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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych, pragniemy życzyć Wam, Waszym rodzi-
nom, gościom smacznego jajka, udanego 
wypoczynku, miłości, prawdziwych przyjaciół, 
majętnego zająca, dobrego zdrowia, powodze-
nia, wielu sukcesów, ładnej święconki, pysz-
nego mazurka, słonecznej pogody i miłych 
spotkań z najbliższymi. Wesołego Alleluja!

Życzą:

Bogdan Cuber, Wójt Gminy Przeciszów

Anna Momot, Przewodnicząca Rady Gminy 
Przeciszów wraz z Radnymi

redakcja „Wieści Gminy Przeciszów”

Do 4 marca można było nadsyłać zdjęcia śnieżnych figur w ramach konkursu Zimowe Inspiracje. Pomimo niewielkiej 
ilości śniegu podczas tegorocznej zimy na konkurs wpłynęło 14 prac. Aby docenić wysiłek autorów postanowiliśmy 
nagrodzić wszystkich uczestników 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

Anna i Artur Strózik Klaudia Figura Ola i Madzia Stachura
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Inwestycje w gminie

W niedzielę, 28 lutego odbyło się w 
naszej gminie referendum w sprawie 
odwołania z pełnionej funkcji wójta oraz 
członków Rady Gminy Przeciszów. Było 
ono ogłoszone w związku z wyrażeniem 
woli części naszych mieszkańców, sprze-
ciwiających się budowie kopalni węgla 
kamiennego na terenie gminy. Referen-
dum okazało się nieważne, gdyż wzięło 
w nim udział mniej niż 3/5 liczby upraw-
nionych do oddania głosu.

- Wynik referendum ukazuje, iż mieszkańcy 
dobrze oceniają moją, jak i Rady Gminy Prze-
ciszów pracę na rzecz lokalnej społeczności. 
Przez ostatnie lata osiągnęliśmy rozwój, 
gmina zmieniła się diametralnie o czym mogą 
świadczyć wysokie miejsca w rankingach. Nie 
zmarnujemy zaufania, jakim obdarzyli nas 
wyborcy i nadal będzie dbać o rozwój całej 
gminy – skomentował wyniki referendum 
Bogdan Cuber, wójt Przeciszowa.

Wynik przeprowadzonego referen-
dum:

Odwołanie Rady Gminy Przeciszów

- liczba uprawnionych do głosowania – 
5488

- liczba osób, którym wydano karty do 
głosowania – 810

- frekwencja wynosiła – 14,76 proc.

- liczba głosów ważnych wynosiła – 800

- W wyborze w dniu 16 listopada 2014 r. 
do Rady Gminy Przeciszów liczba osób, które 
wzięły udział w głosowaniu wynosiła – 2847

- Zatem 3/5 liczby biorących udział w 
odwołaniu Rady Gminy Przeciszów to – 
1708,2

Referendum nieważne
- Liczba głosów oddanych za odwołaniem 

Rady Gminy Przeciszów wyniosła – 767.

Odwołanie wójta gminy Przeciszów

- liczba uprawnionych do głosowania – 
5488

- liczba osób, którym wydano karty do 
głosowania – 810

- frekwencja wynosiła – 14,76 proc.

- liczba głosów ważnych wynosiła – 803

- W wyborze w dniu 16 listopada 2014 r. 
na wójta gminy Przeciszów liczba osób, które 
wzięły udział w głosowaniu wynosiła – 3033

- Zatem 3/5 liczby biorących udział w 
odwołaniu wójta gminy Przeciszów to – 
1819,8

Liczba głosów oddanych za odwołaniem 
wójta gminy Przeciszów – 766.

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło 
w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących 
udział w wyborach w roku 2014 do Rady 
Gminy Przeciszów, jak i elekcji na wójta 
gminy Przeciszów.

(ryt)

Nasza gmina stoi przed szansą uzy-
skania prestiżowego tytułu Lider Roz-
woju Regionalnego 2016 za nieustanny 
rozwój lokalnej infrastruktury! Właśnie 
uzyskaliśmy nominację do tego tytułu w 
programie prowadzonym przez Polską 
Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję 
„Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku 
Gazecie Prawnej”. 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w jesie-
ni. Już samą nominację do tytułu można 
traktować w kategorii sukcesu, ponieważ 
gmin w całej Polsce jest wiele, a nasza wła-
śnie została dostrzeżona w realiach lokalnej, 
dobrze rozwiniętej infrastruktury.

(ryt)

Po tytuł lidera

Zdrowych, radosnych i 
spokojnych Świąt Wiel-
kanocnych dla miesz-
kańców, Wójta Gminy 
Przeciszów oraz Rady 
Gminy Przeciszów 

życzy 

Zarząd KGW w Piotro-
wicach

Trwa obecnie remont Sali Ślubów w Urzę-
dzie Gminy w Przeciszowie. Zadanie obej-
muje wymianę instalacji elektrycznej oraz 
malowanie pomieszczeń. Prace wykonuje 
firma remontowo-usługowa Jana Płonki z 
Gierałtowic. Koszt przedsięwzięcia, pokryty 
z budżetu gminy, wyniesie ok. 10 tys. zł.

n n n

Nasza gmina zgłosiła wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie o dofinan-
sowanie montażu garażu wolnostojącego 
w ramach programu „Małopolskie remizy 
strażackie 2016”. Jest to pierwszy etap przed-
sięwzięcia inwestycyjnego pod wspólną 
nazwą „Modernizacja budynku OSP w Przeci-
szowie”. Następnym krokiem naszych władz 
będzie złożenie wniosku o dofinansowanie 

prac w zakresie termomodernizacji budynku 
remizy. Tym razem będzie on przekazany do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska w Krakowie. Koszt realizacji całego 
zadania został oszacowany na ok. 190 tys. zł, 
z czego gmina może pozyskać do 50 proc. 
dofinansowania. W przyszłym garażu ma 
być przechowywany głównie sprzęt OSP w 
Przeciszowie.

n n n

Gmina Przeciszów złożyła wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, tym 
razem o dofinansowanie w ramach konkur-
su „Bezpieczna Małopolska” zakupów dla 
OSP w Piotrowicach. Zaplanowano nabyć 
pilarkę ratowniczą, dziesięć kompletów 
ubrań koszarowych oraz butów bojowych 

dla druhów z OSP. Koszt przedsięwzięcia 
wyniesie ok. 10 tys. zł z czego gmina pozyska 
do 50 proc. pomocy finansowej z Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie.

n n n

Wykonano oświetlenie parkingu w pobli-
żu torów kolejowych w Przeciszowie. Zada-
nie wykonała Firma Instal Zbyszko- Zator. 
Koszt zadania to ok. 6 tys. zł.

n n n

Nasza gmina złożyła w ramach konkursu, 
ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe 
w Oświęcimiu, wniosek o dofinansowanie 
Zielonej Szkoły w Jarosławcu dla uczniów 
ZSP-G w Przeciszowie. Ogólny koszt pobytu 
dzieci na wypoczynku to kwota ok. 32 tys. 
zł. Gmina może uzyskać dofinansowanie do 
wysokości 50 proc. poniesionych kosztów.

(ryt)
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W dniach od 18 do 28 stycznia, czyli w 
trakcie ferii zimowych, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Przeciszowie zorganizowała 
cykl spotkań dla dzieci i młodzieży z 
naszego terenu. Tym razem w zajęciach 
uczestniczyło ponad 30 osób. W pierw-
szym tygodniu zajęcia odbywały się w 
Domu Kultury w Przeciszowie, a tydzień 
później w ZSP-G w Piotrowicach.

Sporo emocji przyniosły zmagania w 
turnieju w piłkarzyki (na zdjęciu obok). Na 
naszym „wirtualnym boisku” można było 
zauważyć wielką aktywność. Piłeczka co 
chwilę wpadała do bramek. Dla spragnio-
nych sportów ruchowych, udostępniono 
stół do ping-ponga. Najmłodsze dzieci 
wzięły udział w zajęciach plastycznych pn. 
„Diplodoki i inne dinusie”. W ciągu spotkania 
powstały wspaniałe prace naszych prehisto-
rycznych bohaterów. Obecnie wystawę prac 
można oglądać w hallu głównym Domu 
Kultury w Przeciszowie. 

Wiele emocji dostarczyło spotkanie z 
Adrianem Adamczykiem z Piotrowic (na 
zdjęciu), który jest pasjonatem modeli ste-
rowanych radiowo (RC). Z myślą o naszych 
uczestnikach przygotowaliśmy zawody tych 
modeli w jeździe na czas po torze przeszkód. 
Spotkanie odbyło się dwa razy, w LKS Prze-
ciszovia oraz na sali sportowej w ZSP-G w 
Piotrowicach. Każdy z uczestników miał 
okazję zaprezentować własne umiejętno-
ści, pokonując w jak najkrótszym czasie tor 
przeszkód. Na zwycięzców czekały medale 
i dyplomy!

Kolejnym gośćmi specjalnymi byli tech-
nicy kryminalistyki Komendy Powiatowej 
Policji w Oświęcimiu oraz policjanci Wydzia-
łu Prewencji Komisariatu Policji w Zatorze. 
Spotkanie z nimi było bardzo emocjonujące. 
Każdy mógł przekonać się, jak wiele wysiłku 
musi włożyć technik kryminalistyki, aby 

wytropić sprawcę przestępstwa. Policjanci z 
Zatora bardzo dokładnie zapoznali naszych 
młodych słuchaczy ze swoją - często - ciężką 
pracą. Podczas spotkań nie obyło się bez 
pytań. Nasi goście znaleźli się w krzyżo-
wym ogniu, ale odpowiedzieli na wszystkie 
pytania.

Ferie zimowe z 
biblioteką zakoń-
czyły się projekcja 
filmu familijnego 
o r a z  rozd a n i e m 
dyplomów i upo-
minków.

Z w y c i ę z c y  w 
poszczególnych 
konkurencjach:

Turniej w Piłka-
rzyki (Dom Kultury 
w Przeciszowie):

I miejsce - Marcin Momot, Aleksandra Żak,

II miejsce - Oliwia Wasilewska, Marcin 
Baranowski,

III miejsce - Karolina Kajdas, Emilka 
Momot.

Zawody samo-
chodów sterowa-
nych radiowo (LKS 
Przeciszovia):

I miejsce - Mile-
na Knapik,

II miejsce - Mar-
cin Baranowski,

III miejsce - Alek-
sandra Żak.

Zawody samo-
chodów sterowa-
nych radiowo (ZSP-

-G w Piotrowicach)

I miejsce - Kamil Gorzkowski,

II miejsce - Marcin Pieczonka,

III miejsce - Weronika Janik.

Turniej w tenisa stołowego (ZSP-G w 
Piotrowicach)

I miejsce - Arkadiusz Szymański,

II miejsce - Kamil Gorzkowski,

III miejsce - Krzysztof Szarzec.

Łukasz Fuczek

Ferie z biblioteką

Rada Rodziców ZSP-G w Przeciszowie 
zdecydowała się zapewnić uczniom stały 
i wygodny dostęp do darmowej, czystej i 
zawsze świeżej wody. W tym celu w szkole 
wstawiono dystrybutor z wodą źródlaną. 
Dystrybutor wydzierżawiono bezpłatnie, 
a rada płaci za zużytą wodę i sanityzację 
urządzenia. Dystrybutor z pitną wodą 
działa w szkole od 1 lutego.

Jedną z ról wychowawczych polskich 
szkół jest edukacja dzieci w zakresie zasad 
dobrego odżywiania i zdrowego stylu życia. 
Woda to podstawowy element naszego 
życia. Oprócz fundamentalnego wpływu na 
nasz organizm, stanowi też źródło energii 

i dobrego samopoczucia. Woda źródlana 
zawiera odpowiednie ilości składników 
mineralnych, które pozytywnie oddziałują na 
organizm człowieka. Łatwy dostęp do wody 
podczas wzmożonego wysiłku fizycznego, 
ale także podczas innych lekcji, umożliwi 
utrzymanie odpowiedniego poziomu wody 
w organizmie. Spadek nawodnienia nawet o 
2-3% znacznie obniża wydolność fizyczną, 
dziecko jest osłabione, zmęczone, może 
odczuwać bóle głowy. Mózg także wymaga 
stałego nawodnienia, aby mógł utrzymać 
koncentrację i zdolność zapamiętywania. 
Zgodnie z zaleceniami żywieniowymi dzieci 
powinny wypijać minimum 6-8 szklanek 

płynów dziennie, najlepiej w postaci wody. 
Rodzice uczniów liczą, że zasmakowanie 
w czystej wodzie i wyrobienie właściwych, 
zdrowych nawyków żywieniowych zapro-
centuje lepszym zdrowiem i samopoczuciem 
dzieci.

Projekt był możliwy do realizacji dzięki 
środkom uzyskanym z 1 proc. odpisu od 
podatku przekazanego na rzecz szkoły. W 
imieniu własnym oraz dyrekcji serdecznie 
dziękujemy za każdy odpis i każdą złotówkę, 
jaką udało się uzyskać dla szkoły. Jednocze-
śnie informujemy, że w 2016 roku również 
realizujemy przedsięwzięcie mające na celu 
pozyskanie 1 proc. podatku. O sposobie 
przekazania odpisu pisaliśmy w poprzednim 
numerze Wieści. 

Rada Rodziców ZSP-G Przeciszów

Woda w szkole dla zdrowia
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Jury w składzie: Anna Styła, Agata Nowak i Wiesław Twardowski 
bardzo wnikliwie i rzetelnie oceniło prace biorąc pod uwagę przede 
wszystkim zaangażowanie, pomysłowość i estetykę wykonanych 
prac. Jednocześnie mocno podkreślili, że jakość zrealizowanych kart 
świątecznych stała w tym roku na bardzo wysokim poziomie i wybór 
laureatów był nie lada wyzwaniem.

Celem konkursu była prezentacja twórczości plastycznej miesz-
kańców naszej gminy oraz kultywowanie wielkanocnych tradycji 
świątecznych.

Jury wytypowało laureatów, których prezentujemy poniżej.

Kategoria przedszkole:

I miejsce – Lena Grabecka,

II miejsce – Bartosz Matla,

III miejsce – Julia Wadoń,

Wyróżnienie: Izabela Gliniak.

Kategoria szkoła podstawowa kl. I-III:

I miejsce – Kacper Piekarczyk,

II miejsce – Hubert Przytuła,

III miejsce –  Julian Matla.

Wyróżnienia: Patrycja Siwek, Aleksandra Sałaciak, Agata 
Wągiel, Milena Seratowicz, Daria Folga, Wiktor Bartula, Lena 
Kapcia

Kategoria szkoła podstawowa kl. IV-VI:

I miejsce – Mikołaj Malinkiewicz,

II miejsce – Amelia Kalisz,

III miejsce – Marcin Momot.

Wyróżnienia: Aleksandra Piętka, Wiktoria Frączek, Wojciech 
Cisowski, Zuzanna Kała.

Kategoria gimnazjum:

I miejsce – Julia Bury,

II miejsce – Katarzyna Baranowska,

III miejsce – Joanna Kopala,

Wyróżnienia: Kinga Kozioł, Daria Mika.

Fundacja im. Brata Alberta:

I miejsce – Ewa Sawera,

II miejsce – Agnieszka Augustyniak,

III miejsce – Mateusz Godek.

Wyróżnienia: Kamil Ziółkowski, Aneta Tabor.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy 
zwycięzcom oraz uczestnikom.

Do obejrzenia wystawy prac zapraszamy do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przeciszowie.

GBP w Przeciszowie

Konkurs rozstrzygnięty!
Podsumowano Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną 2016. Oficjalne jego rozstrzygniecie nastąpiło 10 marca 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie. Tegoroczna edycja, podobnie jak w latach poprzednich, cieszyła się 
sporym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a jury miało twardy „orzech do zgryzienia”.
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Wywiad z Józefem Królem, prezesem Towarzystwa Turystyki Rowerowej Cyklista w Przeciszowie.

- Co sprawiło, że zaczął się Pan intere-
sować na poważnie turystyką rowerową 
i od kiedy? Wiem, że najpierw było Koło 
w Przeciszowie, a następnie stowarzy-
szenie i piastowanie stanowiska prezesa 
Cyklisty.

W roku 2008 zebrała się w naszej gminie 
grupka osób, prócz mnie był to Jan Kajdas, 
Piotr i Stanisław Całusowie, która wpadła na 
pomysł, aby razem robić to co lubimy, czyli 
jeździć na rowerach. Chyba Staszek Całus 
znalazł w Internecie informację o stowa-
rzyszeniu Cyklista z Przecieszyna w gminie 
Brzeszcze, które promowało rekreacyjną jaz-
dę na rowerze. W efekcie zawiązaliśmy Koło 
Rowerowe w Przeciszowie, które działało w 
ramach Towarzystwa Turystyki Rowerowej 
Cyklista. 

- Jakie było zainteresowanie mieszkań-
ców działalnością Koła Cyklista na terenie 
naszej gminy?

Nie tylko było, ale i jest. Myślę, że już 
na trwałe wpisaliśmy się w środowisko 
naszej gminy i nie tylko naszej; mieszkańcy 
uczestniczą w organizowanych przez nas 
wyjazdach rowerowych i innych imprezach. 
O corocznym rajdzie rowerowym , a raczej 
Zlocie Rowerowym w Dolinie Karpia już 
wspomniałem. W pierwszym w 2008 roku 
uczestniczyło 80 osób, potem już było coraz 
więcej, a w ubiegłym 2015 ok. 500 osób. Jest 
więcej chętnych, ale nie jesteśmy jeszcze 
przygotowani organizacyjnie i logistycznie. 
Ważne dla nas jest bezpieczeństwo i zado-
wolenie uczestników, chociaż na to naj-
większy wpływ ma pogoda. W niedzielnych 
jednodniowych wycieczkach rowerowych 
uczestniczy od 10 do 30 osób, a w kilku-
dniowych wyjazdach rowerowych od 20 do 
30 osób w zależności od środka transportu, 
najczęściej jest to 20-osobowy bus z przy-
czepą na rowery. Dużym zainteresowaniem 
mieszkańców cieszą się organizowane przez 
nas imprezy tzw. „pozarowerowe”, na któ-
rych zawsze jest pełny autokar. Na przykład 
ostatni kulig to 55 osób chociaż byli jeszcze 
chętni.

Wiem, że w ubiegłym roku został Pan 
prezesem Cyklisty.

Tak, w zeszłym roku zostałem prezesem 
stowarzyszenia. Co dwa lata odbywają się 
wybory nowego zarządu. Walne zebranie 
członków stowarzyszenia 15 kwietnia 2015 
roku wybrało nowy zarząd, który powierzył 
mi funkcje prezesa. Myślę, że członkowie 
stowarzyszenia docenili działalność naszego 
Koła Rowerowego w Przeciszowie, naszą 
aktywność również w organizowaniu róż-

nych imprez rowerowych, a jednocześnie 
stracili zaufanie do poprzedniego prezesa, 
którego działalność została negatywnie 
oceniona przez komisję rewizyjną stowa-
rzyszenia. 30 maja 2015 roku kolejne walne 
zgromadzenie członków zdecydowało o 
przeniesieniu siedziby stowarzyszenia do 
Przeciszowa, którą dzięki uprzejmości wójta 
Bogdana Cubera mamy w pomieszczeniach 
Domu Kultury.

- Jak wygląda strona finansowa działal-
ności stowarzyszenia?

Składki członkowskie wynoszą 30 zł w 
skali roku. Możemy mówić o wpływach 
stowarzyszenia właśnie ze składek, dotacji 
z gminy, a także z 1 proc., przekazany przez 
członków, ale również od innych osób, za 
co bardzo dziękujemy. Oczywiście wszyst-
kie organizowane przez nas imprezy są 
odpłatne, ale chcę zaznaczyć, że są to bardzo 
niskie koszty nieporównywalne z imprezami 
organizowanymi przez biura turystyczne. 
Na przykład organizowana w dniach od 30 
kwietnia do 3 maja tego roku czterodniowa 
impreza rowerowa po Warszawie, kosztuje 
uczestnika 340 zł. W cenie jest przejazd 
autokarem razem z rowerami, noclegami i 
wyżywieniem w Warszawie.

- Ilu członków liczy stowarzyszenie?

Wśród nas jest ok. 60 aktywnych człon-
ków, ale jeździ dużo więcej. Nasze sto-
warzyszenie może składać się nie tylko z 
mieszkańców powiatu oświęcimskiego, ale 
nawet z całej Polski. Mój zastępca mieszka w 
Czechowicach-Dziedzicach, ale mamy rów-
nież działaczy z Mikołowa, Tychów, Wadowic. 
Członków spoza powiatu jest może ok. 
dziesięciu. Rejon naszego działania to Polska 
i Europa. W stowarzyszeniu funkcjonuje ok. 
30 mieszkańców z naszej gminy. Ostatnio 
przybyło nam mieszkańców Piotrowic. 

- Jak Pan ocenia, czy mieszkańcy naszej 
gminy są zainteresowani działalnością 
w stowarzyszeniu Cyklista? Czy lubią 
jeździć na rowerze i aktywnie spędzać 
wolny czas?

Na pewno część mieszkańców jest zain-
teresowana działalnością w stowarzyszeniu 
Cyklista, szczególnie teraz po przeniesieniu 
siedziby do Przeciszowa. Mają ułatwiony 
kontakt z nami. Członkowie stowarzyszenia 
mieszkający w Przeciszowie spotykają się 
w każdy czwartek o godz. 17:00 w swojej 
siedzibie w Domu Kultury w Przeciszowie. 
Tutaj odbywają się comiesięczne spotkania 
zarządu. Ponadto ostatnio zarząd podjął 
uchwałę o współpracy z Gminną Biblioteką 

Publiczną w Przeciszowie przy organizacji 
imprez. W bibliotece , która jest czynna 
codziennie w godzinach urzędowania, jest 
punkt informacyjny naszego Towarzystwa 
Turystyki Rowerowej Cyklista. Jeżeli chodzi 
o aktywne spędzanie wolnego czasu przez 
mieszkańców to jest z tym problem nie tylko 
w naszej gminie. Oczywiście część miesz-

Józef Król – prezes Towarzystwa Tury-
styki Rowerowej Cyklista z siedzibą w Prze-
ciszowie. Ma 63 lata, pochodzi z Krakowa. 
Od roku 1974 mieszka w Przeciszowie, 
po tym jak ożenił się z mieszkanką naszej 
gminy. Ukończył technikum samochodowe 
w Krakowie i studiował na Politechnice 
Krakowskiej, jednak nigdy studiów nie 
ukończył. Na czwartym roku był zmuszony 
do przerwania nauki. Przez kolejne siedem 
lat pracował w samochodowni PKP w 
Krakowie. W lutym 1976 roku rozpoczął 
pracę w już nie istniejącym Przedsiębior-
stwie Robót Górniczych w Mysłowicach. 
Tam pracował aż do emerytury, na którą 
przeszedł w roku 1999. W PRG był ślusa-
rzem dołowym, górnikiem strzałowym, a 
także pracownikiem dozoru górniczego. 
Ma dwójkę dzieci, wnuka i żonę. Córka ma 
40 lat, a syn, mieszkający w Katowicach 
ukończył 28 lat. Przed laty bardzo lubił 
czytać książki, które „pochłaniał” w dużych 
ilościach. Obecnie jego pasją są szachy 
oraz brydż, w którego gra najczęściej z 
realnymi partnerami przez Internet. Prócz 
tego nieodłącznym elementem jego życia 
jest jazda na rowerze, co przyniosło swój 
efekt w postaci utworzenia w naszej gminie 
Koła, a następnie przeniesienia siedziby 
stowarzyszenia Cyklista, działającego od 
2003 roku, z Przecieszyna do Przeciszowa.

Łączymy przyjemne z pożytecznym
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kańców aktywnie spędza wolny czas, jeździ 
indywidualnie na rowerach, czasem całą 
rodziną, maszeruje z kijkami w ramach tzw. 
spaceru Nordic Walking, część jeździ z nami 
w grupie, ale nie jest to  masowa aktywność. 
Trzeba pamiętać, że każda forma ruchu jest 
bezcenna dla naszego zdrowia i warto by 
wszyscy nasi mieszkańcy przejawiali większą 
aktywność fizyczną. Ostatnio wyczytałem w 
prasie, że już nadworny lekarz króla Stefana 
Batorego doktor Wojciech Oczko mówił: 
„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, 
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią 
ruchu.” Dlatego korzystając z okazji zapra-
szam wszystkich mieszkańców do większej 
i systematycznej aktywności fizycznej.

- Jakie plany ma Cyklista na ten rok?

Za nami jest kulig. W długi weekend jak już 
wspomniałem od 1 do 3 maja jedziemy do 
Warszawy. Końcem maja w okolicach Bożego 
Ciała pojedziemy na Jurę Krakowsko-Często-
chowską, to będą cztery noclegi. W czerwcu 
czterodniowy rajd kajakowo-rowerowy 
Zamość - Szczebrzeszyn oraz rajd kajakowo-
-rowerowy Skawa - Wisła, a w lipcu kolejny IX 
Zlot Rowerowy w Dolinie Karpia. W dniach 
od 9 do 13 sierpnia czeka nas pielgrzymka 
rowerowa do Częstochowy, którą organizu-
jemy w wspólnie z parafią w Andrychowie. 
Druga połowa sierpnia to wczasy w Wysowej, 
a we wrześniu planujemy wyjazd na wyspę 
Bornholm w Dani, Rajd Żniwa Karpiowe oraz 
rajd nocny w Dolinie Karpia, a także Pieniny, 
Słowacja – Czerwony Klasztor. Ponadto 
zachęcamy mieszkańców do niedzielnych 
rajdów rowerowych, których trasy i godziny 
wyjazdów i powrotów będziemy podawać 
na ulotkach i naszej stronie internetowej 
www.cyklista.com.pl.

- Proszę pokrótce przedstawić czytel-
nikom najważniejsze wyjazdy, wycieczki 
przeprowadzone w ramach TTR Cyklista.

W zeszłym roku byliśmy na wycieczce 
rowerowej szlakiem trzech stolic z biegiem 
Dunaju – Wiedeń, Bratysława, Budapeszt. Na 
miejsce dojechaliśmy Busem. Na rowerach z 
Wiednia do Budapesztu pokonaliśmy trasę 
320 km. W ramach stowarzyszenia, które 
działa od 2003 roku byliśmy w Brukseli, Rzy-
mie. Zorganizowaliśmy trzytygodniowy rajd 
wiślany od ujścia Wisły do Gdańska. Dwa razy 
byliśmy na wyspie Bornholm, w Norwegii i 
Anglii. Bardzo dobrze wspominam wyjazd na 
Białoruś kilka lat temu, gdzie przebywaliśmy 
w miejscowości Słonim, która jest miastem 
partnerskim dla Czechowic-Dziedzic. Wyjazd 
zorganizowaliśmy dzięki naszym członkom 
zamieszkałym w Czechowicach-Dziedzicach. 
Oczywiście wiele imprez rowerowych było w 
Polsce. Ostatnio w ubiegłym roku byliśmy w 
Górach Sowich zwiedzając atrakcyjne miej-
sca tego regionu, kopalnie złota w Złotym 
Stoku, sztolnie w Walimiu, Zamek Książ w 
Wałbrzychu. Przez trzy kolejne lata jeździli-
śmy na Hel poznając atrakcje półwyspu hel-
skiego, Władysławowa, byliśmy w Sopocie, 
Oliwie, Gdańsku i Gdyni do których to miast 
płynęliśmy statkiem, a później jechaliśmy 
na rowerach. To były wspaniałe wycieczki, 
myślę, że jeszcze na Hel się wybierzemy. 
Byliśmy również w Bieszczadach, na Mazu-
rach, na Podkarpaciu, Rzeszowie, Łańcucie, 
Radawie, a także w Lublinie, Zamościu i San-
domierzu. Jeżeli chodzi o wycieczki autoka-
rowe, to byliśmy w grudniu ubiegłego roku w 
Pradze na jarmarku świątecznym, wcześniej 
na takie jarmarki jeździliśmy do Wiednia.

- Czy duże odległości pokonywane 
rowerem nie są problemem dla cyklistów?

Rower musi być zakonserwowany i mieć 
przerzutki, co jest wskazane. Dystanse do 
pokonania są w zależności od programu 
wycieczki. Jednak staramy się, aby nie prze-
kraczały 60 - 80 km chociaż zdarza się też 
ok. 100 km. Dla osób, które nie jeżdżą na 
wycieczki rowerowe wydaje się to dużo , ale 
to tylko pozornie dużo. Wszystkie przejazdy 
są rekreacyjne i w rozłożeniu np. na cały 
dzień jest to dystans, z którym każdy sobie 
poradzi. Jako stowarzyszenie realizujemy 
założenia turystyki rowerowej, rekreacji, 
czynnego wypoczynku i zarazem zwiedza-
my ciekawe miejsca. Łączymy przyjemne z 
pożytecznym.

- Jak Pan ocenia przyszłość stowarzy-
szenia Cyklista?

Na pewno zmieniamy strukturę działania 
organizacji. Będziemy w większym zakresie 
promować aktywność fizyczną mieszkańców 
i to nie tylko w zakresie turystyki rowerowej. 
W sezonie rowerowym nie będziemy organi-
zować wycieczek autokarowych, a te z kolei 
zostawimy sobie na czas jesienno-zimowy. 
Chcemy pozyskać młodych cyklistów. 
Ostatnio zapisało się 10 osób o pokolenie 
młodszych niż ja. Przygotowujemy się do 
pozyskania środków finansowych ze stowa-
rzyszenia Dolina Karpia w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, właśnie na 
zwiększenie aktywności mieszkańców, 
organizowanie różnych imprez promujących 
zdrowy styl życia. Przyszłość jest dla nas 
obiecująca. Informacje o nas, o imprezach 
można znaleźć na www.cyklista.com.pl oraz 
na tablicach ogłoszeniowych w urzędzie.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Ryszard Tabaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Przeciszowie informuje, że od 1 kwiet-
nia wchodzi w życie Ustawa o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci. Celem 
świadczenia wychowawczego jest czę-
ściowe pokrycie wydatków związanych 
z wychowywaniem dziecka, w tym z 
opieką nad nim i zaspokajaniem jego 
potrzeb życiowych. Wnioski o świadcze-
nie wychowawcze będzie można złożyć w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Przeciszowie.

Wnioski o przyznanie dodatku można 
składać od momentu startu programu, tj. od 
1 kwietnia. Jeśli zrobimy to do 30 czerwca 
bieżącego roku, otrzymamy wyrównanie 
za miesiące wstecz. Do programu można 
dołączyć w dowolnym terminie, jednak po 
30 czerwca świadczenie będzie wypłacane 
od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. 
Przyznawane jest ono na rok, potem trzeba 

złożyć kolejny wniosek. Pierwszy okres, na 
jaki będzie przyznawane prawo do świad-
czenia, jest dłuższy i potrwa do 30 września 
2017 roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje 
na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko 
niepełnosprawne, świadczenie wychowaw-
cze na pierwsze dziecko przysługuje, w przy-
padku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty 1.200 zł. Rodzice 
bez względu na dochody otrzymają po 500 
zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. 
Świadczenie wychowawcze przysługuje do 
dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Wnioski o świadczenie wychowawcze 
„Rodzina 500 plus” przyjmowane będą od 1 
kwietnia w GOPS Przeciszów, przy ul. Długiej 
6 w Dziale Świadczeń Rodzinnych w godzi-

nach funkcjonowania ośrodka. Wniosek 
będzie można złożyć osobiście lub przez 
Internet. Druki wniosków będą do pobrania 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Przeciszowie oraz na stronie internetowej 
ośrodka.

Więcej informacji na temat świadczenia 
wychowawczego można uzyskać w GOPS 
Przeciszów osobiście lub pod numerem 
telefonu 33 841-30-94 oraz na stronie inter-
netowej ośrodka.            n

500 zł dla rodziny



Wieści Gminy Przeciszów nr 1 (41) 2016 rok8

Historia szkoły w Lesie

Po poświęceniu kamienia węgielnego zgodzono majstrów murar-
skich, którzy mieli stawiać mury. Praca szła szybko, bo ludzie szli 
chętnie i z zapałem pracowali. Na zimę w roku 1935 budynek stanął 
w stanie surowym. Sprowadzono dachówkę, przykryto i trzeba było 
robotę przerwać z powodu zimy.

Rok 1936, to rok dla nas pamiątkowy. Od wiosny znowu zaczęła się 
praca nad wykończeniem rozpoczętego dzieła. W roku tym parafia 
przeciszowska poniosła stratę, bo w dniu 21 czerwca zmarł ks. Jan 
Szewczyk. Nie doczekał poświęcenia szkoły, a tak chciał to widzieć. 
Administratorem został mianowany ks. Henryk Znaminowski. Pełnił 
te obowiązki, aż do 19 sierpnia tegoż roku, to znaczy do przyjścia 
nowego proboszcza, a był nim ks. Franciszek Kwiecień.

Szkołę trzeba dalej kończyć, a funduszów znikąd, trzeba więc liczyć 
na własne siły. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Ale musimy dokończyć 
bo szkoła potrzebna. Znowu festyn i znowu dalsze ofiary ze strony 
ludzi tutejszych i okolicznego nauczycielstwa. Ci zawsze najwięcej 
ofiarni i chętnie popierali takie cele.

Nauka odbywała się dalej w domu Ludwika Momota. Z Towarzy-
stwa budowy szkół powszechnych otrzymaliśmy pożyczki 100 zł. Przy 
wielkich wysiłkach ludzkich, a najwięcej przy pomocy Bożej chcie-
liśmy klasę otworzyć, bo ta była najpotrzebniejsza. (Trudności były 
tym większe, że niektórzy mieszkańcy Przeciszowa, a między innymi 
Balon Władysław z Podlesia byli bardzo przeciwni budowie szkoły).

Jakaś dziwna nienawiść kierowała tymi ludźmi i za wszelką cenę 
chcieli unicestwić nasze plany. Nie udało się im jednak, bo w tym 
roku w dniu 23 sierpnia Lasowianie doczekali wielkiej uroczystości. 
Była  to uroczystość poświęcenia szkoły. Radość i duma malowały się 
na obliczach wszystkich, a nawet dzieci były w tym dniu niezwykłe.

Dzień był niby pogodny, ale co chwilkę przelatywały po nim 
chmury, jakby przypominały mieszkańcom Lasu, że w czasie ciężkiej 
pracy nad szkołą, ukazywały się coraz to inne przeszkody.

Na placu przed szkołą gromadziły się wielkie rzesze ludzi. Lasowia-
nie przyszli wszyscy jak jeden mąż. Oprócz tego, ze wszystkich stron 
ciągnęły tłumy ludzi. Okoliczne nauczycielstwo i cała inteligencja 
była w komplecie. Przyjechał ks. Kwiecień i dokonał uroczyście aktu 
poświęcenia. 

Potem kolejno przemawiali ks. Kwiecień proboszcz przeciszowski 
i pan Wichman Władysław  kierownik szkoły z Podolsza. Był on tu 
pierwszym nauczycielem a jego uczniowie, to dzisiejsi gospodarze 
twórcy dzisiejszej szkoły. 

Później uczniowie tutejszej szkoły Stefan  Baluś i Stasia Bęben-
kówna wydeklamowali piękne okolicznościowe wiersze. Potem 
nastąpiło składanie cegiełek i wesoła zabawa taneczna. Kto żył bawił 
się i cieszył i chciał najweselej spędzić ten dzień. Klasa była gotowa i 
czekała na dzieci, które niedługo miały do niej zawitać. Działo się to 
wszystko za rządów prezydenta Rzeczypospolitej Polski Ignacego 
Mościckiego.

Rok szkolny 1936/37

Nauka rozpoczęła się w nowym budynku szkolnym. W roku tym 
było w planie wykończyć mieszkanie dla kierownika szkoły. Dzieci, 
które pierwsze rozpoczęły naukę w nowej szkole:

Klasa I

Hajduk Tadeusz, Stokłosa Jan, Stokłosa Władysław syn Antonie-
go, Stokłosa Władysław syn Józefa, Żydek Władysław, Augustyniak 
Stanisława, Bartuś Waleria, Bębenek Maria, Gacek Krystyna, Machura 
Stanisława, Nikiel Zofia, Wierzbic Władysława, Wierznic Zofia.

Klasa II

Augustyniak Władysław, Jarnot Stanisław, Kasperek Janina, Mąsior 
Józefa, Pogoda Ignaca, Ścigaj Bolesław.

Klasa III

Hutny Ignacy, Kurnik Tadeusz, Momot Tadeusz syn Jana, Stokłosa 
Jan, Bębenek Anna, Bębenek Stanisława, Mąsior Anastazja, Szpiegla 
Władysława, Tatar Anna, Wójcik Maria, Augustyniak Jan, Grzywna 
Józef, Kożuch Jan, Wójcik Józef, Bartuś Anna córka Tekli, Hutna Józefa.

Klasa IV

Momot Tadeusz syn Ludwika, Nikiel Władysław, Stokłosa Stanisław, 
Szpiegla Ignacy, Baluś Stefan, Grzywna Franciszek, Kasperek Tadeusz, 
Momot Józef, Sanak Rudolf, Machura Stefan, Bębenek Bronisława, 
Pogoda Władysława, Stachura Franciszka, Szalonek Anna, Żydek 
Zofia, Bartuś Anna córka Ludwika, Mąsior Weronika, Stokłosa Maria, 
Tatar Józefa, Hajduk Zofia.

Razem wszystkich dzieci było 55.

We wrześniu, w roku 1936 weszły dzieci do sali pięknej, słonecznej i 
dużej. Po małej izdebce w jakiej uczyły się dotychczas, był to napraw-
dę pałac. Przed szkołą wielkie boisko i dużo miejsca do zabawy. Trze-
ba jakoś zabrać się do założenia ogrodu, bo pola już są koło szkoły. 
Część tego gruntu zaorano, ogrodzono od drogi i rozpoczęła się dalej 
praca. Była to naprawdę syzyfowa praca. Twarde skiby nie chciały 
się ulęknąć niczego, ale od czegóż silna wola kierowniczki szkoły, 
dzieci i ludzi. Udało nam się uprawić ładnie, ale nasz trud się opłacił, 
bo jarzyny i kwiaty wprawiały wszystkich w podziw. Równocześnie 
z pracą w ogrodzie nie ustawała praca nad wykończeniem drugiej 
połowy szkoły, to jest mieszkania dla kierownika. Nauka w szkole 
odbywała się normalnie i szczęśliwie przebiegł cały rok szkolny.

Monika Czopek

Część druga

W poprzednim wydaniu „Wieści Gminy Przeciszów” opublikowaliśmy pierwszą część dziejów szkoły w Lesie, autorstwa 
Moniki Czopek, wieloletniej kierownik tej placówki. Dziś przyszedł czas na część drugą i ostatnią. Zachowaliśmy oryginalną 
pisownię tych szczególnych wspomnień. Zapraszamy do lektury!

Tak wyglądała szkoła wybudowana w roku 1936.
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Klaster Górnej Wisły dla 
Przeciszowa

Sympatycy „białego szaleństwa” wyruszyli spod Zespołu Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie na V Kulig Rodzin-
ny. Tym razem Rada Rodziców zaprosiła uczestników do Zębu, 
najwyżej położonej wioski w Polsce (1013 m n.p.m) i rodzinnej 
miejscowości Kamila 
Stocha.

Kulig zaprowadził 
uczestników uliczka-
mi Zębu pod las, gdzie 
czekało już ognisko 
i smaczne kiełbaski. 
Chociaż pogoda nie 
była wymarzona, śnie-
gu nie brakowało. Kto 
chętny lepił bałwanka, 
igloo lub uczestniczył 
w „wojnie na śnieżki”. 
A kto bardziej zmę-
czony mógł podziwiać 
piękno tatrzańskich 
szczytów.

Po kiełbaskach i 
krótkim odpoczynku 
uczestnicy kuligu uda-

li się na stok Potoczki, gdzie każdy mógł pozjeżdżać na czym tylko 
chciał. Narty, deski, sanki, jabłuszka, koła, to wszystko było wykorzy-
stane do zjazdów, a uśmiechnięte twarze to najlepszy dowód na to, 
że zabawa była przednia.

N a  z a k o ń c z e n i e 
wszyscy udali się do 
ośrodka wypoczyn-
k o we g o  C z e s ł aw a , 
gdzie czekał pyszny 
obiad, ciasto i kawa, po 
czym udali się w drogę 
powrotną do domu.

Celem wyjazdów 
organizowanych przez 
Radę Rodziców (kuli-
gi, rajdy górskie) jest 
integracja, aktywny 
wypoczynek na świe-
żym powietrzu i uwraż-
liwianie na piękno ota-
czającej nas przyrody.

km

Na kuligu rodzinnym

Rada Gminy Przeciszów podjęła 14 marca uchwałę intencyj-
ną o przystąpieniu do Klastra Górnej Wisły, którego celem jest 
współpraca klastrowa różnych podmiotów na rzecz realizacji 
odtworzenia żeglugi na Górnej Wiśle i zbudowania połączenia 
z Odrą. W skład klastra mogą wejść instytucje, firmy i właśnie 
samorządy, które będą pracować na rzecz zagospodarowania 
Górnej Wisły. Działalność Klastra Górnej Wisły może być szansą 
dla naszej gminy, o czym mówi włodarz Przeciszowa.

- Mamy piękne tereny turystyczne w Lesie i na Podlesiu. Gdyby udało 
się nam uruchomić rzekę i kanał, to byłoby z plusem dla nas i dla rozwoju 
turystyki. Chodzi o to, aby Wisła była wykorzystana pod względem 
turystycznym, ale również, a może przede wszystkim gospodarczym. 
Włożono masę pieniędzy w kanał Wisły, a nie jest on wykorzystany. 
W miejscowości Las można zbudować przystań – mówi wójt Cuber.

Ogólnopolskie Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorstw 
powołało do życia 18 stycznia Klaster Górnej Wisły z siedzibą w 
Oświęcimiu. Celem ogólnym klastra jest wykorzystanie współpra-
cy klastrowej na rzecz stworzenia koncepcji, projektów i innych 
potrzebnych dokumentów do odtworzenia żeglugi na Górnej Wiśle 
i zbudowania połączenia z Odrą. Przyniesie to potencjał do rozwoju 
gospodarczego i turystycznego województwa małopolskiego.

Klaster to nowoczesna forma integracji i współpracy przedsię-
biorstw, środowisk biznesowych, placówek naukowych oraz różnych 
instytucji publicznych i prywatnych dająca szeroki wachlarz korzyści 
ekonomicznych i społecznych na danym obszarze.

Celami szczegółowymi Klastra Górnej Wisły będzie:

4 budowa Kanału Śląskiego, jako istotnego połączenia drogi 
wodnej Górnej Wisły z Odrą, a dzięki temu z portami morskimi oraz 
centrum multimodalnym w Gorzyczkach,

4 przebudowa istniejącej drogi wodnej Górnej Wisły do klasy 
IV na całej długości odcinka od kilometra „0” pod Oświęcimiem do 
stopnia wodnego Przewóz,

4 budowa stopni wodnych Niepołomice i Podwale,

4 budowa Kanału Krakowskiego,

4 budowa infrastruktury towarzyszącej – portów, marin, przy-
stani, centrów logistycznych, nadbrzeży przeładunkowych oraz 
wszelkich innych urządzeń i budowli niezbędnych do prawidłowego 
działania drogi wodnej oraz wykorzystania jej w celach gospodar-
czych i turystycznych.

Powyższe inwestycje są częścią programu POLSKA 3.0, który jest 
programem zintegrowanych działań, mających na celu połączenie 
polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu 
multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnaro-
dowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach. Program POLSKA 
3.0 został już przedstawiony najwyższym władzom Polski oraz Unii 
Europejskiej. Patronat nad programem objął Jerzy Buzek. Program 
skupia w swoich strukturach wiele osób i firm z różnych branż. Dzięki 
temu Klaster Górnej Wisły będzie miał potężne wsparcie w uzyskaniu 
swoich celów.                  (ryt)
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Co słyChać u Cyklistów?
13 – 14 luty Kulig w Poroninie to pierwsza 

impreza w tym roku zorganizowana przez 
cyklistów; chętnych było znacznie więcej 
niż zarezerwowanych miejsc. W godzinach 
rannych, w sobotę 13 lutego 55-osobowa 
grupa wyjechała z Przeciszowa w kierunku 
Zakopanego. Po drodze zwiedzano muzeum 
kolejnictwa w Habówce, a następnie sanktu-
arium na Krzeptówkach. Po zakwaterowaniu 
w pensjonacie w Poroninie i obiadokolacji 
odbył się kulig z pochodniami. Około godz. 
19.00 rozpoczęła się biesiada góralska zakoń-
czona śpiewami karaoke. Na drugi dzień po 

znakomitym śniadaniu wszyscy pojechali na 
baseny termalne do Szaflar, gdzie przebywa-
liśmy do godz. 17.00. Powrót do domu w zna-
komitych nastrojach nastąpił ok. godz. 20.

Najbliższe imprezy rowerowe cyklistów 
to: „Rowerem po Warszawie” – wyjazd auto-
karem 30 kwietnia i powrót 3 maja. Zwie-
dzanie Warszawy na rowerach, zaczniemy 
od Stadionu Narodowego, potem Powązki, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Cen-
trum Kopernikowskie, Muzeum Żydowskie, 
Wilanów, Łazienki i inne atrakcje Warszawy. 

Niestety nie ma już wolnych miejsc. Kolejna, 
najbliższa impreza to 25 – 29 maja Rajd 
Szlakiem Orlich Gniazd, czyli Jura Krakow-
sko-Częstochowska.

Bliższe informacje znajdują się na naszej 
stronie internetowej oraz w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Przeciszowie. Zapraszamy 
również do udziału w zaplanowanych, nie-
dzielnych wyjazdach rowerowych. Wszelkie 
informacje znajdują się na tablicach ogło-
szeń oraz stronach internetowych.

JK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie tradycyj-
nie, jak co roku, zorganizował 16 grudnia Wieczerzę Wigilijną dla 
mieszkańców gminy. Wśród zaroszonych gości, którzy szczelnie 
zapełnili salę Domu Kultury w Przeciszowie, nie zabrakło włoda-
rzy gminy, przedstawicieli i kierowników jednostek organizacyj-
nych, a także duszpasterza parafii w Przeciszowie.

Wszystkich przybyłych na imprezę przywitał wójt gminy Bog-
dan Cuber, a uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą, którą 
poprowadził ksiądz proboszcz Marek Spólnik. Obecni, tak jak polska 
tradycja nakazuje, połamali się opłatkiem, składając sobie wzajemnie 
życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Na 
stole znalazły się potrawy wigilijne, przygotowane przez pracowni-
ków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie.

Miłym akcentem uroczystości, jak również podkreśleniem świą-
tecznej atmosfery był występ zespołu Śpiewające Jeziora, pod 
kierownictwem Urszuli Daczyńskiej. Przygotował on wspaniały 
występ artystyczny. Wszyscy chętnie kolędowali wraz z zespołem, a 
na twarzach naszych gości pojawił się uśmiech.

Po zakończeniu części arystycznej na sali niespodziewanie pojawił 
się Mikołaj, który rozdał wszystkim zebranym paczki z prezentami, 
co wywołało wiele pozytywnych emocji i wzruszeń.

Anna Kot, kierownik GOPS w Przeciszowie wraz z pracownikami 
przekazują serdeczne podziękowania sołtysom gminy: Władysławowi 
Kozubowi, Adamowi Madeja oraz Krzysztofowi Gałuszce, a także 
członkom Rady Gminy Przeciszów za pomoc w organizacji Wieczerzy 
Wigilijnej. Dodatkowe podziękowania kierują w stronę Kazimiery 
Guguły za oprawę artystyczną oraz zespołowi Śpiewające Jeziora 
za wspaniałą muzykę.

Jednocześnie organizatorzy serdecznie dziękujemy darczyńcom: 
firmie Grażyna s.c. oraz firmie MWS sp. z o.o. sp.k. Tychy za okazane 
serce.

Na Opłatku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Przeciszowie wraz z pracownikami, składa ser-
deczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej 
woli, Zespołom Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z 
Przeciszowa i Piotrowic oraz Szkółce Piłkarskiej, za 
przygotowane paczki świąteczne dla potrzebujących 
rodzin z terenu naszej gminy. Dzięki Państwa ofiar-
ności, na wielu twarzach zagościł uśmiech.

Podziękowanie

Jasełkowe przedstawienie wpisało się na stałe w tradycję 
parafii w Przeciszowie. W trzecią niedzielę stycznia dzieci i mło-
dzież wraz z księdzem Dominikiem oraz rodziną Daczyńskich 
dali mieszkańcom Przeciszowa i okolic niepowtarzalną możli-
wość przeżycia tych chwil na nowo. Cudownym widowiskiem 
przenieśli publiczność w czasie do maleńkiej szopy w Betlejem.

Na scenie zaprezentowali swój kunszt młodzi aktorzy z parafii, 
którzy perfekcyjnie wcielili się w odgrywane role. Małym Jezuskiem 
była Basia, która zdobyła serca widowni. Perfekcyjna gra wszystkich 
aktorów, pełna otwartości, szczerości i ciepła wzruszyła publiczność, 
a szczególnie dumnych rodziców. Grającym na scenie towarzyszył 
anielski śpiew zespołu Śpiewające Jeziora pod kierunkiem Urszuli 
Daczyńskiej przy akompaniamencie Dariusza, Anny i Magdaleny 
Daczyńskich oraz Haliny Czerwiec.

Dopełnieniem inscenizacji była wspaniała scenografia, zaprojek-
towana i przygotowana przez Kazimierę Gugułę i Marka Augustyna. 
Nie sposób jednak wymienić z imienia i nazwiska wszystkich osób 
współtworzących to przedstawienie. 

Widownia gorącymi brawami nagrodziła tegoroczną inscenizację. 
Podziękowania dla zaangażowanych w przygotowane widowisko 
oraz uznanie dla gry aktorskiej wyrazili również proboszcz parafii 
ksiądz kanonik Marek Spólnik oraz wójt gminy Bogdan Cuber. 

Rodzice także postanowili przyznać nagrody za trud przygoto-
wania oraz zaangażowanie. Przeciszowski Wiktor za reżyserię trafił 
w ręce księdza Dominika. W kategorii dźwięk i muzyka nagrodę 
przyznano państwu Daczyńskim, a w kategorii anielskie głosy nagro-
dzono: Annę i Magdalę Daczyńskie oraz Halinę Czerwiec.

Stroje, rekwizyty, dekoracje, gra aktorska, żywy Jezusek i owiecz-
ki, śpiew, muzyka na żywo i gra świateł stworzyły wyjątkowy i 
niezapomniany nastrój, który w widzach pozostanie na długo. Do 
następnego razu!!

WB

Jasełka i tradycja

Małym Jezuskiem 
była Basia, najmłod-
sza aktorka w czasie 

jasełek...
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Dziewczynki i chłopcy z V klasy SP 
w Przeciszowie w tym roku szkolnym 
postanowili wspólnie i bardzo medialnie 
obchodzić swoje święta. Już Dzień Chłop-
ca – 30 września upłynął pod znakiem 
wizyty w radiu RMF w Krakowie, w czasie 
której uczniowie poznali tajniki radiowej 
sztuki, a nawet mieli własne „wejście ante-
nowe”. Lecz to był dopiero początek…

8 marca z okazji Dnia Kobiet ponownie 
obraliśmy kierunek na Kraków. Tym razem 
zatrzymaliśmy się na Placu Pułkownika Dąb-
ka i tutaj niespodzianka... przed nami znajdo-
wał się budynek z ogromnym napisem TVN. 
Zaciekawieni i zaintrygowani weszliśmy do 
środka, gdzie po chwili powitał nas Jerzy 
Kramarczyk - aktor, dziennikarz, aktor dub-
bingowy, który miał być naszym przewod-
nikiem po telewizyjnych korytarzach. Pan 
Jerzy okazał się cudownym gawędziarzem, 
jego opowieść pełna była anegdot i żartów, 
a największe wrażenie zrobił jego talent do 
naśladowania głosów różnych postaci.

Najpierw trafiamy do studia, gdzie kręco-
ne są Rozmowy w Toku. Z niedowierzaniem 
obserwujemy niewiarygodną ilość urządzeń 
i kłębowisko kabli, bez których nie można 
dziś zrealizować programu.

Kolejne studio i niezapomniane przeżycie 
- dziewczynki wcielają się w uczestniczki pro-
gramu Trzy Pytania, kilku chłopców stanęło 
za kamerami, kolejni zaś realizują dźwięk w 
reżyserce. Potem następuje zamiana ról. Nie 
był to jednak koniec atrakcji.

W kolejnych interesujących miejscach 
poznajemy tajemnice i różne sztuczki tele-
wizyjne. Z ogromnym niedowierzaniem 
patrzyliśmy na greenbox, zielony ekran. To 
na jego tle nagrywane są czasem programy 
telewizyjne, by później osadzić aktorów czy 
też dziennikarzy w dowolnej scenerii.

Kolejno przenosimy się na plan filmowy. 
Przechodzimy korytarzem serialowej „Szko-
ły”, wchodzimy do klas, do szatni, emocje 
sięgają zenitu, a tu jeszcze natrafiamy na 
próbę jednej ze scen filmu! Możemy teraz 
podejrzeć pracę aktorów i reżysera.

Kolejny plan filmowy - „Szpital”, nasz 
przewodnik z uśmiechem informuje, że to 
najwspanialszy szpital w Polsce. Rano wszy-
scy są chorzy, a wieczorem (po zakończeniu 
zdjęć filmowych) wszyscy pacjenci już są 
zdrowi i wychodzą do domu. Przemykamy 
szpitalnym korytarzem, obserwując ucha-
rakteryzowanych aktorów.

To niesamowite przeżycie - zobaczyć od 
kuchni, jak powstają programy i filmy, które 
potem widzimy na ekranie. Niewiarygodna 
jest też ilość osób w to zaangażowanych. To 

wszystko robi wrażenie. Siła magii telewizji 
jest niezwykła.

Na zakończenie wizyty otrzymaliśmy 
jeszcze płytę z naszym nagraniem programu. 
Ta część wycieczki już za nami, pozostaną 
niezapomniane wspomnienia i setki zdjęć.

Drugi punkt wycieczki to spektakl w 
teatrze Groteska pt. „Przygody Tomka Sawy-
era” (5 dni po premierze). To opowieść o 
przygodach sympatycznego łobuza, która 
od lat wzrusza czytelników na całym świecie. 
Spektakl z przepiękną muzyką i choreografią 
trzymał w napięciu, pełen dynamicznych 
zwrotów akcji nie pozwalał się nudzić. I 
na koniec otrzymaliśmy oczywiście to, co 
lubimy najbardziej... szczęśliwe zakończenie.

Ten Dzień Kobiet z pewnością zapamięta-
my na całe życie          !n

Dzień Kobiet z 
niespodzianką!

Tegoroczne oazowe ferie rozpoczęły 
się już 18 stycznia i trwały sześć dni. Były 
one okazja do odpoczynku od szkoły, 
regeneracji sił po pracy włożonej w przy-
gotowanie jasełek oraz doświadczania 
nowych atrakcji. Ksiądz Dominik, opiekun 
Oazy, zorganizował wyjazd do lubianego 
przez oazowiczów Czarnego Dunajca w 
poszukiwaniu białego puchu. Pogoda 
nie zawiodła i dostarczyła nam zimowych 
atrakcji.

Opiekunowie zaoferowali nam spędzenie 
czasu w bardzo ciekawy sposób. Naszym 
udziałem było wiele atrakcji, m.in.: szycie 
maskotek, malowanie na szkle, jazda na łyż-
wach, zwiedzanie piekarni. Braliśmy również 
udział w zajęciach zumby, a kiedy dobiegły 
końca instruktorka stwierdziła, że jesteśmy 
świetną i bardzo energiczną grupą i musi 
odwiedzić nas ponownie. W ciągu dnia były 
również organizowane zabawy na śniegu, 
a wieczorami bawiliśmy się wspólnie na 

pogodnych wieczorkach. Codziennie uczest-
niczyliśmy we mszy świętej.

Ostatniego dnia trudno nam było uwie-
rzyć, że pora wracać do domów. W drodze 
powrotnej odwiedziliśmy Sanktuarium 
Matki Boskiej Ludźmierskiej, gdzie podczas 
mszy świętej podziękowaliśmy za udany 
wypoczynek. 

Do rodziców wróciliśmy w dobrych 
humorach oraz w gotowości do podjęcia 
wyzwań nowego semestru. Uważamy, że był 
to dobrze spędzony czas na świeżym powie-
trzu, w towarzystwie rówieśników i z dala od 
komputera. Czekamy na kolejne wyjazdy.

Julia Bury

Oazowicze na feriach

Pierwszy raz za prawdziwą kamerą w prawdziwym studio!
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XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy już za nami. Jak zawsze miesz-
kańcy naszej gminy okazali wielkie serce, 
wsparcie i hojność podczas zbiórki. Dzięki 
Wam, wolontariuszom, darczyńcom i 
sponsorom udało się zebrać 15.022,94 zł 
i walutę obcą!

Orkiestra w Przeciszowie zagrała 10 
stycznia już po raz 12. W tym roku zbiór-
ka prowadzona była na zakup urządzeń 
medycznych dla oddziałów pediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycz-
nej seniorów.

W niedzielny deszczowy i zimny ranek, 20 
wolontariuszy rozpoczęło kwestowanie na 
terenie gminy Przeciszów, a popołudniu w 
sali widowiskowej Domu Kultury w Przeci-
szowie wystąpił chór Perfectum, działający 
przy ZSP-G w Piotrowicach oraz Angelika 
Stolarczyk - absolwentka tej szkoły, drużyna 
harcerska Wagabunda z ZSP-G w Przeciszo-
wie – Podlesiu, zatańczyły dzieci z zespołu 
Radkert, a także z gościnnym występem 
pojawiły się zespoły Flesz i Bingo ze Szkoły 
Tańca Astra w Oświęcimiu. W formacjach 
tych tańczy młodzież z naszej gminy; w 
formacji Flesz – Irmina Śliwińska, a w Bongo 
– Karol Sanak.

Między występami prowadzono licytację 
gadżetów. W „orkiestrowym” sklepiku można 
było nabyć jakiś drobiazg, a na stoisku Aka-
demii Twórczego Rozwoju Bystrzak pięknie 
pomalować buzie.

Na zakończenie XXIV Finału zamglone 
niebo nad Przeciszowem rozświetliło „Świa-
tełko do nieba”.

Sponsorzy „Światełka do nieba”:

Mechanika pojazdowa - Stanisław Matla, 
Rob-tynk - Robert Mazgaj, Selpri - Krzysztof 
Momot, Mechanika pojazdowa - Józef Jarosz,  
Justyna i Sebastian Makuch, Władysław 
Kozub, Bud-Max - Krzysztof Kajdas, Air-Net 
- Mariusz Kajdas i Tomasz Pyrek, Stowarzy-
szenie Górników, Emerytów i Rencistów 
Górniczych Gwarek w Gminie Przeciszów.

XXIII Finał wsparli również: wójt gmi-
ny Przeciszów Bogdan Cuber, Władysława 
Jędrys, Józefa Stokłosa, Anna Szmit – Mami-
ca, Marek Mamica, Wiesław Twardowski, 
Fundacja im. Brata Alberta z Jawiszowic, 
Centrum Ogrodnicze Kimiko -  Monika Kałat, 
Pszczelarstwo Wiesława i Zygmunt Kurzak, 
Usługi transportowe Daniel Trzaska, Sklep 
spożywczy - Lucyna Szklarska, Sklep spo-
żywczy Elwa - Zdzisław Flejtuch, Piekarnia 
Cukiernia Maja ze Spytkowic, Teresa Błaż, 
Anna Kwaśniak, Klub Sportowy LKS Przeci-
szovia, Studio Fryzur Beata - Beata Cisowska, 
Remix - Renata i Krzysztof Gagracz, Mirko – 

Mirosław Frączek, Paweł Michałek, Akademia 
Twórczego Rozwoju Bystrzak.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
sponsorom i darczyńcom!

Sztab przy Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Przeciszowie – serdecznie 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 Amandzie Sosnow-

Okazaliśmy serce

skiej, Paulinie Płonce, Martynie Frączek – 
Paszudzie,  komendantowi i policjantom z 
Komisariatu Policji w Zatorze, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Przeciszowie, Józefie Sto-
kłosie, Władysławie Jędrys, Młodzieżowej 
Radzie Gminy, pracownikom porządkowym 
Urzędu Gminy Przeciszów oraz wszystkim 
zespołom występującym podczas Finału, ich 
opiekunom i rodzicom. Dziękujemy również 
Jolancie Szymonek, Ilonie Sanak, Dorocie 
Nykiel i Rafałowi Smurzyńskiemu         .n

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego 
serca za okazane wsparcie!

W niedzielę 13 marca w Polance Wiel-
kiej odbyła się VIII Prezentacja Regional-
nych Potraw Wielkanocnych pod patro-
natem wójta Polanki Wielkiej i starosty 
oświęcimskiego. W przeglądzie wzięło 
udział 8 Kół Gospodyń Wiejskich z powia-
tu oświęcimskiego i wadowickiego. Wśród 
zaproszonych Kół znalazło się także KGW 
z Piotrowic, które reprezentowało gminę 
Przeciszów.

Nasze panie przygotowały tradycyjne 
dania wielkanocne wśród, których znalazł 
się m.in. pasztet, jajka faszerowane, chrzan 
i mazurek.

Każde z kół otrzymało pamiątkowe 
podziękowanie. Podczas przeglądu zapre-
zentowała się Orkiestra Dęta z Polanki Wiel-
kiej oraz Chór działający przy Centrum św. 
Maksymiliana w Harmężach, a w solowym 
występie Anna Dębska.

GBP w Przeciszowie

Stoły wielkanocne

Popis najmłodszej grupy tanecznej budził aplauz publiczności.
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Organizatorami tej cyklicznej już imprezy 
była gmina Przeciszów oraz Gminna Biblio-
teka Publiczna w Przeciszowie. Szkoła Tańca 
Grawitacja-Oświęcim przedstawiła podczas 
gali swój bogaty repertuar taneczny.

Pełna lista nagrodzonych (z ilością zdoby-
tych punktów) znajduje się poniżej.

Kategoria szkoły podstawowe:

- miejsce 12 reprezentujący dyscyplinę 
piłka nożna z ilością 56 głosów zdobył 
Konrad Szarek (trener Krystian Bartuś LKS 
Przeciszovia),

- miejsce 11 reprezentujący dyscyplinę 
piłka nożna  z ilością 67 głosów zdobył Jakub 
Marszałek (trener Łukasz Płonka, Szymon 
Poręba - Szkółka Piłkarska Przeciszów),

- miejsce 10 reprezentujący dyscypliny 
lekkoatletykę, piłkę nożną oraz sztuki walki 
z ilością 68 głosów zdobył Miłosz Michałek 
(trener m.in. Krystian Bartuś, Michał Romań-
ski, Przemysław Wiśniewski),

- miejsce 9 reprezentująca dyscypliny 
piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, lekko-
atletykę z ilością 77 głosów zdobyła Natalia 
Stolarczyk (trener  Łukasz Płonka, Szymon 
Poręba),

- miejsce 8 reprezentujący dyscyplinę 
piłka nożna z ilością 98 głosów zdobył Kac-
per Kwadrans (trener Krystian Bartuś LKS 
Przeciszovia),

- miejsce 7 reprezentujący dyscyplinę 
piłka nożna  z ilością 111  głosów zdobył 
Marcin Baranowski (Unia Oświęcim),

- miejsce 6 reprezentująca dyscypliny 
sztuki walki, lekkoatletykę z ilością 112 
głosów zdobyła Zuzanna Michałek (tre-
ner m.in. Michał Romański, Przemysław 
Wiśniewski),

- miejsce 5 z ilością reprezentująca dys-
cyplinę sztuki walki z ilością 120 głosów 
zdobyła Julia Chmura (trener Tomasz Rajda 
- Małopolski Klub Karate),

- miejsce 4 reprezentujący dyscyplinę 
piłka nożna z ilością 132 głosów zdobył 
Krzysztof Stasiak (trener Krystian Bartuś 
LKS Przeciszovia),

- miejsce 3 reprezentujący dyscyplinę pił-
ka nożna, lekkoatletyka z ilością 171 głosów 
zdobył Adrian Kozak (trener Marcin Folga 
- LKS Zatorzanka),

- miejsce 2 reprezentujący dyscyplinę 
tenis stołowy z ilością 219 głosów zdobył 
Patryk Antecki (trener Marcin Bodnar),

- miejsce 1 reprezentująca dyscyplinę pił-
ka nożna, lekkoatletyka z ilością 281 głosów 
zdobyła Klaudia Tobiczyk (trener Łukasz 
Płonka, Szymon Poręba).

Kategoria szkoły gimnazjalne:

- miejsce 8 reprezentująca dyscyplinę 
piłka nożna z ilością 70 głosów zdobyła 
Weronika Stokłosa (trener Dorota Kajdas, 
Tomasz Dzidecki - LKS Przeciszovia),

- miejsce 7 reprezentujący dyscyplinę 
piłka nożna z ilością 71 głosów zdobył 
Kacper Fik (trener Tomasz Dzidecki - LKS 
Przeciszovia),

- miejsce 6 reprezentujący dyscyplinę 
kolarstwo z ilością 118 głosów zdobył 
Robert Rzepka,

- miejsce 5 reprezentująca dyscyplinę 
tenis stołowy z ilością 121 głosów zdobyła 
Agata Ortman (trener Krzysztof Żebro - LKS 
Olmex Piotrowice),

- miejsce 4 reprezentujący dyscyplinę 
piłka nożna z ilością 145 głosów zdobył 
Patryk Tobiczyk (trener Tomasz Dzidecki - 
LKS Przeciszovia),

- miejsce 3 reprezentująca dyscyplinę 
piłka nożna z ilością 205 głosów zdobyła 
Magdalena Kała (trener Michał Romański, 
Tomasz Dzidecki - LKS Przeciszovia),

- miejsce 2 reprezentujący dyscyplinę 
piłka nożna z ilością 223 głosów zdobył 
Sebastian Frączek (trener Przemysław 
Dobroch - Crakovia Kraków),

- miejsce 1 reprezentująca dyscyplinę 
tenis stołowy z ilością 559 głosów zdobywa 
Zuzanna Staszczak (trener Krzysztof Żebro 
- LKS Olmex Piotrowice).

Kategoria osoby powyżej 16. roku 
życia:

- miejsce 6 reprezentujący dyscyplinę 
piłka nożna z ilością 101 głosów Jacek 
Kwadrans (trener Tomasz Dzidecki - LKS 
Przeciszovia),

- miejsce 5 reprezentujący dyscyplinę 
lekkoatletyka z ilością 107 głosów zdobył 
Konrad Bębenek (trener Artur Niestój),

- miejsce 4 reprezentujący dyscyplinę 

piłka nożna z ilością 136 głosów zdobył Piotr 
Kwadrans (trener Tomasz Dzidecki - LKS 
Przeciszovia),

- miejsce 3 reprezentujący dyscyplinę 
piłka nożna z ilością 296 głosów zdobył Fran-
ciszek Momot (trener Tomasz Dzidecki - LKS 
Przeciszovia),

- miejsce 2 reprezentująca dyscyplinę 
kolarstwo górskie z ilością 303 głosów zdo-
była Rita Malinkiewicz (trener Sebastian 
Żabiński - Goodman Zator),

- miejsce 1 reprezentujący dyscyplinę 
parakolarstwo z ilością 569 głosów zdobył 
Dawid Ratajczak (trener Arkadiusz Kogut).

Kategoria - Najlepsza Drużyna:

- Drużyna BRD Szkoła Przeciszów – 192,

- Drużyna Dziewcząt SP Piotrowice U-12 
piłka nożna – 499,

- Drużyna Młodzików LKS Przeciszovia 
Przeciszów – 469,

- Drużyna Szkółki Piłkarskiej Przeciszów 
piłka nożna – 352,

I miejsce - Drużyna Dziewcząt SP Pio-
trowice U-12 piłka nożna.

Kategoria - Najlepsza Impreza Spor-
towa Roku 2015:

- Amatorska Liga Orlikowej Piłki Nożnej 
- 129

- Orlikowy Nocny Turniej Piłki Nożnej - 397

- Rajd Rowerowy w Przeciszowie - 315

- Rodzinny Rajd Rowerowy w Piotrowi-
cach - 349

- V Otwarte Mistrzostwa Gminy Przeciszów 
w Tenisie Stołowym - 322

I miejsce - Orlikowy Nocny Turniej Piłki 
Nożnej.

Kategoria - Nagroda Fair Play:

Julia Chmura

Kategoria - Odkrycie Roku:

Robert Rzepka

Kategoria - Nagroda Specjalna dla 
Głosującego

Paulina Dziubek – Las

Łukasz Fuczek

Najlepsi Sportowcy 2015 wybrani!
Plebiscyt na Sportowca Roku 2015 w gminie Przeciszów miał swój finał 20 lutego 

na sali widowiskowej Domu Kultury. W gali wzięło udział 26. sportowców z naszego 
terenu w trzech głównych grupach wiekowych (szkoła podstawowa, szkoła gimna-
zjalna, osoby powyżej 16. roku życia). Wójt Bogdan Cuber oraz wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Przeciszów Władysław Kozub uroczyście wręczyli najlepszym sportow-
com minionego roku statuetki, medale i nagrody rzeczowe. Imprezę poprowadzili 
Łukasz Fuczek oraz Krzysztof Żebro.

Zapraszamy na fotore-
portaż z imprezy, który 
zamieszczamy na okładce 
WGP, stronie 24 !
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W marcu odbyło się w stolicy powiatu podsumowanie 
konkursu „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii”, 
organizowanego co roku przez Zakład Usług Komunalnych w 
Oświęcimiu. ZSP—G w Przeciszowie zajęło w nim zaszczytne I 
miejsce w kategorii szkół powyżej 200 uczniów. Dzieci ogółem 
zebrały aż 562 kg zużytych baterii, co daje w przeliczeniu 2,58 
kg na jednego ucznia!

W konkursie wzięło udział 35 szkół z terenu powiatu oświęcimskie-
go. Podsumowanie odbyło się w obecności władz miasta i powiatu. 
Byli na nim obecni Maria Pędrak, wiceprezydent Oświęcimia, Ewa 
Pawlusiak, etatowa członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, a 
także Małgorzata Sikora, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 

W ubiegłym roku w naszej gminie zebrano łącznie 720 kg baterii. 
Z kolei w całym powiecie była to suma 5.457 kg. Warto podać dla 
porównania, iż w innych latach było to kolejno: 2014 rok – 5.391 kg, 
2013 rok – 3.829 kg, 2012 rok – 3.538 kg. Z tego zestawienia wynika, 
że z roku na rok szczególnie dzieci i młodzież nabierają przekonania, 
iż o środowisko naturalne należy koniecznie dbać. Co roku pada 
nowy rekord!

Idea konkursu narodziła się w 2005 roku i okazuje się, iż od pierw-
szej edycji zebrano łącznie aż 33.816,40 kg zużytych baterii.

Czy wiesz, że:

jedna mała bateria powoduje degradację 1m3 gleby? Baterie 
zawierają m.in. ołów, kadm, rtęć, które nie ulegają neutralizacji. 

Jedna bateria od zegarka może skazić ok 50 tys. litrów wody. 
Jedna bateria w kompostowniku spowoduje zatrucie całej partii 
kompostu. Co roku jeden, statystyczny Polak zużywa 8 baterii…

Wobec tych faktów dbajmy o środowisko, zbierajmy i pozbywajmy 
się bezpiecznie baterii, aby w przyszłości nie pić skażonej wody, albo 
nie truć się jedzeniem. Zbierając baterie możemy tylko zyskać, a nie 
stracić! Pomyślmy o tym zanim wyrzucimy kolejną zużytą baterię do 
kosza na śmieci!      n

Zebrali najwięcej baterii!

Już od trzech lat organizowana jest przez ZSP-G w Przeci-
szowie coroczna zbiórka karmy dla zwierząt z oświęcimskiego 
schroniska. W tym roku 18 grudnia przekazano 290 kg karmy, 
mnóstwo smakołyków, środków czystości, zabawek, gryzaków, 
smyczy i kocy (na zdjęciu). 

Tegoroczną zbiórkę karmy rozpoczęliśmy apelem, na którym 
pokazaliśmy filmiki o zwierzętach, którym pomagamy. Gośćmi spe-
cjalnymi, którzy przybyli z adoptowanymi ze schroniska zwierzętami 
byli państwo Przeworscy z psem Ringo oraz rodzina Rokowskich z 
kotem Garfildem. Opowiadali oni o adopcji swoich pupili, mówili o 
potrzebach schroniska oraz zachęcali do pomagania innym bezpań-
skim i często schorowanym zwierzakom.

Nasza historia zbierania karmy rozpoczęła się 3 lata temu. Dzieci 
poruszone historią pewnego bezdomnego psiaka o imieniu Bubek, 
którego przygarnęłam, wygłodzonego z ulicy, postanowiły pomóc 
innym porzuconym zwierzętom, przebywającym w schronisku. 
Rozpoczęliśmy pierwszą zbiórkę karmy.

Przygotowaliśmy plakaty, ulotki i gazetkę. Uczniowie i mieszkańcy 
Przeciszowa bardzo szybko i licznie odpowiedzieli na nasz apel. Do 
oznaczonych pojemników przynosili potrzebne rzeczy. Do akcji 
przyłączyły się pobliskie sklepy oraz Samorządowe Przedszkole nr 1.

W ciągu kilku dni udało się nam zebrać ponad 190 kg karmy, 
sporo smakołyków dla zwierząt, gryzaków, kostek czyszczących 
zęby, zabawek dla psów i kotów, płynów do mycia, smyczy, kuwet, 
ręczników, kocy, kołder i poduszek. Zebrane artykuły zawieźliśmy 
19 grudnia 2013 roku do schroniska w Oświęcimiu.

Pracownicy schroniska na Kamieńcu byli ogromnie ucieszeni 
i bardzo mile zaskoczeni tak dużą ilością zebranych produktów. 

Z pomocą dla zwierząt

Kolejna akcja, rok później, przyniosła ponad 240 kg karmy i wiele 
artykułów, które 17 listopada 2014 roku przekazaliśmy na ręce pra-
cowników schroniska.

Każdego roku uczniowie czynnie angażowali się w akcję. Projek-
towali plakaty, roznosili ulotki, przygotowywali materiały o kon-
kretnych zwierzętach ze schroniska w Oświęcimiu. Wolontariusze z 
gimnazjum stali przy wybranych sklepach, zbierając do oznaczonych 
pojemników karmę i potrzebne produkty. Dla najmłodszych orga-
nizowaliśmy zajęcia mające na celu nauczenie dzieci właściwego 
zachowania wobec zwierząt oraz uwrażliwienie ich na los porzuco-
nych przez właścicieli psów i kotów.

Wszystkim, którzy w tym roku odpowiedzieli na nasz apel, dzie-
ciom, ich rodzicom, wolontariuszom, Samorządowemu Przedszkolu 
nr 1 oraz właścicielom sklepów, którzy udostępnili miejsce na zbiórkę 
karmy serdecznie dziękuję.

Urszula Englert

Reprezentanci naszej szkoły odebrali nagrody z rąk wiceprezydent 
Oświęcimia (pierwsza od lewej).
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Od 11 do 15 stycznia 17. uczniów z klasy V Szkoły Podsta-
wowej w Przeciszowie przebywało na Białej Szkole w ośrodku 
Ostoja Górska w Koninkach (gmina Niedźwiedź) w Gorczańskim 
Parku Narodowym. Celem wyjazdu była nauka jazdy na nartach 
- dla początkujących) i doskonalenie techniki jazdy - dla bardziej 
doświadczonych narciarzy).

W dniu wyjazdu w Przeciszowie panowała wiosenna pogoda, co 
nie było pomyślną wróżbą, jednak po przyjeździe na miejsce pojawił 
się iście zimowy krajobraz. 

Już pierwszego dnia odbyły się zajęcia teoretyczne, a potem... 
narty zapięte i na stok. Dla większości uczniów był to pierwszy kon-
takt z tą dyscypliną sportu, czasem trudno było utrzymać pionową 
pozycję, częściej z ziemią kontakt miały pupy, plecy bądź brzuszki, 
ale trening czyni mistrza! Początkujący trenowali na małym stoku, 
a mistrzowie szusowali z Tobołowa (994 m n.p.m), szczytu, gdzie 
trasa liczy 1450 m. 

Ostatecznie jednak wszyscy ambitnie potraktowali sprawę i pią-
tego dnia obie grupy postanowiły wspólnie zjechać z wysokości. 
Ambicja i talent na pewno bardzo w tym pomogły, ale z pewnością 
by się nie udało, gdyby nie nauczyciele, którzy szkolili młodych 
adeptów sztuki narciarskiej. To właśnie Michał Romański z pomocą 
Romana Gancarczyka sprawili, że każdy z młodych narciarzy już 
oczami wyobraźni widział olimpijski krążek na swojej szyi. 

Pobyt w Koninkach był okazją do wielkiej radości, zabawy, śmie-
chu, a wspólnie spędzony czas na długo pozostanie w pamięci. 

wych. A. Sikora

Uczniowie na Białej Szkole
Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z terenu Gminy 

Przeciszów uczestniczyli w małopolskim projekcie „Jeżdżę z 
głową”. W dniach od 29 lutego do 4 marca czterdziestoosobowa 
grupa uczniów pod opieką instruktorów: Michała Romańskiego 
i Mariusza Gądora nabywała i doskonaliła swoje umiejętności 
na stoku narciarskim w miejscowości Małe Ciche.

Dzieci bardzo szybko oswoiły się ze sprzętem i opanowały podsta-
wy bezpiecznego poruszania się, przyjmowania podstawowej pozy-
cji, jazdy pługiem, wyciągiem orczykowym, skrętów oraz hamowania.

Po zakończonych zajęciach jazdy na nartach opiekę nad uczniami 
sprawowały wychowawczynie klas trzecich: Jolanta Mazur (SP Pio-
trowice), Józefa Baluś (SP Podlesie) i Urszula Englert (SP Przeciszów).

Wspólny wyjazd oprócz tego, że przyniósł dzieciom możliwość 
nauki jazdy na nartach, mocno zintegrował uczniów sąsiednich 
szkół. W ostatnim dniu zajęć wszystkim dzieciom udało się zjechać 
z dużego stoku i pokonać przygotowany dla nich slalom gigant. 
Dzieci w radosnych nastrojach, bogatsze o nowe doświadczenia, 
wróciły do swoich domów.

Celem projektu „Jeżdżę z głową” było nabycie podstawowych 
umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach oraz podnie-
sienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów. Ponadto zakładał on 
zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Przedsięwzięcie, w którym uczestniczyli uczniowie, sfinansowano 
ze środków budżetu województwa oraz gminy Przeciszów. Kwota 
dofinansowania otrzymana z województwa wynosi 6.900 zł, wpłaty 
dokonane przez rodziców 4.000 zł, a wkład własny gminy w projekt 
to 21.840 zł.

Urszula Englert

Jeździli z głową

Pod koniec lutego w Polance Wielkiej rozegrano pierwszy powia-
towy turniej gier i zabaw Mały Mistrz dla dzieci w klasach I-III szkół 
podstawowych. 

Po zaciętej rywalizacji we wszystkich konkurencjach drużyna 
ze szkoły podstawowej w Piotrowicach okazała się najlepsza w 
powiecie.

Nasi zawodnicy wystąpili w składzie: Jakub Zajas, Jan Zygmunt, 
Hubert Górecki, Kacper Tobiczyk, Igor Kozak, Emilia Domider, Mar-
tyna Galus, Monika Krawczyk, Nikola Mamoń, Kinga Marsowicz. 

Gratulujemy!

Mały Mistrz i I miejsce
Cnota jest zdrowym stanem 
duszy, jej pięknem i siłą, nato-
miast małoduszność jest jej 
plagą, brzydotą i chorobą.

Platon

Uczyli się jeździć na nartach.

Uczniowie jeździli na nartach bezpiecznie.
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Władysław Łabza urodził się 6 grudnia 
1913 roku w Przeciszowie, z którym związał 
całe swoje życie; tu kończył szkołę powszech-
ną, założył rodzinę, pracował i mieszkał aż do 
swojej śmierci w roku 2010.

W październiku 1934 roku Władysława 
Łabzę powołano do odbycia służby wojsko-
wej w 12. Pułku Piechoty w Wadowicach. 
Pierwsze trzy, tak zwane rekruckie mie-
siące, spędził w 2. batalionie, 4. kompanii 
strzeleckiej tego pułku, zdobywając spe-
cjalność strzelca. Pozostałe 15 miesięcy w 3. 
batalionie wartowniczym, a 8 w kompanii 
strzeleckiej tegoż pułku, stacjonującym w 
Krakowie. Po odbyciu służby wojskowej, 
w marcu 1936 roku wrócił do rodzinnego 
domu i podjął pracę.

Jesienią 1938 roku, w ramach jednych z 
ćwiczeń wojskowych, jakim przed wojną 
poddawani byli rezerwiści, przyszło mu 
wziąć udział w zajęciu przez Polskę Zaolzia. 
Te i inne niespokojne wydarzenia tamtego 
okresu zwiastowały rychłą wojnę.

Łabza został zmobilizowany 24 sierpnia 
1939 roku. Stawił się na miejsce zbiórki w 
Oświęcimiu i został wcielony do 1 kampanii 
strzeleckiej 1 Pułku Piechoty. Wybuch woj-
ny zaskoczył jego kampanię w okolicach 
Tychów. Dowództwo kompanii tak bardzo 
nie orientowało się w sytuacji, że ostrzał 

samolotów niemieckich wzięło początkowo 
za planowane na ten dzień ćwiczenia obro-
ny przeciwlotniczej. Jeszcze tego samego 
dnia kompania przemaszerowała w okolice 
Kobióra koło Pszczyny, gdzie w nocy z 3 na 
4 września stoczyła walkę z wojskami hitle-
rowskimi. W wyniku olbrzymiej przewagi 
Niemców została rozbita, a strzelec Łabza 
dostał się do niewoli. Jak sam przyznaje, 
niemieccy wartownicy niezbyt skrupulatnie 
pilnowali jeńców, toteż następnego dnia, 

wspólnie z kilkoma kolegami uciekł z niewoli.

Władysław Łabza wrócił do Przeciszowa, 
który już wtedy był pod okupacją niemiecką. 
Okupant zobowiązał wszystkich wracających 
z wojny żołnierzy polskich do zgłoszenia 
się do władz niemieckich, co mimo obaw, 
zrobił po kilku dniach ukrywania się. Wów-
czas został skierowany do pracy, najpierw 
w warsztatach kolejowych, a później jako 
stolarz przy budowie IG – Farbenindustrie 
– dzisiejszej firmy Synthos w Oświęcimiu. 
Do prac przy budowie zatrudniani byli rów-
nież więźniowie obozu koncentracyjnego 
Auschwitz – Birkenau. Przez pewien czas, 
mimo groźby surowej kary, jednemu ze 
znajomych więźniów dostarczał w umó-
wione miejsce żywność, przekazywaną mu 
przez krewnych. W tym też okresie, na czas 6 
miesięcy, skierowano go w głąb III Rzeszy do 
pracy przy budowie podobnego kombinatu.

Wyzwolenie spod okupacji niemieckiej 
zostało pana Władysława w Przeciszowie.

Przez lata przebywał na zasłużonej eme-
ryturze. Wychował trójkę dzieci, z których 
dwoje zostało lekarzami, a trzecie pra-
cownikiem naukowym. Od 1984 roku jest 
członkiem ZBOWiD, a w 1993 uznany został 
kombatantem wojny obronnej 1939 roku. 
Został odznaczony Krzyżem Weterana Walk 
o Niepodległość. W roku 2001 Władysław 
Łabza otrzymał nominację na pierwszy 
stopień oficerski.

Roman Gancarczyk

Władysław Łabza
Kolejnym mieszkańcem naszej gminy, którego sylwetkę pragniemy przybliżyć na 

łamach WGP jest Władysław Łabza, żołnierz kampanii wrześniowej, który uciekł z 
niewoli niemieckiej i przez lata pracował przy budowie chemicznych kombinatów.

W dniach od 19 do 20 marca odbył się II Konkurs Modeli Kar-
tonowych o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla. Konkurs zorga-
nizowany z wielkim rozmachem przyciągnął wielu zapaleńców 
kartonowych miniatur. Na głównym hallu Nowotomyskiego 
Ośrodka Kultury zaprezentowano ponad 300 modeli w róż-
nych kategoriach. Do walki o najwyższe trofea stanęli również 
modelarze z KM Orzeł w Przeciszowie, prezentując łącznie 22 
modele kartonowe.

Poziom prac w konkursie był niesłychanie wysoki, dlatego obawy 
o wysokie lokaty był uzasadniony. Podczas uroczystego wręczania 
nagród zostaliśmy mile zaskoczeni. Wśród zwycięzców znaleźli się:

Łukasz Fuczek - II miejsce za model F-104C Starfighter

Łukasz Fuczek - II miejsce za model HMS Colombo

Łukasz Fuczek - II miejsce za model okrętu podw. Komsomolec

Mateusz Maj - II miejsce za model Galery

Iga Żebro - I miejsce za model Dinozaura

Wojciech Bochenek - II miejsce za model Rycerza

Arkadiusz Szymański - III miejsce za model rakiety Saturn V

Łukasz Fuczek

Świetny początek sezonu modelarzy
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Na terenie naszej gminy działa od 
niedawna Ośrodek Wsparcia dla Osób 
w Podeszłym Wieku i Młodzież, czynny 
od poniedziałku do środy w godzinach 
od 13:00 do 17:00. Zajęcia odbywają się 
w budynku Gminnego Domu Kultury w 
Przeciszowie, w lokalu Klubu Seniora. 
Zachęcamy wszystkich do włączenia się 
w jego działalność!

Ośrodek oferuje szeroki wachlarz atrakcji, 
m.in. zajęcia: integracyjne, terapeutyczne, 
ogólno-usprawniające, świetlicowe, pla-
styczne, filmowe, muzyczne, fotograficzne, 
kulinarne, edukacyjne a także wiele innych.

Do tej pory odbyło się już sporo zajęć, 
a wśród nich: plastyczne, kulinarne- Jak u 
Babci, Zdrowy Fast - Food, filmowe- Jak w 
Kinie, rekreacyjno-sportowe- Fitness dla 
Seniora. Fitness dla Juniora, spotkania z 
historią- Drzewo Genealogiczne, Rodzinne 
Fotografie oraz gry i zabawy dla dzieci. Wiele 
z nich odbywa się cyklicznie.

1 marca miały miejsce pokazowe zajęcia 
edukacyjne pod hasłem „Pierwsza pomoc 
przedmedyczna”. Prelekcja oraz pokaz zor-
ganizowano w celu podniesienia poziomu 
wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy w razie wypadku, urazu 
lub nagłego ataku choroby, ochrony życia 

lub zdrowia poszkodowanego oraz zminima-
lizowania niekorzystnych następstw, zanim 
możliwe będzie udzielenie specjalistycznej 
pomocy medycznej. Po prelekcji odbyły się 
ćwiczenia praktyczne, w których uczestnicy 
bardzo chętnie brali udział.

Jeżeli masz ochotę spędzić wolny czas 
w miłym towarzystwie, poznać wiele inte-

resujących rzeczy lub wykonujesz ciekawą 
pracę, o której chciałbyś opowiedzieć dołącz 
do nas już dziś! Zapraszamy osoby powyżej 
50. roku życia oraz młodzież i dzieci w wieku 
powyżej 6 lat.

Udział we wszystkich zajęciach jest bez-
płatny!!!             n

Zapraszamy do ośrodka 
wsparcia

Komitet Odnowy Pomników i Kapliczek w 
Przeciszowie składa serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy w dniu 1 listopada 2015 roku, 
w czasie zbiórki do puszek wsparli naszą dzia-
łalność swoimi datkami.

Kwota zbiórki to: 6.357,00 zł

W 2015 roku wykonano prace przy odnawianiu 
starych nagrobków na cmentarzu: Marii Koszy-
kowej, Zofii i Piotra Kaniów, Klotyldy i Józefa 
Sukniewicz, dwa nagrobki rodziny Wagów.

Koszt prac w 2015 roku wyniósł 9.417,18 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku komitet posiada na 
koncie w banku kwotę 5.736,15 zł i będzie w 
2016 roku nadal pracował.

Dziękujemy

Za Komitet

W. Kozub i M. Walczak

Podziękowanie za 
wsparcie

Szkółka Piłkarska Przeciszów wzięła udział 28 lutego w tur-
nieju zorganizowanym przez KS Soła Oświęcim. Choć nie była 
prowadzona klasyfikacja, to nasza drużyna wypadła znakomicie 
i nieoficjalnie wygrała turniej.

Wyniki meczy Szkółki Piłkarskiej Przeciszów:

- Szkółka Piłkarska Brzeszcze 2:0 (Miłosz Makuch 2),

- Soła II Oświęcim 8:0 (Miłosz Makuch 3, Kacper Zajas, Wojciech 
Marsowicz, Jan Zygmunt, Kacper Tobiczyk, Marcin Dziedzic),

- Soła I Oświęcim 2:3 (Miłosz Makuch, Kacper Zajas),

- Football Academy Osiek 3:1 (Miłosz Makuch, Kacper Tobiczyk, 
Jakub Zajas),

- Gol Bieruń Nowy 3:2 (Miłosz Makuch, Jan Zygmunt, Kacper Zajas).

W turnieju zagrali: 

Jakub Marszałek, Sebastian Paleczny, Jakub Klimczyk, Kacper 
Zajas, Marcin Dziedzic, Kacper Tobiczyk, Miłosz Makuch, Jakub Zajas, 
Jan Zygmunt, Julian Matla, Wojciech Marsowicz, Martyna Galus, Igor 
Galus.       n

Młodzi piłkarze 
wygrali

Ośrodek oferuje wiele interesujących zajęć.
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W mocno obsadzonym turnieju Barburka Cup w Libiążu, nasza 
drużyna Szkółka Piłkarska Przeciszów wywalczyła V miejsce, a 
grupowo trzecie, awansując do półfinału i ulegając późniejsze-
mu zwycięzcy turnieju Pogoń Ruda Śląska.

Wyniki rozgrywek dla Szkółki Piłkarskiej Przeciszów przedstawia-
my poniżej.

Faza grupowa:

1. Pogoń Ruda Śląska 0:0

2. KS Chełmek 1:0

3. Górnik Libiąż I 0:2

Mecz eliminacyjny o miejsce V:

Górnik Libiąż II 1:1 karne 2:1.

Mecz o V miejsce:

Przebój Wolbrom 1:1 karne 3:2

Klasyfikacja końcowa:

I. Pogoń Ruda Sląska

II. Górnik Libiąż I

Szkółka Piłkarska w Libiążu

III. MKS Zaborze Zabrze

IV. AP Unia Oświęcim

V. Szkółka Piłkarska Przeciszów

VI. Przebój Wolbrom

VII. Górnik Libiąż II

VIII. KS Chełmek

Kadra na turnieju: Jakub Marszałek, Sebastian Paleczny, Jakub 
Klimczyk, Marcin Dziedzic, Martyna Galus, Miłosz Makuch, Kacper 
Zajas, Igor Gagracz, Jakub Zajas, Bartłomiej Cabaj, Igor Galus        n

Turniej o Puchar Podbeskidzia w Oyama Karate, który miał 
miejsce 12 marca w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 37 
w Bielsku-Białej przyniósł spory sukces młodym zawodnikom 
z naszej gminy. Ich wiktoria dała im po dwa pierwsze i trzecie 
miejsca. Gratulujemy!

Zawody rozegrano w konkurencjach: lekki kontakt, semi-knock-
down oraz  kick – boxing z podziałem wiekowym oraz poziomem 
zaawansowania. Małopolski Klub Karate reprezentowało między 
innymi pięciu zawodników z gminy Przeciszów.

W sobotnie przedpołudnie zawodnicy z naszej gminy, w wyniku 
zaciętych pojedynków, wywalczyli:

I miejsce w kategorii lekki kontakt od 12 do 14 lat - Julia Chmura,

I miejsce w kategorii semi-knockdown od 14 do 16 lat - Adam 
Jurecki,

III miejsce w kategorii lekki kontakt  od 10 do 12 lat - Patryk 
Makuch

III miejsce w kategorii lekki kontakt  od 12 do 14 lat - Dawid 
Nikliborc.

W kategorii semi–knockdown od 14 do 16 lat udział wzięła Mał-
gorzata Łabaj, niestety mimo bardzo zaciętej walki musiała uznać 
wyższość przeciwniczki.

Wszyscy zawodnicy trenują w zatorskiej sekcji Małopolskiego 
Klubu Karate. Trenerem grupy jest sensei Tomasz Rajda (2 dan).

Do utytułowanej Julii Chmury, o której pisaliśmy nieraz na łamach 
WGP i Małgorzaty Łabaj dołączają kolejni zawodnicy z naszej gminy. 
To z pewnością cieszy. Ich zaangażowanie w treningach pozwala im 
na udział w zawodach o coraz większej randze. W maju czekają ich 
mistrzostwa Polski w Rzeszowie. Z kolei jesienią zawodnicy Oyama 
Karate z zatorskiej sekcji zostali zaproszeni na Mistrzostwa Europy 
Kyokushin Tezuka. Tak więc najlepsi z nich będą mogli spróbować 
swych sił z najlepszymi karatekami ze starego kontynentu.            n

Sukcesy w Oyama Karate

Trzech zawodników z naszej gminy wzięło udział w Mistrzo-
stwach Polski Południowej w Kumite Oyama Karate PKF, 
zorganizowanych przez Oświęcimski Klub Sportowy Karate i 
Dalekowschodnich Sportów Walki. Turniej miał miejsce 19 marca 
i zgromadził 160 zawodników. Nasi karatecy reprezentowali 
oddział zatorski Małopolskiego Klubu Karate. Na podium sta-
nęła utalentowana Julia Chmura.

Nasi zawodnicy stoczyli zacięte pojedynki. W kategorii lekki kon-
takt od 12 do 14 lat walczyła Julia Chmura i Dawid Nikliborc. Z kolei 
w kategorii semi-knockdown od 14 do 16 lat zmierzyła się z innymi 
zawodnikami Małgorzata Łabaj.

Do finału przeszła Julia Chmura, która zdobyła wysokie II miejsce 
w swojej kategorii. Gratulujemy!    n

II miejsce Julii

Julia Chmura 
wywalczyła II 
miejsce w tur-

nieju (pierwsza 
z lewej).
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3 stycznia W noworocznych zmaganiach w Tychach wystąpili 
nasi reprezentanci Michał Piekarczyk (kat. open) oraz Zuza Stasz-
czak (kat. kobiet, kat. open). Michał po niezłej grze, przy mocno 
obsadzonych zawodach, trudnym losowaniu, uplasował się na 24. 
pozycji. Z Tyskiego turnieju z okazji WOŚP Zuza Staszczak przywiozła 
pierwsze podium w tym roku, zajmując drugie miejsce w kategorii 
kobiet, ulegając dopiero w finale Sabinie Wyrobek, drugoligowej, 
czołowej seniorce Śląska. Broniąc drugiej pozycji, zmierzyła się z 
siódmą juniorką Śląska Sylwią Sołtysik, wygrywając w stosunku 3:0. 
W kategorii open Zuza zajęła bardzo dobre 13. miejsce.

9 stycznia W Pierzchowie odbył się drugi turniej klasyfikacyjny 
Skrzatów. Nasz pingpongista startował z numerem drugim. W półfi-
nale zmierzył się z nowotarżaninem (M. Kowalczykiem) i po bardzo 
dobrym meczu wygrał w stosunku 3:1, wskakując do finału. Tam 
czekał na niego drugi przedstawiciel Nowego Targu (turniejowa 1, 
W.Klag). Mecz finałowy to popis umiejętności Wiktora, który pokazał 
kto w tym sezonie dominuje. Robert w meczu o 2. miejsce wytrzymał 
presję i obronił tę pozycję!

Podsumowując – było ciężko, konkurencja nie śpi, chcąc utrzymać 
się w ścisłej czołówce trzeba jeszcze ciężej pracować. Cieszy postawa 
Roberta, który w najważniejszych momentach potrafił opanować 
negatywne emocje, a to trudna sztuka.

16 stycznia Dwóch zawodników LKS Olmex Piotrowice brało 
udział w pierwszym z trzech turniejów o puchar burmistrza Żyw-
ca. W kategorii żaków zwycięstwo odniósł Robert Żydek (skrzat), 
pokonując w finale wicemistrza Śląska Maksymiliana Rusa z Anders 
Żywiec w stosunku setów 3:2. Równie dobry start zanotował drugi z 
zawodników Olmexu – Michał Piekarczyk. Przegrał dopiero w finale 
kategorii młodzików w stosunku 3:1.

7 lutego Michał Bodnar, Michał Piekarczyk i Zuza Staszczak 
reprezentowali nasz klub na turnieju Gniewek Table Tennis Cup w 
Tarnowie. W stawce ponad 110 zawodników i zawodniczek nasi 
tenisiści zaprezentowali się dobrze. W kategorii do lat 18, Michał 
Piekarczyk wyszedł ze swojej grupy eliminacyjnej z drugiej pozycji 
awansując do 1/8 turnieju głównego. Tam przegrał swój pojedynek 
o ćwierćfinał z czołowym juniorem Małopolski. Michał Bodnar zajął 
trzecie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej, przegrywając decy-
dujący mecz o wyjście po bardzo dobrym pojedynku. 

Zuza zajmując drugą pozycje w swojej grupie eliminacyjnej awan-
sowała do ćwierćfinału turnieju dziewcząt do lat 18; tam czekała na 
nią najlepsza juniorka Małopolski. Jednak nasza pingpongistka tanio 

skóry nie sprzedała, przegrywając odpowiednio do 8, 8 i 9. Turniej 
trwał do wieczora, przykuł uwagę najlepszych zawodników młodego 
pokolenia z Małopolski oraz Podkarpacia.

27 lutego W Bielsku-Białej rozegrano pierwszy w tym roku turniej 
z cyklu Grand Prix. Szeroki skład tenisistów z Piotrowic zainkasował 6 
medali! Wszyscy zawodnicy (Zuza, Michał, Przemek, Patryk, Maciek i 
Robert) zagrali bardzo dobrze. Śmiało można powiedzieć, że dawno 
nie mieliśmy okazji oglądać tylu naszych zawodników, grających w 
jednym turnieju na tak dobrym poziomie.

W najmłodszej kategorii żaków nasz skrzat Robert, pokonał czo-
łowych zawodników ze Śląska. Najpierw w półfinale Karola Broszkie-
wicza, a w finale po pięciosetowym pojedynku Maksymiliana Rusa. 
Szczególne uznanie należy się Robertowi, który przy stanie 2:2 i 8:10 
w finale obronił dwa mecz bolle, by wygrać ten pojedynek 12:10, a 
kończąca piłka meczu to „stadiony świata”. Wielkie brawa należą się 
również publiczności. 

W kategorii młodzików na drugim miejscu znalazł się Michał Pie-
karczyk, przegrywając finał po ładnej walce z rywalem z Lesznej Góry. 
w tej kategorii na 6. miejscu uplasował się Patryk Antecki, który zrobił 
tyle ile mógł. W kadetach Michał znów powtórzył wynik z młodzików 
zajmując drugie miejsce. Grający w tej kategorii Przemek Foksiński, 
po dobrych meczach zajął miejsce 4. i zrehabilitował się w kategorii 
juniorów, w której sprężył się jeszcze mocniej i zajął drugie miejsce.

W juniorach wystąpił też Maciek Filek, który w walce o ósmą lokatę 
spotkał się z Przemkiem i ukończył rywalizacje na 13. miejscu. W 
kategorii kadetek oraz juniorek podwójną victorię odniosła Zuza 
Staszczak, która potwierdza regułę, że jej forma rozkwita z nadej-
ściem wiosny. Gratulujemy!

Nasz jedyny reprezentant na Grand Prix Młodzików w Białymsto-
ku Michał Piekarczyk powtórzył swój najlepszy wynik z początku 
sezonu. Po przebrnięciu eliminacji, walczył on w turnieju głównym. 
Po bardzo dobrych meczach udało mu się awansować do najlepszej 
trzydziestki-dwójki turnieju. Niestety w walce o czołową szesnastkę 
uległ znacznie mocniejszemu rywalowi. Ostatecznie Michał zajął 25. 
pozycję, co przybliża go do limitu startowego na I GPP Młodzików 
w przyszłym sezonie. Gratulujemy!

Z kompletem 14 punktów, piotrowiczanie zajmują pierwsze 
miejsce w tabeli V ligi. Nasi młodzicy i kadeci spisują się, jak do tej 
pory bardzo dobrze! Liczymy, że w drugiej rundzie utrzymamy do 
końca pierwsze miejsce.

Krzysztof Żebro

Ping-Pongowe aktualności

Przez ostatnie lata to Przeciszovia nas przyzwyczaiła, że wio-
sną o coś walczy. Niestety ten dobry trend w wykonaniu ekipy z 
Podlesia to już przeszłość. Na szczęście w grze w walce o awans 
z naszej gminy pozostaje LKS Piotrowice i to zapewne jemu tej 
wiosny poświęcimy więcej uwagi.

Przeciszovia po kilku latach wielkich sukcesów wkracza w okres 
stagnacji. Co nie oznacza że piłkarze i działacze ten stan będą chcieli 
zmienić jak najszybciej. W tym roku nasz zespół musi  raczej się sku-
pić na tym jak pokrzyżować plany faworytom i spoglądać za siebie, 
by drużyny z dolnej części tabeli nie zbliżyły się na niebezpieczną 
odległość.

Bliska powrotu do Klasy A jest inna drużyna z naszej gminy LKS 
Piotrowice. Piotrowiczanie po rundzie jesiennej zajmują co prawda 
czwartą pozycję w tabeli w swojej klasie rozgrywkowej, jednak z nie-
wielką trzypunktową stratą do lidera. Co ciekawe te plany związane 

z awansem może zweryfikować już pierwsza kolejka inaugurującą 
rundę wiosenną, w której to nasza drużyna podejmie innego pre-
tendenta do awansu Solavię Grojec.

Miejmy nadzieję, że piłkarze z naszej gminy zrealizują swoje plany 
związane z rozgrywkami ligowymi tej wiosny. My zaś jako kibice w 
przyszłym sezonie udamy się na derby gminy Przeciszów w Klasie A.

Bartłomiej B.Kasperczyk

Piotrowice pozostają w grze
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Tegoroczną Zimową Ligę Piłki Nożnej 
Halowej w Osieku rozegrano podobnie jak 
w ubiegłym roku, czyli w pięciu kategoriach. 
Prócz najmłodszej, mieszanej do lat 10-ciu, 
na hali sportowej zobaczyliśmy jeszcze 
zawodników w kategoriach dziewcząt i 
chłopców do lat 13-tu oraz 16-tu.

Podczas niedzielnych zawodów kończą-
cych ZLPNH Osiek 2016 w pierwszym finale 
w kategorii dziewcząt do lat 16 - tu zmierzyły 
się ekipy Macarena Polo TV z Osieka oraz 
Kury Marii z Polanki Wielkiej. Spotkanie to od 
samego początku toczyło się pod dyktando 
zawodniczek z Osieka, które wygrały ten 
mecz 4:0. Wszystkie bramki w tej konfrontacji 
zdobyła Wiktoria Nowak, która tym samym 
zapewniła sobie tytuł najlepszej strzelczyni 
turnieju. Najlepszą bramkarką w tej grupie 
rozgrywkowej została Sylwia Kwaczała 
również z Macarena Polo TV. Trzecie miejsce 
wśród dziewcząt do lat 16–tu zajęła drużyna 
Dzikich Pieczarek z Piotrowic.

W kategorii mieszanej do lat 10 w tym 
roku bezkonkurencyjna okazała się drużyna 
Hot – Dogów z Piskorka z Osieka, która w 
finale pokonała wysoko, bo aż 9:2, ekipę z 
Piotrowic: Dzieciaki z paki. Łup bramkowy w 
tym meczu podzielili między siebie Bartosz 
Kuźma, który golkipera rywali pokonał pięć 
razy oraz Tomasz Dusik, który zaliczył cztery 
trafienia. Królem strzelców w tej kategorii 
został Bartosz Kuźma, zaś najlepszym bram-
karzem Kamil Luranc (Hot – Dogi z Piskorka). 
Trzecie miejsce w tej kategorii zajęły Orły 
Strumień z Polanki Wielkiej.

Ligę dziewcząt do lat 13-stu zdominowały 
Legalne Blondynki z Piotrowic. Dopiero w 
meczu finałowym Kociaki z Osieka starały 
się wysoko postawić im poprzeczkę i choć 
przez dłuższą część meczu finałowego utrzy-
mywały bezbramkowy remis, to w końcówce 
piotrowiczanki wygrały to spotkanie 4:0, po 
dwóch bramkach Natalii Stolarczyk i dwóch 
Klaudii Tobiczyk. Najlepszą strzelczynią w tej 
kategorii została trzeci raz z rzędu Klaudia 
Tobiczyk, zaś najlepszą bramkarką - Marta 
Garwacka (Kociaki).

Wśród chłopców do lat 13 rywalizacja była 
bardzo zacięta i o laur zwycięstwa mogło się 
pokusić, aż pięć zespołów. W finale jednak 
są tylko dwa miejsca, które przypadły FC 
Polanka i Skilla nie kupisz z Osieka. Pierwszą 
bramkę w meczu finałowym zdobył Karol 
Chmielniak dla FC Polanka, w końcówce stan 
rywalizacji wyrównał Mariusz Majda i gdy już 
wydawało się, że o zwycięstwie zadecydują 

rzuty karne, drugą bramkę dla FC Polanka 
zdobył Sebastian Narza. Królem strzelców 
w tej lidze został Mariusz Majda (Skilla nie 
kupisz), zaś najlepszym bramkarzem Kacper 
Magiera z FC Polanka. Trzecie miejsce w tej 
kategorii przypadło dla ekipy Drewno Moc 
z Głębowic.

W najstarszej kategorii chłopców trium-
fowała drużyna z Osieka Lelum Polelum, 
która w finale pokonała Hegemonię z Polanki 
Wielkiej 3:1. Bramki dla zwycięzców zdobyli 
Sławomir Jurecki, Michał Jekiełek oraz Bar-
tosz Siwek. Kontaktową bramkę dla zespołu 
Polanki Wielkiej zdobył Dawid Zając. Trzecie 
miejsce w tej grupie przypadło w udziale 
innej ekipie z Osieka Leviousa. Najlepszym 
strzelcem do lat 16-tu został Sławomir Jurec-
ki (Lelum Polelum), zaś tytuł najlepszego 
bramkarza przypadł golkiperowi z Hegemo-
nii Konradowi Ziębie.

Mecze finałowe:

Kategoria mieszana rocznik 2006 i młodsi:

O III miejsce:

Tornado – Orły Strumień 1:2

Bartłomiej Kuwik – Damian Szabla, Antoni 
Boba

Finał:

Hot Dogi z Piskorka – Dzieciaki z paki 9:2

Bartosz Kuźma x5, Tomasz Dusik x4 – Kac-
per Tobiczyk, Igor Kozak

Najlepszy bramkarz: Kamil Luranc (Hot 
Dogi z Piskorka)

Najlepszy strzelec: Bartosz Kuźma (Hot 
Dogi z Piskorka)

Hot Dogi z Piskorka: Tomasz Dusik, Igor 
Momot, Wojciech Zięba, Kamil Luranc, Fran-
ciszek Kawczak,Bartosz Kuźma

Dzieciaki z paki: Emilia Domider, Martyna 
Galus, Monika Krawczyk, Jan Zygmunt , 
Kacper Tobiczyk, Hubert Górecki, Igor Kozak

Orły Strumień: Dawid Sobczuk, Damian 
Szabla, Antoni Boba, Igor Jarosz, Kamil 
Makuch, Bartłomiej Zemła, Dawid Spadek 
Kategoria dziewcząt rocznik 2003 i młodsze:

O III miejsce

FC Kozy – Dajcie nam wygrać 2:3

Anna Jekiełek x2 – Julia Makuch x2, Julia 
Orlanka

Finał

Legalne Blondynki – Kociaki 4:0 Klaudia 
Tobiczyk x2, Natalia Stolarczyk x2

Najlepsza bramkarka: Marta Garwacka 
(Kociaki)

Najlepsza strzelczyni: Klaudia Tobiczyk 
(Legalne Blondynki)

Legalne Blondynki: Klaudia Tobiczyk, 
Zuzanna Jarosz, Nicole Rogalska, Magdalena 
Gorzkowska, Natalia Stolarczyk, Ewa Hałatek, 
Anna Gorzkowska

Kociaki: Martyna Frej, Marta Garwacka, 
Izabela Boba, Barbara Luranc, Karolina Mito-
raj, Nina Ziarno, Olga Ziarno

Dajcie nam wygrać: Julia Makuch, Sandra 
Stachura, Barbara Piotrowska, Julia Orlanka, 
Julia Madeja, Daria Kasperek, Emilia Bernaś

Kategoria chłopców rocznik 2003 i młodsi

O III miejsce:

FC Blok Ekipa – Drewno Moc 0:2

Michał Brońka, Dawid Spisak 

Finał:

FC Polanka – Skilla nie kupisz 2:1

Karol Chmielniak, Sebastian Narza – 
Mariusz Majda

Najlepszy bramkarz: Kacper Magiera (FC 
Polanka)

Najlepszy strzelec: Mariusz Majda (Skilla 
nie kupisz)

FC Polanka: Miłosz Płonka, Dominik Żurek, 
Piotr Grubka, Karol Chmielniak, Sebastian 
Narza, Kacper Magiewa, Kacper Parzymięso

Skilla nie kupisz: Mariusz Majda, Szymon 
Majda, Marek Kramarczyk, Igor Sikora, Patryk 
Nowak, Konrad Marszałek

Drewno Moc: Michał Brońka, Mateusz 
Nikliborc, Piotr Kocęba, Szymon Potoczny, 
Radosław Komendera, Dawid Spisak, Konrad 
Noszka

Kategoria dziewcząt rocznik 1999 i młod-
sze

III miejsce Dzikie Pieczarki

Finał:

Macarena Polo TV – Kury Marii 4:0 Wiktoria 
Nowak x4

Najlepsza bramkarka: Sylwia Kwaczała 
(Macarena Polo TV)

Zimowa Liga Piłki Nożnej Halowej w Osieku

Legalne Blondynki tryumfowały
Niespełna 230 osób - dzieci i młodzieży - uczestniczyło w IX edycji Zimowej Ligi 

Piłki Nożnej Halowej Osiek 2016. Najwięcej drużyn, bo aż 11, zgłosiło się w kategorii 
chłopców do lat 13. Zespół z Piotrowic – Legalne Blondynki wywalczył zasłużone I 
miejsce w kategorii do lat 13. Gratulujemy!

Dokończenie na stronie   21
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KRONIKA POLICYJNA

Prawo na codzień
Najlepsza strzelczyni: Wiktoria Nowak 

(Macarena Polo TV)

Macarena Polo TV: Sylwia Kwaczała, 
Agnieszka Grzesło, Wiktoria Paw, Wiktoria 
Nowak, Wiktoria Czachowska, Julia Konarczak 
Kury Marii: Dominika Zemła, Aleksandra 
Pławny, Anita Antecka, Karolina Sikora, Ange-
lika Sanak, Aleksandra Figura, Maria Huczek 
Dzikie Pieczarki: Małgorzata Łabaj, Daria 
Miętka, Weronika Łubiarz, Zuzanna Michałek, 
Julia Śliwa.

Kategoria chłopców rocznik 2000 i młodsi

O III miejsce:

Ciamki – Leviousa 0:0 k. 2:3

Finał:

Lelum Polelum – Hegemonia 3:1

Sławomir Jurecki, Bartosz Siwek, Michał 
Jekiełek

Najlepszy bramkarz: Konrad Zięba (Hege-
monia)

Najlepszy strzelec: Sławomir Jurecki 
(Lelum Polelum)

Lelum Polelum: Kamil Narwojsz, Sławo-
mir Jurecki, Bartosz Siwek, Michał Jekiełek, 
Hubert Bies, Paweł Kawczak

Hegemonia: Grzegorz Drabczyk, Konrad 
Zięba, Łukasz Drabczyk, Dawid Zając, Robert 
Więcek, Jakub Kała, Krzysztof Wąsik

Leviousa: Adam Zygmunt, Ernest Kwa-
śniak , Bartek Janeczko, Marcel Gąsiorek, Bar-
tosz Wojtala, Krzysztof Domasik, Kacper Filip

Sędziowie: Daniel Załuczkowski, Robert 
Łapiński, Michał Majda, Łukasz Kasperek, 
Tomasz Borowiecki, Szczepan Biernatek, 
Szymon Poręba, Łukasz Płonka.

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, COM-
PLEX, ABS Bank Spółdzielczy, Apteka Arnika, 
Zespół Szkół Podstawowo–Ginazjalnych 
w Piotrowicach, Komitet Rodzicielski przy 
Zespole Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych 
w Piotrowicach. 

Partner Wspierający: TUW Irena Matusiak, 
Zajazd Tarniówka, Patronat Medialny: Echa 
Osieka, Wieści Gminy Przeciszów, Polanin.

Bartłomiej B.Kasperczyk
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20 maja 2016 roku wchodzi w życie 
znowelizowana ustawa Prawo o stowarzy-
szeniach, która ułatwi zakładanie, a także 
funkcjonowanie organizacji pozarządo-
wych, jakimi są stowarzyszenia.

W praktyce nowelizacja Ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 
(Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104) zmienia między 
innymi następujące zapisy:

- do założenia stowarzyszenia rejestro-
wego potrzebna była liczba co najmniej 15 
członków, teraz po zmianach wystarczy 7 
osób, które mogą założyć stowarzyszenie,

- aktualnie na rozpatrzenie wniosku o 
rejestrację sąd ma 3 miesiące, ale po nowe-
lizacji będzie miał ustawowo 7 dni, nie dłu-
żej,(zmieniony art. 9 ustawy),

- niepotrzebna będzie aprobata starosty 
czy prezydenta miasta w sprawie treści sta-
tutu stowarzyszenia,

- bardzo ważna zmiana dla zwykłych 
stowarzyszeń zakładanych przez minimum 
3 osoby, gdyż po nowelizacji będą w świetle 
prawa organizacją pozarządową. W tej chwili 
nie są. Dzięki temu będą mogły realizować 
swoje uprawnienia, zaciągać zobowiązania 
i występować jako podmiot umów z innymi 
organizacjami, przedsiębiorcami, samorzą-
dem, itp. (dodany pkt.1 do art. 40 ustawy),

- członkowie stowarzyszenia zwykłego 
będą mogli przekształcić je w stowarzysze-
nie rejestrowe, zachowując ciągłość działań 
stowarzyszenia tak formalną, jak również 
merytoryczną.

- do prowadzenia swych spraw stowa-
rzyszenie może zatrudniać pracowników, w 
tym swoich członków, (zmiana ust.3 w art. 2),

- członkowie zarządu będą mogli otrzymy-
wać wynagrodzenia za czynności wykony-
wane w związku z pełnioną funkcją (dodany 
pkt. 5a, w art. 10 ustawy).

Obecnie stowarzyszenia zwykłe mogą 
korzystać jedynie ze składek swoich człon-
ków, a ustawa Prawo o stowarzyszeniach nie 
przewiduje, by ich majątek mógł być tworzo-
ny przy pomocy innych składników. Teraz od 
20 maja stowarzyszenia zwykłe będą posia-
dały możliwość finansowania swoich działań 
z różnych źródeł, czyli nieopodatkowanych 
darowizn, zbiórek publicznych, odpłatnej 
działalności pożytku publicznego, dotacji 
samorządowych.

Na pewno zmiany te wpłyną pozytywnie 
na działalność stowarzyszeń, a także zachęcą 
obywateli do ich zakładania i w większym 
zakresie uczestniczenia w życiu społecznym. 
Ważnym jest, aby co najmniej członkowie 
zarządów stowarzyszeń zapoznali się ze 
zmianami w przedmiotowej ustawie.

Jan Kajdas

Ustawa o stowarzyszeniach po 
nowemu

11 grudnia - nieznani sprawcy włamali się 
do budynku skupu złomu w Piotrowicach i 
skradli złom metali kolorowych oraz kilka sta-
rych przedmiotów użytkowych wykonanych 
z różnych metali.

Osoby posiadające informacje mogące 
przyczynić się do ustalenia sprawców prze-
stępstwa, proszone są o kontakt z policjan-
tami Zespołu Kryminalnego KP w Zatorze. 
Dyskrecja zapewniona.

22 grudnia - na ul. Podlesie w Przeciszo-
wie zatrzymano mieszkańca gminy, który w 
stanie nietrzeźwości kierował samochodem 
fiat punto.

13 lutego - w Przeciszowie na ul. Pod-
lesie zatrzymano 26-letniego mężczyznę, 
który w stanie nietrzeźwości kierował 
samochodem m-ki seicento.

KOMPOL
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ODESZLI OD NAS...
grudzień

1. Józef Wądrzyk  68 lat Przeciszów
2. Stanisława Noga  90 lat Piotrowice
3. Stanisława Kulpa  62 lata Przeciszów
4. Eugeniusz Oleś  77 lat Przeciszów
5. Stanisław Mendyk  73 lata Przeciszów

styczeń
1. Anna Radwańska  64 lata Przeciszów
2. Władysław Polak  77 lat Przeciszów
3. Barbara Święcicka  60 lat Przeciszów
4. Maria Grubka  52 lata Przeciszów
5. Władysław Wierzbiński 79 lat Piotrowice
6. Stefan Momot  83 lata Las
7. Józef Sanak   57 lat Przeciszów
8. Stanisława Basałyga 78 lat Przeciszów

luty
1. Ludwika Pokrzyk  89 lat Przeciszów
2. Zofia Głąb   77 lat Piotrowice
3. Henryk Kościelnik  64 lata Przeciszów
4. Ludwik Płocic  78 lat Las
5. Sławomir Budzeń  45 lat Przeciszów

Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych, osób chcących 
rozpocząć własną działalność gospodarczą, pracodawców i ich 
pracowników.

Szkolenia realizowane w ramach Projektu KIK/14 pn. „ Dolina 
Karpia – szansa na przyszłość”

Tematy szkoleń:

l Planowanie projektu dofinansowanego z funduszy UE

l Agroturystyka/wynajem pokoi – rozpoczęcie działalności 
gospodarczej

l Przygotowanie do założenia i prowadzenia firmy

l Księgowo – prawne aspekty prowadzenia działalności gospo-
darczej

l Media społecznościowe w biznesie

l Marketing usług turystycznych

l Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym

l Profesjonalna obsługa klienta

l Profesjonalna obsługa klienta wewnętrznego

l Negocjacje w zakupach, sprzedaży i biznesie,

l Prezentacje biznesowe i wystąpienia

l Autoprezentacja oraz sporządzanie dokumentów aplikacyj-
nych

l Profesjonalna asystentka/sekretarka

l Efektywne zarządzanie czasem pracy

l Internacjonalizacja działalności gospodarczej

l Zarządzanie zmianą

l Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce

l Prawo Pracy, elastyczne formy zatrudnienia

l Zarządzanie zespołem dla mistrzów i brygadzistów metodo-
logia TWI

l Skuteczna komunikacja w zespole produkcyjnym

l Motywowanie pracowników produkcji.

Więcej informacji www.caz.zator.pl

lub pod nr. tel. 795 391 008

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. serdecznie zaprasza na:

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Zatorska Agencja Roz-
woju sp. z o.o., ul. Juliusza 
Słowackiego 15, 32-640 
Zator. Tel.: 33 8412 215 
wew 43.e-mail: zar@zator.
pl,  NIP:  549 243 3812   
Regon :122574117Projekt współfinansowany przez Szwajcarię  w ramach szwajcarskiego programu 

współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

marzec
1. Helena Szalonek  83 lata Przeciszów
2. Marianna Stanek  90 lat Przeciszów
3. Anna Cichoń  88 lat Przeciszów
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