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Gminne inwestycje
4 września władze naszej gminy podpi-

sały umowę na budowę placu zabaw dla 
dzieci w sołectwie Las, obok Domu Ludo-
wego. Za realizację tego przedsięwzięcia 
odpowiada firma budowlana Soła sp. z o.o. 
z Oświęcimia, która wygrała przetarg. Koszt 
zadania to 116.341 zł współfinansowanego 
z Programu Operacyjnego Rybactwo i 
Morze na lata 2014-2020. Ogółem z budżetu 
gminy trafi na realizację tej inwestycji do 19 
tys. zł. Reszta pochodzi z dofinansowania.

n n n

Zakończono remont tarasu w mieszkaniu 
komunalnym budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 2 przy ulicy Podlesie w Przeciszowie. 
Zadanie zrealizowała Firma Handlowo-
Usługowo-Budowlana Budmix Dawid 
Galus z Bachowic. Koszt wykonanych prac 
zamknął się kwotą 10 tys. zł. Wcześniej na 
tym obiekcie wykonano remont elewacji, 
ale okazało się, że taras jest nieszczelny i 
przecieka.

n n n

Na 27 września zaplanowano zakończe-
nie remontu drogi gminnej, ulicy Wałowej 
w sołectwie Las. Na odcinku 213 mb. ma 
miejsce wymiana podłoża oraz położenie 
nakładki asfaltowej. Koszt zadania pokryty 
z budżetu gminy wyniesie 131 tys. zł. 

n n n

Ukończono remont drogi rolniczej, ulicy 
Jazowej w Przeciszowie. Zadanie wykonało 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-
Mostowe Drogbud Franciszek Fryc ze 
Spytkowic. Jego koszt zamknął się w kwocie 

194 tys. zł, przy czym dofinansowanie z 
Programu Odnowy Obszarów Wiejskich 
wyniosło 56 tys. zł.

n n n

Zakończono przebudowę drogi gminnej, 
ulicy Długiej w Przeciszowie. Ogółem koszt 
tego zadania inwestycyjnego wyniósł 1 mln 
799 tys. zł i był pokryty w całości z budże-
tu gminy. Wykonawcą tego drogowego 
przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo 
Remontowo-Usługowo-Eksportowe Wikos 
– Jerzy Strzelec z Olszyn. W ramach prze-
budowy wykonano kanalizację deszczową 
i chodnik po lewej stronie w kierunku 
Polanki Wielkiej. Ponadto położono nową 
podbudowę, uzyskaną metodą recyklingu. 
Nie mogło oczywiście zabraknąć nowej 
nakładki asfaltowej na całym remontowa-
nym odcinku drogi, czyli 540 mb.

n n n

Zakończono remont toalet w przed-
szkolu w Piotrowicach, po tym jak gmina 
otrzymała z Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Oświęcimiu zalece-
nie w tym zakresie. Wyremontowano na 
piętrze toaletę oraz umywalnię dla dzieci. 
Koszt zadania wyniósł ok. 37 tys. zł. Prace 
remontowe wykonała Firma Handlowo-
Usługowo-Budowlana Budmix Dawid Galus 
z Bachowic. Czeka nas jeszcze remont 
łazienki na parterze.

n n n

Zgodnie z zaleceniami Państwowej 
Straży Pożarnej w Oświęcimiu nasza gmina 
wykonała w trzech przedszkolach eksper-

tyzę przeciwpożarową budynków, tak aby 
dostosować je do obowiązujących przepi-
sów przeciwpożarowych i systematycznie 
montować instalacje ppoż. Pierwsza taka 
instalacja już została zamontowana w 
budynku przedszkola w Piotrowicach. Pra-
ce wykonał Zakład Handlowo-Usługowy 
Mak-Poż – Maciej Kucharczyk z Łodygowic. 
W ramach zadania, którego koszt wyniósł 
blisko 43 tys. zł, wykonano dodatkowe 
instalacje, hydranty, czujniki, oznakowania, 
światła awaryjne oraz zakupiono gaśnice. 
Obiekt spełnia już wymogi nałożone przez 
PSP w Oświęcimiu. W kolejnych latach będą 
wykonane podobne prace w dwóch innych 
przedszkolach na terenie naszej gminy.

n n n

Wykonano wiele drobnych prac, m.in.: 
obróbki kominów, częściową wymia-
nę pokrycia dachów na Domu Ludo-
wym w Lesie, wymianę rynien na UG w 
Przeciszowie, niewielkie uszczelnienie na 
budynku OSP w Piotrowicach, obróbkę 
blacharską na budynku przedszkola w 
Przeciszowie-Podlesiu. Ponadto gmina 
zamierza wykonać podobne prace na 
budynku przedszkola w Przeciszowie oraz 
uszczelnić rynny na budynku LKS Przeci-
szovia w Przeciszowie.

n n n

Gmina Przeciszów złożyła wniosek o 
dofinansowanie na realizację zadania „Prze-
budowa drogi gminnej ul. Długa” w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 
Koszt zadania ok. 2 mln zł. Dofinansowanie 
1 mln zł.

(ryt)

Dzięki podjętej w sierpniu przez Radę 
Gminy Przeciszów uchwale Rodzinny 
Park Rozrywki Energylandia w Zatorze 
będzie mógł się rozbudować, zajmując 
wykupione przez siebie działki na tere-
nie naszej gminy. 

Już kilka lat temu gmina Przeciszów 
podjęła działania mające na celu zmianę 
studium zagospodarowania przestrzenne-
go, aby wyznaczyć m.in. tereny pod zabu-
dowę usługową park rozrywki. Rada przy-
jęła uchwałę o studium i na tej podstawie 
uchwalono kolejną, która dotyczy zmian 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Przeciszów. Na mocy tej uchwa-
ły przeznaczono teren pod działalność 
Zakładu Eksploatacji Kruszywa z Krakowa, 

który od lat funkcjonuje na naszym terenie 
i pragnie u nas wydobywać żwir. W tym 
dokumencie znalazły się również niewiel-
kie zmiany dotyczące przeniesienia drogi 
obok szkoły w Piotrowicach, co umożliwi 
wybudowanie obiektu sportowego.

Jednak brzemienną w skutkach dla gmi-
ny Przeciszów może okazać się decyzja 
Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia 
w Zatorze o wykupieniu naszych terenów 
pod rozbudowę tego znanego w Polsce 
wesołego miasteczka. Umożliwi to podjęta 
w sierpniu uchwała. Pod uwagę jest brany 
teren o wielkości ok. 60 ha, leżący pomiędzy 
rzeką Łowiczanką, drogą krajowa nr 44 i 
ulicą Graniczną w Przeciszowie.

- Nasza nowa uchwała przyniosła moż-
liwość rozbudowy Energylandii, która pla-
nuje w tym celu wykupić działki od RSP 
w Przeciszowie i prywatnych właścicieli. 
Ta decyzja jest bardzo ważna dla gminy 
Przeciszów, ponieważ nie jesteśmy samo-
wystarczalni i korzystamy z subwencji pań-
stwowej. Wpływy z podatków do budżetu są 
bardzo małe i dlatego przez ostatnie osiem 
lat gmina starała się znaleźć potencjalnych 
inwestorów. Dzięki Energylandii pojawią się 
nowe miejsca pracy, rozwinie się turystyka, 
hotelarstwo, a ponadto do budżetu gminy 
będą wpływać podatki – zaznacza wójt 
Bogdan Cuber.

(ryt)

Energylandia w Przeciszowie
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Dożynki to jedno z najważniejszych 
i najpiękniejszych świąt polskiej wsi. 
Wielu dostojnych gości oraz mieszkań-
ców Piotrowic przybyło 12 sierpnia, aby 
wyrazić szacunek i wdzięczność rolni-
kom za ich trud i ciężką pracę.

Obrzędy dożynkowe rozpoczęły się 
tradycyjnie od przyśpiewek KGW, a następ-
nie miało miejsce przemówienie wójta 
Bogdana Cubera. Na ręce tegorocznych 
gospodarzy dożynek, Agnieszki i Mariusza 
Makuchów, przekazano chleb i tradycyjny 

Święto Chleba w Piotrowicach
wieniec. Chleb, ten szczególny dar pol-
skiego rolnika, trafił także do wójta, prze-
wodniczącej Rady Gminy Przeciszów Anny 
Momot oraz sołtysa sołectwa Piotrowice 
Adama Madeji. 

Po części oficjalnej nastał czas występów 
na scenie. W tym roku zaprezentowały 
się dzieci z przedszkola w Piotrowicach 
z programem wokalno-tanecznym chór 
Perfectum. Dożynki zakończyła zabawa 
taneczna z zespołem Karat.

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do organizacji tego 
pięknego Święta Chleba. Dziękujemy 
księżom z parafii w Piotrowicach za 
odprawienie mszy św. dziękczynnej za 
plony oraz w intencji rolników. Paniom 
z KGW Piotrowice, pani Dyrektor i 
Wychowawczyniom z Samorządowego 
Przedszkola w Piotrowicach, Iwonie Ber-
naś i chórowi Perfectum. Zaproszonym 
gościom i mieszkańcom wsi za uczest-
niczenie w tak pięknych obchodach 
Święta Plonów.

GBP w Przeciszowie

Wśród chłopskich domostw z XIX wieku, zebranych w Etnogra-
ficznym Parku Lipowiec w Wygiełzowie, odbył się 10 czerwca XXIV 
przegląd dorobku kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Przy 
chłopskim stole”. W imprezie tej wziął udział Zespół Śpiewaczy 
Same Swoje, działający pod kierunkiem Anny Szarzec oraz kierow-
nika muzycznego Rafała Zielińskiego. W programie nasz zespół 
wykonał dwie pieśni „Matulu moja”, solowo - „Leszczyna” w wyko-
naniu najmłodszej solistki Patrycji Przystał. Z kolei Jadwiga Przystał 
podała gwarowo przepis. „Kwasówka” była potrawą w konkursie, 
w którym wywalczyła na 22 koła wysokie III miejsce. Dziękujemy 
za pomoc w przygotowaniu potrawy oraz stoiska konkursowego 
paniom: Annie Zajas, Zofii Grzybek, Elżbiecie Przystał.

n n n

Stało się już tradycją, że 15 sierpnia, w Święto Matki Boskiej 
Zielnej, KGW zostaje zaproszone do Zatora na Święto Karpia. Panie 
z koła zaserwowały naszą potrawę certyfikowaną „Żur po Przeci-
szowsku na zakwasie z cista chlebowego”. Zespół śpiewaczy Same 
Swoje umilił swoim półgodzinnym występem czas zgromadzonej 
na rynku publiczności. Gromkie brawa zebrała najmłodsza solistka 
Patrycja Przystał.

n n n

26 sierpnia w Radziszewie koło Skawiny odbyły się XX Dożynki 
Województwa Małopolskiego pod patronatem marszałka woje-
wództwa małopolskiego Jacka Krupy i burmistrza Skawiny Pawła 
Kolasa. Nasza gmina wzięła udział w tych uroczystościach. Repre-
zentowały ją delegatki KGW: Irena Wolaś, Zofia Grzybek, Anna 
Zajas, Elżbieta Kozak. Wieniec dożynkowy, który wziął udział w 
konkursie w kategorii Kompozycje, cieszył się ogromnym zainte-
resowaniem.

G.K.

Aktualności KGW

Podczas XIX Dożynek Województwa Śląskiego, które odbyły 
się 9 września w Wiśle, miał miejsce konkurs wieńców dożyn-
kowych. Wśród ogromnej konkurencji dzieło autorstwa Kazi-
miery Guguły wraz z paniami z KGW w Przeciszowie wywal-
czyło I miejsce i puchar! Trofeum z rąk przewodniczącego jury 
konkursowego odebrały Maria Zając i Anna Madeja. Delegacja 
członkiń koła oraz zespołu w strojach ludowych z wieńcem 
dożynkowym, godnie reprezentowała naszą gminę.

Głównym motywem nagrodzonego wieńca był orzeł w koronie, 
czyli nasze godło narodowe, otaczające swymi skrzydłami kontury 
wolnej, niepodległej Polski. Zaszczytne I miejsce jury konkursowe 
przyznało w kategorii Wieniec Współczesny – kompozycje.

G.K.

Nagrodzono wieniec 
dożynkowy

Ceremonia przekazania wieńca dożynkowego gospodarzom - Agnieszce i Mariuszowi 
Makuchom.

Nagrodzony wieniec wraz z jego autorką - Kazimierą Gugułą.
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Dożynki w sołectwie Przeciszów w tym 
roku odbyły się w niedzielę, 26 sierpnia. 
Msza święta dziękczynna była odprawiona 
przed południem w kościele parafialnym, 
a część oficjalna miała miejsce tradycyjnie 
na stadionie sportowym LKS Przeciszovia. 
Gospodarzami dożynek byli Dorota i Kazi-
mierz Całusowie. Organizatorami dożynek 
był Urząd Gminy w Przeciszowie, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Przeciszowie oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich w Przeciszowie.

Po mszy nastał czas celebrowania uro-
czystości, których punktem kulminacyjnym 
był ceremoniał dożynkowy. Tegoroczni 
gospodarze otrzymali z rąk pań z KGW w 
Przeciszowie tradycyjny wieniec i chleb 
dożynkowy. Chleb otrzymali także wójt 
Bogdan Cuber i przewodnicząca Rady 
Gminy Przeciszów Anna Momot oraz sołtysi 
Władysław Kozub i Krzysztof Gałuszka.

Po części obrzędowej przemawiał wójt  
naszej gminy, który podziękował rolnikom 
za ich ciężką, ale jakże potrzebną pracę. 

Następnie rozpoczęła się część artystycz-
na podczas, której wystąpił zespół śpiewa-
czy Same Swoje, dzieci z Przedszkola nr 2 w 
Przeciszowie, zespół Śpiewające Jeziora, a 
także wysłuchaliśmy koncertu w wykona-
niu orkiestry dętej z Osieka. Na zakończenie 
Angelina Pawul, licencjonowana instruk-
torka przeprowadziła zajęcia pokazowe 
Zumba Fitness dla dorosłych i dzieci.

Po części artystycznej rozpoczęła się 
zabawa taneczna z zespołem Ameryka, któ-
ra potrwała do późnych godzin nocnych.

Podczas niedawnej imprezy malowano 
dzieciom twarze, które mogły korzystać 
m.in. ze skręcanych baloników. Każdy z 
nas mógł odwiedzić boisko pszczelarskie i 
spróbować miodu z Pasieki nad Wisłą

Dożynki to jeden z najpiękniejszych 
dni w roku każdego rolnika. To radość i 
odpoczynek po ciężkiej pracy. W okazałych 
i misternie wykonanych wieńcach dożynko-
wych, kryje się nie tylko radość z pomyślnie 
zakończonych żniw, ale też wdzięczność za 
zbiory, a przede wszystkim mozolna praca 
i codzienna troska mieszkańców wsi oraz 
ich głębokie przywiązanie do narodowej 
tradycji.

Podziękowania

W imieniu Organizatorów dzięku-
jemy sponsorom i wszystkim, którzy 
pomogli przy organizacji dożynek w 
Przeciszowie: Gospodarzom Dożynek 
– Dorocie i Kazimierzowi Całusom, Pie-
karni Cukierni Maja -Tomasz i Kazimierz 
Stańczyk ze Spytkowic, Piekarni Jolanta 
Hajduk, Magdalena Hajduk-Jurczyk 
z Przeciszowa, Piekarni Senderów ze 
Spytkowic, Kwiatosferze Katarzyna 
Trębacz, Kierownikowi Gminnego Zakła-

du Wodociągów i Kanalizacji Józefo-
wi Śliwie z pracownikami, Sołtysowi 
sołectwa Przeciszów Władysławowi 
Kozubowi, Sołtysowi sołectwa Las 
Krzysztofowi Gałuszce, Zespołowi Same 
Swoje z Przeciszowa, Kołu Gospodyń 
Wiejskich w Przeciszowie, Samorządo-
wemu Przedszkolu nr 2 w Przeciszowie, 
Zespołowi Śpiewające Jeziora, uczest-
niczkom Zumba Fitness i trenerce Ange-
linie Pawul, Pszczelarstwu Wiesława 
i Zygmunt Kurzak, Mari Wilczak, Zofii 
Niemiec; Piotrowi Tobiczykowi, Halinie 
i Andrzejowi Stokłosom, Zbigniewowi 
Gil, Bogdanowi Tokarzowi, Piotrowi 
Skrobacz, Jerzemu Michałkowi, pra-
cownikom porządkowym urzędu gminy 
oraz Bogdanowi Bartusiowi i Andrzejowi 
Szatan a także wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji dożynek.

GBP w Przeciszowie

Plon nieśli w Przeciszowie

Podczas walnego zebrania delegatów Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które odbyło się 6 września 
w Oświęcimiu nasze delegatki z Przeciszowa wyróżniono Złotą 
Odznaką Honorową.

Delegatkami Koła nr 6 Przeciszów - Klub Seniora, były Weronika 
Łukasik, skarbnik koła, Maria Wilczak, przewodnicząca koła. Na 
zebraniu tym za szczególne zasługi i 20-letnią działalność koła, 
uchwałą Zarządu Głównego PZERiI panie wyróżniono Złotą 
Odznaką Honorową.

Odznaczenia wręczył przewodniczący PZERiI okręgu Bielsko-
Biała oraz przewodnicząca oddziału oświęcimskiego PZERiJ.

Dziękując za wyróżnienie, Maria Wilczak podkreśliła, że jest to 
zasługa działalności wszystkich członków koła. l

Złote odznaki dla 
emerytówPodziękowania

Kierownictwo Zespołu Śpiewaczego 
Same Swoje wraz z członkiniami skła-
dają gorące podziękowania Wójtowi 
Gminy Bogdanowi Cuberowi i jego 
małżonce oraz Gospodarzom Dożynek: 
Dorocie i Kazimierzowi Całusom, za 
pełne serdeczności i ciepła przyjęcie 
w Dożynkowy Dzień.

Zespół Same Swoje

Przedstawiciele władz gminy, sołtysi wraz z paniami z KGW już po ceremonii dożynkowej.
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wywiad z Franciszkiem Frączkiem

- Został Pan wybrany trzeci raz z rzę-
du przewodniczącym Rady Gminy w 
Przeciszowie. Proszę powiedzieć, czym 
obecnie żyje Rada i jakie stawia sobie 
cele? Czy przez okres minionych lat 
kadencji zaplanowane przedsięwzięcia 
zostały w pełni zrealizowane?

Cele jakie sobie wyznaczyliśmy nie 
zostały do końca zrealizowane. Myślę, że z 
różnych powodów, choć najważniejsze to 
pieniądze. Na terenie naszej gminy nie ma 
dużych firm, a więc i podatków płynących 
do gminy. Wobec tego trudności finan-
sowe istnieją, a nasze potrzeby były, są i 
będą, może nawet większe niż dawniej. W 
obecnej chwili największym wyzwaniem 
dla naszego samorządu jest i również w 
przyszłości będzie kanalizacja. Powiedz-
my sobie szczerze, że gmina tego zadania 
samodzielnie nie udźwignie. Jeśli nie pozy-
skamy pieniędzy z zewnątrz, to na pewno 
nie zrealizujemy tej inwestycji. Za nami jest 
pierwszy etap zadania z budową rurociągu 
przesyłowego z przepompowni z Podlesia 
do Oświęcimia i oczywiście kanalizacja Pod-
lesia. Teraz przymierzamy się do kanalizacji 
wzdłuż ulicy Długiej do granicy Piotrowic i 
Polanki Wielkiej. Na ten cel mamy zgroma-
dzone ok. 2 min zł, ale niestety potrzeby są 
o wiele większe, gdyż oscylują w granicach 
od 8 do 10 min zł. Już złożyliśmy wnioski o 
współfinansowanie inwestycji ze środków 
unijnych. Decyzje możemy poznać nawet 
i w trzecim kwartale tego roku. Jednak 
należy pamiętać, iż mamy wykonaną doku-
mentację projektową, która jest podstawą 
do dalszych zabiegów o tak potrzebne 
pieniądze. Nie poddamy się w staraniach 
i zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby 
kanalizację gminy Przeciszów doprowadzić 
do szczęśliwego finału.

- Mówił Pan o celach, które w minio-
nych kadencjach nie zostały zrealizowa-
ne. Co do nich jeszcze można zaliczyć?

Na pewno spodziewaliśmy się więcej 
wykonanych inwestycji drogowych. Pro-
blemem dla nas jest droga krajowa, która 
prowadzi przez Przeciszów, zwłaszcza dla 
tych przeciszowian, którzy mieszkają w 
pobliżu tej trasy. Od lat ślemy monity o 
poprawę jej stanu technicznego. Innym 
traktem wymagającym szybkiego remontu 
jest droga powiatowa w Piotrowicach. Nie-

pokojem na pewno napełnia nas także fakt, 
że spada i to drastycznie przyrost naturalny 
mieszkańców. Mamy ładne szkoły, przed-
szkola, a dzieci jest coraz mniej.

- Jak wygląda różnica w przypadku 
ilości narodzin dzieci obecnie i na przy-
kład 10 lat temu?

Przed dziesięcioma laty, było w szkołach 
o około 80 dzieci więcej. Dla przykładu 
podam, że szkoła w Piotrowicach ma taki 
właśnie współczynnik. Bardzo spadła 
ilość narodzin i to jest niepokojące. Różne 
są tego przyczyny. Zaobserwowałem, 
że młode małżeństwa zmieniają miejsce 
zamieszkania i opuszczają Przeciszów. 
Wracając jeszcze do problemów, to byłem 
przekonany, że samorządy będą miały wię-
cej do powiedzenia niż w chwili obecnej. 
Mówię nie z przekorą, ale z perspektywy 
lat, jest coraz więcej obwarowań różnego 
typu. Czujemy, że nie jesteśmy do końca 
gospodarzami we własnym domu. Coraz 
więcej jest obostrzeń, być może niektóre 
powinny mieć rzeczywiście miejsce, ale 
nam potrzeba przede wszystkim więcej 
autonomii na szczeblu lokalnym. Jest zbyt 
dużo w moim odczuciu sterowania central-
nego z zewnątrz, przede wszystkim jeśli 
chodzi o finanse. Do innych problemów, 
niezrealizowanych celów należy także zali-
czyć pozostawione w ziemi rury azbestowe, 
którymi płynie woda, niezrealizowana prze-
budowa kaplicy cmentarnej w Piotrowicach 
oraz niedoszły do skutku zakup działki pod 
boisko sportowe w Piotrowicach.

- Jest Pan mieszkańcem Piotrowic. Na 
początku łat 90. pojawiły się właśnie w 
Piotrowicach tendencje separatystycz-
ne, mające na celu odłączenie tego 
sołectwa od Przeciszowa. Czy może-
my obecnie mówić w Radzie Gminy w 
Przeciszowie o tych tendencjach. Czy 
zostały one wyciszone? Proszę odpo-
wiedzieć na to pytanie z perspektywy 
przewodniczącego Rady, jak i mieszkań-
ca Piotrowic.

Istotnie w kadencji 1990-1994 były takie 
tendencje. Sołectwo Piotrowice starało 
się o odłączenie. Ten projekt upadł może i 
dlatego, że za mało mielibyśmy pieniędzy 
do podziału. Wtedy nie byłem radnym, 
ale interesowałem się tym zagadnieniem. 
Nasza delegacja udała się do Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i tam w jednym z 
departamentów zostaliśmy przekonywani, 
że jako jednostka samorządowa bylibyśmy 
zbyt mali. Mieszkańcy Piotrowic poznali 
nasze przesłanki i jak sądzę zostały one 
przez nich zaakceptowane. W tych czasach 
pojawił się pomysł, który jest nadal realizo-
wany w Radzie, że budżet gminy, po odli-
czeniu wydatków wspólnych jest dzielony 
proporcjonalnie do ilości mieszkańców w 
poszczególnych sołectwach, czyli w sto-
sunku 1:2. Dzięki zrozumieniu problemu 
przez radnych wszystkich kadencji oraz 
wójta możemy dzielić w ten właśnie spo-
sób naszymi wspólnymi pieniędzmi. Mam 
nadzieję, że to się nie zmieni. Tym bardziej, 
że jest to uświęcone wieloletnią tradycją.

- Jak Pan ocenia minione wybory 
samorządowe?

Z perspektywy lat nie chciałbym nikogo 
oceniać. Połowę radnych obecnej kadencji 
stanowią, że tak powiem weterani. Są mniej 
i bardziej doświadczeni. Jestem przeko-
nany, że każdy radny będzie pracował dla 
dobra naszej gminy. Zrobię wszystko, aby 
budować a nie burzyć i tego właśnie życzę 
sobie i innym radnym. Moim celem jest 
integrować sołectwa a nie dzielić. Chciał-
bym podkreślić dobrą współpracę pomię-
dzy mną i wójtem. Myślę, że i w tej kadencji 
będzie możliwe wspólne rozwiązywanie 
problemów.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka

Budować i integrować
Redakcja wGP podjęła decyzję, iż w tym wydaniu naszego kwartalnika wyjątkowo przypomnimy Czytelnikom wywiad, 

jaki przeprowadzono i opublikowano w roku 2007 (nr 1/2007) z Franciszkiem Frączkiem, wtedy przewodniczącym Rady 
Gminy Przeciszów. w ten sposób chcemy jednym przybliżyć, a innym przypomnieć postać śp. Franciszka Frączka, który 
zmarł nagle we wrześniu. na ten temat piszemy obok. zachęcamy do lektury.
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W sobotę, pierwszy dzień września 
pożegnaliśmy Franciszka Frączka, który 
odszedł od nas na zawsze. Jego śmierć 
była zaskoczeniem i łączyła się z bólem, 
niedowierzaniem i smutkiem. Świętej 
pamięci Franciszek był wielce oddanym 
lokalnej społeczności samorządowcem, 
pełniącym swe ważne funkcje od pierw-
szej połowy lat 70, aż do czasów nam 
najbliższych. Był człowiekiem dobrym, 
pogodnym, służącym dobrą radą, oazą 
spokoju i wsparcia dla wielu. Będzie nam 
Go brakować! Spoczywaj w pokoju!

Mszę świętą żałobną poprowadził ks. 
proboszcz Jan Kordaczka z parafii pw. 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w 
Piotrowicach. W ostatniej drodze śp. Fran-
ciszka Frączka uczestniczyło prócz rodziny 
i najbliższych wiele osób. Wśród nich zna-
leźli się m.in. przedstawiciele władz gminy, 
radni, sołtysi, reprezentacje organizacji 
i stowarzyszeń, kierownicy i dyrektorzy 
jednostek gminnych. Wśród osób, które 
żegnając, wspomniały zmarłego, był wójt 
Bogdan Cuber.

- Przypadł mi dzisiaj w udziale smutny 
obowiązek pożegnania w imieniu władz 
samorządow ych gminy Przeciszów śp. 
Franciszka Frączka. Każde pożegnanie, a 
szczególnie to ostatnie skłania do zadumy 

Ostatnie pożegnanie
i refleksji. Wspominamy wszystkie sprawy i 
działania, które łączyły nas ze śp. Francisz-
kiem Frączkiem. Było ich bardzo wiele i trudno 
byłoby je wszystkie wymienić. śp. Franciszek 
Frączek przez lata włączał się do pracy na 
rzecz lokalnej społeczności. Był zaanga-
żowany m.in. w działalność społecznych 
komitetów, stowarzyszeń, organizacji. Od 
1973 roku  pełnił wiele funkcji: radnego Rady 
Gminy Przeciszów, członka zarządu gminy, 
a w latach 1998–2010 przewodniczącego 
Rady Gminy Przeciszów. W wykonywaniu 
swych obowiązków dokładał wszelkich sta-
rań, aby wykorzystać okazane Mu zaufanie 
Mieszkańców, których pragnął być godnym 
reprezentantem. Pełnione przez niego funkcje 
świadczą o tym, że był osobą szanowaną i 
docenianą za działalność społeczną. Jego 
odejście jest wielką stratą dla społeczności 
gminy Przeciszów – mówił z przejęciem wójt 
Bogdan Cuber.

śp. Franciszka Frączka pożegnał także 
przemówieniem nad grobem przyjaciela 
były, wieloletni wójt naszej gminy Józef 
Klimczyk. Przez lata obaj współpracowali 
i wypracowywali drogi rozwoju gminy 
Przeciszów.

Zasłużonego mieszkańca naszej gminy 
żegnały prawdziwe tłumy. Z pewnością 

pozostanie On w naszej pamięci już na 
zawsze.

Franciszek Frączek urodził się w 1949 
roku w Piotrowicach. Miał żonę Halinę i dwo-
je dzieci, Sławomira i Edytę. Z wykształcenia 
był ślusarzem. Przed odbyciem zasadniczej 
służby wojskowej pracował w Zakładach 
Chemicznych Oświęcim - Gazy Techniczne. 
Po powrocie z wojska rozpoczął pracę w 
Kółku Rolniczym, gdzie był dyspozytorem, 
kierownikiem, wiceprezesem. Był długolet-
nim radnym. Pracę w samorządzie rozpo-
czął w 1974 roku, gdzie do 1990 roku pełnił 
funkcję radnego w Gromadzkiej Radzie 
Narodowej w Przeciszowie. Po czterech 
latach przerwy wystartował w wyborach 
i w 1994 roku został radnym, ale już Rady 
Gminy Przeciszów. Przez cztery kadencje 
był radnym gminnym, a przez trzy prze-
wodniczącym Rady Gminy Przeciszów. Od 
najmłodszych lat działał w organizacjach. 
Był przewodniczącym Związku Młodzieży 
Wiejskiej w Piotrowicach. Włączył się także 
w pracę m.in. Komitetu Budowy Przed-
szkola w Piotrowicach, Domu Nauczyciela 
w Piotrowicach, zaangażował się w gazyfi-
kację rodzinnego sołectwa. Pasjonował się 
turystyką, sportem a w szczególności piłką 
nożną i skokami narciarskimi.

(ryt)

W ramach ogólnopolskiej akcji pre-
wencyjnej „Bezpieczna droga do szko-
ły”, przeprowadzono 7 września happe-
ning, w którym udział wzięli uczniowie 
szkoły podstawowej w Przeciszowie, 
ucharakteryzowani na ofiary wypadków 
drogowych. Akcję zainicjowaną przez 

małopolską policję, objął honorowym 
patronatem wojewoda małopolski.

Uczniowie, upozorowani jako ofiary 
wypadku wraz z przedstawicielami policji 
z Oświęcimia, zatrzymywali na ulicy Szkol-
nej kierowców, którzy byli kontrolowani. 

Bezpieczna droga do szkoły Kierowcy, którzy jechali zgodnie z prze-
pisami otrzymywali z rąk dzieci podzię-
kowania, znaczek wzorowego kierowcy 
oraz zawieszkę do samochodu. Z kolei 
ci, kierujący pojazdem, którzy popełnili 
wykroczenie otrzymali znaczek ze smutna 
minką, a także musieli wysłuchać krótkiej 
prelekcji na temat obowiązku respektowa-
nia przepisów w ruchu drogowym, ponie-
waż ich nie przestrzeganie, pośpiech czy 
chwila roztargnienia za kierownicą, może 
skończyć się tragicznie. 

Po minach kierowców, którzy zostali uka-
rani za popełnione wykroczenie wyraźnie 
było widać, że niezwykle realistyczna cha-
rakteryzacja dzieci wywarła na nich wraże-
nie i zrozumieli, że przekaz happeningu był 
skierowany właśnie do nich.

Działania te miały na celu uświado-
mienie kierowcom jak ważne jest prze-
strzeganie przepisów ruchu drogowego, 
a brawurowa jazda może doprowadzić 
do tragedii, czego przykładem miały być 
dzieci upozorowane na ofiary wypadku. 
W naszej szkole akcja została przepro-
wadzona w ramach konkursu Odblasko-
wa Szkoła. l

Uczniowie szkoły w Przeciszowie, ucharakteryzowani na ofiary wypadku drogowego, 
wzięli udział w akcji, która miła uświadomić kierowcom skutki nieodpowiedzialnej jazdy.
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- Obiekty sportowo-rekreacyjne są bardzo 
potrzebne w naszej gminie. Szkoły przed laty 
nie mogły się pochwalić dogodnymi warun-
kami do uprawiania sportu, czy prowadzenia 
nauki wychowania fizycznego. W poprzed-
nich kadencjach władze samorządowe 
inwestowały w konieczną rozbudowę szkół. 
Pozyskaliśmy środki zewnętrzne i dlatego 
obiekty sportowe zmieniają i nadal zmieniać 
będą swoje oblicze. Postaramy się, aby w 
pobliżu każdej szkoły znalazły się bieżnia, 
rzutnia, skocznia, boisko wielofunkcyjne tak, 
aby wszyscy uczniowie mieli taką samą szan-
sę na rozwój fizyczny. Mamy jeszcze plany 
dotyczące tzw. Orlików Zimowych w gminie 
Przeciszów. Jest nam potrzebne zimą otwarte 
lodowisko. W Piotrowicach LKS nie posiadał 
boiska, a teraz już jest. Z boiska tego korzy-
stają szkoły i Szkółka Piłkarska. Oczywiście 
gmina wykonała ogrom pracy, ale nie można 
zapominać o zaangażowaniu działaczy spor-
towych. Z tego miejsca dziękuję. Powstały 
również przy przedszkolach place zabaw, z 
których licznie korzystają dzieci nie tylko pod 
opieką nauczycieli, ale również rodziców. Te 
obiekty w najbliższym czasie będzie czekała 
modernizacja, szczególnie jeśli chodzi o 
wymianę nawierzchni na bezpieczniejszą – 
akcentuje wójt Bogdan Cuber.

Jednym z przykładów zaangażowania 
władz naszej gminy w rozbudowę bazy 
sportowo-rekreacyjnej jest otwarcie w peł-
ni wykonanego już kompleksu sportowego, 
który powstał przy Szkole Podstawowej nr 
1 w Przeciszowie.

Projekt tego kompleksu sportowego 
wykonano w latach 2011-2012, a prace zre-
alizowano etapami. Jako pierwsze powstało 
boisko do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne 
do gry w koszykówkę i piłkę siatkową, 
a także wykonano ogrodzenie obiektu, 
drenaż boisk oraz położono chodnik. Te 
wszystkie prace zrealizowała w roku 2012 
firma Drog-Bud z Wieliczki. Koszt tego 
zadania inwestycyjnego wyniósł 1 mln 
068 tys. zł. Został on pokryty ze środków 
pochodzących z dofinansowania, a także 
z budżetu gminy. 333 tys. zł otrzymaliśmy 
w ramach programu Orlik – Moje Boisko 
2012 z województwa małopolskiego oraz 
500 tys. zł również z programu Orlik – Moje 
Boisko 2012, przekazane bezpośrednio z 
budżetu państwa. Nasze zaangażowanie 
finansowe w tym przypadku wyniosło 235 
tys. zł. Roboty zakończono w listopadzie 

2012 roku. Dodatkowo został dobudowany 
do Orlika budynek szatniowo-sanitarny, 
który stał się dopełnieniem tego obiektu 
sportowo-rekreacyjnego.

W kolejnych latach gmina wykonała na 
tym kompleksie przyłącza energetyczne 
za kwotę 23 tys. zł oraz wybudowała dro-
gę dojazdową do boiska o długości 40 m 
i szerokości 5 m za sumę 150 tys. zł. Prace 
zakończono w lipcu 2013 roku.

W roku 2016 prowadzono kolejne pra-
ce na tym obiekcie. Wykonano remont 
zadaszenia i dokonano jego przedłużenia, 
łącząc dwa budynki socjalne. Koszt zadania 
zamknął się w kwocie 32 tys. zł.

Ostatni etap prac związany z komplek-
sem sportowo-rekreacyjnym przy szkole w 
Przeciszowie zrealizowano w tym roku. W 
ramach zakończonej w sierpniu inwestycji 
wykonano bieżnię trzytorową o nawierzch-
ni poliuretanowej, skocznię w dal, rzutnię 
do pchnięcia kulą, betonowy stół do tenisa 
stołowego, ogrodzenie panelowe, ławki 
stalowo-drewniane z oparciem, stalowe 
stojaki na rowery. Ponadto wybudowano 
drogę manewrową z kostki betonowej oraz 
kolejną część ogrodzenia panelowego.

Gmina, na wykonanie tej inwestycji 
pozyskała środki finansowe z Programu 
Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 
2014-2020 w ramach Europejskiego Fundu-
szu Morskiego i Rybackiego, i uzyskała dofi-
nansowanie w kwocie 195 tys. zł. Z naszego 

budżetu trafiło na to zdanie ok. 40 tys. zł, 
czyli ogółem koszt tego przedsięwzięcia 
zamknął się w sumie 254 tys. zł. Inwestycję 
zrealizowała firma budowlana Soła sp. z o.o. 
z Oświęcimia. Oficjalne otwarcie w pełni 
wybudowanego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 
1 w Przeciszowie nastąpiło 3 września.

Globalny koszt wszystkich etapów tej 
inwestycji zamknął się w kwocie 1 mln 
528.240 zł, z czego środki własne to suma 
ok. 500 tys. zł. Reszta, czyli blisko 1 mln zł 
pochodziła z dofinansowania.

Zaangażowanie naszej gminy w zaspo-
kajanie potrzeb mieszkańców w zakresie 
sportu i rekreacji nabrało tempa w ostat-
nich latach. O tym może również świadczyć 
remont nawierzchni boiska LKS Przeciszo-
via w Przeciszowie, który wykonano w 2011 
roku. Koszt tego zadania wraz z odnową 
parkietu na sali gimnastycznej przy klubie 
wyniósł 56.840 zł.

W 2012 roku wykonano projekt przebu-
dowy kompleksu sportowego przy ul. Pod-
lesie w Przeciszowie, czyli w pobliżu boiska 
LKS Przeciszovia. Jego koszt wyniósł 59 tys. 
zł. W ramach projektu w 2018 roku nasza 
gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 
wykonania części obiektów przewidzianych 
w projekcie, takich jak boisko wielofunk-
cyjne i kort do tenisa ziemnego. Wniosek 
został pozytywnie zaopiniowany przez 
Radę Programową Doliny Karpia w Zatorze. 

Gmina stawia na sport
od wielu lat obserwujemy w naszej gminie stopniowy i systematyczny rozwój obiektów sportowych i sportowo-

rekreacyjnych, które już powstały i będą budowane wokół szkół, przedszkoli, obiektów komunalnych jak i klubów 
sportowych. Jest to podyktowane potrzebami dzieci, uczniów, ale i nie tylko, gdyż z tych obiektów mogą korzystać 
wszyscy zainteresowani aktywnym wypoczynkiem mieszkańcy naszej gminy.

Dwa nowopowstałe przy szkole w Przeciszowie obiekty lekkoatletyczne dopełniły budo-
wy kompleksu sportowego.
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Koszt zaplanowanego zadania zamknie się 
kwotą 339 tys. zł i zostanie dofinansowany z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
kwocie 216.300 zł. Resztę potrzebnej kwoty 
dołoży gmina z własnego budżetu. Realiza-
cja tego zadania inwestycyjnego nastąpi 
prawdopodobnie w przyszłym roku.

W pobliżu kompleksu LKS Przeciszovia 
gmina zaplanowała również budowę boiska 
do gier zespołowych, bieżnię, skocznie i 
rzutnię oraz inne obiekty niesportowe.

Kolejna nasza szkoła może pochwalić się 
stopniowo i sukcesywnie rozbudowywaną 
bazą sportową. W roku 2012 wykonano 
projekt na budowę kompleksu sportowego 
przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimna-
zjalnych w Piotrowicach, obecnie Szkoły 
Podstawowej w Piotrowicach. Jego koszt 
42.843 zł został pokryty z budżetu gminy. W 

ramach tego projektu złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie zaplanowanego zadania 
inwestycyjnego z Programu Operacyjnego 
Ryby na lata 2007-2013. W wyniku tego 
gmina uzyskała dofinansowanie i wykonała 
pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę 
nożną wraz z odwodnieniem, a także ogro-
dzenie obiektu, wiaty grillową i rowerową, 
ogrodzenie budynku szkoły oraz parking. 
Całość zrealizowanego zadania zamknęła 
się kwotą 722.608 zł, a na dofinansowanie 
złożyła się suma 443 tys. zł.

W roku 2017 kontynuowano prace, 
które przewidziano w projekcie budowy 
kompleksu sportowego przy szkole w 
Piotrowicach. Gmina w tym czasie złożyła 
wniosek w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i 
otrzymała dofinansowanie na kwotę 103 
tys. zł, przy globalnym koszcie zadania 

wynoszącym 162 tys. zł. W ramach tego 
zadania inwestycyjnego wybudowano kort 
tenisowy i boisko wielofunkcyjne.

W planach na najbliższy czas gmina 
ujęła przeniesienie drogi pomiędzy szkołą 
a boiskiem piłkarskim, co zostało już ujęte 
w nowym Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Przeciszów. Ponadto 
zaplanowano na tym szkolnym obiekcie 
sportowym wykonanie bieżni, skoczni, 
rzutni, oświetlenia oraz trybun dla publicz-
ności.

Nasza gmina nie zapomina również o 
potrzebach najmłodszych mieszkańców, 
o czym może świadczy budowa placów 
zabaw. W roku 2011 wykonano projekt 
ogólnodostępnych placów zabaw wraz z 
miejscami postojowymi przy przedszko-
lach w Piotrowicach i Przedszkolu Nr 1 w 
Przeciszowie i plac Zabaw przy Przedszkolu 
Nr 2 w Przeciszowie. Projekt ten uzyskał 
dofinansowanie ze środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2018 
Oś Lider Odnowa i Rozwój Wsi. Wartość 
całego zadania zamknęła się w kwocie 407 
tys. zł z czego dofinansowanie, jakie do nas 
trafiło to suma 265 tys. zł. Gmina wydatko-
wała na ten cel z budżetu 142 tys. zł.

W ramach tego projektu wykonano pla-
ce zabaw wraz miejscami parkingowymi 
przy przedszkolu nr 1 w Przeciszowie, 
Piotrowicach oraz plac Zabaw przy Przed-
szkolu nr 2 w Przeciszowie.

Obecnie gmina jest w trakcie realizacji 
placu zabaw obok Domu Ludowego w 
Lesie. Projekt uzyskał dofinansowanie z 
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 
na lata 2014-2020 w kwocie 98 tys. zł. Koszt 
całego zadania to 116.341 zł. Ten projekt 
będzie realizowany jesienią tego roku.

Ryszard Tabaka

Z początkiem roku szkolnego oddano 
do użytku nowe obiekty lekkoatletycz-
ne, które powstały przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Przeciszowie. Są to bieżnia, 
skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą 
oraz stół kamienny do tenisa, które two-
rzą i dopełniają już gotowy kompleks 
sportowy.

Symbolicznego przecięcia wstęgi doko-
nali: wójt Bogdan Cuber, przewodnicząca 
Rady Gminy Przeciszów Anna Momot oraz 
sekretarz Urzędu Gminy w Przeciszowie 
Dorota Nykiel-Urban (na zdjęciu). W uroczy-
stym oddaniu do użytku obiektów wzięli 
udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i 
radni gminni.

Inaugurujący, ponad pięciometrowy 
skok, oddał uczeń Adrian Kozak.

Te nowe obiekty lekkoatletyczne są ostat-
nim, brakującym ogniwem kompleksu, 

którego powsta-
nie zainicjowano 
w roku 2012 budo-
wą dwóch boisk 
wielofunkcyjnych 
w ramach progra-
mu Orl ik .  Próc z 
skoczni, bieżni i 
rzutni znajduje się 
tam stół do tenisa, 
ławeczki, stojaki do 
rowerów, a całość 
ogrodzono.

- Cieszymy się z 
nowych obiektów, 
które dopełniły cały 
już kompleks sportowy. Stał się on doskonałą 
bazą do prowadzenia zajęć z wychowania 
fizycznego oraz rekreacyjnych w szkole. Ten 
obiekt dostaliśmy od gminy w prezencie. 
Realizowane zadanie inwestycyjne nie koli-

Będziemy rozwijać lekkoatletykę dowało z pracą szkoły, ponieważ wykonano 
je podczas wakacji. Kompleks ten posłuży nie 

tylko uczniom, ale również mieszkańcom, 
gdyż myślę o organizacji zawodów gminnych 
– akcentuje Urszula Momot, dyrektor SP nr 
1 w Przeciszowie

(ryt)

Budowę kompleksu sportowego w szkole w Piotrowicach zapoczątkowało powstanie 
boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego.
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Co słyChać u Cyklistów?
7 lipca Odbył się kolejny XI Rajd Rodzinny 

– Zlot Rowerowy w Dolinie Karpia. Uczest-
nicy rajdu, których tym razem było ponad 
500, nie opłacali części kosztów uczestnic-
twa. Rajd był podzielony na 3 trasy: mini 
(najkrótsza) midi (średnia), maxi(najdłuż-
sza). Każdy mógł sobie wybrać dowolną 
trasę i przejechać ją w dowolnym tempie 
ze startem i metą na stadionie LKS Prze-
ciszovia, gdzie przeprowadzono konkursy 
i losowanie nagród na zakończenie rajdu. 
Wszyscy chętni mogli jechać w jednej dużej 
grupie na trasie midi z pilotażem policji, 
strażą pożarną, służbą medyczną, którym 
dziękujemy za zabezpieczenie rajdu.

15 lipca Wycieczka rowerowa do mini 
ZOO w Inwałdzie, gdzie udało się 9 naszych 
członków, przejeżdżając trasę w sumie ok. 
42 km.

22 lipca W tym dniu wybraliśmy się 
w godzinach rannych na Wiślaną Trasę 
Rowerową udając się do Krakowa, gdzie 
dotarliśmy o godz.12,30 na Rynek. Po 
pamiątkowym zdjęciu na tle sukiennic, sto-
jąc przy pomniku Mickiewicza, zrobiliśmy 
sobie pamiątkowe zdjęcie. Następnie każdy 
miał wolny czas do spacerów, odpoczynku 
i zwiedzania. Po południu wyjechaliśmy z 
krakowskiego Rynku pod kopiec Kościuszki 
gdzie na stacji benzynowej czekał na nas 
bus z naszą nieodzowna przyczepą.

27-28 lipca To kolejna dwudniowa 
wycieczka, tym razem na Słowację do miej-
scowości Żabokreky, w pobliżu Martina. 
To była bezpłatna impreza finansowana 
przez stowarzyszenie Dolina Karpia, w 
ramach wspólnego partnerskiego pro-
jektu ze Słowakami pn. „Szlak Rowerowy 
w Dolinie Karpia”. 27 lipca wyjechaliśmy z 
Przeciszowa busem z rowerami na przycze-
pie. Po przybyciu na Słowację, przywitaniu 
się i wspaniałym obiedzie, wspólnie z kilku-
nastoosobową grupą Słowaków udaliśmy 
się na 36-kilometrową trasę, rozciągająca 
się po płaskim terenie u podnóża Tatr. Po 
drodze poczęstunek w gospodarstwie rol-
nym polegał na spożyciu różnych serów i 
produktów mlecznych.

Po uroczystej kolacji, przeciągającej się 
do późnych godzin wieczornych, udaliśmy 
się autokarem na miejsce zbiorki, skąd 
rozpoczęliśmy 26-kilometrowy rajd pieszy 
po górach, zaliczając szczyty Słowackiego 
Parku Narodowego Wielkiej Fatry. Po szczę-
śliwym zejściu z gór, zmęczeni mogliśmy 
tylko wsiąść do busa, żeby wrócić do Polski. 
Podczas rajdu cykliści mogli poznać bur-
mistrza Zatora, Mariusza Makucha, który 
zintegrował się z nami, dotrzymując tempa 
w trakcie rajdu rowerowego.

10-11 sierpnia To rewizyta Słowaków 
u nas, których gościliśmy przez dwa dni 
objeżdżając dolinę karpia, wyznaczonym 
czerwonym szlakiem rowerowym. W każdej 
gminie byliśmy częstowani przysmakami 
produktów lokalnych Doliny Karpia i jak 
się wszyscy domyślają w Przeciszowie i 
w Domu Ludowym w Lesie miłe panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich częstowały nas 
żurkiem po przeciszowsku, który wszystkim 
bardzo smakował, a panie z KGW zostały 
nagrodzone oklaskami. Na miejscu przywi-
tał nas również wójt Bogdan Cuber, który 
opowiedział Słowakom o naszej gminie. 
W rajdzie uczestniczyło 20 Słowaków i 25 
naszych cyklistów.

15 sierpnia Kolejny rok byliśmy organi-
zatorami Rajdu Rowerowego po Dolinie 
Karpia w ramach VII Targów Turystycznych 
w Zatorze. Grupa ok. 60 osób przejechała z 
Rynku na komercyjne łowisko wędkarskie w 
Palczowicach, gdzie wszyscy zostali poczę-
stowani wędzonym karpiem, a następnie 
udaliśmy się na stawy hodowlane Przeręb, 
gdzie skorzystaliśmy w oferty ornitologów 
podglądając życie ptaków. Popołudniu 
powróciliśmy na rynek w Zatorze, gdzie 
braliśmy udział w losowaniu nagród i w tym 
roku szczęście też nas nie ominęło.

24 sierpnia W tym dniu 26 cyklistów 
uczestniczyło w Rajdzie Nocnym. Wystar-
towaliśmy o godz. 19:00 spod apteki w 
Przeciszowie i jeszcze przy zapadającym 
zmroku rozpoczęliśmy przejazd drogami 
gminy Przeciszów, Zator, Spytkowice, 
zajeżdżając do Ośrodka Wypoczynkowe-
go Karpik, gdzie o godz. 22:00 zostaliśmy 
poczęstowani bardzo dobrą kwaśnicą z 
zamówionym wcześniej podwójnym żeber-
kiem. Po tej kolacji trudno było jechać dalej, 
ale znanymi nam ścieżkami przyjechaliśmy 
na miejsce startu w Przeciszowie, gdzie 
część naszych członków przesiadła się na 
samochody i wszyscy udaliśmy się na spo-
czynek do domów.

9 września W tym dniu przyjechało do 
nas 29 cyklistów z Bielska-Białej, których 
zapoznaliśmy z trasami rowerowymi w 
Dolinie Karpia, przekazując im najnowsze 
mapy z naniesionymi tam trasami rowero-
wymi. Grupa nasza, wraz z gośćmi liczyła 48 
osób i została podzielona na dwa zespoły. 
Pierwszy przejechał całą trasę Szlaku 
Rowerowego Doliny Karpia tj. 86 km, zaś 
drugi zespół krótszą bo tylko niecałe 40 
km. W Palczowicach, gdzie zjechaliśmy 
wszyscy razem, zasponsorowaliśmy karpia 
wędzonego.

Opracował Jan Kajdas

Mieszkaniec Piotrowic Dawid Rataj-
czak, który od lat odnosi sukcesy w 
kolarstwie typu handbrake (konstrukcja 
zbliżona do roweru poruszanego nie siłą 
własnych mięśni nóg, lecz rąk) zaliczył 
kolejny, wspaniały wynik. W dniach 
25-26 sierpnia odbyły się X Mistrzo-
stwa Polski Osób Niepełnosprawnych 
w Kolarstwie Szosowym na trasie Rzyki 
– Nidek – Wieprz. Nasz reprezentant 
wywalczył dwa brązowe medale!

Dawid kilka lat temu uległ nieszczęśliwe-
mu wypadkowi, który niestety pozbawił go 
władzy w nogach i od tego czasu porusza 

się na wózku inwalidzkim. Jednak były 
znakomity piłkarz nie dał za wygraną i od 
lat pokazuje nam wszystkim, że ma talent 
do sportu – w tym przypadku kolarstwa 
handbike. Stało się ono od czterech lat jego 
pasją, która pochłonęła go i wyznaczyła 
cel działania. Trenuje 5-6 razy w tygodniu, 
reprezentując na zawodach klub kolarski 
Passionbike Oświęcim. Ciężkie treningi, 
praca i determinacja dały efekt na mistrzo-
stwach Polski w postaci dwóch zdobytych 
brązowych medali w kategorii H1 w wyści-
gu ze startu wspólnego na trasie Wieprz 
- Nidek oraz jazdy indywidualnej na czas 
w Rzykach.       (ryt)

Sukces Dawida w handbike
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W sympatycznej atmosferze, przy 
pięknej pogodzie i sporej frekwencji 
mieszkańców i przybyłych gości uczest-
niczyliśmy w wielu ciekawych wydarze-
niach podczas Święta Gminy Przeciszów. 
Wszystko rozegrało się na stadionie LKS 
Przeciszovia. 

Impreza rozpoczęła się w sobotę, 7 lipca 
od Zlotu Rowerowego w Dolinie Karpia, 
zorganizowanego w ramach Rodzinnych 
Rajdów Rowerowych. Projekt ten jest 
realizowany przy wsparciu finansowym z 
województwa małopolskiego. W rajdzie 
udział wzięły 532 osoby, które miały do 
wyboru trzy trasy. Na finiszu czekał na 
każdego uczestnika poczęstunek, pamiąt-
kowy medal oraz nagrody do wylosowania. 
Nagrody wręczał wójt naszej gminy oraz 
prezes TTR Cyklista. W tym dniu odbyły się 
również konkursy, zawody dla dzieci oraz 
festyn sportowy. Na zakończenie pierwsze-
go dnia święta, zabawę taneczną, trwającą 
do późnych godzin nocnych, poprowadził 
zespół Parasole New.

Niedzielne popołudnie, czyli drugi dzień 
Święta Gminy zaczęło się śpiewająco, czyli 
występami artystów, laureatów konkursu 
piosenki Majowe Śpiewanie 2018. Następ-
nie przed publicznością wystąpiły dzieci 
z zespołu Radkert, działającego przy GBP 
Przeciszów, które dały pokaz taneczny. Nie 
zabrakło również akcentu folklorystycz-
nego, gdyż na scenie zaprezentował się 
zespół Same Swoje, działający przy KGW 
w Przeciszowie. Po dawce pieśni ludo-
wych widownię rozruszały uczestniczki, 
biorące udział w zajęciach Zumba Fitness, 
które odbywają się w Domu Kultury w 
Przeciszowie. Można było zobaczyć rów-
nież brazylijską sztukę walki z elementami 
akrobatyki, gry, muzyki oraz tańca w wyko-
naniu grupy Capoiera Brasil z Oświęcimia. 
W trakcie przygotowań do koncertu Abba 
Show swoich możliwości w zumbie spróbo-
wały dzieci w wieku od 4 lat wzwyż.

Gwiazdą wieczoru był zespół ABBA 
Show. Perfekcyjne brzmienie, aranżację, 
prowadzenie koncertu oraz zachowanie na 
scenie do złudzenia przypominało wielką 
legendę ze Szwecji. Jako jedyni posiadają w 
swoich zbiorach wszystkie kopie kultowych 
kostiumów, w których pokazywała się ABBA 
podczas całej swojej kariery.

Jednak to nie był koniec atrakcji, gdyż na 
scenie pojawił się jeszcze Mariusz Kalaga 
& Trio. Piosenkarz, wykonawca estradowy 
obdarzony wspaniałym głosem, występuje 
jako solista ze swoim zespołem. Artysta 
dobrze radzi sobie z klasycznym reper-
tuarem muzyki rozrywkowej, a przede 

wszystkim piosenkami trafiającymi bezpo-
średnio do odbiorców.

Po koncercie uwieńczeniem Święta 
Gminy Przeciszów był tradycyjnie pokaz 
sztucznych ogni, który jeszcze bardziej 
podkreślił i wpłynął na nasz świąteczny 
nastrój. Całą imprezę sprawnie, z humorem, 
pełen pozytywnej energii poprowadził 
Tomasz Jesionka.

Imprezą towarzyszącą był mecz towarzy-
ski Orlik Yellow Club kontra Samorządowcy 
i działacze społeczni. Gra była zacięta, a 
kibiców, jak powiedział jeden z uczestników 
było więcej niż na najważniejszym meczu A 
klasy. Samorządowcy wygrali z Orlik Yellow 
Club 10:1. Bardzo dziękujemy zawodnikom 
obu drużyn za zaangażowanie i zorgani-
zowanie meczu, albowiem uświetnił on 
tegoroczne święto.

Dodatkowymi atrakcjami na Święcie 
Gminy Przeciszów były bezpłatne przejazdy 
Ciuchcią Beskidzką, malowanie twarzy i 
skręcanie baloników, oraz warsztaty garn-
carskie, które przeprowadziła Mira Sabato-
wicz z Galerii Bałysówka. Ponadto można 
było zobaczyć wystawę i sklejanie modeli 
kartonowych z Klubu Modelarskiego Orzeł, 
stoisko miodów i wyrobów pszczelarskich 
Zygmunta i Wiesławy Kurzak - Pasieka nad 
Wisłą, stoiska handlowe, wesołe miastecz-
ko, stoisko Banku Spółdzielczego w Zatorze, 
namiot Stowarzyszenia Doliny Karpia, gdzie 
uczestnicy konkursu „Zostań bohaterem 
Doliny Karpia” otrzymali nagrody. Można 
było również podziwiać obrazy Marka 
Mamicy oraz rękodzieła Zofii Szlachetki i 
Danuty Kucharczyk.

Cała impreza nie odbyłaby się bez wspar-
cia i pomocy sponsorów oraz wszystkich 

zaangażowanych w przygotowania Święta 
Gminy Przeciszów. Organizatorzy szczegól-
nie serdecznie dziękują:

Kopex-Ex-Coal, Bankowi Spółdzielcze-
mu w Zatorze, Urson sp. z o.o., dyrek-
torowi Józefowi Śliwie i pracownikom 
z Gminnego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji w Przeciszowie, Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Piotrowic, Towarzy-
stwu Turystyki Rowerowej Cyklista z 
Przeciszowa, Annie Kot - dyrektorowi 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Przeciszowie, Komisariatowi 
Policji w Zatorze, Zbigniewowi Gilowi 
LKS Przeciszovia, Halinie i Andrzejowi 
Stokłosom, Wiesławie i Zygmuntowi 
Kurzakom - Pasieka nad Wisłą, Laure-
atom Konkursu Piosenki Majowe Śpie-
wanie 2018, Zespołowi Same Swoje, 
Zespołowi Radkert i trenerce Żanecie 
Płonce, uczestniczkom pokazu Zumby 
i trenerkom Angelinie Pawul, grupie 
Capoiera Brasil z Oświęcimia, Fitness 
Club 24 Oświęcim, Markowi Mamicy, 
sołtysowi Władysławowi Kozubowi, 
sołtysowi Krzysztofowi Gałuszce, Zofii 
Szlachetce; Danucie Kucharczyk; pra-
cownikom porządkowym z terenu gminy 
Przeciszów oraz Bogdanowi Bartusiowi i 
Andrzejowi Szatanowi.

GBP w Przeciszowie

Nasza gmina świętowała

Gwiazdą lipcowego wieczoru podczas Święta Gminy Przeciszów był zespół ABBA Show. 
Do złudzenia przypominał oryginalny band ze Szwecji.
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W tym roku padły kolejne rekordy w ilo-
ściach. Łącznie zaprezentowano 616 modeli 
kartonowych, spośród których oceniono 
541. Ogółem wzięło udział 248 modelarzy, a 
wśród nich: 73 młodzików, 54 juniorów, 121 
seniorów. Warto dodać, że spora ich liczba 
przyjechała do nas z zagranicy.

Na niedzielę, ostatni dzień zmagań 
modelarzy na cuda z kartonu, przypadło 
oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste 
wręczenie nagród, medali i pucharów 
najlepszym spośród najlepszych. Trofea 
przekazano modelarzom za ich misternie, 
dokładnie wykonane modele, ocenione 

Modelarze oblegali Przeciszów
Tradycyjnie we wrześniu miało miejsce w naszej gminie święto modelarstwa 
kartonowego, które stało się ważną imprezą rozpoznawalną daleko poza 
granicami Polski. To fenomen, który przytrafia się rzadko, albo wcale nie-
dużej, wiejskiej gminie jaką jest Przeciszów. XViii ogólnopolski konkursu 
Modeli kartonowych o Puchar wójta Gminy Przeciszów odbył się w dniach 
14-16 września w domu kultury w Przeciszowie. kolejny rok z rzędu miał u nas 
miejsce równolegle ogólnopolski konkurs Statków i okrętów naviga klas C 
złota kotwica. organizatorami tej popularnej imprezy byli gmina Przeciszów, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie oraz klub Modelarski orzeł z 
Przeciszowa. Patronat honorowy objęli wójt gminy Przeciszów Bogdan Cuber 
oraz marszałek województwa małopolskiego Jacek krupa.

przez jury w kilku kategoriach wiekowych 
i zestawionych w kilkunastu rodzajach.

W tym roku niestety nie mógł być z nami 
wójt Bogdan Cuber, ale w jego zastępstwie 
nagrody wręczyli i godnie reprezentowali 
Maria Wilczak, radna gminna, wiceprze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy 
Przeciszów oraz Krzysztof Gałuszka, sołtys 
Lasu. Na scenie był obecny także Łukasz 
Fuczek, instruktor KM Orzeł, inicjator, 
pomysłodawca i współorganizator konkur-
su, zasłużony i utalentowany modelarz.

Ilość nagrodzonych modelarzy, tak jak co 
roku, jest przytłaczająco duża i wobec tego 
nie jest możliwa prezentacja wszystkich na 
łamach naszego periodyku. Zachęcamy 
do odwiedzin strony internetowej, gdzie 
można znaleźć wszystkie potrzebne infor-
macje - http://km-orzel.pl/archiwum/
archiwum.htm

W tym roku Puchar Wójta Gminy 
Przeciszów przypadł w udziale Markowi 
Mróz za model żaglowca Vasa.

Już na zakończenie tegorocznej imprezy 
modelarskiej głos zabrał sołtys Krzysztof 
Gałuszka.

- W imieniu władz gminy Przeciszów i 
mieszkańców serdecznie dziękuję za tak liczny 
udział w konkursie. Modele, które zaprezen-
towaliście są krótko mówiąc super. Dla gminy 
ta impreza jest wspaniałą okazją do promocji 
i goszczenia tak wielu gości nie tylko z Polski, 
ale również z zagranicy – akcentował Krzysz-
tof Gałuszka, sołtys Lasu.

(ryt)

Sponsorzy konkursu to:  Poseł na Sejm 
RP - Marek Sowa, Port Lotniczy Krakó-
w-Balice, Bielska Strefa Modelarska, 
GPM, WAK, Sklej - Model, Extra Model, 
Wektor, Answer, Łódzka Siesta Mode-
larska,  DrafModel, Orlik Modele Karto-
nowe, JSC, Kartonowa Kolekcja, Andrzej 
Haliński, OLFA, Dom Bumagi, Model-
Kom, Komendant Powiatowy Policji 
w Oświęcimiu, OSP w Przeciszowie, 
OSP w Piotrowicach, Susuł i Strama, 
CBMZ, PWiK, Marszałek Województwa 
Małopolskiego Jacek Krupa, Prezes 
Banku Spółdzielczego w Zatorze, KGW 
w Przeciszowie, ArtGrawer, Andex-Art, 
LKS w Przeciszowie, Bogusła Ganobis, 
Profil Plast, Stratus, Kazimierz Rauch-
fleisch, „Modelarstwo Nowotomyskie”, 
Inowrocławskie Stowarzyszenie Mode-
larzy Redukcyjnych Inowrocław, Barwa 
i broń Koszęcin, Villa Natura.

Jak co roku konkurs modeli kartonowych, który odbywa się w Przeciszowie, gromadzi 
prawdziwe tłumy osób, pasjonatów cudów z kartonu. 

W środku z pucharem to Marek Mróz, zdobywca nagrody wójta gminy Przeciszów, 
wyróżniony za swój model żaglowca. Od lewej stoją: Łukasz Fuczek, instruktor KM Orzeł, 

inicjator i współorganizator konkursu, Krzysztof Gałuszka, sołtys Lasu, Marek Mróz i 
Maria Wilczak, radna gminna. 
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Jak już informowaliśmy, nasza gmi-
na jest w trakcie dużej i kosztownej 
inwestycji, przewidzianej na trzy lata, 
której celem jest budowa kanalizacji w 
dwóch etapach - IV i V. W tym roku i aż do 
połowy przyszłego prace mają miejsce w 
sołectwie Przeciszów. Od czerwca 2019 
roku wykonawca rozpocznie roboty 
ziemne w Piotrowicach.

W tym miejscu warto przypomnieć, iż 
droga wiodąca do realizacji tej inwestycji 
nie była łatwa i wymagała od władz naszej 
gminy pełnego zaangażowania, a nawet 
uporu w dążeniu do wyznaczonego celu.

Gmina Przeciszów podpisała 26 maja 
2017 roku umowę o dof inansowanie 
kolejnych etapów kanalizacji z Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Stało 
się to możliwe po tym, jak w lipcu 2016 
roku złożyliśmy wniosek do NFOŚiGW w 
Warszawie o dofinansowanie projektu pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy Przeciszów – etap IV i V”, w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014–2020, działanie 2.3 
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomera-
cjach, oś priorytetowa II Ochrona środowi-
ska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Wniosek o dofinansowanie budowy 
kanalizacji był oceniony pod względem 
formalnym i merytorycznym na pierw-
szym oraz drugim poziomie. W trakcie 
oceny merytorycznej pierwszego stopnia 
w listopadzie 2016 r. wniosek odrzucono. W 
związku z tym gmina nie dała za wygraną 
i zgłosiła protest, który uwzględniono, a 
wniosek przywrócono i skierowano ponow-
nie do oceny merytorycznej drugiego 
stopnia. W wyniku ostatecznej oceny nasz 
projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 
16 mln 860.892 zł. Koszt całego, trzyletnie-
go zadania inwestycyjnego ma wynieść 32 
mln 382.158,48 zł.

W chili obecnej prace związane z budową 
kanalizacji wg założeń etapu IV obejmują 
obszar północnej i wschodniej części 
Przeciszowa i są prowadzone lub też będą 
realizowane ulicami: Jazowa, Stroma, Szkol-
na, Jesionowa, Boconek, Nawsie, Topolowa 
i Kolonia - o łącznej długości ok. 13 km. 
Zadanie wykonuje firma Handlowo-Usłu-
gowa Instbud Stanisław Boguta z Gdowa.

Do tej pory, czyli do początku września 
wykonano 4.200 m sieci kanalizacji sani-
tarnej kolektorowej i rozdzielczej, a także 
umieszczono studzienki kanalizacyjne na 
sieci głównej i rozdzielczej.

Istotnym zagadnieniem prowadzonej 
inwestycji jest m.in. odbudowa dróg po 
wykonanym zadaniu. W ramach złożone-
go przez gminę wniosku do NFOŚiGW w 
Warszawie przewidziano kwoty na czę-
ściowe remonty dróg gminnych, którymi 
przebiega kanalizacja. W Przeciszowie 

będą to ulice: Boconek, Jazowa, Topolowa, 
Nawsie, Jesionowa, Cicha, Stroma, Wąska, 
odnoga do Szkolnej na wprost RSP. Z kolei 
w Piotrowicach wyremontowane zostaną 
ulice Pagórkowa i Akacjowa. 

- Jest to jedna z największych inwestycji w 
historii gminy, realizowana w dwóch etapach, 
której koszt zamknie się w kwocie ok. 32 
mln. zł. Jest to bardzo ważna inwestycja dla 
gminy. Obecnie jesteśmy skanalizowani w 48 
proc. Jednak po zakończonym zadaniu ten 
współczynnik będzie zdecydowanie wyższy 
i urośnie do 80 proc. W przypadku budowy 
kanalizacji możemy mówić również o innych 
działaniach władz gminy. Mam tu przede 
wszystkim na myśli przegłosowaną niedawno 
uchwałę o zmianie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Przeciszów. Zmiana ta 

dotyczy przekształcenia terenów rolnych na 
tereny zabudowy usługowej park rozrywki. 
Po zakupie tych terenów przez Rodzinny Park 
Rozrywki Energylandia w Zatorze, powstaną 
tutaj nowe instalacje. Rozbudowa parku 
rozrywki oznacza dla naszej gminy napływ 
turystów, a to z kolei jest sygnałem do zapew-
nienia miejsc noclegowych dla gości, którzy 
spędzą czas na terenie Gminy Przeciszów. 
Miejscowość tego typu wymaga kanalizacji 
sanitarnej. Poza tym gmina Przeciszów jest 
dogodnie położona turystycznie. Od nas 
jest blisko w Tatry i Beskidy, do Zakopanego i 
Krakowa, Oświęcimia, Wadowic i oczywiście 
mamy Energylandię – podkreśla wójt gminy 
Przeciszów Bogdan Cuber.

Ryszard Tabaka

Trwa budowa kanalizacji

Prace związane z powstaniem kanalizacji - etap IV są zaawansowane i trwają obecnie w 
Przeciszowie. Wykonano ok. 4.200 m sieci kanalizacyjnej.

Wraz z nastaniem roku szkolnego 
2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Jana Pawła II w Przeciszowie ma nową 
dyrektor, którą została Magdalena 
Tęcza. Jej kandydaturę wyłoniono na 
drodze konkursu. Poprzednia dyrektor 
szkoły Maria Kajdas, z którą WGP prze-
prowadziło w ostatnim wydaniu kwar-
talnika wywiad, przeszła na zasłużoną 
emeryturę.

Nowa dyrektor, to nauczycielka z 16-let-
nim stażem w szkole w Przeciszowie-
Podlesiu, która na co dzień uczy historii, 
wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla 
bezpieczeństwa.

Magdalena Tęcza mieszka w Zatorze, 
ale jej korzenie rodzinne po części sięgają 
Przeciszowa, gdyż jej ojciec pochodzi z 
naszej gminy.

Nowa dyrektor ukończyła studia magi-
sterskie na Akademii Pedagogicznej w Kra-
kowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny 

Nowa dyrektor szkoły
w Krakowie), a także studia podyplomowe 
z wiedzy o społeczeństwie i edukację dla 
bezpieczeństwa na tej samej uczelni. Szkoła 
w Przeciszowie jest jej pierwszą placówką, 
w której uczy po uzyskaniu dyplomu.

(ryt)
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Konstanty Czerny urodził się 5 marca 
1889 roku w Piotrowicach jako trzeci syn 
Antoniego i Rozalii. Od najmłodszych lat 
był przyuczany do zawodu rymarza, który 
wykonywał jego ojciec i najstarszy brat Jan. 
Profesja ta pozwalała mu obcować z różny-
mi ludźmi oraz na wyjazdy do okolicznych 
miast takich jak: Oświęcim, Zator, Wado-
wice, Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska 
czy Kęty. Piotrowice przed pierwszą wojną 
światową znajdowały się w Galicji, która 
leżała w obrębie Austro-Węgier, jednego 
z zaborców. Od najmłodszych lat różne 
opowieści związane z próbami odrodze-
nia się Państwa Polskiego, o powstaniach, 
jakie wybuchały przeciwko zaborcom i o 
Polakach, związanych z tymi wydarzeniami, 
kształtowały jego patriotyczną postawę.

Myśl Konstantego związana z możliwo-
ścią powstania wolnej Ojczyzny była w 
jego sercu wielka. Dlatego na przekazaną 
wiadomość, że patriota Józef Piłsudski 
tworzy w Krakowie Legiony Polskie odpo-
wiedział natychmiast. Mając zaledwie 16 
lat, potajemnie uciekł z domu i wstąpił 10 
września 1914 roku do I Brygady Legionów 
Polskich. Służbę żołnierską pełnił tam do 20 
listopada 1917 roku, czyli do czasu rozwią-
zania legionów przez władze austriackie. 
Następnie po ich rozformowaniu razem 
z innymi legionistami został wcielony do 
armii austriackiej.

W tym miejscu warto przyjrzeć się bliżej 
służbie wojskowej Konstantego Czerne-
go. Po przybyciu do Krakowa wstąpił do 
formujących się Legionów Polskich, a 
konkretnie pierwszej brygady. Po krótkim 
przeszkoleniu wojskowym już 20 września 
1914 roku udał się na front z baonem kpt. 
Andrzeja Galicy (baon to ówczesna nazwa 
dywizjonu). Po dołączeniu do I brygady pod 
Marcinkowicami został przydzielony do III 
baonu 1 pułku piechoty.

Konstanty Czerny jako jeden z najmłod-
szych żołnierzy wziął udział we wszystkich 
bitwach, jakie legion stoczył z Rosjanami, 
z krótką przerwą na leczenie w szpitalu, 
z uwagi na odniesione rany w bitwie pod 
Kostjuchnówką (jesień 1915).

Po kryzysie przysięgowym Legionów 

Piłsudskiego, którego przyczyną była 
odmowa złożenia przysięgi przez żołnie-
rzy na wierność Austrii, Konstanty został 
internowany, a następnie wcielony do 
armii austriackiej, w której przebywał do 
1918 roku.

W tym czasie opuścił on armię austriacką 
i natychmiast wstąpił, co miało miejsce 5 
lutego 1919 roku, do tworzonego właśnie 
Wojska Polskiego w stopniu plutonowego. 
Miał wtedy 21 lat. Walczył czynnie w wojnie 
ukraińskiej i bolszewickiej.

Konstanty Czerny ukończył służbę woj-
skową w stopniu sierżanta liniowego. Za 
swą sześcioletnią ofiarność dla Ojczyzny 
został odznaczony: Odznaką I Brygady 
Legionów, Krzyżem Walecznym (n. 507) - 
legitymacja odznaczeniowa nr 564 z dnia 
19.06.1921 roku, Krzyżem Niepodległości w 
dniu 16.03.1937 roku. 

W czasie służby wojskowej w Legionach 
posiadał nadany pseudonim „Salka”. Pseu-
donim ten Konstanty jako legionista miał 
prawo zgodnie z rozkazem Piłsudskiego 
dołączyć do swojego nazwiska, jako drugi 
jego człon (Konstanty Czerny – Salka).

Można zadać sobie pytanie, jakim żoł-
nierzem był Konstanty Czerny? Odpowiedź 
znajdziemy w dokumentach, jakie otrzy-
mał Jan Głogowski w sierpniu 1993 roku 

z Centralnego Archiwum Wojskowego z 
Warszawy. Dokumenty dotyczyły przebie-
gu służby wojskowej oraz były to kopie akt 
odznaczeń.

Złożony wniosek o odznaczenie Kon-
stantego Krzyżem Walecznych z 11 sierp-
nia 1920 roku przez porucznika Józefa 
Kuconia, dowódcy kompanii poparty 
przez dowódcę baonu i dowódcę pułku, 
zawiera zwięzłą opinię uzasadniającą 
wniosek. Opinia pierwsza wstępna: Od 
początku  istnienia kompanii znany jako 
najdzielniejszy żołnierz i najlepszy dowódca 
plutonu zasługuje na odznaczenie. Opinię 
sporządził i podpisał 12 listopada 1920 roku 
dowódca kompani podpor. Józef Kucoń. 
Opinia druga uzasadniająca: Plutonowy 
Czerny Konstanty najdzielniejszy żołnierz 
kompanii niejednokrotnie chlubnie zapisał się 
na karcie zwycięstw kompanii. W bitwie pod 
Kurzowicami 23.08.1920 w chwili krytycznej 
dla 4-tej kompani samorzutnie poprowadził 
swój pluton do kontrataku, zadając straty nie-
przyjacielowi, świecąc przykładem męstwa i 
osobistej odwagi swoim podwładnym. Opi-
nia z dnia 13.11.1921 roku podpisana przez 
dowódcę kompanii podpor. Józefa Kuconia. 
Podpisali również świadkowie st. szer. Józef 
Łopata i szer. Stefan Pałczyński.

Konstanty Czerny, będąc przez lata 
legionistą Piłsudskiego, nie wybrał jednak 
kariery wojskowej, lecz przeszedł w lipcu 
1921 roku do cywila. Niebawem po tym 
poznał swoją przyszłą żonę Zofię Wichman, 
urodzoną 7 lutego 1900 i zamieszkałą w 
Zatorze, córkę Karoliny Kozik. We wrześniu 
1922 roku wzięli ślub.

Konstanty na krótko powrócił do swojego 
wyuczonego zawodu rymarza, lecz jako 
legionista i piłsudczyk był pod ochroną 
wojska, które zabezpieczało dla swych 
byłych żołnierzy byt i opiekę socjalną. Po 
podpisaniu układu pokojowego z bolsze-
wicką Rosją byli żołnierze legionów otrzy-
mali prawo do osadnictwa wojskowego na 
kresach wschodnich. Konstanty otrzymał 
znaczne obszarowo gospodarstwo rolne w 
osadzie Michałowo - gmina Raków, powiat 
Mołodeczno, leżące w ówczesnym woje-
wództwie wileńskim.

Bohaterski piłsudczyk z Piotrowic

zbliżające się święto narodowe, które przypada na 11 Listopada i jest okrągłą, bo setną rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości, to doskonała okazja do zaprezentowania niezwykłej postaci – konstantego Czernego. 
To prawdziwy bohater, legionista, jeden z najlepszych żołnierzy Piłsudskiego, który nie szczędził swej krwi dla 

ojczyzny i chętnie ją ofiarowywał przy odzyskaniu przez nią niepodległości jak i w wojnie polsko-bolszewickiej. za 
swe czyny był odznaczony i Polska o nim nie zapomniała. dzięki Janowi Głogowskiemu, którego dziadek Jan Czerny 
był bratem konstantego, możemy dziś przeczytać na łamach wGP o bohaterze z Piotrowic. autor opracował w roku 
2005 kronikę rodu Czernych i przesłał do redakcji tekst o swym krewnym oraz kopie dokumentów, które posłużyły 
do napisania artykułu o konstantym Czernym. Redakcja z tego miejsca składa serdeczne podziękowania Janowi Gło-
gowskiemu i życzy Czytelnikom owocnej lektury!
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Osada Michałowo była położona blisko 

Związku Sowieckiego - granica przebiegała 
około 30 km na wschód od miasta powia-
towego Mołodeczno. Prawdopodobnie 
gospodarstwo swoje Konstanty stworzył 
od podstaw, budując dom, stodołę i inne 
pomieszczenia gospodarcze. Początek 
osadnictwa wg opowiadań brata Juliana 
i Jana był dla niego i jego rodziny bardzo 
trudny. Bracia wyjeżdżali na kilka miesięcy 
do niego, aby mu pomóc. Bardzo tęsknił za 
nimi, a gdy przyjeżdżali do niego, to zaraz 
na wstępie prosił ich, aby byli u niego jak 
najdłużej. Rodzice udzielali mu wsparcia 
materialnego oraz finansowego. Przekazali 
mu konia i inny inwentarz żywy dla jego 
gospodarstwa.

Gospodarstwo Konstantego było poło-
żone w bardzo pięknej okolicy, otoczone 
przepięknym lasem, a wokół rozciągały 
się jeziora. Miał on troje dzieci, prawdo-
podobnie dwie córki i syna. Znamy imię 
jednej z nich Janka, urodzonej w 1924 roku 
w Michałowie. Krótko przed wybuchem II 
wojny światowej Konstanty odwiedził w 
Piotrowicach swoich rodziców i rodzeń-
stwo, był również w Osieku u swego brata 
Jana. W tym czasie miał swoje gospodar-
stwo rolne i był we wsi sołtysem.

Po zakończeniu wojny, o jego całej 
rodzinie praktycznie nie było wiadomości. 
Miejscowość, w której mieszkał, została 
zagarnięta przez ZSRR. Nie wiadomo czy 

rodzina Konstantego przeżyła okres wojny 
i okupacji. Jego matka Rozalia otrzymała 
od nieznajomej kobiety wiadomość, że 
żona Konstantego z dziećmi została wysie-
dlona i przebywa w Kazachstanie. Sprawa 
ta wymaga dalszych badań i poszukiwań 
wiadomości na terenie Białorusi, Rosji i 
Kazachstanu.

Autor publikacji, Jan Głogowski znalazł 
we wrześniu 2004 roku informację, doty-
czącą miejscowości Małodeczno, gdzie 
w niedalekiej odległości do tego miasta 
mieszkał Konstanty wraz z rodziną. Czy-
tamy w niej:

W 1941 roku po wkroczeniu wojsk niemiec-
kich odkryto w seminarium nauczycielskim w 
mieście Małodeczno sowiecki obóz śmierci, 
lagier o kryptonimie Stalag 342, przez który 
przeszło około 80 tys. ludzi, a 30 tysięcy z nich 
tam wymordowano.

Czy do tego miejsca kaźni dostał się 
Konstanty Czerny? Tego nie wiadomo. Być 
może dalsze poszukiwania informacji o 
losach rodziny Konstantego, doprowadzą 
do wyjaśnienia tej zagadki.

Jan Głogowski
autor opracowania

Przegląd batalionu uzupełniającego przez kpt. Andrzeja Galicę w Bystrzycy na Śląsku

Rodzinny Park Rozrywki Energylandia z Zatora wchodzi na 
teren naszej gminy, aby rozbudować rozrastające się z roku 
na rok wesołe miasteczko. Na ten temat piszemy na łamach 
WGP. Jednak ważne jest to, że w związku z tym czeka nas miła 
niespodzianka. Wszyscy stali mieszkańcy gminy Przeciszów 
otrzymają możliwość wejścia do Energylandii za symboliczną 
złotówkę, a od lipca 2019 roku za połowę ceny standardowego 
biletu.

Stało się to możliwe dzięki porozumieniu, które 11 sierpnia pod-
pisał wójt naszej gminy z prezesem Energylandii. Na mocy tego 
dokumentu wszyscy mieszkańcy zameldowani na pobyt stały na 
terenie gminy Przeciszów, czyli sołectw: Przeciszów, Piotrowice i 
Las od 1 września tego roku do 30 czerwca 2019 roku, posiadając 
kartę wstępu, będą mogli przez wszystkie dni tygodnia, łącznie 
z weekendami, korzystać z Energylandii. Od 1 lipca 2019 roku ta 
opłata wyniesie 50 proc. standardowego biletu.

Każdy z nas już dziś, jeśli tego jeszcze nie zrobił, może złożyć 
wniosek w Urzędzie Gminy w Przeciszowie i otrzymać niezbędną 
kartę wstępu! Zapraszamy!

(ryt)

Darmowy 
(prawie) bilet do 

Energylandii
Dzięki podpisanej umowie pomiędzy naszą gminą a Woje-

wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie nastąpi wymiana pieców węglowych i 
gazowych na nowe z 50-procentowym dofinansowaniem. 
Efektem ekologicznym zadania będzie likwidacja 36 kotłów 
węglowych o mocy 969 kW i montaż 36 pieców węglowych 
o mocy 775 kW, spełniających wymogi Programu PONE oraz 
zastąpienie 11 węglowych kotłów CO o mocy 317 kW piecami 
gazowymi kondensacyjnymi o mocy 253 kW.

Umowę podpisano 24 sierpnia pomiędzy Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
reprezentowanym przez prezesa zarządu Witolda Kozłowskiego 
oraz gminą Przeciszów, reprezentowaną przez wójta gminy 
Przeciszów Bogdana Cubera przy kontrasygnacie skarbnika gminy 
Antoniego Wójcickiego. 

Zarząd przyznał ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacje w 
wysokości 244.500 zł, tj. do 50 proc. kosztów kwalifikowanych 
zadania wynoszących 489.000 zł. 

Refundacji będzie podlegać:

- wymiana pieców węglowych na nowe – 50 proc., jednak 
nie więcej niż 4.500 zł brutto + 20 proc. kosztów kwalifikowa-
nych wymiany starego źródła ciepła na nowe z budżetu gminy 
Przeciszów

- wymiana pieców gazowych na nowe – 50 proc., jednak nie wię-
cej niż 7.500 zł brutto + 20 proc. kosztów kwalifikowanych wymiany 
starego źródła ciepła na nowe z budżetu gminy Przeciszów.

(ryt)

Czystsze powietrze
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W dniach 29-30 sierpnia w Piotrowicach 
odbyła się druga edycja turnieju Energy-
landia Cup, który cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem drużyn z całej Polski. 
Zwycięzcą tegorocznych rozgrywek 
akademii piłkarskich został faworyt, 
czyli Gol Brodnica. Nasz zespół w osta-
tecznej klasyfikacji uplasował się na 
szóstej pozycji.

Zanim jednak doszło do turnieju, udało 
się zebrać ponad 60 drużyn, zgłoszonych z 
całej Polski, a wybór był naprawdę trudny. 
Ostatecznie wraz ze sponsorem tytular-
nym, czyli Energylandią, wyłoniliśmy sześć 
ekip dziewcząt oraz dwanaście zespołów 
chłopców. Resztę drużyn, które tym razem 
musiały obejść się smakiem, serdecznie 
zapraszamy do kolejnych edycji i wspólnej 
zabawy.

Pierwszego dnia wcześnie rano, ruszyły 
do walki drużyny dziewczęce. Na starcie 
zameldowały się: UKS SP11 Ursus Warsza-
wa, AKF Wisła Brzeźnica, DAF Iskra Brze-
zinka, AP Przeciszów, UKS SMS Łódź, UKS 
Unia Opole.

Już po pierwszych meczach pewnym 
okazało się, że rywalizacja będzie na naj-
wyższym poziomie, jednakże największe 
słowa uznania należą się aktualnemu 
mistrzowi kraju w tej kategorii wiekowej - 
SMSowi Łódź. Niesamowicie dysponowane 
łodzianki nie dały żadnych szans pozosta-
łym drużynom, gromiąc praktycznie każde-
go i kończąc rywalizację z bilansem 45:1. 

Reszta zespołów prezentowała zdecy-
dowanie bardziej wyrównany poziom co 
sprawiło, że każdy mecz można było obser-
wować z wypiekami na twarzy. Naprawdę 
nie zdziwi nas jeśli za parę lat, kilka z tych 
dziewcząt zagra w białych koszulkach z 
orzełkiem na piersi. 

Jeśli zaś chodzi o drużynę gospodarzy to 
prezentowała się ona z różnym skutkiem i 
szczęściem. Nie można jednak im odmówić 
chęci walki i naprawdę niewiele zabrakło 
do tak zwanego „pudła”. Ostatecznie 
dziewczęta zajęły czwarte miejsce, kończąc 
rozgrywki wysokim zwycięstwem z ekipą 
ze stolicy.

Podsumowując tę część imprezy, poniżej 
prezentujemy ostateczny kształt tabeli:

1. UKS SMS Łódź , 2. UKS Unia Opole, 3. 
AKF Wisła Brzeźnica, 4. AP Przeciszów, 
5. DAF Iskra Brzezinka, 6. UKS Ursus 
Warszawa.

Po zakończonym turnieju przyszła część 
zabawę i wszystkie drużyny wraz z opieku-
nami odwiedziły Rodzinny Park Rozrywki 
Energylandia w Zatorze, gdzie pomimo 
zmęczenia dziewczęta bawiły się wyśmie-
nicie i z ogromną radością korzystały z 

wszystkich atrakcji, dostępnych na terenie 
obiektu.

Po turnieju dziewcząt przyszła kolej na 
chłopców, którzy jeszcze liczniej zamel-
dowali się na boisku w Piotrowicach. Dwa-
naście zespołów zostało podzielonych na 
dwie grupy, w których rywalizowały między 
sobą w systemie: każdy z każdym.

W tym przypadku okazało się również, 
że poziom jest niezwykle wysoki, a każdy 
mecz obfitował w ogromną ilość emocji, 
goli i pięknych akcji. 

Po pierwszym dniu z każdej grupy, trzy 
najlepsze drużyny awansowały do niejako 
Ligi Mistrzów, zaś drużyny, którym się 
nie poszczęściło rywalizowały w Lidze 
Europy. 

Grupa a została zdominowana przez 
AP Sanok, która z kompletem punktów 
zameldowała się w grupie mistrzowskiej. 
Rywalizacja o pozostałe dwa miejsca, była 
niezwykle zacięta i aż do ostatniego meczu 
pozostawała nierozstrzygnięta. W nim to, 
drużyna AP Przeciszów po fantastycznym 
spotkaniu pokonała drużynę Chemika 
Kędzierzyn-Koźle 2:0 i rzutem na taśmę tak-
że dołączyła do ekipy z Sanoka i Gliwic.

1. AP Sanok , 2 .  AP Gliwice, 3.  AP 
Przeciszów, 4. Garbarnia Kurów, 5. 
Chemik Kędzierzyn-Koźle, 6. SP Wisła 
Kraków 08

W grupie B poziom był równie wysoki, 
żadnej z drużyn nie udało się zgromadzić 
kompletu punktów, jednak na czele stawki 
uplasowała się drużyna Golu Brodnica, 
która już przed turniejem była pasowana na 
faworyta, gdyż nie tak dawno zajęli trzecie 
miejsce w bardzo mocno obsadzonym 
turnieju Deichmann Cup.

1. Gol Brodnica, 2. Rozwój Katowice, 3. 
SP Brzeszcze, 4. Progres Andrychów, 
5. AP Skarżysko-Kamienna, 6. Górale 
Nowy Targ

Po zaciętych eliminacjach, nastąpił 
wspólny grill, a po nim drużyny rozjechały 
się do baz noclegowych. Następnego dnia 
już od rana ruszyła rywalizacja pośród 
drużyn, które zajęły miejsca 4-6 w swoich 
grupach. Zaś reszta stawki w nagrodę za 
dobrą grę pojechała do Energylandii.

W Lidze Europy najlepiej spisała się 
drużyna Progresu Andrychów, która bez 
straty bramki tego dnia, uplasowała się na 
pierwszym miejscu. 

W godzinach popołudniowych nastąpiła 
zmiana i drużyny, które wyszalały się w par-
ku rozrywki, założyły trykoty i wdały się w 
wir boiskowej rywalizacji. Reszta zaś mogła 
już z chłodną głową poszaleć na rollercoste-
rach i innych atrakcjach w Zatorze. 

Oglądając każdy z meczów popołudnio-
wych można było dojść do wniosku, że na 
boiskach obserwujemy nie jedenastolet-
nich chłopców, a zawodników, którzy za 
chwilę będą grać w seniorskich drużynach 
ekstraklasowych. Wola walki, ambicja, a 
także wyszkolenie taktyczne i techniczne 
niejednokrotnie przewyższały to, co można 
zobaczyć na co dzień, oglądając polską, 
szarą ekstraklasę. Marzymy o tym, aby żar 
w tych chłopcach nigdy nie zagasł i żeby z 
chęcią kiedyś wspominali udział w naszym 
turnieju, a my moglibyśmy powiedzieć, 
że od najmłodszych lat obserwowaliśmy 
rozwój ich talentu.

Ostatecznie cały turniej padł łupem 
drużyny Golu Brodnica, za nim uplasowała 
się bardzo mocna AP Sanok, a na trzecim 
stopniu podium stanęła drużyna, z której 
wywodzi się obecny napastnik Napoli, Arek 
Milik, czyli Rozwój Katowice. 

Na osobą uwagę zasługuje fakt, iż dwie 
drużyny z naszych rejonów, czyli zarówno 
AP Przeciszów jak i zaprzyjaźniona SP 
Brzeszcze awansowały do grupy mistrzow-
skiej i rywalizowały jak równy z równym z 
najlepszymi drużynami z całej Polski. Koń-
cowa klasyfikacja wygląda tak:

1. Gol Brodnica, 2. AP Sanok, 3. Rozwój 
Katowice, 4. AP Gliwice, 5. SP Brzeszcze, 
6. AP Przeciszów, 7. Progres Andrychów, 
8. Chemik Kędzierzyn-Koźle, 9. Górale 
Nowy Targ, 10. Wisła Kraków, 11. Skarży-
sko-Kamienna, 12. Garbarnia Kurów

Z tego miejsca kieruję jedno słowo do 
wszystkich sponsorów, organizatorów, 
rodziców, trenerów oraz dzieci, którzy 
wzięli udział w tym ogromnym wydarzeniu. 
To słowo to: dziękUJEMY!

Bez was nie odbyłoby się to. Sponsorom 
dziękujemy zarówno za wkład finansowy, 
dzięki któremu mogliśmy nagrodzić najlep-
sze drużyny, zawodników a także trenerów. 
Dziękujemy Energylandii Cup za to, że 
umożliwiła dzieciom fantastyczną zabawę. 
Firmie Oshee, za napoje, dzięki którym 
drużyny mogły się ochłodzić. Termą Cho-
chołowskim za sponsorowanie biletów na 
baseny oraz gadżetów dla dzieci, OW Azalia 
w Węgierskiej Górce za nagrody dla trene-
rów w postaci weekendowych pobytów w 
ich ośrodku, Starostwu Powiatowemu w 
Oświęcimiu za wkład w zakup pamiątko-
wych koszulek dla uczestników, zaś wójtowi 
gminy Przeciszów Bogdanowi Cuberowi, 
za ufundowanie nagród, pucharów oraz 
medali. Dzięki Wam być może wychowamy 
kolejnych reprezentantów Polski!

Do zobaczenia za rok, z piłkarskimi 
pozdrowieniami!

Mateusz Płonka (Akademia Piłkarska 
Przeciszów)

Energylandia Cup po raz drugi
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Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in. przedstawiciele organizacji samorzą-
dowych, byli prezesi i trenerzy LKS Piotrowi-
ce oraz wieloletni działacze sportowi.

Otwarcia imprezy dokonał wójt gminy 
Przeciszów Bogdan Cuber i wiceprezes 
Klubu Piotr Frączek. Następnie prezes 
Podokręgu Piłki Nożnej w Oświęcimiu 
Tadeusz Szczerbowski wręczył zasłużonym 
działaczom odznaczenia. Złotą Honorową 
Odznakę za wieloletnie zaangażowanie i 
wkład w działalność Klubu otrzymał Cze-
sław Zygmunt. Zaproszonym gościom w 
ramach podziękowania również wręczono 
pamiątkowe statuetki.

W tym dniu zarząd Klubu przygotował 
liczne atrakcje dla wszystkich sympatyków 
LKS-u, mieszkańców Piotrowic oraz okolicz-
nych miejscowości. Była bramka celności, 
dmuchane zamki i zjeżdżalnie dla dzieci. 
Można było również przejechać się konno i 
pomalować twarz. Uroczystość prowadziła 
Edyta Sanak, która zachęcała dzieci i doro-
słych do zabawy i konkursów.

W czasie imprezy odbyły się pokazy 
strażackie OSP Piotrowice oraz prezentacja 
pierwszej pomocy w wykonaniu dzieci z 
OSP Polanka Wielka. Publiczność mogła 
spróbować swoich sił w udzielaniu pomocy 
poszkodowanemu.

Rozegrano mecze towarzyskie LKS Pio-
trowice, Oldboj z Piotrowic i OSP Piotrowice 
oraz Trampkarze kontra Młodziki.

Po części oficjalnej rozpoczęła się zaba-
wa taneczna, do której przygrywał DJ z 
Beskidu Team.

Zarząd Klubu LKS Piotrowice dziękuje 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji uroczysto-
ści oraz sponsorom, a przede wszystkim 
władzom gminy Przeciszów i Parkowi Roz-
rywki Rodzinnej Energylandia za wsparcie 
finansowe.

Piotr Frączek

LKS Piotrowice świętował!
Ludowy klub Sportowy Pio-

trowice, który jest z nami już od 
50 lat, świętował 28 lipca swój 
okrągły jubileusz istnienia. Uro-
czystość odbyła się na boisku 
sportowym w Piotrowicach.
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Kolejna edycja tego wydarzenia wzbu-
dziła duże zainteresowanie wśród lokalnej 
społeczności, oferując m.in. liczne pokazy 
i konkursy, związane z wiedzą o ruchu 
drogowym.

Inauguracja imprezy rozpoczęła się tra-
dycyjnym biegiem ulicznym pod hasłem 
„Ku niepodległości”. W biegu wzięli udział 
uczniowie, rodzice a także zaproszeni 
przedstawiciele władz samorządowych. 

Już po biegu ogromne zainteresowanie 
wzbudziła wystawa, którą przygotował 
przedstawiciel Biura Historii i Tradycji 
Komendy Głównej Policji. Ekspozycja 
przybliżyła uczestnikom pikniku historię 
formacji policyjnej, bohaterskie działania 
Policjantów Państwowych w czasie II 
wojny światowej oraz ich powojenne losy. 
Dodatkowym elementem wystawy była 
prezentacja mundurów przedwojennych 
policjantów, które włożyli na siebie przed-
stawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
„Posterunek Policji Państwowej powiatu 
nowotarskiego w Nowym Targu” oraz 
kierownik ogniwa patrolowo – interwen-
cyjnego oświęcimskiej komendy Policji. Z 
kolei dla najmłodszych uczestników pikni-
ku na stoisku BHiT KGP czekały malowanki, 
krzyżówki i komiksy.

Na stoisku przygotowanym przez poli-
cjantów z Komendy Powiatowej Policji 
w Oświęcimiu oraz Komisariatu Policji w 
Zatorze,  zaprezentowano sprzęt i wypo-
sażenie policyjne. Dzieci i młodzież chętnie 
przymierzały elementy umundurowania, 
akcesoria policyjne, wsiadały za kierow-
nicę radiowozu i motocykla policyjnego, 
a rodzice robili pamiątkowe zdjęcia. Pro-
mując akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo 
przez cały rok szkolny”,  realizowaną pod 
patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, funkcjonariusze przybliżali 
uczestnikom zagadnienia związane z zasa-
dami bezpieczeństwa. Zaprezentowano 
funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda. 
Ponadto funkcjonariusze opowiadając 
o swojej służbie promowali zawód poli-
cjanta.

Podczas pikniku odbył się pokaz Syste-
mu Państwowego Ratownictwa Medycz-
nego, którą przygotowała grupa Atma 

Rescuers, w trakcie którego uczniowie 
szkoły w Przeciszowie mieli okazję poznać 
podstawowe zasady udzielania pierwszej 
pomocy.

Na szkolnym Orliku odbywały się różne-
go rodzaju zabawy, występy artystyczne 
uczniów i konkursy rodzinne. Dużą uwagę 
obecnych skupił mecz piłki nożnej, roze-
grany pomiędzy policją a uczniami, absol-
wentami, rodzicami, który zapewnił wiele 
emocji. W starciu tym obronną ręką wyszli 
policjanci, wygrywając pewnie 6:2.

Oczywiście nie mogło zabraknąć poczę-
stunku dla uczestników i zaproszonych 
gości, który został przygotowany przez 
Komitet Rodzicielski.

Całej imprezie towarzyszyło przesłanie 
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i 
młodzieży w drodze do szkoły.

- Wychodzimy już po raz dziewiąty do 
społeczeństwa z kamizelkami i elementami 

Misja bezpieczeństwo
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ignacego Fika w Przeciszowie już po raz dziewiąty bierze udział w konkursie odblaskowa 
Szkoła organizowanym przez komendę wojewódzką Policji w krakowie oraz kuratorium oświaty w krakowie. Celem 
konkursu jest zachęcanie szkół, lokalnych władz samorządowych i rodziców do wyposażania uczniów w elementy odbla-
skowe. w ramach tego właśnie konkursu zorganizowano 8 września Piknik Rodzinny pod hasłem „Policyjna odyseja 
z odblaskiem 2: Misja Bezpieczeństwo” , a patronat honorowy objął insp. Robert Chowaniec, komendant Powiatowy 
Policji w oświęcimiu.

odblaskowymi uświadamiając potrzebę 
noszenia odblasków. Uważamy, że poprzez 
takie imprezy plenerowe można trafić do 
szerszego grona odbiorców. Impreza udała 
się, bo osiągnęliśmy cele, czyli upamiętniliśmy 
okrągłą rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości i po raz kolejny popularyzowa-
liśmy zasady bezpiecznego poruszania się po 
drodze naszych uczniów – zaznacza Urszula 
Momot, dyrektor SP nr 1 w Przeciszowie.

W poprzedniej edycji Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. Ignacego Fika z Przeciszowa 
zajęła I miejsce w Małopolsce na ponad 
400 szkół, biorących udział w konkursie. 
Był to ogromny sukces. Przedsięwzięcia, 
które realizuje szkoła cieszą się z roku na 
rok coraz większą popularnością. Nowy 
rok szkolny jest kolejnym rozdziałem w 
propagowaniu właściwych zachowań doty-
czących bezpieczeństwa na drodze już od 
najmłodszych lat.

Małgorzata Matyja, koordynator
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W ramach Pikniku Szkolnego „Policyj-
na Odyseja z Odblaskiem 2: Misja Bez-
pieczeństwo” już po raz drugi wystar-
tował Bieg Uliczny pn. „Ku niepodległo-
ści”. Organizatorem imprezy była Rada 
Rodziców i Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Przeciszowie.

Dzieci klas najmłodszych, czyli od I-IV 
biegły na dystansie 1 km. Z kolei trasa bie-
gu głównego wiodła ulicami Przeciszowa, 
miała długość 3,3 km i była przeznaczona 
dla dzieci z klas V i powyżej oraz dorosłych. 
Ogółem w biegu wzięło udział 127 biega-
czy w różnym wieku. Byli tam uczniowie, 
rodzice, nauczyciele, zaproszeni samorzą-
dowcy.

Pomysł zorganizowania biegu pojawił 
się w ubiegłym roku z inicjatywy Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Przeciszowie. Bieg ma na celu promowa-
nie aktywnego spędzania wolnego czasu 
oraz integrację wielopokoleniową. Nie jest 
najważniejszy czas, w którym przebiegnie 
się dystans, ale jego ukończenie. Dlatego 
każdy, kto przebiegł linię mety otrzymał 
piękny, dedykowany medal.

Poza popularyzowaniem aktywności 
fizycznej bieg pokazuje również, jak ważne 
w naszym życiu jest noszenie elementów 
odblaskowych(w tym przypadku odbla-
skowe numerki startowe) i bezpieczne 

poruszanie się po drodze.

W tym roku hasło biegu nawiązywało 
do jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Ma to na celu upa-
miętnienie tej najważniejszej daty w historii 
najnowszej Polski.

W ubiegłym roku biegło 70 osób, a teraz 
na liście startowej znalazło się blisko 130 
biegaczy, co oznacza, że zainteresowanie 
biegiem wzrosło dwukrotnie. Organiza-
torzy są z tego faktu zadowoleni i mają 

Bieg ulicami naszej gminy

nadzieję, ze bieg ulicami Przeciszowa na 
stałe zagości w szkolnym kalendarzu.

Organizatorzy dziękują Bogdanowi Cube-
rowi, wójtowi naszej gminy za wsparcie 
finansowe, dzięki któremu mogli zakupić 
tak piękne medale. Podziękowania należą 
się także: KPP w Oświęcimiu, Komisariatowi 
Policji w Zatorze, OSP w Przeciszowie, nie-
zawodnym Rodzicom, Łukaszowi Fuczkowi, 
Władysławowi Kozubowi, paniom Jadzi, 
Marysi i panu Józefowi.

km

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Przeciszowie informuje, że na terenie 
gminy Przeciszów jest nadal realizowany 
projekt pod nazwą „Nowe lepsze jutro”, 
współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego 2014-2020, jak 
również przez budżet państwa i budżet 
jednostek samorządowych.

W ramach projektu utworzony został 
Klub Integracji Społecznej, który realizuje 
specjalistyczny program pracy z osobami 
wykluczonymi społecznie lub zagrożony-
mi wykluczeniem społecznym. Głównym 
celem Klubu Integracji Społecznej jest 
udzielenie pomocy osobom indywidual-
nym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu 
i podtrzymywaniu umiejętności uczest-
nictwa w życiu społeczności lokalnej, w 
powrocie do pełnienia ról społecznych oraz 

w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, 
jako wartości na rynku pracy. 

W ramach projektu uczestnicy projektu 
korzystają z:

szkoleń/kursów zawodowych, które •	
są dostosowane do ich indywidual-
nych potrzeb 

poradnictwa specjalistycznego, •	
indywidualnego lub grupowego 
(psychologiczne,  pedagogiczne)

poradnictwa zawodowego•	

treningu kompetencji i umiejętności •	
społecznych

terapii rodzinnych lub psychospo-•	
łecznych

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłat-
ne. 

Zapraszamy do udziału!

Nowe lepsze jutro!

Moment startu podczas Biegu Ulicznego „Ku niepodległości”.
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Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach 
zarządzonych na 21 października 2018 roku.

numer obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

Sołectwo Przeciszów - ulice: Boconek, Brzozo-
wa, Cicha, Dębowa, Długa, Graniczna, Jazowa, 
Jesionowa, Kolonia, Kolejowa  Krakowska, Krótka, 
Łowiczki Księże, Łowiczki Pańskie, Nawsie, Oświę-
cimska, Podlesie 2- 8, Polna, Rzeczna, Stara Droga, 
Strażacka, Stroma, Szkolna, Topolowa, Wąska.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ignacego Fika w Przeciszowie ul. 
Szkolna 93

2.

Sołectwo Las

Sołectwo Przeciszów - ulice: Borkowa, Irysowa, 
Jodłowa ,Kręta, Łąkowa, Narcyzowa, Okrężna, 
Podlesie od nr 10 do końca, Przyrębska ,Róża-
na, Sosnowa, Sportowa, Stawowa, Świerkowa, 
Tulipanowa

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie ul. 
Podlesie 92 lokal dostosowany do potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych

3. Sołectwo Piotrowice

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach ul. Andrychowska 222

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnospraw-
nych

Głosowanie w wyborach samorządowych odbędzie się 21 października 2018 r. w godz. 7.00 – 21.00.

Ogłoszenie o wyborach samorządowych

NUMER 
OKRę-

GU
GRaniCE okRęGU wYBoRCzEGo

LICZBA 
RAD-
NyCH

1 Sołectwo Las 1

2
Sołectwo Przeciszów - ulice: Jodłowa, Kręta, Łąkowa, Okrężna  od nr 64 do końca,  Podlesie numery nieparzy-
ste od nr 73 do końca, numery parzyste od nr 62 do nr 78 i od nr 90 do końca, Przyrębska, Sosnowa, Sportowa, 
Stawowa, Świerkowa

1

3 Sołectwo Przeciszów - ulice: Borkowa, Irysowa, Narcyzowa, Okrężna od nr 1 do 62, Podlesie numery parzyste 
od nr 80 do nr 88, Różana , Tulipanowa 1

4
Sołectwo Przeciszów - ulice: Długa numery nieparzyste od nr 1 do nr 33, Krakowska numery parzyste od nr 
2 do nr 14, numery nieparzyste od nr 1 do nr 21, Krótka , Podlesie  numery parzyste od nr  2 do nr 60, numery 
nieparzyste od nr 1 do nr 71, Strażacka, Wąska numery nieparzyste od nr 1 do nr 13

1

5 Sołectwo Przeciszów - ulice: Długa numery parzyste od nr 2 do nr 70, Kolejowa, Oświęcimska, Polna 1

6 Sołectwo Przeciszów - ulice: Boconek, Jazowa, Krakowska numery parzyste od nr  16 do końca, numery niepa-
rzyste od nr 23 do końca, Łowiczki Księże,  Rzeczna, Stroma 1

7 Sołectwo Przeciszów - ulice: Długa numery parzyste od nr  72 do nr 230, numery nieparzyste od nr 35 do nr 
123, Stara Droga, Topolowa numery parzyste od nr 2 do nr 12, numery nieparzyste od nr  1 do nr 3 1

8 Sołectwo Przeciszów - ulice: Cicha, Dębowa, Jesionowa, Szkolna numery parzyste od nr 2 do nr 70, numery 
nieparzyste od nr 1 do nr 97, Wąska numery parzyste od nr 4 do końca, numery nieparzyste od nr 15 do końca 1

9 Sołectwo Przeciszów - ulice : Długa numery parzyste od nr 232 do końca, numery nieparzyste od nr 125 do 
końca 1

10
Sołectwo Przeciszów - ulice: Brzozowa, Graniczna, Kolonia, Łowiczki Pańskie, Nawsie, Szkolna numery parzy-
ste od nr 72 do końca, numery nieparzyste od nr 99 do końca,  Topolowa numery parzyste od nr 14 do końca, 
numery nieparzyste od nr 5 do końca

1

11 Sołectwo Piotrowice - ulice: Akacjowa, Andrychowska numery parzyste od nr 2 do nr 90, numery nieparzyste 
od nr 1 do nr 81, Graniczna, Źródlana 1

12 Sołectwo Piotrowice - ulice: Kościelna, Andrychowska numery parzyste od nr  92 do nr 230, numery nieparzyste 
od nr 83 do nr 227 1

13 Sołectwo Piotrowice - ulice: Bukowiecka, Głębowicka, Lipowa, Węglarzówka, Wrzosowa 1

14 Sołectwo Piotrowice - ulice:  Andrychowska numery parzyste od nr 232 do końca, numery nieparzyste od nr 229 
do końca, Jaśminowa, Kasztanowa  numery parzyste od nr 2 do nr 68, numery nieparzyste od nr 1 do nr 23 1

15 Sołectwo Piotrowice - ulice : Kasztanowa numery parzyste od nr  70 do końca, numery nieparzyste od nr 25 
do końca, Modrzewiowa, Pagórkowa 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Przeciszowie mieści się w Urzędzie Gminy Przeciszów ul. Podlesie 1, pokój nr 1, tel. 33 8413 294 
wew.44
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Czy jesteśmy społeczeństwem eko-
logicznym? Może tak?! Jedni segregują 
śmieci, dbają o środowisko, o otaczający 
nas świat, a inni tego nie robią. Moim 
zdaniem, trochę chęci i można! Wielu z 
nas twierdzi, że ekologia to nic ważnego, 
a osoby dbające o przyrodę uważane 
są za dziwaków. Całe szczęście, że tych 
„dziwaków” jest coraz więcej.

Co roku, od 25 lat, organizowana jest 
ogólnopolska akcja Sprzątanie Świata. Od 
wielu lat bierzemy w niej udział w różnych 
formach. Oczywiście jest to działanie 
symboliczne. W każdy trzeci weekend 
września akcentujemy tę akcję, a przez 
cały rok pamiętamy i dajemy przykład 
ekologicznego zachowania. Wychowanie w 
duchu ekologicznym zaczyna się w domu, 
a potem rozwijamy je w przedszkolu, w 
szkole poprzez lokalną aktywność na tym 
polu. 

W tym roku sprzątaliśmy pobliski las. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Przeciszowie są świadomi, jaką rolę w 
przyrodzie odgrywają drzewa i jaka jest ich 
użyteczność dla człowieka.

Niestety czas wakacji dla naszych lasów 
nie jest dobrym czasem. Chętnie wyru-
szamy w miejsca rekreacyjne, zostawiając 
za sobą śmieci, i w lasach, i wzdłuż dróg, 
na brzegach rzek, nad jeziorem i chyba ci 
„śmieciarze” nadal nie zdaja sobie sprawy z 
tego, że robią zły prezent przyrodzie, eufe-
mizm, bo gdyby nazwać rzecz po imieniu 
to tak naprawdę wyrządzają przyrodzie 
ogromną krzywdę. 

Nowoczesny Europejczyk musi wiedzieć, 
co robić ze śmieciami, musi segregować 
opakowania z plastiku, szkła, metalu, 
papieru oraz odpady niebezpieczne, 
czyli baterie, przeterminowane lekarstwa 
czy zużyte urządzenia elektroniczne. W 
tym roku sprzątamy Polskę pod hasłem 
„Akcja – segregacja”. Myślę, że przypomi-
nania nigdy dość, czyli plastik do żółtego 
pojemnika…

Wędrując po lesie pamiętaliśmy o cechach 
dobrego przyrodnika i zasadach zachowa-
nia w tym miejscu. Poruszaliśmy się po 
wyznaczonych szlakach i zachowywaliśmy 
się cicho. Nasza szkoła prowadzi wiele 
działań mających na celu podniesienie 
świadomości społecznej uczniów, często 
przebiegają one równolegle. Od wielu lat 
współpracujemy z Kołem Łowieckim Sokół 
w Oświęcimiu. W ramach zajęć przyrodni-
czych uczniowie wraz z myśliwymi prowa-
dzą zbiórkę żołędzi, szyszek i kasztanów. 
Zbieranie tych owoców odbywa się często 
w lesie. 

Nasza szkoła uczestniczy w konkursie 
Odblaskowa Szkoła, dlatego podczas 
akcji Sprzątanie Świata i zbiórce pokarmu 
dla zwierząt, młodzi ekolodzy założyli 
odblaskowe elementy i kamizelki, aby 
bezpiecznie poruszać się po drodze. Dla 
uczniów naszej szkoły kamizelka to nie-
odzowny element stroju podczas wszel-
kich wycieczek, spacerów i innych wyjść. 
Tym razem do lasu. Pamiętając, że nasza 
szkoła już 9. raz bierze udział w konkursie 
Odblaskowa Szkoła, ubraliśmy kamizelki 
odblaskowe, aby być widocznym. Jest to 
ważne zwłaszcza teraz, gdy jesienna słota 
i szybko zapadający zmierzch pogarszają 
warunki widoczności.

Dzięki współpracy z myśliwymi ucznio-
wie poznają zwierzęta, jakie żyją w naszych 
okolicznych lasach. Dzieci mogą zobaczyć, 
że myśliwi nie tylko polują na zwierzynę, 
ale również przede wszystkim zabezpie-
czają zwierzęta na zimę, budując paśniki i 
dokarmiając je w zimie. Młodzież poznaje 
również łowieckie zwyczaje, które od lat 
zgodnie z tradycją są przekazywane z 
pokolenia na pokolenie. Organizując takie 

przedsięwzięcia uświadamiamy uczniom, 
że aby cieszyć się przyrodą nie wystarczy 
jej tylko obserwować, lecz trzeba o nią 
aktywnie dbać. 

Na koniec mała wycieczka w przeszłość… 
Siedzimy na mchu, otacza nas las sosen, 
świerków, brzóz, dębów. Wokół gęste runo, 
paprocie, porosty, trawy. Między drzewami 
przebiegają dziki, zając szarak. Słychać 
dzięcioła, przelatuje sikorka, dudek. Obrazy 
zmieniają się jak w kalejdoskopie - piękny 
widok, cudowny zapach, kojące dźwięki. 
Odpoczywamy! A teraz spojrzenie w przy-
szłość… Zwierzęta są smutne, głodne, runo 
ubogie, wokół smród. Musimy być świado-
mi, że przyszłość zależy od nas. Zachowania 
ekologiczne musimy wdrażać w życie już 
w domu rodzinnym. Musimy pamiętać, że 
wymagając od innych, sami powinniśmy z 
czystym sumieniem spojrzeć przyrodzie w 
oczy. Pamiętajmy – w pięknym otoczeniu 
mamy dobry nastrój, a przez to sami staje-
my się piękniejsi!

M.M, E.S.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. I. Fika w 

Przeciszowie

Odblaskowo dbajmy o nasz las!

Zespół Śpiewające Jeziora działający 
od 1990 roku przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Przeciszowie, daje częste koncer-
ty. Do zespołu należą uczniowie z klas 
od III-VIII. 

W tym roku szkolnym uczestniczył w 
gminnych dożynkach, prezentując ciekawy 
program wokalny zebranej publiczności. 
Z wielkim zapałem wziął także udział w 

pikniku szkolnym „Policyjna Odyseja z 
Odblaskiem 2: Misja Bezpieczeństwo”, 
ubogacając go koncertem w kamizelkach 
odblaskowych. 

W swoim bogatym repertuarze zespół 
posiada piosenki o tematyce bezpieczne-
go poruszania się po jezdni w odblaskach, 
które chronią dzieci przed utratą zdrowia 
lub życia. l

Śpiewające Jeziora - śpiewają

Akcja Sprzątania Świata odbywa się cyklicznie i jest realizowana przez uczniów ze szkoły 
w Przeciszowie. Dodatkowym elementem są odblaskowe kamizelki, które czynią dzieci 

bardziej widocznymi.
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PING-PONGOWE WIEŚCI

W nowym sezonie 2028/2019 postaramy 
się o jak najlepsze wyniki w IV lidze, a także 
spróbujemy wygrać V ligę drugą drużyną. 
Jeśli chodzi o cele indywidualne, realnym 
sukcesem będzie awans na dwa lub trzy 
turnieje Grand Prix Polski w różnych kate-
goriach. Przy obecnym systemie rozgrywek 
wejść do turnieju głównego to będzie już 
coś ponad plan. Dlatego główne akcenty 
będziemy kładli na spotkania ligowe. Jeśli 
wszystko pójdzie po naszej myśli, to praw-
dopodobnie wystartujemy też w II lidze 
kobiet. Co było by nie lada wyzwaniem, 
ale i czymś historycznym w naszym klubie, 
bowiem jeszcze nigdy Piotrowice nie grały 
na tak wysokim szczeblu rozgrywek. Zoba-
czymy. Czas pokaże. Krzysztof Żebro

Co czeka 
tenisistów 
stołowych?

Od lewej stoją: Przemek Foksinski, Grzegorz Moskała, Kamil Wodniak, Michał Piekarczyk, 
Jakub Bartnicki, Marzena Topór, Zuzanna Staszczak, Krzysztof Żebro, a w środku Zuzan-

na Piekarczyk.
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wyniki rozgrywek

Podopieczni Krzysztofa Barcika zna-
komicie rozpoczęli nowy sezon. Do pią-
tej serii spotkań, mimo braku szczęścia 
w kilku kluczowych meczach, mogli mieć 
o wiele mniejszą stratę do lidera. Nieste-
ty spotkanie derbowe ze Strumieniem 
Polanka Wielka zburzyło nieco obraz 
drużyny, która od początku sezonu 
budowała sobie wizerunek „czarnego 
konia” tych rozgrywek.

Swoją moc przeciszowianie początkowo 
pokazali w dwóch pierwszych meczach, 
pokonując kolejno Zgodę Malec 4:1 oraz 
LKS Bulowice 1:0. W trzeciej kolejce przy-
szedł czas na prawdziwy egzamin. Na 
Podlesie przyjechał, bowiem kandydat do 
awansu Hejnał Kęty. Po 90 minutach, nasz 
zespół mógł być nawet usatysfakcjonowa-
ny z wyniku, bowiem remis 2:2 każdy wziął-
by przed meczem „w ciemno”. Niestety w 
trzeciej minucie doliczonego czasu gry 

zawodnik z Kęt zdobył zwycięską bramkę i 
nasz zespół musiał zapisać na swoim koncie 
pierwszą porażkę.

Podobny przebieg miała wyjazdowa kon-
frontacja z liderem rozgrywek LKS Gorzów. 
Tyle że w tym meczu to ekipa z Podlesia pro-
wadziła do przerwy 1:0 po trafieniu Michała 
Domżała. To gorzowianie byli zmuszeni, by 
wyrównać stan spotkania, co im się udało 
już po pięciu minutach drugiej odsłony. Na 
trzy punkty musieli czekać do doliczonego 
czasu gry, wówczas przeciszowianie dali się 
oszukać po raz drugi.

W szóstej kolejce Przeciszovia doznała 
trzeciej porażki. Tym razem już po pierw-
szej połowie nasz zespół przegrywał 3:0 
ze Strumieniem Polanka Wielka. W drugiej 
połowie niewiele się już zmieniło i Prze-
ciszovia została przez lokalnego rywala 
zepchnięta do środkowej części tabeli. 

Ostatecznie zespół prowadzony przez 
Krzysztofa Barcika, po sześciu kolejkach 
zajmuje 6. pozycję. W sześciu spotkaniach 
zgromadził 9 punktów, strzelając przy tym 
10 bramek, a tracąc 9.

Bartłomiej B.Kasperczyk

A mogło być tak pięknie

Przeciszovia Przeciszów – Zgoda Malec 
4:1

LKS Bulowice - Przeciszovia Przeciszów 0:1

Przeciszovia Przeciszów – Hejnał Kęty 2:3

LKS Bobrek - Przeciszovia Przeciszów 0:2

LKS Gorzów - Przeciszovia Przeciszów 2:1

Strumień Polanka W. -  Przeciszovia 
Przeciszów 3:0

W Piotrowicach kibice nie mogą narze-
kać na skuteczność swoich zawodników, 
którzy w 6 meczach zdobyli 10 bramek. 
Niestety tak dobą grą podopieczni 
Jarosław Chowańca nie mogą się już 
pochwalić defensywie. Tam bowiem o 
wiele więcej tracą, aniżeli zdobywają. 
Ten „radosny futbol” powoduje, że 
nasza drużyna na chwilę obecną jest 
„czerwoną latarnią” w ligowej tabeli.

Inauguracja dla piotrowiczan, nie wyda-
wała się tak dramatyczna. W pierwszym 
spotkaniu zremisowali na własnym boisku 

z faworytem rozgrywek Hejnałem Kęty 1:1. 
Jak się później okazało były to „miłe złego 
początki”. W kolejnych spotkaniach zespół 
z Piotrowic zanotował serie pięciu porażek 
z rzędu, ulegając kolejno ekipom z Bobrka 
(4:7), Gorzowa (1:7), Polanki Wielkiej (1:3), 
Brzeszcz (0:3) oraz Witkowic (3:6).

Zespół prowadzony przez Jarosława Cho-
wańca, ma jesienią do rozegrania jeszcze 
pięć spotkań. Miejmy nadzieję, że przeła-
manie złej passy nastąpi już w kolejnym 
spotkaniu. Okazja ku temu będzie wyśmie-
nita, bowiem piotrowiczanie w derbowej 

Radosny futbol w Piotrowicach

LKS Piotrowice – Hejnał Kęty 1:1
LKS Bobrek - LKS Piotrowice 7:4
LKS Piotrowice – LKS Gorzów 1:7
Strumień Polanka W. - LKS Piotrowice 3:1
LKS Piotrowice  - Górnik Brzeszcze 0:3
LKS Piotrowice – Orzeł Witkowice 3:6

wyniki rozgrywek

konfrontacji na stadionie w Przeciszowie, 
sprawdzą formę miejscowej Przeciszovii.

Bartłomiej B.Kasperczyk

1. LKS Gorzów  6  18 25-7

2. Hejnał Kęty  6  12 16-7

3. Orzeł Witkowice 6  10 18-15

4. Strumień Polanka W. 6  10 16-13

5. Zgoda Malec  6  10 18-14

6. Przeciszovia Przeciszów 6  9 10-9

7. Górnik Brzeszcze 6  9 11-12

8. LKS Bulowice  6  7 13-16

9. Soła Łęki  5  6 12-11

10. Solavia Grojec  6  4 8-20

11. LKS Bobrek  5  3 12-18

12. LKS Piotrowice  6  1 10-27

Tabela oświęcimskiej a klasy
Jak wszystko znika szybko: w 
świecie sami ludzie, w czasie 
i wspomnienie o nich! takie są 
wszystkie rzeczy pod zmysły 
podpadające, a przede wszyst-
kim to, co wabi przyjemnością 
lub przejmuje obawą bólu lub co 
z powodu pozornej swej wielko-
ści jest na ustach wszystkich. 

Marek aureliusz— Rozmyślania (ii)
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KRONIKA POLICYJNA

Prawo na co dzień

Znalazłem portfel, w którym były 
dokumenty, nie było pieniędzy. Portfel 
oddałem na policję, ale na drugi dzień 
bo byłem zajęty. Czy mogę mieć pro-
blemy?

Tak. Możesz mieć problemy np. w takiej 
sytuacji. Właściciel zgłosi utratę portfela 
na policji i stwierdzi, że zna osobę, która 
widziała i może opisać rysopis osoby, która 
znalazła portfel. Policja ustala, że to TY i 
przyjeżdża do ciebie. Możesz być podejrza-
ny o przywłaszczenie portfela, dokumen-
tów, czy również pieniędzy, jeżeli właściciel 
stwierdzi, że znajdowały się w portfelu. 
Chociaż miałeś czyste intencje i miałeś 
zamiar oddać portfel na drugi dzień.

Kto znalazł rzecz i zna właściciela, lub 
osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jego 
miejsce pobytu, niezwłocznie zawiadamia 
go o znalezieniu rzeczy i oddaje mu. Jeżeli 
nie zna tej osoby niezwłocznie zawiadamia 
starostę właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania znalazcy lub miejsca znalezie-
nia rzeczy. Można zawiadomić policje, ale 
też niezwłocznie.

Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszcze-

niu, to również niezwłocznie zawiadamia 
o tym osobę zajmującą pomieszczenie i 
na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na 
przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca 
pomieszczenie nie jest właścicielem tej 
rzeczy i nie zna osoby uprawnionej do jej 
odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu, 
niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu 
rzeczy starostę.

W przypadku znalezienia rzeczy, której 
posiadanie wymaga pozwolenia, w szcze-
gólności broń, amunicję, materiały wybu-
chowe albo dowód osobisty lub paszport, 
niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej 
jednostce organizacyjnej policji, a jeżeli 
oddanie rzeczy wiązałoby się z zagroże-
niem życia lub zdrowia – zawiadamia o 
miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Kto znalazł rzecz w budynku publicz-
nym, innym budynku lub pomieszczeniu 
otwartym dla publiczności, albo środku 
transportu publicznego, oddaje rzecz 
zarządcy budynku, pomieszczenia albo 
środka transportu publicznego. Zarządca 
w ciągu 3 dni od otrzymania rzeczy prze-
kazuje staroście.

Co do zasady właściwym do odebrania 
rzeczy znalezionej jest starosta, w sposób 
bezpośredni czy też pośredni, ale każdą 
rzecz znalezioną nie tylko broń materiały 
wybuchowe, możemy oddać czy zgłosić 
policji, która pracuje 24 h/dobę, w niedziele 
i święta.

Ile wynosi znaleźne? Janek K. znalazł 
zegarek należący do Andrzeja B., ponieważ 
Janek dobrze wie, gdzie mieszka Andrzej, 
to informuje go o znalezieniu zegarka i 
konieczności jego odbioru. Janek może 
żądać znaleźnego od Andrzeja najpóźniej 
do momentu oddania mu zegarka – nie 
może żądać znaleźnego np. tydzień po tym 
wydarzeniu.

Znalazca przechowujący rzecz, który 
zadośćuczynił wskazanym wyżej obo-
wiązkom może domagać się 1/10 wartości 
rynkowej znalezionej rzeczy. Żądanie musi 
zgłosić najpóźniej w chwili wydania rzeczy. 
Jeżeli znalazca rzecz oddaje na policje czy 
do starosty musi wskazać w zawiadomieniu 
o znalezieniu rzeczy, że żąda znaleźnego. 
Przechowujący, rzecz informuje o tym oso-
bę uprawnioną do odbioru rzeczy.

Po upływie jednego roku od wezwania 
do odbioru lub dwóch lat od znalezienia 
rzeczy (jeżeli wezwanie było niemożliwe), 
rzecz staje się własnością znalazcy pod 
warunkiem, że zadośćuczynił on wskaza-
nym obowiązkom.

Wyjątek stanowią jednak rzeczy będące 
zabytkiem lub materiałem archiwalnym - 
po upływie terminu do ich odebrania przez 
osobę uprawnioną, stają się własnością 
Skarbu Państwa.

Ustawa o rzeczach znalezionych. (Dz.U. z 
2015 poz. 397)          Jan Kajdas

Co zrobić, gdy coś znajdziemy?

6 lipca  W godzinach nocnych mieszka-
niec gminy Przeciszów, znajdujący się w 
stanie po użyciu alkoholu, kierując samo-
chodem marki Audi A3 w Przeciszowie 
na ul. Przyrębskiej stracił panowanie nad 
pojazdem i z dużą siłą uderzył w drzewo. W 
wyniku zdarzenia doznał ciężkich obrażeń 
ciała jeden z pasażerów pojazdu. W sprawie 
wszczęto postępowanie karne o czyn z art. 
177§2 kodeksu karnego. Kierowca stracił 
już prawo jazdy.

18 lipca Policjanci zatrzymali miesz-
kańca gminy Przeciszów, który kierował 
samochodem osobowym marki Audi w 
stanie nietrzeźwości. Kierującemu zatrzy-
mano prawo jazdy, a w sprawie wszczęto 
dochodzenie o przestępstwo z art. 178a§1 
kodeksu karnego. Sprawca odpowie za 
czyn przed sądem.

9 sierpnia W Komisariacie Policji w 
Zatorze wszczęto kolejne postępowanie, 
dotyczące uchylania się od zobowiązań 
alimentacyjnych na dwójkę małoletnich 
dzieci, zamieszkałych na terenie gminy 
Przeciszów. Policja informuje, iż ściga dłuż-
ników alimentacyjnych, którzy w sposób 
świadomy i celowy uchylają się od łożenia 
na utrzymanie swoich dzieci, do czego są 
zobowiązani.

21 sierpnia Mieszkanka gminy Przeciszów 
została oszukana podczas zakupów w 
sklepie internetowym, zajmującym się 
sprzedażą obuwia. Jak ustalono po złożeniu 
zamówienia i uregulowaniu należności nie 
otrzymała butów, nie zwrócono jej również 
pieniędzy, które przelała na wskazane jej 
konto bankowe.

4 września W godzinach nocnych męż-
czyźni jadący samochodem do pracy 
dokonali ujęcia obywatelskiego mężczyzny, 
jadącego przed nimi samochodem. Jak się 
potem okazało, znajdował się on w stanie 
nietrzeźwości (ok. 1,6 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu). Kierującemu 
zatrzymano prawo jazdy, które ten odebrał 
zaledwie dwa dni wcześniej.

10 września PKP S.A. zawiadomiły o 
dokonaniu w dniu 1 września 2018 r. celo-
wego uszkodzenia urządzeń kolejowych w 
rejonie dworca kolejowego w Przeciszowie 
o wartości kilkuset złotych. Policja bada 
okoliczności zdarzenia, w tym również 
weryfikuje, czy niosło ono za sobą zagro-
żenie dla bezpieczeństwa pasażerów, choć 
wstępne ustalenia tego nie potwierdzają.

KOMPOL

5 sierpnia o godzinie 6.00 w Przeciszowie 
na ulicy Oświęcimskiej doszło do kolizji 
drogowej. Jak ustalili policjanci 29–letnia 
mieszkanka Oświęcimia kierując samocho-
dem marki Renault na łuku drogi straciła 
panowanie nad pojazdem w wyniku czego 
zjechała z jezdni i uderzyła w barierę ener-
gochłonną.

Godzinę później w tym samym rejonie 
doszło do identycznej kolizji. 56–letni 
mieszkaniec Oświęcimia, kierując samo-
chodem marki Toyota, wypadł z jezdni na 
łuku i uderzył w barierę energochłonną.

W obu kolizjach nikt nie odniósł obra-
żeń, a przyczyną utraty panowania nad 
pojazdami było niedostosowanie jazdy do 
warunków panujących na drodze. Po desz-
czu nawierzchnia była mokra, co sprawia, 
że przy nagłym hamowaniu samochód 
wpada w poślizg jak na nawierzchni oblo-
dzonej. l

Dwie kolizje drogowe
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ODESZLI OD NAS...
lipiec

1. Józefa Cygan 89 lat  Przeciszów

2. Stanisława Stokłosa 72 lata  Przeciszów

3. Bronisława Frączek 90 lat  Piotrowice

sierpień
1. Czesław Czekan 83 lata  Piotrowice

2. Stanisław Mamoń 89 lat  Piotrowice

3. Julianna Pamuła 94 lata  Piotrowice

4. Stanisław Fronczyk 83 lata  Przeciszów

5. Franciszek Frączek 69 lat  Piotrowice

6. Maria Sanak 89 lat   Przeciszów

7. Władysława Knapik 71 lat  Przeciszów

wrzesień
1. Stanisław Wróbel 74 lata  Przeciszów

2. Zofia Klima 92 lata   Piotrowice

3. Maria Cygan 92 lata  Przeciszów

4. Tadeusz Kozak 77 lat  Przeciszów

5. Wanda Szymonik 79 lat  Przeciszów

Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas

Georges Poulet

konsultacje, diagnoza, terapia

dzieci, młodzieży i dorosłych

Psycholog mgr Gabriela Tabaka

E-Motion Praktyka Psychologiczna

Oświęcim, ul. Wysoka 2

tel. 503-853-639

Profesjonalna pomoc 
psychologiczna

serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach i podzielają 
nasz smutek po odejściu naszego ukochanego Męża, ojca, Dziadka…

wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, ducho-
wego wsparcia, współczucia i życzliwości, uczestniczyli we mszy świętej, wzięli liczny udział w uroczystości 
pogrzebowej śp. Franciszka Frączka, za modlitwę, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty:

lekarzom i Pielęgniarkom, którzy z wielkim zaangażowaniem i serdecznością podejmowali wysiłki dla rato-
wania życia śp. Franciszka, księżom, Rodzinie, Znajomym, Przyjaciołom, sąsiadom, Delegacjom, wójtowi 
Gminy Przeciszów Bogdanowi Cuberowi, byłemu wójtowi Gminy Józefowi klimczykowi, Przewodniczącej Rady 
Gminy annie Momot, Radnym Gminy  Przeciszów, sołtysom, Pracownikom urzędu Gminy i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przeciszowie, Dyrekcji i Pracownikom szkoły Podstawowej w Piotrowicach, Dyrekcji i Pracowni-
kom samorządowego Przedszkola w Piotrowicach, ochotniczej straży Pożarnej z Piotrowic i z Przeciszowa, 
hDk z Piotrowic, kGw z Piotrowic, kGw z Przeciszowa oraz Zespołowi same swoje, stowarzyszeniu Eme-
rytów i Rencistów z Piotrowic i z Przeciszowa, stowarzyszeniu Górników, Górników Emerytów i Rencistów z 
Piotrowic, lks Piotrowice, Pracownikom GZwik, oraz pracownikom Gminnego ośrodka Pomocy społecznej 
w Przeciszowie.

wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, nadesłali kondolencje pragniemy wyrazić 
wdzięczność i podziękowania!

Żona, Córka i syn z Rodzinami

PoDZiękowaNia



Wieści Gminy Przeciszów nr 3 (51) 2018 rok 27



Wieści Gminy Przeciszów nr 3 (51) 2018 rok28

Czasopismo Mieszkańców Gminy Przeciszów
Kwartalnik redagowany w składzie: redaktor naczelny Ryszard Tabaka, z-ca 
redaktora naczelnego Edyta Krzyścin, sekretarz redakcji Ewa Głogowska. 
Współpraca: Jan Kajdas, Bartłomiej B. Kasperczyk.
Adres redakcji: Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie, ul. Długa 6, 
32-641 Przeciszów, tel. 33 841-32-70,  www.gbprzeciszow.pl. 
Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie.
Druk: Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Jaroszowice 324, 34-100 Wado-
wice, tel. 33 873-46-20
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo 
do ich poprawy, skracania, zmian tytułów i śródtytułów. Redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.
ISSN 1895-7498 Nakład: 500 egz.

Święto gminy przeciszów


