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Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie Wam spokój i radość. 
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia 
żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością  
i szczęściem. 
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
życzą Mieszkańcom:
wójt gminy Przeciszów Tomasz Kosowski
przewodniczący Rady Gminy Przeciszów 
Marek Trzaska wraz z radnymi gminnymi
oraz redakcja „Wieści Gminy Przeciszów”

Finał Orkiestry w styczniu!
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, działający 
przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie, zapra-
sza na XXVII Finał, który odbędzie się 13 stycznia 2019 
roku w Domu Kultury w Przeciszowie. 

Serdecznie zapraszamy!
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Lista radnych Rady Gminy Przeciszów 
wybranych w tegorocznych wyborach 
samorządowych. Podano okręgi wyborcze 
a w nich kandydata, który otrzymał najwyż-
szą ilość głosów (z ilością oraz procento-
wym współczynnikiem). Ogółem do Rady 
Gminy Przeciszów weszło 15 kandydatów z 
piętnastu okręgów. W jednym przypadku 
był tylko jeden kandydat, który nie miał 
konkurenta i otrzymał mandat „bez walki”. 
Obok kandydata podano również nazwę 
komitetu wyborczego. Źródło PKW.

Okręg 1

Jerzy Michałek   113 (41,39%) 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓL-
NA GMINA

Okręg 2

Rafał Kozak   120 (55,81%) 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PORO-
ZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU

Okręg 3

Artur Bochenek   119 (53,60%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓL-
NA GMINA

Okręg 4

Maria Wilczak   94 (47,00%) 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓL-
NA GMINA

Okręg 5

Dawid Góral   99 (46,05%) 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PORO-
ZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU

Okręg 6

Władysław Kozub   116 (58,88%) 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓL-
NA GMINA

Okręg 7

Andrzej Kozłowski   82 (39,42%) 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓL-
NA GMINA

Okręg 8

Maciej Jacek Momot   98 (51,04%) 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓL-
NA GMINA

Okręg 9

Jan Medyński   125 (65,45%) 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓL-
NA GMINA

Okręg 10

Anna Zofia Momot   103 (48,82%) 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓL-
NA GMINA

Okręg 11

Adam Madeja   138 (68,66%) 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓL-
NA GMINA

Okręg 12

Marek Trzaska   0 (0,00%) 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓL-
NA GMINA

Okręg 13

Dawid Nowak   168 (93,33%) 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓL-
NA GMINA

Okręg 14

Ludwik Makuch   108 (51,18%) 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓL-
NA GMINA

Okręg 15

Ryszard Marcin Cygan   98 (51,58%)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓL-
NA GMINA  l

Wybraliśmy radnych gminnych
Wybory samorządowe do rady gminy Przeciszów, podobnie jak w całej Polsce, 
odbyły się w tym roku 21 października. Oddając swój głos, zadecydowaliśmy o 
składzie naszej rady. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje i zachę-
camy do lektury!

Podczas wyborów samorządowych na 
stanowiska włodarzy, których tura mia-
ła miejsce 4 listopada, w naszej gminie 
wybrano wójta. Nie został nim Bogdan 
Cuber, ubiegający się o reelekcję, lecz jego 
jedyny kontrkandydat Tomasz Kosowski. 
Poniżej prezentujemy krótką informację w 
liczbach oddanych głosów oraz procento-
wej przewadze.

Tomasz Lucjan Kosowski   1 622 głosów 
(51,51%). Startował z Komitetu Wyborczego 
Wyborców Porozumienie Samorządowe 
Powiatu.

Bogdan Grzegorz Cuber   1 527 głosów 
(48,49%). Ubiegał się o stanowisko wójta z 
Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólna 
Gmina.  l

Zmiana na 
stanowisku 

wójta

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom 

naszej gminy, za to, że wzięli udział w wyborach 
samorządowych i uzyskałem poparcie, które 
pozwoliło mi na objęcie funkcji wójta. zdaję sobie 
sprawę, że to jest duże i trudne wyzwanie, ale 
tak jak to jest w rocie ślubowania – chcę dzia-
łać dla dobra wszystkich mieszkańców naszej 
gminy, współpracując z Radą Gminy Przeciszów, 
wszystkimi organizacjami, które działają na 
naszym terenie i służyć mieszkańcom. do tego 
się zobowiązuję i postaram się nie zawieść tej 
nadziei i zaufania, którym mnie obdarzono w 
tych wyborach.

Tomasz kosowski

wójt gminy Przeciszów
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- Dwie udane kadencje i kolejne wybo-
ry na stanowisko wójta, które nie przy-
niosły Panu reelekcji. Co się stało? Co 
mogło zadecydować o tak, raczej nie-
spodziewanym wyniku głosowania?

Różnica w wyborze na wójta pomię-
dzy mną a moim kontrkandydatem była 
niewielka, zaledwie 95 głosów, które 
ostatecznie zadecydowały o moim niepo-
wodzeniu. Gmina podzieliła się niejako na 
dwie części. Trudno jest mi odpowiedzieć 
na pytanie - co mogło zaważyć na takim 
wyniku? Z pewnością ważnym czynnikiem 
była ilość głosów oddanych przez miesz-
kańców sołectw Przeciszów i Las na mojego 
przeciwnika. Ponadto częściowo zaważyła 
frekwencja. Mieszkam w Piotrowicach 
i tam średnia frekwencja w wyborach 
wyniosła 55 proc. W Przeciszowie, w lokalu 
wyborczym, zlokalizowanym w szkole było 
57 proc., a w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Przeciszowie – Podlesiu frekwencja była 
na poziomie 63 proc. Wobec tego wyraźnie 
widać, że frekwencja wyborcza mieszkań-
ców sołectw Przeciszów i Las była większa 
niż w przypadku Piotrowic. Piotrowice były 
zdecydowanie za mną, a w dwóch innych 
okręgach przegrałem.

- Po tej arytmetyce wyborczej wyraź-
nie widać, że zapanował w yraźny 
podział pomiędzy mieszkańcami naszej 
gminy. Piotrowice chciały mieć swojego 
przedstawiciela na stanowisku wójta. 
Natomiast Przeciszów i Las własnego 
kandydata. Jak Pan uważa, czy taki 
podział może być korzystny dla funk-
cjonowania naszej gminy jako jednego 
organizmu, jako jednostki administra-
cyjnej kraju? Pamiętamy jeszcze dążenia 
separatystyczne Piotrowic z początku 
lat 90. XX wieku.

Osiem lat temu stworzyliśmy komitet 
Wspólna Gmina. Zawsze dążyłem, aby te 
trzy sołectwa Przeciszów, Piotrowice i Las 
ze sobą współpracowały. Myślę, że obecnie 
nadal tak będzie. Rada Gminy Przeciszów 
składa się z 13 radnych, pochodzących z 
komitetu Wspólna Gmina, jedynie dwóch 
radnych jest spoza niego. Chciałbym pod-
kreślić, że radni są z różnych sołectw i z 
pewnością będą ze sobą współpracować 
w podejmowaniu decyzji dla dobra wszyst-
kich mieszkańców gminy. Odpowiadając 
na pana pytanie uważam, że wynik uka-
zuje wolę większej części mieszkańców 
Przeciszowa i Lasu do zmiany na stanowisku 
wójta i tak się stało. Piotrowice zdecydo-
wanie opowiedziały się za moją osobą, bo 
innych powodów nie widzę.

- Wynik wyborów może łączyć się z 
walorami Pana kontrkandydata. Czy 
jego program, cele działań, które oma-
wiał podczas spotkań z wyborcami, 
mogły być bardziej interesujące od Pana 
oferty wyborczej?

Krótko mówiąc, to raczej nie. W cią-
gu ośmiu lat komitet Wspólna Gmina 
postawił sobie za cel ściągnąć do gminy 
inwestora. I tak się stało. Najpierw miała 
to być kopalnia, później ten pomysł upadł 
i pojawiła się Energylandia. W 2015 roku 
właściciel Energylandii zjawił się u mnie. 
Od tego czasu zmieniliśmy studium i plan 
zagospodarowania, tak żeby na terenie 
gminy pojawił się inwestor. W gminie nie 
ma dużych firm, wpływy z podatków są 
niewielkie i właściwie żyjemy z subwencji 
wyrównawczej, państwowej. Wobec tego 
ważne było ściągnięcie do nas inwestora. 
Ostatecznie Energylandia weszła na teren 
gminy, zajmując ok. 50 ha. Jeszcze w paź-
dzierniku rada podjęła uchwałę o przystą-
pieniu do zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy, dotyczącego 40 ha 
gruntów, tak aby na tych terenach mogła 
się rozbudować Energylandia. Będzie to 
wpływ kilku milionów do budżetu gminy. 
Dodatkowe podatki wpłyną również od 
drugiego inwestora, Krakowskich Zakładów 
Wydobycia Kruszywa, które też w wyniku 
wcześniejszej zmiany planu i studium 
rozpoczną eksploatacje kruszywa na tere-
nie gminy Przeciszów. To był główny cel, 
który sobie postawiłem oraz mój komitet 
Wspólna Gmina. Ten nasz cel został zre-
alizowany.

- Cel się udał, a tu taka odpowiedź 
mieszkańców podczas wyborów samo-
rządowych na wójta. Nie uważa Pan tego 
za dziwne?

Oczywiście, to jest dla mnie dziwne i nie-
zrozumiałe. Dlaczego tak się stało? Powiem 
krótko – nie wiem. Zawsze starałem się 
wykonywać inwestycje na terenie trzech 
sołectw. Choć oczywiście należy pamiętać, 
że realizacja zadań inwestycyjnych była 
podyktowana przede wszystkim możli-
wością pozyskania dodatkowych środków 
finansowych ze źródeł zewnętrznych. Nasza 
gmina pozyskała dofinansowanie z Doliny 
Karpia do budowy placów zabaw dla dzieci 
we wszystkich sołectwach. Ponadto, rów-
nież z pomocą finansową przeprowadzili-
śmy modernizację obiektów sportowych. 
Powstało boisko piłkarskie w Piotrowicach, 
obok niego boisko wielofunkcyjne i kort 
tenisowy. Dzięki środkom z programu 

Orlik pojawił się przy szkole podstawowej 
w Przeciszowie zespół boisk, a z programu 
Doliny Karpia wybudowaliśmy stadionik 
lekkoatletyczny. Wiosną 2019 roku obok 
wcześniej zmodernizowanej płyty boiska 
LKS Przeciszovia, dzięki złożonemu wnio-
skowi do Urzędu Marszałkowskiego w 
Krakowie pojawi się boisko wielofunkcyjne, 
boisko do piłki siatkowej i kort tenisowy. W 
niedługim czasie skończymy budowę palcu 
zabaw w sołectwie Las. Przez wszystkie 
lata mojej kadencji każda miejscowość 
coś zyskała. Weszliśmy również w potężną 
inwestycję, jaką jest kanalizacja gminy. Jest 
to jedna z największych inwestycji w historii 
gminy Przeciszów. To kontynuacja kanali-
zacji budowanej w latach 2011-12. Obec-
nie prowadzimy kanalizację Przeciszowa, 
etap IV. Piotrowice zostaną skanalizowane 
w etapie V. Zadanie rozpocznie się w 
czerwcu przyszłego roku. Będzie ona kon-
tynuowana aż za szkołę w Piotrowicach. 
Zostanie jeszcze do realizacji etap VI, czyli 
kanalizacja ulic: część Andrychowskiej, 
Kasztanowa, Modrzewiowa, Węglarzówka 
i część ulicy Wrzosowej. Ponadto sołec-
two Las i przysiółki gminy Przeciszów. Tak 
więc w niedługim czasie 100 proc. naszej 
gminy będzie skanalizowane. Kanaliza-
cja była ważna i stawiana jako priorytet, 
ponieważ nasza gmina będzie się rozwijać 
turystycznie. Już powstają pensjonaty i 
są wynajmowane pokoje. Bez kanalizacji 
rozwój w tym kierunku byłby niemożliwy. 
Przy okazji kanalizacji ściągnęliśmy do 
gminy 17 mln zł, a więc w rankingach, które 
oceniają zaangażowanie środków unijnych 
będziemy w przyszłych latach w czołówce. 
Przy tej okazji będą wyremontowane drogi, 

Nasz cel został zrealizowany
rozmowa z Bogdanem Cuberem, byłym wójtem gminy Przeciszów
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którymi przebiegnie kanalizacja, i to nie 
tylko na tych odcinkach, po których jest ona 
prowadzona. Ulicami wyremontowanymi 
będą: Jazowa, Topolowa, Nawsie, Wąska, 
Cicha, Stroma, Jesionowa, a w Piotrowicach 
ulice Akacjowa i Pagórkowa. Tak więc gmi-
na powinna w przyszłości bardzo dobrze 
się rozwijać. Ponadto korzystaliśmy ze 
środków zewnętrznych, w ramach tzw. 
schetynówek. Wyremontowaliśmy więk-
szą część ulicy Długiej. Pozostał jedynie 
do zrobienia odcinek o długości ok. 700 
mb. Jesienią złożyliśmy wniosek na dofi-
nansowanie remontu tej drogi, choć nie 
został on uwzględniony. Wiosną nowa 
rada i nowy wójt będą mogli raz jeszcze 
przedłożyć wniosek w ramach tzw. pro-
gramu morawieckiego. W Piotrowicach 
wyremontowaliśmy całą ulicę Kasztanową, 
korzystając ze schetynówek. Mamy projekt 
na modernizację ulicy Głębowickiej i myślę, 
że ten wniosek zostanie złożony. Wspólnie 
z powiatem opracowywaliśmy projekt 
na remont ulic Podlesie i Leśna. Zostanie 
on ukończony prawdopodobnie w grud-
niu tego roku. Do mieszkańców dotarła 
informacja, że gmina nie chce tej drogi 
remontować, a prawda jest inna. Powiat nie 
miał gotowego projektu i jest on jeszcze 
w trakcie realizacji. Podjęliśmy starania o 
opracowanie projektu remontu ulicy Lipo-
wej, ale niestety powiat nie był tym zainte-
resowany. Nowa rada i wójt powinny nadal 
dążyć do remontu ulic: Podlesie, Leśnej, 
Lipowej i części ulicy Andrychowskiej 
(środkowa cześć) wspólnie z powiatem. Ze 
środków własnych i zewnętrznych udało 
się zmienić nawierzchnie na wielu drogach 
w gminie, oprócz tych, które zostały już 
tutaj wymienione. Wyremontowano drogi 
dojazdowe do pól, są to ulice: Borkowa, 
Jazowa, Stara Droga, Zatorska. Ze środków 
powodziowych wyremontowano część 
ulic: Akacjowej, Węglarzówki, Bukowieckiej 
oraz ulicę Modrzewiową. Ze środków wła-
snych wybudowano parking przy torach 
kolejowych w Przeciszowie, a także wyre-
montowano część ulic: Wiślanej, Porzecz-
kowej, Wałowej. Oprócz tego w Lesie firma, 
która remontowała wały, wykonała również 
nakładki asfaltowe na ulicach: Dąbki i Pro-
mowa. W wyniku współpracy z powiatem 
wyremontowano ulicę Andrychowską oraz 
dokończono budowę chodnika przy ulicy 
Podlesie. Korzystając ze środków zewnętrz-
nych i OSP wykonano elewację remizy w 
Przeciszowie wraz z budową garażu oraz 
wykonano remonty wewnętrzne dwóch 
remiz. Zakupiono dwa wozy bojowe dla 
straży pożarnej. Wymieniono część sieci 
wodociągowej. Korzystając ze środków 
własnych i zewnętrznych realizowano 
szereg programów społecznych (GOPS i 
Gminna Biblioteka Publiczna) oraz takie 
programy jak Jeżdżę z Głową, Zielona 
Szkoła, Biała Szkoła. Realizowany jest pro-
jekt wymiany pieców na piece ekologiczne 

oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych na 
terenie naszej gminy. Dodam, że moderni-
zacji uległo wiele obiektów użyteczności 
publicznej. Wykonano remont urzędu 
gminy. Większość pomieszczeń zmieniła 
swój wygląd. Pozostało jeszcze do remontu 
pięć pokoi i klatka schodowa. Po opuszcze-
niu na wiosnę pomieszczeń przez firmę 
Kopex znajdzie się na parterze dziennik 
podawczy. Wykonano nową elewację 
szkoły na Podlesiu i wymieniono piece 
CO na nowoczesne i ekologiczne w wielu 
obiektach komunalnych, a także zmieniono 
pokrycia dachów.

- Skoro tak wiele już zrobiono, czy 
widzi Pan jakiś zakres działania dla 
nowego wójta?

Najważniejszym zadaniem, przed którym 
stanie w najbliższym czasie gmina, to zmia-
ny w studium i planie zagospodarowania 
przestrzennego  na następne 40 ha pod 
zabudowę dla Energylandii. To oznacza wie-
le pracy i zabiegów, aby uzyskać potrzebne 
zmiany. Najważniejsze prócz tego są drogi, 
które już wcześniej wymieniłem. Uważam, 
że trzeba będzie przede wszystkim złożyć 
wniosek na remont ulicy Kolonia, bo kiedy 
ruszy Energylandia, to drogi będą służyć 
komunikacji, szczególnie zorganizowanej. 
Trzeba całkowicie zmienić komunikację na 
terenie powiatu, tak aby turyści docierali do 
Energylandii nie samochodami osobowymi 
lecz autokarami, busami. Mamy podpisaną 
umowę z Urzędem Marszałkowskim w 
Krakowie, na mocy której ma ruszyć linia 
kolejowa Kraków – Oświęcim. Swój podpis 
złożyły gminy: Przeciszów, Zator, Brzeźnica, 
Spytkowice i Skawina. Spełniliśmy warunek 
tej umowy, wykonaliśmy plan mobilno-
ści, w ramach którego przeprowadzono 
ankietę wśród mieszkańców, podobnie jak 
uczyniono to w innych gminach. Ankiety 
pokazały jednoznacznie, że linia kolejowa 
jest potrzebna. A jak ruszy Energylandia, 
to jest wskazane, aby część turystów 
dojeżdżała w ten sposób. Warto również 
wspomnieć w tym miejscu o wykonanej już 
koncepcji obwodnicy dla Przeciszowa. Ma 
ona omijać centrum Przeciszowa i łączyć 
się z obwodnicami Zatora oraz Oświęci-
mia. Myślę także, że nowego wójta czeka 
również dokończenie remontów obiektów 
komunalnych, czyli urzędu gminy, Domu 
Kultury oraz wykonanie elewacji dwóch 
przedszkoli w gminie. Trzeba również 
dokończyć budowę obiektów sportowych 
w Przeciszowie – Podlesiu i Piotrowicach.

- Proszę ocenić w kilku zdaniach i wła-
snymi słowami Pana dwie kadencje na 
stanowisku wójta gminy Przeciszów.

To co założyłem na początku i uważam 
za duży mój sukces, to scalenie wszystkich 
sołectw naszej gminy i wielowymiarowa 
ich współpraca. Radni, którzy pochodzili z 
różnych komitetów wyborczych i sołectw 

znakomicie się porozumiewali i razem 
podejmowali ważne i celne decyzje. Sesje 
przebiegały w bardzo dobrej atmosferze, 
nie było żadnej walki, wszystkie najważ-
niejsze kwestie wyjaśnialiśmy sobie na 
komisjach i współpraca radnych układała 
się znakomicie. Uważam, że Przeciszów 
to jedna gmina. Pomimo takiego wyniku 
wyborczego jestem zadowalany. Pożegna-
łem się ze wszystkimi mieszkańcami całej 
gminy podczas uroczystości 11 Listopada. 
Była bardzo miła atmosfera i wszyscy ciepło, 
spontanicznie reagowali podczas mojego 
przemówienia. Otrzymałem dużo życzeń, 
kwiatów od współpracowników, radnych, 
stowarzyszeń, instytucji i od mieszkań-
ców, którzy przychodzili z życzeniami nie 
tylko do urzędu, ale i do domu. Wszystkim 
serdecznie dziękuję za wspieranie mnie 
przez te wszystkie lata. Współpraca z 
mieszkańcami, pracownikami, radnymi, 
kierownikami i dyrektorami jednostek, 
zakładów, sołtysami, ze wszystkimi sto-
warzyszeniami, związkami, organizacjami 
układała się bardzo dobrze. Zawsze będę 
mile ten czas wspominał.

- Jakie ma Pan plany na najbliższą przy-
szłość? Czym będzie się obecnie zajmo-
wał były już wójt gminy Przeciszów?

Przechodzę na emeryturę i będę się 
zajmował rodziną, którą przez wiele lat nie-
stety zaniedbywałem, bo działałem na róż-
nych polach aktywności społecznej. Byłem 
radnym gminnym od 1988 roku, członkiem 
zarządu gminy, radnym powiatowym, 
członkiem etatowym Zarządy Powiatu w 
Oświęcimiu, przez 18 lat dyrektorem szkoły 
w Piotrowicach, wójtem Przeciszowa, dzia-
łałem w różnego rodzaju stowarzyszeniach, 
partiach politycznych, związkach zawodo-
wych. Wobec tego, praktycznie przez 30 
lat nie było mnie w domu. Mam wspaniałą 
rodzinę, żonę, córki, zięciów, i trójkę wnu-
cząt, które domagają się, żeby dziadek był 
w domu i się nimi zajmował. Ponadto mam 
mamę, która ma 87 lat i wymaga uwagi. 
Póki co nastawiam się na życie rodzinne. 
Dziękuję za głosy oddane na moją osobę 
podczas wszystkich wyborów, za współ-
pracę wszystkim tym, którzy wspierali mnie 
w mojej wieloletniej działalności. Życzę 
wszystkim Mieszkańców gminy Przeciszów 
zdrowych, spokojnych, pogodnych świat 
Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku. Dziękuję redakcji „Wieści 
Gminy Przeciszów” za ośmioletnią, owocną 
współpracę.

- Dziękuję za rozmowę. W imieniu 
redakcji „Wieści Gminy Przeciszów” 
życzę Panu wielu wspaniałych chwil z 
rodziną na emeryturze i spełniania się 
podczas kolejnych wyzwań. Jednoocz-
nie dziękuję za lata owocnej współpracy, 
nacechowanej profesjonalizmem i tro-
ską o dobro gminy i jej mieszkańców.

Rozmawiał Ryszard Tabaka
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Wywiad z Tomaszem kosowskim, wójtem gminy Przeciszów

-  W  w y b o r a c h  s a m o r z ą d ow yc h 
poprzedniej kadencji, po nieudanej elek-
cji na wójta gminy, zadecydował Pan, iż 
nie będzie się już angażował w życie 
społeczno-samorządowe Przeciszowa. 
Co sprawiło, że zdecydował się Pan jed-
nak na powrót do aktywności tego typu 
i na start w tegorocznych wyborach na 
wójta Przeciszowa?

Sytuacja była dosyć skomplikowana, 
ponieważ postanowiłem wystartować 
z list Porozumienia Samorządowego do 
rady powiatu, przez co chciałem pomóc 
temu komitetowi. Liczyłem na to, że będę 
w stanie zebrać w gminie pewną ilość gło-
sów. Jednak co się stało w międzyczasie? 
Myślę, że to zbieg okoliczności sprawił, że 
spora grupa mieszkańców naszej gminy, 
zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc. 
Mieszkańcy ci chcieli wystartować w wybo-
rach do rady gminy. Wtedy zapytałem ich, 
czy mają zarejestrowany komitet. Okazało 
się, że nie, a był to 5 września. Wówczas 
zaproponowałem im komitet Porozumie-
nie Samorządowe, pod którego szyldem 
mogliby wystartować. Ta grupa osób 
przystała na to i rozpoczęła poszukiwania 
kandydatów na radnych. Udało się to w 11 
okręgach, ale czas upływał. Uczestniczyłem 
w spotkaniach. Co prawda nie do końca 
przekonany, ale chciałem pomóc, ponieważ 
miałem doświadczenie samorządowe i 
łatwiej mi było naprowadzić ich na pewne 
sprawy. Ta grupa ludzi namawiała mnie, 
abym wystartował na wójta kolejny raz. 
Odpowiedziałem, że jest to niemożliwe, 
ponieważ pewne rzeczy poukładały się i 
prowadziłem gospodarstwo, a poza tym 
byłem z zarządzie trzech grup produ-
cenckich, gdzie zajmowałem się handlem 
i logistyką. Przemyślałem to dobrze. To 
była trudna decyzja i po uzgodnieniach z 
rodziną, komitetem wyborczym powiatu, 
25 września zgodziłem się wystartować 
w wyborach na wójta Przeciszowa. Wtedy 
należało szybko dokonać wyrejestrowana 
mojej kandydatury do powiatu. Dzień póź-
niej zostałem zarejestrowany jako kandydat 
na wójta gminy Przeciszów.

- Czy miał Pan czas, aby przedstawić 
mieszkańcom swój program wybor-
czy?

Absolutnie nie. Podkreśliłem to już w 
jednym z wywiadów. Nie było kampanii z 
mojej strony. Miałem kilka dni na opraco-
wanie materiału wyborczego, czyli ulotki 
i plakatu. Jedyne co przyszło mi do głowy 
w przypadku hasła wyborczego to – „Kan-
dyduję dla Was”. Spotkałem się z wieloma 
mieszkańcami, co było budujące, przycho-
dzili, dzwonili, prosili, abym wystartował, 
bo jest jeden kandydat i nie mamy wyboru. 
A jak widzimy po wyniku wyborów było 
oczekiwanie zmian. Moi koledzy z grupy, 
która startowała do rady pomogli mi, to 
oni kolportowali materiały. Kampania u 
nas trwała tydzień, może nieco dłużej. Nie 
było żadnych oficjalnych, zorganizowanych 
spotkań, była tylko ulotka i plakat.

- Wystarczyło, że Pan wystartował 
w wyborach na stanowisko wójta i to 
sprawiło, że mieszkańcy otrzymali alter-
natywę i z niej skorzystali. Wobec tego 
ta alternatywa była potrzebna. Skoro 
oczekiwano zmian, to jestem ciekaw, 
czy Pan wiedział o jakie zmiany cho-
dzi? Przecież pańska kampania trwała 
niezwykle krótko i to bez spotkań z 
mieszkańcami.

Tak, wiedziałem. Chodzi ogólnie o podej-
ście do zarządzania gminą, podejście do 
inwestycji, do kultury. Na każdym etapie 
słyszałem opinie, że w tych poszczególnych 
obszarach mieszkańcy oczekują pewnych 
zmian. Minęło 8 lat od czasu objęcia sta-
nowiska wójta przez Bogdana Cubera, a 
niektóre oczekiwania nie zostały spełnione. 
Były oczekiwania bez odpowiedzi.

- Wobec tego jakie to były oczekiwania 
mieszkańców gminy, które nie zostały 
spełnione przez poprzedniego wójta?

Mieszkańcy oczekują, aby bardziej wsłu-
chiwać się w ich głos. Oczywiście potrzebna 
jest nam kanalizacja, wyremontowane 
drogi, ale  mają również mnóstwo spraw, 
gdzie potrzebują podejścia indywidual-
nego do pewnych rzeczy. Widzę to bardzo 
wyraźnie po tych trzech tygodniach, udało 
mi się pomóc  mieszkańcom w kilku spra-
wach, które były dla nich bardzo ważne a  
wymagały jedynie drobnych interwencji. 
Te problemy być może nie były zauważa-
ne. Nie mogli znaleźć dla nich rozwiązania 
u poprzedniego wójta, choć pewnie nie 

Były oczekiwania 
bez odpowiedziCzęść PierWsza

Tom as z kosows k i  –  wójt  gminy 
Przeciszów. Ma 47 lat, rodowity prze-
ciszowianin. Wykształcenie wyższe, 
ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie 
(obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krako-
wie) na Wydziale Rolnym ze specjalizacją 
agronomia. Po studiach, w latach 1998-
2005 pracował w koncernie drobiarskim 
Cedrob S.A. w Niepołomicach. Był tam 
kierownikiem produkcji, a później spe-
cjalistą ds. zarządzania jakością w zin-
tegrowanych systemach HACCAP i ISO. 
W roku 2005 jego ojciec, mieszkający w 
Przeciszowie, przeszedł na rentę struk-
turalną, a on sam przejął jego gospodar-
stwo rolne. Liczyło ono wówczas 15 ha 
łącznie z gruntami dzierżawionymi. W 
międzyczasie nadal usługowo zajmował 
się systemami zarządzania jakością. Pro-
wadził audyty pod system HACCAP dla 
przemysłu mięsnego, jak i dla młynów. 
Z biegiem lat gospodarstwo zaczęło się 
rozwijać. Obecnie liczy 45 ha, przy czym 
są to głównie grunty dzierżawione. Jest 
ono sprofilowane na produkcję roślinną, 
czyli kukurydzę, rzepak i pszenicę. Od 
lat jest on zaangażowany w działalność 
samorządową. W kadencji 2006-2010 peł-
nił funkcję wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Przeciszów. W roku 2010 wystarto-
wał bez powodzenia w wyborach samo-
rządowych na stanowisko wójta. Jednak 
kolejna kadencja w latach 2010-2014 
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wynikało to z jego złej woli, bo może ina-
czej podchodził on do pewnych rzeczy. 
Jeśli chodzi o kulturę. Osiem lat temu, gdy 
odchodził wójt Klimczyk mówiliśmy, że coś 
musimy zmienić w obszarze kultury. Mamy 
Dom Kultury, ale to wszystko nie funkcjonu-
je jak należy. Są inne oczekiwania.

- A jakie są te oczekiwania wobec 
kultury?

Mieszkańcy chcą mieć dostęp do bar-
dziej zorganizowanego czasu dla dzieci 
i młodzieży. Jest wielu rodziców, którzy 
wożą dzieci do Oświęcimia czy Zatora na 
różnego rodzaju zajęcia. Myślę, że ta oferta 
u nas jest zbyt uboga. Mam takie sygnały 
od mieszkańców, a poza tym również mam 
wizję tego jak to ma wyglądać. 

- Wobec tego jaką ma Pan wizję roz-
woju kultury w naszej gminie?

Jeśli chodzi o kulturę i sport chciałbym 
stworzyć instytucję, która będzie koor-
dynować te dwa obszary aktywności 
mieszkańców naszej gminy. Mamy kluby 
sportowe w Piotrowicach i Przeciszowie, 
ośrodek kultury w Przeciszowie, są także 
stowarzyszenia i organizacje, ale nie ma 
koordynatora, który wszystkim się zajmie i 
weźmie na siebie pewne obowiązki. Chciał-
bym, aby ta instytucja pomogła podmio-
tom współpracować. Często są pomysły i 
pieniądze, ale nie zawsze jest pomiędzy 
nimi kontakt.

- Uważa Pan, że sport i kulturę moż-
na połączyć. Co w takim razie może 
być spoiwem, czy będzie to konkretna 
instytucja?

Tak właśnie. Myślę, że może to być rodzaj 
gminnego centrum kultury i rekreacji. Ta 
nowa instytucja będzie mogła powstać 
na zrębie Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Przeciszowie oraz klubów i stowarzy-
szeń sportowych. Chciałbym te wszystkie 
podmioty skupić wokół jednej instytucji. 
Mieszkańcy tego oczekują, co zostało 
wyartykułowane na spotkaniach, już nawet 
po wyborach. Przychodzą do mnie opieku-
nowie, dyrektorzy szkół i proponują, aby 
się zebrać i zacząć wspólne działania. To 
są często ludzie młodzi, aktywni, mający 
wiele pomysłów.

- Mówi Pan o koordynacji, o instytucji, 
która będzie skupiać działania na niwie 
kultury i sportu. Czy widzi Pan jakieś 
braki, niedociągnięcia w przypadku 
kultury i sportu?

Na przykład w szkółkach piłkarskich 
pracujemy z dziećmi i gdzieś, w pewnym 
momencie jest przerwa na etapie klubów, 
ponieważ te talenty sportowe nam ucie-
kają do innych miejscowości. W drużynie 
seniorów Przeciszovia gra 3 zawodników z 
Przeciszowa reszta to zawodnicy z innych 
gmin. Nie ma kontynuacji rozwoju młode-
go zawodnika w gminnych klubach, na co 
wskazują sami prezesi. Nie zawsze brak pie-
niędzy może być wytłumaczeniem takiego 
stanu rzeczy. Zaplecze sportowe mamy 
przyzwoite. Jestem zainteresowany tym, 
aby przy boisku LKS Przeciszovia na Pod-
lesiu powstało, a jest już gotowy projekt, 
centrum sportu, spotkań i rekreacji. Zapla-
nowano budowę amfiteatru, podobnie jak 
w Polance Wielkiej. Jest projekt trzeba go 
tylko wykorzystać.

- Mówił Pan o niedostatkach w sporcie, 
a co z kulturą? Czy widzi Pan braki rów-
nież w kulturze?

Myślę, że nie do końca mamy wykorzy-
stany Dom Kultury, czyli siedzibę Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Przeciszowie. W 
zasadzie przez większą część roku tam 
niewiele się dzieje, oprócz grup tanecznych 
i działalności Klubu Modelarskiego Orzeł. 
Mamy sygnały, że są chętni, aby poprowa-
dzić na przykład ogniska muzyczne czy to 
gry na skrzypcach lub gitarze. Wciąż nie ma 
orkiestry, ale nie wiem czy jej powstanie 
może się udać, ponieważ jest potrzebna 
tradycja jakiegoś muzykowania, której u 
nas nie ma. Ale jestem oczywiście otwarty 
na potrzeby mieszkańców. Jest oczekiwa-
nie, aby odbywało się więcej imprez. Mamy 
znakomity zespół Śpiewające Jeziora, który 
prężnie działa, co udowodnił podczas Świę-
ta Niepodległości. Było to bardzo dobre 
widowisko muzyczne, przygotowane przez 
naszych mieszkańców.

- Omówiliśmy sobie sport, kulturę, 
czy widzi Pan inne jeszcze potrzeby, bo 
jak sądzę wsłuchiwał się Pan w głosy 
mieszkańców. Co jeszcze zostało zdia-
gnozowane?

Zdaję sobie sprawę z tego, że mamy roz-
poczęte duże inwestycje, takie jak choćby 

budowa kanalizacji, a jest to olbrzymie 
zadanie, które musimy udźwignąć. Chcąc 
się rozwijać gmina musi mieć kanalizację, 
chodzi o ochronę środowiska, ale rów-
nież o podstawowe sprawy związane z 
funkcjonowaniem nowoczesnej gminy. 
Przecież mamy XXI wiek, a kanalizacja jest 
bezwzględną koniecznością. Inną sprawą 
jest rozwój gminy związany z wejściem na 
nasze tereny Energylandii. Do pewnego 
momentu wydawało się że naszym głów-
nym inwestorem może być firma która, 
zabiegała o powstanie kopalni.

- Właśnie, Pan był przeciwny powsta-
niu kopalni w naszej gminie.

 Tak. Ale na początku, kiedy firma chciała 
wybudować u nas kopalnię i weszła, to 
byłem entuzjastycznie nastawiony do tego 
pomysłu. Było to jednak do momentu, kie-
dy pod koniec kadencji 2010-2014 pojawia-
ły się pytania, na które padały wymijające 
i zdawkowe odpowiedzi ze strony spółki. 
Nie było jednoznacznych stwierdzeń, ani 
konsultacji społecznych z prawdziwego 
zdarzenia. Spółka wyszła do mieszkańców 
niejako z gotowym projektem, a moim zda-
niem należało zorganizować profesjonalne 
konsultacje. Po pewnym czasie inwestor 
został przejęty przez inną spółkę, dla któ-
rej realizacja tego projektu przestała być 
priorytetem.  Może to był przyczynek do 
tego, aby poszukać innego inwestora? Za 
„miedzą” mamy przecież Energylandię, któ-
ra może być szansą na rozwój i dodatkowo 
nie budzi tak wielu skrajnie różnych emocji. 
Myślę, że zwrócenie się w stronę Energylan-
dii było krokiem w dobrą stronę. oczywiście 
zdaje sobie sprawę, że będziemy mieć inne 
problemy, choćby komunikacyjne, ale one 
przecież i tak już są. Musimy niezwłocznie 
rozpocząć wraz z sąsiednimi gminami 
poważne starania w zakresie modernizacji 
istniejących dróg wojewódzkich oraz kra-
jówki 44, skrzyżowań, budowy chodników, 
ścieżek rowerowych oraz budowy nowych 
obwodnic. Rozbudowa Energylandii na 
naszym terenie to jest dobry sposób na roz-
wój gminy, wpływy z podatków do budżetu 
i miejsca pracy dla mieszkańców. 

- Czy widzi Pan jeszcze inne potrzeby 
przez Pana zdiagnozowane?

Problemem mogą być drogi. Jest ocze-
kiwanie mieszkańców, że będą one szybko 
remontowane. Niestety na dzień dzisiejszy 
nie mogę tego obiecać i to w sposób jak 
najbardziej odpowiedzialny. Oczywiście 
będziemy odbudowywać sieć dróg, co ma 
związek z kanalizacją. Jak wiemy, zasko-
czyły nas wszystkich z nowym rokiem 
podwyżki niemal wszystkiego co jest 
możliwe, począwszy od wywozu śmieci 
o 100 proc. po przetargu, a skończywszy 

przyniosła mu stanowisko przewodni-
czącego Rady Gminy Przeciszów. W roku 
2014 raz jeszcze wystartował w wyborach 
na stanowisko wójta, jednak i tym razem 
nim nie został. Przy czym nie wziął on 
wówczas udziału w wyborach do rady. 
W 2010 roku został członkiem PSL. W 
tegorocznych wyborach samorządo-
wych startował z Komitetu Wyborczego 
Wyborców Porozumienie Samorządowe 
Powiatu. Jest żonaty, ma dwie córki w 
wieku 19 i 20 lat. Młodsza studiuje chemię 
na UJ w Krakowie, a starsza z córek elek-
troradiologię na Śląskim Uniwersytecie 
Medycznym w Katowicach. Małżonka 
pracuje w Banku Spółdzielczym w Zato-
rze, będąc kierownikiem oddziału w 
Przeciszowie. Jego zainteresowanie to 
kynologia. Wraz z żoną prowadzi od lat 
hodowlę psów rasowych. Są nimi Dogue 
de Bordeaux i buldog angielski. Lubi 
także politykę, sport i historię.
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na energii. Będzie to nie lada wyzwanie, 
aby ten poważny ciężar udźwignąć. Wie-
le zależy od tego jak do tego problemu 
podejdzie Rada Gminy Przeciszów. Póki co 
jest nastawienie łagodne, aby nie podnosić 
zbyt drastycznie opłat. Jednak staram się 
tłumaczyć wszystkim, że każda złotówka 

dopłacona z budżetu czy to do ścieków, 
czy śmieci mogłaby być przeznaczona na 
rozwój, stworzenie projektów. Jest taka 
powszechna dążność do korzystania ze 
środków zewnętrznych, unijnych, jednak 
należy pamiętać, że my musimy mieć 
zapewnione na początku własne środki 
w budżecie. Myślę, że współpraca wójta z 

radnymi będzie się dobrze układać, gdyż 
wszystkim przyświeca jeden cel, czyli roz-
wój gminy i dobro jej mieszkańców.

Dokońc zenie w y wiadu nastąpi w 
następnym w ydaniu „Wieści Gminy 
Przeciszów”. Już dziś serdecznie zapra-
szamy do lektury!

Rozmawiał Ryszard Tabaka

Niemal każdy człowiek wie, jak 
ważna jest dbałość o planetę Ziemię 
tak, abyśmy mogli oddychać czystym 
powietrzem. Wiedzą to również dzieci 
z Samorządowego Przedszkola nr 1 w 
Przeciszowie, które w ramach realiza-
cji projektu zintegrowanego LIFE pod 
nazwą „Wdrażanie programu ochrony 
powietrza dla województwa małopol-
skiego - Małopolska w zdrowej atmos-
ferze”, współfinansowanego ze środków 
Programu Life Unii Europejskiej, wzięły 
udział w uroczystej akcji edukacyjnej, 
dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony 
środowiska. Impreza ta odbyła się w 
piątek, 12 października i został na nią 
zaproszony marszałek województwa 
małopolskiego.

Na rozpoczęcie, dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych zgromadziły się w ogro-
dzie przedszkolnym, gdzie wzięły udział w 
pogadance na temat czystości powietrza 
i szkodliwości palenia papierosów, prze-
prowadzonej przez dyrektor. W niezwykle 
obrazowy sposób przedstawione zostały 
konsekwencje wdychania zarówno dymu 
papierosowego, jak również powietrza 
zanieczyszczonego dymem i smogiem 
- chętne dziecko otrzymało kostium, na 
którym umieszczone były brudne płuca 
- powstałe w wyniku oddychania złym 
powietrzem.

Następnie nadszedł czas na prezentację 
umiejętności dzieci. Najmłodsza grupa 
Misie zaprezentowała piękne transparenty, 
wzywające do dbałości o czystość powie-
trza. Dzieci z grupy Motylki otrzymały 
literki, z których utworzyły hasło: „Dbam 
o środowisko”, a potem wspólnie powie-
działy wiersz nawiązujący do ułożonego 
sloganu. Na końcu najstarsza grupa Sówki z 
zielonymi balonami w dłoniach zaśpiewała 
piosenkę „SOS dla Ziemi”, zachęcającą ludzi 
do dbania o planetę Ziemię. 

Po części oficjalnej, najstarsza grupa 
Sówki udała się do sali przedszkolnej, gdzie 
wzięła udział w zajęciach dotyczących 
smogu. Na rozpoczęcie, przedszkolaki 
uczestniczyły w rozmowie na temat tego, 
co to jest powietrze oraz dowiedziały się, 
czym jest dym i jakie są jego źródła.

Chcąc lepiej zobrazować właściwości 
dymu, nauczycielka zapaliła świeczkę, 
po czym wszystkie dzieci na umówione 
hasło zgasiły płomień. Już nikt nie miał 
wątpliwości, jak śmierdzi dym i że jest to 
nieprzyjemny zapach.

Po wspólnej zabawie ruchowej „Dym”, 
przedszkolaki wysłuchały opowiadania pt. 
„O kominie, który przestał dymić”, a następ-
nie dzieci wyobraziły sobie, że wybrały się 
na spacer do lasu, gdzie przy dźwiękach 
muzyki relaksacyjnej, wdychały czyste, 
świeże powietrze.

W kolejnym etapie zajęć, przedszkola-
ki dowiedziały się, co to jest smog oraz 
ostrzeżenia smogowe, a także, gdzie moż-
na uzyskać informację na temat jakości 
powietrza w danym regionie. Dla lepszego 
zobrazowania, kolory ostrzeżeń zostały 
porównane do świateł na sygnalizatorze: 
kolor zielony - powietrze jest czyste, nie 
ma w nim pyłu, można bezpiecznie bawić 
się na zewnątrz, kolor pomarańczowy lub 
żółty: powietrze może być szkodliwe, jest 
w nim pył, zamiast aktywności lepiej jest 
wybrać się na spacer, z kolei kolor czerwony 
oznacza stop - powietrze jest szkodliwe ze 
względu na dużą ilość pyłu, lepiej zostać 
w domu.

Następnie dzieci przeprowadziły eks-
peryment, w którym czysta woda została 
zanieczyszczona piaskiem, a potem, przy 
użyciu filtra złożonego z gazy i waty została 

oczyszczona. Wnioski z eksperymentu były 
następujące: wodę można oczyścić przez 
filtrowanie. Tak samo można zrobić z powie-
trzem - oczyścić. Służą do tego specjalne 
oczyszczacze. Nauczyciel zaprezentował 
dzieciom oczyszczacz powietrza, przeka-
zany naszemu przedszkolu przez marszałka 
województwa małopolskiego i wyjaśnił 
jak działa oraz w jaki sposób oczyszczane 
jest powietrze. Oczywiście - ku radości 
przedszkolaków, powietrze w sali zostało 
oczyszczone.

Na zakończenie zajęć wykonano pamiąt-
kowe zdjęcie grupowe, a następnie dzieci 
otrzymały kolorowanki, związane z zanie-
czyszczeniem i ochroną powietrza.

Ostatnim punktem uroczystej akcji edu-
kacyjnej był marsz ekologiczny ulicami 
Przeciszowa pod hasłem: „Świat zadymiony 
ma tylko złe strony!”. 

Jesteśmy przekonani, że uroczysta akcja 
edukacyjna dotycząca zanieczyszczenia 
i ochrony środowiska przyczyniła się do 
kształtowania prawidłowych postaw i 
zachowań proekologicznych. To bardzo 
ważne, aby młode pokolenie było wrażliwe 
na potrzeby środowiska, gdyż od tego zale-
ży los i przyszłość wszystkich mieszkańców 
planety Ziemi.

Joanna Jurecka,
wychowawca grupy Sówki

z Samorządowego Przedszkola nr 1 w 
Przeciszowie

Dzieci wiedzą o zanieczyszczeniu

Przedszkolaki już wiedzą jak ważna jest ekologia i czyste powietrze.
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Mikołajki to czas bardzo wyczekiwa-
ny przez najmłodszych przez cały rok. 
To okazja do sprawiania wszelkiego 
rodzaju niespodzianek i obdarowywa-
nia bliskich drobnymi prezentami w 
tajemnicy.

Podobno w dzień św. Mikołaja może 
zdarzyć się wszystko. Ze względu na dużą 
frekwencję grzecznych dzieci, w tym roku 
Mikołaj zaczął odwiedzać wcześniej. A 
zaczął już 4 grudnia, kiedy to przybył do 
biblioteki w Przeciszowie.

Mikołaj w bibliotece

Gościem specjalnym był Teatrzyk ze Ska-
winy, który wprowadził dzieci w magiczny 
dzień spotkania ze Świętym Mikołajem, 
przybliżając legendę o tymże świętym. 
Potem był test na znajomość kolęd i 
pastorałek – i tutaj dzieci wykazały się na 
„szóstkę”.

W końcu pojawił się ten najbardziej 
oczekiwany Gość. Rozdał prezenty, uściskał 
małych i dużych i obiecał wpaść do nas na 
drugi rok ;)

Dziękujemy święty Mikołaju!!!  l

Grudzień to niezwykle magiczny 
miesiąc. To właśnie w grudniu wszystkie 
grzeczne dzieci odwiedza święty Miko-
łaj, obdarowując je prezentami. Przed-
szkolaki z Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Przeciszowie miały nadzieję, że 
i w naszym przedszkolu pojawi się ten 
niezwykły gość i długo przygotowywały 
się do spotkania z nim.

Specjalnie dla Mikołaja nauczyły się 
pięknych piosenek i wierszyków, wykonały 
ciekawe prace plastyczne, przedstawiające 
świętego Mikołaja, a co najważniejsze - od 
wielu dni starały się być bardzo grzeczne, 
aby zasłużyć na wymarzony prezent. W 
końcu nadszedł ten długo wyczekiwany 
dzień.

Już od samego rana można było wyczuć 
radosną, świąteczną atmosferę. Dzieci 
zjadły śniadanie nieco wcześniej niż zwy-
kle. Najpierw obejrzały przedstawienie 
mikołajkowe, a potem wspólnie zaśpiewały 
piosenki. Gdy tak śpiewały, w sali pojawił się 
święty Mikołaj w tradycyjnym czerwonym 
ubraniu, piękną czerwoną czapką, długą, 
siwą brodą i ogromnym workiem pełnym 
prezentów. Na twarzach dzieci można było 
zaobserwować radość, ale też lęk i niepew-
ność. Czy były wystarczająco grzeczne? Na 
szczęście okazało się, że tak - Mikołaj miał 
podarunek dla każdego!

Ileż było radości podczas oglądania 
prezentów! Po zrobieniu pamiątkowych 
zdjęć, święty Mikołaj musiał się pożegnać, 
ponieważ czekały na niego dzieci w innych 
przedszkolach. Z całą pewnością ten dzień 
na długo zapadnie w pamięci naszych 
przedszkolaków.

Joanna Jurecka, 
wychowawca grupy Sówki

z Samorządowego Przedszkola nr 1 w 
Przeciszowie

Spotkanie 
ze świętym 
Mikołajem

W Domu Kultury w Przeciszowie odbyły 
się 24 listopada warsztaty bachaty, zmy-
słowego tańca z Kraibów, pod kierunkiem 
Łukasza Grabowskiego, światowej sławy 
Zumba Fitness (finalista Zumba Next Rising 
Presenter 2018), który przyjechał do nas 

z Warszawy. Przez dwie godziny trwania 
warsztatów kursantki poznały podstawowe 
kroki bachaty oraz wykonały dwie chore-
ografie. Imprezę zorganizowała Angelika 
Pawul, instruktorka Zumba Fitness przy 
wsparciu gminy Przeciszów.  l

Warsztaty bachaty

Mikołaj zawsze budził u dzieci emocje. W tym roku nie mogło być inaczej.

Warsztaty tego tańca muszą zwracać uwagę kobiet!
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Co słyChać u Cyklistów?

to co jest przyczyną twoich najgłębszych 
cierpień, jest zarazem źródłem twoich 
największych radości. 

antoine de saint-Exupéry

Oj działo się działo…. Wrzesień był 
chyba jednym z najbardziej „zapraco-
wanych” miesięcy w ostatnich kilku 
latach. Dzięki pozyskanym funduszom 
UE w ramach projektu grantowego przy-
gotowaliśmy oraz zorganizowaliśmy 
dla naszych mieszkańców i nie tylko 
naszych poniższe wydarzenia.

21 września Edukacyjny rajd rowerowy 
po Dolinie Karpia dla uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Przeciszowie oraz uczniów 
Szkoły Podstawowej w Piotrowicach, w 
ramach którego odbyły się warsztaty pie-
karnicze, ornitologiczne i pszczelarskie.

24 września Wizyta studyjna po Dolinie 
Karpia dla emerytów (członków stowa-
rzyszeń) z Przeciszowa, Piotrowic, Polanki 
Wielkiej i Osieka. Podczas wycieczki po 
atrakcyjnych miejscach Doliny Karpia 
uczestnicy brali udział w różnych warsz-
tatach, wikliniarskich, ceramicznych, a na 
zakończenie degustowali tradycyjne pra-
żonki Polańskie.

25 września Wizyty studyjne po Doli-
nie Karpia, tym razem zorganizowaliśmy 
dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich 
z Przeciszowa, Piotrowic, Polanki Wiel-
kiej i Osieka, z programem jak wyżej. 
Panie mogły się lepiej poznać i wymienić 
doświadczenia.

28 września Przeprowadzono dwa 
równoległe edukacyjne rajdy rowerowe po 
Dolinie Karpia dla uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 2 Podlesie oraz uczniów Szkoły 
Podstawowej w Polance Wielkiej, połączo-
ne z warsztatami jak 21 września.

2 października  Zorganizowaliśmy 
trzecią wizytę studyjną po Dolinie Karpia 
tym razem dla samorządowców z gmin 
Przeciszów, Polanka Wielka, Osiek, w której, 
co nas ucieszyło, brali udział wszyscy trzej 
wójtowie wymienionych gmin.

W wizytach studyjnych i rajdach uczest-
niczyło w sumie ponad 150 osób.

5 października W Ośrodku Wypoczyn-
kowym Karpik w Graboszycach zorganizo-
waliśmy konferencję pn. „Trasy rowerowe 
w Dolinie Karpia, dla mieszkańców gmin 
Doliny Karpia”. W konferencji brało udział 
ponad 80 osób, przedstawicieli samorzą-
dów, organizacji pozarządowych i innych 
instytucji. Ciekawe wystąpienia i prezen-
tacje multimedialne przedstawili: Mariusz 
Makuch, burmistrz Zatora, Anna Świątek, 
dyrektor Biura Stowarzyszenia Dolina 
Karpia, Justyna Dziedzic, przedstawiciel 
Energylandii.

11 listopada To już kolejny Rajd Niepod-
ległości, w którym uczestniczyło ok. 30 
osób. Przejeżdżając po miejscach pamięci, 
zapaliliśmy znicze pod tablicą upamiętnia-
jącą mieszkańców Przeciszowa, którzy zgi-
nęli podczas II wojny światowej, znajdującą 
się na ścianie przy drzwiach wejściowych 
do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w 
Przeciszowie, następnie pod pomnikiem 
poległych w I i II wojnie światowej, zloka-
lizowanym w Piotrowicach, a na koniec 
pod Kopcem Grunwaldu w Palczowicach, 
upamiętniającym zwycięską bitwę Oręża 
Polskiego nad Zakonem Krzyżackim w 
1410 roku.

1 grudnia Kolejne wydarzenie zorga-
nizowane przez cyklistów wspólnie ze 
stowarzyszeniem górników w Przeciszowie, 
pod nazwą Tradycje Górnicze w Dolinie 
Karpia, na którym przedstawiono zwyczaje 
i obrzędy górnicze, oraz koncert górniczej 
orkiestry, która była oklaskiwana na stoją-
co przez 120 uczestników spotkania. Nie 
zabrakło też tradycyjnego golonka dla 
wszystkich przybyłych osób.

13 grudnia Cykliści wspólnie z Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Przeciszowie przygotowali widowisko jaseł-
kowe pn. „Dobry wieczór na baczności”, 
dla mieszkańców, a w szczególności osób 

starszych i samotnych, dla których ośrodek 
przygotował poczęstunek. Aktorami przed-
stawienia były dzieci i młodzież z zespołu 
Śpiewające Jeziora, prowadzonego przez 
Urszulę Daczyńską, nauczycielkę ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Przeciszowie. Na ten 
wieczór przygotowała ona własny, autorski 
scenariusz tego wydarzenia. Uczestnicy 
przeżyli niezapomniane chwile, uczestni-
cząc w tym wydarzeniu.

15 grudnia Nie tylko dla cyklistów, ale 
również innych mieszkańców zorganizowa-
liśmy wyjazd na Jarmark Bożonarodzenio-
wy do Wrocławia, w którym uczestniczyło 
20 mieszkańców Przeciszowa.

A to nie ostatnia impreza, bo po przy-
gotowaniu już kwartalnika do druku 
zorganizujemy jeszcze dwa spotkania 
wigilijne, ze wspólnym śpiewaniem kolęd 
z zespołem Śpiewające Jeziora. Jedno 
spotkanie odbędzie się 18 grudnia. Będą na 
niego zaproszeni mieszkańcy szczególnie 
zasłużeni, którzy przepracowali całe życie 
głównie w gminie Przeciszów, a teraz są 
na emeryturach i nadal aktywnie spędzają 
czas w klubie emeryta w Przeciszowie. 
Druga impreza dla członków TTR cyklista 
i zaproszonych mieszkańców Przeciszowa 
odbędzie się 21 grudnia.  l

Podczas wizyty studyjnej samorządowców w Dolinie Karpia. Zdjęcie wykonano w Osieku.
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Na gali spotkali się najlepsi spośród 23 
powiatów Małopolski. Wręczenie nagród 
uświetnił występ zespołu Kombi. W tym 
roku do konkursu w Małopolsce przystąpiło 
aż 320 szkół podstawowych.

Większość szkół od września do paździer-
nika realizuje różne przedsięwzięcia mające 
na celu poprawę bezpiecznego poruszania 
się uczniów i mieszkańców po drogach. 
Efektem jest wyposażenie uczniów w 
kamizelki i elementy odblaskowe. W tym 
roku szkolnym uczniowie realizowali szereg 
przedsięwzięć mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa.

Pragnąc upamiętnić 100 rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości, ucznio-
wie utworzyli żywe logo upamiętniające to 
wydarzenie. Z kamizelek odblaskowych na 
szkolnym Orliku utworzyli napis Niepodle-
gła, układając w centrum konturu Polski 
napis Sto Lat.

Na początku września szkoła zorganizo-
wała piknik „Policyjna Odyseja 2” z biegiem 
ulicznym „Ku Niepodległej”, rozegrano 
mecz piłki nożnej między policja oświę-
cimską, a przedstawicielami naszej szkoły. 
Odbyło się szereg wystaw promujących 
historię policji „Wczoraj i dziś”. Dzieci mogły 
brać udział w szeregu konkursów i zabaw. 
Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożar-
nej zaprezentowali pokaz sprawnościowy 
oraz ratowniczy, Rada Rodziców przygoto-
wała smaczny poczęstunek.

W tym roku duży nacisk położono na 
edukację seniorów, rozdając im podczas 
spotkań elementy i kamizelki odblaskowe . 
Istotną rolę w tym roku odegrała współpra-
ca z Klubem Cyklistów z Przeciszowa, który 
zorganizował wycieczkę dla uczniów Doliną 
Karpia oraz prelekcje dla klas czwartych 
na temat bezpiecznego poruszania się po 
drodze na rowerze. Zorganizowano akcję 
oddawania krwi przez mieszkańców, gdyż 
październik jest miesiącem krwiodawstwa 
i transplantacji.

Podczas tych działań odbyło się wiele 
konkursów, związanych z bezpieczeń-

stwem na drodze - konkursy plastyczne 
„Bądź bezpieczny na drodze”, turnieje 
wiedzy z bezpieczeństwa o ruchu drogo-

wym, w klasach uczniowie wykonali gazetki 
promujące bezpieczną drogę do szkoły.

Dzięki tym działaniom, które realizuje 
szkoła przez wiele lat, kształci młode 
pokolenie ze świadomością bezpiecznego 
poruszania się po drodze w kamizelkach 
i elementach odblaskowych. Często ci 
młodzi ludzie edukują swoich dziadków i 
rodziców. Pozostaje mieć nadzieję, że dzia-

kOnkurs OdBlaskOWa szkOła

I miejsce po raz trzeci
Już po raz dziewiąty uczniowie szkoły Podstawowej nr 1 im. ignacego Fika w 

Przeciszowie wzięli udział w konkursie Odblaskowa szkoła, organizowanym 
przez komendę Wojewódzką Policji w krakowie. udział w konkursie okazał 
wielkim sukcesem, ponieważ już po raz trzeci z rzędu szkoła z Przeciszowa 
zajęła pierwsze miejsce! została zwycięzcą konkursu, najlepszą szkołą w 
powiecie oświęcimskim i Małopolsce. Wręczenie nagrody nastąpiło 10 grudnia 
w Centrum kongresowym iCe w krakowie.

łania podejmowane przez naszą placówkę 
przyniosą trwałe efekty.

Oczywiście nie byłoby tych sukcesów 
bez wielu osób, które nas w tym wspierają. 
Szczególnie Rady Rodziców z przewodni-
czącą Krystyną Michałek, przedstawicielami 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Przeciszowa, 
przedstawicielami Klubu Cyklistów - Janem 
Kajdasem, powiatową policją z Oświęcimia, 
Dyrekcji, Nauczycielom Szkoły Podstawo-

wej w Przeciszowie oraz redakcji gazety 
„Wieści Gminy Przeciszów”, która zawsze 
prezentowała wydarzenia związane z 
naszym konkursem.

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
naszego sukcesu składam wielkie podzię-
kowanie.

Koordynator Małgorzata Matyja

Komitet „Odnowy pomników i kapliczek przy-
drożnych” w Przeciszowie składa serdeczne 
podziękowania wszystkim darczyńcom za 
finansowe wsparcie zbiórki publicznej w dniu 1 
listopada. Zebrano kwotę w wysokości 6.015 zł, 
która zostanie przeznaczona na renowację oraz 
odnowę starych pomników na terenie cmentarza 
komunalnego w Przeciszowie. 

Za komitet - Władysław Kozub

Podziękowanie

Sukces i najwyższe trofeum szkoły w tym konkursie staje się już tradycją! Gratulujemy!



Wieści Gminy Przeciszów nr 4 (52) 2018 rok12

Punktualnie o godzinie 17.00 w poniedziałkowe popołu-
dnie 17 grudnia w Domu Kultury w Przeciszowie odbyła się 
uroczysta Gala, w której udział wzięli uczestnicy tegorocznej 
edycji konkursu. Nie zabrakło ich rodzin oraz znajomych. 
Konkurs szopek bożonarodzeniowych wpisał się już na stałe 
w kalendarz imprez kulturalnych naszej gminy.

Inicjatywa ta, swoim zasięgiem obejmuje gminy Doliny Karpia. 
Łącznie zaprezentowano w tym roku aż 53 szopki bożonaro-
dzeniowe z: Przeciszowa, Smolic, Osieka, Spytkowic, Graboszyc, 
Grojca, Piotrowic, Polanki Wielkiej, Laskowej, Grodziska, Łowiczek, 
Brzeźnicy.

ZWyCIęZCAMI W POSZCZEGóLNyCh KATEGORIACh ZOSTALI:

Przedszkole

I miejsce – Emila Zając (Spytkowice)

II miejsce – hanna, Sara Piegza (Przeciszów)

III miejsce – Tymon, Franciszek Gagracz (Przeciszów)

Klasy 1-4

I miejsce – Mikołaj Luranc (Osiek)

II miejsce – Zofia Raj (Polanka Wielka)

III miejsce – Zuzanna Grabecka (Grojec)

Klasy 5-8

I miejsce - Katarzyna hałat (Piotrowice)

II miejsce – Aleksandra, Magdalena Stachura (Przeciszów)

III miejsce – Ernest Mosur (Osiek)

Nagroda Specjalna Wójta Gminy Przeciszów - Ernet Mosur

Nagroda Kulturalny Powiat – Izabela Sałaciak

Nagroda Fakty Oświęcim – Izabela Sałaciak

Z uwagi na swój charakter, w konkursie szopek bożonarodzenio-
wych doceniamy pracę i starania każdego uczestnika. W związku 
z tym osoby wyróżnione otrzymały słodki upominek i dyplom za 
udział. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Wystawa pokonkursowa otwarta jest w Domu Kultury w 
Przeciszowie do 11 stycznia 2019 roku.

Łukasz Fuczek

VI Konkurs Szopek
POd PaTrOnaTeM WóJTa
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OBChOdy 100-leCia Odzyskania Przez POlskę niePOdległOśCi

Śpiewające Jeziora
dla Niepodległej

Obchody tego niezwykłego i doniosłego wydarzenia w 
Przeciszowie rozpoczęły się mszą świętą, którą sprawował pro-
boszcz wspólnoty parafialnej ksiądz kanonik Marek. Na prośbę 
księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity kra-
kowskiego, dla uczczenia tego ważnego dla Ojczyzny wydarzenia 
o godz. 12.00 również w naszym kościele uruchomiono dzwony, 
aby ich dźwięk połączył serca wszystkich, którzy Polskę uważają 
za swoją Matkę. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy.

Tradycyjnie mszę świętą swoim śpiewem uświetnił i pozwolił 
słuchaczom na jeszcze głębsze przeżycie tego wydarzenia zespół 
szkolny Śpiewające Jeziora, prowadzony pod kierunkiem Urszuli 
Daczyńskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeciszowie. Zespół 
zaśpiewał piosenki: „Jak łania”, „O Pani ufność nasza”, „Duchu 
Święty nie odchodź”, „Może daleko”. Pragnąc uczcić 40. rocznicę 
pontyfikatu Jana Pawła II usłyszeliśmy piękny utwór: „W ciszy 
niepokalanej Boże dojrzały plany, Karol został Papieżem, naszym 
Papieżem wybrany…” Na zakończenie wszyscy zgromadzeni w 
kościele zaśpiewali patriotyczną pieśń: „Legiony”.

Podobnie jak w poprzednich latach, w uroczystościach licznie 
uczestniczyli mieszkańcy naszej wspólnoty parafialnej oraz przed-
stawiciele władz samorządowych. Odświętną oprawę nadały mszy 
poczty sztandarowe: Ochotniczej Straży Pożarnej, Górników oraz 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przeciszowie-Podlesiu. 
Przy pamiątkowej tablicy „W hołdzie poległym na polu chwały, 
rozstrzelanym, pomordowanym w obozach, zamęczonym przez 
nazistów”, gdzie po mszy świętej poszczególne delegacje złożyły 
kwiaty, straż pełnili harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana 
Pawła II w Przeciszowie-Podlesiu.

Popołudniu muzyczne wydarzenie zgromadziło w Domu Kultury 
kilkaset osób, wśród nich przedstawicieli władz samorządowych, 
kapłanów, dyrektorów szkół, nauczycieli. Koncert został przygo-
towany przez Urszulę i Dariusza Daczyńskich, wraz z zespołem 
Śpiewające Jeziora. O oprawę instrumentalną zadbała Anna 
Daczyńska – organy oraz Magdalena Daczyńska- skrzypce. Od 
września dzieci i młodzież pracowały nad piosenkami z ubiegłego 
stulecia, by w wyjątkowym klimacie kawiarenki „Cafe Wolność”, 
w eleganckich strojach i odpowiedniej stylizacji zaprezentować 
swoje wokalne talenty.

W czasie koncertu usłyszeliśmy utwory, które w ciągu ostatnie-
go stulecia towarzyszyły Polakom, przypominały kolejne etapy 
polskiej historii, m.in.: „Powróćmy jak za dawnych lat”, „Miłość Ci 
wszystko wybaczy” „Już nie zapomnisz mnie”, „Już taki jestem 
zimny drań” „Pamiętasz, była jesień”, „Tylko we Lwowie”, „Czerwony 
autobus”, „Uwierz Polsko”, „ Radość najpiękniejszych lat”, „Tango 
Milonga”, „Ach jak przyjemnie”, „Nie bądź taki szybki Bill”, „Psalm 
stojących w kolejce”. 

Artystycznie uzdolniona i doświadczona Anna Daczyńska, 
absolwentka Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeciszowie i jedno-

cześnie absolwentka Szkoły Jazzu w Krakowie wykonała utwory: 
„Na pierwszy znak” Hanki Ordonówny oraz „Człowieczy los” Anny 
German, podczas którego zatańczyła balet delikatna i subtelna 
Amelia Kalisz. Na scenie podziwialiśmy również parę tancerzy 
ze szkoły eMotion Dance Academy, która zatańczyła do utworu 
„Tango Milonga”.

Budzący wiele pozytywnych emocji wśród publiczności program 
artystyczny, przeplatany ciekawostkami historycznymi, anegdota-
mi, osobistymi komentarzami, prezentacją multimedialną popro-
wadził Dariusz Daczyński. W rolę kelnera kawiarni „Cafe Wolność” 
wcielił się Miłosz Michałek, gościem specjalnym kawiarni była nasza 
twórcza i kreatywna w tworzeniu dekoracji Kazimiera Guguła. 

Wszyscy goście i mieszkańcy zgromadzeni w sali widowiskowej 
Domu Kultury żywo włączali się do śpiewania, dzięki czemu wyraź-
nie wyczuwało się ducha patriotyzmu i wspólnoty.

Wzruszona, zachwycona, pełna wrażeń i pozytywnych emocji 
publiczność gromkimi oklaskami nagrodziła całe przedsięwzięcie. 
Dziękujemy dzieciom i młodzieży z zespołu Śpiewające Jeziora oraz 
wszystkim zaangażowanym za to, że społeczność naszej gminy 
w uroczysty sposób mogła celebrować to radosne wydarzenie. 
Dziękujemy Rodzinie Państwa Daczyńskich, za pomysł, stworzenie 
i zaproszenie mieszkańców do przeżycia w tak wyjątkowym klima-
cie kawiarenki „Cafe Wolność” ważnych dla całej Polski wydarzeń 
sprzed 100 lat. Dzięki Ich pasji, talentom muzycznym, bogatej 
wiedzy historycznej mieszkańcy wzięli udział w pięknym, pełnym 
emocji i wzruszeń koncercie „Jak za dawnych lat”. Niezapomniane 
melodie i słowa piosenek, atmosfera i przeżycia, które towarzyszyły 
słuchaczom zapadną na pewno głęboko w pamięci. Bardzo cenimy 
sobie to, że dzieci i młodzież w tak szczególny sposób zaangażowa-
ły się w obchody odzyskania przez Polskę niepodległości. Jesteśmy 
z nich bardzo dumni, mają w sobie tyle talentów, chęci, a Rodzina 
Państwa Daczyńskich dołożyła wszelkich starań, by cały ich występ 
był wyjątkowy i piękny. Nie do przecenienia są tutaj wartości edu-
kacyjne. Doskonale wiemy, jak ważne jest kształtowanie postaw 
młodych ludzi i wychowywanie ich w patriotyzmie.

Dziękujemy Wioletcie Bury i Krystynie Michałek za uwiecznienie 
uroczystości i koncertu na zdjęciach. Po latach fotografie te staną 
się wspaniałą pamiątką i przywołają we wspomnieniach niezwykły 
klimat tego wyjątkowego dnia.

Koncert dostarczył mieszkańcom Przeciszowa i zaproszonym 
gościom wiele wspaniałych chwil i wzruszeń. Stanowił on przede 
wszystkim wyraz miłości do Ojczyzny i wdzięczności dla jej 
bohaterów. Był również doskonałą okazją do spotkania lokalnej 
społeczności i pogłębienia poczucia jedności narodowej. 

Ewa Sałaciak

11 listopada, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w całym kraju, w setkach różnych uroczystości, 
udział wzięły miliony Polaków. zarówno w małych miejscowościach, średnich miastach, a także największych metro-
poliach świętowano tę niezwykłą rocznicę. Biało-czerwone flagi falowały na wietrze, a Polacy, dumni z życia w wolnej 
ojczyźnie, chętnie brali udział w wielu wydarzeniach.

zaPraszaMy na FOTOrePOrTaż na sTrOnie 16! C



Wieści Gminy Przeciszów nr 4 (52) 2018 rok14

Prezydent RP Andrzej Duda nadał 
medale „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” dla par małżeńskich mieszka-
jących w gminie Przeciszów. Uroczyste 
obchody Złotych Godów zorganizowano 
w sali Pasja w Przeciszowie.

Wśród tegorocznych Jubilatów świę-
towało również 6 par obchodzących Dia-
mentowe Gody (60-lecie). Byli to: Stefania 
i Julian Balusiowie, Zofia i Władysław Głąb, 
Daniela i Józef Makuchowie, Anna i Alek-
sander Sanakowie, Stanisława i Stanisław 
Szuberowie, Janina i Józef Środa.

Medale wręczył wójt Bogdan Cuber wraz 

z przewodniczącą Rady Gminy Przeciszów 
Anną Momot, przedstawicielami urzędu 
gminy oraz sołtysami: Władysławem 
Kozubem, Adamem Madeją i Krzysztofem 
Gałuszką.

Po części oficjalnej, występie zespołu 
Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowic, po 
odśpiewaniu stu lat wspólnie z Jubilatami 
wzniesiono toast symboliczną lampką 
szampana.

Jubileusz wspólnie spędzonych 50 lat 
świętowały pary: Rozalia i Florian Bagiero-
wie, Maria i Lucjan Bębenkowie, Teodora i 
Zdzisław Bochenkowie, Stanisława i Zenon 

Bratkowie, Teresa i Stanisław Curlejowie, 
Stanisława i Stanisław Kacperkowie, Anna 
i Janusz Kameccy, Janina i Ludwik Kasper-
kowie, Wiktoria i Franciszek Klimczykowie, 
Irena i Antoni Knapikowie, Jadwiga i Adolf 
Kozubowie, Maria i Jerzy Kurzakowie, Wła-
dysława i Władysław Łuszczek, Marianna i 
Stanisław Parzymięso, Krystyna i Aleksan-
der Soból, Władysława i Stanisław Szatko, 
Maria i Kazimierz Wolasowie, Janina i 
Czesław Zygmuntowie.

Wszystkim jubilatom życzymy pomyśl-
ności oraz doczekania kolejnych rocznic w 
dobrym zdrowiu.  l

Prezydent uhonorował nasze pary

Anna i Janusz Kameccy Irena i Antoni Knapikowie Jadwiga i Adolf Kozubowie

Janina i Czesław Zygmuntowie Janina i Ludwik Kasperkowie

Krystyna i Aleksander Soból

Maria Bębenek

Maria i Kazimierz Wolasowie



Wieści Gminy Przeciszów nr 4 (52) 2018 rok 15

Janina Środa

Marianna i Stanisław Parzymięso Rozalia i Florian Bagierowie Stanisława i Stanisław Kacperkowie

Stanisława i Zenon Bratkowie Teodora i Zdzisław Bochenkowie Teresa i Stanisław Curlejowie

Wiktoria i Franciszek Klimczykowie Władysława i Władysław Łuszczek Władysława i Stanisław Szatko

Diamentowe Gody

Anna i Aleksander Sanakowie Daniela i Józef Makuchowie Stanisława i Stanisław Szuberowie

Stefania i Julian Balusiowie
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Dla Niepodległej!
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Już po raz trzynasty zorganizowano 
Międzygminny Konkurs Pięknego Czy-
tania „Złote usta”. Tym razem odbył 
się on 15 listopada w Gminnej Biblio-
tece w Grojcu. O tytuł Mistrza Czytania 
rywalizowali uczniowie klas IV-VI ze 
szkół podstawowych gmin: Oświęcim, 
Osiek i Przeciszów. Nasza gmina zajęła 
dwa pierwsze miejsca, odnosząc wielki 
sukces!

Z uwagi na tegoroczną, setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
czytano opowiadania zebrane w dziele 
„Walka o wolność” wydane w ramach 
historycznej serii „Zdarzyło się w Polsce”. 
Autorką czytanej książki jest Grażyna Bąkie-
wicz, która swoją obecnością uświetniła 
biblioteczne wydarzenie.

Autorka zasiadała w jury konkursowym 
wraz z Jadwigą Szczerbowską (OKSiR), Sta-
nisławą Niedziela (były kierownik „Biblio-
teki pod słoneczkiem” MBP Oświęcim) i 
Danutą Żemła (Galeria Książki Oświęcim), 
które wyłoniło laureatów tegorocznego 
konkursu.

Po części konkursowej odbyło się spo-
tkanie z autorką czytanej książki. Nagrody 
laureatom wręczył w imieniu wójta gminy 
Oświęcim, sekretarz gminy Robert Dziu-
ba.

Laureatami Konkursu Pięknego Czytania 
2018 zostali:

Aleksandra Sałaciak (gmina Przeciszów)- 
Mistrz Pięknego Czytania,

Rywalizowali o Złote Usta

Dominik Noga oraz Korneliusz Stolarczyk 
(gmina Przeciszów)- II m.ex.e

Paweł Lasatowicz i Karolina Luranc ( 
gmina Osiek) - III m. ex.e.

Wyróżnienia: Kinga Konik , Magdalena 
Szewczyk (gmina Oświęcim), Julia Sikora, 
Patrycja Stawowy (gmina Osiek), Niko-
dem Jurecki i Zofia Kabzińska (gmina 
Przeciszów) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie tra-
dycyjnie, jak co roku, zorganizował 13 grudnia Wieczerzę 
Wigilijną dla mieszkańców gminy. Sala Domu Kultury w 
Przeciszowie zapełniła się zaproszonymi gośćmi, wśród któ-
rych nie zabrakło przedstawicieli władz gminy, kierowników 
jednostek, a także duszpasterza parafii w Przeciszowie.

Wszystkich przybyłych gości przywitał wójt gminy Przeciszów 
Tomasz Kosowski. Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą, 
którą poprowadził ksiądz wikary Henryk Kamiński. Następnie wszy-
scy obecni symbolicznie połamali się opłatkiem, składając sobie 
życzenia bożonarodzeniowe oraz pomyślności w nadchodzącym 
Nowym Roku. Na stole znalazły się tradycyjne potrawy wigilijne, 
przygotowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Przeciszowie. 

Bardzo miłym akcentem uroczystości był występ zespołu Śpie-
wające Jeziora pod kierownictwem Urszuli Daczyńskiej. Wszyscy 
chętnie kolędowali wraz z zespołem, a na twarzach naszych gości 
pojawił się uśmiech.

Kierownik GOPS w Przeciszowie wraz z pracownikami przeka-
zują serdeczne podziękowania sołtysom gmin: Adamowi Madei, 
Władysławowi Kozubowi oraz Krzysztofowi Gałuszce za pomoc 
w organizacji Wieczerzy Wigilijnej. Dodatkowe podziękowania 
kierujemy w stronę Kazimiery Guguły za udostępnienie dekoracji 
oraz Kazimierza Sobeckiego za przekazanie opłatków.

Jednocześnie chcielibyśmy również serdecznie podziękować 
darczyńcom: firmom Grażyna s.c. oraz MWS sp. z o.o. sp. k. Tychy za 
okazane serce, a także zespołowi Śpiewające Jeziora za wspaniałą 
oprawę muzyczną. Dziękujemy wszystkim tym, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do organizacji Wieczerzy Wigilijnej.

Wigilijne spotkanie Pięknie 
recytowała poezję

Laureaci, uczestnicy, organizatorzy konkursu i pisarka Grażyna Bąkiewicz na zdjęciu. 

Paulinka Jędrysik, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Przeciszowie została laureatką eliminacji rejonowych XXII 
Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pier-
ścień św. Kingi”.

Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu przeprowadził 29 
listopada eliminacje rejonowe Konkursu Polskiej Poezji Religijnej 
dla uczniów szkół podstawowych. Szkołę Podstawową nr 2 im. 
Jana Pawła II w Przeciszowie w kategorii klas IV – VI reprezentowały 
uczennice klasy IV – Iga Żebro i Paulina Jędrysik. Obie recytatorki 
zaprezentowały się wspaniale, czego im z całego serca gratuluje-
my. Jury doceniło rewelacyjny występ Paulinki, która recytowała 
wiersz Tomasza Czuka „Ortograficzny Anioł Stróż”, nagradzając ją 
tytułem laureata i przyznając kwalifikację do finału.

W dniach 10 i 11 grudnia w Kopalni Soli w Bochni odbędzie się 
finał konkursu, gdzie nasza Paulinka Jędrysik będzie miała oka-
zję jeszcze raz zaprezentować swój kunszt recytatorski, a także 
wziąć udział w warsztatach dykcyjnych dla recytatorów i zwiedzić 
kopalnię.

Ogłoszenie wyników nastąpi 11 grudnia. Mocno trzymamy kciuki 
za naszą utalentowaną uczennicę. O wynikach finału oczywiście 
poinformujemy później.

Krystyna Klimczyk–Piegza
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Wręczenie nagród i wyróżnień ufun-
dowanych przez wójta gminy Przeciszów 
Bogdana Cubera i wójta gminy Polanka 
Wielka Grzegorza Gałgana nastąpiło pod-
czas uroczystej akademii.

W ramach obchodów 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, delegacja 
uczniów wraz z opiekunami Magdaleną 
Tęczą i Dorotą Kajdas, uczestniczyła 26 
września w rajdzie, który upamiętniał to 
doniosłe wydarzenie.

W ramach obchodów uczestnicy mogli 
poznać dzieje polskiego krajoznawstwa, 
uczcić Polskę Niepodległą i oddać hołd 
tym, którzy walką i pracą wskrzesili wolną 
Ojczyznę. Uroczystości odbywały się na 
wzgórzu Skała w Chełmku, gdzie znajdu-
je się Pomnik Grunwaldzki, pod którym 
delegacja złożyła okolicznościowy bukiet. 
Rajd „Na turystycznym szlaku w stulecie 
odzyskania niepodległości” został zorgani-
zowany przez  Oddział PTTK w Oświęcimiu 
oraz Urząd Miejski w Chełmku.

W październiku podczas przerw lekcyj-
nych z inicjatywy Krystyny Klimczyk-Pieg-
zy uczniowie słuchali muzyki Fryderyka 
Chopina. Na piętrze szkolnego korytarza 
powstała okolicznościowa gazetka „Wiel-
cy Polacy” przygotowana przez Justynę 
Sroczyńską i Krystynę Klimczyk–Piegzę. 
Zaproszeni goście i nasi uczniowie mogli 
także zapoznać się z literaturą o tematyce 
patriotycznej, gdyż ekspozycję książek 
przygotowały Jolanta Chmura i Krystyna 
Klimczyk–Piegza. Znalazły się tam rów-
nież albumy prezentujące piękno polskiej 
przyrody oraz najnowsze opracowania 
historyczne.

9 listopada przygotowano uroczystą 
akademię, na którą zaproszono gości. 
Swoją obecnością zaszczycili nas: wójt 
gminy Przeciszów Bogdan Cuber, wójt 
elekt Tomasz Kosowski, proboszcz parafii 
w Przeciszowie ks. Marek Spólnik, prze-
wodnicząca Rady Gminy Przeciszów Anna 
Momot, radni: Maria Wilczak, Jerzy Micha-
łek, sołtysi: Władysław Kozub, Krzysztof 
Gałuszka i Adam Madeja, prezes Oddziału 

Powiatowego Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Oświęcimiu Grzegorz Stańczyk, 
dyrektor Samorządowego Przedszkola 
nr 2 w Przeciszowie Janina Kościelnik, 
dyrektor Samorządowego Przedszkola 
w Piotrowicach Katarzyna Bartel, prezes 
Banku Spółdzielczego w Zatorze Katarzyna 
Lalik, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Przeciszowie Anna Kot, prezes 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego w Oświęcimiu Ryszard 
Szemik, prezes Koła Miejskiego Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego w Oświęcimiu Jarosław Konarski, 
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
w Przeciszowie Maria Zając, prezes Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Przeciszowie Józef 
Puziak, założyciel Klubu Modelarskiego 
Orzeł w Przeciszowie Łukasz Fuczek, czło-
nek Towarzystwa Turystyki Rowerowej 
Cyklista w Przeciszowie Jan Kajdas oraz 
rodzice uczniów naszej szkoły.

Akademia była okazją do refleksji nad 
losami Polski w ciągu minionych stu lat. 
Klasa III gimnazjum z wychowawcą Rafa-
łem Smurzyńskim, chór szkolny Bel Canto 
z opiekunem Iwoną Bernaś oraz harcerze 
z 1 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej 
Wagabunda przygotowali program, w 
którym za pomocą przedstawienia oraz 
piosenek przekazali prawdę o tym, jakie 
były nasze drogi do wolności.

Klasa III gimnazjum zagrała w przedsta-
wieniu uczniów dyskutujących podczas 
zajęć z wychowawcą o tym, w jaki sposób 
Polska odzyskała niepodległość, oraz 
jak toczyły się nasze losy od tego czasu. 
Wspomniano o zaborach, powstaniach, 
udziale Polaków w I wojnie światowej, 
wojnie polsko-bolszewickiej, II wojnie 
światowej i udziale harcerzy w walkach z 
okupantami, Żołnierzach Wyklętych oraz 
wydarzeniach, które miały na celu walkę 
z ustrojem komunistycznym. Wszystko to 
zostało uświetnione piosenkami, takim jak 
„Pierwsza Brygada” w wykonaniu chóru Bel 
Canto, „Ojczyzno ma” zaśpiewane przez 
Julię Papciak, „Szare Szeregi” wykonane 
przez harcerzy z dodatkowym akompa-

niamentem Mikołaja Malinkiewicza na 
akordeonie, „Nierealny” zaśpiewane przez 
Julię Oleś, „Po co wolność” w wykonaniu 
klasy III gimnazjum z Marysią Mąsior gra-
jącą na saksofonie, „Kocham wolność” 
wykonane również przez klasę III jednak 
z wokalem Weroniki Łuszczek oraz Filipa 
Dziubka i Konrada Szarka. Aranżacje oraz 
akompaniament wykonane i przygotowa-
ne zostały przez Iwonę Bernaś oraz Rafała 
Smurzyńskiego. 

Podczas mszy świętej w dniu 11 listopada 
obecny był nasz poczet sztandarowy, a har-
cerze z 1 WPDH Wagabunda tradycyjnie już 
pełnili wartę przy tablicy pamiątkowej.

W ramach obchodów został przeprowa-
dzony konkurs recytatorski dla uczniów 
z klas I–III szkoły podstawowej oraz zor-
ganizowano Marsz Niepodległościowy 
po naszej okolicy z nauczycielami: Beatą 
Frączek, Iwoną Chwedczuk, Iloną Sanak, 
Żanetą Rapką.    Przeprowadzono szkolny 
konkurs „Kocham Cię, Polsko!”, podczas któ-
rego w radosny sposób popularyzowano 
wiedzę o Polsce, rozwijano zainteresowanie 
historią, kulturą i tradycją naszego kraju. 
Konkurs przygotowali nauczyciele: Anna 
Kabzińska, Kazimierz Kabziński, Natasza 
Kajdas-Kimak, Dominika Sobecka. 

Podczas świętowania setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, szkoła wzięła również udział w akcji 
„Rekord dla niepodległej” ogłoszonej 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w 
ramach której 9 listopada o godz. 11.11 w 
murach naszej szkoły wybrzmiał „Mazurek 
Dąbrowskiego”. 

Magdalena Tęcza, Rafał Smurzyński

Święto Niepodległości 
w szkole

W tym roku przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W całym kraju organizowano obchody tego 
ważnego dla nas święta. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie również włączyła się w działania upa-
miętniające 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podjeto różnorodne inicjatywy, między innymi zorga-
nizowano Międzygminny Konkurs historyczny pod patronatem władz gminy Przeciszów i Polanki Wielkiej. Opracowania 
regulaminu konkursu podjęli się dyrektor szkoły Magdalena Tęcza, Katarzyna Cuber–Kucharska oraz Rafał Pytlowski. Celem 
konkursu było kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych oraz upowszechnienie wiedzy z historii Polski.
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„Niepodległość  znaczy wolność, 
słowa najpiękniejsze…” - pod takim 
hasłem szkoła w Piotrowicach obcho-
dziła 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niezależności.

11 listopada uczniowie klasy III gimna-
zjum oraz VIII szkoły podstawowej wzięli 
udział w mszy świętej odprawionej w 
intencji Ojczyzny w rodzimej parafii. Po 
zakończonej Eucharystii odbyła się uroczy-
sta procesja pod pomnik upamiętniający 
ofiary I i II wojny światowej. Tutaj uczniowie 
w hołdzie poległym złożyli kwiaty i zapalili 
znicze.

Po  p o ł u d n i u  w  b u d y n k u  O S P  w 
Piotrowicach odbył się koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu chóru Per-
fectum, przygotowany przez Iwonę Ber-
naś oraz Katarzynę Cuber-Kucharską. W 
uroczystościach uczestniczyli honorowi 
goście z gminy Przeciszów oraz mieszkańcy 
Piotrowic.

- 11 listopada to symbol miłości do Ojczy-
zny, walki o wolność, symbol wiary i zwycię-
stwa… - tymi słowami Sara Sanak wraz z 
Zuzanną Jarosz i Emilią Stokłosa rozpoczęły 

koncert. Jako pierwsze chór odśpiewał 
cztery zwrotki hymnu Polski, a zaraz po tym 
„Rotę”. Kolejnym utworem były „Legiony” 
w wykonaniu solistki Aleksandry Piętki 
oraz „Biały Orzeł” w aranżacji Zuzanny 
Bratek. Utworami przypominającymi nam o 
trudnej sytuacji politycznej były: „Ojczyzno 
ma”, wykonana przez Patrycję Piotrowską 
oraz „Mała Ojczyzna”, odśpiewana przez 
Martę Milowską.

Piosenkę Marka Grechuty „Wolność” 
zaprezentował duet - Korneliusz Stolarczyk 
i Mikołaj Stanisławek, zaś wzruszające Pol-
skie kwiaty - Amelia Błażewicz. 

Koncert zakończyły dzieci z klas pierw-
szych szkoł y podstawowej utworem 
„Jesteśmy Polką i Polakiem”. W ich rękach 
powiewały biało-czerwone chorągiewki. 
Akademia była okazją do refleksji nad 
dziejami Polski sprzed stu lat.  l

100 lat Niepodległej w Piotrowicach

Okres przedświąteczny pełen jest 
zabiegania, zakupowego szaleństwa, 
porządkowania domów, wszechobec-
nego pośpiechu… Tymczasem zapomi-
namy o prawdziwym celu i przesłaniu, 
jakie niesie ze sobą Boże Narodzenie.

Uczniowie Szkoł y Podstawowej w 
Piotrowicach nie omieszkali wytknąć nam, 
dorosłym, błędy, jakie często popełniamy. 
Jasełka szkolne przygotowane głównie 
przez klasę III gimnazjum i chór Perfec-
tum, pod kierownictwem Iwony Bernaś i 
Estery Mirosławskiej-Bąk, miały skłonić do 
refleksji na temat podejścia współczesne-
go człowieka do obchodów świąt Bożego 
Narodzenia. Stąd zrodził się pomysł na 
inscenizację będącą połączeniem tradycji 
z nowoczesnością, czasów współczesnych 
z okresem, w którym przyszedł na świat 
Chrystus.  W nieco refleksyjny klimat wido-
wiska wprowadziła nas baśniowa postać 
dziewczynki z zapałkami, której smutną 
historię - o ludzkiej obojętności w dniu 
Bożego Narodzenia - pamiętamy z czasów 
naszego dzieciństwa. 

Występom uczniów towarzyszył kiermasz 
bożonarodzeniowy, nad którym pieczę 
sprawowała Mirosława Grzybek i Joanna 
Frączek wraz z Komitetem Rodzicielskim 
Szkoły Podstawowej w Piotrowicach. Pięk-
ne prace naszych podopiecznych zapew-
ne udekorują niejedno z miejscowych 

domostw. Podczas wspólnego świętowania 
dyrektor Ewa Michałek obdarowała wszyst-
kich młodych plastyków dyplomami, a zwy-
cięzcy poszczególnych kategorii otrzymali 
nagrody.

Uroczystości przebiegały  w remizie 
strażackiej i miały charakter obchodów 
dwudniowych. W niedzielę 16 grudnia 
odbyły się dwa występy. W tym dniu gości-
liśmy wójta gminy Przeciszów Tomasza 
Kosowskiego, przedstawicieli Rady Gminy 
Przeciszów oraz prezesów miejscowych 
stowarzyszeń, jak również wszystkich chęt-
nych mieszkańców naszej miejscowości.

W poniedziałek ponownie w dwukrotnej 
odsłonie uczniowie zaprezentowali się 
przed szkolnymi kolegami oraz zapro-

szonymi na tę okoliczność gośćmi – pod-
opiecznymi Fundacji im. Brata Alberta w 
Przeciszowie-Lesie, których obdarowali 
świątecznymi, własnoręcznie wykonanymi 
upominkami. Goście z kolei, nie pozostając 
dłużni, złożyli na ręce dyrektor bożonaro-
dzeniowy prezent, który zapewne będzie 
symbolem wzajemnej sympatii i życzli-
wości.

Oby te chwile pozytywnych uniesień, 
jakie towarzyszyły nam podczas tych 
wszystkich spotkań, rozmów, wspólnego 
spędzania czasu, były początkiem drogi 
prowadzącej nas w lepszy 2019 rok, pełen 
wzajemnego szacunku, zrozumienia , 
otwarcia się na drugiego człowieka… 

Estera Mirosławska-Bąk

Wigilijna ulica…

Dzieci były zaangażowane i skupione podczas koncertu jubileuszowego.

Ten występ o klimacie bożonarodzeniowych jasełek był inny i skłaniał do zadumy.
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W związku ze zbliżającymi się Świę-
tami Bożego Narodzenia biblioteka w 
Przeciszowie zorganizowała warsztaty 
florystyczne pn. „Stroik bożonarodze-
niowy”.

12 grudnia uczestniczki tych warsztatów 

Święta tuż, tuż...

wykonały samodzielnie własne indywidual-
ne stroiki świąteczne pod okiem Katarzyny 
Trębacz z kwiaciarni Kwiatosfera. Mamy 
nadzieję, że będą one podczas świat przy-
pominały o miłej i radosnej atmosferze 
w jakiej powstawały w ten grudniowy 
wieczór.  l

Zarząd Klubu Seniora na zebraniu 
członków Koła nr 6 podsumował 17 listo-
pada swą działalność. Członkowie Klubu 
Seniora spotykają się w każdy wtorek. 
W ciągu całego roku organizują wiele 
spotkań okolicznościowych: śniadanie 
wielkanocne, majówka, jubileusze dla 
70., 75., 90-latków będących członkami 
klubu, wyjazdowe prażone.

Nasza koleżanka Maria Chmura organizu-
je nam wycieczki turystyczno-krajoznaw-
cze: do teatru w Bielsku-Białej, zwiedzanie 
Warszawy, Zespołu Klasztorno-Pałacowego 
w Rudach Raciborskich, Strzyżyc, Potom 
Mały, gdzie zobaczyliśmy uprawę winorośli 
oraz produkcję wina połączoną z degusta-
cją. Po zakończonej degustacji był już tylko 

czas na wspólne grillowanie u właścicieli 
winnicy państwa Kamińskich. 

W październiku wraz ze stowarzyszeniem 
Każdego Wieku z Włosienicy byliśmy na 
rozpoczęciu roku akademickiego Uniwer-
sytetu Jagielońskiego w Krakowie, gdzie 
zobaczyliśmy występy Zespołu Słowianki. 
Polecamy!

18 grudnia grudnia odbyła się wigilijka. 
To wszystko mogliśmy zrealizować nie 
tylko dzięki naszemu zaangażowaniu, 
ale także wsparciu wójta gminy Bogdana 
Cubera oraz przychylności zarządu Banku 
Spółdzielczego w Zatorze. Za co bardzo 
serdecznie dziękują Seniorzy.

M.W.

Co się działo u Seniorów w 2018?

Serdecznie dziękujemy Bogdanowi 
Cuberowi za wieloletnią współpra-
cę, udzieloną pomoc w realizacji 
naszych planów. To dzięki Pana 
zaangażowaniu Członkowie Klubu 
Seniora mogli zobaczyć wiele cieka-
wych miejsc i razem spędzić chwile. 
Dziękują Seniorzy.

M.W.

PoDzięKoWania

Jak co roku, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Jana Pawła II w 
Przeciszowie, aktywnie włączyli się 
do zbiórki darów dla podopiecznych 
Przystani Ocalenie w Ćwiklicach. To 
tam, swój ostatni dom znajdują scho-
rowane i skrzywdzone przez człowieka 
zwierzęta.

Dzięki dobremu sercu, ogromnej wraż-
liwości i zaangażowaniu naszych uczniów 
w niesienie pomocy dla potrzebujących 
zwierząt, zebranych zostało bardzo dużo 
darów.

Wszystkim darczyńcom: uczniom, rodzi-
com, nauczycielom -DZIĘKUJEMY!

Szczególne podziękowania należą się 
uczennicom klasy III gimnazjum, które pod-
jęły się policzenia i spakowania wszystkich 
rzeczy.

Opiekunowie przytuliska za okazaną 
pomoc przekazali podziękowania dla całej 
szkoły.

JESZCZE RAZ, DZIĘKUJEMY!

Nawet drobny gest ma ogromne zna-
czenie...

Magdalena Tęcza
Koordynator zbiórki

Etyka szacunku dla życia nakazuje nam 
wszystkim poszukiwać sposobności, by 
za tyle zła, wyrządzonego zwierzętom 
przez ludzi, pośpieszyć im z jakąkolwiek 
pomocą”.

Albert Schweitzer

Zbiórka 
darów dla 
zwierząt

Klub Seniora w Przeciszowie 
serdecznie dziękuje Zarzą-
dowi Banku Spółdzielczego 
w Zatorze za ofiarowane 
wsparcie, umożliwiające 
realizacje naszych planów.

Zarząd Klubu Seniora

Podziękowania

Uczestniczki warsztatów florystycznych wykonywały stroiki bożonarodzeniowe.
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Rok 2018 jest wyjątkowy dla historii 
naszego kraju, bowiem obchodzimy 
100-lecie odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. W związku z tym dzieci 
z Samorządowego Przedszkola nr 1 w 
Przeciszowie wzięły udział w szeregu 
działań edukacyjnych, mających na 
celu rozbudzenie ich uczuć patriotycz-
nych oraz kształtowanie tożsamości 
narodowej.

Starszaki z grupy Sówki uczestniczyły 
w projekcie „Mały miś w świecie wielkiej 
literatury - 100-lecie niepodległości. Pokaż 
radość przedszkolaku”. Oprócz poznania 
różnego rodzaju faktów historycznych oraz 
symboli narodowych, dzieci nauczyły się 
tańca patriotycznego, pięknej i poruszają-
cej piosenki „Co to jest niepodległość?” oraz 
wierszyków związanych z naszą ojczyzną. 
Ponadto zorganizowały kącik patriotyczny 
w sali, własnoręcznie wykonały biało-czer-
wone kotyliony oraz flagi Polski. Na koniec 
dzieci zaprosiły panią dyrektor oraz swoich 
kolegów i koleżanki z innych grup wraz z 
wychowawcami i zaprezentowały swoje 
umiejętności podczas uroczystej akademii 
z okazji Święta Niepodległości.

Trzeba przyznać, że przedszkolaki wystą-
piły wspaniale, a biało-czerwone stroje 
podkreślały patriotyczny charakter impre-

zy! Po występach, dzieci z najmłodszej 
grupy Misie, by utrwalić sobie barwy naro-
dowe, wykonały piękne biało-czerwone 
flagi, które stały się ozdobą naszej szatni.

Dzieci z grupy Motylki również uroczy-
ście świętowały rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Zaprosiły do przed-
szkola własnych rodziców i zaprezentowały 
przed nimi swoje umiejętności. Występy 
również były bardzo udane!

Dodatkowo, całe przedszkole uczestni-
czyło w wydarzeniu, zorganizowanym przez 

Dzieci świętowały Rocznicę

Ministerstwo Edukacji Narodowej - Wspól-
ne świętowanie „Dnia dla Niepodległej” i 
wspólne śpiewanie hymnu narodowego o 
godzinie 11:11. W ramach tej akcji był bity 
„Rekord dla niepodległej”, w którym wzięło 
udział ponad 5 milionów uczniów i nauczy-
cieli z całej Polski. Cieszymy się, że również 
nasze przedszkolaki mogły uczestniczyć w 
tym pięknym przedsięwzięciu.

Joanna Jurecka, 
wychowawca grupy Sówki

z Samorządowego Przedszkola nr 1 w 
Przeciszowie

W Jabłonce na Orawie odbył się dniach 
6-7 października IX Małopolski Przegląd 
Dorobku Artystycznego i Kulinarnego 
Kół Gospodyń Wiejskich. W konkursie 
wzięło udział 13 grup KGW i Stowarzy-
szeń z siedmiu powiatów województwa 
małopolskiego. Nasze panie z KGW sta-
nęły na podium, zdobywając w łącznej 
punktacji III miejsce. Podziękowania 
składamy paniom: K.Pokrzyk, D.Przy-
stał, T.Foryś, za pomoc w przenoszeniu i 
ustawieniu rekwizytów wykorzystanych 
w konkursie.

Członkinie KGW z naszej gminy konku-
rowały z gminami: Limanowa, Chełmiec, 
Laskowa, Jodłownik, Grybów, Tymbark, 
Pleśna, Pcim, Nowy Wiśnicz, Krzeszowice. 

Konkurs składał się z czterech kategorii: 
tradycyjna scenka obyczajowa, tradycyjna 
potrawa regionalna-główny składnik kor-
piel, rękodzieło artystyczne-wyhaftowanie 
makatki kuchennej (kucharki), pieśni ludo-
we acapella.

Sukces naszemu KGW przyniosła scenka 
obyczajowa (III miejsce) - „Wyście ło tom 

słyseli - opowiastki babci Jadzi”. Aktorki: 
J.Pokrzyk, H.Kurek, M.Zając, gościnnie 
M.Foryś. Wysokie I miejsce dała nam 
potrawa regionalna - „Korpiel z Pęcokiem”. 
Kucharki: J.Matla, G.Gisterek, E.Przystał, 
Z.Grzybek, A.Zajas (przepis gwarowo 
przedstawiła J.Pokrzyk). Inne I miejsce 
wyhaftowały sobie K.Guguła, Z.Zięba, 
rękodziełem „Kucharka”. Pieśni ludowe 
zaprezentowały i III miejsce wyśpiewały: 
M.Zając, A.Madeja, W.Madeja, I.Melcer, 
M.Maj, P.Przystał.

Skład komisji konkursowej to: J.Pilch 
(Etnograf), J.Adamczyk (Muzyk), M.Smól-
czyńska (Etnolog), L.Kmak (Specjalista 
ds.Gospodarstwa Wiejskiego i Agrotury-
styki), E.Czarnik (Specjalista ds.Dziedzictwa 
Kulturowego), B.Kafel (Etnograf).  l

KGW na Orawie Podziękowania

na ręce Pana wójta Bogda-
na Cubera składamy gorą-
ce podziękowania za osiem 
lat wzajemnej współpracy. 
za wyrozumiałość, dobroć, 
wspieranie finansowe naszej 
działalności oraz wyjazdów 
konkursowych i artystycz-
nych. Równocześnie życzymy 
wszelkiej pomyślności w 
życiu osobistym. w imieniu 
członkiń koła Gospodyń wiej-
skich oraz zespołu śpiewa-
czego Same Swoje.

Zarząd GKW

wraz z kierownictwem 
zespołu

Tak obchodzono Święto Narodowe w przedszkolu.
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PING-PONGOWE WIEŚCI
TurnieJe

Piotrowiczanie wrócili z turnieju w 
Choczni z siedmioma medalami. Podczas 
rozgrywanego 11 listopada w Choczni 
corocznego turnieju z okazji Niepodległości 
nasi tenisiści zaprezentowali się na miarę 
oczekiwań. W czterech kategoriach wygra-
liśmy, do tego dochodzi jedno srebro oraz 
dwa brązy! Zwycięzcami Seniorów, Kobiet, 
Juniorek i Juniorów zostali odpowiednio: 
Grzegorz Moskała, podwójnie Zuzanna 
Staszczak, Kuba Bartnicki i Kamil Wod-
niak. Wśród Żaków na najniższym stopniu 
podium uplasowali się Amelia Młynarczyk 
oraz Patryk Kolasa. W czołowej szóstce 
znaleźli się również Gabrysia Osowska(4), 
Sylwia Piotrowska(5) i Łucja Noworyta(6).

n n n

Super występ naszych tenisistek podczas 
I Wojewódzkiego Turnieju Skrzatów! 
Zuzia Piekarczyk, Łucja Noworyta oraz 
Sylwia Piotrowska reprezentowały nas na 
I WTK Skrzatów, który został rozegrany w 
Pierzchowie. Zuza przyzwyczaiła nas już 
do zwycięstw, więc nie inaczej było i tym 
razem. Wygrała turniej bez straty seta. Do 
czołowej ósemki weszła również Sylwia 
Piotrowska zajmując 6 miejsce, a trzynastą 
pozycję zanotowała Łucja Noworyta.

liga

IV LIGA MĘŻCZYZN

Aktualnie tenisiści LKS Piotrowice znaj-
dują się na 6 pozycji w stawce 12 zespołów. 
Jak dotąd zanotowaliśmy dwa zwycięstwa, 

remis i dwie porażki. Mamy realną szansę 
na utrzymanie pozycji i grę w górnej części 
tabeli. Jak dotąd najlepiej punktującymi 
zawodnikami w zespole są Grzegorz 
Moskała oraz Krzysztof Wójcik.

II LIGA KOBIET

Na inaugurację II ligi (najwyższa klasa 
rozgrywkowa w Piotrowicach jak dotąd) 
pojechaliśmy do Krosna. Mecz odbywał się 
w bardzo specyficznych warunkach, czyli 
na małej sali, to bardzo ciężki teren. Nim się 
obejrzeliśmy po pierwszej serii gier było 4:0 
dla gospodarzy. Następne mecze to deble. 
dziewczęta się rozkręciły, rozegrały i oba 
mecze były bardzo zacięte i skończyły się 
zwycięstwem i porażką w stosunku 2:3, 
3:2. Po tej serii gier wynik meczu to 5:1. 

Kolejne dwie serie singli wyglądały już dużo 
lepiej niż pierwsze. W obu seriach jeden 
mecz wygraliśmy, a jeden przegraliśmy. To 
spowodowało, że mecz zakończył się wyni-
kiem 7:3. Najskuteczniejszą zawodniczką 
piotrowiczan była tego dnia Zuzanna 
Staszczak, która zdobyła 1,5 PTK. Karolina 
Januś zdobyła 1 PTK, a jej siostra Weronika 
0,5. Tym razem bez punktu wyjechała 
Beata Milicka. Jeśli potrafilibyśmy szybciej 
zaadoptować się do warunków, byliśmy w 
stanie ten mecz co najmniej zremisować. 
Jednak to absolutnie nie usprawiedliwia 
naszej porażki, mieliśmy swoje szanse, któ-
rych też nie wykorzystaliśmy. Ostatecznie 
przegraliśmy 7:3. 

Krzysztof Żebro

Tym razem 29 listopada, w czwartek 
odbył się finałowy turniej drużynowy 
w szachach w ramach Powiatowych 
Igrzysk Dzieci. Nasi młodzi zawodnicy 
ze szkoły w Przeciszowie wywalczyli 
brązowe medale, czyli okazali się trzecią 
drużyna w powiecie. Gratulujemy!

Zasady udziału były jasno określone – w 
zespole musi wystąpić czterech graczy (w 
tym minimum jedna dziewczynka) z klas 
IV-VI. Szkołę Podstawową nr 1 z Przeciszowa 
reprezentowali jednak młodsi zawodnicy 
(trójka z klasy IV i jeden z klasy V) – zespół 
wyróżniało jeszcze to, że jako jedyni 
wystawiliśmy dwie dziewczynki i dwóch 
chłopców. Wyjazd do Oświęcimia miał być 
jedynie przetarciem i dobrą zabawą.

Ambitni gracze nie zamierzali jednak 

oddać łatwo swoich partii i ku zaskoczeniu 
odnieśli bardzo duży sukces! Po rozegraniu 
wszystkich meczy – SP Przeciszów zostało 
sklasyfikowane na III miejscu w powiecie! 

Szachowi medaliści w powiecie
Mirela Stachura, Hubert Rapka, Gabriela 
Momot i Marcel Stachura otrzymali brązo-
we medale i dumnie wrócili do szkoły.

J. Wachtarczyk

Mecze tenisa stołowego naszych zawodniczek w Krośnie były trudne i stresujące.

Nasi młodzi szachiści wywalczyli spory sukces!
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Po raz trzeci zarząd Ludowego Klubu 
Sportowego w Piotrowicach, zorgani-
zował turniej Mikołajkowy dla młodzi-
ków. Triumfatorem tegorocznej edycji 
była ekipa Zaborzanki Zaborze, która 
dopiero po rzutach karnych pokonała 
Strumień Polankę Wielką

W rozegranej imprezie w hali sportowej w 
Piotrowicach udział wzięło osiem zespołów, 
które zostały podzielone na dwie grupy. - 
Nasz turniej każdego roku budzi coraz większe 
zainteresowanie, co nas bardzo cieszy – mówi 
Piotr Frączek – Pierwszy turniej liczył cztery 
drużyny, a zwycięzcą została ekipa z Osieka 
zaś w drugiej edycji wzięło udział pięć drużyn, 

Turniej Mikołajkowy w Piotrowicach
a triumfowali gospodarze – dodaje prezes 
LKS Piotrowice.

Grupę pierwszą wygrała ekipa Strumie-
nia Polanka Wielka, która tylko lepszym 
bilansem bramkowym wyprzedziła Solavie 
Grojec. Na trzecim miejscu uplasowała się 
Wichura Głębowice, zaś czwarta lokata 
przypadła gospodarzom.

W grupie drugiej bezkonkurencyjna 
była Zaborzanka Zaborze, która z kom-
pletem punktów, awansowała do finału, 
pozostawiając za plecami m.in. Pogórze 
Gierałtowice. Trzecia pozycja przypadła 
LKS Porębie Wielkiej, natomiast czwarta 
Koronie Harmęże.

Gospodarze ostatecznie zajęli miejsce 
siódme, bowiem w ostatnim spotkaniu 
pokonali Koronę Harmęże. Trzecia pozycja 
przypadła Pogórzu. Zespół z Gierałtowic w 
meczu o trzecie miejsce wysoko pokonał 
Solavie Grojec 3:0. 

O dramaturgii można mówić w finale. Tu 
w regulaminowym czasie mecz zakończył 
się remisem 2:2 i o zwycięstwie w turnieju 
decydowały rzuty karne. Te lepiej wyko-
nywali młodzi piłkarze z Zaborza, którzy 
w tym elemencie gry pokonali swoich 
rówieśników z Polanki Wielkiej 2:1.

Bartłomiej B.Kasperczyk

Urząd Gminy Przeciszów informuje, 
iż przystępuje do weryfikacji danych 
zawartych w deklaracjach śmiecio-
wych, dotyczących liczby mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomości na tere-
nie gminy Przeciszów. Na dzień 6 grud-
nia 2018r. deklaracje złożono na 5961 
osób, natomiast zgodnie z ewidencją 
ludności na terenie gminy Przeciszów 
zameldowanych jest 6793 osoby.

Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji 
złożonych dotychczas deklaracji pragniemy 
poinformować, iż błędy w nich zawarte 
dotyczą głównie zaniżonej ilości osób 
zamieszkujących daną nieruchomość.

Tym samym informujemy, iż do dnia 
31.12.2018r. oczekujemy na mieszkańców 
naszej gminy, którzy nie zawarli w złożo-
nych dotychczas przez siebie deklaracjach 
pełnej informacji o liczbie osób zamieszku-
jących nieruchomość.

Od 2 stycznia 2019 roku rozpocznie się 
weryfikacja złożonych deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w oparciu o dane zgroma-
dzone w ewidencji ludności, jak również 
drogą przeprowadzonego wywiadu środo-
wiskowego. W przypadku uzasadnionych 
wątpliwości, co do danych zawartych w 
deklaracji Urząd Gminy w Przeciszowie 
wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyż-
szym zakresie oraz do złożenia nowej dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, wykazującej stan 
faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Apelujemy do mieszkańców gminy, 
aby sami zgłaszali się do Urzędu Gminy 
w Przeciszowie w celu złożenia rzetelnej 
deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami. Niewypełnienie 
tego obowiązku prowadzi do wydania 
decyzji administracyjnej w tej sprawie ze 

Mieszkańcy do weryfikacji
skutkiem powstania zaległości i odsetek. 
Deklaracje można złożyć w urzędzie gminy, 
wysłać pocztą lub za pośrednictwem elek-
tronicznej platformy usług administracji 
publicznej (wymaga posiadania podpisu 
elektronicznego).  l

Urząd Gminy Przeciszów informuje, że w 
dniu 07.12.2018r. Rada Gminy Przeciszów 
ustaliła nowe stawki za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, obowiązujące od 
1 stycznia 2019 roku, które wynoszą: 12 zł 
za odpady zbierane w sposób selektywny 
i 17 zł za odpady zbierane w sposób niese-
lektywny (zmieszany).  l

Wzrosną ceny za 
odpady

Tegoroczne wybory samorządowe przyniosły nam zmiany w 
Radzie Gminy Przeciszów oraz na stanowisku wójta. Na temat 
wyników wyborów piszemy w osobnym, redakcyjnym tekście. 
Obecnie przyjrzyjmy się, jakie rozstrzygnięcia nastąpiły w 
radzie naszej gminy.

Radni gminni, wśród których znaleźli się: Ryszard Cygan, Dawid 
Góral, Rafał Kozak, Andrzej Kozłowski, Adam Madeja, Ludwik 
Makuch, Jan Medyński, Jerzy Michałek, Anna Momot, Maciej 
Momot, Dawid Nowak, Maria Wilczak, Marek Trzaska, Władysław 
Kozub i Artur Bochenrk, wybrali prezydium rady. Przewodniczącym 
Rady Gminy Przeciszów został Marek Trzaska, a wiceprzewodni-
czącym Artur Bochenek.

Ponadto wyłoniono składy komisji rady. Poniżej je prezentu-
jemy.

Nowa Rada Gminy Przeciszów
komisja rewizyjna: Ludwik Makuch (przewodniczący), Adam 

Madeja (wiceprzewodniczący), Dawid Góral, Andrzej Kozłowski, 
Rafał Kozak.

komisja Oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych: 
Władysław Kozub (przewodniczący), Jan Medyński, Ryszard 
Cygan, Anna Momot, Maria Wilczak.

komisja rozwoju gospodarczego, rolnictwa i Budżetu: 
Dawid Nowak (przewodniczący), Artur Bochenek, Adam Made-
ja, Jerzy Michałek, Maciej Momot.

komisja skarg, Wniosków i Petycji: Maria Wilczak (przewod-
nicząca), Rafał Kozak (wiceprzewodniczący), Ryszard Cygan, 
Jan Medyński.

(ryt)
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Wyniki rozgrywek
Kibice w Przeciszowie nie mogą być 

zadowoleni z rundy jesiennej. Pod-
opieczni Krzysztofa Barcika w 11 spo-
tkaniach zdobyli ledwie 15 punktów, co 
pozwoliło zająć dopiero ósmą pozycję.

Nikt w Przeciszowie nie ukrywa, że był to 
słaby sezon w wykonaniu zespołu z Podle-
sia – To była nieudana runda dla nas - mówi 
trener zespołu z Przeciszowa Krzysztof  
Barcik -  Mieliśmy wiele problemów kadro-
wych. Brak ruchu z ławki też wpływa na to 
czy zespół może więcej czy też nie. Do tego 
odeszli bramkarze i nikt nie przybył. Z czasem 
załataliśmy tę dziurę, sprowadzając dwóch 
bramkarzy Piotra Kołodziejczyka i Dawida 
Michałka. To jednak nie zmieniło faktu, że 
kartki i kontuzje powodowały, że często 
graliśmy „gołą” jedenastką – podsumowuje 
szkoleniowiec Przeciszovii.

Krótka ławka i kontuzje to nie wszystkie 
przyczyny jesiennych niepowodzeń. Zda-
niem Krzysztofa Barcika był również błąd 

w przygotowaniach do sezonu. - Mieliśmy 
długą przerwę letnią, a mecze pucharowe 
potraktowaliśmy jako część przygotowań do 
ligi. Tymczasem w Pucharze Polski doszliśmy 
do poziomu Unii Oświęcim i przyszło nam 
grać mecze co 3 dni, co dla tych chłopaków 
jest dużym obciążeniem - analizuje trener 
naszego zespołu.

Nieduże różnice punktowe w tabeli 
powodują, że wiosną przeciszowianie 
mogą zawalczyć jeszcze o podium. Wiele 
będzie zależeć od tego, jak będzie szero-
ka kadra w Przeciszowie. A tu może nie 
być łatwo, zwłaszcza że klub nie posiada 
drużyny juniorów starszych. W małych 
klubach często drużyna młodzieżowa jest 
zapleczem pierwszego zespołu. Niestety 
brak chętnej młodzieży do uprawiania 
jakiejkolwiek aktywności fizycznej to już 
nie tylko problem Przeciszowa, ale rów-
nież wielu innych miast i miejscowości w 
naszym kraju.

Bartłomiej B.Kasperczyk

Nieudana jesień Przeciszovii

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 Wielka - Przeciszovia 
Przeciszów 3:0

Przeciszovia Przeciszów – LKS Piotrowice 3:0

Orzeł Witkowice - Przeciszovia Przeciszów 
2:0

Przeciszovia Przeciszów – GórnikBrzeszcze 
1:0

Przeciszovia Przeciszów – Solavia Grojec 
1:5

Soła Łęki - Przeciszovia Przeciszów 3:0

Bez zwycięstwa zakończyli rundę 
jesienną piłkarze LKS Piotrowice. Mimo 
niezłej skuteczności strzeleckiej pod-
opieczni Jarosława Chowańca tracili 
również sporo bramek, co przyczyniło 
się do tego słabego wyniku.

Po znakomitym finiszu na koniec ubie-
głego sezonu, zespół z Piotrowic w tym 
sezonie mierzył w środek tabeli. Niestety, z 
każdą kolejną porażką, zawodnicy i trener 
naszej drużyny, plany te musieli weryfiko-
wać. Ostatecznie pierwszą rundę zakończy-
li na ostatnim miejscu w tabeli.

- Jesteśmy sami z trenerem zaskoczeni 
takim obrotem sytuacji – mówi prezes Piotr 

Frączek – tymi zawodnikami liczyliśmy, że 
jesień zakończymy w środku tabeli.  Niestety 
doszedł nam jeszcze problem z bramkarzami 
i później mieliśmy tego efekt, strzelając cztery 
bramki, tyle samo ich traciliśmy – tłumaczy 
włodarz LKS Piotrowice.

Teraz zawodników z Piotrowic czeka 
powtórka z ubiegłego sezonu. Już dziś wia-
domo, że pomimo wcześniejszej rezygnacji 
z funkcji trenera przez Jarosława Chowańca, 
porozumiał się on z zarządem i po nowym 
roku nadal będzie kontynuował swoją misję 
w naszym klubie.

Bartłomiej B.Kasprczyk

Piotrowice bez zwycięstwa
LKS Piotrowice – Hejnał Kęty 1:1

LKS Bobrek - LKS Piotrowice 7:4

LKS Piotrowice – LKS Gorzów 1:7

Strumień Polanka Wielka - LKS Piotrowice 3:1

LKS Piotrowice – Górnik Brzeszcze 0:3

LKS Piotrowice – Orzeł Witkowice 3:6

Przeciszovia Przeciszów - LKS Piotrowice 3:0

LKS Piotrowice – Solavia Grojec 1:5

Soła Łęki - LKS Piotrowice 4:4

LKS Piotrowice – Zgoda Malec 2:2

LKS Bulowice - LKS Piotrowice 2:0

Końcem października odbył się w 
Wieliczce Otwarty Puchar Makroregionu 
Południowego Oyama Polska Federacja 
Karate w Kumite i Kata. Mieszkaniec 
naszej gminy Antoni Trębacz wywalczył 
po bardzo zaciekłych walkach II miejsce 
w konkurencji „Lekki kontakt”.

W zawodach wystartowało przeszło 400 
osób z 20 klubów: Łódź, Oświęcim, Brzesz-
cze, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice/
Andrychów, Olkusz, Proszowice, Racławice, 
Herby, Chocznia, Rzeszów, Tarnów, Katowi-
ce Goliat/Katowice Tychy, Katowice WR1, 
Sosnowiec, Niepołomice, Wieliczka, Kraków 
OYAMA, Kraków KOYAMA i Kraków KAS.

Wyniki rozgrywek

Ukoronowaniem jesiennych treningów 
Antka był występ w III Turnieju o Puchar 
Burmistrza Wadowic, zorganizowanych 
10 listopada, gdzie w konkurencji „Lekki 
kontakt” zdobył I miejsce!

Antek ćwiczy Karate Oyama już 4 lata 
w Andrychowie pod czujnym okiem tre-
nerów: sensei Jacek Kasperek 4 dan oraz 
sensei Paweł Czaicki 2 dan.  l

Sukces Antosia w karate

Obok stoi młody karateka z naszej gminy 
- Antoni Trębacz wraz ze swoim trenem 

sensei Jackiem Kasperkiem. Ostatnie  
turnieje przyniosły mu sporo sukcesów! 

Gratulujemy!
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KRONIKA POLICYJNA

Prawo na co dzień

Sejm zaakceptował już cztery zgłoszo-
ne w Senacie poprawki do ustawy, która 
wprowadzi nowe elektroniczne dokumenty 
tożsamości. Teraz ustawa czeka na podpis 
prezydenta i jest prawdopodobne, że 
niebawem wejdzie w życie i będzie obo-
wiązywać od marca 2019 roku.

Nowy dowód, tak jak dotychczas, będzie 
potwierdzał tożsamość i obywatelstwo 
jego posiadacza oraz uprawniał do przekra-
czania granic niektórych państw. E-dowód 
służyć będzie szczególnie do posługiwa-
nia się nim w e-usługach administracji 
publicznej, w służbie zdrowia, będziemy 
mogli bezpiecznie logować się do e-usług 

administracji publicznej oraz podpisywać 
wszystkie dokumenty elektroniczne wysy-
łane do urzędu. Jego użycie będzie przez 
urząd traktowane jak użycie własnoręcz-
nego podpisu. 

Nowy dowód będzie wyposażony w 
środek identyfikacji elektronicznej („profil 
osobisty”), zapewniający wysoki poziom 
zaufania, który umożliwi potwierdzenie 
tożsamości w usługach online. W praktyce 
będzie wymagało to jedynie przyłożenia 
nowego dowodu do czytnika i wpisania 
kodu PIN. Profil osobisty będzie zamiesz-
czany w dowodzie osobistym każdej osoby 
pełnoletniej oraz mającej ograniczoną zdol-

ność do czynności prawnych (np. osoba 
małoletnia, która ma 13 lat).

Nowy dowód będzie można otrzymać 
od marca 2019 roku, ale tych które posia-
damy obecnie, nie trzeba będzie wymie-
niać, aż do upływu zapisanej na nich daty 
ważności. Dowód wydany bezterminowo 
będzie podlegał wymianie jedynie na 
wniosek jego właściciela. Oczywiście chętni 
będą mogli otrzymać E-dowód wcześniej. 
Wymiana dowodów osobistych potrwa do 
2029 roku.

J.Kajdas

E-dowody od marca

30 września W Przeciszowie na ul. 
Oświęcimskiej kierujący pojazdem marki 
Audi w trakcie wyprzedzenia w miejscu nie-
dozwolonym kilku pojazdów, doprowadził 
do czołowego zderzenia z innym pojazdem, 
jadącym w przeciwnym kierunku, w wyniku 
czego kilka osób odniosło obrażenia ciała; 
w sprawie wszczęto dochodzenie o czyn 
określony w art. 177§1 Kodeks karnego  

1 października W Komisariacie Policji 
w Zatorze wszczęto dochodzenie  o czyn 
z art. 286§1 Kodeksu karnego w związku z 
oszustwem na szkodę mieszkańca gminy 
Przeciszów, który na portalu OLX zakupił 

przedmioty za kwotę kilkuset złotych, po 
czym utracił jakikolwiek kontakt ze sprze-
dającym. Policja prowadzi intensywne 
czynności, mające na celu ustalenie spraw-
cy przestępstwa.

26 października Mieszkanka gminy 
Przeciszów zawiadomiła o dokonaniu 
na jej szkodę w miejscu zamieszkania 
kradzieży pieniędzy. W sprawie wszczęto 
dochodzenie, mające na celu wyjaśnienie 
okoliczności zdarzenia.

W nocy z 26/27 października W sołec-
twie Piotrowice nieznani sprawcy, wykorzy-
stując nieobecność domowników, włamali 

się do budynku mieszkalnego, dokonując 
kradzieży pieniędzy i biżuterii. W sprawie 
wszczęto dochodzenie o przestępstwo z 
art. 279§1 Kodeksu karnego. Policja prosi o 
przekazywanie informacji, mogących przy-
czynić się do wykrycia sprawców czynu.

12 grudnia W Komisariacie Policji w Zato-
rze, po przeprowadzeniu czynności spraw-
dzających, wszczęto kolejne postępowanie 
dotyczące uchylania się od zobowiązań 
alimentacyjnych na małoletnie dziecko, 
zamieszkałe w miejscowości Piotrowice. 
Policja przypomina, iż każdorazowo pro-
wadzi intensywne czynności wobec osób, 
które w sposób świadomy i celowy uchy-
lają się od łożenia na utrzymanie swoich 
dzieci, do czego są zobowiązani zgodnie z 
wyrokiem sądu.

KOMPOL

30 września o godzinie 09. 20 w 
Przeciszowie na ulicy Oświęcimskiej /
DK44/ doszło do wypadku drogowego, 
w którym zderzyły się trzy samochody.

Jak wstępnie ustalili policjanci 29–letni 
mieszkaniec województwa podlaskiego, 
kierując samochodem marki Audi, podczas 
manewru wyprzedzania ciągu pojazdów na 
podwójnej linii ciągłej, zauważył samochód 
jadący z przeciwka i ponownie wjechał 
na swój pas ruchu, gdzie uderzył w tył 
samochodu marki Toyota, którym kierował 
55 – letni mieszkaniec Przeciszowa. Po tym 
zdarzeniu przemieścił się i uderzył w jadący 
z przeciwka samochód marki Mercedes, 
którym kierowała 46–letnia mieszkanka 
województwa śląskiego, a następnie 
dachował.

W wyniku wypadku poważnych obra-
żeń ciała doznał kierowca audi, który był 
reanimowany, a następnie w stanie ciężkim, 
przetransportowany helikopterem medycz-
nym do jednego ze śląskich szpitali.

Do szpitala pogotowie ratunkowe prze-
wiozło kierującą mercedesem, jej męża 
oraz 15–letniego syna, a także kierowcę 
i pasażerkę toyoty. Czynności na miejscu 
były prowadzone kilka godzin z uwagi na 
fakt, iż ślady zdarzenia rozciągały się na 
długości kilkuset metrów.

(ryt)

Poważny wypadek drogowy

To był groźny wypadek drogowy spowodowany lekkomyślnością i brawurą.
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ODESZLI OD NAS...
wrzesień

1. Władysław Klimczyk, żył 74 lata  Przeciszów

2. Anna Kasperek, żyła 86 lat    Las

3. Jan Rąpel, żył 73 lata   Przeciszów

październik

1. Ludwik Fik, żył 72 lata   Przeciszów

2. Halina Kobylańska, żyła 66 lat  Przeciszów

3. Elżbieta Makuch, żyła 87 lat  Piotrowice

listopad

1. Krystyna Grzesło żyła 62 lata  Piotrowice

2. Krystyna Smajek, żyła 64 lata  Piotrowice

3. Stanisław Szuber, żył 85 lat   Przeciszów

4. Stanisław Kłusek, żył 65 lat   Piotrowice

5. Urszula Klimczyk, żyła 87 lat  Przeciszów

6. Bronisława Koczur, żyła 86 lat  Piotrowice

7. Anna Skrobacz, żyła 81 lat   Przeciszów

8. Zdzisław Bochenek, żył 74 lata  Przeciszów

9. Anna Mendyk, żyła 87 lat   Przeciszów

grudzień

1. Renata Jurczyk, żyła 51 lat   Przeciszów

2. Anna Kowalczyk, żyła 92 lata  Przeciszów

W ostatnim czasie byliśmy świadkami smutnego pożegna-
nia osób, które odeszły już od nas na zawsze, choć pozostaną 
w naszej pamięci do końca świata, a nawet jeszcze dłużej! Byli 
oni znani, lubiani i zaangażowani w życie społeczne naszej 
lokalnej wspólnoty.

W listopadzie zmarła Krystyna 
Smajek, która od 1986 roku była 
kierownikiem filii biblioteki w 
Piotrowicach. Nieprzerwanie od 
1992 roku udzielała się społecznie 
i pełniła funkcję sołtysa Piotrowic. 
Będziemy ją pamiętać również 
jako radną gminną, która murem 
stała za mieszkańcami, starając się 
rozwiązywać ich codzienne pro-
blemy. Wywiad z Krystyną Smajek 
zamieściliśmy na łamach „Wieści 
Gminy Przeciszów” w numerze 
4(13) z 2008 roku. Zachęcamy do 
lektury!

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy również informację o śmierci 
Zdzisława Bochenka (na zdjęciu), naczelnika gminy Przeciszów w 
latach 1980-1990. Gdy odszedł od nas miał 74 lata. Pożegnaliśmy 
go w pierwszy dzień grudnia. W czasie, gdy był on naczelnikiem 
naszej gminy dał się poznać jako znakomity gospodarz, organiza-
tor pracy, potrafiący wykorzystać stan wojenny dla zaspokojenia 
potrzeb naszej lokalnej społeczności. Będzie nam go brakować, 
choć pamięć o Nim pozostanie na zawsze. Obszerny wywiad ze 
Zdzisławem Bochenkiem ukazał się na kartach naszego kwar-
talnika w numerze 3(43) z 2016 roku. Serdecznie zapraszamy do 
czytania!

Kolejną osobą, którą ze smutkiem pożegnaliśmy w grudniu była 
Renata Jurczyk, będąca przez lata dyrektorem przedszkola w 
Piotrowicach. Potrafiła stworzyć bardzo dobre warunki dla dzieci 
z niepełnosprawnością, które rozwijały się pod troskliwą opieką 
nauczycielek. Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem z Renatą 
Jurczyk, który zamieściliśmy w numerze 3(19) z 2010 roku.

Ludzie odchodzą, ale pamięć o nich trwa w nas!
Ryszard Tabaka

Pożegnaliśmy bliskich
Dwukrotnie 7 i 20 października Jednostka Ratowniczo-

Gaśnicza z Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu wraz 
z jednostkami OSP musiała interweniować w firmie Agrostar 
w Piotrowicach, gdyż z jednej z dwóch suszarni ziarna wydo-
bywał się gęsty dym.

Natychmiast po przybyciu podjęto działania ratowniczo-gaśni-
cze. Polegały one za zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu 
zasilania w energię elektryczną oraz dopływu gazu do palnika 
suszarni. Za pomocą kamery termowizyjnej zlokalizowano dwa 
ogniska pożaru (7 października) w dolnej części zbiornika obok 
silników napędzających ślimak transportowy. Podczas zdarzenia 
z 20 października odkręcono dwie klapy rewizyjne w celu dostępu 
do pomieszczenia, w którym znajdował się przenośnik ślimako-
wy. Działania gaśnicze w obu przypadkach polegały na podaniu 
prądów wody, które skutecznie zwalczyły to niebezpieczne 
zdarzenie.

- Uszkodził się ślimak i on zablokował inny ślimak, który wygarniał 
ziarno kukurydzy w jedno miejsce. W efekcie uszkodziło się sito i zrobiła 
się dziurka; to tam pod spód nasypał się stożek kukurydzy. Długotrwałe 
działanie temperatury 110 st. C, na kukurydzę w pełnym ziarnie musia-
ło dać efekt pojawienia się dymu. W tym przypadku trudno mówić o 
pożarze, ponieważ ziarno może zapalić się dopiero w temperaturze 
ok. 400 st. C. To było nie do przewidzenia. Teraz jesteśmy mądrzejsi, 
ponieważ znamy najbardziej prawdopodobną przyczynę tego zda-
rzenia – tłumaczy Mirosław Rogalski, właściciel firmy Agrostar.

Pojawia się jednak pytanie o straty finansowe, czyli najbardziej 
wymierny obraz tego niefortunnego zdarzenia.

- To był dla nas problem, ponieważ za każdym razem staliśmy z 
suszeniem kukurydzy po pięć dni, a my suszymy po 200 ton na dobę. 
Jednak i tak w ogólnym rozrachunku chyba nawet wysuszyliśmy wię-
cej niż planowaliśmy. Przy czym mamy dwie suszarnie i ta mniejsza 
pracowała nieprzerwanie – zapewnia Mirosław Rogalski.

Firma Agrostar w Piotrowicach istnieje od czerwca 1991 roku. 
Jej podstawowa działalność polega na handlu nawozami oraz 
węglem. Skupem kukurydzy mokrej i jej suszeniem, a następnie 
odsprzedażą, firma zajmuje się jedynie przez dwa miesiące w roku 
i jest to jej działalność sezonowa.

Ryszard Tabaka

Dym w suszarni w 
Piotrowicach
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Wigilijka w Przeciszowie
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