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Cudowne ocalenie
Dnia 6 września 1855 roku Bartłomiej Sanak z Przeciszowa 

pow. wadowicki obecnie oświęcimski w Małopolsce – wówczas 
pod zaborem austriackim – przybył na Jasną Górę i zeznał co 
następuje:

„Służąc w wojsku austriackim w 1850 roku stał z pułkiem 
w pewnej wiosce odległej o 3 mile od Medrolann we Włoszech. 
Pewnego wieczora o godzinie 8-ej spieszył z raportem z koszar do 
kwatery dyżurnego oficera. W ciemności przez nieuwagę wpadł w 
głęboki kanał o brzegach murowanych. Biedak próbował się wy-
dostać, ale nie mógł z powodu prostopadłych ścian kanału. Długo 
się w wodzie męczył, długo też płynął nie mogąc znaleźć żadnego 
występu w murze, po którym mógłby się wydostać na brzeg, ani 
też przedmiotu, którego mógłby się uczepić i tak wzywać ratunku. 
Tracił siły oraz przytomność i począł tonąć. Gdy już prawie żegnał 
się z życiem, wspomniał nagle Ojczyznę i na to najdroższe każdemu 
sercu polskiemu miejsce, Jasną Górę i zaczął wzywać na pomoc 
Maryję Częstochowską, wołając: „Królowo niebios i ziemi, Matko 
Boska Częstochowska, ratuj mnie”.

I naraz uczuł, że siły mu wróciły, rozjaśnił się umysł tak, że 
mógł swobodnie płynąć; dopłynął więc do jakiegoś słupa, które-
go uchwyciwszy się wzywał ratunku. Zaraz też zjawili się ludzie, 
którzy go z kanału bez szwanku na brzeg wydobyli. Na podzię-
kowanie tedy za cudowny ratunek na Jasną Górę przybył i Maryji 
hołd złożył”.

Na podstawie książki „Cuda i łaski zdziałane za przyczyną 
Jasnogórskiej Matki Bożej. Dawniej i Dziś”.

PROJEKTANT 
ROKU 
2007

Łukasz Fuczek zo-
stał projektantem roku 
2007. Plebiscyt 
p r z e p r o w a -
dziło forum 
i n t e r n e t o -
we  mode-
larzy kar-
tonowych 
www.kon-
radus.com. 
W zmaga-
niach brało 
udz ia ł  25 
projektan-
tów. Wyniki 
ogłoszono 6 
stycznia.

Gratuluje-
my!

(ryt)

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i  wśród przyjaciół 

oraz wesołego Alleluja 

życzą:
Wójt Gminy Przeciszów

Józef Klimczyk

Przewodniczący Rady Gminy Przeciszów

Franciszek Frączek

oraz

Redakcja “Wieści Gminy Przeciszów”
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Budżet 2008
Podczas sesji Rady Gminy w Przeciszowie, która odbyła się 

28 grudnia, przyjęto uchwałę budżetową na 2008 rok. Dochody 
gminy Przeciszów ustalono na poziomie 12 265 879 zł. Z kolei 
wydatki oszacowano na kwotę 12 830 617 zł. Deficyt budżetu, to 
suma 564 738 zł. Przychody gminy to 964 738 zł, w tym wolne 
środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu gminy wynosi 964 738 zł.Rozchody stanowią sumę 400 
tys. zł, którą w całości przeznaczono na spłatę pożyczki.

Wszystkich Czytelników zainteresowanych szczegółami dotyczącymi 
tegorocznego budżetu gminy zapraszamy na stronę internetową Urzę-
du Gminy w Przeciszowie: www.przeciszow.iap.pl

(ryt)

Nowy radny
W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Przeciszów, 

jakie odbyły się 27 stycznia w sołectwie Piotrowice, mandat rad-
nego zdobył Adam Madeja. Jego uroczyste zaprzysiężenie miało 
miejsce podczas marcowej sesji.

Nowy radny ma 59 lat. Jest rencistą, żonaty, wykształcenie za-
wodowe. Ma syna i córkę. Wśród zainteresowań wymienia pracę 
społeczną, rolnictwo i przyrodę.

Adam Madeja pragnie polepszenia stanu środowiska natural-
nego oraz jakości naszych dróg. Ponadto ważne jest według niego 
również zapewnienie stabilnego rozwoju całej gminy, kultury, 
sportu, szkolnictwa oraz opieki zdrowotnej.

(ryt)

Kompleks LKS „Przeciszovia” po remoncie.

z 
gm

in
yINWESTYCJE W GMINIE

W lutym zakończono kapitalny remont 
kompleksu zabudowań LKS „Przeciszovia” 
w Przeciszowie. W ramach prac wymienio-
no wszystkie okna, drzwi, pokrycie stropo-
dachu, wyczyszczono i pomalowano parkiet 
sali, wyremontowano szatnie i sanitariaty, 
wymieniono instalację elektryczną. Ponad-
to budynek ocieplono i pokryto tynkiem 
akrylowym. Wyremontowano również ele-
wację i pokrycie stropodachu na budynku 
garażu i budynku kasy. Inwestycja trwała 
cztery miesiące i została zrealizowana przez 
firmę „Igram” z Czańca. Koszt zadania 
wyniósł 484.100 złotych i został pokryty 
z Małopolskiego Funduszu Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich do wysokości 234.600 
zł oraz budżetu gminy.

Jak podkreśla wójt Józef Klimczyk - ta 
inwestycja jest pierwszym, ważnym krokiem 
w kierunku stworzenia w tym miejscu gmin-
nego centrum wypoczynku i rekreacji.

  

Nasza gmina otrzymała pozwolenie 
na budowę kanalizacji przy ulicy Długiej. 
Jednak największym problemem jest finan-
sowanie tej kosztownej inwestycji. W ostat-
nim czasie zadecydowano, iż aglomeracje 
do 15 tys. mieszkańców mogą się starać o 
dofinansowanie ze środków unijnych. Tak 
się niefortunnie składa, iż gmina Przeci-
szów została włączona do gminy Oświęcim, 
co praktycznie odcina ją od tego źródła do-
finansowania, gdyż samodzielnie nie może 
się starać o środki.

- Powiedziano nam, że możemy zabie-
gać o cztery miliony z Funduszu Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich lub o pożyczkę na całą 
inwestycję. Jednak problem tkwi w tym, iż 
umorzeniu podlega  45 proc. ale tylko do 
jednego miliona. Resztę należy spłacać. 
Aktualnie prowadzimy rozmowy z posłami 
i może uda nam się coś uzyskać. Co bę-
dzie z naborem dalej, to zobaczymy. Być 
może gmina własnymi siłami skanalizuje 
ulicę Oświęcimską, ale to będzie oczywi-
ście oznaczało kredyt. Chciałbym tylko 
przypomnieć, iż ten etap kanalizacji, jak 
oszacowano, będzie kosztował ok. 19 mln 
zł – zaznacza wójt Józef Klimczyk

  

W planach naszej gminy, jak już in-
formowaliśmy, pojawiła się inicjatywa 
uruchomienia schroniska młodzieżowego 
dla 42 osób. W tym celu zostanie zaadap-
towany budynek Domu Ludowego w Le-
sie. Według wójta Klimczyka naszą gminę 
odwiedza wiele osób, które nie mają gdzie 
przenocować, czy zwyczajnie odpocząć. 
Dobrym przykładem mogą być uczestnicy 
cyklicznego konkursu modelarskiego czy 
turyści, którzy na rowerze zwiedzają na-
szą miejscowość. W ramach już podjętych 
prac wymieniono drzwi i okna. W budyn-
ku zaplanowano podnieść dach. Trwają 
obecnie prace nad projektem przyszłego 
schroniska.

  

Zaplanowano remont pomieszczenia 
do rehabilitacji osób chorych w budynku 
ośrodka zdrowia. Obiekt ten wymaga kapi-
talnego remontu połączonego z adaptacją. 
Być może wraz z realizacją tego zadania 
zostanie ocieplony budynek ośrodka i po-
kryty tynkiem akrylowym.

  

Gmina podpisała umowę z firmą „Ak-
tyn” z Bielska-Białej, na mocy której zo-
stanie zaprojektowana sieć kanalizacji dla 
ulicy Szkolnej oraz Piotrowic. Koszt wyko-
nania projektu wyniesie 750 tys. zł.

  

Jeszcze w tym roku ma być wymie-
niona nawierzchnia na drodze krajowej 
nr A44 na długości przebiegającej 
przez naszą gminę. Ogółem odcinek 
przeznaczony do wymiany prowa-
dzi od dworca fabrycznego aż po 
Lipki. Przy czym należy pamiętać, 
iż na budowę nowych chodników 
i remont już istniejących na całej 
długości drogi inwestor przeznacza 
trzy lata.

  

Krakowskie Zakłady Eksplo-
atacji Kruszywa SA otwierają żwi-
rownię na terenie gminy Oświęcim, 
gdzie wykupiły tereny pastwisk na 
Stawach Monowskich. Dojazd do 

tych terenów będzie się odbywał po drodze 
gminnej Przeciszowa.

  

Pomimo przeznaczonych środków fi-
nansowych nie udało się wyremontować 
potoku Młynówka. Nikt z potencjalnych 
inwestorów nie zgłosił się do realizacji tego 
zadania. Być może w tym roku zaintereso-
wanie będzie większe.

  

Gmina zakupiła dla ośrodka zdrowia 
aparat do badania EKG. Jego cena zamknę-
ła się w kwocie 11 tys. zł.              (ryt)

Być może już niebawem rozpocznie 
działalność w naszej gminie orkiestra dęta. 
Od kilku tygodni młodzież spotyka się 
na teoretycznych zajęciach. Nad całością 
przedsięwzięcia czuwa kapelmistrz Roman 
Mołdawa. Ostatnio prowadził on orkiestrę 
dętą w Zatorze. Część instrumentów dla 
członków przyszłej orkiestry już jest, wy-
starczy jedynie uzupełnić braki. Orkiestra 
dęta istniała w naszej gminie przed II wojną 
światową. W latach 90. podjęto próbę jej 
reaktywacji. Przez krótki czas prowadził ją 
kapelmistrz Jan Momot. Opiekunem naszej 
przyszłej orkiestry jest sołtys Przeciszowa 
Jan Kozób.   
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Na biwaku

Zdrowo i sportowo

Odnowiono kaplicę Kartka Wielkanocna
Gminna Biblioteka Publiczna w Przeci-

szowie po raz drugi zorganizowała konkurs 
plastyczny na Kartkę Wielkanocną. Zma-
gania konkursowe adresowano do uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjum oraz pod-
opiecznych Fundacji im. Brata Alberta w 
Lesie. Rozstrzygnięcie nastąpi po Świętach 
Wielkanocnych.

EK

Nowego wyglądu nabrała wyremonto-
wana kaplica cmentarna w Piotrowicach. 
Koszt zrealizowanego zadania wyniósł ok. 
180 tys. zł. W ramach inwestycji zostaną 
jeszcze wykonane osadniki. Ponadto zamó-
wiono na potrzeby kaplicy ławki, katafalk 
oraz ołtarz.

W kaplicy znajduje się obraz, który 
ufundował gospodarz cmentarza Kazimierz 
i Jacek Wędrzyk. 

Na terenie cmentarza zaplanowano 
podcięcie lip, konserwację ogrodzenia i 
wyburzenie śmietnika. W przyszłości zo-
stanie położona na alejce cmentarnej nowa 
nawierzchnia.

(ryt)

Od wielu już lat instruktorzy z Hufca Zator organizowali dla harcerzy zimowiska 
w czasie ferii zimowych. W tym roku wynikły problemy natury organizacyjnej, co 
niestety poskutkowało tym, że niebyło zimowiska. Jednak na to znalazł się sposób.

Według starego porzekadła - „jak się 
nie ma co się lubi to się lubi co się ma” – 
opiekunowie drużyn działających na terenie 
gminy Przeciszów zorganizowali wspólny, 
dwudniowy biwak dla gromady zuchowej 
„Wesołe Promyki” i drużyny starszoharcer-
skiej „Wagabunda”.

Biwak pod hasłem „Jak to zdrowo na 
sportowo” był pretekstem do odciągnięcia 
naszych zuchów i harcerzy od telewizorów 
i komputerów, które niestety coraz częściej 
stanowią dla nich jedyną rozrywkę. Co 
prawda mieliśmy do dyspozycji zaledwie 
dwa dni (5 i 6 luty), jednak ilość zaplano-
wanych atrakcji mogła spokojnie starczyć 
na dłuższy biwak. 

Pierwszego dnia, po przybyciu na miej-
sce biwaku, czyli budynku szkoły na Pod-
lesiu (wielkie podziękowania dla dyrekcji 
za udostępnienie sal), uczestnicy zostali 
podzieleni na zastępy. Każdy z zastępów, 
po apelu, od razu przystąpił do przydzie-
lonych zadań. Jednak te nie były łatwe i 
wymagały twórczego myślenia, gdyż nie 
tak prosto wymyślić ciekawą i chwytliwą 
nazwę zastępu, do tego ułożyć piosenkę 
zagrzewającą do boju podczas rozgrywek 
i wreszcie przygotować dwie dyscypliny do 
rozegrania. Na obiad zuchy i harcerze szli 
z wilczym apetytem – wymęczeni przez 
2,5-godzinne zawody na sali gimnastycz-
nej. Nieistotne było kto wygrał, ale to, że 
wszyscy świetnie się bawili. Najciekawszą 
dyscypliną było „przedmuchanie” na drugą 
stronę sali gimnastycznej wyciętej z papieru 
rybki – co wymyśliły zuchy. 

Jako że był to biwak harcerski nie mo-
gło zabraknąć typowych zajęć metodyczno-
programowych. Zuchy malowały zdobyte 

sprawności, a harcerze, korzystając z sali 
informatycznej, wypracowali wspólnie po-
mysły na udoskonalenie witryny interneto-
wej swojej drużyny (UWAGA! Już wkrótce 
całkiem odświeżona strona!).

Późnym wieczorem, po kolacji, pląsy, 
piosenki i zabawy zagościły podczas sta-
łego elementu wielu biwaków – kominku. 
Zmęczeni wieloma atrakcjami, biwako-
wicze położyli się spać. Nie wiedzieli, że 
organizatorzy (hm Jolanta Szymonek, dh 
Ilona Sanak, sam Marta 
Szymonek, pwd Rafał 
Smurzyński i ćw Woj-
ciech Kaźnica) przygo-
towywali dla nich demo-
niczną (Tak! Demonicz-
ną!) niespodziankę. Coś 
na co zawsze się czeka na 
biwakach, czyli grę noc-
ną. Dh Marta obmyśliła 
wcześniej szczegółowo 
zasady, tak więc podczas 
„GRY BARDZO NOC-
NEJ”, zuchy i harcerze w 
wygaszonej szkole spo-

tkali na swej drodze Wampira, Netoperka, 
Mumię, Upiora i Zjawę. Charakteryzacja i 
stroje sprawiły, że ta gra na pewno będzie 
długo pamiętana (a zwłaszcza dh Wojtek 
jako przerażający wampir).

Środę zaczęliśmy od zajęć metodycz-
nych – zuchy przygotowywały wizytówkę 
swojej gromady, a harcerze przypomnieli 
sobie znaki patrolowe i wiedzę z zakresu 
terenoznawstwa. Pozostały, przedpołu-
dniowy czas spędziliśmy z zaproszonymi 
gośćmi – podopiecznymi Fundacji im. 
Brata Alberta z Lasu. Rozegrano niezwy-
kle zacięty mecz siatkówki, oraz zawody w 
mieszanych składach. Było to już kolejne 
spotkanie dzieci z naszej szkoły z pod-
opiecznymi Fundacji. Jak zwykle wszyscy 
świetnie się bawili i już nie mogą się do-
czekać kolejnych rozgrywek! 

Po wspólnym posiłku, a następnie poże-
gnaniu gości, uczestnicy biwaku mieli ok. 
pół godziny na nabranie sił do ostatnich na 
tym biwaku zajęć. Dzięki HO Grzegorzowi 
Piaseckiemu udało się pozyskać dwóch in-
struktorów sztuk walki do przeprowadzenia 
przykładowego treningu. Każdy uczestnik 
skończył te zajęcia znajomością jakiegoś 
prostego pokazowego układu. W ten sposób 
zakończyliśmy nasz sportowy biwak. 

pwd RS

Dh Wojtek  jako przerażający wampir.
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ZakońcZono projekt

Dwie rodziny z Piotrowic otrzymały 
Srebrne Medale Za Zasługi dla Obronności 
Kraju. Wyróżnieni to: Danuta i Stanisław 
Frączek, których synowie Mariusz, To-
masz i Łukasz pełnili zasadniczą służbę 
wojskową a także Bogumiła i Edward 
Rokita, których synowie Adam, Michał i 
Łukasz również pełnili zasadniczą służbę 
wojskową.

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie, 
jako jedna z 46 szkół Małopolski brała udział w projekcie profi-
laktycznym „Akademia Misia Ratownika”. Uczniowie klas I-III 
SP uczestniczyli w 12. zajęciach warsztatowych prowadzonych 
przez nauczycielki kształcenia zintegrowanego: Aneta Kalisz, 
Urszula Englert i Urszula Daczyńską.

Dzieci nauczyły się przede wszystkim radzić sobie w  sytu-
acjach trudnych, jakie mogą zdarzyć się w szkole, w drodze do 
szkoły, w domu, gdy zostaną same. Uczniowie spotkali się z mł.asp. 
Arkadiusz Skowronem z Komendy Powiatowej Policji w Oświę-
cimiu i z mł. asp. Andrzej Krzanakiem z komisariatu policji w 
Zatorze, oraz z mł. kpt. Ryszard Dudkiem z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. 

Dzieci przebadano pod kątem sprawności wzroku, słuchu za 
pomocą testu dźwiękowego, a pedagog szkolny Joanna Momot 
sprawdził lateralizację. Na specjalnych zajęciach higienistka 
szkolna zapoznała uczniów z podstawowymi zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Głównym celem tych wszystkich działań było 
zredukowanie ilości wypadków z udziałem dzieci.

We wtorek, 4 marca odbył się uroczysty, podsumowujący 
apel, który zakończył naukę w Akademii. Klasa II miała krót-
ki występ artystyczny, na którym głównym bohaterem był Miś 
Ratownik – maskotka. Później zaproszeni policjanci wręczyli 
uczniom dyplomy.

Obszerna informacja o całym projekcie jest dostępna na stro-
nie internetowej Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w 
Przeciszowie w zakładce Akademia Misia Ratownika www.zs-
przeciszow.iaw.pl.

ak

Od 11 lutego działa Koło w Przeciszo-
wie Towarzystwa Turystyki Rowerowej 
„Cyklista” z Przecieszyna. Nasz oddział 
rozpoczął działalność z inicjatywy pa-
sjonatów turystyki rowerowej. Osobą, 
która szczególnie zabiegała o powstanie 
Koła był Jan Kajdas. Członkowie naszego 
„Cyklisty” spotykają się raz w tygodniu w 
Domu Kultury w Przeciszowie. Wszyscy 
zainteresowani mogą pobrać deklaracje i 
w sposób zorganizowany zacząć jeździć 
na rowerze.

Obecnie Koło tworzy dziewięć osób 
z grupy inicjatywnej oraz jedenastu ju-
niorów, uczniów gminnego gimnazjum. 
Najmłodsi cykliści są już szkoleni przez 
trenera Piotra Śliwińskiego.

Według założeń Koło w Przeciszo-
wie ma propagować turystykę rowerową 
i czynny wypoczynek. Wśród deklarowa-
nych celów nowej organizacji znalazło się 
wyznaczanie nowych ścieżek rowerowych 
w naszej gminie, organizowanie rajdów, co-

niedzielne wycieczki rowerowe do różnych 
miejscowości, m.in. do Wadowic, Inwałdu 
czy Krakowa. 

Już pięć osób z naszej gminy zgłosiło 
swój udział w wycieczce rowerowej do 
Rzymu. Podobnie jest w przypadku wy-
prawy na Bornholm. Tam pociąg zawozi 
rowerzystów do Świnoujścia, następnie 
promem na wyspę, a tam przez tydzień 
uczestnicy jeżdżą na rowerze po zacisznych 
drogach Bornholm.

Zapraszamy!
(ryt)

Uhonorowani rodzice otrzymali 
dyplomy od wójta i Rady Gminy 
Przeciszów oraz medale, które wrę-
czył pułkownik Waldemar Syczuk i 
sierżant sztabowy Bogusław Joniec 
z Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Oświęcimiu.

(ryt)

Uczestniczka projektu  odbiera dyplom.
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DLa SZkoŁy i GMiny

BOGDAN CUBER – Urodził się w roku 1957 
w Dąbrowie Górniczej. Ukończył historię na 
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Po studiach pracował 
w Państwowej Inspekcji Handlowej w Katowi-
cach, a następnie jako nauczyciel historii w 
szkole podstawowej w Olkuszu. W roku 1983 
przeniósł się z rodziną do Piotrowic. Wraz z 
żoną rozpoczął pracę w tamtejszej szkole. 
Uczył wychowania fizycznego, a jego żona 
historii. W 1992 objął stanowisko dyrektora 
szkoły, które piastuje do chwili obecnej, będąc 
jednocześnie nauczycielem historii. Przez lata 
dał się poznać jako znakomity gospodarz, z 
dobrym skutkiem prowadził rozbudowę szko-
ły. Na uwagę zasługuje jego zainteresowanie 
sportem. Przed laty ćwiczył w akademickich 
klubach sportowych, preferując piłkę nożną, 
lekką atletykę oraz grę w badmintona. Fa-
scynacja sportem pozostała mu do dziś w 
okresie jesienno-zimowym gra w piłkę halową. 
Pasjonuje się historią, dużo czyta, szczególnie 
książki historyczne i przygodowe. W kręgu jego 
zainteresowania pozostaje także turystyka. W 
ramach istniejącego przed laty koła turystycz-
nego przy ZNP w Bielsku-Białej organizował 
wycieczki w Beskidy i kilkudniowe wyjazdy 
po Polsce. Był także jednym z organizatorów 
wycieczek trampingowych po Europie. Zwiedził 
między innymi Grecję, Włochy, Skandynawię, 
był w Petersburgu. Dziś najchętniej wyrusza z 
żoną na wędrówki piesze po Beskidach i Ta-
trach. Jak sam przyznaje, jego ulubionym miej-
scem jest Babia Góra, na której bywa kilka razy 
w roku. W klubie sportowym w Piotrowicach, w 
którym jest obecnie członkiem zarządu, działa 
od 1989 roku. W tym to roku utworzono sekcję 
juniorów a następnie trampkarzy. Przez 10 lat 
trenował wiele drużyn, które odnosiły liczne 
sukcesy sportowe. Obecnie klub jest powiąza-
ny ze szkołą w Piotrowicach, a jego zawodnicy 
korzystają z nowoczesnej sali gimnastycznej. 
Karierę samorządową rozpoczął w roku 1988, 
gdy został wybrany radnym gminy Przeciszów. 
W roku 1994 wystartował ponownie w wybo-
rach do Rady i został nie tylko radnym, ale 
również członkiem Zarządu Gminy Przeciszów. 
W tym czasie przewodniczył Komisji Edukacji, 
Zdrowia, Spraw Społecznych i Sportu, działa-
jącej przy Radzie. W roku 1998 zdobył mandat 
radnego powiatu oświęcimskiego. W kolejnej 
kadencji również został radnym powiatowym, 
jak i etatowym członkiem Zarządu Powiatu w 
Oświęcimiu. Pomimo bardzo dobrego wyniku 
w ostatnich wyborach samorządowych nie 
uzyskał mandatu radnego powiatowego. Jest 
żonaty i ma dwie dorosłe córki. Najstarsza jest 
pedagogiem, a najmłodsza córka poszła w śla-
dy rodziców i została nauczycielem historii.

BOGDAN CUBER – Urodził się w roku 1957 

Wywiad z Bogdanem Cuberem dyrektorem Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach
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- Pochodzi Pan z Dąbrowy Górni-
czej. Co sprawiło, że przyjechał Pan z 
rodziną do Piotrowic i osiadł na stałe w 
naszej gminie?

Rzeczywiście, urodziłem się i mieszka-
łem w Dąbrowie Górniczej. To właśnie z 
Zagłębia pochodzi moja rodzina i rodzina 
mojej żony. Po studiach pracowałem w 
Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, 
a następnie podjąłem pracę w Olkuszu jako 
nauczyciel. Moja córka zaczęła chorować 
na anginę. Po wielu wizytach u różnych 
lekarzy podjęliśmy decyzję, za namową 
jednego z nich, aby zmienić klimat, bo ten 
panujący w Zagłębiu nie sprzyjał zdrowiu 
dziecka. Tak też się stało. W rektoracie na 
Uniwersytecie Śląskim znaleźliśmy ofertę 
pracy dla nauczycieli w gminie Przeciszów, 
a konkretnie w szkole w Piotrowicach. Po 
naszej tam wizycie zadecydowaliśmy o 
przenosinach całej rodziny, choć decyzja 
nie była dla nas łatwa. Miało to miejsce w 
roku 1983 i od tego czasu mieszkamy w 
Piotrowicach, gdzie otrzymaliśmy miesz-
kanie w Domu Nauczyciela i podjęliśmy 
pracę w szkole w Piotrowicach. Moja żona 
uczyła historii a ja wychowania fizyczne-
go. W 1986 roku otrzymałem propozycję 
objęcia stanowiska dyrektora w szkole w 
Dąbrowie Górniczej (placówki liczącej 
1500 uczniów). Żona była jednak prze-
ciwna wyjazdowi, bo musze przyznać, że 
klimat Piotrowic bardzo dobrze wpłynął na 
stan zdrowia mojej córki, gdyż przestała tak 
często chorować. Podjętej przez nas decy-
zji o pozostaniu w Piotrowicach nigdy nie 
żałowaliśmy i nie żałujemy.

- Jak Pan, jako osoba przybyła z ze-
wnątrz, ocenia mieszkańców Piotrowic 
i szerzej całej gminy Przeciszów? Czy 
został Pan życzliwie przyjęty?

W Piotrowicach spotkałem się z bardzo 
dobrym przyjęciem Szybko zostałem za-
akceptowany przez społeczność, podobnie 
jak cała moja rodzina. Otrzymałem miesz-
kanie, pracowałem w szkole i chciałem 
działać na rzecz, już mojej, miejscowości. 
Jako nauczyciel wychowania fizycznego 
prowadziłem szkolny klub sportowy, w 
którym zawodnicy zaczęli osiągać bardzo 
dobre wyniki, pomimo że wówczas nie było 
ku temu sprzyjających warunków lokalo-
wych. Ponadto organizowałem wycieczki 
turystyczne. Jako nauczyciel dawałem z 
siebie wszystko. Nie występowały żadne 
konflikty i bardzo szybko znalazłem sobie 
znajomych. Muszę przyznać, że poznałem 
wielu wspaniałych ludzi, którzy działali na 
rzecz naszej miejscowości i sprawdzali się 
w tej społecznej działalności. Od samego 
początku włączyłem się w pracę na rzecz 
wsi. Przez lata już jako dyrektor szkoły w 
Piotrowicach byłem mocno zaangażowany 
w rozbudowę placówki. 

- Proszę poddać ocenie relacje po-
między Piotrowicami a Przeciszowem. 

Czy są widoczne antagonizmy pomiędzy 
mieszkańcami obu sołectw? Pytam dlate-
go, ponieważ jestem ciekaw opinii osoby, 
która przybyła z zewnątrz.

Faktem jest to, że istniały i nadal istnieją 
pewne antagonizmy pomiędzy mieszkań-
cami Piotrowic i Przeciszowa. Nasiliły 
się one szczególnie na początku lat 90., 
kiedy to rozważano odłączenie Piotrowic. 
Jednak pragnę podkreślić, iż Przeciszów i 
Piotrowice potrafią współpracować czego 
przykładem są znakomite relacje pomiędzy 
klubami sportowymi czy szkołami. Istnieje 
jednak pewna grupa kilku osób, która pod-
syca złe nastroje i ma w tym swoje party-
kularne interesy. Jednak, moim zdaniem, 
należy współpracować i łączyć, a nie dzielić 
i dążyć do konfrontacji.

- Od 1992 roku rozpoczęła się rozbu-
dowa szkoły w Piotrowicach. Zbiegło się 
to z momentem, gdy został Pan dyrekto-
rem. Proszę przybliżyć czytelnikowi ten 
okres Pana działalności.

Pierwszy etap rozbudowy szkoły roz-
począł się w roku 1992, przy czym projekt 
został zatwierdzony przez Radę w roku 
1988 lub 1989. Po zakończeniu gazyfikacji 
wsi pozostały pewne pieniądze, za które 
zakupiono materiał budowlany. Powołano 
komitet rozbudowy szkoły, jednak prace 
nie rozpoczęły się z uwagi na zmiany, ja-
kie wówczas zachodziły w naszym kraju. 
Już jako dyrektor, aktywnie włączyłem 
się w prace związane z rozbudową szkoły. 
Po roku inwestycji wybudowaliśmy nowe 
skrzydło z klasami oraz kotłownią. Następ-
nie przyszedł czas na drugi etap zadania, w 
ramach którego wykonaliśmy nadbudowę 
szkoły i wybudowaliśmy salę gimnastycz-
ną, którą oddano do użytku w 1999 roku. 
Wykonano także elewację budynku szkoły, 
a w jej gmachu znalazło się miejsce na sto-
łówkę i szatnie.

- Na jakim etapie znajduje się obecnie 
rozbudowa szkoły?

Właściwie rozbudowa szkoły w Pio-
trowicach została już zakończona. Do 
wykonania pozostało jeszcze ogrodzenie, 
budowa parkingu i dużego boiska sporto-
wego do piłki nożnej. Tak się składa, że 
sala gimnastyczna szkoły posiada dosko-
nałe zaplecze dla działającego w Piotro-
wicach klubu sportowego. W przyszłości 
z boiska mogliby korzystać również jego 
członkowie. Pierwotny plan budowy sali 
gimnastycznej przewidywał, że będzie to 
sala o długości 24 metrów, bez widowni. 
W trakcie rozbudowy szkoły doprowadzi-
łem do zmian w tym projekcie, przez co 
wydłużono sale o 6 metrów, dobudowano 
widownię, osobną klatkę schodową, tak, 
aby było także wejście od strony przyszłego 
boiska. Problemem do rozwiązania, przed 
którym obecnie stoimy, jest zakup działki 
pod boisko. Pieniądze na ten cel szkoła 
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już zarezerwowała. Czekamy jedynie na 
decyzję władz gminy. Być może kiedyś, 
przy szkole powstanie centrum rekreacyj-
no-kulturalne. Wtedy byłoby miejsce na 
organizowane festyny. Jako dyrektor szkoły 
w Piotrowicach chciałbym dokończyć tę 
inwestycję, wówczas spełniłoby się moje 
marzenie. 

- Na co zwracał Pan uwagę będąc 
radnym gminnym i co udało się Panu w 
tym czasie zrealizować?

W trakcie mojej drugiej kadencji w Ra-
dzie Gminy Przeciszów byłem członkiem 
zarządu. Był to okres, gdy tworzyła się 
nowa sieć szkół w naszej gminie. Po wielu 
perypetiach doszło do utworzenia trzech 
szkół podstawowych i trzech gimnazjów. 
Byłem w tym okresie przewodniczącym 
Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Spo-
łecznych i Sportu, co w efekcie spowodo-
wało, że byłem mocno zaangażowany w 
pracę nad tym zagadnieniem. Ponadto dba-
łem o drogi gminne. W latach 1994-1998 
wykonano wiele remontów dróg, które do 
dziś nam dobrze służą. Energicznie zabie-
gałem o środki finansowe dla oświaty, a w 
szczególności dla szkoły w Piotrowicach. 
Gmina nie mogła samodzielnie sprostać 
ciężarowi finansowania rozbudowy szko-
ły. Dzięki między innymi moim zabiegom 
pozyskano pieniądze na rozbudowę z Ku-
ratorium Oświaty w Bielsku-Białej, Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 
w Warszawie, Fundacji “Oświata”, Urzędu 

Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie ( 
z Totalizatora Sportowego), Urzędu Wo-
jewódzkiego w Krakowie (kontrakt wo-
jewódzki), Programu Banku Światowego 
„Aktywizacja Obszarów Wiejskich”, 1% 
rezerwy subwencji oświatowej.

- Na uwagę zasługuje także pańska 
działalność w samorządzie powiatowym. 
Dwukrotnie został Pan radnym Rady 
Powiatu w Oświęcimiu, a przez jedną 
kadencję był Pan członkiem Zarządu 
Powiatu w Oświęcimiu. Co w tym czasie 
udało się Panu zdziałać na rzecz naszej 
gminnej społeczności?

Jako radny powiatowy dbałem przede 
wszystkim o drogi powiatowe w naszej 
gminie. Mamy takie dwie drogi w Piotrowi-
cach a jedna w Przeciszowie. Przez ostatnie 
lata wyremontowano sporo odcinków dróg, 
choć trzeba pamiętać o tym, iż gmina party-
cypowała w kosztach każdej z wykonanych 
inwestycji. Przykładem może być ulica An-
drychowska w Piotrowicach remontowana 
w trzech etapach. Podobnie było z drogą 
relacji Przeciszów – Las - gmina Oświęcim. 
Ponadto zajmowałem się konserwacją i 
regulacją rowów, potoków (Bachórz, Ma-
cocha). Byłem zaangażowany w prace na 
drodze A44, a szczególnie budowę dwóch 
mostów na Bachorzu i Łowiczance. Wielo-
krotnie zajmowałem się sprawami dotyczą-
cymi komunikacji w naszej gminie. Dzięki 
moim zabiegom uruchomiono trasę Zator 
– Piotrowice – Przeciszów – Las – gmina 

Oświęcim – Oświęcim. Nadal utrzymują się 
jednak problemy komunikacyjne, które wy-
stępują szczególnie w weekendy i wieczory. 
Myślę, że to zadanie należy jak najszybciej 
rozwiązać. Jako radny powiatowy starałem 
się również pomagać w rozwiązywaniu 
codziennych problemów. Nie odmawiałem 
nikomu pomocy. O pomoc zwracali się 
mieszkańcy gminy Przeciszów i nie tylko. 
Spotykałem się z nimi w domu, pracy, biu-
rze, które przez pewien czas znajdowało się 
w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie. 
Telefon dzwonił do późnych godzin wie-
czornych. Obecnie również ludzie zgłaszają 
się do mnie w wielu sprawach, choć nie 
pełnię funkcji radnego. Pomagam im, jak 
mogę, korzystając z doświadczenia, które 
zdobyłem przez wiele lat działalności.

- Czy będzie Pan startował w najbliż-
szych wyborach samorządowych?

Myślę, że wystartuję do powiatu, ale 
już z lepszym skutkiem, niż ostatnio. Choć 
miałem bardzo dobry wynik, czyli piąty w 
powiecie, nie udało mi się zdobyć mandatu. 
Winę za ten stan rzeczy ponosi blokowanie 
list. Obecnie jestem bardzo zaangażowany 
w pracę partyjną. Stoję na czele powiato-
wych struktur SLD i staram się zmienić 
oblicze tej partii. Jestem zwolennikiem 
SLD, a nie LiD-u. Nasze ugrupowanie po-
winno powrócić do swoich korzeni, czyli 
lewicowości.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka

Członkowie Związku Emerytów i Rencistów z Piotrowic uczestniczyli 19 stycznia w pielgrzymce do klasztoru bernardynów 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, Bazyliki Mniejszej p.w. Ofiarowania NMP i kościoła p.w. Piotra Apostoła w Wadowicach.

W klasztorze bernardynów podziwialiśmy przepiękną rucho-
mą Szopkę Bożonarodzeniową. Centrum szopki zajmuje żłóbek z 
Dzieciątkiem, wokół panorama miasta (być może Betlejem) z jego 
mieszkańcami, wykonującymi różne, codzienne czynności.

O godzinie 12.00 wraz z innymi grupami pielgrzymkowymi, 
zgromadziliśmy się przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, by uczestniczyć we mszy świętej. Przed mszą, 
połączyliśmy się duchowo z papieżem Benedyktem XVI, od-
mawiali wspólną modlitwę Anioł Pański. Sprawujący mszę św. 
ksiądz przywitał m.in. grupę pielgrzymów z parafii Nawiedzenia 
NMP w Piotrowicach i polecił w modlitwie przedstawione przez 
nas intencje. Po zakończeniu mszy pożegnaliśmy Matkę Boską 
Kalwaryjską i udaliśmy się do Wadowic.

W Wadowicach zatrzymaliśmy się przy kościele p.w. Piotra 
Apostoła. Kościół ten ufundowali wierni jako wotum wdzięczno-
ści Matce Boskiej za Wielkiego Rodaka Jana Pawła II i ocalenie 
Go z zamachu w 1981 r. Tu również modlimy się i oglądamy 
przepiękną Szopkę Bożonarodzeniową. Żłobek z Dzieciątkiem, 
anioły o zmieniających się kolorach skrzydeł górujące nad żłób-
kiem, postacie ludzi przy różnych codziennych pracach, tańczącą 
góralską parę, bardzo dużo różnych zwierząt, nad którymi czuwa 
figura św. Franciszka z gołębiami na dłoniach – to szopka, którą 
podziwiamy.

Żegnamy kościół, ale jeszcze nie odjeżdżamy. Jedna z uczest-
niczek pielgrzymki zachęca do zwiedzenia Drogi Krzyżowej, 
znajdującej się obok kościoła, a ufundowanej przez wiernych na 
25-lecie pontyfikatu Jana Pawła. Zwiedzamy pięknie wykonaną 
Golgotę i posągi Świętych. Szczególnie urzeka nas rzeźba w ko-
narze drzewa przedstawiająca twarze 12 apostołów.

Następnie jedziemy Do Bazyliki Mniejszej i Domu Papieża w 
rynku Wadowic. Chylimy głowy przed figurą Jana Pawła II znaj-
dującą się przy Bazylice. Odwiedzamy Bazylikę i Dom Papieża.

Pełni wrażeń, wzmocnieni wiarą i nadzieją , szczęśliwi wra-
camy do Piotrowic.

Pielgrzymkę upamiętniła dla nas Anna Wilgocka wykonując 
wiele zdjęć za co jej pięknie dziękujemy.

Bezpieczeństwo i komfort podróży zapewnił bardzo wygodny 
i schludny autokar p. Cieślików z Piotrowic i jego kierowca Stani-
sław Gancarczyk. Właścicielom autokaru i panu kierowcy emeryci 
również serdecznie dziękują.

K. WierzbińskaK. Wierzbińska
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karnawał dla przedszkolaków
Na sali widowiskowej Domu Kultury w Przeciszowie bawiły się 2 lutego dzieci z 

Przedszkola w Przeciszowie. Na sali rozbrzmiewały dźwięki muzyki zespołu Elektron. 
Do wspólnej zabawy zapraszała rodzina Szostków z Oświęcima.

Złote Usta
Jeszcze w ubiegłym roku, 14 grudnia 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Groj-
cu odbył się Konkurs Pięknego Czytania 
„Złote Usta” oraz spotkanie autorskie 
z pisarzem powieści dla dzieci i młodzieży 
Kazimierzem Szymeczko.

Konkurs miał charakter międzygminny 
- rywalizowały w nim dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych z gmin: Przeciszów, 
Polanka Wielka i Oświęcim. Jury konkur-
su, w skład którego weszli: Stanisława 
Niedziela, Kazimierz Szymeczko, Kata-
rzyna Chowaniec-Bakalarska, Krystyna 
Dusik oraz Agata Wiśniowska, nagrodziły 
następujące osoby: I miejsce – Karolina 
Nowak - Grojec, II miejsce – Andżelika 
Babiarczyk- Głębowice, III miejsce: Anita 
Pilchem – Babice, Monika Konik – Prze-
ciszów, Anna Sikora – Polanka Wielka. 
Ponadto wyróżnienie otrzymała Klaudia 
Kowalczyk z Grojca. W zmaganiach kon-
kursowych brało udział 22 uczniów, którzy 
czytali fragmenty powieści Kazimierza 
Szymeczko.

Z naszej gminy udział w konkursie wzię-
li: z Piotrowic – Ewa Tobiczyk, Krzysztof 
Antecki, Martyna Frączek, z Przeciszowa 
– Martyna Patyk, Ilona Michałek i Monika 
Konik. Po zakończeniu konkursu dzieci 
miały możliwość rozmowy z Kazimierzem 
Szymeczko, a także otrzymania autografu 
od popularnego pisarza.

EK

Dzieci z Przedszkola w Przeciszowie – Podlesiu bawiły się na zabawie karna-
wałowej zorganizowanej 25 stycznia przez Radę Rodziców. Bal dla najmłodszych 
odbył się w sali gimnastycznej szkoły Podstawowo-Gimnazjalnej im. Jana Pawła II 
w Przeciszowie – Podlesiu.

Przedszkolaków, ich bliskich, jak i 
całe grono pedagogiczne bawił zespół 
„Diagram”.

Tańce były przeplatane konkurencjami 
m.in. tańcem z balonem, konkursem piosen-
ki. Każda z nich cieszyła się powodzeniem 
wśród dzieci zwłaszcza, że za każdym ra-
zem mogły one zdobyć ciekawe nagrody.

Jak na bal karnawałowy przystało wy-
brano również Królową Balu (Wiktoria 
Sanak) i Króla Balu (Dominik Wasik), po 
czym nastąpiła ich koronacja.

Zabawę zakończył pokaz artystycz-
ny przedszkolaków, przygotowany przez 
wychowawczynie, podczas którego dzieci 
zaprezentowały swoim bliskim zdobyte 
umiejętności.

Dzieci wychodziły z balu nie tylko 
z otrzymanym na pamiątkę prezentem i 
nagrodami, ale przede wszystkim z uśmie-
chem na twarzy i pełne zadowolenia.

Rada Rodziców Przedszkola w Prze-
ciszowie-Podlesiu w imieniu wszystkich 
dzieci jeszcze raz serdeczne dziękuje spon-
sorom balu: wójtowi gminy Przeciszów Jó-
zefowi Klimczyk, Annie Kot, kierownikowi 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Marzenie Adamik, 
Magdzie Baranowskiej.

Gorące podziękowania składamy na 
ręce Marii Kajdas, dyrektor szkoły Pod-
stawowo-Gimnazjalnej w Przeciszowie-
Podlesiu im. Jana Pawła II za życzliwość 
i udostępnienie sali gimnastycznej oraz 

sprzętu nagłaśniającego. Dziękujemy rów-
nież uczniom tej szkoły w osobie Bogdana 
Wałęgi, Pawła Jamróz, Wojtka Bryły za 
jego obsługę.

Dziękujemy również dyrektor Józefie 
Olejarz oraz całemu gromu pedagogiczne-
mu za pomoc w organizacji balu.

Dziękujemy Zofii Balon za użyczenie 
kuchni oraz wszystkim rodzicom, którzy 
przyczynili się do organizacji balu karna-
wałowego i okazali pomocną dłoń.

Rada Rodziców

Dyrektor przedszkola Józefa Olejarz i 
wychowawczynie: Bogusława Krawczyk, 
Renata Górska, Bernadeta Cholewka, Mo-
nika Panek, stażystka Barbara Stokłosa 
zorganizowały i przeprowadziły cieka-
we konkursy z nagrodami, zakupionymi 
przez Radę Rodziców. Nauczycielki wraz 
z dyrektor znakomicie bawiły wszystkie 
pociechy. Do wspólnych tańców i śpiewu 
przyłączyli się też rodzice przedszkolaków. 
Rada Rodziców okazała pomoc w zorgani-
zowaniu pysznego poczęstunku.

Dziękujemy wszystkim za duży wkład 
pracy. Przede wszystkim dyrektor za stwo-
rzenie miłej atmosfery, świetnej zabawy, 
wychowawcom za wysiłek w przeprowa-
dzeniu atrakcyjnych konkurencji i zaanga-
żowanie w pracę. 

Dziękujemy Radzie Rodziców, paniom: 
Bury, Jakóbczyk, Sroka, Przystał oraz całe-
mu personelowi obsługi przedszkola; wszy-
scy oni przyczynili do udanej zabawy.

n
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Mały Mistrz Ortografii
W Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjal-

nych w Przeciszowie 6 marca odbył się gmin-
ny etap Konkursu „Mały Mistrz Ortografii”. 
Uczestniczyli w nim uczniowie z klas II i III 
szkół podstawowych z naszej gminy. Rozwią-
zując zadania konkursowe musieli oni wykazać 
się znajomością zasad ortografii, oraz zmierzyć 
z różnymi łamigłówkami (rebusy, zagadki, wy-
kreślanki, itp.).

Laureatami, którzy zakwalifikowali się do 
powiatowego etapu konkursu zostali: Weroni-
ka Seremet (kl.II), Izabella Jarząb i Magdalena 
Zawojska (kl.III) z ZSP-G w Przeciszowie 
–Podlesiu; Monika Pieczonka (kl.II) z ZSP-G w 
Piotrowicach, Katarzyna Momot (kl.II), Tomasz 
Fronczyk (kl.III) z ZSP-G w Przeciszowie.
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eSUKCESY NIE TYLKO UCZNIÓW

Turniej  BRD w Piotrowicach

28  lutego w Zespole Szkół Pod-
stawowo-Gimnazjalnych w Pio-
trowicach odbył się Turniej Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Wzięło w nim udział 6 drużyn. 

Po zakończeniu rywalizacji klasy-
fikacja drużynowa przedstawiała się 
następująco:

-I miejsce   Gimnazjum nr1 w Przeci-
szowie,

-II miejsce  Gimnazjum w Podolszu, 

-III miejsce Gimnazjum nr2 w Piotro-
wicach,

-IV miejsce Gimnazjum w Osieku,

-V miejsce  Gimnazjum nr3 w Przeci-
szowie-Podlesiu,

-VI miejsce Gimnazjum nr1 w Brzesz-
czach,

W klasyfikacji indywidualnej pierw-
sze trzy miejsca zajęli następujący za-
wodnicy:

 -I miejsce    Michał Mendyk (Gimna-
zjum w Przeciszowie),

 -II miejsce   Mariusz Gagracz (Gimna-
zjum w Piotrowicach),

 -III miejsce  Grzegorz Kobylański 
(Gimnazjum w Przeciszowie).

n

Kuratorium Oświaty w Krakowie 
ogłosiło listy finalistów tegorocznych 
olimpiad przedmiotowych. Uczniowie 
klasy III gimnazjum  Zespołu Szkół 
Podstawowo – Gimnazjalnych w Prze-
ciszowie pobili prawdziwy rekord. Z 
liczącego 25 uczniów zespołu klasowego 
mamy sześciu finalistów (w tym dwóch 
podwójnych).

To wielki sukces uczniów, nauczycieli i 
rodziców, którzy pomagali w wychowaniu 
tej “wymagającej klasy”. Chcąc dostać się 
do finału, czyli trzeciego etapu konkursu, 
należało zakwalifikować się do rejonu, a 
następnie “przejść przez jego gęste sito”. 

Finały konkursów przedmiotowych 
odbędą się w Krakowie, a wśród najlep-
szych uczniów z całej Małopolski wystąpią: 
Karolina Cygan w konkursie z chemii (na-
u-czyciel prowadzący - Ewa Sulikiewicz), 
Anna Daczyńska i Marcin Sanak w konkur-
sie języka polskiego (nauczyciel prowadzą-
cy uczniów – Rozalia Fryc), Wojciech Faj-
czyk w konkursie 
informatycznym 
(nauczyciel pro-
wadzący – Adam 
Kozłowski), Ka-
rolina Cygan i 
Marcin Sanak w 
konkursie “Wiem 
więcej”. Jest to 
konkurs  interdy-
scyplinarny, or-
ganizowany po 
raz pierwszy. Za-
kres wymaganej 
wiedzy obejmuje 
osiem przedmio-
tów: język polski, 
historię , mate-
matykę, fizykę 
z  a s t ronom ią , 
chemię, biologię, 
geografię i pla-
stykę. Trudno tu 
wskazać nauczyciela prowadzącego.

Ponadto Ewa Wiełowicz, uczennica 
klasy II b gimnazjum  zakwalifikowała się 
do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiej 
„Olimpiady Zdrowia”. Opiekunem uczen-
nicy jest Ewa Sulikiewicz.

  

Uczniowie naszej szkoły zwyciężyli w 
eliminacjach miejsko - gminnych Ogólno-
polskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w dwóch kategoriach: szkół 
podstawowych i szkół gimnazjalnych.

W eliminacjach szkół podstawowych, 
które odbyły się 27 lutego  rywalizowało 
sześć drużyn. 

I miejsce zajęli uczniowie Szkoły 
Podstawowej im Ignacego Fika w Prze-
ciszowie. Zwycięska drużyna wystąpiła 
w składzie: Kamila Boba, Bartosz Hutny, 
Grzegorz Zając i Kryspin Beś. Opiekunem 
zespołu jest Małgorzata Matyja. 

W eliminacjach szkół gimnazjalnych, 
które odbyły się 28 lutego wystartowało 

również sześć zespołów. I miejsce zajęli 
uczniowie Gimnazjum nr 1 w Przeciszo-
wie: Michał Mendyk, Grzegorz Kobylań-
ski, Damian Chmura, Andrzej Kozłowski 
i Jakub Gaudyn. Opiekunem drużyny jest 
Adam Kozłowski. Obie drużyny  wystąpią 
w eliminacjach powiatowych, które odbędą 
się 10 kwietnia w Brzeszczach.

Trzymamy kciuki za wszystkich fina-
listów konkursów i turniejów życząc im 
dalszych sukcesów.

  

Nie tylko uczniowie odnoszą sukcesy. 
Nauczycielka naszej szkoły  Urszula Da-
czyńska założycielka Zespołu “Śpiewające 
Jeziora”, za wieloletnią społeczną działal-
ność edukacyjno – kulturalną oraz pasję w 
rozwijaniu artystycznych talentów dzieci i 
młodzieży  została nominowana do udzia-
łu w Plebiscycie Gazety Krakowskiej na 
“Człowieka roku 2007”, w którym zdobyła 
tytuł laureata.

U. Momot

Urszula Daczyńska zdobyła tytuł laureata Plebiscytu „Gazety Krakowskiej”  
na „Człowieka Roku 2007”. Na zdjęciu zespół „Śpiewające Jeziora” z Urszulą Daczyńską.
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Serdecznie 
zapraszamy  

1 czerwca na

Piknik 
Rodzinny 

zorganizowany 
na stadionie LKS 

Przeciszów

Wójt Gminy Przeciszów
Józef Klimczyk

Kierownik GBP
Ewa Głogowska

Opady atmosferyczne o odczynie niż-
szym od pH 5,63 wytwarzają „kwaśne 
deszcze”.

Szkodliwy dwutlenek siarki i tlenki 
azotu po utlenieniu rozpuszczają się w 
cząsteczkach wody tworząc kwas siarkowy 
i azotowy (powoduje największą wymie-
ralność lasów iglastych oraz niszczenie 
zabudowań). Dzięki odsiarczaniu spalin w 
elektrowniach można to zagrożenie czę-
ściowo ograniczyć, natomiast w warunkach 
domowych jest to niemożliwe.

Podczas spalania wytwarzający się 
tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny, 
łatwo wiąże się z krwią powodując szybkie 
zatrucie organizmu człowieka.

Wzrost dwutlenku węgla w atmos-
ferze powoduje tzw. efekt cieplarniany, 
wyrażający się wzrostem temperatury, 
wpływając na zmiany klimatyczne np. top-

nienie lodowców, a w następstwie zalanie 
regionów nadmorskich. W wyniku tego 
rodzaju zmian w atmosferze zmniejsza się 
warstwa ozonu. Według programu Ochrony 
Środowiska ONZ usunięcie 10 proc. ozonu 
z atmosfery spowoduje zwiększenie zacho-
rowania na raka skóry o 26 proc.

Na uwagę zasługuje nieroztropne pale-
nie tworzyw sztucznych:

 polietylenu, z którego wytwarza się 
reklamówki, torebki, folie oraz rury do 
wody produkuje się z węglowodoru benze-
nu, który ma własności rakotwórcze,

 polistyrenu – z tego polimeru otrzy-
muje się styropian używany w budownic-
twie, zabawek, obudów. Jest on toksyczny 
i posiada własności rakotwórcze,

 politereftalen etylu (PET) używany 
do produkcji butelek też jest rakotwórczy,

 polichlorek winylu (PCW) wykorzy-
stywany do produkcji rur kanalizacyjnych, 
wykładzin ma własności rakotwórcze 
(szczególnie te słabsze gatunki były stabi-
lizowane na ołowiu i kadmie). Tworzywa te 
po wykorzystaniu nadają się do powtórnej 
przeróbki. Jednocześnie ich trwałość po-
woduje, że środowisko przez około 500 lat 
nie jest w stanie ich rozłożyć (za wyjątkiem 
specjalnej folii spożywczej).

Guma, smoła po spaleniu wydziela sil-
ne dioksyny rakotwórcze, atakując płuca 
i skórę.

Przez 14 lat segregacji odpadów domo-
wych nie zdarzyło mi się, abym do pieca 
węglowego włożył wyroby plastikowe lub 
gumowe.

Będzie rzeczą chwalebną, aby miesz-
kańcy ograniczyli palenie ognisk na wol-
nym powietrzu. Na pochwałę zasługuje je-
den ze znanych mi właścicieli sklepu, który 
posiada umowę na wywóz śmieci.

W imieniu mieszkańców sugeruję wła-
dzom samorządowym przewidzieć dopłaty 
do zakupu pieców węglowych i gazowych 
z atestem ekologicznym (dopłaty takie są 
stosowane w Tychach, Bieruniu i Brzesz-
czach). Piec ekologiczny z podajnikiem na 
groszek węglowy z domieszką trocin można 
zobaczyć na ul. Długiej 142. Na kominie 
domu są już efekty.

Przez niekontrolowane palenie śmie-
ci nie podcinajmy sobie gałęzi, na której 
siedzimy.

Końcowy wniosek jest jeden, mniej 
będziemy palić śmieci, przedłużymy sobie 
życie i mniej wydamy na lekarstwa.

Jan Bratek

W czasie procesów spalania prowadzonych w gospodarstwach domowych i prze-
myśle powstają niebezpieczne spaliny. Mogą być one szkodliwe dla ludzi, zwierząt 
i roślin.
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Turniejowe tradycje w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego są bardzo bogate. Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego odbywają się corocznie od 30 lat i gromadzą na starcie setki tysięcy dzieci i młodzieży z całej Polski. 
Uczniowie rywalizują między sobą na sprawnościowym torze przeszkód, w miasteczku komunikacyjnym oraz rozwiązując 
testy z przepisów ruchu drogowego. Turniejowe eliminacje rozpoczynają się wiosną, kolejno na szczeblach gmin, powiatów i 
województw. Ukoronowaniem zmagań zwycięzców poszczególnych województw jest finał ogólnopolski, który rozgrywany jest 
na przełomie maja i czerwca.

Właśnie w czasie XXX Ogólnopolskie-
go Finału Turnieju BRD w Bochni zrodziła 
się inicjatywa powołania międzywojewódz-
kiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Widząc duże zainteresowanie 
ze strony uczniów oraz chcąc zapewnić im 
możliwość atrakcyjnego spędzenie wol-
nego czasu w okresie ferii zimowych, na-
uczyciele z kilku szkół Polski południowo-
wschodniej nawiązali współpracę. Owocem 
wspólnych działań było opracowanie Regu-
laminu Ligi Mistrzów BRD oraz ustalenie 
terminów zawodów. 

Jak sama nazwa wskazuje, rywalizowa-
ły między sobą najlepsze drużyny gimna-
zjalne kraju, które mają na swoim koncie 
sukcesy w Turniejach BRD na szczeblu 
ogólnopolskim. O randze turnieju najlepiej 
świadczy udział czterech najlepszych dru-
żyn ubiegłorocznego ogólnopolskiego fina-
łu tj drużyny gimnazjalne reprezentujące:

- Przeciszów – I miejsce w kraju,

- Iwonicz – II miejsce w kraju,

- Włoszczowa - III miejsce w kraju,

- Koluszki – IV miejsce w kraju. 

oraz ich największych konkurentów w 
eliminacjach wojewódzkich (Czarna z pod-
karpackiego i Rzyki z małopolskiego).

W pierwszej edycji zaplanowano roze-
granie w cztery tygodnie czterech turnie-
jów: w Czarnej (woj. podkarpackie), Je-
dlińsku (woj. mazowieckie), Podolszu (woj. 
małopolskie) oraz we Włoszczowej (woj. 
świętokrzyskie). Osiem czteroosobowych 
drużyn z pięciu województw walczyło o 
miano najlepszej na torze przeszkód i w 
rozwiązywaniu testów.

Jedna z eliminacji Ligi Mistrzów BRD 
odbyła się w Podolszu. Turniej został 
zorganizowany z wielkim rozmachem 
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Podolszu oraz Zespół Szkół Podstawowo 
– Gimnazjalnych w Przeciszowie. Impre-
za mogła odbyć się dzięki dużemu zaan-
gażowaniu wielu osób. W szczególności 
słowa podziękowania trzeba skierować do 
dyrektorów obu placówek, a także do Wój-
ta gminy Przeciszów Józefa Klimczyka, 
który ufundował puchary dla najlepszych 
w klasyfikacji drużynowej i indywidual-
nej. Podziękowania kierujemy również do 
Burmistrza Zatora Zbigniewa Biernata – 
gospodarza eliminacji oraz policjantów z 
Komendy Powiatowej Policji w Oświęci-
miu – inspektora Janusza Barwika, sędziego 
głównego zawodów – mł. asp. Arkadiusza 
Skowrona oraz podinspektora Grzegorza 
Środy z Zatora. Dziękujemy również wizy-
tatorom Kuratorium Oświaty i Wychowania 

w Oświęcimiu Barbarze Grabowskiej oraz 
Renacie Łuszczek. 

W czasie wszystkich eliminacji mło-
dzież pokazała, że pomimo zaciętego 
współzawodnictwa można również wspa-
niale bawić się. Wszyscy obecni w Podol-
szu mogli zobaczyć, jak sportowa rywa-
lizacja może toczyć się w przyjacielskim 
duchu, z zachowaniem zasad fair play. 
Jest to dowód, że takich imprezy powinno 
być więcej. Dzięki turniejom BRD popu-
laryzowane są przepisy i zasady bezpiecz-
nego zachowania na drodze, jak również 
podnoszone są umiejętności bezpiecznego 
poruszania się na rowerze, przez co wzrasta 
nasze bezpieczeństwo.

Zwycięzcą Ligi Mistrzów została 
drużyna z Czarnej, która zgromadziła naj-
więcej punktów we wszystkich turniejach 
(26 pkt). Na drugim miejscu uplasowali 
się gimnazjaliści z Przeciszowa (21 pkt), 
a na trzecim z Koluszek (20 pkt) – woj. 
łódzkie. Kolejne miejsca zajęli uczniowie 
z: Iwonicza (15 pkt) – woj. podkarpackie, 
Jedlińska (13 pkt), Włoszczowej (9 pkt), 
Rzyk (8 pkt) i Podolsza (2 pkt) – (drużyny z 
Rzyk i Podolsza startowały tylko w dwóch 
eliminacjach). Indywidualnie najlepszym 
okazał się Łukasz Szpala z Czarnej przed 
Mariuszem Wójciakiem z Koluszek i Hu-
bertem Soleckim z Włoszczowa. Tuż za 
nimi  uplasował się gimnazjalista z Prze-
ciszowa – Michał Mendyk. 

Gimnazjalną drużynę z Przeciszowa 
tworzyli uczniowie: Michał Mendyk, Grze-

gorz Kobylański, Jakub Gaudyn, Damian 
Chmura, Andrzej Kozłowski i Piotr Boli-
sęga. Godnie reprezentowali swoje środo-
wisko we wszystkich eliminacjach. 

Zajęcie drugiego miejsca w końcowej 
klasyfikacji przez naszą drużynę jest dużym 
sukcesem, ponieważ w składzie drużyny 
brakowało indywidualnego mistrza Polski 
Bartłomieja Boby i piątego zawodnika 
czerwcowego ogólnopolskiego finału w 
Bochni – Piotra Gancarczyka (obaj są ab-
solwentami naszego gimnazjum i opuścili 
szkołę).

– Drugie miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej w nowym  składzie drużyny uważam 
za ogromny sukces – wyjaśnia Adam Ko-
złowski, opiekun drużyny. – Korzystając z 
okazji pragnę podziękować Panu Wójtowi 
Józefowi Klimczykowi za umożliwienie 
startu naszej drużyny w Lidze Mistrzów 
BRD. Właśnie dzięki pomocy Pana Wójta 
i pokryciu kosztów przejazdu na poszcze-
gólne turnieje, mogliśmy promować gminę 
Przeciszów oraz nasze sukcesy. Na każdych 
zawodach przedstawiani byliśmy jako aktu-
alni Mistrzowie Polski. Jest to niewątpliwie 
duża promocja gminy Przeciszów – dodaje 
opiekun Adam Kozłowski.

Więcej o Lidze Mistrzów BRD, o po-
szczególnych eliminacjach można prze-
czytać (a także zobaczyć fotoreportaże) 
na stronie Zespołu Szkół Podstawowo 
- Gimnazjalnych w Przeciszowie w za-
kładce aktualnościach I okresu www.zs-
przeciszow.iaw.pl.

ak
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Powiatowe mistrzynie koszykówki z Piotrowic. Od lewej, góra: Ewelina Komorowska 
nr 7, Martyna Czopek nr 15, Karolina Grzybek nr 5, trener p. Adam Kozak, Agnieszka 
Sandacz nr 10, Kinga Orlicka nr 9, Natalia Kusak nr 12. Od prawej, dół: Sylwia Kolasa 
nr 8, Iwona Frączek nr 4, Klaudia Wanat nr 14, Daria Kędzierska nr 6, Monika Czopek 
nr 13, Justyna Gagracz nr 11.

LKS Piotrowice
Zawodnicy LKS Piotrowice od lutego przygotowują się do wiosennej rundy roz-

grywek sezonu 2007/2008. Seniorzy będą występować w klasie „A”, juniorzy młodsi 
w klasie okręgowej a żacy w Lidze Oświęcimskiej. Treningi odbywają się na boisku 
klubowym oraz na sali Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach. 
Seniorów trenuje Łukasz Płonka, juniorów młodszych i żaków Adam Kozak.

Zespoły grać będą w następujących 
składach:

Seniorzy: 
(bramkarze) Krzysztof Flejtuch, Dawid 

Drabczyk, (obrońcy) Tomasz Kościelnik, 
Tomasz Frączek, Daniel Frączek, Artur 
Oczkoś, Damian Klimczyk, Piotrek Mo-
mot, (pomocnicy) Robert Jurecki, Tomasz 
Górecki, Adrian Kwadrans, Dawid Rataj-
czak, Krzysztof Kuwik, Dominik Kędzier-
ski, Miłosz Kubas, Łukasz Płonka,

(napastnicy) Krzysztof Krawczyk, To-
masz Kleinowski, Dominik Figura.

Juniorzy młodsi: 
Kamil Oczkoś, Rafał Nowak, Konrad 

Śmiech, Dawid Polok, Rafał Stachera, 
Adam Szatan, Mariusz Sandacz, Sławomir 
Czerwik, Stanisław Kuska, Krzysztof Krzy-

ścin, Kamil Tobiczyk, Tomasz Komorow-
ski, Dawid Antecki, Dawid Młynarczyk, 
Radosław Ratajczak, Mariusz Antecki, 
Dawid Frączek, Arkadiusz Żmuda, Patryk 
Tobiczyk, Tomasz Makar, Karol Sala, Ar-
kadiusz Klimczyk,

żaki: 
Gabryś Rogalski, Filip Rał, Tomasz 

Klimczyk, Maciej Żabiński, Konrad Tobi-
czyk, Mateusz Kościelnik, Rał Młynarczyk, 
Mateusz Stolarczyk, Filip Merta, Bartek, 
Antecki , Maciej Frączek, Grzegorz Grzy-
bek , Sylwester Rogalski, Marek Rogalski, 
Adrian Kukuła.

Nastąpiły zmiany w składzie seniorów. 
Do służby wojskowej zostali powołani: 
bramkarz Marcin Bałys, pomocnicy Piotr 
Frączek. Trwają rozmowy nad pozyska-
niem z LKS Przeciszów: Krzysztofa Flej-

tucha, Piotra Momota, Tomasza Kleinow-
skiego a także z LKS Brzezinki: Łukasza 
Kuwika. Z kolei Paweł Frączek ma zamiar 
grać w LKS Przeciszów.

Seniorzy rozegrali mecze 
kontrolne:

03.02.2008  LKS Bachowice-LKS Pio-
trowice  1-6, 

bramki:Kleinowski-2, Ratajczak, Ku-
bas, Krawczyk, Płonka.

10.02.2008  LKS Wisła Łączany- LKS 
Piotrowice 2-3, Kuwik, Jurecki, Płonka.

16.02.2008 LKS Malec- LKS Piotro-
wice 4-0.

23.02.2008 LKS Przeciszowia Przeci-
szów- LKS Piotrowice 4-1, 

bramka: Płonka.

24.02.2008 LKS Poręba- LKS Piotro-
wice 2-5, bramki: Figura-3, Krawczyk, 
Momot.

01.03.2008 LKS Witkowice- LKS Pio-
trowice 3-5, 

bramki: Figura-3, Krawczyk, Płonka.

W pierwszej parze spotkały się drużyny 
z gimnazjów z Bobrka i Polanki Wielkiej. 
Zwycięsko z tego pojedynku wyszła dru-
żyna z Polanki.

W drugim meczu spotkała się drużyna 
gimnazjum z Osieka z drużyną z Piotrowic. 
Mecz rozpoczął się bardzo nerwowo. Dru-
żyna z Piotrowic kilkakrotnie nie trafiała do 
kosza w dogodnych sytuacjach, by w kon-
sekwencji przegrywać 0 do 4. Po pierwszej 
przerwie drużyna z Piotrowic opanowała 
nerwy, zaczęła kontrolować przebieg me-
czu i spokojnie pokonała rywalki 14:4.

W ścisłym finale spotkały się Piotrowi-
ce z Polanką. Mecz rozpoczął się pod dyk-
tando Piotrowiczanek, które bardzo szybko 
objęły prowadzenie 8:0 i kiedy wydawało 
się, że mecz jest już rozstrzygnięty, kilka 
szkolnych błędów dziewcząt z Piotrowic 
doprowadziło do remisu. Przed rozpoczę-
ciem ostatniej kwarty wynik brzmiał 11:11. 
Dzięki odporności psychicznej i lepszej 
skuteczności rzutów osobistych zwycię-
stwo 15:13 odniosła drużyna z Piotrowic, 
zdobywając tytuł Mistrza Powiatu oraz 
miano niepokonanej drużyny. Do wyróż-
niających się zawodniczek należą: Karo-
lina Grzybek, Martyna Czopek i Ewelina 
Komorowska, ale na sukces zasłużył cały 
12-osobowy zespół.

- Po piątkowych zawodach cała dru-
żyna, wraz z trenerem była w ogromnym 
szoku, ponieważ nikt nie spodziewał się, 
że możemy dojść aż tak daleko. Uważam, 

W ostatni dzień lutego w hali ZSO w Zatorze odbyły się finały Powiatowej Gim-
nazjady w piłce koszykowej dziewcząt. W zawodach wzięły udział cztery zespoły 
wyłonione z zawodów półfinałowych.

że dałyśmy z siebie wszystko i pokazały-
śmy na co nas stać, choć nie było łatwo. 

Zwycięstwo nie jest tylko naszą zasługą, 
ale również naszego trenera, pana Adama 
Kozaka – zauważa kapitan drużyny Karo-
lina Grzybek.       n
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Rozpoczynamy cykl prezentacji osób pochodzących z gminy Przeciszów, bądź związanych z naszą miejscowością, które 
mogą poszczycić się dorobkiem naukowym. Z pewnością ich droga kariery może być dla nas przykładem odkrywania tajemnic 
i poszerzania horyzontów intelektualnych. Na początek przedstawiamy postać Jerzego Dębskiego. Zapraszamy do lektury.

jerZy DębSki
Dębski Jerzy Marek, urodził się 2 lu-

tego 1949 r. w Kamieńsku (obecnie w gra-
nicach administracyjnych Jedliny Zdroju), 
pow. Wałbrzych, ojciec Edward, matka 
Helena de domo Blaska, żona Barbara de 
domo Jura, z wykształcenia ekonomistka, 
syn Bartosz Jerzy z wykształcenia polito-
log. Wzrastał w Krakowie, w Czernichowie 
koło Krakowa i w podoświęcimskiej miej-
scowości Przeciszów. 

W maju 1967 r. zdając maturę ukończył 
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisła-
wa Konarskiego w Oświęcimiu. Następnie 
w latach 1967 – 1972 odbył studia histo-
ryczne na Wydziale Filozoficzno-Histo-
rycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Równolegle podjął studia socjologiczne, 
których nie ukończył. 

Od 20 października 1978 r. pracuje 
w Państwowym Muzeum Auschwitz-
Birkenau. Przez dwanaście lat był zatrud-
niony jako asystent, adiunkt i kustosz w 
Dziale Zbiorów. Przez sześć następnych lat, 
tj. od 1990 r do 1996 r., będąc pracowni-
kiem Działu Archiwum należał do zespołu 
realizującego projekt Versicherung und 
verbesserte Erschliesung der Lagerakten 
mit den EDV-Techniken (Zabezpieczenie i 
lepsze udostępnienie akt obozowych przy 
pomocy technik komputerowych), który 
stanowił plon współpracy pomiędzy Max 
Planck Institut für Geschichte w Getyn-
dze, a Państwowym Muzeum Auschwitz–
Birkenau w Oświęcimiu. 

Efektem pracy wspomnianego zespołu 
było opublikowanie dwóch dokumentacji, a 
mianowicie Memorial Book. The Gypsies 
at Auschwitz-Birkenau=Księga Pamię-
ci. Cyganie w obozie koncentracyjnym 
Auschwitz-Birkenau=Gedekbuch. Die 
Sinti und Roma im Konzentrationslager 
Auschwitz-Birkenau i Sterbebücher von 
Auschwitz. Fragmente=Death Books from 
Auschwitz. Remnants=Księgi zgonów z 
Auschwitz. Fragmenty. Redagując je walnie 
przyczynił się do ich wydania. 

Równocześnie w latach 1990 – 1994 
odbył studia doktoranckie w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej im. Komisji Eduka-
cji Narodowej w Krakowie. Obecnie jest 
zatrudniony jako historyk specjalista od 
programowania baz danych w Bibliotece 
Muzeum. 

Podczas pracy na stanowisku kustosza 
wielokrotnie brał udział w krajowych i 
zagranicznych konferencjach oraz sympo-
zjach naukowych. 

Sam organizował dwie międzynaro-
dowe konferencje naukowe zatytułowane: 

Między Auschwitz a Kołymą i Zagłada – 
Pamięć – Nadzieja. Pierwsza z nich odbyła 
się w grudniu 1993 r. w Kozubniku koło 
Oświęcimia. Wzięło w niej udział ponad 
stu specjalistów (historycy, socjolodzy, 
politolodzy) z całej Europy i Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północnej. Natomiast 
druga poświęcona zagładzie mniejszości 
romskiej podczas II wojny światowej oraz 
roli pamięci    w tworzeniu się współczesnej 
tożsamości Romów miała miejsce we wrze-
śniu 1996 r. w Oświęcimiu. Uczestniczyło 
w niej prawie pięćdziesięciu naukowców 
z dwunastu krajów europejskich i Kanady 
oraz liderzy organizacji romskich. 

W latach dziewięćdziesiątych (1991 
/1992 r., wrzesień 1992 i marzec – czer-
wiec 1995 r. oraz październik – listopad 
1995 r.) był stypendystą: Goethe Institut, 
Uniwersytetu w Salzburgu, Uniwersytetu 
w Oldenburgu i Instytutu Yad Vashem w 
Jerozolimie. 

Poza tym sześciokrotnie w latach: 
1995, 1999, 2001 i 2002 prowadził gościn-
ne wykłady na temat Polskiego Państwa 
Podziemnego i KL Auschwitz na uniwer-
sytetach w: Bochum, Insbrucku i Grazu. 
W kręgu jego zainteresowań badawczych 
pozostają: Totalitaryzm jako zjawisko hi-
storyczne i socjologiczne – porównana róż-
nych systemów totalitarnych; KL Auschwitz 
w systemie hitlerowskich obozów koncen-
tracyjnych; Dzieje Polskiego Państwa 
Podziemnego; Funkcjonowanie kultury w 
warunkach skrajnych; Rola mniejszości 

Ludzie nauki z naszej gminy

narodowych w dziejach XX w. Od prawie 
dwudziestu lat stałym motywem w jego 
badaniach pozostaje dociekanie naukowe w 
zakresie zróżnicowania postaw i zachowań 
społecznych oraz tworzenie, również przy 
wykorzystaniu technik komputerowych, 
modeli odnośnie tych zagadnień. 

Stąd ciągle żywe pozostaje jego za-
interesowanie biografistyką. Wynikiem 
tego pozostaje stworzenie na razie w wersji 
elektronicznej Słownika biograficznego 
Polaków więźniów KL Auschwitz, który 
do tej pory zawiera prawie trzy tysiące 
biogramów. 

Na podstawie dysertacji zatytułowanej 
Kadra dowódcza SZP-ZWZ-AK w Konzen-
trationslager Auschwitz-Birkenau 1940 
– 1945 Rada Wydziału Humanistyczne-
go Akademii Pedagogicznej im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie nadała 
mu stopień doktora nauk humanistycz-
nych w dziedzinie historii. Ponadto jest on 
autorem i redaktorem szeregu opracowań 
i artykułów.

n
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Miejscem centralnym każdej parafii jest 
świątynia. W Piotrowicach, jak pamiętamy, 
została ona po pożarze wybudowana na 
nowym miejscu w 1895 roku. Aby jednak 
kościół mógł w pełni spełniać swoją funkcję 
musi zostać konsekrowany przez pasterza 
diecezji, powierzony szczególnej opiece 
świętych, których relikwie umieszcza się w 
świątyni, oraz wyposażony w odpowiednie 
sprzęty, jak ołtarze, konfesjonały, itp.

Zapoznajmy się więc z historią konse-
kracji i uzupełniania wnętrza świątyni w 
Piotrowicach.

„W sierpniu tego samego roku (1895) 
ustawiono na mensie wielkiego ołtarza, 
na której tymczasowo umieszczono obraz 
Matki Boskiej, gotycki ołtarz z drzewa, 
wykonany w Kętach przez rzeźbiarza, 
ucznia zakopiańskiej szkoły rzeźbiarskiej 
oraz rodaka tamtejszego, pana Stanisława 
Jarząbka, za cenę 1300 złotych, a poświęcił 
go miejscowy proboszcz. We wrześniu te-
goż roku wymurował miejscowy organista, 
pan Jan Makuch, mensy dwóch bocznych 
ołtarzy na głębokich, z wielkich i mocnych 
kamieni utworzonych fundamentach. Stop-
nie zaś do nich zrobili dwaj bracia, Mikołaj 
i Piotr Góreccy.

Tymczasowo umieszczono na tych 
mensach – na jednej obraz Matki Boskiej, 
na drugiej – obraz Serca Pana Jezusa, któ-
rymi przez 19 lat ozdobiony był ołtarz w 
kaplicy tymczasowej.

W maju 1897 roku poprawił niefortun-
nie wykonaną malaturę, przez nie bardzo w 
swoim zawodzie biegłego malarza z Mako-
wa, dawny uczeń szkoły sztuk pięknych w 
Krakowie, pan Antoni Stopka. Nadto wy-
malował tenże pan Stopka bardzo gustowny 
obraz do wielkiego ołtarza, przedstawiający 
prowadzenie Trzeciego Zakonu przez świę-
tego Franciszka, za cenę 100 złotych, które 
ofiarowała pobożna parafianka, 80 letnia 
staruszka, Teresa, z pierwszego małżeństwa 
Czopkowa, a z drugiego Madejowa. Cienie 
zaś na ścianach kościoła pod zacheuszki 
wymalował bratanek jego, pan Franciszek 
Stopka, za cenę 25 złotych.

Uzupełnić należy, przez zapomnienie 
pominiętą wzmiankę z 1895 roku. W sierp-
niu tegoż roku wykonał pan Stanisław Ja-
rząbek, rzeźbiarz, bardzo gustowną gotycką 
ambonę za cenę 180 złotych.

Nareszcie doczekała się parafia tutejsza 
szczęścia, iż do niej raczył najłaskawiej 
przybyć, oczekiwany najprzewielebniej-
szy Książę Biskup Jan Puzyna, dnia 21 
maja 1897 roku w towarzystwie kanonika 
Katedry Wawelskiej Antoniego Nowaka, 
ceremoniarza ks. dr Pawła Teleka i Jezuity 
ojca Klemensa Bandysa. 

Książę Biskup przywiózł ze sobą reli-
kwie święte, do mającego się konsekrować 
kościoła i wielkiego ołtarza, świętych mę-
czenników Justyna i Teodora i te na noc 
uroczyście wniesiono do zakrystii, jako do 
tymczasowej kaplicy.

Nazajutrz, dnia 22 maja w sobotę, 
dokonał Książę Biskup w towarzystwie 
licznie zgromadzonych kapłanów, uroczy-
stego aktu konsekracji kościoła i wielkiego 
ołtarza.

Potem, w już konsekrowanym koście-
le, odprawił ks. Stanisław Paszyński, pro-
boszcz z Przeciszowa, uroczystą sumę z 
wystawieniem Najświętszego Sakramentu 
w monstrancji i procesją naokoło kościoła. 
Kazanie zaś, wyjaśniające obrzęd konse-
kracji kościoła, wygłosił z zadowoleniem 
tak Księcia Biskupa jako też zaproszonych 
kapłanów i ludu, ks. Franciszek Zadęcki, 
proboszcz z Osieka.

Po południu, w sobotę odbył właściwą 
wizytację kanoniczną jak najszczegółowiej 
Książę Biskup tak i w kościele jak i na 
plebanii i znalazł wszystko we wzorowym 
porządku. W wolnych przerwach wybierz-
mował Książę Biskup 394 osoby.

W niedzielę zaś, 23 maja, uroczystą 
sumę z Najświętszym Sakramentem i 
procesją odprawił ks. Piotr Grebosz, pro-
boszcz w Woźnikach, a kazanie wygłosił 
ks. Dr Paweł Telek. Po południu Książę 
Biskup po stosownym przemówieniu do 
parafian i pożegnaniu się z nimi, odjechał 
do Polanki.”

Publikacja ma miejsce za zgodą
ks. Jana Kordaczka

c.d.n.
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Legenda głosi, iż pierwszy kościół w 
Przeciszowie pod wezwaniem św. Kata-
rzyny powstał w 1384 roku. Obecny pod 
wezwaniem Jana Chrzciciela, został zbu-
dowany w latach 1816-1818 wg projektu 
Józefa Heintzego. Jest to budynek w stylu 
noebarokowym, murowany, jednonawowy 
z kwadratową wieżą, którego fundatorką 
była hrabina Łucja Przyrembska. W XIX 
w oprócz „nieostatniej wartości” ołtarza 
Matki Boskiej w kościele znajdował się 
także drugi – stroniemiecki. Był on trzyczę-
ściowy, z których to części dwie schowane 
były w zakrystii, a trzecia miała swe miejsce 
na ołtarzu głównym.

Na wieży kościelnej znajdowały się aż 
trzy dzwony, z których pierwszy pochodził 
z 1549 r., drugi nieco mniejszy z 1690 r., a 
trzeci z 1839 r. Ostatni z nich, wielkością 
dorównujący pierwszemu, został odlany 
w ołomunieckiej ludwisarni z jakiegoś 
starszego dzwonu i jako jedyny przetrwał 
II wojnę światową.

W kościele można zobaczyć rokokową 
ambonę, która wcześniej znajdowała się w 
klasztorze dominikanów w Oświęcimiu. 
Podobne ambony w kształcie łodzi posia-
dają kościoły w Tyńcu i Osieku. Jedynym 
cennym obiektem świątyni jest drewniana 
chrzcielnica pochodząca aż z XVI w.

W niewielkiej odległości od kościoła 
można zobaczyć ruiny parterowej plebani 

z łamanym polskim dachem pochodzącej 
z 1791 r. W ogrodzie plebańskim obok 
drewnianego spichlerza z XVIII w. i obory 
z XIX w. istnieje także kapliczka, stojąca 
na miejscu dawnego kościoła. Wewnątrz 
tej ostatniej znajdował się obraz przedsta-
wiający młodą kobietę w wieńcu na głowie, 
klęczącą przed ukrzyżowaniem Chrystusem 
obok herbu Jastrzębiec i daty 1617 r. Z tyłu 
tego obrazu znajdował się napis:

„Tu lezi Katazina Strzizowska s powia-
tu Radomskiego, która miała lat 27. Pani 
Ostrowska siostra iey z miłości te tablicz-
ke zawiesic kazała na pamiątkę wieczną. 
Niech będzie Pan Bog miłoszcziwy iey 
duszy”.

Z kolei w podłodze kapliczki ma znaj-
dować się głaz nagrobny Zygmunta Mysz-
kowskiego z napisem, którego tekst został 
zamieszczony już we wcześniejszych czę-
ściach. Oprócz tej kapliczki na terenie wsi 
znajdują się jeszcze trzy inne pochodzące 
z końca XIX w.

W bardzo dobrym stanie zachowały się 
księgi parafialne Przeciszowa pochodzące 
aż z I połowy XVII w. Są to księgo naro-
dzin, chrztów i małżeństw, z których można 
dowiedzieć się o swoich korzeniach. Obok 
nich na plebani znajduje się także kilka 
portretów proboszczów z XIX w.

W południowej części wsi zobaczyć  

można  tzw. Zespół podworski. Są to obiek-
ty wchodzące w skład dawnych zabudowań 
folwarcznych m.in. rządcówka z 1860 r. 
Obok niej zachowały się jeszcze: gorzel-
nia, obora i spichlerz. Na tym ostatnim 
umieszczony był niegdyś herb Potockich 
– Pilawa. Na drugim krańcu Przeciszowa 
znajdują się zabudowania stacyjne: budy-
nek dworca z 1883 r., magazyn i budynek 
magazynowy.

W wielu miejscach na terenie wsi zacho-
wały się jeszcze stare drewniane domostwa. 
Obiekty te o budowie zrembowej wyraźnie 
odróżniają się od innych położonych poza 
terenem wsi. Bardzo charakterystycznym 
dla domów jest sposób ich malowania. W 
poziome niebieskie pasy nie spotykane w 
okolicy. Podobnie malowane domy można 
spotkać np. w Kaszowie, Morawicy. Wśród 
zabudowań gospodarczych występują nato-
miast wieloboczne stodoły również bardzo 
chrakterystyczne dla terenów w trójkącie 
Pszczyna, Oświęcim, Kaszów. Kilka naj-
cenniejszych budynków w Przeciszowie 
znajduje się obecnie w wygiełzowskim 
skansenie po drugiej stronie Wisły. 

To jest ostatnia część historii Przeci-
szowa. Bardzo dziękujemy państwu Elż-
biecie i Andrzejowi Fuczek, za możliwość 
publikacji ich pracy na łamach naszego 
czasopisma.

konkursy przedmiotowe
Uczniowie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Pio-

trowicach w I semestrze roku szkolnego 2007/2008 wzięli udział w 
konkurach przedmiotowych, konkursach ortograficznych osiągając 
wysokie wyniki.

Gimnazjaliści Paulina Frączek, Szymon Mamoń w trzech olim-
piadach zakwalifikowali się do etapu rejonowego :

- Paulina Frączek: informatyka, chemia fizyka,

Szymon Mamoń: język polski, informatyka, fizyka.

  

W Szkole Podstawowej odbył się konkurs matematyka PLU-
S-OXFORD.

Oto wyniki:

- I miejsce Magdalena Szklarska kl.VI 92 pkt/100, Aleksander 
Michalec klIVb  92 pkt/100

- II miejsce Klaudia Brusik kl.VI 88pkt/100, Grzegorz Makuch      
kl.VI 88pkt/100

- III miejsce Łukasz Zając kl.VI 84pkt/100.

  

Odbył się etap szkolny konkursu ortograficznego, z którego do 
etapu gminnego zakwalifikowali się: Ewa Tobiczyk kl.VI, Klaudia 
Brusik kl.VI, Magdalena Szklarska  kl.VI, Gabriela Piskorek kl.VI, 
Martyna Frączek kl.V, Aleksander Michalec kl.IV,

  

W ZSPG w Piotrowicach miał miejsce 19 lutego etap gminny 
konkursu „Ortograficzna Corrida”. W finale zmagań w Brzesz-
czach naszą szkołę będą reprezentować uczniowie: Ewa Tobiczyk 
i Łukasz Zając z klasy VI.

n

Sukcesy “orła”
Rok 2008 KM “Orzeł” rozpoczął od wystawienia własnych 

prac w Konkursie Modeli Kartonowych “O Skrzydło Ikara”, 
który odbył się w dniach od 18 do 20 stycznia w bielskim Cen-
trum Kultury. Nasi zawodnicy wywalczyli 13 medalowych 
miejsc.

Jak w poprzednich latach i tym razem do Bielska - Białej za-
witała większość klubów modelarskich z województwa śląskiego 
i małopolskiego. Przybyli również modelarze niezrzeszeni.

W tegorocznej edycji konkursu modelarze z Przeciszowa zapre-
zentowali 25 modeli, które powstawały w pracowni przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej. 

W bielskim konkursie wzięło udział 16 członków klubu. Zdo-
byliśmy aż 13 medalowych miejsc. Poniżej prezentujemy listę 
nagrodzonych modelarzy z naszego klubu: Michał Szalonek - III 
miejsce (PZL Wilk), Adam Bakalarz - II miejsce (F6F3 Hellcat), 
Marcin Sroka - III miejsce  (Lądownik Księżycowy), Piotr Zajas 
– I miejsce (Millenium), Damian Kasperek - II miejsce (Mille-
nium), Piotr Sanak - I miejsce (Simba Titan), Michał Szalonek - I 
miejsce (AH64 Apache), Tomasz Całus - I miejsce (PZL P11C), 
Dariusz Matla - I miejsce (T40), Krzysztof Konik - III miejsce 
(Wilczy Szaniec), Michał Cisowski - III miejsce (Pingwin), Ka-
rol Cisowski - III miejsce (Pingwin), Łukasz Fuczek - II miejsce 
(Kolekcja lotnicza).

Z nowym rokiem, grono zapaleńców „kartonowego szaleństwa” 
poszerzyło się o nowych uczestników. Szczególny nacisk kładziemy 
na aktywne uczestnictwo najmłodszych adeptów modelarstwa ze 
szkół podstawowych z Przeciszowa oraz Podlesia. To właśnie Oni 
stają się mocnym filarem naszego klubu.

n
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Na nasz quiz fotograficzny ogłoszony w ubiegłym numerze 
WGP nadeszły odpowiedzi, z których wylosowano trzy prawidło-
we. Laureatami konkursu zostali: Elżbieta Momot, Maria Koby-
lańska oraz Jakub Sanak. Serdeczne gratulujemy!

Na zwycięzców czekają nagrody. Prosimy o ich odbiór osobisty 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie.

Opublikowane zdjęcie przedstawiało  widok na ulicę Kolejową 
w Przeciszowie od strony stacji PKP.

Mamy jak zwykle dla Państwa kolejną zagadkę fotograficzna. 
Pytanie brzmi co przedstawia zamieszczone obok zdjęcie?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na kartach pocztowych z nakle-
jonym kuponem lub doręczyć osobiście do redakcji, mieszczącej 
się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!             Redakcja

Wspomnienie o ks. Józefie Sanaku
Z wielkimi honorami pożegnano, zmarłego 12 lutego, ks. prałata Józefa Sanaka, kapłana pochodzącego z Przeciszowa. Z 

pewnością jest to postać szczególna i godna naśladowania. Zapisał się on w naszej pamięci jako nieugięty patriota, bohater czasu 
prześladowań, dokonywanych przez władze stalinowskiej, zniewolonej Polski.

Uroczystości pogrzebowe zorganizo-
wano w kościele pod wezwaniem Opatrz-
ności Bożej w Bielsku-Białej, w którym 
ksiądz Józef Sanak był duszpasterzem 
przez 37 lat. Ceremonia żałobna przebie-
gała przez dwa dni. W poniedziałek, 18 
lutego, uroczystości wprowadzenia trumny 
do kościoła przewodniczył kardynał Fran-
ciszek Macharski. W kolejnym dniu nabo-
żeństwo żałobne prowadził ks. bp diecezji 
bielsko-żywieckiej Tadeusz Rakoczy w 
asyście ponad stu księży.

Szczególnego wymiaru nadała ceremo-
nii pogrzebowej kompania honorowa woj-
ska, która stanęła przy trumnie, dziesiątki 
pocztów sztandarowych, delegacje władz 
samorządowych, również z naszej gminy 
na czele z wójtem Józefem Klimczykiem, 
parlamentarzyści, kombatanci, związ-
kowcy z “Solidarności”, przedstawiciele 
parafii, w których przed laty pracował 
ksiądz Sanak.

Kapłana z Przeciszowa pochowano na 
cmentarzu parafialnym w Białej. Zmar-
łego księdza pożegnała wojskowa salwa 
honorowa.

Ksiądz Józef Sanak urodził się 28 lipca 
1917 roku w Przeciszowie. Jego rodzicami 
byli - Józef Sanak, pracownik PKP oraz 
Anna, zajmująca się na co dzień gospo-
darstwem.

Szkołę podstawową przyszły ksiądz 
ukończył w Zatorze, a edukację konty-
nuował w ówczesnym gimnazjum im. St. 
Konarskiego w Oświęcimiu. Tam zdał 
egzamin dojrzałości w roku 1936 i wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Krakowie. 
Pięcioletnie studia teologiczne rozpoczął 
na UJ w Krakowie, a przez ostatnie dwa 
lata brał udział w tajnym nauczaniu, jakie 
odbywało się w pałacu arcybiskupim.

Święcenia kapłańskie otrzymał w kwiet-
niu 1941 roku z rąk abpa Adama Stefana 
Sapiehy w Bazylice Ojców Franciszkanów 
w Krakowie.

Jego pierwszą placówką duszpasterską 
były Jawiszowice. Przez półtora roku pra-
cował tam jako wikariusz.

W grudniu 1942 roku został przenie-
siony do parafii św. Macieja w Andrycho-
wie. Jednak wcześniej, zaangażował się w 
niesienie pomocy więźniom KL Auschwitz-
Birkenau. Był on w specjalnej grupie, zako-
pującej nocą żywność na terenie, na którym 
w dzień pracowali więźniowie. Grupa ta 
była ściśle zakonspirowana i podlegała 
Armii Krajowej. Tę akcję pomocy ksiądz 
Sanak kontynuował do 1945 roku. 

W parafii andrychowskiej przeciszowia-
nin pracował do roku 1950 jako wikariusz i 
katecheta młodzieży szkół średnich.

W październiku 1950 roku ks. Józef Sa-
nak został aresztowany przez UB i skazany 
wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Katowicach na karę 8 lat więzienia za 
szpiegostwo i usiłowanie obalenia ustroju 
PRL.

Jego “zbrodnie” polegały na tym, że 
spowiadał człowieka, który się ukrywał i 
zbiegł do USA, a on go nie zadenuncjował. 
Podczas procesu zarzucono księdzu, że 
mógł on spowiadanej osobie udzielić infor-
macji, stanowiących tajemnicę wojskową 
lub państwową. Zarzut usiłowania obale-
nia ustroju dotyczył propagandy wrogiej 
ZSRR, jaką miał uprawiać wśród dzieci i 
młodzieży szkolnej. Karę więzienia odby-
wał w Katowicach, Cieszynie i Strzelcach 
Opolskich. W 1955 roku został zwolniony 
z więzienia z zawieszeniem pozostałych 
trzech lat kary.

Po zwolnieniu powrócił on do Andry-
chowa i pracował tam do roku 1961 jako 
wikariusz i katecheta. Następnie został 
przeniesiony do parafii w Kozach, gdzie 
został proboszczem, choć władza komu-
nistyczne nie chciały go zaakceptować 
na tym stanowisku. Pracował tam przez 
10 lat.

W roku 1971 ks. Józef Sanak został 
mianowany przez ordynariusza krakow-
skiego ks. abpa Karola Wojtyłę probosz-
czem parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-
Białej i dziekanem dekanatu bialskiego. 
Na tej placówce przepracował 21 lat, do 
momentu przejścia na emeryturę.

W 1995 decyzją Okręgowego Sądu 
Wojskowego w Warszawie wyrok z maja 
1951 roku został podważony, przez co 
ksiądz Józef Sanak został uniewinniony i 
w pełni zrehabilitowany.

Ksiądz Józef Sanak przez lata był kape-
lanem podbeskidzkiej “Solidarności”, ho-
norowym członkiem NSZZ “Solidarność” 
oraz jako patriota odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ryszard Tabaka
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NA CO DZIEÑ13.12 – na ul. Okrężnej zatrzymano mężczyznę, który jechał na 
rowerze pomimo zakazu orzeczonego przez sąd. Decyzja była 
efektem kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości. Za zlekce-
ważenie zakazu można trafić do więzienia nawet na 3 lata.

15.12 – w rowie zasilającym stawy hodowlane Przyręb z Bachorza, 
mieszkaniec Boconka ujawnił zwłoki starszego mężczyzny. 
Denat okazał się mieszkańcem Przeciszowa, którego zaginięcie 
kilka dni wcześniej zgłosiła rodzina. Ostatni raz był widziany 
wieczorem, gdy opuszczał miejscowy bar. Śledztwo w tej spra-
wie wykluczyło udział osób trzecich w spowodowaniu śmierci 
zaginionego.

11.01 – nietrzeźwy rowerzysta wpadł w ręce policji na ul. Pod-
lesie

18.01 – ponownie nietrzeźwego rowerzystę zatrzymano na ul. 
Podlesie

24.01 – wszczęto postępowanie karne przeciwko mieszkance Prze-
ciszowa, która na terenie szkoły przy ul. Podlesie znieważyła 
jedną z nauczycielek. Sprawa prowadzona jest przez policję z 
urzędu, gdyż obecnie nauczycielom w takich sytuacjach przy-
sługuje ochrona prawna jako funkcjonariuszom publicznym.

25.01 – na ul. Andrychowskiej w Piotrowicach podczas kon-
troli drogowej ujawniono fakt kierowania samochodem vw golf 
przez nietrzeźwego mieszkańca Włosienicy. Tego samego dnia 
na ul. Podlesie zatrzymano mieszkańca Lasu, który po pijanemu 
wsiadł na rower.

19.02 – dwaj bracia, którzy wracali nietrzeźwi na rowerach z baru, 
natrafili na ul. Długiej na patrol policji. Jeden z nich w podobnej 
sytuacji został zatrzymany kilka tygodni temu.

02.03 – na ul. Podlesie policjanci ujawnili kolejny przypadek jazdy 
nietrzeźwego na rowerze. Tym razem był to mieszkaniec Lasu. 
Dodatkowo odpowie on za nieprzestrzeganie zakazu sądowego, 
gdyż już dopuścił się podobnego czynu.

Potencjalnych sprawców takich czynów policja ostrzega przed 
konsekwencjami. Oprócz patroli z KP w Zatorze często na lokal-
ne drogi gminy Przeciszów są kierowani policjanci z drogówki. 
Niewykluczone, że recydywiści trafią za kratki, bo prawo jest 
surowe wobec pijanych, którzy prowadzą pojazdy mechaniczne 
a także rowery.

KOMPOL

Oczka wodne
W naszych ogrodach coraz częściej pojawiają się oczka wodne. 

Jeżeli chcemy w ogrodzie zrobić zbiornik wodny, trzeba postarać 
się, aby wszystko było zgodnie z prawem. 

Przydomowe baseny i oczka wodne, których powierzchnia 
nie przekracza 30 m2 można budować bez pozwolenia na budowę 
(ustawa prawo budowlane), ale konieczne jest pisemne zgłoszenie 
w starostwie powiatowym; niestety nawet najmniejszy  przydo-
mowy basenik i niewielkie oczko wodne traktuje się jako obiekty 
budowlane. Z tego wynika, że baseny i oczka wodne o powierzchni 
powyżej 30 m2 muszą mieć pozwolenie na budowę. Dotyczy to 
tylko przydomowych basenów i oczek wodnych, czyli takich, które 
znajdują się we własnym ogrodzie przylegającym do domu.

Jeżeli budujemy basen nawet mniejszy niż 30 m2 (np.25 m2 ), 
ale nie jest to basen przydomowy tylko na innej odrębnej działce 
wówczas i tak konieczne jest pozwolenie na budowę uzyskane w 
starostwie powiatowym.

czy budowa ogrodzenia 
wymaga zezwolenia ?

Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania decyzji o pozwole-
niu na budowę. W niektórych przypadkach będzie jednak potrzebne 
zgłoszenie, czyli zawiadomienie starostwa o zamiarze wykonania 
ogrodzenia. Zgłosić należy budowę lub remont ogrodzeń: 

- od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych 
miejsc publicznych oraz 

- o wysokości powyżej 2,2 m – bez względu na to, czy są sy-
tuowane od strony drogi, czy od strony działki sąsiada. 

Zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu należy 
dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpo-
częcia robót budowlanych. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, 
zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich 
rozpoczęcia.

Ogrodzenia, których wysokość nie przekracza 2,2 m, lokali-
zowane pomiędzy sąsiednimi działkami, nie wymagają ani po-
zwolenia, ani zgłoszenia. Żeby wnieść ogrodzenie bezpośrednio 
na granicy dwóch posiadłości, obie strony muszą wyrazić zgodę. 
Nie można na sąsiedzie wymusić postawienia płotu. Jeżeli nie ma 
zgody wtedy ogrodzenie nie może być wykonane na granicy. W 
tej sytuacji każdy może wykonać dowolne ogrodzenie (do 2,20 m 
wysokości),  lecz na własnej działce i nieco oddalone od własnej 
granicy. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane)

Sąsiad

Redakcja 
„Wieści Gminy przeciszów” 

zaprasza 
do umieszczania reklam 

na swoich łamach

Gwarantujemy 
atrakcyjne 
warunki 

i niską cenę
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URODZENIA:
grudzień

1. Bartosz Szczęśniak                               Piotrowice

2. Zuzanna Kopala                                  Przeciszów

3. Allan Edgar Perez                                  Las

styczeń

1. Igor Kozak                       Piotrowice

2. Miłosz Tobiczyk                Piotrowice

3. Hubert Przytuła              Przeciszów

4. Nikodem Górecki            Piotrowice

5. Jakub Pietkiewicz        Przeciszów

luty

1. Szymon Mamoń                 Piotrowice

2. Nikola Mamoń               Piotrowice

3. Zuzanna Łubiarz         Piotrowice

4. Anna Strózik               Przeciszów

5. Milena Knapik            Przeciszów

6. Jakub Całus              Przeciszów

7. Aleksandra Sałaciak   Przeciszów

8. Lena Kapcia    Przeciszów

marzec

1. Hubert Mozgała    Przeciszów

MaŁŻeńStWa:

grudzień

1. Tadeusz Smajek                                 Piotrowice

    Aneta Banyś                                      Oświęcim

styczeń

1. Sławomir Kowalczyk                                    Przeciszów

   Agnieszka Poznańska                                  Chełmek

2. Piotr Leszczyński                                          Łazy

    Anna Szubińska                                            Przeciszów

luty 
1. Andrzej Majka                                             Piotrowice

    Joanna Grubka                                            Kraków

ZGONY

grudzień

1. Tadeusz Różański            60 lat Przeciszów

2. Władysława Baranowska      79 lat Przeciszów

3. Adam Sanak   67 lat  Przeciszów

4. Halina Śliwka   57 lat Przeciszów

styczeń

1. Stanisław Jarosz  65 lat Piotrowice

2. Henryk Bartuś     66 lat Przeciszów

3. Grzegorz Sierhart    28 lat Przeciszów

4. Zofia Kajdas      78 lat Przeciszów

5. Zofia Krawczyk    95 lat Przeciszów

6. Edward Kubala    83 lata Przeciszów

7. Ryszard Balon    53 lata  Przeciszów

luty

1. Helena Momot        87 lat Przeciszów

2. Rozalia Nowak         81 lat Piotrowice

3. Tadeusz Czopek       71 lat Piotrowice

marzec
1. Augustyn Fik         93 lata Przeciszów

2. Maria Fuczek   83 lata Przeciszów

KAMIENIARSTWO 
NAGROBKOWE

nagrobki
schody

parapety

Janina Zaczyk
Piotrowice, ul. Lipowa 37

32-641 Przeciszów
tel. 033/841 31 40, kom. 0 698 892 594

oprac. Wioletta 
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ZaGraŁa orkieStra
Po raz czwarty w Domu Kultury w Przeciszowie zorganizowano Finał WOŚP, który odbył się 13 stycznia. Podczas 

tegorocznej Orkiestry pieniądze zbierano na pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi. Ogółem w gminie 
Przeciszów pozyskano kwotę 8.043,75 zł. Jak co roku na rzecz Orkiestry kwestowało 20 wolontariuszy.

W trakcie XVI Finału można było zobaczyć jasełka w 
wykonaniu uczniów z ZSPiG z Przeciszowa-Podlesia i jasełka 
wystawiane przez uczniów ZSPiG z Piotrowic. Śpiewem umilały 
dzieci z Gromady Zuchowej „Wesołe Promyki” oraz z I Drużyny 
Starszoharcerskiej „Wagabunda” a także zespół „Śpiewające Je-
ziora. Do tańca porwały dziewczęta z zespoły „Rad-Kert” z Przeci-
szowa oraz „Freestyle” z Piotrowic. Podczas trwania Finału swoim 
muzykowaniem rozbawił zespół „Talizman” z Grodziska.

Podczas całej imprezy prowadzono licytację gadżetów otrzy-
manych z siedziby WOŚP oraz uzyskanych od sponsorów, a także 
malowano twarze i sprzedawano drobne przedmioty. Można było 
również podziwiać prace wystawione przez podopiecznych z Fun-
dacji im. Brata Alberta w Lesie. Jak co roku zabłysnęło „światełko 
do nieba”.

Nad bezpieczeństwem czuwała OSP z Przeciszowa. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, którzy 
wsparli finansowo i organizacyjnie XVI Finał WOŚP. Wielkie 
podziękowania dla wolontariuszy, którzy dzielnie kwestowali 
przez cały dzień. Dziękujemy również wszystkim darczyńcom, 

którzy zapełniali puszki wolontariuszy i brali udział w licytacji 
oraz całej imprezie.

Sztab działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Prze-
ciszowie zebrał w trakcie XVI Finału WOŚP 8.043,75 zł, z czego 
6.683,07 zł zebrali wolontariusze, 1.142,00 zł udało się pozyskać 
z licytacji, 211,88 zł ze sprzedaży drobnych gadżetów, a 6,80 zł z 
wymiany waluty obcej. 

Dla porównania podczas ubiegłorocznego Finału zebraliśmy 
7.171,80 zł. W tym roku najwięcej do swojej puszki zebrała Dorota 
Stasiak – 780,48 zł.

Sponsorami Światełka do Nieba byli: Zdzisław Flejtuch, Ra-
dosław Kozioł, Sławomir Wronka, Józef Klimczyk oraz Adam 
Kobiela.

Gadżety na licytację przekazali: Renata i Krzysztof Gagracz, 
Anna i Marek Mamica, Wiesław Twardowski, Jan Bratek, Józefa 
Stokłosa, Władysława Jędras, Krystyna Smajek, Fundacja im. 
Brata Alberta w Lesie.

Serdecznie wszystkim dziękujemy i zapraszamy za rok…
EK

Czasopismo mieszkańców Gminy PrzeciszówCzasopismo mieszkańców Gminy Przeciszów



Wieści Gminy Przeciszów (nr 1/2008)
20


