za uzyskane w ten sposób 
pieniądze będzie mógł kupić żywność. Nie-
stety nie było takiej możliwości.

W grudniu tego samego roku szerego-
wi dowiedzieli się, że za kilka dni zostaną 
wywiezieni z Kozielska. Pojawił się cień 
nadziei, że wrócą do domów. Zarówno z 
jednej strony drutów jak i z drugiej panowało 
przekonanie, że oficerowie nie mogą liczyć 
na tak szczęśliwe rozwiązanie, że długo nie 
zobaczą ojczyzny. Przed wyjazdem, z jed-
nym z nich, Augustyniak wymienił ruble na 
złotówki. Kiedy opuszczali Kozielsk towarzy-
szyły im, pełne obaw o swoje losy, spojrzenia 
pozostających w obozie. Wobec nich NKWD 
miało inne plany.

Ostatecznie Armia Czerwona wymie-
niła jeńców - szeregowców z Niemcami 
na swoich żołnierzy, którzy dostali się do 
niewoli niemieckiej. Do miejsca wymiany 
jechali koleją w węglarkach, na mrozie i bez 
jedzenia. Wymiany dokonano na Sanie – pan 
Augustyniak nie wie dokładniej w jakiej oko-
licy. Stamtąd, w równie trudnych warunkach 
powieziono ich do Niemiec. Pan Jan trafił do 
niemieckiego stalagu nr XIa w Magdeburgu, 
wraz z trzema innymi żołnierzami. Jednym 
z nich był pochodzący z Przybradza Piskorz, 
pozostali dwaj to Jan Cebula i Tadeusz Dadej 
z Jadownik koło Brzeska. Po odzyskaniu 
wolności  wszyscy zaświadczyli o pobycie 
Jana Augustyniaka w obozach w Kozielsku 
i Magdeburgu.

Jako jeniec Augustyniak pracował na 
budowie i w kopalni. Warunki panujące w 
stalagu były zdecydowanie lepsze niż w 
rosyjskim obozie. Pracującym przysługi-
wała nawet opieka lekarska. Nadzór SS nie 
był zbyt uciążliwy. Wraz z upływem czasu, 
niektórzy robotnicy niemieccy zaczęli prze-
jawiać wyrazy życzliwości dla jeńców. 

Cebula, który nie mógł pogodzić się z 
niewolą, podjął próbę ucieczki. Inni jeńcy 
pomogli mu w tym, jak mogli. Jan Augu-
styniak oddał mu wymienione w Kozielsku 
pieniądze i, w razie powodzenia ucieczki, 
skierował po pomoc do rodziny w Przeciszo-
wie. Ucieczka udała się, a Cebula z pomocy 
skorzystał. Zaprzyjaźniony z rodziną Augu-
styniaków maszynista kolejowy przewiózł 
uciekiniera przez granicę między III Rzeszą 
a Generalną Gubernią.

Jeńcy stalagu namawiani byli przez SS do 
przepisywania się na tak zwanych robotni-
ków cywilnych. Metody, jakimi przekonywa-
no jeńców były niewybredne. W czasie jednej 
z takich akcji SS-man dotkliwie pobił pana 
Jana. Doszło do uszkodzenia czaszki i długiej 
utraty przytomności. Niemiecki lekarz uznał 
pobitego za niezdolnego do pracy. Taka 
decyzja oznaczała zwolnienie z obozu jenie-
ckiego. W maju 1941 roku Jan Augustyniak 
powrócił do domu w Przeciszowie. 

W czasach, gdy o zbrodni katyńskiej nie 
wolno było mówić w Polsce, jedynie świad-
kowie potwierdzali wiarygodność tej relacji. 
Dopiero w roku 2000 Centralne Archiwum 
Wojskowe uwiarygodniło pobyt Jana Augu-
styniaka w obozie w Kozielsku.

Jan Augustyniak dożył 94 lat i zmarł 9 
lutego 2009 roku. Został pochowany na 
cmentarzu w Przeciszowie.

Na podstawie wspomnień Jana 
Augustyniaka i istniejących dokumentów 

spisał w roku 2000 Roman Gancarczyk.

Jan Augustyniak

Kopalnia w 
Przeciszowie

Mieszkańcy Przeciszowa i 
Piotrowic

W najbliższych dniach i miesią-
cach będzie się rozstrzygała 
przyszłość naszej Gminy.

Broniąc się przed wybudowa-
niem w Przeciszowie kopal-
ni węgla kamiennego grupa 
mieszkańców przystąpiła do 
założenia Stowarzyszenia Czy-
sty Przeciszów.

Nasze zdanie wyrażamy teraz 
gościnnie na stronie:

www.przejcow.pl 

SCP – Stowarzyszenie Czysty 
Przeciszów
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Wyjazd na kulig do Wisły

W niedzielę, 7 lutego o godz. 9:00 spotkaliśmy się przy Domu Kul-
tury w Przeciszowie, skąd autokarem wynajętym z firmy przewozo-
wej z Piotrowic, udaliśmy się do Wisły, zabierając  po drodze cyklistów 
z Oświęcimia i Brzeszcz. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania 
skoczni narciarskiej w Wiśle Malince oraz muzeum Adama Małysza. 
O godz. 14.00 byliśmy już w Wiśle Czarne, gdzie czekały na nas konie 
z saniami, którymi przy lekko zaśnieżonej drodze, podziwiając gór-
skie widoki, udaliśmy się na kulig wąską drogą. Zakończyliśmy go 
tańcami w chacie góralskiej (tzw. kolibie) przy śpiewach i góralskiej 
muzyce. Poczęstowano nas grzanym winem i kiełbaskami z grilla, 
które sami piekliśmy na ognisku.

Rozpoczęcie sezonu rowerowego

Sezon rowerowy rozpoczęliśmy wspólnie z innymi cyklistami w 
niedzielę, 1 marca na rynku w Oświęcimiu, gdzie spotkało się ok. 30 
amatorów dwóch kółek, inaugurując sezon rowerowy. Rowerzyści 
przejechali ścieżkami w kierunku Harmęż, Brzezinki, Przecieszyna, 
Osieka, Przeciszowa. Na trasie cykliści złożyli hołd żołnierzom, zapa-
lając znicze pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych w Oświęcimiu.

Topienie Marzanny

W sobotę, 21 marca w pierwszym dniu wiosny, cykliści wspólnie 
z Gminną Biblioteką Publiczną w Przeciszowie, zorganizowali na 
terenie gminy zapomniany już zwyczaj Topienia Marzanny. Przy prze-
pięknej, słonecznej pogodzie (temp. ok. 160C) ponad 40 cyklistów 
wyjechało spod apteki w Przeciszowie w kierunku Przeciszowa Lasu, 
gdzie w Domu Ludowym czekał na nich sołtys Lasu Józef Płonka wraz 

z trzema  Marzannami, swoimi wnukami i pozostałymi mieszkańcami. 
W sumie zebrało się 58 osób, które z Marzanną pieszo udały się w 
pochodzie  nad brzeg Wisły. Przed wymarszem uczestnicy zapoznali 
się z tradycją Topienia Marzanny, o której bardzo ciekawie opowiadał 
nasz kolega Marian Makoś, za co mu serdecznie dziękujemy. Nad 
brzegiem Wisły pożegnaliśmy zimę, a przywitaliśmy wiosnę, wrzu-
cając Marzannę do wody. Po jej utopieniu wszyscy razem udaliśmy 
się z powrotem do Domu Ludowego w Lesie, gdzie czekała na nas 
gorąca herbata oraz kiełbasa z grilla. Impreza bardzo się udała i mamy 
nadzieję, że stanie się ona w przyszłości coroczną, gminną tradycją. 
Cykliści dziękują za przygotowanie imprezy Ewie Głogowskiej i Edy-
cie Krzyścin z Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie.

Jan Kajdas

Co słyChać u Cyklistów?

Już od czerwca 2011 roku młodzież może współdecydować 
niejako o losach naszej gminy. W tym czasie bowiem powołano na 
mocy uchwały Rady Gminy Przeciszów do istnienia Młodzieżową 
Radę Gminy Przeciszów. W grudniu ubiegłego roku przeprowa-
dzono wybory na drugą kadencję tego organu pomocniczego dla 
„dorosłej” Rady.

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Przeciszów odbyły się 12 
grudnia ubiegłego roku, przeprowadzone w trzech okręgach wybor-
czych. Jednak okręgi drugi i trzeci miały tę samą ilość ubiegających 
się o mandat co mandatów i wobec tego zarejestrowanych tam 
kandydatów uznano już za radnych. Jako ciekawostkę warto podać, 
iż wszyscy młodzi radni to uczniowie klas gimnazjalnych.

Skład osobowy Młodzieżowej Rady Gminy Przeciszów jest nastę-
pujący: 

Adrianna Balon (15 lat) – przewodnicząca, Anna Momot (13 lat) 
i Dominik Sanak (15 lat) – zastępcy oraz radni - Arkadiusz Batruś 
(14 lat), Julia Bury (13 lat), Karol Kwadrans (14 lat), Piotr Kwadrans 
(15 lat), Katarzyna Baranowska (13 lat), Przemysław Hutny (15 lat), 
Justyna Kasperk (14 lat), Wiktoria Sanak (14 lat), Małgorzata Łabaj 
(14 lat), Monika Pieczonka (15 lat), Karolina Szulc (14 lat), Damian 
Tobiczyk (15 lat).

(ryt)

Młodzież dla gminy
Za nami są już wybory na soł-

tysów i do rad sołeckich naszych 
sołectw. Wobec tego poznajmy 
ich wyniki.

Sołtysem sołectwa Piotrowi-
ce, wybranym 8 marca, został 
Adam Madeja, który pełni tę 
funkcje po raz pierwszy. Skład 
Rady Sołeckiej Sołectwa Pio-
trowice to: Mieczysław Matla, 
Józef Nowak, Ryszard Cygan, 
Stanisław Śliwiński, Bogusława 
Szymonik, Marek Trzaska, Jan 
Szymonik, Dawid Nowak, Włady-
sław Fluder, Stefania Nowak.

Sołtysem Przeciszowa, wybra-
nym 22 marca został po raz 
kolejny Władysław Kozub. Do 
Rady Sołeckiej Sołectwa Przeci-
szów weszli: Andrzej Kozłowski, 
Andrzej Nalewajk, Bogusław 
Tokarz, Michał Curlej, Sylwe-
ster Kościelnik, Józef Puziak, 
Władysław Pastuszka, Szcze-
pan Osiecki, Zbigniew Gil, Piotr 
Tobiczyk.

Po wyborach w sołectwach

Kolejne nasze sołectwo to 
Las, w którym urząd sołtysa po 
wyborach, przeprowadzonych 22 
marca, pełni Krzysztof Gałuszka. 
Radnymi Rady Sołeckiej Sołectwa 
Las zostali: Tomasz Makoś, Tomasz 
Kosowski, Emil Stokłosa, Józefa 
Zadora-Oleksy, Tomasz Chmura, 
Andrzej Michałek. Gratulujemy!

(ryt)

Sołtys Piotrowic Adam Madeja.

Już za chwilę Marzanna zostanie utopiona i zima odejdzie precz!



Wieści Gminy Przeciszów nr 1 (37) 2015 rok 11

W czasie ferii zimowych Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza 
przygotowała bogatą ofertę dla dzieci. Zmieniono organizację pracy 
i codziennie w godzinach od 11.00 do 15.00 wychowankowie mogli 
spędzać czas na wspólnych zajęciach plastycznych, muzycznych, 
florystycznych, filmowych czy kulinarnych. Każdy mógł odkryć swój 
talent i świetnie się przy tym bawić. Miłośnicy gier w Uno czy Eurobi-
znes dostarczyli wszystkim wielu emocji i dobrej zabawy.

Codzienne warsztaty plastyczno – techniczne cieszyły się dużą 
popularnością i przyciągały licznych uczestników. Tego rodzaju 
zajęcia są doskonałą formą odreagowania napięć, a także rozwijają 
twórcze myślenie oraz wyobraźnię, kształtują pamięć wzrokową i 
zręczność manualną. Stosowanie różnych technik w pracy z dziećmi 
wpływa na wzrost zainteresowania sztuką, pobudza do twórczego 
działania i ekspresji.

W pracach plastycznych zadbaliśmy także o ekologię i wykorzy-
staliśmy surowce wtórne do zrobienia pięknych wazonów z butelek 
szklanych, pokrywając je dratwą w białym i szarym kolorze oraz 
przyozdabiając je różnego rodzaju koralikami, cekinami i kamy-
kami. Dodatkowo wykonaliśmy pingwiny z plastikowych butelek, 
które dzieci wyklejały kolorowym papierem i filcem. Kolejną pracą 
plastyczną były tworzone przez dzieci kolorowymi kredami zimowe 
krajobrazy, które zostały wykonane na podkładzie, wcześniej poma-
lowanym czarną farbą plakatową. Wychowankowie ćwiczyli także 
swoje zdolności manualne, robiąc rodzinkę pingwinów z origami. 

Chociaż zima tego roku nie zawitała do nas w okresie ferii, nam i 
tak udało się zrobić świetnego bałwana z kubeczków plastikowych. 
Liczba kubeczków potrzebna do jego stworzenia przerosła nasze 
oczekiwania. Do wykonania pracy potrzebowaliśmy… aż ok. 500 
kubeczków!!!

W ramach zajęć florystycznych dzieci dowiedziały się czym jest 
florystyka, inaczej bukieciarstwo, czyli sztuka i umiejętność układania 
kwiatów i innych części roślin w różnorodne kompozycje, według 
zasad estetycznych i symbolicznych. Zajęcia te rozwijają kreatywność 
dzieci. Wspomagają rozwój umiejętności myślenia twórczego. Uczą 
cierpliwości oraz uwrażliwiają. Dzięki temu dziecko jest bardziej 
chętne do tworzenia własnych i oryginalnych dekoracji. Wychowan-
kowie zapoznali się z symbolami kwiatowymi, takimi jak kolor czy 
liczba kwiatów, umieszczonych w bukiecie. Z pomocą pani Magdy 
nauczyły się sztuki układania żywych kwiatów, tak aby powstała 
piękna kompozycja kwiatowa lub bukiet okolicznościowy.

W ferie zimowe nie mogło zabraknąć seansów filmowych, dlatego 

też emitowany był film dla dzieci pt. „Madagaskar 2”. 

Przygotowany przez panią Magdę konkurs Śmieszny Bałwan, 
polegał na zrobieniu z płatków kosmetycznych bałwana i upodob-
nienie go ubiorem do człowieka oraz przyozdobieniu go przez dzieci 
według własnego uznania.

Ponadto odbyły się zajęcia, dotyczące zdrowego odżywiania, 
poprzedzone pogadanką na temat zdrowych produktów. W ramach 
tych zajęć, odbył się kolejny konkurs Wesoła i Zdrowa Kanapka, 
którego celem  było przekazanie dzieciom kultury spożywania 
posiłków i higiena ich przygotowywania. Dzieci przyniosły na 
świetlicę potrzebne produkty, dzięki czemu kanapki były pięknie 
przyozdobione a także smaczne, zdrowe i pełne witamin. Pamiętać 
należy, że najlepiej smakują kanapki wykonane własnoręcznie. Po 
zakończonych konkursach rozdano symboliczne upominki. 

Na zakończenie ferii, na prośbę dzieci, piekliśmy ich ulubione 
gofry, które udekorowano bitą śmietaną, owocami i kolorowymi 
cukiereczkami. 

Ferie zimowe to czas relaksu i dobrej zabawy, której nie zabrakło 
przez cały okres ich trwania. Jednak wszystko co dobre szybko się 
kończy, więc i tym razem ferie przebiegły nam bardzo szybko w miłej, 
pracowitej i twórczej atmosferze.

M. Klęczar

Ferie w świetlicy

15 stycznia dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Przeci-
szowie zaprosiły swoje babcie i dziadków na program artystyczny, 
zaprezentowany w Domu Kultury w Przeciszowie. Zaproszenie 
przyjęli również wójt gminy Bogdan Cuber oraz sołtys Przeciszowa 
Władysław Kozub.

Uroczystość rozpoczął występ maluszków. Grupa najmłodszych 
dzieci zaprezentowała wiersze, tańce i piosenkę o dziadku, opo-
wiadającym bajki oraz piosenkę, zachęcającą babcie do wspólnej 
zabawy.

Średniaki złożyły życzenia babciom i dziadkom. Były oczywiście 
wiersze, piosenki, tańce. Gości rozgrzała „Przedszkolna samba”.

Z kolei starszaki bawiły gości wierszami i piosenkami. Tańczyły dla 
nich „Walczyka na ślizgawce”, poleczkę.

Dziadkowie otrzymali od wnuków laurki - koszyczki. Występy 
zostały nagrodzone brawami. Sprawiły gościom wiele radości, 
dostarczyły niezapomnianych wrażeń.

Po występach wójt pięknie podziękował wszystkim za trud wło-
żony w przygotowanie uroczystości, przekazał na ręce dzieci słodki 
upominek w postaci słodyczy.

Drugą część imprezy stanowiła zabawa karnawałowa. Dzieci pięk-
nie przebrane w przeróżne postacie zaprosiły babcie i dziadków do 
wspólnej zabawy z wodzirejem. Goście wraz z dziećmi wzięli udział 
w atrakcyjnych zabawach zręcznościowych jak „Wirujące talerze”, 
zabawy z piłeczkami.

Był to wyjątkowy dzień, który przebiegł w miłej, rodzinnej atmo-
sferze.

Dyrekcja przedszkola dziękuje rodzicom, Radzie Rodziców, obsłu-
dze przedszkola za przygotowanie poczęstunku, nauczycielom za 
przygotowanie występów.

Przedszkolaki spisałyście się na medal, brawo!!!  

 n

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu

Te prace plastyczne były efektem warsztatów.
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Szeroko znany, lubiany, szanowany 
i ceniony duszpasterz parafii w Przeci-
szowie, jej proboszcz przez 16 lat, ksiądz 
prałat Kazimierz Myśliwiec zasnął w Panu 
15 marca. Odszedł od nas w sędziwym 
wieku 95 lat, przebywając w Domu Księży 
Chorych w Krakowie-Swoszowicach. Jego 
pogrzeb i odprawiona 18 marca msza 
święta były dla wielu z nas prawdziwym 
duchowym przeżyciem, tym bardziej, 
że pamięć o nim wciąż jest w nas żywa. 
Życzeniem naszego kapłana było, aby 
jego doczesne szczątki spoczęły na para-
fialnym cmentarzu, pomimo tego, iż jego 
matkę pochowano w Graboszycach.

W ostatniej drodze księdza prałata Kazi-
mierza Myśliwca uczestniczył prawdziwy 
tłum parafian, przedstawiciele władz gminy, 
a także rodzina zmarłego, wielu księży z 
dekanatów ościennych, którzy znali naszego 
proboszcza.

Msza święta pogrzebowa koncelebro-
wana odbyła się w kościele parafialnym w 

Ostatnia droga księdza

Przyszły proboszcz parafii w Przeciszowie 
urodził się 26 grudnia 1920 roku w Krakowie. 
Wychowywał się wraz z dwiema siostrami 
Marią i Ireną, otoczony miłością matki Stani-
sławy oraz ojca Piotra, który był urzędnikiem 
w dyrekcji kolei. 

W roku 1932 państwo Myśliwcowie prze-
prowadzili się do Lwowa, co było spowo-
dowane służbowym przeniesieniem ojca w 
ramach piastowanego urzędu. 

Kazimierz aż do 1939 roku, czyli do matury 
kontynuował tam naukę. Nosił się z zamia-
rem podjęcia studiów na uczelni medycznej. 
Jednak wybuch wojny pokrzyżował jego 
plany. 

Agresja Sowietów na wschodnią granicę 
II Rzeczypospolitej przyniosła w marcu 
1940 roku aresztowanie ojca, Piotra Myśliw-
ca, który pełnił wówczas funkcję prezesa 
Związku Kolejarzy we Lwowie. W czerwcu 
następnego roku został on zamordowany 
przez sowieckich oprawców. Po śmierci ojca 
ciężar utrzymania rodziny padł na syna Kazi-
mierza. W okresie okupacji pracował on jako 
robotnik w garbarni i jeździł po okolicznych 
wioskach, zaopatrując rodzinę w żywność. 

W roku 1944, kiedy zbliżała się ofensywa 
Armii Czerwonej, rodzina Myśliwców została 
zmuszona przez Niemców do ewakuacji i 
przeniosła się do krewnych w Wieliczce, gdzie 
znalazła schronienie, i doczekała zakończe-
nia wojny. 

Jeszcze w lutym 1945 roku Kazimierz 
Myśliwiec podjął studia na Wydziale Teo-
logicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie. Tam poznał Karola Wojtyłę, póź-
niejszego papieża św.Jana Pawła II, z którym 
przez pewien czas dzieli wspólny pokój w 
akademiku. Święcenia kapłańskie, które sta-
ły się ukoronowaniem jego studiów, przyjął 
26 czerwca l949 roku w Katedrze Wawelskiej 
z rąk księcia kardynała Adama Sapiehy. 

Od września 1949 roku wyświęcony ksiądz 
udał się na posadę wikariusza w Raciborowi-
cach. Była to jego pierwsza parafia. 

Po trzech latach pracy niespodziewanie 
księdza Kazimierza przeniesiono do Grabo-
szyc, gdzie został mianowany administrato-
rem tej parafii i z początku musiał prowadzić 
13 ha gospodarstwo rolne. 

We wrześniu 1980 roku został on przenie-
siony z własnej inicjatywy do naszej parafii, 
gdzie był proboszczem przez 16 lat. W okresie 

posługi ks. Kazimierza Myśliwca w Przeci-
szowie miały miejsce pewne wydarzenia, o 
których warto wspomnieć.  Na uwagę zasłu-
guje wybudowanie salki katechetycznej, zlo-
kalizowanej w dawnej plebańskiej stodole. 
W roku 1985 ufundowano dwa dzwony o 
imieninach św. Kazimierz i św. Florian. W 
latach 1989-1993 przeprowadzono poważne 
prace konserwatorskie w zabytkowym koś-
ciele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w 
Przeciszowie. W roku 1994 nasz proboszcz 
został członkiem honorowym zarządu Koła 
Związku Kombatantów RP i byłych więźniów 
politycznych w Zatorze. Z kolei w 1995 wyko-
nano remont elewacji kościoła, ale prace 
te nie zrealizowano solidnie i konserwator 
wojewódzki nie odebrał zadania. Ostatnim 
przedsięwzięciem inwestycyjnym, w trakcie 
sprawowanej posługi przez ks. Kazimierza, 
było położenie chodnika koło kościoła. 

W czerwcu 1996 roku nasz zasłużony 
kapłan został zwolniony ze stanowiska 
proboszcza parafii i przeszedł na zasłużoną 
emeryturę. W tym czasie, aż do 2001 roku 
był on rezydentem i mieszkał w domu para-
fialnym. 

Z okazji 50-lecia święceń kapłańskich 
ks. Kazimierz w maju 1999 roku spotkał się 
w czasie kolacji z Ojcem Świętym Janem 
Pawłem II. Było to dla niego radosne i głę-
bokie przeżycie wewnętrzne. 

Przez ostatnie cztery lata nasz kapłan 
przebywał pod stałą opieką w Domu Księży 
Chorych w Krakowie-Swoszowicach, gdzie 
zmarł 15 marca.

(ryt)

Ksiądz prałat Kazimierz Myśliwiec

Przeciszowie pod przewodnictwem biskupa 
seniora archidiecezji krakowskiej ks. Jana 
Zająca, który również odprowadził zmarłego 
kapłana na miejsce wiecznego spoczynku.

Na długo ks. prałat Kazimierz Myśliwiec 
pozostanie w naszej pamięci, jego dzia-

łalność duszpasterska prowadzona wśród 
społeczności, nauki, których nam udzielał 
oraz zwyczajna, ludzka dobroć emanująca 
na zewnątrz. Z pewnością będzie nam go 
brakować! Pokój jego duszy.

(ryt)

Fot. Krystyna Kościelnik
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Okrągłą rocznicą 60 lat mogą pochwalić 
się panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pio-
trowicach. 7 lutego hucznie obchodzono to 
szczególne święto. Organizacja ta jest jedną 
z najważniejszych w naszej gminie i przez 
lata mocno zakorzeniła się w lokalnej spo-
łeczności. W trakcie obchodów były podzię-
kowania, występy artystyczne, wystawa prac 
członkiń KGW, zabawa taneczna... W tym 
dniu wielu z nas uczestniczyło w radosnym 
świętowaniu.

Już od 26 lat Kołu Gospodyń Wiejskich w 
Piotrowicach przewodniczy Elżbieta Kozłow-
ska, która na początku imprezy, zorganizo-
wanej w obszernej sali OSP w Piotrowicach, 
przywitała wszystkich przybyłych.

Wśród wielu zaproszonych gości znaleźli 
się wójt Bogdan Cuber oraz przewodniczą-
ca Rady Gminy Przeciszów Anna Momot. 
Przedstawiciele władz złożyli gorące podzię-
kowania na ręce pań z KGW za długoletnią 
i owocną pracę na rzecz naszej lokalnej 
społeczności.

W tym dniu Koło przedstawiło sprawozda-
nie ze swej działalności oraz wręczyło oko-
licznościowe statuetki przybyłym gościom i 
zasłużonym członkiniom KGW.

60 lat minęło...

W tym miejscu warto wspomnieć o Rozalii 
Zając, która była pierwszą przewodniczącą 
Koła i to stanowisko piastowała aż przez 34 
lata. Obecnie pani Rozalia już dawno skoń-
czyła 90 lat. Tylko o rok krócej, czyli przez 33 
lata skarbnikiem w organizacji była Halina 
Frączek.

W trakcie imprezy jubileuszowej miały 
miejsce występy artystyczne, podczas któ-
rych nie mogło zabraknąć na scenie zespołu 
śpiewaczego, działającego przy KGW w Pio-
trowicach. Uroczystość zakończyła się, jak to 
zwykle bywa, zabawą taneczną.

(ryt)

Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach 
założono przy Kółku Rolniczym w 1955 roku. 
Jej pierwszą przewodniczącą była Rozalia 
Zając i to właśnie ona położyła spore zasługi 
dla organizacji, skupiającej we wsi wyłącznie 
panie. 

Celem Koła było przede wszystkim podno-
szenie produkcyjności i dochodowości oraz 
kultury rolnej w gospodarstwach chłopskich, 
przede wszystkim przez szerokie zastoso-
wanie wiedzy rolniczej w codziennej pracy, 
rozwój mechanizacji i unowocześnienia 
metod produkcji.

Przez długie lata Koło Gospodyń Wiejskich 
w Piotrowicach prowadziło dystrybucje 
piskląt, drzewek owocowych oraz sadzonek 
warzyw, a także organizowało szkolenia 
w zakresie gospodarstwa domowego. W 
tym czasie nie mogło obejść się bez kur-
sów gotowania, kroju i szycia, pokazów 
żywienia, pogadanek, wystaw i wycieczek 
edukacyjnych.

Przy Kole rozpoczął działalność zespół 
śpiewaczy, który w roku 1984 otrzymał stroje 
krakowskie, które służą paniom do dziś.

Podczas zebrania sprawozdawczo-wybor-
czego, podsumowującego 1989 rok, na 
nową przewodniczącą KGW w Piotrowicach 
wybrano Elżbietę Kozłowską.

Obecnie głównym zadaniem Koła jest 
kultywowanie lokalnych tradycji i integracja 
lokalnej społeczności.

Najważniejszym dla KGW w Piotrowicach 
wydarzeniem w roku jest coroczne Święto 
Plonów. Na tę uroczystość panie przygoto-
wują występ artystyczny, a centralne miejsce 
zajmuje wtedy, uwity przez członkinie Koła 
wieniec dożynkowy. Ich pracę doceniono 
m.in. w czasie dożynek powiatowych w Mal-
cu w roku 2011, kiedy to wieniec z Piotrowic 
uhonorowano I miejscem w konkursie, a w 
latach 2003 i 2008 nagrodzono II miejscem.

Koło z Piotrowic na stałe włączyło się w 
we współorganizowane Święto Seniora oraz 
uczestniczy w uroczystościach kościelnych 
tutejszej parafii.

Swoje talenty kulinarne panie z Koła 
ujawniają podczas corocznych pokazów 
stołów wigilijnych, wielkanocnych oraz na 
innych imprezach organizowanych przez 
Stowarzyszenie Doliny Karpia.

Koło uczestniczy również w obchodach 
Święta Gminy Przeciszów. Pomyślnie układa 
się jego współpraca z druhami z OSP w Pio-
trowicach oraz Stowarzyszeniem Emerytów 
i Rencistów Górniczych i Innych Branż Zawo-
dowych w Piotrowicach.             n

KGW w podsumowaniu

Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowic 
reprezentowało 22 marca gminę Przeciszów 
podczas kulinariów regionalnych Stoły 
Wielkanocne, które odbyły się w Polance 
Wielkiej. 

Oprócz potraw przygotowanych przez 
panie z Piotrowic swoje smakołyki przedsta-
wiły również Koła z Polanki Wielkiej i Osieka. 
Z programem artystycznym wystąpiły schole 
parafialne oraz zespół góralski.

GBP w Przeciszowie

Stoły Wielkanocne

Panie z KGW w Piotrowicach obchodziły swój okrągły jubileusz!
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Na terenie gminy Przeciszów po raz kolejny 
jest realizowany projekt pod nazwą „Czas na 
aktywność. Program aktywizacji społecznej 
i zawodowej w gminie Przeciszów”. Projekt 
ten jest współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013-2015, 
jak również przez budżet państwa i budżet 
jednostek samorządowych.

Projekt w swych założeniach bazuje na 
Priorytecie VII Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki - Promocja integracji społecznej. 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby, 
które spełniają następujące kryteria:

- są bezrobotne i/lub długotrwale bezro-
botne i/lub nieaktywne zawodowo,

- korzystają ze świadczeń pomocy spo-
łecznej,

- są rolnikami i/lub domownikami ubez-
pieczonymi w KRUS

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

- są zagrożone wykluczeniem społecznym 
w wieku aktywności zawodowej,

- są zameldowane na terenie gminy 
Przeciszów.

W ramach projektu oferujemy bez-
płatne:

- szkolenia zawodowe dostosowane 
do indywidualnych potrzeb uczestników 
projektu,

- poradnictwo specjalistyczne, indy-
widualne lub grupowe (psychologiczne, 
pedagogiczne),

- poradnictwo zawodowe,

- trening podniesienia kompetencji spo-
łecznych,

- terapia rodzinna lub psychospołeczna,

- piknik rodzinny,

- wyjazd do kina.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Czas na aktywność

Powoli staje się tradycją, że raz w roku, w 
niedzielny poranek spod szkoły w Przeciszo-
wie odjeżdża autokar z miłośnikami zimowej 
sanny. I tak też było w tym roku.

IV Kulig Rodzinny odbył się 1 lutego. W 
niedzielę spod  szkoły wyruszyło na kulig 62-
uczestników (uczniowie, rodzice i sympatycy 
zimowego szaleństwa). Tym razem droga 
prowadziła do Bukowiny Tatrzańskiej. Celem 
wyjazdu jak zawsze była integracja, ruch, 
zabawa na świeżym powietrzu. I z czystym 
sercem można powiedzieć, że plan został 
wykonany w 150 procentach.

Tym razem pogoda była wspaniała! 
Zimowy las, na świerkach śniegowe czapy, 
słońce, wokół cisza przerywana dźwiękiem 
wesołych dzwonków końskiego zaprzęgu. 
Zimowa sanna wiodła przez urokliwe zakątki 
Bukowiny, skąd roztaczały się przepiękne 
widoki na nasze wspaniałe góry. Jazda 
zaprzęgiem konnym sprawiła dzieciom dużo 
radości. W połowie drogi konie zatrzymały 
się aby odpocząć, a na uczestników czekało 
ognisko i upieczenie  kiełbasek. I tutaj się 
zaczęło… Dzieci z wielkim entuzjazmem 
mierzyły zaspy i rozpoczęły bitwę na śnież-
ki, do której z zadowoleniem dołączyli się 

dorośli. Zabawa była przednia, a śmiechu 
co niemiara!!! Nawet dorośli mogli poczuć 
się dziećmi!

Po kiełbaskach przyszedł czas na dalszy 
ciąg kuligu. Tym razem droga wiodła w 
stronę karczmy, gdzie każdy posilił się pysz-
ną, gorącą zupą, aby nabrać sił do dalszej 
zabawy, bo to jeszcze nie był koniec atrakcji. 
Trójka dzieci postanowiła spróbować swoich 
sił na nartach. Pod bacznym okiem instruk-
tora stawiali swoje pierwsze kroki (mamy 

nadzieję, że nie ostatnie). Reszta uczestników 
postanowiła pozjeżdżać na „jabłuszkach” lub 
sankach.  Znaleźli się również „fani jabłuszek”, 
którzy postanowili zjechać ze stoku narciar-
skiego. Zrobili to znakomicie nie powodując 
żadnej kolizji.

Wszystko co dobre szybko się kończy i 
trzeba było wracać. Zmęczeni, przemoczeni, 
ale uśmiechnięci kuligowicze zapakowali się 
do autokaru i wyruszyli w drogę powrotną. 
W późnych godzinach wieczornych wszyscy 
cali i zdrowi wrócili do Przeciszowa.

Krystyna Michałek

IV Kulig Rodzinny

Zwyczaje i tradycje 
Wielkiejnocy

Topienie Judasza

Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygo-
dnia jest Wielka Środa. Młodzież, zwłaszcza 
chłopcy, topili tego dnia Judasza. 

Ze słomy i starych ubrań robiono wielka 
kukłę, którą następnie wleczono na łańcu-
chach po całej okolicy. Przy drodze ustawiali 
się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na 
koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub 
bagienka. Wymierzanej w ten sposób spra-
wiedliwości stawało się zadość.

Wielkie grzechotanie

Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał 
się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazją 
do urządzania psot. 

Młodzież biegała po mieście z grzechot-
kami, hałasując i strasząc przechodniów. Do 
dziś zachował się zwyczaj obdarowywania 
dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.

Specjalnie dla dziewcząt 

Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką 
Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której 
gotowały się jajka na święconkę, to znikną 
piegi i inne mankamenty urody!

n

Uczestnicy kuligu - razem.
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To były emocje!!! 41 nominowanych 
sportowców, ich rodziny, przyjaciele oraz 
zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej 
gali wręczenia nagród w I Plebiscycie na 
Sportowca 2014 roku w Gminie Przeciszów.

Punktualnie o godzinie 15.00 występem 
dziewcząt z zespołu Ladies z Piotrowic 
otworzyliśmy spotkanie. Tuż po prezentacji 
naszych nominowanych, głos zabrał gość 
specjalny - Waldemar Klisiak, wielokrot-
ny zdobywca Pucharu Polski w hokeju na 
lodzie oraz uczestnik Igrzysk Olimpijskich w 
Albertville w 1992 roku!!! Największe emocje 
były dopiero przed nami. Zostały odczytane 
wyniki i przyznano nagrody:

W kategorii: SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce - Zuzanna Staszczak z ilością 
378 głosów

II miejsce - Krzysztof Stasiak z ilością 
284 głosów

III miejsce - Klaudia Tobiczyk z ilością 
174 głosów

W kategorii: SZKOŁY GIMNAZJALNE

I miejsce - Ada Wawrzyk z ilością 230 
głosów

II miejsce - Agata Ortman z ilością 212 
głosów

III miejsce - Irmina Śliwińska z ilością 
179 głosów

W kategorii: OSOBY POWYŻEJ 16. 
ROKU ŻYCIA

I miejsce - Rita Malinkiewicz z ilością 
347 głosów

II miejsce - Dawid Ratajczak z ilością 
313 głosów

III miejsce - Aleksandra Kosowska z 
ilością 228 głosów

Jednocześnie przyznano nagrody 
specjalne:

- w kategorii Odkrycie Roku zwycięzcą 
został Dawid Ratajczak,

- w kategorii Fair Play Roku wygrał Kamil 
Antecki,

- w kategorii Najlepsza Impreza Sportowa 
roku 2014 w Gminie Przeciszów został Rajd 
Rowerowy w Przeciszowie organizowany 
przez TTR Cyklista oddział Przeciszów.

Nagrodę Jury dla najlepszego sportowca 
2014 otrzymała Rita Malinkiewicz. Z kolei 
nagrodę specjalną wylosowaną wśród gło-
sujących zdobył Robert Michna.

Na uwagę zasługuje również fakt uho-
norowania zwycięzców certyfikatami przez 
Pawła Wodniaka, właściciela portalu infor-
macyjnego Fakty Oświęcim, który zadeklaro-
wał, że całoroczne wyniki sportowe naszych 
zwycięzców będą publikowane przez Fakty 
Oświęcim.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gra-
tulujemy!!!

Partnerami medialnymi byli: faktyoswie-
cim.pl, zachodniamalopolska.pl, kulturalny-
powiat.pl, tvkhd.pl

Łukasz Fuczek

Sportowcy roku 2014

Konkursem w Ostrawie modelarze z 
przeciszowskiego Orła rozpoczęli kolej-
ny sezon modelarski. Tegoroczna edycja 
konkursu odbyła się w nowym miejscu, a 
organizatorzy nie mogli narzekać na małą 
frekwencję wystawiających swoje prace. Na 
sali zanotowano ponad 600 modeli karto-
nowych, głównie dzieci i młodzieży z Czech, 
Słowacji oraz modelarzy z Polski. Do walki 
o najwyższe trofea KM Orzeł wytypował 15 
modelarzy, którzy zaprezentowali łącznie 26 
modeli kartonowych w różnych klasach. Dla 
kilku osób z naszego klubu był to pierwszy 
występ.

Pomimo wielkiej konkurencji naszym 
modelarzom udało się zdobyć miejsca na 
podium w poszczególnych klasach:

- modelem krążownika HMS Colombo 
- Łukasz Fuczek zdobył II miejsce,

- modelem samolotu F-104C Starfighter 
- Łukasz Fuczek zdobył I miejsce

- modelem niszczyciela USS Heermann 
- Wojciech Bochenek zdobył III miejsce

- modelem samochodu Volvo 240 - Piotr 
Zieliński zdobył II miejsce

- modelem foczki - Mikołaj Fuczek zdobył 
II miejsce

modelem zamku w Chęcinach - Magdale-
na Gorzkowska zdobyła III miejsce

Dodatkowym zaskoczeniem podczas 
uroczystości zakończenia konkursu było 
wręczenie Pucharu Publiczności Andrze-
jowi Jakulewiczowi za model pancernika 
HMS Hood.

Modelarze, którzy wzięli udział w kon-
kursie to: Marcin Polak, Arkadiusz Szymań-

ski, Wojciech Cisowski, Mateusz Maj, Filip 
Momot, Weronika Momot, Iga Żebro, Kamil 
Gorzkowski oraz Piotr Pałka.

Klub modelarski Orzeł w klasyfikacji 
zespołowej, dosłownie otarł się o miejsce na 
podium uzyskując 4 miejsce (zabrakło tylko 
10 punktów). 

Obecnie trwają prace nad modelami, 
które zaprezentujemy już wkrótce podczas 
kolejnych konkursów modelarskich.

Łukasz Fuczek

Sukcesy modelarzy w Ostrawie

Laureaci I Plebiscytu na Sportowca Roku 2014 w Gminie Przeciszów.
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Młodzieżowa Rada Gminy Przeciszów, wybrana na nową kadencję, 
zorganizowała 7 marca kolejną edycje turnieju gry w piłkę nożną na 
konsolach. W zmaganiach przed ekranem telewizora wzięło udział 
20 osób. Były to rozgrywki zamknięte i udział mogli wziąć tylko 
mieszkańcy gminy Przeciszów. Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Damian Tobiczyk.

Uczestnicy zawodów przed telewizorami zostali podzieleni na 
cztery grupy po pięciu zawodników. Do ćwierćfinału awansowały 
dwa pierwsze miejsca z każdej z grup. W grupach każdy grał z każ-
dym. Toczyły się zacięte pojedynki, pełne emocji. Na sali słychać było 
krzyki zdenerwowania i radości.

Po rozegraniu meczów w grupach wyłoniono ośmiu najlepszych 
zawodników, którzy zmagali się w czterech ćwierćfinałach. Przesą-
dziły one o dalszych rozgrywkach czterech półfinalistów. Po dwóch 
półfinałach odbył się mecz finałowy, a także mecz o III miejsce. 
Rozgrywki były bardzo emocjonujące, przy zaciętej walce do końca. 
Końcowa lista najlepszych zawodników wygląda następująco:

I miejsce Damian Tobiczyk

II miejsce Damian Chmura

III miejsce Krzysztof Stasiak

IV miejsce Piotr Kwadrans 

Trzech najlepszych „piłkarzy” zostało nagrodzonych dużymi 
koszami ze słodyczami. Każdy zawodnik złożył się na wpisowe, które 
było przeznaczone na poczęstunek podczas turnieju. Zawodnicy 
zachowywali się uczciwie i szanowali swojego rywala, a także dobrze 
się bawili. Był to miło spędzony sobotni dzień.

Młodzieżowa Rada Gminy Przeciszów zapowiada kolejne edycje 
turniejów na konsolach w grze FIFA. 

Adrianna Balon

Na turnieju FIFA 2015

Młodzieżowa Rada Gminy Przeciszów, wybrana w niedawnych 
wyborach, postanowiła kontynuować program poprzedniej kaden-
cji. 20 lutego w Domu Kultury w Przeciszowie zorganizowała pierw-
szy Wieczór Filmowy dla młodzieży, aby mogła ona miło spędzić 
wolny czas.

Tematyką X Muzy były horrory. Seans rozpoczął się o godzinie 18 
i trwał do 22. Filmy obejrzało około 60 osób.

Informacje o wieczorze MRG umieściła w Internecie, a dokładniej 
na portalu społecznościowym Facebook. W wieczorze filmowym 
udział wzięła młodzież szkół gimnazjalnych oraz średnich.

To pierwszy wieczór II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Prze-
ciszów, który należy uznać za udany, choćby biorąc pod uwagę 
frekwencję! Podjęto decyzję, że zostaną zorganizowane kolejne 
edycje. O następnych wieczorach filmowych MRG poinformuje 
również w Internecie. 

Adrianna Balon

Wieczór z filmami Komitet Odnowy Pomników i Kapliczek Przydrożnych w Przeci-
szowie prezentuje poniżej informację finansową z przeprowadzonej 
zbiórki publicznej w latach 2013-2014.

Rok 2013

Zebrano:

- zbiórka do puszek kwestorskich 13 653,62 zł

- dobrowolne wpłaty na konto bankowe 270,00 zł

Razem: 13 923,62 zł.

Rozliczono:

- Wydatkowano 6 090,41 zł

- W trakcie rozliczenia 7 833,21 zł

Rok 2014

Zebrano:

- zbiórka do puszek kwestorskich 10 846,06 zł

- dobrowolne wpłaty na konto bankowe 82,00 zł

- z rozliczenia z roku 2013 7 833,21 zł

Razem: 18 761,27 zł

Rozliczono:

- wydatkowano 9 964,96 zł

- w trakcie rozliczenia 8 796,33 zł n

Finanse komitetu
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W tym roku udało się zebrać w powiecie 
oświęcimskim ponad 5 ton zużytych baterii. 
To absolutny rekord! - podkreślają pracowni-
cy Zakładu Usług Komunalnych w Oświęci-
miu, który od 2005 roku jest organizatorem 
konkursu „Uwalniamy nasze środowisko 
od zużytych baterii”, finansowanego przez 
powiat oświęcimski. Uczniowie ze szkoły w 
Przeciszowie wzięli w nim udział i zdobyli 
zaszczytne pierwsze miejsce!

Podsumowanie przedsięwzięcia, do któ-
rego włączyło się 31 szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z powiatu oświęcimskiego, 
odbyło się 3 marca w Oświęcimskim Cen-
trum Kultury.

Dzięki usilnym staraniom uczniów udało 
się uwolnić nasze środowisko naturalne 
od 5391 kilogramów zużytych baterii i 
akumulatorów. Zespół Szkół Podstawowo-
Gimnazjalnych w Przeciszowie dołożył sporą 
„cegiełkę” do tego prawdziwego rekordu i 
zebrał aż 544 kg baterii (na jednego ucznia 
przypadło 2,80 kg) i uzyskał w konkursie I 
miejsce. Najlepszymi „zbieraczami” okazali 
się: Jakub Rosiek z kl. IV (który co roku przy-
nosi ponad 100 kg baterii), Wiktoria Marek z 
kl. IIg i Joanna Jarzyna z kl.VI.

W tej edycji konkursu padł rekordowy 
wynik, co znalazło potwierdzenie w opinii 
organizatora. 

- Ilość zebranych baterii przerosła nasze 
oczekiwania. W roku 2014 zebraliśmy ponad 5 
ton baterii – to o 40 procent więcej w stosunku 
do roku poprzedniego. Cieszy fakt, że temat 
ekologii budzi zainteresowanie wśród uczniów 
szkół. Mamy nadzieję, że młodzi ludzie w spo-
sób bardziej wyedukowany będą postrzegać 
otaczające je środowisko – zaznaczył Witold 
Augustyn, prezes Zakładu Usług Komunal-
nych w Oświęcimiu.

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody z 
rąk starosty oświęcimskiego Zbigniewa Star-
ca i wiceprezydenta Oświęcimia Andrzeja 
Bojarskiego. 

- Kilka lat temu deklarowałem, że postaram 
się wygospodarować z budżetu powiatu pie-
niądze na nagrody. Myślę, że są one na miarę 
waszych oczekiwań. Skoro jestem tutaj dzisiaj 
z wami, chciałbym złożyć kolejną deklarację. 
Jeżeli w przyszłym roku uda wam się zebrać 
dwa razy więcej zużytych baterii, wówczas my 
ze swej strony przeznaczymy dwa razy większą 
pulę pieniędzy na nagrody - zadeklarował 
starosta Starzec. Wobec tego uczniowie 

trzymają starostę za słowo i już dziś biorą się 
do zbierania baterii.

Z uwagi na ilość zebranych zużytych bate-
rii w naszym powiecie może rodzić się w nas 
przekonanie, iż z roku na rok rośnie wśród 
młodych pokoleń świadomość konieczności 
dbania o środowisko, którego wszyscy jeste-
śmy częścią. Jeśli tego w porę nie zrozumie-
my, to nasza planeta może stać się jednym 
wielkim wysypiskiem śmieci, niestety często 
bardzo szkodliwych, zagrażających naszemu 
zdrowiu i życiu.

Joanna Jarzyna
uczennica kl. 6 w ZSP-G w Przeciszowie

Najlepsi w zbieraniu baterii!

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Przeciszo-
wie wraz z pracownikami składa 
serdeczne podziękowania Radzie 
Gminy Przeciszów, za przekazanie 
środków finansowych które zostały 
przeznaczone na zakup paczek żyw-
nościowych dla najuboższych rodzin 
naszej gminy. 

Pragniemy podziękować Włady-
sławowi Kozubowi sołtysowi sołe-
ctwa Przeciszów, za nieodpłatne 
przekazanie drzwi wejściowych dla 
podopiecznego GOPS w Przeciszo-
wie. Dziękujemy także Annie Szarzec 

wraz z rodziną, za nieodpłatne przeka-
zanie mebli dla potrzebującej rodziny 
z terenu naszej gminy. Podziękowania 
kierujemy także w stronę Józefa Śliwy, 
kierownika Gminnego Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Przeciszowie 
za pomoc w transporcie.        

Jeszcze raz w imieniu własnym, 
jak również naszych podopiecznych, 
bardzo dziękujemy za okazaną pomoc. 
Wyrażamy uznanie i szacunek za 
wsparcie, które traktujemy jako wyraz 
Państwa dobroci i chęci niesienia 
pomocy potrzebującym.

Podziękowania
Od 22 grudnia 2014 roku Gminna Biblio-

teka Publiczna w Przeciszowie uruchomiła 
katalog on-line, dzięki któremu można 
sprawdzić czy biblioteka posiada daną 
książkę. 

W celu skorzystania z katalogu elektro-
nicznego należy wejść na stronę internetową 
biblioteki www.gbprzeciszow.pl, a następnie 
w zakładkę Katalog.

W chwili obecnej udostępnione zostało 
ponad 14 600 pozycji i trwają prace nad 
wprowadzaniem pozostałej części księgo-
zbioru do programu MAK, opracowanego 
przez Bibliotekę Narodową. 

Zapraszamy do korzystania z katalogu.

Sprawdzimy książki

Uczniowie ze szkoły w Przeciszowie zebrali najwięcej zużytych baterii! Na zdjęciu zwy-
cięzcy konkursu, nauczyciele oraz starosta oświęcimski Zbigniew Starzec.
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Tutaj Julka i Magda z 1 WPDH Wagabun-
da. Chciałybyśmy podzielić się z Wami relacją 
z naszego ostatniego biwaku. Odbył się on w 
szkole, w Przeciszowie – Podlesiu w dniach 
17-18 lutego.

Tytuł biwaku to „Hasło znaj: Czuj Duch!”, 
ale dla nas były to bardzo fajne „Bałwankowe 
ferie”, nawet pomimo niewielkiej ilości śnie-
gu. Miał on na celu aktywne spędzenie ferii 
zimowych przez harcerzy z naszej drużyny.

Przed biwakiem zastępy otrzymały nastę-
pujące zadania: opowiedzieć innym uczest-
nikom na temat Afryki, między innymi, 
dlaczego zmniejsza się tam liczba ludności, 
przygotować wystrój na zabawę karnawało-
wą oraz opracować zabawę z szalikami.

Wtorek, 17 luty:

Kiedy przyszliśmy do szkoły zakwatero-
wano nas w klasach po czym odbył się apel 
powitalny. Następnie ćwiczyliśmy musztrę, 
a zastępy wykonywały lilijkę harcerską… ze 
śniegu, którego musiało starczyć dla wszyst-
kich. Efekt prac był zaskakujący.J

Przy użyciu różnych technik plastycznych 
wykonywaliśmy małe podarunki dla osób 
niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej im. św. Brata Alberta, którzy naza-
jutrz mieli przyjechać do szkoły. Następnym 
punktem naszego spotkania było przedsta-
wienie piosenki na temat Afryki – związane 
było to z programem Teraz Afryka Związku 
Harcerstwa Polskiego. 

Na wieczór zaprosiliśmy naszych rodziców 
na kominek. Podczas spotkania zastępy 

zaśpiewały ulubione piosenki harcerskie. 
Po kominku był poczęstunek dla naszych 
rodziców oraz prezentacja na temat imprez 
harcerskich i przedsięwzięć, które odbyły 
się w ubiegłym roku. A mieliśmy się czym 
chwalić – zdobyliśmy I miejsce podczas Zlotu 
Drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej, I miejsce 
na Andrzejkach Harcerskich, oraz pozyska-
liśmy fundusze z Akcji Kalendarz i wiele 
innych. To wszystko nasi rodzice obejrzeli 
na prezentacji przygotowanej przez naszego 
drużynowego.

Kiedy już pożegnaliśmy naszych rodzi-
ców, rozpoczęła się wyczekiwana przez 
nas zabawa karnawałowa. Zastępy miały 
za zadanie przebrać się w stroje wspólne 
tematem dla całego zastępu. Wybraliśmy: 
potwory, postacie z bajek, zwierzaki-pluszaki 
i przedstawiciele subkultur. Podczas zabawy 
robiliśmy sobie śmieszne zdjęcia. 

Gdy skończyła się dyskoteka zastęp skła-
dający się z najstarszych harcerzy w naszej 
drużynie przygotował dla nas grę nocną, 
związaną z tematem efektu cieplarnianego. 
Po ogłoszeniu wyników przez oboźnego, 
odbył się seans filmowy pt. „Gnomeo i Julia”. 
Późną nocą, zmęczeni, ale pełni wrażeń 
poszliśmy spać. 

Środa, 18 luty:

Pobudka była dopiero o 9.00, więc tym 
razem, inaczej niż na wyjazdowych biwa-
kach, mogliśmy trochę dłużej pospać.

Po śniadaniu odwiedzili nas podopieczni 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. 

Brata Alberta w Lesie wraz z opiekunami. 
Podopieczni nie mają do dyspozycji sali 
gimnastycznej więc zawsze bardzo chętnie 
uczestniczą w rozgrywkach sportowych, na 
które zaprasza je nasza drużyna. Tym razem 
rozgrywki zakończyły się remisem obu dru-
żyn – Walecznych Terminatorów z Białymi 
Wilkami. Wszyscy byli zwycięzcami, a emocji 
było co niemiara!

Po zakończonych zawodach zaprosiliśmy 
gości na wspólny posiłek, który spędziliśmy 
również na rozmowach i śpiewaniu piose-
nek. Po posiłku pożegnaliśmy się z naszymi 
przyjaciółmi wręczając im małe upominki, 
które wcześniej własnoręcznie przygoto-
waliśmy. 

Przed powrotem do domu trzeba było 
jeszcze posprzątać po sobie. Każdy wiedział 
co ma robić, więc zrobiliśmy to raz-dwa. Na 
sam koniec odbył się apel pożegnalny. 

Wszyscy byliśmy szczęśliwi i zadowoleni z 
tego biwaku. J Już nie możemy się doczekać 
kolejnej przygody na harcerskim szlaku!

Czuwaj!

dh Julia i dh Magdalena

PS Wiadomość z ostatniej chwili! Właśnie 
dowiedziałyśmy się, że dwa patrole biorące 
udział w biwaku – Elita i Cichociemni -  zdo-
były I miejsce za sprawozdanie z działań w 
ramach Nie obozowej Akcji Zimowej, orga-
nizowanej przez Hufiec Ziemi Wadowickiej. 
Zadania tej akcji realizowaliśmy na naszym 
biwaku!

Na biwaku w Przeciszowie-Podlesiu

12 września 2014 r. gościliśmy w naszym 
przedszkolu dzielnicowego sierż. szt. Sławo-
mira Charnasa z posterunku policji w Zatorze. 
Wszystkie przedszkolaki z zainteresowaniem 
uczestniczyły w spotkaniu. Przypomniane 
zostały zasady bezpiecznego poruszania 
się po drodze, podróżowania samochodem 
itp. Dzieci również wzięły udział w konkur-
sie z ciekawymi nagrodami. Dużą atrakcję 
stanowiła możliwość obejrzenia munduru i 
wozu policyjnego. 

14 października w Dzień Edukacji Naro-
dowej dzieci z grupy Żabki przygotowały 
krótki występ artystyczny i wręczyły upo-
minki wszystkim pracownikom przedszkola 
w podzięce za ich codzienny trud. 

Uroczyste ślubowanie w naszym przed-
szkolu odbyło się 25 listopada. Dzieci 
zaprezentowały swoje zdolności recytator-

sko – muzyczne. Po złożonej przysiędze 
zostały pasowane na przedszkolaka przez 
panią dyrektor oraz otrzymały pamiątkowe 
dyplomy. Uroczystość zakończyła się zabawą 
andrzejkową prowadzoną przez wodzireja. 

Tradycyjne już 4 grudnia dzieci 5 i 6 
- letnie spotkały się z górnikami w ZSPG, 
by uczcić ich święto. W krótkiej insceniza-
cji przedstawiły korzyści płynące z pracy 
górnika, dziękując za ich trud tańcem i 
piosenkami.

Tegoroczne Mikołajki miały miejsce w 
naszym przedszkolu 1 grudnia. Dzieci 
z niecierpliwością oczekiwały przyjścia 
niecodziennego gościa. Wspólnie z nim 
zaśpiewały piosenkę i rozwiązywały zagadki. 
Mikołaj wręczył przedszkolakom upragnione 
prezenty. Wykonano również pamiątkowe 
fotografie. 

Pierwszy semestr w naszym przedszkolu 
zakończyła zabawa karnawałowa, która 
odbyła się 13 lutego 2015 roku. Sala Bie-
dronek stała się pięknie udekorowaną salą 
balową, na którą przybyły: księżniczki, piraci, 
policjanci, motylki, superman, spider-man 
oraz wielu innych bajkowych bohaterów. Do 
wspólnej zabawy zapraszał wodzirej.

Przedszkolaki tańczyły i śpiewały do 
znanych dziecięcych piosenek oraz do prze-
bojów karnawałowych. Odbyły się również 
konkursy m.in. wybór króla i królowej balu. 
Na zakończenie zabawy przedszkolaki zosta-
ły zaproszone na słodki poczęstunek oraz 
wykonano pamiątkowe zdjęcia.            n

Pół roku wydarzeń w przedszkolu
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To tytuł wystawy prac plastycznych 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
im. Brata Alberta z terenu powiatu oświę-
cimskiego. Uroczyste otwarcie ekspozycji 
nastąpiło 12 marca w Domu Kultury w Prze-
ciszowie. Wystawę można obejrzeć jeszcze 
do 3 kwietnia. Serdecznie zapraszamy!

Ta szczególna ekspozycja obejmuje liczne 
prace plastyczne uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęcioweespozycj im. Brata Alberta 
z Chełmka, Przeciszowa - Lasu, Dworów, 
Jawiszowic. Każda z zaprezentowanych prac 
jest bardzo wyjątkowa, tak jak wyjątkowi są 
jej autorzy. 

Wystawa zbiegła się z obchodami 15-
lecia istnienia WTZ w Chełmku i z tej okazji 
zaprezentowano spektakl pt. „Brat Naszego 

Jesteśmy wśród Was

Boga” oraz występ zespołu Forrest Boys. Po 
zakończeniu występów wszyscy udali się 
na pierwsze piętro Domu Kultury, gdzie na 
głównym hallu otwarto wystawę.

Łukasz Fuczek

Zuzia pierwsza, Przemek drugi w 
Mistrzostwach Rejonu w kategorii mło-
dzików!

W rozegranych Rejonowych Mistrzo-
stwach w Tenisie Stołowym nasi młodzicy 
ponownie nie zawiedli. Po dobrych wyni-
kach w Oświęcimiu, Zuzia, Przemek i Patryk 
walczyli z równie dobrym rezultatem w 
Choczni. Zuzia wygrała swoją kategorię, nie 
tracąc nawet seta; Przemek w swojej nie 
sprostał jedynie zawodnikowi Opoki Trze-
binia Rafałowi Zajęckiemu. Patryk po ładnej 
lecz przegranej 3:2 walce w meczu o wejście 
do czołowej szóstki turnieju, uplasował się 
na 8 miejscu. Zuzia i Przemek awansowali na 
mistrzostwa województwa. Turniej ten był 
dobrym prognostykiem przed maratonem 
turniejowym, który otworzył Wojewódzki 
Turniej Klasyfikacyjny Młodzików w Zakli-
czynie.

Zuzia nie zwalnia tempa, Przemek robi 
swoje, a Patryk pozytywnie zaskakuje, 
czyli III WTK Młodzików w Zakliczynie na 
wielki plus.

Marcowy maraton tenisowy rozpoczął 
się dla naszych zawodników rewelacyjnie. 
III a zarazem ostatni WTK Młodzików w tym 
sezonie odbył się w Zakliczynie. Najwyż-
szym wynikiem może pochwalić się Zuzia 
Staszczak, która minimalnie przegrywając 
w finale (z zawodniczką, z którą wygrała 
równie minimalna różnicą we wrześniowym 
finale I WTK) zajęła II miejsce w stawce 24 
zawodniczek. Bardzo dobra, równa gra oraz 
zróżnicowana taktyka opłaciły się.

Przemek Foksiński zrobił co do niego nale-
żało, będąc trzeci raz w czołowej 8. turnieju. 
Patryk Antecki, jak zawsze walką i ambicją 
potrafi ograć lepszych od siebie, co miało 
miejsce także i na tym turnieju, plasując się 
ostatecznie na 25. pozycji w stawce 55 mło-
dzików. Gratulujemy naszym zawodnikom!

 n

Dobra passa w 
tenisie stołowym

Podczas zimowych miesięcy i przerwy w 
rozgrywkach piłki nożnej, uczniowie Zespołu 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeci-
szowie mieli możliwość spotkania się z inny-
mi dyscyplinami sportowymi. Zobaczyli w 
akcji, na żywo najlepszych siatkarzy świata, 
grających w naszej rodzimej Plus Lidze, jak 
również najlepszych skoczków narciarskich 
świata na skoczni w Zakopanem.

Spotkania na parkiecie

Podczas zimowych miesięcy i przerwy w 
rozgrywkach piłkarskiej ekstraklasy ucznio-
wie z Przeciszowa mieli możliwość zobacze-
nia na żywo, w akcji najlepszych piłkarzy 
świata, grających w polskiej Plus-Lidze.

W Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjal-
nych w Przeciszowie zostały zorganizowane 
dwa wyjazdy na mecze siatkówki mężczyzn. 
Pierwszy 29 listopada, w czasie którego 
w spotkaniu BBTS Bielsko-Biała – Zaksa 
Kędzierzyn Koźle uczniowie gimnazjum 
obserwowali legendy polskiej siatkówki, 
m.in. Piotra Gruszkę – w roli trenera BBTS, 
Pawła Zagumnego, czy naszego młodego 
mistrza świata, Libero Pawła Zatorskiego.

Tuż przed feriami, w sobotę 14 lutego, 
tym razem dla uczniów całej szkoły, zorgani-
zowano wyjazd na mecz BBTS Bielsko-Biała 
– Skra Bełchatów. W szeregach drużyny Skry 
również wystąpili aktualni mistrzowie świata: 
Mariusz Wlazły, Michał Winiarski, Karol Kłos, 
a także reprezentanci innych krajów, m.in. 
Argentyńczycy Facundo Conte, Nicolas 
Uriarte czy Francuz Nicola Marechal i inni.

Wyjazdy, organizowane przez nauczyciela 
wychowania fizycznego Michała Romań-
skiego, budziły spore zainteresowanie 
wśród uczniów, a możliwość zobaczenia na 
żywo siatkarzy znanych do tej pory tylko z 

ekranów telewizorów było dla nich nie lada 
gratką. 

Przeciszowski akcent na Pucharze Świa-
ta w skokach w Zakopanem

W tym roku po raz kolejny zorganizowano 
dla uczniów z Przeciszowa wyjazd na Puchar 
Świata w skokach narciarskich. 18 stycznia 
15-osobowa grupa kibiców wyruszyła na 
podbój Zakopanego.   

Konkurs jak zwykle cieszył się wielkim 
zainteresowaniem i zgromadził tłumy fanów 
skoków narciarskich. Uczestnicy wyjazdu, 
uzbrojeni we flagę, zajęli miejsca w swoim 
sektorze. Właściwy konkurs poprzedziły eli-
minacje. Skoki Polaków wzbudzały mnóstwo 
emocji. Kibicujący tłum dopingował każdego 
skoczka ze światowej elity. Wielu wrażeń 
dostarczyły skoki Noriakiego Kasai i innych.
W przerwach między skokami fani świetnie 
się bawili skacząc, śpiewając i tańcząc (głów-
nie po to by się rozgrzać).

Prawdziwe emocje rozpoczęły się o 
godzinie 14, kiedy to zaczęły się zawody. 
Przy skokach reprezentantów Polski trybuny 
robiły się bardzo rozkrzyczane, roztrąbione 
i falowały w kolorze biało-czerwonym. Kibi-
cowanie poskutkowało, ponieważ Polacy 
spisali się na medal. Kamil Stoch wygrał cały 
konkurs. Wszyscy byli bardzo dumni śpiewa-
jąc Mazurka Dąbrowskiego. 

Wróciliśmy z gorącym postanowieniem, 
że za rok pojedziemy znów. Niesamowite 
są wyjazdy z możliwością kibicowania na 
żywo. To są silne emocje, których nie można 
przeżyć przed ekranem telewizora. To rów-
nież integracja kibicującej grupy i wspólne 
wspomnienia. 

Wioletta Bury, Michał Romański

Sportowe emocje tej zimy

Jedna z prezentowanych prac.
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Niespełna 230 osób - dzieci i młodzieży 
- uczestniczyło w tegorocznych rozgrywkach 
Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej Osiek 
2015. Najwięcej drużyn, bo aż 11, zgłosiło 
się w kategorii chłopców do lat 13. Nasza 
gmina była obecna na tej imprezie i to z 
dobrym skutkiem.

Tegoroczna Zimowa Liga Piłki Nożnej 
Halowej Osiek 2015 została rozegrana po 
raz pierwszy w pięciu kategoriach. Prócz naj-
młodszej mieszanej do lat dziesięciu, na hali 
sportowej zobaczyliśmy jeszcze zawodników 
w kategoriach dziewcząt i chłopców do lat 
trzynastu oraz szesnastu.

Podczas niedzielnych zawodów kończą-
cych ZLPNH Osiek 2015 w pierwszym finale 
zmierzyły się ekipy FA Team z Osieka oraz 
Dream Team z Piotrowic. Po pierwszej 
wyrównanej połowie zakończonej remisem 
1:1, druga była już popisem gry najmłod-
szych piłkarzy z Osieka, którzy wygrali cały 
mecz 4:1. Trzy bramki w dla zwycięzców 
zdobył Ernest Mosur, a jedną dołożył Tomasz 
Dusik. Honorowe trafienie dla młodych 
zawodników z Piotrowic przypadło w udziale 
Igorowi Gagraczowi. Zwycięzcy zagrali w 
skladzie: Tomasz Dusik, Kacper Galaciński, 
Kamil Luranc, Igor Momot, Ernest Mosur, 
Wojciech Zięba, Patryk Żmuda. Trzecie miej-
sce w tej kategorii zdobyła inna drużyna z 
Piotrowic - Stars Team. Królem strzelców 
w tej grupie został Ernest Mosur (FA Team), 
najlepszym zawodnikiem - Tomasz Dusik (FA 
Team), zaś bramkarzem - Jakub Marszałek 
(Dream Team)

W kategorii dziewcząt do trzynastu w tym 
roku bezkonkurencyjna okazała się drużyna 
Galacticos z Piotrowic, która w finale wyso-
ko, bo aż 7:0, pokonała zespół The Champions 
z Osieka. Cztery trafienia w spotkaniu padły 
łupem Klaudii Tobiczyk, zaś trzy przypadły 
Natalii Stolarczyk.  Piotrowiczanki wystą-
piły w składzie: Klaudia Tobiczyk, Zuzanna 
Jarosz, Natalia Stolarczyk, Magdalena 
Pactwa, Magdalena Gorzkowska, Nicole 
Rogalska. Nagrodami indywidualnymi 
również podzieliły się zawodniczki Galacti-
cos. Najlepszą strzelczynią została Klaudia 
Tobiczyk, zawodniczką - Natalia Stolarczyk, 
zaś bramkarką - Magdalena Gorzkowska. 
Trzecie miejsce w tej grupie przypadło ekipie 
Atomówki z Polanki Wielkiej.

W lidze chłopców do lat trzynastu finał 
rozstrzygnął się pomiędzy ekipami FC Polan-
ka i  Wichura z Głębowic. Ostatecznie obron-
ną ręką z tej wyrównanej konfrontacji wyszła 
FC Polanka po trafieniach Jakuba Drabczyka 
i Miłosza Płonki. Jedyną bramkę dla Wichury 
w tym meczu zdobył Wojciech Sala. Trzecie 
miejsce w turnieju przypadło drużynie 2 na 

10 z Osieka. Zwycięzcy wystąpili w składzie: 
Krzysztof Wąsik, Bartłomiej Nowak, Jakub 
Kała, Seweryn Jarzyna, Jakub Drabczyk, 
Przemysław Pyda, Miłosz Płonka. Królem 
strzelców w tej kategorii został Wojciech 
Kawczak (2 na 10), najlepszym zawodnikiem 
- Kacper Filip (2 na 10), a najlepszym bramka-
rzem - Mateusz Nikliborc (Wichura)

W kategorii dziewcząt do lat szesnastu 
rozgrywki toczyły się pod dyktando dwóch 
drużyn: Macareny z Osieka oraz Klonów i 
spółki z Polanki Wielkiej. Pomimo że rundę 
zasadniczą wygrały zawodniczki Macareny, 
to w finale zwyciężyły Klony i spółka po 
bramkach Wiktorii Grzesło oraz Dominiki 
Zemły. Trzecie miejsce zajęła inna drużyna 
z Osieka - Italiano. Klony i spółka grały 
w składzie: Dominika Zemła, Aleksandra 
Pławny, Patrycja Grzesło, Wiktoria Grzesło, 
Aneta Wądrzyk, Magdalena Antecka, Anita 
Antecka. Najlepszą strzelczynią imprezy w 
kategorii dziewcząt do lat szesnastu została 
Dominika Zemła (Klony i Spółka), najlepszą 
zawodniczką - Karolina Witek (Macarena), 
a najlepszą bramkarką - Sylwia Kwaczała 
(Macarena)

W najstarszej kategorii chłopców triumfo-
wała drużyna z Osieka Sorry Tak Wyszło, która 
w finale pokonała Coco Jambo z Piotrowic 

2:0. Bramki dla zwycięzców zdobyli Bartosz 
Tyran oraz Sławomir Jurecki. Trzecie miejsce 
przypadło zespołowi z Polanki Wielkiej Viva 
La Bragga. Zwycięzcy wystąpili w składzie: 
Kamil Jekiełek , Kamil Narwojsz, Bartosz 
Tyran, Michał Jekiełek, Sławomir Jurecki, 
Hubert Bies. Najlepszym strzelcem do lat 
szesnastu został Kamil Jekiełek (Sorry Tak 
Wyszło), zawodnikiem - Kamil Narwojsz 
(Sorry Tak Wyszło), zaś tytuł najlepszego 
bramkarza przypadł golkiperowi Viva La 
Bragga Łukaszowi Rupa.

Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych w Osieku, Partner Główny: 
Gmina Osiek, Gminna Komisja ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, Zespół 
Szkolno -Przedszkolny nr 1 w Osieku, 
Partner Turnieju: Starostwo Powiatowe 
w Oświęcimiu, gmina Przeciszów, gmina 
Polanka Wielka, Gminne Centrum Kultury 
w Polance Wielkiej, AKSAM, GAZPARTS, 
KOTŁO – BUD OSIEK, DELFIN Market, 
COMPLEX, MONTOCHEM Partner Wspiera-
jący: Zajazd Tarniówka, Patronat Medialny: 
TVP Kraków, Echa Osieka, Wieści Gminy 
Przeciszów, Patronat Honorowy: starosta 
oświęcimski Zbigniew Starzec.

Bartłomiej B.Kasperczyk

Piłka nożna halowa w Osieku

Galacticos z Piotrowic były bezkonkurencyjne i wywalczyły I miejsce w swojej kategorii 
wiekowej!!!

Coco Jambo z Piotrowic Stars Team z Piotrowic
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Od 1 marca obowiązują nowe wzory 
dowodów osobistych. Dokumenty wydane 
przed tym dniem zachowują ważność do 
upływu terminów w nich określonych, zgod-
nie z treścią przepisu art. 88 ustawy z dnia 6 
sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 

W nowych dowodach osobistych zostało 
wprowadzonych szereg istotnych zmian. 
Dowody nie będą zawierały adresu  zamel-
dowania, informacji o kolorze oczu, o wzro-
ście oraz nie będzie na nich skanu podpisu 
posiadacza. Z kolei będzie się w nim znajdo-
wała informacja o polskim obywatelstwie, 
kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, 
wykonana na jednolitym, jasnym tle odwzo-
rowująca naturalny kolor skóry, obejmująca 
wizerunek od wierzchołka głowy do górnej 
części braków, tak aby twarz zajmowała 70 
– 80 proc. fotografii. Zostaną na niej wyraź-
nie zaznaczone oczy, zwłaszcza źrenice. 
Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji 

frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów 
z ciemnymi szkłami. Zdjęcie powinno być 
wykonane nie wcześniej niż sześć miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku. 

Rozporządzenie w sprawie powyższych 
zmian przewiduje dwie możliwości złożenia 
wniosku o dowód osobisty:

- złożenie wniosku w postaci papierowej 
odbywa się w drodze złożenia w siedzibie 
organu dowolnej gminy wypełnionego i 
podpisanego własnoręcznie przez wniosko-
dawcę formularza albo w drodze podpisania 
przez wnioskodawcę w siedzibie organu 
gminy formularza, który został wypełniony 
przez pracownika tego organu na podstawie 
podanych przez wnioskodawcę danych oraz 
danych zwartych w rejestrze PESEL,

- nowym rozwiązaniem jest możliwość 
złożenia wniosku w postaci elektronicznej, 

opatrzony bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym, weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP. Wniosek taki można wnieść do 
organu dowolnej gminy.

Podstawa prawna to  Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 
stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 212)

Wniosek o dowód osobisty składa osoba, 
ubiegająca się o wydanie dowodu osobiste-
go, z wyjątkiem:

- osoby małoletniej, której do ukończenia 
18. roku życia zostało więcej niż 30 dni, w 
imieniu której wniosek powinien złożyć 
jeden z rodziców lub opiekun prawny,

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie 
pozostającej pod władzą rodzicielską, w 
imieniu której składa jeden z rodziców,

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie 
nie pozostającej pod władzą rodzicielską, 
w imieniu której wniosek składa opiekun 
prawny.

- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, 
w imieniu której wniosek składa kurator.

Jan Kajdas

Nowe dowody osobiste

24 grudnia - na ul. Oświęcimskiej zatrzy-
mano mieszkańca Przeciszowa, który w sta-
nie nietrzeźwości kierował motorowerem.

12 stycznia - mieszkaniec Świnnej Poręby 
został zatrzymany na ul. Oświęcimskiej pod-
czas kierowania po pijanemu samochodem 
m-ki Seat Ibiza.

14 lutego o godzinie 14.10 w Przeciszo-
wie na ul. Krakowskiej /DK 44/ doszło do 
wypadku drogowego. 23–letnia mieszkanka 
Mysłowic, kierując samochodem marki Toyo-
ta zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie 
czołowo zderzyła się z jadącym z przeciwka 
samochodem marki Mazda, którym kiero-
wał 25–letni mieszkaniec Pęczna. W wyniku 
wypadku obrażeń ciała doznała kierująca 
Toyotą, która pozostała na leczeniu w szpi-
talu. Na zdjęciu obok skutki wypadku.

20 lutego – w piątkowy wieczór, około 
godziny 22.40 na ul. Akacjowej w Piotrowi-
cach ujawniono zwłoki 23-letniego mężczy-
zny, zamieszkałego kilkaset metrów dalej. 
Jeszcze kilkanaście minut wcześniej ofiara 
widziana była na terenie pobliskiej posesji.  
Oczekując na wyniki sekcji zwłok, policjanci 
prowadzący intensywne śledztwo w tej spra-
wie brali pod uwagę różne wersje zdarzenia 

- od potrącenia przez nieznany pojazd lub 
najechania na nietrzeźwego leżącego na 
drodze - do pobicia przez nieznane osoby. 
Nie jest wykluczano też, że zgon nastąpił z 
przyczyn naturalnych, a widoczne obrażenia 
powstały na wskutek bezwładnego upadku 
na asfalt. Wykonana sekcja zwłok wykazała, 
że młody mężczyzna leżąc na drodze został 
najechany przez nieustalony w tej chwili 
pojazd, a obrażenia doprowadziły do jego 
natychmiastowej śmierci. 

Policja zwraca się o wszelkie informa-
cje mogące przyczynić się do ustalenia 
sprawcy tego czynu, w szczególności 
o pojazdach i ich kierowcach, którzy 
w tym czasie mogli poruszać się ulicą 
Akacjową.

Kronpol

KRONIKA POLICYJNA

konsultacje, diagnoza, terapia

dzieci, młodzieży i dorosłych

Profesjonalna pomoc 
psychologiczna

Psycholog mgr Gabriela Tabaka

Centrum Medyczne Logmed

Poręba Wielka, ul. Wadowicka 71

tel. 607-230-876 lub 503-853-639

Prawo na codzień

„Wieści Gminy 
Przeciszów” to 
źródło cennych 
informacji i 
publicystyki 
o miejscu, w 
którym żyjesz!!!
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ODESZLI OD NAS...
GRUDZIEŃ

1. Jadwiga Nowak  57 lat  Piotrowice

2. Stanisław Jaromin   62 lata  Przeciszów

STYCZEŃ

1. Stanisław Klimczyk   67 lat  Przeciszów

2. Emilia Kaczmarczyk  62 lata  Przeciszów

3. Rozalia Kościelnik   85 lat  Przeciszów

4. Oleksy Edward   76 lat  Przeciszów

5. Józef Seratowicz   75 lat  Las

6. Bogusław Momot   48 lat  Przeciszów

LUTY

1. Stanisław Gargas   81 lat  Przeciszów

2. Józef Dominiec   82 lata  Przeciszów

3. Anna Ścigaj   89 lat  Las

4. Stanisław Kuska   23 lata  Piotrowice

MARZEC

1. Anna Fuczek   80 lat  Przeciszów

2. ks. Kazimierz Myśliwiec  94 lata  Przeciszów

3. Adam Cygan   71 lat  Przeciszów

4. Stanisław Flejtuch   81 lat  Przeciszów

5. Franciszek Heród   93 lata  Piotrowice

11 stycznia odbył się XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W Przeciszowie orkiestra zagrała po raz 11. Hasło prze-
wodnie tegorocznej zbiórki brzmiało „Dla podtrzymania wysokich 
standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkolo-
gicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.

W niedzielny poranek 20 wolontariuszy rozpoczęło kwestowanie 
na terenie gminy Przeciszów. W sali widowiskowej Domu Kultury w 
Przeciszowie wystąpili: zespół taneczny Akcent oraz duet muzyczny 
Joanna Rakoczy i Izabella Frączek z ZSP-G w Piotrowicach, drużyna 
harcerska Wagabunda z ZSP-G z Przeciszowa – Podlesie, zatańczyły 
dziewczęta z zespołów Radkert, Ladies, a na akordeonie zagrał Artur 
Strózik oraz jego młodsza siostra Ania. Debiutancki występ miały 
najmłodsze dzieci tańczące w zespole działającym przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Przeciszowie.  Między występami prowa-
dzona był licytacja gadżetów. Dużym zainteresowaniem cieszyło 
się malowanie twarzy.

Na zakończenie XXIII Finału niebo nad Przeciszowem rozświetliło 
„Światełko do nieba”.

Sztab przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie zebrał 
w tym roku 13 741,26 zł oraz walutę obcą.

Sponsorzy „Światełka do nieba”:

Mechanika pojazdowa - Stanisław Matla, Rob-tynk - Robert Maz-
gaj, Selpri - Krzysztof Momot, Mechanika pojazdowa - Józef Jarosz,  
Justyna i Sebastian Makuch, Władysław Kozub, Bud-Max - Krzysztof 

Kajdas, Air-Net - Mariusz Kajdas i Tomasz Pyrek, Stowarzyszenie 
Górników Gwarek.

XXIII Finał wsparli również: Remix - Renata i Krzysztof Gagracz, 
wójt gminy Przeciszów Bogdan Cuber,Władysława Jędrys, Józefa 
Stokłosa, Anna Szmit – Mamica, Marek Mamica, Wiesław Twardow-
ski, Fundacja im. Brata Alberta z Jawiszowic, Centrum Ogrodnicze 
Kimiko - Monika Kałat, Pszczelarstwo Wiesława i Zygmunt Kurzak, 
Przewóz Osób - Małgorzata i Aleksander Cieślik, Sklep spożywczy 
- Lucyna Szklarska, Sklep spożywczy Elwa - Zdzisław Flejtuch, Pie-
karnia Cukiernia Maja ze Spytkowic, Krzysztof Paszuda, Teresa Błaż, 
Anna Kwaśniak, Wektor sp. z o.o. Oświęcim, Anna i Józef Król, Koło 
Rowerowe Przeciszów, Małgorzata Beś, Maria Wicik, Klub sportowy 
LKS Przeciszovia, Studio fryzur Beata - Beata Cisowska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom!

Sztab przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie – ser-
decznie dziękuje za pomoc w organizacji: wolontariuszom i ich 
opiekunom, dyrektorom szkół, nauczycielom za zaangażowanie i 
pomoc w organizacji tegorocznego Finału, Piotrowi Tobiczykowi, 
Dawidowi Świergule, Wojciechowi Macy, Łukaszowi Lasek, a także 
Żanecie Płonce, Żanecie Kajdas, Amandzie Sosnowskiej, Julii Bury, 
Magdalenie Kale, KGW Przeciszów, komendantowi i policjantom z 
komisariatu policji w Zatorze, Ochotniczej Straży Pożarnej w Prze-
ciszowie, Józefowi Stokłosie, Władysławie Jędrys,  pracownikom 
porządkowym Urzędu Gminy w Przeciszowie oraz wszystkim zespo-
łom występującym podczas Finału i ich opiekunom. Dziękujemy 
również Jolancie Szymonek, Ilonie Sanak, Dorocie Nykiel i Rafałowi 
Smurzyńskiemu. 

Dziękujemy również wszystkim ludziom dobrego serca za 
okazane wsparcie!

GBP w Przeciszowie

Wielki XXIII Finał Orkiestry
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Finał Wielkiej Orkiestry
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60 lat KGW w Piotrowicach
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