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Starosta Józef Ka³a jest szeroko znany na terenie Powiatu Oœwiêcimskiego jak i w naszej Gminie. Jako Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Powiatu zabiega³ o realizacjê w Gminie Przeciszów inwestycji g³ównie drogowych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e to w³aœnie
dziêki jego inicjatywie wspólnych remontów mogliœmy wykonaæ du¿o wiêcej zadañ na naszych drogach. Sporym zainteresowaniem
mieszkañców naszej gminy cieszy siê program usuwania niebezpiecznego azbestu. Jest on wspó³finansowany przez powiat
oœwiêcimski dziêki porozumieniu, jakie zawarto przed laty z inicjatywy starosty. Warto tak¿e wspomnieæ o Do¿ynkach Powiatowych,
które zorganizowano w naszej gminie. By³o to niew¹tpliwie wa¿ne dla nas wydarzenie. Z pe³nym przekonaniem twierdzê, ¿e
Józef Ka³a sprawdzi³ siê jako starosta i z pewnoœci¹ sprawdzi siê jako przysz³y Pose³. Warto na niego oddaæ swój g³os!

Wójt gminy Przeciszów, Józef Klimczyk
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INWESTYCJE
Wymieniono pokrycie dachu na budynku Przedszkola nr 1,

mieszcz¹cego siê przy ulicy Szkolnej w Przeciszowie. W ramach
zadania wykonanego przez firmê Us³ugi Budowlane „Poltynk”
Bogus³aw Zajas z Polanki Wielkiej, usuniêto niebezpieczny eter-
nit, zamieniaj¹c go na blachê dachówkow¹. Koszt inwestycji wy-
niós³ 130 tys. z³. Ta sama firma wykonuje obecnie remont kapital-
ny domu pogrzebowego w Piotrowicach.

�����

Kosztown¹ i wa¿n¹ inwestycj¹, o której realizacjê gmina za-
biega³a od dwóch lat jest obecnie wykonywany remont zaplecza
sportowego LKS „Pszeciszovia”. Na to zadanie otrzymaliœmy do-
finansowanie z programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Urzê-
du Marsza³kowskiego w Krakowie w wysokoœci 244 tys. z³. Inwe-
stycje realizuje firma Budowlano-Handlowa IGMAR Robert Ka-
d³ubicki z Czañca, a w jej ramach bêd¹ m.in. wymienione okna,
pokrycie dachu, rynny, jak równie¿ zostanie ocieplony styropia-
nem ca³y budynek wraz z sal¹ gimnastyczn¹. Koszt tego zadania
wyniesie ok. 300 tys. z³.

�����

Du¿¹ inwestycj¹ drogowa, której realizacja ma nast¹piæ ju¿ w
najbli¿szym czasie jest remont odcinka ulicy Szkolnej, biegn¹cy
od ulicy Krakowskiej a¿ do granicy Przeciszowa z Piotrowicami.
Zadanie bêdzie polegaæ na po³o¿eniu nawierzchni asfaltowej na
remontowanym fragmencie drogi wojewódzkiej.

- Faktem jest, ¿e to droga wojewódzka, ale uwa¿am, ¿e powinni-
œmy siê do³o¿yæ do tego remontu. Choæby z uwagi na to, ¿e zostanie
ona u nas i najczêœciej to mieszkañcy naszej gminy bêd¹ mogli z niej
korzystaæ. Faktem jest równie¿, ¿e Urz¹d Marsza³kowski chêtniej
remontuje te drogi, w których gminy dok³adaj¹ siê do inwestycji –
zauwa¿a wójt gminy Przeciszów Józef Klimczyk.

Koszt tego wa¿nego zadania drogowego wyniesie oko³o mi-
liona z³, z czego gmina do³o¿y 192 tys. z³.

�����

Ju¿ niebawem zostanie wykonana regulacja M³ynówki, bêd¹-
cej ciekiem wodnym. W tym roku przeznaczono na ten cel 30 tys.
z³, z czego 10 tys. przekaza³ powiat oœwiêcimski. Od wielu lat
M³ynówka nie by³a remontowana, a stanowi ona w czasie powo-
dzi powa¿ne zagro¿enie. Prace bêd¹ polegaæ na pog³êbieniu kory-
ta oraz wy³o¿eniu brzegów p³ytami a¿urowymi. Jest to bardzo
wa¿na inwestycja maj¹ca, na celu zabezpieczenie mieszkañców
gminy przed skutkami obfitych opadów deszczu. Warto przypo-
mnieæ, ¿e w przypadku innego bardzo niebezpiecznego cieku Ba-
chorza równie¿ wykonano regulacjê odcinka od Jazu a¿ do ulicy
Topolowej. Przy czym prace musz¹ byæ nadal kontynuowane.

�����

Nies³abn¹cym zainteresowaniem cieszy siê w naszej gminie
usuwanie szkodliwego dla zdrowia eternitu z dachów naszych do-
mów oraz budynków u¿ytecznoœci publicznej. W tym roku prze-
kazaliœmy do utylizacji a¿ 75 ton tego pokrycia, co stanowi rekord
w trwaj¹cej od kilku lat akcji. Jak zaznaczy³ wójt Klimczyk na ten
cel przekazano 25 tys. z³. Do koñca tego roku trafi kolejne 10 tys.
z³, co jak siê szacuje umo¿liwi pozbycie siê z dachów 100 ton
eternitu. Akcja s³u¿¹ca bezpiecznej likwidacji produktów zawie-
raj¹cych azbest z gmin naszego powiatu jest wspó³finansowana
po po³owie przez starostwo i gminê Przeciszów.

�����

Nie mog¹ wystartowaæ prace zwi¹zane z remontem drogi kra-
jowej nr 44 na odcinku Przeciszów – W³osienica, pomimo solen-
nych zapewnieñ Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad Oddzia³ w
Krakowie, ¿e nast¹pi to w tym roku. Póki co trwa przygotowanie
projektu inwestycji.

�����

Gmina przekaza³a kompletny i uzupe³niony wniosek do Staro-
stwa Powiatowego w Oœwiêcimiu o wydanie pozwolenia na budo-

wê odcinka kanalizacji, biegn¹cej od ulicy Oœwiêcimskiej poprzez
Krakowsk¹ wraz z ulica D³ug¹ a¿ do granic z Polank¹ Wielk¹.
Budowa kanalizacji jest najpowa¿niejsz¹ inwestycja w naszej
gminie i zarazem najkosztowniejsz¹. Ten etap kanalizacji wed³ug
szacunków mo¿e poch³on¹æ ok. 17 mln z³. Z gminnego bud¿etu
wygospodarujemy maksymalnie ok. 4 mln z³, kredyt to 3 mln z³, a
co z reszt¹?

- Uwa¿am, ¿e najlepszy by³ SAPARD, gdy¿ w efekcie mamy
wykonan¹ kanalizacje za ok. 11 mln z³, przy rocznym bud¿ecie gminy
w wysokoœci 9 mln z³. Uwa¿am, ¿e jest to nasz sukces w obliczu
niezwykle ma³ych œrodków przeznaczanych obecnie na tego typu
inwestycje w programach unijnych – zaznaczy³ wójt Józef Klim-
czyk.

�����

Gmina póki co nie uzyska³a zezwolenia na budowê parkingu,
jaki zaplanowano w pobli¿u koœcio³a w Przeciszowie. W projek-
cie zabrak³o ³apaczy oleju, zamiast których przewidziano p³yty
a¿urowe. Ponadto ma byæ dodatkowo opracowana rozprawa wod-
no-prawna.

�����

Budynek Domu Ludowego w Lesie wymaga generalnego re-
montu. Wed³ug projektu ma powstaæ na poddaszu schronisko m³o-
dzie¿owe. Na parterze bêdzie œwietlica oraz pomieszczenia kuchen-
ne i ubikacje.

�����

Na Przyrêbie powstanie œcie¿ka edukacyjna a w pomieszczeniach
dworku Muzeum Karpia. Jest to inicjatywa gmin Przeciszów oraz
Zator, z kolei „Zieloni” maj¹ wyst¹piæ o dofinansowanie przedsiê-
wziêcia. Wed³ug za³o¿eñ inwestycja mo¿e poch³on¹æ ok. 120 tys. z³.

(ryt)

Obwody głosowania
Dzia³aj¹c na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia

2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz.
499 ze zmianami) podaje siê do wiadomoœci publicznej informa-
cjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczo-
nych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, utworzonych
uchwa³¹ Zarz¹du Gminy w Przeciszowie Nr 115/49/98 z dnia 19
sierpnia 1998 r., w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych na dzieñ 21
paŸdziernika 2007 roku.

Nr Granice Siedziba
obw. obwodu obwodowej
g³os.  g³osowania komisji wyborczej

1. So³ectwo Przeciszów SP

do torów kolejowych w Przeciszowie

2. So³ectwo Las, Przyrêb, S P w Przeciszowie

Podlesie -Podlesiu lokal dostosowany

 do potrzeb wyborców

niepe³nosprawnych

3. So³ectwo Piotrowice SP w Piotrowicach

lokal dostosowany

do potrzeb wyborców

niepe³nosprawnych

G³osowanie odbêdzie siê w dniu 21 paŸdziernika 2007r. w go-
dzinach od 6.00 do 20.00.

Wójt Gminy, Józef Klimczyk
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Obóz harcerski w Myczkowcach

O matko!
W tym roku hufiec Zator po raz kolejny wybra³ siê od 5 do 19 lipca na obóz w Bieszczady, a razem z hufcem, co prawda
nieliczna, ale za to jak¿e œliczna reprezentacja 1 DSh „Wagabunda” (¯aneta Kajdas, Andrzej Stok³osa oraz Sylwia Œcigaj).

Pogoda na pocz¹tku nas nie rozpiesz-
cza³a, przez co musieliœmy nocowaæ w
domkach. Na szczêœcie po kilku dniach
s³onko przygrza³o i mo¿na by³o roz³o¿yæ
namioty, ogrodziæ nasz obóz i wykonaæ to-
temy.

Kolejne dni up³ynê³y na zawi¹zywaniu
nowych znajomoœci z harcerzami z hufca
Ziemi Sanockiej (specjalne pozdrowienia dla
Kiblowego – Czasa, Pana Ratownika Karo-
la no i oczywiœcie dla Muci! ?), po¿eraniu
zimnych lodów, p³ywaniu na rowerkach, za-
bawach i ¿artach. Ci, którzy byli pierwszy
raz na obozie, zostali oczywiœcie odpowied-
nio „ochrzczeni” (zupka i b³otko by³y pierw-
sza klasa!), a podczas Dnia Na Opak, mo¿-
na by³o wczuæ siê w role zwierz¹tek, a tak-
¿e... krowiego placka, a na koñcu uczestni-
cy obozu zjedli prawdziwie uroczyst¹ kola-
cjê w ekskluzywnej restauracji „La Zwierzy-
niec”, obs³ugiwani przez wykwalifikowany
personel – kadrê obozu! Podczas upalnych
dni, mi³o p³ywa³o siê (co prawda w lodowa-
tym!) Sanie, a wieczorami œpiewaliœmy i
pl¹saliœmy przy ogniskach.

Jednak to nie wszystko – bowiem trosz-
kê „pobrykaliœmy” po Bieszczadach, a do-
k³adnie wybraliœmy siê na Po³oninê We-
tliñsk¹. W górê, wbrew pozorom, sz³o siê
³atwo i przyjemnie. Natomiast z gór-
ki...Có¿...Schodzenie w b³ocie po kolana nie

nale¿y do przyjemnych rzeczy, ale przynaj-
mniej by³o weso³o, gdy ktoœ „zalicza³” gle-
bê, a raczej b³oto ?.

Pojechaliœmy te¿ do Skansenu w Sano-
ku, ¿eby zobaczyæ jak to „drzewiej” bywa-
³o na Podkarpaciu, zobaczyliœmy tak¿e sam
Sanok. Oczywiœcie, bêd¹c w Bieszczadach
nie mo¿na by³o omin¹æ Jeziora Soliñskie-
go, które zobaczyliœmy ze statku, z zapory
i ca³kiem z bliska – po prostu w nim p³y-
waj¹c.

Jednak, jak to by³o w naszej ulubionej,
obozowej piosence – „przyjdzie rozstañ
czas..” - po tych bardzo mile spêdzonych
czternastu dniach, trzeba by³o wracaæ do
domów.

A na koñcu specjalne podziêkowania za
zorganizowanie obozu dla dh. Anny Naj-
bor i dla naszego S³oneczka – bez którego
obóz na pewno nie by³by tak œmieszny! ?

sopelek:)

Nie ma jak drużyna harcerska!
1. Panuje przekonanie o harcerzach,
¿e s¹:

- nudni

- niezaradni

- nie maj¹ swojego zdania

2. Jednak ja:

- nie zgadzam siê z t¹ opini¹ jako har-
cerka

- nie zgadzam siê z t¹ opini¹ jako na-
stolatka

- nie zgadzam siê z t¹ opini¹ jako... ja ?

3. By rozwiaæ w¹tpliwoœci, chcê powie-
dzieæ, ¿e zbiórki to:

- nie jest ci¹g³a musztra harcerska

- nie jest bezwiedne œpiewanie pio-
senek

- przede wszystkim dobra zabawa i
mnóstwo atrakcji!

- braterstwo i wspólne dzia³anie!

4. Dla przyk³adu:

- nawi¹zaliœmy i utrzymujemy kon-
takt z podopiecznymi Fundacji Brata
Alberta

 -co roku pomagamy dzieciakom, czyn-
nie w³¹czaj¹c siê w Fina³ WOŒP

-stale mamy powód do uœmiechu, za-
bawy

- mamy doœæ niezwyk³e przygody ?

5.Wszystkich, którzy uwa¿aj¹, ¿e chc¹:

- dobrze spêdziæ czas

- poznaæ nowe osoby (równie¿ spoza
dru¿yny!)

- czuj¹ ¿e harcerstwo to coœ dla nich

- maj¹ ochotê na zabawê, ¿arty wraz z
dru¿yn¹

6. Zapraszamy:

- dzieci uczêszczaj¹ce do kl. I – IV na
zbiórki Gromady Zuchowej

- dzieci i m³odzie¿ od kl.V na zbiórki
dru¿yny

7. Informacji udzieli Wam:

- odnoœnie zbiórek 1DSh Wagabunda –
dh. Jolanta Szymonek lub dh Rafa³
Smurzyñski

- odnoœnie zbiórek 2 GZ Weso³e Promyki
– p.Ilona Sanak lub dh. Marta Szymonek

sopelek:)

Dlaczego warto
byæ harcerzem?
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„Orzeł” w Krakowie
W s³oneczn¹ niedzielê 8 lipca cz³onkowie Klubu Modelarskiego

„Orze³” wybrali siê na wycieczkê do Krakowa. W tym roku posta-
nowiliœmy odwiedziæ wspania³e Muzeum Lotnictwa w Nowej
Hucie oraz Multikino. Pojechaliœmy na seans – „Shrek 3”. S¹dz¹c
po uœmiechniêtych minach podopiecznych – wybór filmu by³ bar-
dzo trafiony.

Wycieczka, jak co roku w okresie wakacyjnym, jest uhonoro-
waniem pracy naszych podopiecznych w klubie. Jest odskoczni¹
od sklejania, a jednoczeœnie uczy integracji w grupie – w koñcu
nie wszyscy ze sob¹ siê znaj¹, nie chodz¹ do tych samych klas,
szkó³.

Nie mogliœmy narzekaæ na pogodê. By³ wspania³y s³oneczny
dzieñ. Wielu podopiecznych zasugerowa³o organizatorom, ¿e ko-
lejnym razem warto by³oby odwiedziæ le¿¹cy w s¹siedztwie Mul-
tikina – Aquapark ;-). £ukasz Fuczek

Modele w Przeciszowie
W dniach od 5 do 7 paŸdziernika odby³ siê VII Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Wójta Gminy Przeciszów.

Organizatorami zmagañ konkursowych byli: Urz¹d Gminy w Przeciszowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Przeci-
szowie oraz Klub Modelarski „Orze³” w Przeciszowie.

Ogó³em w konkursie wystawiono 208
modeli kartonowych, przy czym pod uwa-
gê podczas oceny jury wziê³o 178.

W tym roku modelarze przyjechali na
konkurs do Przeciszowa z: Olsztyna, Gdañ-
ska, Krakowa, Polanki Wielkiej, Olkusza,
Siemianowic Œl¹skich, Rybnika, Rudy Œl¹-
skiej, Kêt, Nowej Wsi, Wroc³awia, Bielska-
Bia³ej i Osieka.

Modele na konkurs by³y przyjmowane
w pi¹tek i sobotê. W ostatni dzieñ tygodnia
oceniano wystawiane eksponaty i wybie-
rano zwyciêzców w poszczególnych kate-
goriach. Niedziela by³a dniem, w którym
ka¿dy móg³ przyjœæ i obejrzeæ prezentowa-
ne modele. Po po³udniu og³oszono wyniki
VII Konkursu Modeli Kartonowych w
Przeciszowie.

Lista zwyciêzców by³a zbyt d³uga, aby
j¹ przedstawiæ w tym wydaniu WGM. Opu-
blikujemy j¹ w kolejnym numerze naszego
kwartalnika wraz z fotoreporta¿em. Dziœ
podamy tylko miejsca pucharowe.

Puchar za najlepszy model w polskich
barwach otrzyma³ Dominik Duraj z Biel-

ska-Bia³ej za model Ts-11 Iskra. Z klei Pu-
char Publicznoœci uzyska³ Tomasz P³onka
z Osieka za model okrêtu USS Saratoga.
Puchar Wójta Gminy Przeciszów odebra³

Wysokie loty „Orła” w Porąbce
W dniach od 14 do 16 wrzeœnia odby³y siê XII Ogólnopolskie

Zawody Modeli Kartonowych o Puchar Trzech Zapór Rzeki So³y.
Imprezie towarzyszy³ pokaz pojazdów wojskowych zorganizowa-
ny na parkingu tu¿ obok Domu Kultury.

Do walki o najcenniejsze trofea stanêli modelarze z ca³ej Pol-
ski. Nie zabrak³o równie¿ m³odych (i nie tylko) modelarzy z prze-
ciszowskiego „Or³a”.

W konkursie wziê³y udzia³ 24 kluby modelarskie oraz modela-
rze indywidualni, którzy wystawili 264 modele, z czego sklasyfi-
kowano 249 z nich. Przeciszowscy adepci sztuki modelarstwa za-
prezentowali ³¹cznie 27 modeli.

Tegoroczny konkurs przyniós³ dla nas wielkie zaskoczenie,
gdy¿ zdobyliœmy 2 miejsce w klasyfikacji zespo³owej z wynikiem
865 pkt.!!! To nasz najwiêkszy wspólny sukces. Pragnê dodaæ, ¿e
wynik ten nie by³by mo¿liwy bez naszych mistrzów, którzy stanêli
na podium.
1 miejsce – Adam Bakalarz, model zamku HRAD
2 miejsce – Marta Szymonek, model zamku MALBORK
1 miejsce – Rados³aw Paliborek, model ¿o³nierza AIRBORNE
1 miejsce – Micha³ Szalonek, model œmig³owca AH-64 APACHE
3 miejsce – Rados³aw Paliborek, model lokomotywy OKZ 32
3 miejsce – Damian Kasperek, model rakiety MILLENIUM III
1 miejsce – Dariusz Zajas, model samolotu J7W1 SHINDEN
2 miejsce – Tomasz Ca³us, model samolotu Ki-61 HIEN
3 miejsce – Adam Bakalarz, model samolotu F6F3 HELLCAT
2 miejsce – £ukasz Fuczek, model A6M3 ZERO (klasa waloryzowana)

Podsumowuj¹c, tegoroczna edycja konkursu w Por¹bce poka-
za³a, ¿e przeciszowski „Orze³” potrafi bardzo wysoko lataæ.

W tym roku czeka³o nas jeszcze jedno wyzwanie – VII Kon-
kurs Modeli Kartonowych o Puchar Wójta Gminy Przeciszów, któ-
rego jesteœmy organizatorami. Na jego temat piszemy w tym wy-
daniu WGP. Zachêcamy do lektury! £ukasz Fuczek

Marcin Szebera z Rudy Œl¹skiej za model
samolotu Me 323 Gigant. Gratulujemy!

Dziêkujemy wszystkim uczestnikom i zwie-
dzaj¹cym no i… zapraszamy za rok! EK

Zwyciêscy  konkursu z pucharami wraz z wójtem i instruktorem £ukaszem Fuczkiem.
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Bliski naszych spraw
Wywiad z Janem Kajdasem, prezesem Stowarzyszenia “Dolina Karpia”,

by³ym komendantem Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach
- Proszê przedstawiæ z perspektywy ko-

mendanta policji, policjanta ze sta¿em i ju¿
na emeryturze ró¿nice pomiêdzy obecn¹ po-
licj¹ a milicj¹ obywatelsk¹ jeszcze za czasów
PRL?

Osobiœcie nie widzê ¿adnej ró¿nicy, mili-
cjant plutonu patrolowego, dzielnicowy, s³u¿-
by kryminalnej, przestêpstw gospodarczych,
ruchu drogowego pracowa³ tak samo jak dzi-
siejszy policjant. Uwa¿am, ¿e zasadniczo cha-
rakter pracy siê nie zmieni³. Tak milicjant jak
teraz policjant œciga przestêpców, sprawców
bójek pobiæ, napadów, pilnuje spokoju na uli-
cach i innych miejscach publicznych, dba o
bezpieczeñstwo ruchu drogowego. Oczywi-
œcie olbrzymi postêp technologiczny sprawi³,
¿e zmieni³y siê warunki pracy, z drugiej stro-
ny ze zdobyczy techniki korzystaj¹ te¿ prze-
stêpcy.

- Wst¹pi³ Pan do milicji w roku 1976 i z pew-
noœci¹ pamiêta Pan czas stanu wojennego. Czy
mo¿e Pan powróciæ myœl¹ do tego okresu?

Og³oszenie stanu wojennego by³o dla
wszystkich zaskoczeniem równie¿ dla mili-
cjantów. Pamiêtam, ¿e w tym dniu pracowa-
³em na zmianie popo³udniowej i o wprowa-
dzeniu stanu wojennego dowiedzia³em siê
póŸnym wieczorem na naradzie s³u¿bowej.
Pierwsze chwile, tygodnie po og³oszeniu sta-
nu wojennego by³y dla nas niezwykle trudne.
By³ to przecie¿ szok dla ca³ego spo³eczeñstwa.
Pamiêtam, ¿e w roku 1981 wraz z kolegami
chcieliœmy za³o¿yæ zwi¹zki zawodowe w mi-
licji oœwiêcimskiej po s³ynnym proteœcie od-
dzia³ów prewencji w Warszawie. Jednak nic
z tego nie wysz³o. Uda³o siê to dopiero po
zmianie ustroju. W roku 1990 zosta³em za-
stêpc¹ Komendanta Rejonowego Policji w
Oœwiêcimiu.

- Przez lata by³ Pan komendantem Ko-
mendy Powiatowej Policji w Wadowicach.
Jak wspomina Pan te czasy?

Komendantem zosta³em w roku 1998 i
bardzo mi³o wspominam ten okres, gdy¿ po-
zna³em tam wielu dobrych ludzi nie tylko w
œrodowisku policyjnym. Wadowicka policja
mia³a du¿e wsparcie we w³adzach samorz¹-
dowych. Praca ze starost¹, burmistrzami,
wójtami by³a dla mnie przyjemnoœci¹ i wy-
soko oceniam ich zaanga¿owanie nie tylko
w zakresie bezpieczeñstwa miast i gmin.
Dziêki tej dobrej wspó³pracy Komenda Po-
licji w Wadowicach jako jedna z nielicznych
wówczas utworzy³a profesjonaln¹ recepcjê,
si³owniê, salê szkoleniow¹ z 10 stanowiska-
mi komputerowymi, gdzie oprócz obowi¹z-
kowego szkolenia zawodowego wprowadzi-
liœmy naukê jêzyków obcych, kursy kompu-
terowe i I pomocy przedmedycznej. Policjan-
ci trenowali sztuki walki, powsta³a niefor-
malna grupa specjalna o wysokich umiejêt-
noœciach interwencyjnych. Policjanci zdoby-
wali czo³owe miejsca w województwie w
zawodach i turniejach.

Mia³em te¿ przyjemnoœæ i zaszczyt czu-
waæ nad bezpieczeñstwem Papie¿a Jana Paw³a
II w czerwcu 1999roku w Wadowicach i w
sierpniu 2002 roku w Kalwarii Zebrzydow-
skiej Pamiêtam przygotowania, niezwyk³¹ at-
mosferê, spotkania ze stron¹ koœcieln¹, inny-
mi s³u¿bami. Bêd¹c szefem zabezpieczenia
czu³em ogromn¹ odpowiedzialnoœæ, ale te¿ sa-
tysfakcjê, wspó³pracowa³em z innymi jednost-
kami policji, stra¿¹ po¿arn¹, pogotowiem ra-
tunkowym, wojskiem. Szczególnie ciep³o
wspominam stra¿aków Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych, których na ka¿dej wizycie by³o od
2 do 3 tys. z kilkunastu powiatów i ich wk³ad
w zabezpieczenie by³ bardzo du¿y. Pomagali
równie¿ w pracach przygotowawczych.
Wszystkim którzy brali udzia³ w zabezpiecze-
niu udziela³a siê atmosfera wizyty Ojca Œwiê-

tego i dlatego mile wspominam ten czas. By³y
to wyj¹tkowe i niepowtarzalne chwile.

- Mo¿e utkwi³a Panu w pamiêci ciekawa
sprawa, któr¹ Pan prowadzi³ w Wadowi-
cach?

Owszem, w latach 2003 – 2004 osobi-
œcie nadzorowa³em sprawê zwi¹zan¹ z prób¹
rabunkowego przejêcia fabryki “Ponar” w
Wadowicach. Pewien gracz gie³dowy powi¹-
zany ze zorganizowan¹ przestêpczoœci¹
chcia³ j¹ przej¹æ i wyprowadziæ z firmy du¿e
sumy. Uda³o mu siê “wypompowaæ” z niej
3.7 mln z³. Osoba ta wprowadzi³a z pocz¹t-
kiem lipca dwóch prezesów a ju¿ 12 lipca
zagwarantowali oni maj¹tkiem “Ponaru”
trzymilionow¹ po¿yczkê dla ¿ony gracza
gie³dowego, bez zamiaru jej sp³aty. Ponadto
prowadzono dziwne operacje finansowe, któ-
rych celem by³o wyprowadzenie pieniêdzy
z firmy i doprowadzenie jej do upadku. Po-
dobnie post¹piono z przedsiêbiorstwem w Za-
brzu, gdzie przestêpcy wykradli 6 mln z³.
Sprawcy zostali aresztowani. W efekcie pod-
jêtych przez nas dzia³añ “Ponar” uda³o siê ura-
towaæ, co oczywiœcie nale¿y traktowaæ w ka-
tegoriach sporego sukcesu.

- Sk¹d Pana zainteresowanie policj¹?
Proszê nam o tym opowiedzieæ.

Ju¿ w szkole œredniej czyta³em du¿o ksi¹-
¿ek w tym powieœci kryminalnych, ogl¹da-
³em równie¿ filmy, które mnie interesowa³y
zreszt¹ do dzisiaj lubiê ogl¹daæ filmy akcji,
filmy policyjne. Moje zainteresowania by³y
sprecyzowane i w³aœciwie ju¿ po szkole œred-
niej mia³em zamiar zostaæ milicjantem.

- Wiem, ¿e bardzo aktywnie w³¹cza³ siê
Pan w ¿ycie gminy; mam oczywiœcie na my-
œli inwestycje, czy pracê w komitecie rodzi-
cielskim szko³y...

Rzeczywiœcie w latach 80. by³em prze-
wodnicz¹cym Komitetu Rodzicielskiego w
Szkole Podstawowej nr 1 i bardzo mile wspo-
minam ten czas. W tym okresie aktywnie po-
zyskiwaliœmy pieni¹dze poprzez organizacjê
imprez, zabaw. Dziêki zdobytym œrodkom
uczniowie mogli na przyk³ad wyje¿d¿aæ na
wycieczki, organizowaæ dyskoteki. Oczywi-
œcie sami te¿ potrafiliœmy siê  zabawiæ. Ko-
rzystaj¹c z okazji pozdrawiam serdecznie
wszystkich cz³onków komitetu rodzicielskie-
go z tego okresu, nauczycieli oraz pani¹ dy-
rektor. Ile to ju¿ lat?...by³y sympatyczne chwi-
le i takie pozostan¹ w pamiêci. Rozbudowa
oœrodka zdrowia, szko³y to równie¿ mo¿li-
woœæ bli¿szego poznania i spotkania wspania-
³ych ludzi…

- W³aœnie, proszê wróciæ pamiêci¹ do roz-
budowy oœrodka zdrowia. Jak Pan ocenia ten
czas i co uda³o siê zdzia³aæ w tym okresie?

To by³ pocz¹tek lat 90-tych. Inwestycja
by³a realizowana doœæ ³atwo, gdy¿ jako prze-
wodnicz¹cy komitetu budowy mia³em wspa-
nia³ego wspó³pracownika, kierownika oœrod-

JAN KAJDAS – Emerytowany komendant
Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.
Rodowity przeciszowianin. Ma 55 lat. Ukoñ-
czy³ Technikum Chemiczne w Oœwiêcimiu
na kierunku Aparatura Kontrolno-Pomiaro-
wa. Po szkole œredniej odby³ s³u¿bê woj-
skow¹ a nastêpnie wst¹pi³ do Milicji Oby-
watelskiej. Ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Poli-
cyjn¹ w Szczytnie. Pracowa³ w s³u¿bach
prewencyjnych w komendzie w Oœwiêcimiu
a nastêpnie w Sekcji do Walki w Przestêp-
czoœci¹ Gospodarcz¹. W roku 1990, po
zmianach ustrojowych, zosta³ zastêpc¹ ko-
mendanta rejonowego. Na tym stanowisku
pracowa³ do roku 1998, kiedy to zosta³ ko-
mendantem Komendy Powiatowej Policji w
Wadowicach. W czerwcu ubieg³ego roku
przeszed³ na emeryturê. Obecnie jest sze-
fem Stra¿y Miejskiej w Andrychowie. Od
maja 2007 roku pe³ni spo³ecznie funkcjê
prezesa zarz¹du Stowarzyszenia “Dolina
Karpia”. Jest ¿onaty i ma trójkê doros³ych
dzieci. ̄ ona pracuje w Urzêdzie Celnym, na
posterunku w Oœwiêcimiu. Jedna z córek
prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
druga jest nauczycielk¹ wychowania fizycz-
nego w gimnazjum w Oœwiêcimiu, a syn stu-
diuje informatykê.
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ka, lekarza Jana Momota, to wy³¹cznie jego
zas³uga ¿e dzisiaj mieszkañcy maj¹ bardzo
dobre warunki leczenia. Pozdrawiam go ser-
decznie i ¿yczê du¿o zdrowia. Wspominam
doktora Jana Momota jako osobê niezmier-
nie operatywn¹, dbaj¹c¹ o wszystko i nie-
zwykle starann¹. Razem jeŸdziliœmy do Biel-
ska, zbieraliœmy fundusze. Inwestycja reali-
zowana by³a systemem gospodarczym w
wiêkszoœci przez zatrudnionych na niej
mieszkañców Przeciszowa. Mieliœmy po-
mys³, aby w pomieszczeniach oœrodka wy-
konaæ salê do æwiczeñ oraz si³owniê dla m³o-
dzie¿y. W tym celu nawet zakupiliœmy Atlas.
Jednak dr Momot wpad³ na pomys³ urz¹dze-
nia sali rehabilitacyjnej dla chorych i to siê
uda³o. Przez wiele lat mieszkañcy Przeciszo-
wa i nie tylko oni korzystali z leczenia po-
przez rehabilitacjê i nadal korzystaj¹ z cze-
go siê bardzo cieszê, bo tylko nieliczne gmi-
ny maj¹ takie mo¿liwoœci. W ubieg³ym roku
salê zala³a woda, która zniszczy³a parkiet a
rehabilitacjê przeniesiono do starej czêœci
oœrodka. Tym samym zosta³y wolne po-
mieszczenia i jest pomys³ ¿eby w koñcu
stworzyæ dla m³odzie¿y si³owniê i salê æwi-
czeñ. Wójt podj¹³ dzia³ania, sale s¹ jeszcze
w remoncie, ale ju¿ niebawem zostan¹ udo-
stêpnione gotowe pomieszczenia do æwiczeñ
sztuk walki oraz treningów tañca dla dziew-
cz¹t. Jest ju¿ instruktor, który poprowadzi
trening sztuk walki (ju-jitsu oraz elementy
samoobrony). Bêdzie równie¿ si³ownia w
pomieszczeniu obok. Mam g³êbok¹ nadzie-
jê, ¿e wkrótce zostan¹ zakoñczone drobne
prace remontowe i m³odzie¿ bêdzie mog³a
po¿ytecznie zagospodarowaæ swój wolny
czas.

- S³ysza³em równie¿ o adaptacji dla po-
trzeb gminy sali widowiskowej w Domu Kul-
tury w Przeciszowie.

Tak, by³o to w trakcie rozbudowy oœrod-
ka zdrowia. Od momentu wybudowania i od-
dania do u¿ytku Domu Kultury w po³owie
lat 70. sala widowiskowa nie by³a wykoñ-
czona z braku potrzebnych funduszy. Nie
mia³a ona okien, w œrodku by³ gruz, a wej-
œcie zagradza³y ciê¿kie, metalowe drzwi.
By³a to jedna wielka ruina. Ustaliliœmy w
komitecie budowy oœrodka, ¿e przeprowa-
dzimy prace przygotowawcze do remontu tej
sali dziêki czemu Urz¹d Wojewódzki w Biel-
sku-Bia³ej dofinansowa³ remont tej sali. Du-
¿ym zaanga¿owaniem wykaza³ siê ówczesny
wójt Jan Bratek, dziêki któremu zosta³a wy-
remontowana sala widowiskowa. Dziœ od-
bywaj¹ siê tam wszelkiego rodzaju imprezy,
wesela. Pamiêtam, ¿e jak odwiedzi³a nas de-
legacja z Bielska, ogl¹daj¹ca oddan¹ do u¿yt-
ku salê, to zwieŸliœmy ich do Lasu, a tam
pokazaliœmy zrujnowany obiekt. Dziêki prze-
kazanym po tej wizycie pieni¹dzom z woje-
wództwa wyremontowano Dom Ludowy w
Lesie. Dziœ wespó³ z wójtem mamy pomys³
na powstanie tam schroniska m³odzie¿owe-
go oraz Centrum Edukacji Ekologicznej
Doliny Karpia. Oczywiœcie o szczegó³ach
trzeba jeszcze porozmawiaæ z mieszkañca-
mi, aby ta dzia³alnoœæ by³a równie¿ z korzy-
œci¹ dla nich.

- Jeszcze w latach 80. przyczyni³ siê Pan
równie¿ do budowy sklepu spo¿ywczego. Czy
mo¿e Pan przybli¿yæ fakty z tym zwi¹zane?

W roku 1986 Gminna Spó³dzielnia posta-
nowi³a zamkn¹æ sklep spo¿ywczy, który mie-
œci³ siê blisko mojego miejsca zamieszania. Ten
stary drewniany sklep rzeczywiœcie nie nada-
wa³ siê do eksploatacji. Jednak ta decyzja wzbu-
dzi³a wiele kontrowersji i protestów mieszkañ-
ców. Gminna Spó³dzielnia w Zatorze ustali³a
twarde warunki oni dokonaj¹ zakupu materia-
³ów, a mieszkañcy robociznê. Pamiêtam do-
k³adnie 22 wrzeœnia w starym sklepie zrobili-
œmy zebranie mieszkañców. By³a ostra dysku-
sja bez udzia³u przedstawicieli GS i gminy, ale
decyzja by³a tylko jedna – budujemy. Bardzo
szybko, bo w przeci¹gu dwóch miesiêcy stan¹³
nowy sklep. Pamiêtam, ¿e w przeci¹gu 8 go-
dzin uda³o nam siê postawiæ œciany sklepu.
Wtedy pracowa³o 40 osób, czterech murarzy
na „winklach”, pomocnicy na œcianach. Ludzie
nie wierzyli, ¿e by³o to mo¿liwe. Pracowa³y
równie¿ kobiety, które zajmowa³y siê posi³ka-
mi i pracowa³y wykonuj¹c koñcowe prace po-
rz¹dkowe. Dziêki tej zrealizowanej inicjatywie,
wybudowana zosta³a zatoka autobusowa i nie-
d³ugo potem zaczê³y kursowaæ autobusy. Za-
anga¿owanie mieszkañców w t¹ budowê nale-
¿y chyba do wyj¹tków, wszyscy pracowali za
darmo od nastolatka do 80-latka. Prace trwa³y
codziennie i by³y dni ¿e na tej ma³ej budowie
by³o ponad 40 osób pracuj¹cych w sposób zor-
ganizowany. Myœlê, ¿e wiele osób, tak jak ja,
wspomina z sympati¹ ten okres, wzajemn¹
¿yczliwoœæ, poszanowanie i zrozumienie jeden
drugiego.

- Jest Pan prezesem Stowarzyszenia “Do-
lina Karpia”. Czym jest ta organizacja, ja-
kie za³o¿y³a sobie cele i co uda³o siê zrobiæ
do tej pory dla naszej gminy?

“Dolina Karpia” to stowarzyszenie, które
obejmuje swym zasiêgiem szeœæ gmin: Osiek,
Polankê Wielk¹, Przeciszów, Zator, Spytkowi-
ce, BrzeŸnicê. Powsta³o w kwietniu 2006 roku
z inicjatywy w³adz samorz¹dowych, w szcze-
gólnoœci  Zatora. Stowarzyszenie ma na celu
poprawê jakoœci ¿ycia mieszkañców wymie-
nionych przeze mnie gmin. W opracowanej w
ubieg³ym roku Strategii Rozwoju Doliny Kar-
pia jest mowa o pobudzaniu aktywnoœci lokal-
nych spo³ecznoœci do przedsiêbiorczoœci, za-
k³adania firm ukierunkowanych na turystykê i
agroturystykê. Jednym z tematów i p³aszczyzn
naszego dzia³ania jest stworzenie œcie¿ek ro-
werowych z ³aweczkami co kilka kilometrów
i punktami agroturystycznymi.

Problem jest jeden – pieni¹dze, ale te¿
trudniej dzisiaj anga¿owaæ mieszkañców do

pracy spo³ecznej ze wzglêdu na szybkie tem-
po ¿ycia, brak czasu itp. Mo¿e nastêpnym
razem powiem wiêcej na temat planów pra-
cy stowarzyszenia na najbli¿szy okres.

- O jakie œrodki zewnêtrzne “Dolina Kar-
pia” ju¿ siê stara³a, b¹dŸ bêdzie staraæ?

W czerwcu przekazaliœmy opracowany
projekt do Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego na pozyskanie œrodków finansowych
z Fundacji Organizacji Pozarz¹dowych na
rozwój Stowarzyszenia Dolina Karpia. Po-
mimo wysokiej oceny, jak¹ uzyskaliœmy,
nasz wniosek nie otrzyma³ dotacji. Na 800
wniosków tylko 60 otrzyma³o dotacjê. Jed-
nak myœlimy o przysz³oœci. Przyst¹piliœmy
do konkursu og³oszonego przez Urz¹d Mar-
sza³kowski w Krakowie na temat pobudza-
nia aktywnoœci lokalnej w aspekcie ochrony
œrodowiska i uda³o siê. Naszym tematem w
ofercie jest selektywna zbiórka odpadów.
Wnioskowaliœmy o kwotê 20 tys. z³ z czego
wiêkszoœæ przeznaczona by³aby na promo-
cjê segregacji œmieci poprzez szko³y. W³a-
œnie w ostatniej chwili dotar³y do mnie in-
formacje o przyznaniu nam œrodków. Myœlê,
¿e jest to spory sukces. Aktualnie w ramach
partnerstwa wspó³pracujemy z Fundacj¹
wspierania inicjatyw ekologicznych w Kra-
kowie, która realizuje projekt „Muzeum Kar-
pia” w budynku agronomówki w miejsco-
woœci Przyrêb. Z tego z tego miejsca ma pro-
wadziæ œcie¿ka edukacyjno - przyrodnicza po
terenie gminy Przeciszów wzd³u¿ rzeki Ba-
chorz, jak i w kierunku Zatora. W tê inicja-
tywê zaanga¿owany jest wójt naszej gminy.
Wspólnie z Towarzystwem Na Rzecz Ziemi
czynimy starania o dotacjê na zorganizowa-
nie Centrum Edukacji Ekologicznej „Doli-
ny Karpia” w Domu Kultury w Lesie, przy
okazji remontu tego budynku. Myœlê, ¿e po-
zyskane pieni¹dze o¿ywi³yby dzia³alnoœæ
tego oœrodka przy zachowaniu jego dotych-
czasowej funkcji, a by³yby te¿ dodatkowe
miejsca pracy dla okolicznych mieszkañców
Pod koniec roku zostanie og³oszony pilota-
¿owy konkurs w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapita³ Ludzki Promocja Przedsiê-
biorczoœci. Stowarzyszenie “Dolina Karpia”
przyst¹pi do tego konkursu, a w przypadku
otrzymania dotacji osoby zainteresowane
rozpoczêciem dzia³alnoœci gospodarczej
bêd¹ mog³y otrzymaæ pomoc w postaci:
szkolenia, doradztwa zawodowego, wspar-
cia pomostowego 800 z³ miesiêcznie przez
pó³ roku, bezwrotniej dotacji w kwocie 40
tys. z³. po pó³rocznym prowadzeniu dzia³al-
noœci. O szczegó³ach poinformujemy na na-
szej stronie internetowej www.dolinakar-
pia.org

- Dziêkujê za rozmowê

Rozmawia³ Ryszard TabakaOGŁOSZENIE
Zespó³ Szkó³ Podstawowo – Gimnazjalnych w Piotrowicach kolejny raz bierze udzia³

w akcji „Ekoprzyjaciel”, dlatego serdecznie zachêcamy mieszkañców, rodziców uczniów
naszej szko³y do zbiórki surowców wtórnych: makulatury, plastikowych butelek, alumi-
niowych puszek. Surowce wtórne mo¿na dostarczaæ do szko³y przez uczniów albo indy-
widualnie pod budynek gospodarczy znajduj¹cy siê ko³o szko³y (obok gara¿y).

Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
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Seniorzy w Piotrowicach
W domu stra¿aka w Piotrowicach odby³ siê po raz

trzeci „Dzieñ Seniora”. Organizatorem imprezy, która
mia³a miejsce 21 kwietnia by³o Ko³o Gospodyñ Wiej-
skich w Piotrowicach.

W imprezie wziêli udzia³ mieszkañcy Piotrowic,
którzy mog¹ poszczyciæ siê d³ugim ¿yciem, przedsta-
wiciele w³adz gminy i so³ectwa Piotrowice oraz ksiê¿a
z parafii NNMP w Piotrowicach. Zaproszonych zosta-
³o ok. 150 osób, jednak na uroczystoœæ przyby³o ponad
100.

Czes³awa Œroda w sposób wzruszaj¹cy   przywita³a
wszystkich przyby³ych.  Ko³o Gospodyñ Wiejskich przy
akompaniamencie harmonii, na której gra³ Rafa³
£ubiarz, zaprezentowa³o szereg pieœni i piosenek, któ-
re przywo³a³y wspomnienia. Za przygotowanie impre-
zy i pamiêæ o Seniorach w imieniu wszystkich podziê-
kowa³ Tadeusz Nachajski.

EK

EDWARD  BAŚCIK
Kandydat na pos³a do Sejmu z listy PSL    lista nr 10 pozycja nr 10

Mam 59 lat, jestem ¿onaty, mam trzech
synów. Wspólnie z rodzin¹ prowadzê du¿e
gospodarstwo rolne we W³osienicy. Ukoñ-
czy³em Akademiê Rolnicz¹ we Wroc³awiu
z tytu³em mgr in¿. mechanizacji rolnictwa.

Po ukoñczeniu studiów pracowa³em w
Pañstwowym Oœrodku Hodowli Zarodowej
w Osieku na stanowisku specjalisty ds. pro-
dukcji roœlinnej i mechanizacji.

Zawsze chcia³em byæ niezale¿nym rol-
nikiem, jak mój ojciec. Dopiero w 1978 roku
uda³o mi siê wydzier¿awiæ, a potem kupiæ
od Kurii Metropolitalnej w Krakowie gospo-
darstwo po³o¿one we W³osienicy. Przez 30
lat gospodarstwo to powiêksza³em i unowo-
czeœnia³em. Obecnie wspólnie z ¿on¹ i sy-
nem gospodarujemy na 90 ha w³asnej ziemi
i dzier¿awimy ponad 100 ha.

W roku 1989 zosta³em pos³em na Sejm,
wykona³em tam ogromn¹ pracê na rzecz
zmian systemowych, ale równie¿ s³u¿y³em
pomoc¹ w ramach ró¿nych inicjatyw reali-
zowanych na terenie powiatu oœwiêcimskie-
go przez samorz¹dy, spo³eczne komitety itp.

Dziêki mojej inicjatywie Spo³eczny Ko-
mitet Budowy Drogi, ul. D³ugiej w Przeci-
szowie otrzyma³ z Ministerstwa Finansów

bardzo du¿e wsparcie, dziêki któremu po³o-
¿ono now¹ nawierzchniê asfaltow¹ na czê-
œci ulicy D³ugiej. Wspominam wielkie za-
anga¿owanie Komitetu Budowy Drogi wraz
z jej przewodnicz¹c¹ Krystyn¹ Flejtuch.

Dziêki moim zabiegom u Dyrektora
Generalnego Zarz¹du Dróg Krajowych
wykonano chodnik wzd³u¿ drogi krajowej
ulicy D³ugiej do mostu.

Przyczyni³em siê równie¿ do podjêcia
decyzji w Ministerstwie Edukacji o prze-
kazaniu du¿ych œrodków finansowych na
budowê szko³y w Przeciszowie.

Pragnê równie¿ przypomnieæ, ¿e dziê-
ki mojej inicjatywie  Spo³eczny Komitet
Telefonizacji Piotrowic otrzyma³ z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
dofinansowanie do ka¿dego przy³¹cza.

Po zakoñczonej kadencji Sejmu w 1991
r by³em przekonany, ¿e prawo jest na tyle
poprawione, ¿e pozwoli na normalny roz-
wój Polski. Jednak to wszystko nie posz³o
w tym kierunku, o którym myœla³em. Za-
miast normalnoœci i spokoju jest ustawicz-
na k³ótnia i wojna. Tak byæ nie mo¿e. Tê
sytuacjê trzeba naprawiæ!

Jestem radnym powiatu oœwiêcimskie-
go i zarazem cz³onkiem Zarz¹du Powiatu
w Oœwiêcimiu. Wspólnie z Zarz¹dem i
wójtem gminy Przeciszów remontowali-
œmy drogê na Podlesie i w Piotrowicach.
Znam równie¿ problemy gminy odnoœnie
kanalizacji i wymiany wodoci¹gów.

Do Sejmu nie chce iœæ po zaszczyty, a
¿yæ te¿ mam z czego, ale chcia³bym s³u¿yæ
ludziom, a szczególnie m³odym, którzy
mog¹ znaleŸæ w Polsce swój prawdziwy
dom. Nie musz¹ oni wyje¿d¿aæ, poniewa¿
rz¹d posiada odpowiednie  instrumenty, aby
stworzyæ dla nich dogodne warunki do
¿ycia w naszej OjczyŸnie. O to bêdê m.in.
zabiega³!

Proszê o poparcie mojej kandydatu-
ry w tych wyborach!

Wójt gminy Przeciszów Józef Klimczyk
- Nie zdarzy³o siê w historii Przeciszowa, aby cz³owiek nie

bêd¹cy mieszkañcem naszej gminy tyle dobrego dla nas zrobi³ w
tak krótkim czasie. Dlatego Rada Gminy uchwa³¹ z roku 1991
nada³a ówczesnemu pos³owi na Sejm RP, tytu³ Honorowego Oby-
watela Gminy Przeciszów. Jest to jedyny nadany przez Radê Gmi-
ny tytu³ od 1991 roku. Jako cz³onek Zarz¹du Powiatu w Oœwiêci-
miu Edward Baœcik równie¿ dba³ o nasz¹ gminê. Jest to dobry
kandydat na pos³a i w pe³ni zas³uguje na poparcie mieszkañców
naszej gminy!
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Lipcowe  świętowanie
Ju¿ po raz drugi obchodziliœmy Dni Gminy Przeciszów. Œwiêto naszej miejscowoœci mia³o miejsce w s³oneczny, lipcowy
weekend i zaoferowa³o publicznoœci moc atrakcji nie tylko artystycznych. Na szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³ obchodzony
jubileusz 30-lecia istnienia zespo³u œpiewaczego „Same Swoje”, dzia³aj¹cego przy KGW w Przeciszowie. Za organizacjê
Dni odpowiada³a Gminna Biblioteka Publiczna oraz Urz¹d Gminy w Przeciszowie.

Dwudniowe Œwiêto Gminy rozpoczê³o
siê w sobotê 14 lipca od wystêpu zespo³u
„Œpiewaj¹ce Jeziora”. Dziewczêta pod kie-
runkiem Urszuli Daczyñskiej zaprezentowa-
³y zestaw piosenek, który przypad³ publicz-
noœci do gustu, o czym mog³y œwiadczyæ
gromkie brawa. W tym dniu nie mo¿na by³o
zapomnieæ o najm³odszych, dla których
przygotowano gry i zabawy. W rozrywce
wziêli udzia³ równie¿ rodzice, którzy nie tyl-
ko dopingowali swym pociechom, ale rów-
nie¿ wspierali ich wyczyny sportowe.

G³ównie m³odzie¿ czeka³a na wystêp
zespo³u „Remedium” z Zatora. Nie mog³a
siê zawieœæ, bowiem grupa przygotowa³a
pe³en energii, witalnoœci pokaz. Wœród utwo-
rów znalaz³y siê g³ównie dobrze znane pu-
blicznoœci przeboje. W sobotni wieczór przy-
szed³ tak¿e czas na œmiech i ¿arty wprost ze
sceny. Swój wystêp da³ kabaret „Pigwa bê-
dzie wójtem” oraz Jacek Pietrzak ze swoim
show parodii. Sobota zakoñczy³a siê zabaw¹
taneczn¹ przy zespole „Œl¹skie Pierony”.

Niedziela, drugi dzieñ Œwiêta Gminy
Przeciszów by³ wype³niony przede wszyst-
kim obchodami jubileuszu 30-lecia istnie-
nia Ludowego Zespo³u Œpiewaczego
„Same Swoje”, dzia³aj¹cego przy KGW w
Przeciszowie. Zespó³, który trzykrotnie pod
rz¹d zdoby³ pierwsze miejsce podczas co-
rocznych Powiatowych Przegl¹dów Ludo-
wych Zespo³ów Artystycznych przedstawi³

za 30 lat dzia³alnoœci.
Wójt osobiœcie z³o¿y³ ¿yczenia za 30-

letni trud i wk³ad pracy w rozwój zespo³u
Marii Zaj¹c, najstarszej cz³onkini „Samych
Swoich” i GKW Marii Kozub oraz W³ady-
s³awie Jêdrys. Ju¿ na zakoñczenie Józef
Klimczyk podziêkowa³ wszystkim obec-
nym i by³ym cz³onkiniom zespo³u, wyra-
¿aj¹c jednoczeœnie nadziejê, ¿e m³odzie¿
bêdzie w przysz³oœci licznie zasilaæ szere-
gi „Samych Swoich”.

¯yczenia jubilatowi z³o¿y³a tak¿e Zo-
fia Mentelska instruktor i choreograf zespo-

Zespo³owi z³o¿yli tak¿e ¿yczenia gospoda-
rze do¿ynek wraz z by³ymi przewodnicz¹-
cymi Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Przeci-
szowa Janin¹ Fuczek oraz El¿biet¹ Momot.
Ju¿ na zakoñczenie prezentacji „Samych
Swoich” na scenie zaproszono wszystkie
by³e cz³onkinie zespo³u, które przyby³y na
jubileusz i wspólnie zaœpiewano kilka zna-
nych piosenek. Kolejne dwie i pó³ godziny
wype³ni³y wystêpy zespo³ów tanecznych
oraz show przygotowany specjalnie dla
dzieci. By³o wiele radoœci i zabawy.

Sporym wydarzeniem niedzielnego po-
po³udnia by³ wystêp Rodzinnej Kapeli Bu-
gajskich z Kêt. Ten dobrze znany i ceniony
nie tylko w powiecie oœwiêcimskim zespó³
zaprezentowa³ utwory „na góralsk¹ nutê”.
Jedn¹ z pieœni ojciec rodu zadedykowa³
„Samym Swoim”.

Inn¹ atrakcj¹ wieczoru by³ wystêp flet-
niarza Artura Thomasa. Podczas koncertu
zaprezentowa³ on utwory zagrane na Fletni
Pana, jak i tradycyjnym flecie. Niedzielê
zakoñczy³a dyskoteka, któr¹ poprowadzi³
DJ Adam Soœnica. Wiele osób bawi³o siê
do póŸnych godzin nocnych.

Prócz atrakcji, jakie czeka³y publicz-
noœæ na scenie organizatorzy zadbali o roz-
rywkê innego rodzaju. Ka¿dy móg³ spraw-
dziæ swoje umiejêtnoœci w grach zrêczno-
œciowych, poskakaæ na trampolinie z zabez-
pieczeniem czy zjeœæ coœ dobrego.

Z pewnoœci¹ na d³ugo pozostan¹ w na-
szej pamiêci te Dni, które ju¿ na sta³e we-
sz³y do kalendarza gminnych imprez. Wiêc
- czekamy do przysz³ego roku.

Ryszard Tabaka

Sk³adamy podziêkowania dla: Kazimierza Ca³us, Józefa P³onki, ¯anety Kajdas wraz
z zespo³em, Zespo³owi tanecznemu z Piotrowic, Urszuli i Dariuszowi Daczyñskim oraz
zespo³owi “Œpiewaj¹ce Jeziora”, Agacie Kogut i zespo³owi “Remedium” z Zatora, Stra-
¿akom z Piotrowic i Przeciszowa, Bogdanowi Bartusiowi, pracownikom Urzêdu Gminy
w Przeciszowie, zatrudnionym w ramach prac publicznych.           Organizatorzy

„Same Swoje” na scenie.

swój dorobek oraz rys historyczny przepla-
tany utworami, które zaœpiewa³.

W kulminacyjnym momencie na scenie
pojawi³ siê wójt Józef Klimczyk oraz prze-
wodnicz¹cy Rady Franciszek Fr¹czek. Ra-
zem w imieniu samorz¹du gminy Przeci-
szów z³o¿yli zespo³owi „Same Swoje”
¿yczenia oraz ofiarowali jubilatowi kosz
kwiatów, który mia³ byæ podziêkowaniem

³u pieœni i tañca „Hajduki” z Oœwiêcimia.
Szczególnie ciep³e s³owa skierowa³a ona do
Anny Szarzec, prowadz¹cej „Same Swoje”.

ku
lt

ur
a



Wieści Gminy Przeciszów (nr 3/2007)
10

Plon niesiemy, Plon!

Podczas ceremonia³u do¿ynkowego wszyscy przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
ziemi oœwiêcimskiej, którzy przybyli na do¿ynki powiatowe w Przeciszowie, otrzymali

chleb. Ten gest jeszcze bardziej zbli¿y³ gminy powiatu oœwiêcimskiego.

S³oneczna, letnia pogoda towarzyszy³a
do¿ynkom powiatowym, które w tym roku
odby³y siê w niedzielê 16 wrzeœnia w na-
szej gminie. Termin ich organizacji zosta³
przesuniêty o tydzieñ z uwagi na obfite
deszcze, jakie nawiedzi³y po³udnie Polski.
W tym dniu tradycyjnie odby³a siê msza
œwiêta polowa, obrzêd do¿ynkowy wraz z
ceremoni¹ krojenia chleba. Nie mog³o siê
obejœæ tak¿e bez czêœci artystycznej, gdzie
hitem wieczoru by³ wystêp Kabaretu
“Paka”.

Powiatowe Œwiêto Plonów zorganizo-
wa³ powiat oœwiêcimski wspólnie z gmin¹
Przeciszów. Gospodarzami do¿ynek byli
starosta oœwiêcimski Józef Ka³a oraz wójt
gminy Przeciszów Józef Klimczyk. Z ko-
lei obowi¹zki starostów pe³nili Wiktoria i
Henryk Madejowie, w³aœciciele gospodar-
stwa rolnego z Przeciszowa. Zajmuj¹ siê
upraw¹ zbó¿ na ok. 35 ha polu. Ponadto
hoduj¹ byd³o oraz trzodê chlewn¹. Byli sta-
rostami do¿ynek ju¿ po raz szósty.

W do¿ynkach powiatowych prócz licz-
nie przyby³ej publicznoœci wziêli udzia³
zaproszeni goœcie. W gronie tym znaleŸli
siê m.in.: pos³owie na Sejm RP - Beata Szy-
d³o, Janusz Chwierut, Stanis³aw Rydzoñ,
jak równie¿ podsekretarz stanu w Minister-
stwie Zdrowia, zarazem radny powiatowy
Grzegorz Go³dynia, cz³onek Zarz¹du Wo-
jewództwa Ma³opolskiego Marek Sowa,
wicestarosta Józef Krawczyk, cz³onkowie
Zarz¹du Powiatu w Oœwiêcimiu - Edward
Baœcik, Kazimierz Brzuska, radni powia-
towi na czele z przewodnicz¹cym Rady
Powiatu w Oœwiêcimiu Andrzejem Kaco-
rzykiem, prezydent Oœwiêcimia Janusz
Marsza³ek, wójtowie gmin – Oœwiêcim
Andrzej Bibrzycki, Osieka Jerzy Miesz-
czak, Polanki Wielkiej Mariusz Figura, bur-
mistrzowie – Che³mka Andrzej Saternus,
Brzeszcz Teresa Jankowska, przewodnicz¹-
cy Rady Gminy w Przeciszowie Franciszek
Fr¹czek, zastêpca Komendanta Komendy
Powiatowej Policji w Oœwiêcimiu Adam
Sowa, prezes Zwi¹zku Ochotniczych Stra-
¿y Po¿arnych w Oœwiêcimiu Edmund Kal-
fas.

Mszê œwiêt¹ polow¹, w której wziê³o
udzia³ wielu wiernych odprawi³ ks. pro-
boszcz Marek Spólnik. Podczas Liturgii
S³owa fragmenty Pisma Œwiêtego czyta³
starosta oœwiêcimski oraz wójt Józef Klim-
czyk.

Ceremonia³ do¿ynkowy mia³ w tym
roku szczególn¹ oprawê, gdy¿ wrêczeniu
plonów towarzyszy³ wystêp wokalny ze-
spo³u “Same Swoje”. Warto podkreœliæ, ¿e
chleb od starostów do¿ynek odebrali nie
tylko gospodarze, czyli starosta i wójt, a
tak¿e so³tysi gminy Przeciszów, przewod-
nicz¹cy Rady Gminy w Przeciszowie, ale
równie¿ wszyscy przybyli przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych powiatu oœwiêcim-
skiego.

- Do¿ynki to najwiêksze Œwiêto Chle-
ba, ziarna wszystkich p³odów ziemi ludzi,
którzy na niej pracuj¹. Do¿ynki s¹ œwiêtem
rolników, ale równie¿ nas wszystkich, bo
przecie¿ wszyscy siêgamy po chleb. Wielu
ludziom jest trudno doceniæ pracê rolnika,
a praca rolnika jest wci¹¿ podstaw¹ egzy-
stencji ludzkiej i nic, i nikt tego nie prze-
kreœli. O rolnikach powiedzia³ piêknie Pa-
pie¿ Jan Pawe³ II – Oddajcie ho³d spraco-
wanym rêkom polskiego rolnika. Tym rê-
kom, które z trudnej, ciê¿kiej ziemi wydo-
bywa³y chleb dla kraju, a w chwilach za-
gro¿enia by³y gotowe tej ziemi strzec i bro-
niæ – zaznaczy³ podczas wyst¹pienia wójt
naszej gminy Józef Klimczyk.

Jak co roku, podczas do¿ynek powia-
towych, przeprowadzono konkurs wieñców
do¿ynkowych. Jury og³osi³o wyniki, a wójt
Józef Klimczyk oraz starosta Józef Ka³a
wrêczyli laureatom nagrody finansowe oraz
wyró¿nienia.

W kategorii “Tradycyjne formy wieñ-
ca” pierwsze miejsce wywalczy³o KGW w
£êkach. Z kolei druga pozycja przypad³a
KGW w Malcu, a na trzeciej znalaz³o siê
KGW w Zatorze. Wyró¿nienia otrzyma³
Zespó³ Œpiewaczy “Malwa” z Gorzowa
oraz GKW w Podolszu.

Z kolei w kategorii “Wspó³czesne for-
my wieñca” jury przyzna³o najwy¿sz¹ iloœæ
punktów KGW w Dworach. Drugie miej-
sce wywalczy³ Zespó³ Pieœni i Tañca “La-
skowiacy” z Laskowej, a trzecie KGW Sta-
re Stawy. Wyró¿nienia przypad³y zespo³o-
wi “Same Swoje”, dzia³aj¹cemu przy KGW
w Przeciszowie oraz KGW w Brzezince.

Czeœæ artystyczn¹ tegorocznych do-
¿ynek powiatowych otworzy³ Chór Lu-
dowy “Osieczanie” z Osieka. Po nim na
scenie, przed któr¹ zgromadzi³y siê t³u-
my widzów, swój repertuar zaprezento-
wa³y: Zespó³ Œpiewaczy KGW “Same
Swoje” z Przeciszowa, zespó³ taneczny
z Piotrowic, KGW Piotrowice, zespó³
wokalno-instrumentalny “Œpiewaj¹ce
Jeziora” z Przeciszowa, Zespó³ Pieœni i
Tañca “Polancza” z Polanki Wielkiej,
Zespó³ Œpiewaczy “Malwa” z Gorzowa
oraz formacja taneczna “Rad-Kert” z
Przeciszowa.

Nasze zespo³y zaprezentowa³y siê jak
zawsze wspaniale. Œpiew i taniec z pewno-
œci¹ na d³ugo pozosta³ w pamiêci publicz-
noœci, która chêtnie oklaskiwa³a prezenta-
cje na scenie.

Z du¿ym zainteresowaniem publiczno-
œci spotka³ siê wystêp Kabaretu “Paka”.
Znany i lubiany zespó³ bawi³ doskona³ym
humorem i ciêt¹ satyr¹.

Ryszard Tabaka

Sprostowanie
Omy³kowo podaliœmy w publi-

kacji „Rodzinnie w Piotrowicach”
w ostatnim wydaniu naszego kwar-
talnika - Przemys³aw ¯abiñski a
powinno byæ - Mieczys³aw ¯abiñ-
ski.

B³êdna informacja pojawi³a siê
nie z naszej winy, ale przeprasza-
my!

ku
lt

ur
a



Wieści Gminy Przeciszów (nr 3/2007)
11

Dożynki w Piotrowicach
Niestety aura nie sprzyja³a do¿ynkom,

jakie zorganizowano w niedzielê, 12 sierp-
nia w Piotrowicach. Z uwagi na ulewny
deszcz i gwa³town¹ burzê uroczystoœæ za-
planowan¹ na œwie¿ym powietrzu z ko-
niecznoœci przeniesiono na salê domu stra-
¿aka.

Gospodarzami do¿ynek w tym roku byli
W³adys³awa i Józef Klimczykowie, czyli
rodzina dobrze nam znana.

W tym dniu mia³ oczywiœcie miejsce
ceremonia³ do¿ynkowy i by³ czas na prze-
mówienia. G³os zabrali: so³tys Piotrowic
Krystyna Smajek, przewodnicz¹cy Rady
Gminy w Przeciszowie Franciszek Fr¹czek
oraz wójt Józef Klimczyk.

W czêœci artystycznej wyst¹pi³y panie
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Piotrowi-
cach oraz dziewczêta z zespo³u tanecznego
z ZSP-G w Piotrowicach.

(ryt)

Radni nowej kadencji
W tym wydaniu naszego kwartalnika prezentujemy sylwetki dwóch
radnych, którzy zamykaj¹ nasz cykl. Zapraszamy do lektury.

Zygfryd Noworyta. Wiek: 57 lat
Zawód wykonywany: in¿ynier mechanik
Wykszta³cenie: wy¿sze techniczne
Stan cywilny: ¿onaty
Dzieci: troje – córka i 2 synów
Zainteresowania: nowoœci techniczne, przy-
roda, pszczelarstwo

Radnym Rady Gminy Przeciszów jest on
od 1978 roku z przerw¹ dwóch kadencji.
Zawsze pamiêta o tym, ¿e zosta³ wybrany
przez mieszkañców Piotrowic. Bud¿et gmi-
ny ma okreœlon¹ wielkoœæ, która na pewno
nie pozwala w pe³ni zaspokoiæ wszystkich
potrzeb naszej gminy, niemniej jednak na-
le¿y nim gospodarowaæ w sposób m¹dry i
rozwa¿ny. Trzeba go tak dzieliæ, aby zapew-
niæ funkcjonowanie wszystkich podmiotów
naszej gminy. G³ównym priorytetem inwe-

stycyjnym jest wed³ug radnego dalsze kon-
tynuowanie budowy kanalizacji gminy. Za-
danie jest to trudne do realizacji i bardzo
kosztowne, ale konieczne. Bêdzie ono kon-
tynuowane jeszcze przez nastêpne kaden-
cje. Bez zewnêtrznych dotacji nasza gmina
nie jest go w stanie zrealizowaæ. Nastêpnie
bardzo wa¿nym zadaniem jest moderniza-
cja istniej¹cej sieci wodoci¹gowej, wyko-
nanej z azbestu na terenie gminy, jak rów-
nie¿ opracowanie projektu i w nastêpnych
latach modernizowanie technologii uzdat-
niania wody pitnej z ujêæ na stacji wodo-
ci¹gowej w Przeciszowie.

Marek Trzaska. Wiek: 39 lat
Zawód wykonywany: in¿ynier mechanik
Wykszta³cenie: wy¿sze
Stan cywilny: ¿onaty

Dzieci: 2 synów (13 i 10 lat)
Zainteresowania: sport, turystyka, filmy,
samochody.  Jego program wyborczy i plan
na przysz³oœæ dla gminy zamyka siê w 9
punktach. Oto one:
1. realizowaæ plany zwi¹zane ze skanalizo-
waniem gminy
2. poprawiæ jakoœæ i dostêpnoœæ informacji
o dzia³aniach samorz¹du gminy
3. pobudziæ inicjatywê spo³eczn¹ – cyklicz-
ne imprezy kulturalne i rozrywkowe
4. doprowadziæ do zwiêkszenia nak³adów
na drogi, chodniki, prace porz¹dkowe,
oœwietlenie
5. zwiêkszyæ uczestnictwo mieszkañców w
programach rozwoju wsi
6. usprawniæ dzia³alnoœæ pomocy spo³ecz-
nej
7. powiêkszyæ mo¿liwoœci finansowe gminy
przez wykorzystanie funduszy europejskich
8. promocja gminy i poszczególnych so³ectw
9. czuwaæ nad finansami gminy i ich wyko-
rzystaniem

Gor¹ce podziêkowania za zorganizowanie wystaw kie-

rujemy do: Rodziny pañstwa Koz³owskich z Piotrowic, pañ-

stwa ¯wawa z Zatora, pañstwa ¯d¿alik z Piotrowic, Krysty-

ny Smajek, Anny Mamica, Stanis³awa Momot, Powiatowe-

go Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego w Grojcu. A tak¿e dla:

Marii Wilczak, Krystyny Kobylañskiej, Bogdana Bartusia, An-

drzeja Ca³usa, Renaty i Krzysztofa Gagracz, Urszuli i Dariu-

szowi Daczyñskim oraz zespo³owi „Œpiewaj¹ce Jeziora”,

¯anecie Kajdas i zespo³owi „Rad-kert”, zespo³owi tanecz-

nemu z ZSP-G z Piotrowic, stra¿akom z Przeciszowa i Pio-

trowic oraz pracownikom Urzêdu Gminy w Przeciszowie,

zatrudnionym w ramach prac publicznych, sponsorom Jo-

lancie i Henrykowi Hajduk z Piekarni w Przeciszowie oraz

Stanis³awowi Krawczyk z Porêby Wielkiej.

Organizatorzy

Sprzątanie Świata
Uczniowie ZSG-P w Przeciszowie jak co roku przy³¹czyli siê

do akcji „Sprz¹tania Œwiata”. Has³em tegorocznej akcji by³o -
„Oszczêdzaj! Wy³¹czaj! Odzyskuj! Œwieæ przyk³adem”. Razem z
nauczycielami 14 wrzeœnia porz¹dkowali teren wokó³ szko³y oraz
ulice Przeciszowa. M³odzie¿ bardzo chêtnie i aktywnie uczestni-
czy³a w tej akcji. Jest to dowód wra¿liwoœci na problemy ekolo-
giczne. W tym roku szczególn¹ uwagê poœwiêcono segregowaniu
œmieci. W szkole nauczyciele na lekcjach uœwiadamiali uczniom
potrzebê stosowania selektywnej zbiórki odpadów i uczyli odpo-
wiedzialnoœci indywidualnej i spo³ecznej za w³asne zdrowie oraz
dzia³ania cz³owieka wobec przyrody. W klasach I-III dodatkowo
odby³ siê konkurs wiedzy ekologicznej. Mali ekolodzy œwietnie
odpowiadali na trudne pytania, rozwi¹zywali zagadki, segregowa-
li œmieci do odpowiednich worków. Selektywne zbieranie odpa-
dów jest œwiadectwem wysokiej kultury i œwiadomoœci, ¿e ka¿dy
z nas ma wp³yw na stan œrodowiska naturalnego. Takie akcje na
pewno zachêcaj¹ do czêstszego inicjowania w³asnych dzia³añ na
rzecz ochrony œrodowiska.       Ewa S., Aneta K.
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JUBILEUSZ  ZESPOŁU
Zespó³ Œpiewaczy „Same Swoje”, dzia³aj¹cy przy Kole Go-

spodyñ Wiejskich w Przeciszowie, obchodzi³ podczas Œwiêta
Gminy jubileusz 30-lecia swego istnienia. Na ten temat piszemy
w informacji dotycz¹cej Dni Przeciszowa. Warto jednak pokusiæ
siê o refleksjê, bowiem zespó³ jest z nami od 30 lat, a to oznacza,
¿e ju¿ dojrza³, nabra³ si³ i mo¿e pokazaæ na co go staæ.

- Wiele osób by³o zaskoczonych, ¿e nasz zespó³ ma 30 lat. Ge-
neralnie jubileusz zosta³ zauwa¿ony i dobrze przyjêty nie tylko przez
mieszkañców naszej gminy. W wiêkszoœci nie wiedziano, ¿e zespó³
jest ju¿ dobrze rozwiniêty, ma bogaty repertuar i osi¹gniêcia na
swoim koncie – zauwa¿a Anna Szarzec, instruktor i zarazem kie-
rownik „Samych Swoich”.

Urz¹d Gminy w Przeciszowie doceniaj¹c wk³ad pracy, jaki
zespó³ „Same Swoje” wniós³ w rozwój naszej miejscowoœci
przyzna³ jubilatowi gratyfikacjê finansow¹ w wysokoœci 3 tys.
z³. Zostanie ona przeznaczona na wydanie folderu o zespole,

zakup dodatków do strojów oraz buty. Jak podkreœla instruk-
tor Szarzec pierwsze miejsca, które trzykrotnie pod rz¹d zdo-
by³ zespó³ w Powiatowych Przegl¹dach Ludowych Zespo³ów
Artystycznych bardzo ciesz¹. Jednak najwa¿niejsze jest osta-
nie zwyciêstwo, gdy¿ jury, które wyda³o werdykt skala³o siê z
profesjonalistów, z muzykologa i choreografa, osoby znane i
uznawane za autorytety nie tylko w Polsce, ale równie¿ za
granic¹.

Na dziœ zespo³owi brakuje przede wszystkim dobrego mana-
gera, który potrafi³by organizowaæ pracê „Samych Swoich”; szu-
ka³ ofert koncertów, tworzy³ harmonogram wystêpów.

Przed zespo³em jeszcze wiele wspania³ych chwil oraz sukce-
sów. Redakcja kwartalnika „Wieœci Gminy Przeciszow” ¿yczy
„Samym Swoim” wszystkiego najlepszego i kolejnych przynaj-
mniej 30 lat istnienia.

(ryt)

„SAME SWOJE” PRZEZ 30 LAT
Zespó³ „Same Swoje” powsta³ w 1977 r. przy

Kole Gospodyñ Wiejskich w Przeciszowie z inicja-
tywy jego cz³onkiñ: nie¿yj¹cej ju¿ Stanis³awy Ko-
œcielnik oraz Anny Kajdas, która sta³a siê jego nie-
formalnym kierownikiem.

W sk³ad nowopowsta³ego zespo³u wesz³y: Sta-
nis³awa Oleksy, Stanis³awa Ganobis, Stefania
Baluœ, Anna Kajdas, Maria Kozub, Maria Zaj¹c, oraz
nie¿yj¹ce ju¿: Stanis³awa Wiecheæ, Zofia Jod³ow-
ska, Stanis³awa Koœcielnik. W ci¹gu kolejnych kil-
ku tygodni, zachêcone przez kole¿anki, w szeregi
zespo³u wst¹pi³y kolejne panie: W³adys³awa Jêdrys,
Janina Sroka, Krystyna Momot, Zofia Momot, Ma-
ria M³odzik, Helena Wac³awek, Helena Bratek,
Maria Przysta³, Teresa WoŸniak. Pierwszym
akompaniatorem zosta³a pani Anna Go³dyn.

Ówczeœni w³odarze gminy, w 1980 roku prze-
znaczyli pieni¹dze na zakup 16 kompletów strojów
krakowskich-bronowickich dla pañ, 8 wianków oraz
kompletów strojów mêskich. Sk³ad zespo³u zasilili:
ówczesna przewodnicz¹ca KGW Janina Fuczek,
W³adys³awa Micha³ek oraz pierwsi panowie: Stani-
s³aw Szuber i Tadeusz Cisowski. W 1982 roku do
zespo³u do³¹czy³a tak¿e Anna Zaj¹c.

Na koncie zespo³u pojawi³ siê te¿ pierwszy praw-
dziwy sukces –zdobycie II miejsca na Wojewódzkim
Przegl¹dzie Zespo³ów Ludowych w Rajczy.

Kolejne lata przynios³y wiele zmian. Jedni od-
chodzili, drudzy zasilali szeregi zespo³u. Zmieni³ siê
tak¿e akompaniator – miejsce pani Ani Go³dyn zaj¹³
W³adys³aw Jazowski. Zespó³ nadal siê rozwija³ i bra³
udzia³ w licznych imprezach organizowanych na
terenie wsi i w najbli¿szej okolicy, dziêki czemu zo-
sta³ dostrze¿ony przez Spó³dzielniê Rêkodzie³a
Ludowego „Nadwiœlanka”, z siedzib¹ w Zatorze,
która w 1983 roku objê³a patronat nad zespo³em.

W latach 1983-1986 zespó³ funkcjonowa³ jako
„Zespó³ Pieœni i Tañca - Same Swoje” reprezentu-
j¹c wspomnian¹ spó³dzielniê. Sk³ad zespo³u stano-
wi³o 8 par tanecznych, 16-18 osób œpiewaj¹cych, 5
cz³onków kapeli. By³a to najliczniejsza, w trakcie
ca³ej dzia³alnoœci, grupa osób przynale¿¹cych do
zespo³u, których nie sposób wymieniæ dziœ z imie-
nia i nazwiska.

Choreografem i kierownikiem artystycznym by³
Emil Bytom, kierownikiem muzycznym kapeli, wspo-
mniany wczeœniej W³adys³aw Jazowski.

Zespó³ bra³ udzia³ w licznych przegl¹dach m.in.
w Krakowie, Zatorze, uœwietnia³ swoimi wystêpami
uroczystoœci i imprezy okolicznoœciowe na terenie
gminy i w jej okolicach, prezentuj¹c przede wszyst-
kim folklor regionu krakowskiego. Któ¿ z nas nie
pamiêta s³ów piosenki „W roztañczonym korowo-
dzie”, która rozpoczyna³a wystêpy zespo³u.

Na prze³omie lat 1986/87 „Nadwiœlanka”, ze
wzglêdów finansowych zakoñczy³a wspó³pracê i
patronat nad zespo³em, który wróci³ do korzeni i
ponownie sta³ siê zespo³em œpiewaczym dzia³aj¹-
cym przy KGW w Przeciszowie. Nieliczna grupa
m³odych tancerzy zasili³a szeregi œpiewaków.

W latach 1987-1998 zespó³ nie posiada³ in-
struktora - opiekowa³y siê nim kolejne przewodni-
cz¹ce KGW: Janina Fuczek, W³adys³awa Micha-
³ek, El¿bieta Momot, Maria Zaj¹c. W 1988 r. W³a-
dys³awa Jazowskiego - akompaniatora zespo³u
zast¹pi³ m³odszy kolega „po fachu” – Pawe³ Mo-
zga³a. Przez zespó³ przewija³y siê kolejne osoby
zasilaj¹c go g³osowo przez d³u¿szy lub krótszy
okres. By³y wœród nich: Zofia Kowalczyk, Anna
Ca³us, El¿bieta Momot, Zofia Maciejewska, Teresa
Hankus, Zofia Jurecka, Anna Sanak, Anna Zegiel,
Andrzej Zegiel, Anna Polak, Aleksandra Zaj¹c, Syl-
wia Gugu³a.

Zespó³ mimo pewnej stagnacji, stara³ siê spro-
staæ potrzebom mieszkañców wsi i bra³ udzia³ w
organizowanych na jej terenie obchodach œwiêta
ludowego, do¿ynkach wiejskich, dniach seniora,
corocznym dniu kobiet oraz licznych imprezach or-
ganizowanych przez KGW, OSP, Kó³ko Rolnicze
oraz inne organizacje. Jego dzia³alnoœæ w tym okre-
sie by³a nierozerwalna z dzia³alnoœci¹ KGW.

Reaktywacja zespo³u nast¹pi³a w 1999 r. For-
malnym kierownikiem i instruktorem zespo³u zosta³a
Anna Szarzec. Od tego czasu zespó³ zacz¹³ siê
regularnie spotykaæ, odtwarzaæ teksty piosenek z
dawnych lat, pisaæ teksty do znanych melodii ludo-
wych, tworzyæ w³asne aran¿acje i æwiczyæ. Reper-
tuar zespo³u zosta³ poszerzony o pieœni i przyœpiew-
ki charakterystyczne nie tylko dla regionu krakow-
skiego, ale tak¿e rzeszowskiego, lubelskiego i pod-
beskidzia, pieœni koœcielne i obrzêdowe, nieliczne
skecze, oraz liczne monologi w wykonaniu Jadwigi
Pokrzyk, która dzielenie zastêpuje nie¿yj¹c¹ ju¿
kole¿ankê – Zofiê Jod³owsk¹.

W 2000 roku, po jubileuszu 40-lecia KGW, Pawe³
Mozga³a – d³ugoletni akompaniator „Samych Swo-
ich” koñczy wspó³pracê z zespo³em, a jego miejsce
zajmuje Rafa³ Zieliñski, który wraz z Ani¹ Szarzec
pracuje tak¿e z m³odzie¿owym zespo³em tanecznym
„Splot” z Porêby Wielkiej. Przez kolejne trzy lata losy
obydwu zespo³ów przeplataj¹ siê ze sob¹.

Prawdziwy prze³om nastêpuje w 2002 roku,
kiedy to „Same Swoje” zaczynaj¹ byæ postrzegane
jako jeden z czo³owych zespo³ów powiatu oœwiê-
cimskiego. Od tego roku zespó³ bierze czynny udzia³
w organizacji uroczystoœci i imprez œrodowiskowych
na terenie wsi tj. „Spotkanie z kolêd¹”, spotkania w
karnawale, „Dzieñ kobiet”, „Dzieñ Matki”, œwiêto
ludowe, do¿ynki wiejskie, 50-lecie par ma³¿eñskich,

„Wigilia dla starszych i samotnych”– czêsto zaska-
kuj¹c zebranych goœci doborem repertuaru, pomy-
s³owoœci¹ w interpretacji przedstawianych tematów,
ró¿norodnoœci¹ scenicznych strojów oraz wyszu-
kan¹ dekoracj¹ wykonan¹ pod czujnym okiem Ka-
zimiery Gugu³y. Kierownik zespo³u, Anna Szarzec
opracowuje scenariusze: „Opowieœci Wigilijnej”,
„Szansy na sukces”, „Cygañskiej biesiady”, „Obrzê-
du kolêdowania”, „Historii powstania kolêd”, które
cz³onkowie zespo³u b³yskawicznie rozpracowuj¹ i
daj¹ œwietne wystêpy, nagrodzone przez publicz-
noœæ gromkimi brawami.

„Same Swoje” zapraszane s¹ tak¿e na liczne
wystêpy. Koncertuj¹ m.in. na imprezach plenero-
wych w Palczowicach, Kopytówce, Smolicach, La-
skowej, na „Biesiadzie z piosenk¹” w Brzeszczach,
dwukrotnie na Przegl¹dzie Zespo³ów Ludowych z
kraju i zagranicy organizowanym w ramach „Ba-
biogórskiej Jesieni” w Zawoi, dwukrotnie uczest-
nicz¹ w obchodach œwiêta ludowego we W³osieni-
cy, wystêpuj¹ na uroczystoœciach 40-lecia szko³y
w Przeciszowie oraz Jubileuszu 10-lecia zespo³u
„Stowarzyszenie Ludzi z Gór” z Oœwiêcimia, a tak-
¿e jako reprezentant powiatu oœwiêcimskiego na
rynku w Krakowie.

Zespó³ daje równie¿ wystêpy na do¿ynkach:
diecezjalnych w Grojcu i uczestniczy w do¿ynkach
wojewódzkich w Ustroniu (2002 r.), Gminnych w
Polance Wielkiej oraz powiatowych w Osieku (2003
r.), powiatowych w Podolszu (2004 r.), powiatowych
w Monowicach (2005 r.).

Od 2003 roku niezmiennie sk³ad zespo³u sta-
nowi¹: Maria Zaj¹c, W³adys³awa Jêdrys, W³adys³a-
wa Micha³ek, Kazimiera Gugu³a, Kazimiera Gargas,
Bogumi³a Zegiel, Jadwiga Matla, Jadwiga Pokrzyk,
Anna Madeja, Wiktoria Madeja, Józefa Stok³osa,
Gra¿yna Gisterek, Józefa M¹siorska, Sylwia Zie-
liñska, Stanis³aw Szuber, Kazimierz Sabuda, Ma-
rian Makoœ, Rafa³ Zieliñski –akompaniator zespo-
³u, Anna Szarzec – kierownik i instruktor zespo³u
oraz od 2006 r. - Henryka Kurek. We wszystkich
dzia³aniach wspiera nas najstarsza cz³onkini zespo-
³u – Maria Kozub.

Sukcesy zespo³u to m.in.:

- dwukrotny udzia³ w imprezie „AGRO – KRAK”
Agro Show organizowanej przez Oœrodek Doradz-
twa Rolniczego w Karniowicach, gdzie „Same Swo-
je” da³y wspania³e koncerty oraz wziê³y udzia³ w
konkursie kulinarnym pt. „Ma³opolski Smak” i dwu-
krotnie zdoby³y najwy¿sze trofeum – w 2005 r. – za
„Pasztet pani Józi” zaœ w 2006 r. za „Karpia po Za-
torsku”;

- nastêpuj¹ce miejsca w Powiatowym Przegl¹-
dzie Ludowych Zespo³ów Artystycznych: w Polan-
ce Wielkiej III miejsce – 2003 r., II miejsce – 2004;
oraz trzykrotnie I miejsce: w Osieku–2005r., Prze-
ciszowie–2006 r., i Grojcu 2007 r.
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Remonty w szkole
Od pierwszego dnia wakacji na teren

szko³y, przeciszowskiej “jedynki”, weszli
pracownicy firm remontowych. Dziêki
przeprowadzonym inwestycjom nasza pla-
cówka zyska³a, o czym mo¿na przekonaæ
siê ju¿ na pierwszy “rzut oka”.

Przede wszystkim wymalowano kory-
tarz na drugim piêtrze oraz wszystkie fila-
ry miêdzyokienne na korytarzu pierwsze-
go piêtra, jak i szpalety 23 okien wymie-
nionych w kwietniu podczas rekolekcji,
czyli m.in.: w toaletach na trzech kondy-
gnacjach, œwietlicy i klatce schodowej.

Nastêpnie wymieniono na parterze po-
nad 40-letnie p³ytki PCV na wyk³adzinê
tarkiet – optima i wymalowano korytarz.
Równolegle z tymi pracami dokonano prze-
budowy i remontu instalacji wodno – ka-
nalizacyjnej, zmodernizowano zaplecze
kuchenne ³¹cznie z piwnicami, przystoso-
wuj¹c je do wymagañ Sanepidu. Wykona-
no wiele innych, drobnych prac, które po-
prawi³y stan techniczny obiektu, jak choæ-
by: wymieniono bojler na ciep³¹ wodê,
oparcia i siedziska w krzes³ach, wymalo-
wano ³awki w sali 21, poprawiono oœwie-
tlenie w czêœci administracyjnej, wyposa-
¿ono pokoje nauczycielskie w stanowiska
komputerowe, na wymalowanych koryta-
rzach zamontowano nowe, korkowe tabli-
ce.

Jednak najwiêksz¹ wakacyjn¹ inwe-
stycj¹ wykonan¹ przez firmê „Radko” by³o
zagospodarowanie i zmodernizowanie pla-
cu za szko³¹ od strony zachodniej, po³¹czo-
ne z przebudow¹ wejœcia do szko³y.

Na ca³ej d³ugoœci prac przy budynku
wykonano drena¿ fundamentów z opask¹
¿wirow¹ i chodnikami. Po pracach rozbiór-
kowych Gminny Zak³ad Wodoci¹gów i
Kanalizacji w Przeciszowie wymieni³ przy-
³¹cza wody zlokalizowane na terenie objê-
tym pracami. Nastêpnie firma wykona³a
kana³ odprowadzaj¹cy œcieki komunalne z
budynku (ze studzienkami) poza teren pro-
wadzonych prac, aby w przysz³oœci mo¿na
by³o pod³¹czyæ szko³ê do budowanej kana-

lizacji bez ponownych prac ziemnych. Po
tych wstêpnych robotach przyst¹piono do
budowy rowerowi zgodnie z pierwotnymi
za³o¿eniami. Na nawierzchni wykonanej z
kostki brukowej wygospodarowano miej-
sca na stojaki dla rowerów, jak równie¿ kil-
ka dodatkowych miejsc parkingowych.

W trakcie prowadzonej inwestycji zo-
sta³o wykonanych szereg dodatkowych
prac: przygotowano miejsce pod pojemni-
ki na segregowane odpady, wytynkowano
fundament od strony po³udniowej, wyko-
nano drena¿ pó³nocnej œciany budynku,
wyrównano i utwardzono wjazd do rowe-
rowi oraz terenu przed szko³¹, zaprojekto-
wano i wykonano tereny zielone na ca³ym
obszarze prowadzonych prac z rabatami
kwiatowymi przy wejœciu do szko³y.

Pomimo i¿ g³ówne prace modernizacyj-
ne uda³o siê zakoñczyæ do 1 wrzeœnia, to
zaplanowany na bie¿¹cy rok remont w Ze-
spole Szkó³ Podstawowo – Gimnazjalnych
w Przeciszowie nadal trwa. W ostatnich
dniach wrzeœnia wymieniono szeœæ drew-
nianych okien od strony zachodniej (przy
rowerowi). Dziêki temu w ca³ej placówce
s¹ nowe okna. Obecnie wymieniane s¹ ryn-
ny od strony po³udniowej, które po 16 la-

tach ca³kowicie przerdzewia³y. Planowane
jest równie¿ wykonanie rynien przy wej-
œciu do szko³y jak i zejœciu do kot³owni.

Dziêki tym gruntownym remontom
warunki nauki i pracy poprawi³y siê, a szko-
³a staje siê bardziej przyjazna. Pragniemy
podziêkowaæ  wójtowi za przychylnoœæ i
zadeklarowan¹ pomoc finansow¹ w kwo-
cie 10 000 z³otych na wsparcie zakoñczo-
nych, jak i prowadzonych inwestycji.

Obecnie poprawy wymaga nawierzch-
nia drogi dojazdowej do szko³y, która jest
przeciêta dwoma przepustami pozosta³ymi
po wymianie przy³¹czy wodoci¹gowych.
Masa bitumiczna wzd³u¿ dojazdu jest po-
pêkana i wykrusza siê, tworz¹c coraz wiêk-
sze wyrwy. W czasie wakacji uda³o siê
wyrównaæ i utwardziæ kamieniem dojœcie
do szko³y oraz parking przed szko³¹, jed-
nak mamy œwiadomoœæ, ¿e jest to tylko roz-
wi¹zanie tymczasowe. Mamy nadziejê, ¿e
w nied³ugiej przysz³oœci wójt gminy i rad-
ni znajd¹ œrodki na wykonanie oko³o 200
metrów gminnej drogi, stanowi¹cej dojazd
do szko³y. Liczymy, ¿e uda siê to zrobiæ
jeszcze w tym roku ewentualnie w przy-
sz³ym. Z góry bardzo dziêkujemy.

au

Nowy rok szkolny Awans nauczycieli
W czerwcu dwóch nauczycieli z Zespo-

³u Szkó³ Podstawowo-Gimnazjalnych w Pio-
trowicach z³o¿y³o wnioski o wszczêcie po-
stêpowania kwalifikacyjnego na stopieñ na-
uczyciela kontraktowego. Inna osoba z ko-
lei na stopieñ nauczyciela dyplomowanego.

W wyniku przeprowadzonego postêpo-
wania uzyskali oni zaœwiadczenia o akcep-
tacji Komisji Kwalifikacyjnej. Na podsta-
wie tych zaœwiadczeñ dwóm nauczycielom
nadano stopieñ nauczyciela kontraktowego.

Stopieñ ten uzyska³y: Beata Antecka i Es-
tera Miros³awska-B¹k. Stopieñ nauczyciela dy-
plomowanego uzyska³a Renata Koœcielnik.

�

Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego
2007/2008 w Zespole Szkó³ Podstawowo-
Gimnazjalnych w Piotrowicach odby³o siê
3 wrzeœnia.

W tym dniu mia³ miejsce uroczysty apel
dla gimnazjum. Nastêpnie uczniowie gim-
nazjum i szko³y podstawowej uczestniczy-
li we mszy œwiêtej. Dzieci szko³y podsta-
wowej po nabo¿eñstwie wziê³y udzia³ w
uroczystym apelu a nastêpnie spotka³y siê
z wychowawcami w klasach.

Podczas apelu dyrektor szko³y Bogdan
Cuber przypomnia³ o tragicznej rocznicy z
dziejów naszego narodu, rocznicy wybuchu
II wojny œwiatowej. Na frontach II wojny

œwiatowej walczyli równie¿ mieszkañcy
Piotrowic, na czeœæ tych, którzy polegli w
tej walce ufundowano pomnik stoj¹cy przy
ul. Andrychowskiej.

W nowym roku szkolnym do zespo³u
uczêszczaæ bêdzie 260 uczniów. W szkole
podstawowej uczniowie uczyæ siê bêd¹ w
8 oddzia³ach, a w gimnazjum w 6.

Zmianie uleg³ sk³ad grona pedago-
gicznego, zatrudniono nowych nauczy-
cieli, którzy bêd¹ uczyli nastêpuj¹cych
przedmiotów: jêzyka angielskiego -
Krzysztof G³¹b, wychowania fizycznego
- £ukasz P³onka.
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Dzieje Piotrowic cz. 5
Kronika Parafialna, która jest g³ównym

materia³em Ÿród³owym pisze o budowie
koœcio³a takie s³owa:

„Po przygotowaniu kamieni, wymuro-
wano w 1891 roku, wed³ug planu Karola
Korna, fundamenta. W 1892 roku palono
na trzech miejscach ceg³y i w jesieni wy-
murowano czêœæ koœcio³a a¿ do okien.

Przerwano tê budowê dlatego, bo panu
Jaczyñskiemu, po bli¿szym rozpatrzeniu siê
w planie, przysz³a, myœl, i¿ wysokoœæ ko-
œcio³a nie by³a proporcjonalna do wysoko-
œci wie¿y. Tê myœl jego uznali za trafn¹ pa-
rafianie i pan Naimski i uchwalili w poro-
zumieniu z panem Jaworzyñskim, i¿ potrze-
ba o dwa metry mury koœcio³a podwy¿szyæ,
za stosown¹ dop³at¹ budowniczemu. Do-
piero prowadzono po takowym za³atwieniu
sprawy, dalszy ci¹g budowy…

Pomin¹æ nie godzi siê uroczystoœci po-
œwiêcenia kamienia wêgielnego, który po
w³o¿eniu doñ dokumentu pami¹tkowego,

umieszczono w rurze szklanej i z kilkuna-
stu monetami miedzianymi i srebrnymi,
umieszczono w cokole, w przedniej jego
czêœci, i¿ jest widoczny.

Obrzêdu tego dokonanie mia³ powie-
rzone przez Ks. Kardyna³a Dunajewskie-
go, Dziekan i proboszcz w Grojcu, ks. Jó-
zef WoŸniak. Wykona³ ten obrzêd przy to-
warzyszeniu 16 okolicznych kap³anów i
kilku osób z inteligencji, 6 paŸdziernika
1892 roku, przemówiwszy do ca³ego zgro-
madzenia stosowanie do chwili…

Nareszcie doczeka³ siê ks. proboszcz i
parafianie dokoñczenia i poœwiêcenia daw-
no po¿¹danego koœcio³a.

Do poœwiêcenia upowa¿niony zosta³
przez Ksiêcia Biskupa Jana Puzynê, Dzie-
kan i proboszcz w Ketach, ks. Maciej War-
muz.

Ten¿e, rano 1 lipca 1895 roku, by³
obecny w dotychczasowej kaplicy, pod-
czas odprawiania ostatniej uroczystej

Mszy œw. Przez miejscowego proboszcza,
ks. Adolfa Brandta, i po ostatnim, do oko-
licznoœci stosownym przemówieniu, pro-
cesjonalnie wyruszy³ z ca³ym ludem ku
nowemu koœcio³owi i wykona³ obrzêdu
poœwiêcenia tego¿ koœcio³a i miejsca ko-
œció³ okalaj¹cego.

Przy czem wszystek lud, od najm³od-
szego do najstarszego parafianina, z rado-
snego wzruszenia od ³ez powstrzymaæ siê
nie móg³. P³acz ten wzmóg³ siê jeszcze bar-
dziej, gdy ks. Dziekan, ubrany do Mszy
œwiêtej uroczystej i pierwszej w tym ko-
œciele, pokaza³ siê przed o³tarzem.

Nie usta³o to rozczulenie i wtedy, gdy
znowu wyruszy³a procesja do kaplicy, po
odprawionej pierwszej Mszy œwiêtej, po
Przenajœwiêtszy Sakrament, który niós³ do
kaplicy ten¿e ksi¹dz Dziekan…”

CDN

Publikacja ma miejsce za zgod¹
ks. Jana Kordaczka

„Wspaniały jest dom, który tworzymy razem”
W nauczaniu Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II tematyka mi³osier-

dzia odgrywa³a bardzo wa¿n¹ rolê. Odpowiedzi¹ na to nauczanie
jest szereg dzia³añ maj¹cych przygotowaæ dzieci i m³odzie¿ do
czynnego kszta³towania wartoœci i postaw, które mo¿emy nazwaæ
„wyobraŸni¹ mi³osierdzia”.

„Mieæ wyobraŸniê Mi³osierdzia” to projekt przygotowuj¹cy
uczniów gimnazjum do niesienia pomocy potrzebuj¹cym. Zespó³
„Œpiewaj¹ce Jeziora” dzia³aj¹cy przy ZSP – Gimnazjalnych w Prze-
ciszowie przyst¹pi³ do programu pod has³em „Wspania³y jest dom,
który tworzymy razem”.

Celem projektu jest uwra¿liwienie m³odzie¿y na potrzeby in-
nych ludzi, przygotowanie do spo³ecznego dzia³ania na rzecz po-
trzebuj¹cych, tworzenie w szko³ach województwa ma³opolskiego
podstaw wolontariatu, ukazanie m³odzie¿y sposobu realizacji w
¿yciu codziennym przes³ania Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II – „S³u-
gi Mi³osierdzia” Udzia³ w projekcie poprzedzony by³ warsztata-
mi, w których uczestniczy³ opiekun oraz jeden uczestnik progra-
mu. Dzia³ania zwi¹zane z projektem trwaj¹ od 18.05.2007-

20.12.2007. Ka¿dy z uczestników przedstawi³ plan dzia³añ, które-
go nastêpstwem jest sprawozdanie z realizacji. Ostatnim etapem
bêdzie wy³onienie najciekawszych dzia³añ. Zespó³ „Œpiewaj¹ce
Jeziora” opar³ ten projekt na dzia³alnoœci swojej oraz Klubu Ochro-
ny Zabytków.

Program zwraca uwagê na nastêpuj¹ce potrzeby: zagospoda-
rowanie czasu wolnego uczniów mieszkaj¹cych na wsi, ochronê
obiektów zwi¹zanych z histori¹ naszej miejscowoœci, uwra¿liwie-
nie m³odzie¿y na potrzeby ludzi niepe³nosprawnych, zachêcenie
innych do dzia³alnoœci na rzecz œrodowiska lokalnego, pokonywa-
nie swoich s³aboœci, nauka wspó³pracy w zespole.

Udzia³ w projekcie jest kontynuacj¹ wieloletnich dzia³añ wy-
chowawczych zespo³u.

Urszula Daczyñska

Z teki  Stanis³awa £abzyZ teki  Stanis³awa £abzyZ teki  Stanis³awa £abzyZ teki  Stanis³awa £abzyZ teki  Stanis³awa £abzy

Stanis³aw £abza ju¿

nic, nigdy nie nary-

suje. Niedawno

zmar³, pozostawiaj¹c

pogr¹¿on¹ w ¿alu ro-

dzinê. Jednak my nie
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blikacji jego prac. W

ten sposób bêdzie

on ¿y³, na swój spo-

sób wœród nas.
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Historia Przeciszowa cz. 5
Oœwiêcimianin i Zatorzanin wykonywa

œciœle nakaz koœcielny. Modlitwa, post, da-
wanie ja³mu¿ny jest ich ulubionym uczyn-
kiem. Nabo¿eñstwa koœcielne odprawiaj¹
sumiennie. Œwiêta i uroczystoœci odbywaj¹
przyzwoicie i skromnie. Z odleg³ych wio-
sek przychodzi lud na jutrzniê Bo¿ego Na-
rodzenia o pó³nocy do koœcio³a,. a w dniu
pierwszego œwiêta nie ma ani jednego
mieszkañca, wyj¹wszy s³abych, któryby nie
wys³ucha³ naraz trzy msze œwiête.

Podczas Wielkanocy nie ima siê z nich
nikt braæ do ust, coby nie by³o œwiêcone, a
po skromnem spo¿ywaniu tego co dom ma,
id¹ gospodarze w pole, by skropiæ swoje
zagony wod¹ œwiêcon¹. Goœcinnoœæ i pro-
stodusznoœæ znajdziesz w domu ka¿dego.

Na podstawie zachowanych materia³ów
nale¿y s¹dziæ, i¿ religia by³a raczej obojêt-
na mieszkañcom Przeciszowa. Chrzeœcijañ-
stwo dotar³o tutaj zapewne w X lub XI wie-
ku i tej religii pozostali wierni, jednak¿e bez
zbytniego zaanga¿owania. Za czasów
Myszkowskich Przeciszowianie przeszli na
jedn¹ z religii protestanckich kalwinizm.
Religia ta wprowadzona przez Zygmunta
Myszkowskiego kojarzy³a siê ch³opom
g³ównie ze wzrostem obci¹¿eñ feudalnych,
nie zaœ reform¹ koœcio³a. Pañszczyzna wy-
nosz¹ca jeszcze za czasów Wawrzyñca
Myszkowskiego „l dzieñ w tygodniu wcho-
dz¹c do pracy w godzinê po wschodzie
s³oñca i schodz¹c z pracy na godzinê przed
zachodem s³oñca” znacznie wzros³a w ci¹-
gu nastêpnych lat. W 1578 r. za spraw¹ bi-
skupa krakowskiego Piotra Myszkowskie-
go zatriumfowa³ we wsi ponownie katoli-

cyzm. Nierzadko jednak na powiœlu spoty-
ka siê u ludu dumê, zarozumia³oœæ, ochotê
do bitek i podpalenia, nieposzanowanie cu-
dzej w³asnoœci i poci¹g do alko-holu.

Niestety brak szerszej informacji o sto-
sunku Przeciszowian do alkoholu. Jedyn¹
relacj¹ na ten temat z koñca XVIII w. zo-
stawi³ nam miejscowy proboszcz. Ponoæ
pijañstwo by³o tak powszechne, i¿ ch³opi
lekcewa¿yli sobie nawet niedzielne nabo-
¿eñstwa. W ksiêdze d³u¿ników karczmy
monowickiej nie ma nazwisk mieszkañców
naszej wsi, a s¹ tam osoby z Podolsza. Mo¿e
to znaczyæ, i¿ albo p³acili gotówk¹ albo te¿
korzystali z w³asnych szynków, których
mieli w II pó³. XIX w a¿ trzy.

Reformy przeprowadzone przez Marie
Teresê i Józefa II zlikwidowa³y przymus
picia dworskiej wódki i otrzeŸwi³y ch³o-
pów. Do tej pory ka¿dy rodzina musia³a w
ci¹gu roku spo¿yæ okreœlon¹ iloœæ alkoho-
lu. Za pracê na folwarku otrzymywali ch³o-
pi asygnaty na wódkê do zrealizowania w
pañskiej karczmie. Takim procederem nie
gardzili równie¿ i tutejsi dominikanie.

Gospoda stanowi³a równie¿ wygodne
miejsce schronienia dla ludzi bêd¹cych na
bakier z prawem. W³aœnie tak¹ „kryjówkê”
wybrali sobie przeciszowscy rekruci by
unikn¹æ poboru w 1797 r. Stwarza³o to pro-
blemy dla lokalnej administracji i dlatego:

... wójt, nie mog¹c ¿adnego we wsi
schwytaæ na rekruty, uda³ siê z nami na gra-
nicê do swej karczmy, spodziewaj¹c siê tam
którego swego cz³eka schwytaæ, lecz nie
zastawszy swoich uda³ siê do przeciszow-

skich parobków ukrywaj¹cych siê przed re-
krutowaniem, co chcia³ dope³niæ pod³ug
najwy¿szych przepisów, aby ukrywaj¹cych
siê schwytaæ i oddawaæ do przeœwietnej
komendy, ile ¿e przed tygodniem przezac-
na zwierzchnoœæ przeciszowska podobnie
w Przeciszowie schwyta³a w³osienickiego
parobka i odda³a go do wojska, nawet ta¿
sama zwierzchnoœæ da³a nam wolnoœæ
schwytania swych poddanych ukrywaj¹-
cych siê u nas, obiecuj¹c po jednym za ka¿-
dego dostawionego.

Ten¿e plan spali³ na panewce, bowiem
w trakcie jego realizacji wójt w³osienicki
Wincenty P³oszczyca zosta³ przez poszu-
kiwanych zamordowany w karczmie „Wy-
grana”. Determinacja Przeciszowian mog³a
byæ spowodowana faktem u¿ycia wojsk
austriackich w walce z Napoleonem w Pó³-
nocnych W³oszech.

Cesarskie patenty zakazywa³y tak¿e
powiêkszenia obowi¹zków pañszczyŸnia-
nych, ogranicza³y je w dni œwi¹teczne i ze-
zwala³y ch³opom i ich rodzinom na opusz-
czenie wsi np. w celu nauki zawodu. Mimo
tych „szlacheckich grzechów” miejscowa
ludnoœæ nie by³a wrogo ustosunkowana do
szlachty. Dowodem tego mo¿e byæ spokoj-
ny przebieg tzw. rabacji ch³opskiej z 1846
r., która ograniczy³a siê u nas do rewido-
wania dworów, deportowania szlachty do
urzêdów cyrkularnych. Nie by³o u nas ani
mordów ani rabunków.

CDN

El¿bieta i Andrzej Fuczek

Plażówka wreszcie w Piotrowicach
W tym roku piotrowiczanie mog¹ siê cieszyæ z boiska do

siatkówki pla¿owej. Koncepcja tego boiska zrodzi³a siê ju¿ kil-
ka lat temu, kiedy to m³odzi ludzie z Piotrowic w aktywny spo-
sób chcieli spêdzaæ swój wolny czas. Pocz¹tkowe problemy z
miejscem na ten obiekt, i sceptyczne nastawienie do tego po-
mys³u oddala³y jego realizacjê. Jednak upór i zaanga¿owanie
m³odzie¿y udowodni³o, ¿e przedsiêwziêcie to jest potrzebne.

Po wspólnych rozmowach z dyrektorami Zespo³u Szkó³ Pod-
stawowo-Gimnazjalnych z Piotrowic Bogdanem Cuberem i To-
maszem Wójcikiem, uda³o siê wygospodarowaæ czêœæ terenu na-
le¿¹cego do szko³y.  M³odzie¿ zwróci³a siê o wsparcie finansowe
do w³adz gminy. Dziêki pomocy przewodnicz¹cego Rady Gminy
Przeciszów nasze marzenie mog³o siê spe³niæ.

W niedzielê 2 wrzeœnia zosta³ rozegrany upragniony I Turniej
Siatkówki Pla¿owej o Puchar przewodnicz¹cego Rady i Wójta gmi-
ny Przeciszów. W turnieju rywalizowa³y zespo³y z Przeciszowa,
Oœwiêcimia, Zatora, Andrychowa i Osieka. Nie mog³o oczywiœcie
zabrakn¹æ ekip z Piotrowic. Turniej rozpocz¹³ siê meczem towarzy-
skim dziewcz¹t z Piotrowic i Andrychowa. PóŸniej do rywalizacji
stanê³o 8 dru¿yn mêskich. Rozgrywki przeprowadzono systemem
brazylijskim. Turniej sta³ na bardzo wysokim poziomie. Dru¿yny
walczy³y do koñca. W fina³owym meczu spotka³y siê zespo³y z Osie-
ka oraz Piotrowic. Po zaciêtym meczu piotrowiczanie (w sk³adzie
Konrad Makuch i Wojciech Kozak) pokonali zespó³ Osieka 2:0 i
tym samym wygrali I Turniej Pla¿ówki w Piotoricach. Zwyciêzcy
otrzymali puchar a pozosta³e zespo³y pami¹tkowe dyplomy.

Turniej przebiega³ w mi³ej i przyjaznej atmosferze. Mamy na-
dziejê, ¿e rozgrywki na piasku na sta³e zagoszcz¹ w harmonogra-
mie imprez organizowanych na terenie gminy Przeciszów.

Siatkówka pla¿owa jest jedn¹ z propozycji spêdzania wolnego
czasu w gronie rodzinnym czy z przyjació³mi. Coraz wiêcej osób
wybiera tak¹ formê wypoczynku. Dzieje siê tak dlatego, ¿e siat-
kówka ³¹czy przyjemny wypoczynek w okresie letniego urlopu z
mo¿liwoœci¹ uczestniczenia w widowisku, bêd¹c zawodnikiem lub
widzem. Wszystkich uczestników ³¹czy to samo miejsce i najczê-
œciej ³adna pogoda, wspania³a atmosfera, a tak¿e pewien styl ak-
tywnego spêdzania wolnego czasu.

Marcin Noworyta
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Sukces policji po 30 godzinach pracy

Morderstwo w Przeciszowie
Policjanci zatrzymali 21 sierpnia Toma-

sza G., 29-letniego mieszkañca Przeciszo-
wa, podejrzanego o dokonanie zabójstwa
84-letniej mieszkanki Przeciszowa. Dzieñ
wczeœniej tj. 20 sierpnia policja otrzyma³a
informacjê o zgonie 84-letniej kobiety. Nasi
stró¿e prawa zadzia³ali b³yskawicznie, co
przynios³o znakomity efekt.

Krytycznego dnia po przybyciu na miej-
sce, policjanci w jednym z pokoi ujawnili
le¿¹c¹ na pod³odze staruszkê, która nie da-
wa³a oznak ¿ycia. Na ciele denatki nie by³o
widocznych obra¿eñ, wiêc pocz¹tkowo s¹-
dzono, ¿e zgon nast¹pi³ z przyczyn natu-
ralnych. Podejrzenie wzbudzi³a rozbita szy-
ba w jednym z okien ganku. Nasunê³o siê
wiêc podejrzenie, ¿e œmieræ staruszki na-
st¹pi³a w zwi¹zku z dzia³aniem przestêp-
czym.

Prowadzone do póŸnych godzin noc-
nych intensywne czynnoœci zarówno pro-
cesowe jak i operacyjne potwierdzi³y po-
wy¿sze przypuszczenia. W zwi¹zku z tym
prowadzono dalsze czynnoœci zmierzaj¹ce
do ustalenia charakteru zdarzenia, a w
szczególnoœci pobudek i motywu dzia³ania
sprawcy.

W dniu nastêpnym po przeprowadze-
niu sekcji zw³ok bieg³y w zakresie medy-
cyny s¹dowej przekaza³ informacjê, ¿e zgon
kobiety nast¹pi³ w wyniku uduszenia i naj-
prawdopodobniej dosz³o równie¿ do jej
zgwa³cenia.

W przypadku tego rodzaju zdarzeñ up³y-
waj¹cy czas dzia³a na niekorzyœæ policji.
Dzia³ania musz¹ byæ prowadzone intensyw-
nie, a jednoczeœnie dok³adnie i wnikliwie.
Bardzo wa¿ne jest by brali w nim udzia³
policjanci dysponuj¹cy du¿ym zasobem wie-
dzy i doœwiadczeniem zawodowym.

Przeprowadzone w tej sprawie czynno-
œci, wchodz¹ce w zakres œledczego badania
miejsca zdarzenia tj. procesowe i operacyj-
ne, pozwoli³y na przyjêcie kilku wersji prze-
biegu zdarzenia. Brano pod uwagê w¹tki:
rabunkowy, seksualny oraz mieszany.

Dalsze czynnoœci pozwoli³y na ustale-
nie trybu ¿ycia ofiary, jej grona znajomych,
stanu maj¹tkowego. Wa¿ne by³o równie¿
ustalenie ostatnich godzin jej ¿ycia i okre-
œlenie czasu, w którym dosz³o do zabójstwa.
Sprawdzane by³y wszystkie informacje i
miejscowe lokale. W powy¿szych czynno-
œciach niezmiernie wa¿na okaza³a siê po-

moc lokalnego spo³eczeñstwa, które by³o
bardzo zbulwersowane zbrodni¹.

W trakcie prowadzonych ustaleñ poja-
wi³ siê w¹tek Tomasza G., 29-letniego
mieszkañca Przeciszowa, s¹siada ofiary i
jak siê póŸniej okaza³o, by³ on najistotniej-
szy w ca³ej sprawie.

Jeszcze tego samego dnia w godzinach
wieczornych, czyli po 30 godzinach inten-
sywnie prowadzonych dzia³añ, policjanci
przeszukali posesjê podejrzanego, gdzie
odnaleziono dowody œwiadcz¹ce o jego
zwi¹zku z zabójstwem. Podczas przes³u-
chania mê¿czyzna przyzna³ siê do pope³-
nienia przestêpstwa. W zwi¹zku z powy¿-
szym przedstawiono mu zarzut z art 148 par.
2 pkt 2 kk, za co grozi kara pozbawienia
wolnoœci na czas nie krótszy od lat 12.

Policjanci realizuj¹cy czynnoœci w tej
sprawie nie zwracali uwagi na czas, jaki
poœwiêcaj¹ jej rozwik³aniu, wykazywali siê
profesjonalizmem w realizacji czynnoœci,
co w efekcie doprowadzi³o do ustalenia,
zatrzymania i osadzenia sprawcy tak po-
wa¿nego przestêpstwa.

(ryt)
• ród³o: www.oswiecim.policja.gov.pl

QUIZQUIZQUIZQUIZQUIZ

FOTOGRAFICZNYFOTOGRAFICZNYFOTOGRAFICZNYFOTOGRAFICZNYFOTOGRAFICZNY

Na nasz quiz fotograficzny og³oszony w ubieg³ym numerze
WGM nadesz³y cztery odpowiedzi, z których trzy by³y prawid³o-
we. Laureatami konkursu zostali: Stanis³awa Bartuœ, Kamila
Stok³osa i Przemek Pyrek. Serdecznie gratulujemy! Na zwyciêz-
ców czekaj¹ nagrody. Prosimy o ich odbiór osobisty w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Przeciszowie.

Opublikowane zdjêcie przedstawia³o most na rzece Bachórz
przy ulicy Topolowej w Przeciszowie.

Mamy jak zawsze dla Pañstwa kolejn¹ zagadkê fotograficzn¹.
Pytanie brzmi, co przedstawia zdjêcie?

Odpowiedzi prosimy nadsy³aæ na kartach pocztowych z na-
klejonym kuponem lub dorêczyæ osobiœcie do redakcji, miesz-
cz¹cej siê w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Redakcja
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14.07 - w Przeciszowie na ul. D³ugiej w porze nocnej dosz³o
do potr¹cenia pieszej przez pojazdy samochodowe. 45-letnia miesz-
kanka Przeciszowa ponios³a œmieræ na miejscu.

28.07 - na miejscu kolizji drogowej w Przeciszowie na drodze
K-44 policjanci ujawnili, ¿e sprawca - kierowca samochodu, któ-
ry, najecha³ na ty³ innego pojazdu jest nietrzeŸwy. Mieszkaniec
Grybowa trafi³ do s¹du w trybie przyœpieszonym.

01.08 - przedstawiciele Ko³a PZ£ „Sokó³” zawiadomili, ¿e
zniszczono po raz kolejny karmniki i ambony w rejonie Podlesia i
Lasu. Policja jest zainteresowana informacjami mog¹cymi wska-
zaæ na sprawców tego czynu.

01.08 - na ul. Podlesie policjanci z sekcji ruchu drogowego
KPP w Oœwiêcimiu zatrzymali nietrzeŸwego rowerzystê. Kolejny
raz w ich rêce wpad³ po dwóch tygodniach ten sam mê¿czyzna i w
tych samych okolicznoœciach.

03.08 - na ul. Koœcielnej w Piotrowicach w godzinach noc-
nych zatrzymano m³odego mieszkañca tej wsi kieruj¹cego w
stanie nietrzeŸwym samochodem fiat 126 p. Delikwent ten by³
ju¿ w przesz³oœci karany za takie samo przestêpstwo. Okaza³o
siê te¿, ¿e nie ma on prawa jazdy.

03.08 - wszczêto postêpowanie przeciwko dwojgu m³odym
mieszkañcom Przeciszowa, którzy pomalowali sprayem œciany
Domu Kultury w Przeciszowie. W komisariacie prowadzone jest
te¿ postêpowanie w sprawie pomalowania œcian szko³y przy ul.
Szkolnej.

11.08 - patrol policji drogowej kolejny raz skontrolowa³ dro-
gi lokalne i na ul. D³ugiej zatrzyma³ nietrzeŸwego rowerzystê.
Zatrzymany by³ ju¿ w przesz³oœci za to karany.

13.08 - powiadomiono policjê o uszkodzeniu ogrodzenia przy
Oœrodku Zdrowia w Przeciszowie. Czyn ten jest dzia³aniem lokal-
nych wandali.

17.08 - kolejny nietrzeŸwy rowerzysta wpad³ w rêce patrolu
policji na ul. D³ugiej.

18.08 - na ul. Kolejowej w miejscu interwencji domowej poli-
cjanci zostali zniewa¿eni przez starszego mê¿czyznê. Awanturnik,
który nie chcia³ siê uspokoiæ trafi³ do izby wytrzeŸwieñ, a nastêp-
nie przed s¹d.

20.08 - cz³onkowie rodziny ujawnili w starym domku przy
ul. Sosnowej zw³oki 84-letniej samotnie mieszkaj¹cej kobiety.
Oglêdziny wskaza³y na zabójstwo. Do intensywnych czynno-
œci zmierzaj¹cych do wykrycia sprawcy ruszyli policjanci z sek-
cji kryminalnej KPP w Oœwiêcimiu i zespo³u kryminalnego KP
w Zatorze. Po 30 godzinach œledztwa zatrzymano sprawcê tego
czynu, którym okaza³ siê 29-letni mieszkaniec Przeciszowa.
Obecnie przebywa on w areszcie.

31.08 - pewien mieszkaniec Przeciszowa zg³osi³, ¿e podczas
kilkutygodniowej nieobecnoœci z domu przy ul. D³ugiej skradzio-
no nale¿¹c¹ do niego du¿¹ kwotê pieniêdzy w postaci koron nor-
weskich banknotów o nominale 1000. Policja jest zainteresowana
informacjami - w tym anonimowo - o oferowaniu takiej waluty do
sprzeda¿y na terenie Przeciszowa.

04.09 - mieszkaniec Piotrowic bêd¹c w stanie nietrzeŸwym uda³
siê swoim fiatem 126 p do £owiczek. Tam zosta³ zatrzymany przez
policjê.

06.09 - w Przeciszowie zatrzymano nietrzeŸwego mieszkañca
, który jecha³ na rowerze.

15.09- kolejny nietrzeŸwy rowerzysta z Piotrowic wpad³ w rêce
policji w Przeciszowie.

KOMPOL

SPORT - PIOTROWICE
W rundzie jesiennej sezonu 2007/2008 dru¿yna seniorów wy-

stêpuj¹ca w klasie „A” rozegra³a 8 spotkañ uzyskuj¹c nastêpuj¹ce
wyniki:

So³a - Piotrowice 4 : 1
Piotrowice - Polanka 2 : 1
Zaborze - Piotrowice 1 : 0
Zator - Piotrowice 2 : 1
Piotrowice - Osiek 1 : 0
Rajsko - Piotrowice 1 : 1
Piotrowice - Przecieszyn 1 : 1
W³osienica - Piotrowice 5 : 1
Seniorzy zajmuj¹ 8 miejsce w tabeli rozgrywek Dru¿yna wy-

stêpuje w nastêpuj¹cym sk³adzie: bramkarze – Marcin Ba³ys, Mar-
cin Knapik; obroñcy – Tomasz Koœcielnik, £ukasz Marsowicz,
Rafa³ £ubiarz, Tomasz Fr¹czek, Daniel Miros³awski, Artur Cie-
œlik, Piotr Momot; pomocnicy – £ukasz P³onka, Pawe³ Fr¹czek,
Robert Jurecki, Piotr Fr¹czek, Krzysztof Kuwik, Dawid Ratajczak,
Adrian Kwadrans, Dominik Kêdzierski, Artur Oczkoœ; napastni-
cy: Krzysztof Krawczyk, Dominik Figura, Tomasz Klejnowski,
S³awomir Fr¹czek, Robert Noga.

Dru¿yny juniorów m³odszych i starszych wystêpuj¹ w klasie
okrêgowej, a ¿acy w Lidze Oœwiêcimskiej. Dru¿yny seniorów i
juniorów starszych trenuje £ukasz P³onka, a juniorów m³odszych
i ¿aków Adam Kozak.

�����

W lipcu w Podolszu odby³o siê podsumowanie Ligi ¯aków
„Doliny Karpia”. Dru¿yna reprezentuj¹ca LKS Piotrowice zajê³a I
miejsce w rozgrywkach.

Sk³ad dru¿yny ¯aków: Antecki Mariusz, Fr¹czek Dawid, Gê-
borys Dawid, Klimczyk Arkadiusz, Makar Tomasz, M³ynarczyk
Pawe³, Ratajczak Rados³aw, Sala Karol, Tobiczyk Patryk, ¯muda
Arkadiusz, Tobiczyk Konrad, Klimczyk Tomasz, ¯abiñski Maciej,
Ra³ Filip, Rogalski Sylwester, Koœcielnik Mateusz, M³ynarczyk
Rafa³, Fr¹czek Maciej, Grzybek Grzegorz, Kuku³a Adrian.

Trenerem dru¿yny by³ Adam Kozak

Treminarz pozosta³ych rozgrywek klasy „A”
seniorzy - sezon 2007/2008

Runda jesienna
14.10.07 godz. 15.00 Piotrowice – Skidziñ
21.10.07 godz. 15.00 Che³mek – Piotrowice
28.10.07 godz. 14.00 Piotrowice - Bulowice

SPORT - PRZECISZÓW
Treminarz pozosta³ych rozgrywek  juniorów

oraz trampkarzy sezon 2007/08
trampkarze - godz. 10:00       juniorzy - godz. 11:30

13.10.07 r.  Przeciszów- Zabrze

20.10.07 r.  Witkowice- Przeciszów

LIGA ¯AKÓW - JESIEÑ 2007
15.10.07 r. godz. 16:00  KS Górnik Brzeszcze- LKS Przeciszów

22.10.07 r. godz. 16:00  LKS Przeciszów- LKS Piotrowice

29.10.07 r. godz. 16:00  LKS Grojec- LKS Przeciszów

Treminarz pozosta³ych rozgrywek o
mistrzostwo  klasy okrêgowej jesieñ 2007

 14.10.07 r.  godz.  15:00   Przeciszovia- Zgoda Malec

 20.10.07 r.  godz.  15:00  Niwa Nowa Wieœ- Przeciszovia

 27.10.07 r.  godz.  14:00  Gromiec- Przeciszovia

 03.11.07 r.  godz.  13:00  Przeciszovia- Sokó³ Przytkowice
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URODZENIA:
Czerwiec
1. Igor Niesyczyñski Piotrowice
2. Jakub Majkut Piotrowice
3. Zuzanna Kubeczek Przeciszów
4. Kinga Marsowicz Piotrowice

Lipiec
1. Karol Malinkiewicz Las
2. Katarzyna Ha³at Piotrowice
3. Kacper Napiórkowski Przeciszów
4. Krzysztof Kasperek Piotrowice
5. Julia Bytnar Piotrowice
6. Karolina Makuch Przeciszów

Sierpieñ
1. Oliwier Momot Przeciszów
2. Amelia K³yczek Las
3. Aleksandra Domaga³a Las
4. Oliwia Mamoñ Przeciszów
5. Emilia Ca³us Przeciszów
6. Oliwia Fik Przeciszów
7. Jakub Sanak Las
8. Julia Pieñczykowska Przeciszów
9. Piotr Gorzkowski Piotrowice
10. Wiktoria Momot Przeciszów
Wrzesieñ
1. Oliwia Wolny Piotrowice

MA£¯EÑSTWA:
Czerwiec
1. Artur GwóŸdŸ Piotrowice
    Karolina Kozie³ Piotrowice
2. £ukasz Wiœniecki Katowice
    Katarzyna Koz³owska Piotrowice
3. Krzysztof Noworyta Piotrowice
   Sylwia Fuczek Przeciszów
4. Tomasz B¹k Mniów
    Estera Miros³awska Przeciszów
5. Mateusz Matla Przeciszów
    Monika Zajas Przeciszów
6. Miros³aw Bulek Piotrowice
    Barbara ¯mudka Zasole

Lipiec
1. Ludwik Sanak Las
   Dorota Kosowska Las
2. Piotr Folga £¹czany
    Wioletta Boczoñ Przeciszów
3. Piotr Franica Piotrowice
    Barbara Ptak Babice
4. Grzegorz Hutny Przeciszów
    Wioleta Iwanek Palczowice
5. Maciej Zajas Przeciszów
   Aneta Gibas Oœwiêcim
6. Marcin Wójcik Przeciszów
    Marta £opatko Przeciszów
7. Bart³omiej Kowalczyk Przeciszów
   Mariola Makuch Oœwiêcim
8. Grzegorz Górecki Piotrowice
   Beata Zamróz Wadowice
9. Tomasz Majchrzak Jêdrzejów
    Ma³gorzata Górecka Piotrowice

Sierpieñ
1. Krzysztof Palka Piotrowice
    Anna £yso Targanice
2. Wojciech Chrzan Oœwiêcim
    Justyna Baluœ Las
3. Daniel Jurecki Polanka W.
    Monika Makuch Przeciszów
4. Marcin Jurecki Przeciszów
     Agata Krzyœcin Piotrowice
5. Kazimierz Kabziñski Przeciszów
    Anna Rzycka Palczowice
6. Jacek Burdacki
    Celina Szpiega Przeciszów
7. Adam Tobiczyk Piotrowice
    Agnieszka Œliwa Nidek
8. S³awomir Stok³osa Przeciszów
    Celina P³oszczyca Porêba W.
9. Krzysztof Cygan Przeciszów
    Anna Pawe³czyk W³osienica

Wrzesieñ
1. Tomasz Œliwa Grojec
    Joanna Balon Przeciszów
2. Marcin Makoœ Przeciszów

    Agnieszka Marsza³ek Grojec
3. Grzegorz Brachaczek Zbytków
    Kinga Bartuœ Przeciszów
4. Tomasz Kruk Porêba W.
    Agnieszka Zajas Przeciszów
5. Krzysztof Ca³us Przeciszów
    Magdalena Kiszka Su³kowice
6. Przemys³aw Bernaœ Przeciszów
    Katarzyna Porzyæ Dankowice
7. Marek Wróbel Piotrowice
    Anna Murdza Marianowie
8. Daniel Domasik Zaborze
    Magdalena Kubica Piotrowice

ZGONY
Czerwiec
1. Władysław Wilczak 63 lata Przeciszów
2. Zofia Paliborek 83 lata Przeciszów
Lipiec
1. Franciszek Wierzba 83 lata Przeciszów
2. Stefan Bernaś 87 lat Przeciszów
3. Jan Kurek 51 lat Przeciszów
4. Józef Bartuś 65 lat Przeciszów
5. Adam Gagracz 62 lata Piotrowice
6. Krystyna Flejtuch 73 lata Przeciszów
7. Czesława Żelech 44 lata Przeciszów
8. Jan Bernaś 59 lat Piotrowice
9. Ryszard Kozak 57 lat Przeciszów
10. Agnieszka Frączek 11 lat Piotrowice
11. Stefania Matla 80 lat Przeciszów
12. Anna Oleksy 63 lata Przeciszów
Sierpień
1. Franciszek Pałka 75 lat Przeciszów
2. Anna Bernaś 84 lata Przeciszów
3. Jan Tyrpa 64 lata Piotrowice
Wrzesień
1. Stanisława Kozłowska 72 lata Piotrowice
2. Józef Dudziak 45 lat Przeciszów
3. Halina Mikołajczyk 41 lat Przeciszów
4. Stanisław Łabza 74 lata Przeciszów

Dzieci  wypoczywały
W ramach akcji wypoczynku letniego dzieci zorganizowano

dwie wycieczki: do Zakopanego w dniu 5 lipca oraz 19 lipca do
Inwa³du i Wadowic, dziêki inicjatywie Komisji Oœwiaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady oraz wsparciu i pomocy finan-
sowej wójta gminy a tak¿e Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej w Przeciszowie. Uczestnikami wycieczek by³y 104 dzieci z
ca³ej gminy. Opiekê nad nimi sprawowali: Barbara Apczyñska,
Zofia Szwed, Kazimierz Kabziñski, Andrzej Koz³owski, Dorota
Kajdas, Joanna Fr¹czek i Anna Sty³a. W Zakopanem oprócz
wyjazdu na Guba³ówkê i spaceru po Krupówkach dzieci po-
dziwia³y trening polskiej kadry narciarzy na igielicie na du-
¿ej, œredniej i ma³ej skoczni. Smaczny posi³ek spo¿y³y w
McDonalds, a na deser lody. W Inwa³dzie najm³odsi miesz-
kañcy gminy zwiedzili park miniatur najs³ynniejszych modeli
architektonicznych z ca³ego œwiata, m.in. œwi¹tyniê na Akropo-
lu, Coloseum, Statuê Wolnoœci, Plac Œw. Piotra itp. Skorzysta³y
tak¿e z toru samochodowego, kolejki i pokonywa³y krzewny
labirynt. Z Inwa³du wycieczka uda³a siê do Wadowic, gdzie zwie-
dzano Dom Papie¿a Jana Paw³a II. Podobnie jak w Zakopanem
dzieci skorzysta³y z posi³ku, napojów i lodów oraz otrzyma³y
drobne pami¹tki. Dzieci by³y bardzo zadowolone z wycieczek i
prosi³y by o ich wypoczynku pamiêtano w przysz³ym roku.

Zofia Szwed
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UTALENTOWANA   ADA
Ada Wawrzyk ma zaledwie 7 lat, ale

ju¿ osi¹gnê³a prawdziwe szczyty w spo-
rcie, a konkretnie w narciarstwie i ³y¿-
wiarstwie figurowym, oczywiœcie w swo-
jej klasie wiekowej. Wyrasta w naszej
gminie prawdziwy talent. Kto wie, jaka
kariera sportowa czeka nasz¹ ma³¹ Adê?

M³oda sportsmenka uczêszcza do
pierwszej klasy szko³y sportowej ZS nr 1
w Oœwiêcimiu, a od dwóch lat trenuje ³y¿-
wiarstwo figurowe w uczniowskim klubie
„pod okiem” znakomitej trenerki Iwony
Mydlarz Chruœciñskiej.

Bardzo dobre wyniki s¹ efektem nie
tylko wrodzonych predyspozycji Ady, ale
równie¿ ciê¿kiej pracy podczas codzien-
nych treningów.

Jej pocz¹tki w sporcie wspomina mama
Anna Wawrzyk - Gdy mia³a 3 latka umia³a
dobrze jeŸdziæ na nartach i samodzielnie
jeŸdzi³a wyci¹giem narciarskim. W wieku
5 lat zupe³nie przypadkowo, po namowie
trenera narciarstwa, wystartowa³a w pierw-
szych w swoim ¿yciu zawodach w Zawoi
na Mosornym Groniu (kto zna ten stok to
wie, ¿e nie jest to ³atwa trasa).Startowa³a z
dzieæmi o wiele starszymi od siebie. Wte-
dy, gdy odbiera³a trofea stoj¹c na podium
by³a przekonana, ¿e zajê³a najlepsz¹ lokatê
mówi¹c, ¿e za trzecie miejsce dosta³a trzy
nagrody, a za pierwsze na pewno otrzyma-
³aby jedn¹.

Tak zaczê³a siê przygoda m³odziutkiej
Ady z narciarstwem i posypa³ siê deszcz

nagród: Memoria³ Kornela Makuszyñskie-
go w Zakopanem w 2005 i 2006 roku – 1
miejsce co roku, Zawody Bezpieczny Ju-
nior w Bia³ce Tatrzañskiej -1 miejsce, inne
najwy¿sze lokaty w puchar ze Wójta Tar-
nowskie Góry. Pomimo, ¿e nasza m³oda
przeciszowianka odnosi³a sukcesy w nar-
ciarstwie nale¿a³o wybieraæ. Nie by³o mo¿-
liwe, aby doje¿d¿a³a ona codziennie na tre-
ningi do odleg³ego Szczyrku. W konse-
kwencji Ada zainteresowa³a siê ³y¿wiar-
stwem figurowym na lodzie.

WARSZTATY PRZYRODNICZE

Od kiedy Ada startuje w swojej klasie
sportowej wygrywa niemal¿e wszystkie
zawody. Tylko raz by³a druga, co j¹ bardzo
zmotywowa³o do dalszej pracy na trenin-
gach. Najwa¿niejszymi zawodami, w któ-
rych zajê³a 1 miejsce by³ Puchar Polski
M³odzików w Sosnowcu. Odby³ siê on w
kwietniu tego roku. Wygrana potwierdzi³a,
¿e jest najlepsza ³y¿wiark¹ w naszym kraju
w swojej kategorii wiekowej.

W tym sezonie Ada przesz³a do wy¿szej
kategorii sportowej, gdzie konkurencja jest
bardzo silna, wiêc znowu trzeba solidnie
æwiczyæ.

- £y¿wiarstwo jest bardzo trudnym spor-
tem i nie mo¿na przewidzieæ jaka jest przy-
sz³oœæ zawodnika. Dlatego cieszymy siê
wszyscy tym, ¿e Ada teraz dobrze siê ba-
wi¹c robi postêpy i zdobywa puchary, me-
dale, które s¹ dla sportowca szczególnie
m³odego bardzo wa¿ne – zauwa¿a mama.

Marzeniem siedmioletniej Ady jest sko-
czenie trzech potrójnych skoków w trój-
kombinacji. Nikt w Polsce jeszcze tego nie
dokona³ i jest to prawdziwe wyzwanie, ale
trzymamy za ni¹ kciuki. Nawet, jeœli to siê
jej nie uda to droga, jak¹ pokona na pewno
dostarczy jej wielu wra¿eñ. Ada nie jest je-
dyn¹ ³y¿wiark¹ z Przeciszowa, co mo¿e
œwiadczyæ o popularnoœci tego sportu.
Wœród nich s¹: Ola i Magda Kosowskie,
Klaudia i Ola Mazgaj oraz Gabrysia Ziêba.

Redakcja „Wieœci Gminy Przeciszów”
¿yczy ma³ej Adzie utrzymania tak znako-
mitej formy przez d³ugie, d³ugie lata.

Ryszard Tabaka
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Ada Wawrzyk z rodzicami.

W dniach od 22 do 23 sierpnia odby³y
siê bezp³atne warsztaty przyrodnicze dla
uczniów szkó³ z gminy Przeciszów, finan-
sowane przez Fundacjê Wspierania Inicja-
tyw Ekologicznych w Krakowie. Inicjato-
rem warsztatów by³ Jan Kajdas, prezes
Doliny Karpia.

Celem warsztatów by³o zapoznanie
uczniów z przyrod¹, flor¹ i faun¹ terenu na-
szej gminy. Zajêcia prowadzi³a botanik Aga-
ta Œmieja oraz ornitolog Mateusz Ledwoñ.
W watsztatch uczestniczy³o 27 uczniów.
Kierownikiem i opiekunem grupy by³a Zo-
fia Szwed. Opiekê nad uczniami sprawowa-
³y tak¿e Arleta Kania i Anna Sty³a.

M³odzie¿ mia³a zapewniony nocleg w
schronisku w Grodzisku oraz wy¿ywienie,
napoje, owoce i prowiant na wycieczkach.

Uczniowie uczestniczyli w zajêciach w
terenie, czyli w wêdrówce œcie¿k¹ eduka-
cyjn¹ przez Góry Bachowskie i spacerze po
stawach Przyrêb, gdzie obserwowano pta-
ki przez lornetki i lunety.

Zajêcia odbywa³y siê tak¿e na terenie
schroniska, podczas których uczniowie wy-
konywali zielniki z zebranych przez siebie
okazów. Zielniki te przekazano do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Przeciszowie.

M³odzie¿ oprócz zajêæ edukacyjnych
mia³a zorganizowane ognisko z pieczeniem

kie³basek i dyskotekê. Dziêki inicjatywie
prezesa Doliny Karpia Jana Kajdasa, ucznio-
wie z naszej gminy mogli nie tylko wypo-
cz¹æ, ale tak¿e pog³êbiæ wiedzê na tematy
zwi¹zane z przyrod¹ obszaru, w którym
mieszkaj¹.

Zofia Szwed
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