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Przyjęli Ducha Świętego w Piotrowicach
Sakrament Bierzmowania został udzie-

lony 30 kwietnia młodzieży z klas III gim-
nazjum w Piotrowicach, należącej do para-
fii p.w. Nawiedzenia NMP.

Do sakramentu przystąpili: Dawid 
Antecki, Kinga Bliźniak, Karol Cholew-
ka, Joanna Dedko, Tomasz Dziedzic, Anna 
Frączek, Daniel Frączek, Iwona Frączek, 
Kamila Frączek, Marcin Frączek, Patryk 
Głąb, Joanna Górecka, Andrzej Jurecki, 
Jakub Kacperek, Sylwia Kolasa, Nata-
lia Kusak, Lucyna Kusak,  Aneta Kuwik, 
Mateusz Makuch, Klaudia Miłoń, Dawid 
Młynarczyk, Marcin Naglik, Marta Nowak, 
Mateusz Nowak, Wojciech Ochmański, 
Kinga Orlicka, Agnieszka Sandacz, Moni-
ka Stokłosa, Kamil Tobiczyk, Daniel Zając, 
Klaudia Zając, Łukasz Zając, Magdalena 
Zając, Angelika Zięba, Monika Zimnal.

Sakrament Bierzmowania w Przeciszowie
19 marca w parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela ks. bp Jan 

Szkodoń udzielił uczniom klas III gimnazjum Sakramentu Bierz-
mowania. Młodzież już od I klasy gimnazjum była przygotowywa-
na przez ks. Dariusza Czapnika do przyjęcia Sakramentu Dojrza-
łości Chrześcijańskiej. Uczestniczyliśmy w spotkaniach, kateche-
zach oraz czynnie braliśmy udział w niedzielnych i świątecznych 
Mszach Świętych, nabożeństwach, rekolekcjach.

Ostatnim etapem trzyletnich przygotowań był egzamin końco-
wy składający się ze 185 pytań, które mogliśmy zdawać od wrze-
śnia do marca. Niestety, niektórzy z nas mieli z tym problem i dla-

tego też ks. Dariusz był postawiony w gotowości egzaminatora o 
każdej porze dnia. Nieważne, czy to były ferie, sobota, czy środek 
tygodnia, wikary zawsze miał dla nas czas.

W efekcie do bierzmowania przystąpiło 66 uczniów z dwóch 
szkół w Przeciszowie. Wszyscy szczęśliwi, eleganccy i z powagą 
w obecności świadków przyjęli Ducha Świętego.

Mamy nadzieję, że naszą postawą i zachowaniem damy świa-
dectwo o naszej dojrzałości chrześcijańskiej, a rodzice i bliscy 
będą z nas dumni. 

Zuzanna Zielińska

I Komunia Święta
3 maja w parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Piotrowicach 

dzieci z klasy drugiej przyjęły I Komunię Świętą.

Do sakramentu przystąpiły: Mateusz Antecki, Kamila Bielat, 
Justyna Blarowska, Aleksandra Cabaj, Mariola Dedko, Sebastian 
Dyrcz, Dariusz Frączek, Izabela Frączek, Sebastian Gąsiorek, 
Monika Górecka, Marcin Jurecki, Zuzanna Kaźmierczyk, Zuzanna 
Klęczar, Mateusz Knutel, Hubert Kocjan, Patrycja Krawczyk, Szy-
mon Luranc, Małgorzata Łabaj, Szymon Makuch, Zuzanna Micha-
łek, Przemysław Milowski, Kacper Nowak, Marlena Nowak, Kon-
rad Płonka, Karolina Szulc, Monika Szymańska, Martyna Ulczok, 
Nadia Zajas, Karol Zimnal.
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W poprzednim numerze WGP pisaliśmy 
na temat szansy przed jaką stoi nasza gmina na 
zdobycie środków finansowych, potrzebnych 
do realizacji kolejnego etapu kanalizacji. Dzię-
ki determinacji i nieustępliwości wójta Józefa 
Klimczyka możemy mówić o sporym sukce-
sie. Razem z Polanką Wielką wnioskowali-
śmy o dofinansowanie budowy kanalizacji ze 
środków unijnych w ramach projektu, piloto-
wanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie. Nasz wniosek na kwotę 22 mln zł pod-
czas drugiej oceny uzyskał 35 a nie wymagane 
37 punktów. Od krzywdzącej, zdaniem władz 
Przeciszowa, decyzji nasza gmina odwołała się 
i to, jak się później okazało, ze skutkiem pozy-
tywnym. Choć należy pamiętać, że przed nami 
jeszcze jedna, trzecia, ale już ostatnia ocena 
naszego wniosku.

- Protest został uwzględniony i nasz wnio-
sek znalazł się na wysokim, bo 9. miejscu listy 
funduszu spójności na 27 gmin z całego kraju. 
Jest to bardzo dobry wynik. W drugim etapie 
zostaliśmy odrzuceni, ale mój protest został 
uwzględniony. Walczyłem o dwa punkty, a w 
sumie uzyskaliśmy aż cztery, czyli mamy wię-
cej punktów niż gmina Kęty. Rokowania są 
pomyślne i planowany etap kanalizacji z pew-
nością powstanie. Nasze zabiegi związane z tym 
wnioskiem trwają już od grudnia ubiegłego roku 
i myślę, że niebawem się zakończą. Szansa na 
otrzymanie pieniędzy jest naprawdę duża, sądzę, 
że nawet na 99 proc. - zaznacza wójt Przeciszo-
wa, Józef Klimczyk.

P P P P P
Trwa przebudowa drogi krajowej nr 44. 

Odcinek, który jest obecnie remontowany pro-
wadzi właśnie przez naszą gminę, co stwarza 
wiele uciążliwości nie tylko mieszkańcom, ale 
również kierowcom i pasażerom, którzy prze-
jeżdżają przez naszą miejscowość. Zakres pro-
wadzonych przez inwestora, czyli Generalną 
Dyrekcję Dróg i Autostrad Oddział w Krako-
wie, robót obejmuje przede wszystkim poło-
żenie nowej nawierzchni asfaltobetonowej na 
całej szerokości pasa jezdni a także przebudo-
wę istniejącego już chodnika. Inwestycję na 
drodze nr 44 realizuje firma „Eurovia” Polska 
S.A. Oddział w Krakowie. W planach jest tak-
że budowa nowego chodnika oraz przejścia dla 
pieszych ze światłem pulsującym. Ten zakres 
prac będzie możliwy do wykonania dopiero po 
uprzednim uzyskaniu pozwolenia, a to może 
potrwać nawet do dwóch lat. Dzięki pozyska-
nym płytkom z remontowanego chodnika było 
możliwe ułożenie alei na cmentarzu w Przeci-
szowie. Zakończenie inwestycji, której cześć 
jest realizowana na terenie naszej gminy było 
zaplanowane na koniec czerwca, ale z pewno-
ścią ten termin nie zostanie dotrzymany.

P P P P P
Wójt Józef Klimczyk podpisał porozumie-

nie z Zarządem Województwa Małopolskiego w 
sprawie dokończenia remontu drogi wojewódz-
kiej nr 949, prowadzącej w kierunku Osieka. 
Jest to odcinek drogi od skrzyżowania z Pio-
trowicami do granicy z gminą Polanka Wielka. 
Prace remontowe obejmą 600 mb ulicy Brzo-
zowej. Koszt inwestycji będzie pokryty w 80 
proc. przez województwo a w 20 proc. przez 
naszą gminę. W efekcie z budżetu Przeciszowa 
na ten cel trafią 92 tys. zł. Tę inwestycję dro-

gową zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowlano-
Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek 
Fryc ze Spytkowic.

P P P P P
Zostanie także wykonany remont odcin-

ka drogi powiatowej, ulicy Andrychowskiej w 
Piotrowicach. Koszt tego zadania wyniesie ok. 
400 tys. zł i będzie sfinansowany po połowie 
przez gminę Przeciszów i powiat oświęcim-
ski. W ramach planowanej inwestycji, którą 
zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Dro-
gowo-Mostowe DROG-BUD Franciszek Fryc 
ze Spytkowic zostanie położna na odcinku 350 
mb drogi nowa nakładka asfaltobetonowa oraz 
chodnik w kierunku Przeciszowa.

P P P P P
W maju gmina, będąca inwestorem, wyko-

nała chodnik przy ul. Długiej w Przeciszowie, 
prowadzący do ośrodka zdrowia. Inwestycja 
polegała na rozebraniu istniejącego chodnika, 
wykonaniu podbudowy oraz ułożeniu kostki 
brukowej. Zadanie wykonała firma „PROTE” 
Michał Kowalski z siedzibą w Spytkowicach. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 9 605 zło-
tych brutto.

P P P P P
Gmina Przeciszów podpisała umowę z fir-

mą „Poltynk” z Polanki Wielkiej na wymianę 
pokrycia dachowego na budynku Domu Ludo-
wego w Piotrowicach. Inwestycja ma być wyko-
nana do połowy lipca.

P P P P P
Gmina ogłosiła również przetarg na zmia-

nę konstrukcji dachu wraz z wymianą jego 
pokrycia na budynku oficyny przedszkola w 
Przeciszowie. Otwarcie ofert miało miejsce 
24 czerwca.

P P P P P
Czeka nas podpisanie porozumienia z 

powiatem oświęcimskim na budowę chodnika 
na Podlesiu. Na to zadanie jest już opracowa-
na dokumentacja. Przeciszów zadeklarował ze 
swej strony 100 tys. zł jako wkład własny do 
powiatowego zadania.

P P P P P
Wybudowano parking przed ośrodkiem 

zdrowia i remizą strażacką w Piotrowicach. 
Inwestycja polegała na wykonaniu: robót ziem-
nych, podbudowy tłuczniowej, przepustów, 
chodnika, ułożeniu nawierzchni z kostki bru-
kowej oraz wykonaniu krawężników betono-
wych na ławie betonowej. Zadanie wykonała 
firma „Prote” Michał Kowalski z siedzibą w 
Spytkowicach. Całkowity koszt zadania wyniósł 
69 602 zł brutto.

P P P P P
Trwa budowa parkingu przy cmentarzu 

w Przeciszowie. Zadanie realizuje Zakład 
Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch z 
Przeciszowa. Obecnie jest utwardzane podło-
że kamieniem, ostatecznie będą tam położone 
puzle. Miejsce do postoju na parkingu znajdzie 
60 pojazdów.

P P P P P
Ważną zakończoną inwestycją był remont 

ośrodka zdrowia w Przeciszowie wraz z grun-
towną przebudową pomieszczeń rehabilitacji. 
Na temat oddanego do użytku, spełniającego 
normy i nowoczesnego gabinetu rehabilitacji już 
pisaliśmy w ostatnim wydaniu WGP. Remont 
ośrodka zdrowia polegał na termomoderniza-
cji wraz z wykonaniem elewacji gmachu oraz 

wymianie okien. Inwestycję wykonała Firma 
Usługowo-Handlowa Łukasz Lurka z siedzibą 
w Żarnówce. Ogółem koszt zadania wyniósł 
418 499,01 złotych brutto.

P P P P P
Gmina jest na etapie tworzenia wizualiza-

cji rozbudowy stadionu gminnego na Podlesiu 
w Przeciszowie. Zaplanowano tam przebudowę 
istniejącego boiska na nowoczesne i spełniające 
wszelkie normy. Będą trybuny, zaplecze, amfi-
teatr wraz z widownią oraz placem zabaw dla 
dzieci, kort tenisowy, boisko do piłki ręcznej, 
koszykówki, siatkówki tradycyjnej i plażowej, 
stanowiskiem do rzutu kulą, skoku o tyczce, 
skoku w dal oraz bieżnia torowa dla dystansu 
100 m. i bieżnia wokół stadionu. 

P P P P P
Jak już wielokrotnie informowaliśmy w 

Lesie ma powstać centrum ekologiczne Doli-
ny Karpia, które będzie zlokalizowane w daw-
nym budynku Domu Ludowego. W tym celu w 
ostatnim czasie gmina złożyła do Ministerstwa 
Ochrony Środowiska wniosek o dofinansowa-
nie kosztownej przebudowy połączonej z grun-
townym remontem. Jak się szacuje koszt tego 
przedsięwzięcia zamknie się w kwocie ok. 2 mln 
700 tys. zł. Niestety póki co ministerstwo nie 
ma pieniędzy, a jeśli się znajdą, to zostaniemy 
o tym fakcie powiadomieni osobnym pismem. 
Inwestycja zakłada remont kapitalny Domu 
Ludowego i będzie w szczególności dotyczyć: 
budowy sali audiowizualnej, nowej kuchni, 
podniesienia budynku, co w efekcie przyniesie 
utworzenie noclegowni dla 42 osób.

P P P P P
Trwają prace przy wymianie starego gazo-

ciągu na nowy przy ulicy Oświęcimskiej. Zada-
nie wykonuje firma Gaz - System S.A. Oddział 
w Świerklanach. Dzięki interwencji wójta Klim-
czyka gazociąg będzie wymieniony na całym 
obszarze zabudowanym, czyli od rodziny Górali 
aż do Bachorza. Zakończona inwestycja podnie-
sie poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszej 
gminy przed skutkami ewentualnego rozszczel-
nienia instalacji z gazem.

P P P P P
Od wielu lat nasza gmina prowadzi wraz z 

powiatem oświęcimskim program wymiany nie-
bezpiecznego pokrycia dachów, które zawiera 
azbest. W ramach wspólnego przedsięwzięcia 
jest pokrywany koszt odbioru i transportu rako-
twórczego eternitu. Na ten cel gmina otrzyma 
ze starostwa 15 tys. zł a drugie tyle dołoży z 
własnego budżetu. Obecnie został na to zadanie 
ogłoszony przetarg. Warto w tym miejscu pod-
kreślić, iż w ramach realizowanego programu 
wywieziono w ubiegłym roku aż 99 ton niebez-
piecznego materiału.

P P P P P
Sprawą budzącą emocje jest kwestia kup-

na przez gminę 60 arów działki, która pozwoli 
wybudować w pełni wymiarowe boisko przy 
szkole w Piotrowicach. Od dawna właściciele 
nieruchomości nie chcą się zgodzić na zapro-
ponowaną przez gminę cenę zakupu. Być może 
ta sprawa w najbliższym czasie znajdzie swój 
finał, gdyż wójt Józef Klimczyk jest zainte-
resowany kupnem przez gminę terenu boiska 
obok kościoła. W tym celu przeprowadził już 
rozmowę z proboszczem ks. Janem Kordaczka. 
O wynikach całej sprawy będziemy na bieżąco 
informować.   (ryt)
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Rozstrzygnięto konkurs wielkanocny
18 kwietnia  komisja doko-

nała oceny kartek w Kon-
kursie Plastycznym na Kartkę Wiel-
kanocną 2009 zorganizowanym 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Przeciszowie. Komisja w składzie 
Anna Styła, Anna Mamica-Szmit 
oraz Wiesław Twardowski nagrodzi-
ła następujące osoby:

Szkoły podstawowe kl. I-III:
I miejsce - Justyna Całus
II miejsce -  Dawid Michałek
III miejsce -  Daria Mika
Wyróżnienia: Katarzyna Baranowska
Szkoły podstawowe kl. IV-VI:
I miejsce - Marta Ortman, 
II miejsce - Sandra Michałek, 
III miejsce -  Klaudia Góral
Szkoły gimnazjalne:

I miejsce - Piotr Bochenek
II miejsce - Natalia Szpiegla
III miejsce -  Magdalena Stefaniuk
Fundacja im. Brata Alberta:
I miejsce - Wiesław Pędziwiatr
II miejsce - Bogusław Jekiełek
III miejsce - Sabina Luranc

Wszystkie prace biorące udział w konkursie 
były piękne i zasługują na duże uznanie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Cykliści z TTR „Cyklista” zainaugurowali już 5 kwietnia letni sezon rowerowy 
wycieczką wokół Przeciszowa do elektrowni wodnej w Gromcu. W efekcie 

mogliśmy poznać zasady działania i pozyskiwania energii odnawialnej. W ostat-
nich kilku miesiącach do Koła przyłączyli się nowi sympatycy.

19 kwietnia przy pięknej pogodzie 
wybraliśmy się na Zatorszczynę. W Pal-
czowicach udostępniono nam do zwiedza-
nia pięknie odnowiony drewniany kośció-
łek z XIX wieku, także miejsce gdzie został 
usypany w 1910 roku kopiec Grunwaldz-
ki. Przez Zator, Łowiczki wróciliśmy do 
Przeciszowa.

25 kwietnia udaliśmy się na VI rajd 
na trasie Kraków - Trzebinia. Mieliśmy do 
pokonania odcinek 55 km w 3 godz. 15 min. 
Rano o godz. 6.00 pojechaliśmy pociągiem 
do Krakowa, następnie spacer po rynku i 
o godz. 11.00 start z krakowskich Błoni. 
Trasa wiodła przez Kraków, Kryspinów, 
Choleszczyn, Puszczę Dulowską do Mło-
szowej. Trasa była trudna, miała dużo pod-
jazdów. Po uroczystym zakończeniu powrót 
nastąpił przez Bolęcin, Płazę, Babice do 
Przeciszowa.

26 kwietnia pojechaliśmy do Inwał-
du - trasa, przy pięknej pogodzie, wiodła 
przez Piotrowice, Frydrychowice. Część 
z nas udała się do Parku Miniatur, resz-
ta odpoczywała w położonym opodal 
gospodarstwie agroturystycznym. O godz. 

14.00.wyruszamy w drogę powrotną przez 
Łowiczki.

1 maja miał miejsce wyjazd na majów-
kę do Łowiczek. Jechaliśmy wokół Rezer-
watu Przeciszów, Stawów Monowskich, 
Włosienicy, Polanki Wielkiej, Piotrowic do 
Łowiczek, gdzie czekał na nas gril z kiełba-
skami i z krupniokami. O godz. 17.00 wzię-
liśmy udział w mszy świętej odprawionej w 
pobliskiej kaplicy przez ks. Jana Kordacz-
ka, a następnie wróciliśmy do domu pełni 
wrażeń i humoru.

3 maja pojechaliśmy do Wygiełzowa 
przez Dwory 2, Gromiec, Mętków.

W Mętkowie czekał na nas pan Henio 
nasz przyjaciel, z którym zapalamy znicze 
pod głazem upamiętniającym  pierwszą 
rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II oraz 
dar przekazania drewnianego kościółka. Po 
krótkim odpoczynku u Henia udaliśmy się 
do Wygiełzowa. Tam zwiedziliśmy skan-
sen oraz zamek na Lipowcu i wróciliśmy 
do Przeciszowa.

10 maja wzięliśmy kurs po granicach 
powiatu oświęcimskiego a więc Zator, Gro-

do Wieliczki na trzeci poziom do muzeum 
żup krakowskich. Z Wieliczki pojechali-
śmy do Niepołomic, gdzie zwiedziliśmy 
zamek oraz wystawę malarstwa polskiego. 
Po drodze wpadliśmy jeszcze do Muzeum 
Lotnictwa, które o tej porze godz. druga w 
nocy robi niesamowite wrażenie. Umówi-
liśmy się już  na VII Noc Muzeów. Dzięki 
takim imprezom niejeden z nas zaczyna się 
interesować sztuką czy historią.

17 maja pojechaliśmy do Międzybro-
dzia, aby zwiedzić elektrownię pompowo-
szczytową. Trasa wycieczki wiodła przez 
Polankę, Osiek, Malec, Kęty. Na miejscu 
czekał na nas przewodnik, z którym uda-
jemy się 500 mb.p pochylnią na poziom 
230 m. Cztery bloki dają moc 550 MGW 
w ciągu 3 min. Wracamy przez Czaniec, 
Roczyny, Andrychów, Wieprz, Piotrowice. 
Dostaliśmy spory wycisk na „andrychow-
skich kopcach”, ale wszyscy byli zadowo-
leni z tej próby.

24 maja wybraliśmy się na Śląsk nad 
zbiornik w Dziećkowicach, przez Dwory 
2,Gromiec, Bobrek, Chełmek, Chełm Ślą-
ski. Zbiornik stanowi atrakcję dla mieszkań-
ców i turystów. Obejrzeliśmy cały zbiornik 
i odpoczęliśmy w jednym z ośrodków, 
korzystając z łodzi. Przez Gorzów, Bobrek, 
Gromiec wróciliśmy do Przeciszowa.

30 maja zostaliśmy zaproszeni na III 
Rodzinny Rajd Rowerowy zorganizowa-
ny przez ZSP-G w Przeciszowie. Była to 
świetna impreza. Mimo niepewnej pogody 
udział wzięło około 200 osób: dzieci, rodzi-
ce, dziadkowie. Trasa prowadziła przez 
Polankę Wielką, Piotrowice do szkoły. Po 
rajdzie miało miejsce spotkanie z dyrek-
cją szkoły.

Cykliści ponawiają zaproszenie dla 
mieszkańców Przeciszowa do udziału w 
Zlocie Rowerowym w Dolinie Karpia w 
dniu 12 lipca o godz. 13.30. Ponadto war-
to brać udział w niedzielnych wyjazdach 
rowerowych; więcej informacji o trasach 
można znaleźć w ogłoszeniach.



dzisko, Graboszyce, 
gdzie zapoznaliśmy 
się z drewnianym 
kościółkiem z XVI 
wieku i przez Przy-
bradz, Frydrycho-
wice, Gierałtowice, 
Głębowice, Piotro-
wice wróciliśmy do 
Przeciszowa.

15 maja wybra-
liśmy się na 6 edy-
cję Nocy Muzeów 
w Krakowie. Tym 
razem udaliśmy się 

Przed Kopcem Grunwaldzkim z 1910 roku w Palczowicach 
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Modele w Będzinie
W dniach od 23 do 24 maja odbył się V Festiwal Mode-

li Redukcyjnych oraz II Miedzynarodowy Festiwal 
Modelarski w Będzinie.

Celem konkursu była popularyzacja modelarstwa kartonowe-
go oraz plastikowego jak również popularyzacja  zainteresowań 
lotnictwem i wiedzą techniczną oraz promowanie aktywnego spę-
dzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

W konkursie mogli wziąć udział modelarze indywidualni, jak 
i zrzeszeni w klubach i modelarniach. 

W tegorocznej edycji wziął również udział nasz Klub. Jako, 
że startowaliśmy tam po raz pierwszy, zaprezentowaliśmy aż 42 
modele kartonowe. Ku naszemu zaskoczeniu spadła na nas lawina 
medali i wyróżnień. W drogę powrotną zabraliśmy aż 20 nagród. 
Najważniejszą z nagród - Puchar Starosty Miasta Będzin zdo-
był Andrzej Zemła. Uzyskał on również Puchar od „AutoSerwis 
Tomasz Piórkowski”.

Dodatkowe medale przyznano:
Krzysztof Konik - II miejsce - World Trade Center
Dariusz Matla - I miejsce - T-40
Radosław Paliborek - I miejsce - T2-71

Krzysztof Świerguła - III miejsce - figurka Krzyżak
Karol Cisowski - II miejsce - Wiatrak Holender
Krzysztof Pędziwiatr - I miejsce - Brama Wolińska
Łukasz Fuczek - II miejsce - Jak-3
Dariusz Bernaś - I miejsce - A6M2 Zero
Artur Kłos - I miejsce - Ki-61 Hien
Andrzej Zemła - I miejsce - Admiral Hipper
Barbara Dudziak - I miejsce - Bolesław Chrobry
Krzysztof Konik - II miejsce - ORP Burza
Marcin Bratek - I miejsce - Malbork
Tomasz Śliwa - I miejsce - Żołnierz niemiecki
Kamil Augustyn - I miejsce - Solaris Urbino
Mateusz Wójcik - I miejsce - Pzkfw II
Artur Mendyk - I miejsce - Kościół
Andrzej Pędziwiatr - I miejsce - samochód Jelcz
Michał Cisowski - I miejsce - World Trade Center
Jakub Bartuś - II miejsce - Apache 
Tegoroczny sezon modelarski jest dla naszego Klubu bardzo 

udany, choć może lepiej nie zapeszać... Przed nami jeszcze kil-
ka imprez, a nie wykluczone, że również Mistrzostwa Polski w 
Skawinie...

Łukasz Fuczek

Puchar Prezydenta dla Andrzeja

Do walki o najwyższe trofea stanęli 
modelarze reprezentujący kluby z naszego 
regionu. Nie zabrakło również modelarzy z 
KM „Orzeł”. W tegorocznej edycji wysta-
wiliśmy aż 31 modeli kartonowych, z cze-
go 21 zostało nagrodzonych!!!

Dodatkowym zaskoczeniem było zdo-
bycie przez naszego kolegę - Andrze-
ja Zemłę - PUCHARU PREZYDENTA 
MIASTA OŚWIĘCIM. To najwyższe tro-
feum uzyskał modelem pancernika Admi-
ral Hipper.

Dodatkowo wyróżnienia otrzyma-
li: Dominik Barasiński, Krzysztof Konik, 
Jakub Bartuś, Artur Mendyk, Łukasz 
Fuczek, Andrzej Pędziwiatr, Dariusz Ber-
naś, Michał Cisowski oraz Andrzej Zemła

Konkurs w Oświęcimiu jest dobrym 
sprawdzianem naszych umiejętności. Przed 
nami już wkrótce kolejne wyzwanie - Festi-
wal Modelarski w Będzinie.

Łukasz Fuczek

gaz na drodze
Podczas remontu drogi krajowej nr 44 w Przeciszo-

wie uszkodzono rurę z gazem. W efekcie nieszczęśli-
wego zdarzenia doszło do pożaru i ewakuacji 10 osób 
z trzech pobliskich domów.

Instalację gazową, która przechodzi pod drogą 
uszkodziła ciężka maszyna, wykorzystywana przy 
remoncie. Do rozszczelnienia rury doszło pod wpły-
wem ciężaru ogromnej frezarki, która załamała pod-
łoże drogi.

Na miejsce zdarzenia przybyły dwa zastępy jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej z Oświęcimia, dwa zastę-
py Ochotniczej Straży Pożarnej z Przeciszowa i jeden 
zastęp OSP z Zatora. W sumie w akcji wzięło udział 13 
osób. Ponadto wezwano pogotowie gazowe, a z zagro-
żonego terenu ewakuowano 10 osób.

Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji przez przy-
byłe na miejsce zdarzenia służby udało się szybko zlo-
kalizować i naprawić usterkę, która była zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

(ryt)

W dniach od 8 od 10 maja odbył się III Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar 
Prezydenta Miasta Oświęcim.

Foto  Krzysztof Kowalczyk
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i” CzAs nIe jest stRACony
Wywiad z Władysławem Kozub, sołtysem Przeciszowa.

- Dlaczego zdecydował się Pan kandy-
dować na stanowisko sołtysa? Skąd wyni-
kała podjęta decyzja?

Po prostu chciałem coś zmienić, coś 
zrobić dla wsi, mieszkańców i jednocze-
śnie miałem sporo wolnego czasu. Wyda-
wało mi się i nadal tak sądzę, że będzie to 
dobra decyzja. Uważam, że mi się to powoli 
udaje. Ponadto lubię współpracować z ludź-
mi, mam dobry kontakt z nimi i staram się 
pomóc jak największej liczbie mieszkań-
ców naszego sołectwa.

- Czy praca sołtysa jest wdzięczna? 
Jak Pan uważa, czy ludzie doceniają pań-
ski trud?

To jest bardzo trudne pytanie. Są takie 
momenty, że mam serdecznie dosyć tej 
pracy, a moja żona jeszcze bardziej, bo 
poświęcam się jej często ponad moje siły. 
Jednak z drugiej strony są takie chwile, kie-
dy mieszkańcy Przeciszowa są mi bardzo 
wdzięczni za mój trud i zaangażowanie i 
okazują sympatię. Chodź muszę przyznać, 
że odbieram telefony nawet o 5 nad ranem 
lub po 22, ale taka właśnie jest moja praca, 
której oddaję się bez reszty.

- Wobec tego czy ma Pan czas dla sie-
bie, dla rodziny?

Powiem szczerze, że jak zostałem soł-
tysem, to już nie. Ciężko jest, bo mój czas 
pracy nie jest liczony od godziny 7 do 15. 
Staram się być wszędzie. Powiem szczerze, 
zaniedbuję rodzinę, choć niektórzy mówią, 
że to jest tylko przejściowy stan, jednak dla 
mnie, to on trwa nieprzerwanie od czasu 
wyboru na sołtysa.

- Jakie najważniejsze sprawy zaprząta-
ją Pana uwagę i czas? Mam na myśli te, w 
które trzeba się zaangażować, jak i te, któ-
re nie wymagają wielkiego trudu. Z jakimi 
sprawami przychodzą do Pana ludzie?

Ludzie przychodzą do mnie ze sprawa-
mi bardzo różnymi, od na przykład palenia 
plastiku przez sąsiada, aż po grube sprawy, 
gdzie trzeba coś zdziałać na drodze krajo-
wej lub wojewódzkiej. Jednak nie mogę 
wchodzić w nieswoje kompetencje. Gros 
rzeczy staramy się zrobić i robimy. Dobrym 
przykładem wspólnego działania jest uło-
żenie ścieżek chodnikowych na cmentarzu, 
dzięki pozyskanym płytkom z remontowa-
nej drogi krajowej. Przyznam, że musia-
łem się przy tym napracować, szczególnie 
jeśli chodzi o organizację ludzi do pracy. 
Nie mogłem tego zaplanować, gdyż płytki 
należało kłaść z dnia na dzień. Mieszkańcy 
nie garnęli się do pracy, więc musiałem ich 
zachęcić pewną ilością płytek, które mogli 
wziąć dla siebie. Czas dawnych czynów 
społecznych już dawno przeszedł do histo-
rii, co więcej, zupełnie już nie ma zrozu-

mienia do tego rodzaju działań. Chciałbym 
podkreślić, że niektórzy radni, jak na przy-
kład Andrzej Kozłowski przystąpili do pra-
cy i pomogli w układaniu płytek. W efekcie 
podjętych działań udało się nam położyć 
dwie alejki na cmentarzu w Przeciszowie. 
Mają one długość ok. 110 m i są po trzy lub 
cztery płytki w szerokości.

- Wspomniał Pan, że po to chciał Pan 
zostać sołtysem, aby coś zmienić. Uważał 
Pan wówczas, że należy zmieniać tę rze-
czywistość, która nas otacza? Co Pan miał 
na myśli?

Rzeczywiście. Od początku nurtował 
mnie poważny problem nie oddawania 
śmieci do wywozu przez wielu mieszkań-
ców Przeciszowa. W tym względzie jeste-
śmy jedną z najgorszych gmin na terenie 
powiatu oświęcimskiego. Bardzo mało 
osób ma podpisane umowy z ZUK-iem. Nie 
ma też należytej segregacji odpadów.

-  Wobec tego,  jak ten problem 
wygląda?

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy 
akcję, która miała na celu zwiększenie 
świadomości mieszkańców i wytworzenie u 
nich potrzeby usuwania ich własnych śmie-
ci zgodnie z przepisami i normami. Cho-
dziłem od domu do domu i spotykałem się 
z wieloma problemami w tym względzie. 
Ludzie najczęsciej reagowali negatywnie i 
bez zrozumienia problemu. Nistety nie obe-
szło się bez interwencji dzielnicowego. W 
efekcie byłem wytykany palcami i nie raz 
mi się dostało, ale taka jest moja praca i 
wiem, że to co robię jest słusznę, i z obranej 
drogi nie zrezygnuję. Będą kolejne akcje, 
bardziej skuteczne, i może bardziej rady-
kalne. Rodziny, które nie płacą za wywóz 
śmieci zostaną zlokalizowane. Najpierw 
będziemy grzecznie prosić. Jeśli to nie 
poskutkuje, to uda się tam dzielnicowy i 
będzie działał zgodnie z prawem.

- Proszę powiedzieć, jak ten problem 
wygląda statystycznie? Ilu jest miesz-
kańców, którzy nie oddają śmieci do 
wywozu?

W sołectwie mieszka ok. 4,5 tys. miesz-
kańców i ok. 30 proc. z nich nie oddaje 
śmieci. Jeśli tego nie robią, to myślę, że 
śmieci są palone, wyrzucane gdzie popad-
nie lub zakopywane. Jednak osoby, które 
się tego procederu dopuszaczają, muszą 
być świadome konsekwencji. Policja może 
po prostu nałożyć bardzo wysoki mandat. 
Poza tym podczas palenia niektórych śmie-
ci dostają się do atmosfery bardzo szkodli-
we, rakotwórcze substancje, a z tym należy 
bardzo energicznie walczyć. Na pierwszej 
sesji Rady Gminy w Przeciszowie w tym 
roku wioskowałem, żeby w okresie letnim 
była dodatkowa zbiórka śmieci. Zostałem 

WłADySłAW KozuB – rodowity prze-
ciszowianin, ma 51 lat. Mieszka w Przeci-
szowie. Jest absolwentem zasadniczej szko-
ły zawodowej o profilu ślusarz – spawacz. 
Pracował jako spawacz, instruktor prak-
tycznej nauki zawodu. W roku 1982 oże-
nił się i rozpoczął pracę na KWK „Piast”. 
Z tą kopalnią związał się zawodowo aż do 
emerytury. Przeszedł tam cały cykl pracy 
od tzw. ślepra, czyli górnika bez uprawnień, 
aż do kombajnisty i przodowego brygady 
ścianowej. Jak sam wspomina – robota 
była ciężka i odpowiedzialna, choć dająca 
satysfakcję. Niestety, nie obeszło się bez 
wypadku. Obecnie czeka na dwie operacje 
kolana. Już od dwóch lat jest na emerytu-
rze. Urząd sołtysa pełni niepełną kadencję, 
z uwagi na wybory dodatkowe, które zor-
ganizowano po śmierci jego poprzednika 
Ryszarda Kozaka. Jak przyznaje – kiedy 
był górnikiem nie zajmował się pracą na 
rzecz lokalnej społeczności, gdyż nie miał 
na to czasu. Ma żonę, która pracuje w ZUS, 
dwoje dzieci i dwoje wnucząt. Syn miesz-
ka w Londynie i jest menadżerem w sieci 
restauracji. Z kolei córka studjuje na uczelni 
w Krakowie. Wnuczka skończyła dwa lata, 
a wnuk skończy rok. Lubi piłkę nożną, choć 
nie chodzi na mecze, bo jak twierdzi - jest 
zbyt impulsywny i nerwowy. Ponadto czyta 
książki oraz ogląda dobre filmy.

sołtysem, aby m.in. walczyć z tym właśnie 
problemem.

- Jak Pan ocenia po dwóch latach 
kadencji, czy udało się coś konkretnego 
zdziałać w tym temacie?

Jeśli chodzi o wywóz śmieci, to jestem 
niezadowolony z siebie i z przeciszowian. 
Niestety mieszkańcy nie reagują. Są rodzi-
ny, które rozumieją problem i sensownie 
podchodzą do tego zagadnienia i podpisa-
ły umowę. Jednak do wielu można mówić 
i nic. W konsekwencji trzeba będzie posłać 
dzielnicowego, a potem znowu się nasłu-
chać. Jadąc na rowerze często widzę śmie-
ci w rowach. Przy ulicy Wąskiej niedale-
ko kapliczki nazbierałem aż pięć worów 
śmieci. 
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- Z jakim jeszcze innym, trudnym pro-
blemem zmaga się Pan jako sołtys?

Mieszkańcy poinformowali mnie, że 
na ulicy Stawowej nie ma dostatecznego 
oświetlenia. I rzeczywiście, dzięki podję-
tym zabiegom jesteśmy w fazie jego pro-
jektowania. Myślę, że w przyszłym roku 
będzie tam już oświetlnie. Ogółem zostaną 
postawione cztery lampy na całej długości 
ulicy. Instalacja oświetlenia przy drodze to 
proces długotrwały, a Enion w tym wzglę-
dzie jest bardzo trudnym partnerem. Ten 
problem był poruszany od początku mego 
sołtysowania. Oświetlenia brakuje tak-
że przy ulicach: Jazowej, Oświęcimskiej, 
Granicznej.

- Jakie są jeszcze inne problemy i czy 
skutecznie udało się Panu je rozwiązać?

Mam nadzieję, że mi się uda jeszcze 
załatwić sprawę dojazdu w okolicach sta-
rego torowiska. Tam jest wykonana dro-
ga dojazdowa do trzech domów. Na jej 
powierzchni jest sporo dziur, błota. Zapla-
nowałem, że w tym roku wysypię ją kamie-
niem. W tym względzie mam obietnicę wój-
ta. Podobna sprawa dotyczy mieszkańców 
ulicy Kolejowej, gdzie też trzeba ją wysy-

pać kamieniem. Nurtuje mnie również spra-
wa związana ze starym mostem kolejowym. 
Tam już nie ma torów. Przeprawa od bardzo 
dawna nie była konserwowana, podkłady są 
zgniłe i most stwarza potencjalne zagroże-
nie dla osób z niego korzystających. Tym 
mostem jeżdżą ciągniki, rowery, a o trage-
dię w takich warunkach przecież nietrud-
no. Być może trzeba będzie go zamknąć 
dla ruchu. Z inicjatywy sołectwa odnowi-
liśmy wszystkie przystanki autobusowe 
oraz barierki. Bardzo ważną kwestią jest 
kanalizacja. W tym przypadku jest rów-
nież problem, gdyż niektórzy mieszkańcy 
nie chcą przepuścić kanalizacji przez swoją 
działkę. Mówią „nie – bo nie” i sieć musi 
być przerobiona. Inne sprawy są na bieżą-
co załatwiane, takie jak na przykad kłótnie 
sąsiadów.

- Jest Pan wiceprezesem Koła Powiato-
wego Stowarzyszenia Sołtysów Małopolski 
w Krakowie. Proszę opowiedzieć mi o swo-
ich obowiązkach?

To jest moje dodatkowe zajęcie. Jestem 
również członkiem Rady Stowarzyszenia 
Doliny Karpia i Stowarzyszenia „Cyklista”. 
Jest to praca, która także daje satysfakcję. 

Jako sołtysi mamy kontakt ze starostą. W 
najbliższym czasie organizujemy wyjazd 
do Wąchocka na zjazd sołtysów. Obecnie 
jesteśmy na etapie pozyskiwania i upo-
wszechniania wśród mieszkańców mate-
riałów informacyjnych dotyczących możli-
wości dofinansowania z Unii Europejskiej. 
Ostatnio rozmawialiśmy ze starostą oświę-
cimskim Józefem Kałą na temat dofinan-
sowania uszycia proporca Koła. Decyzja 
brzmi „tak”, z czego się cieszymy.

- Czy będzie Pan startował w przyszłych 
wyborach na sołtysa Przeciszowa?

Są dobre i złe strony sołtysowania. Nie 
chcę być sołtysem, aby być sołtysem, od 
tego trzeba zacząć. Jeśli ewentualnie zosta-
nę sołtysem to chcę działać, tak jak działam, 
a może lepiej. Na dzień dzisiejszy jeszcze 
nie mogę dać odpowiedzi na tak postawio-
ne pytanie. Uważam, że czas nie jest staro-
cony. Lubię działać, lubię kontakt z ludź-
mi, chcę być potrzebny. Kiedy są takie dni, 
gdy ktoś nic ode mnie nie chce, to czuje się 
niepotrzebny.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka

Pielgrzymka HDK z Piotrowic
23 maja Klub Honorowych Dawców Krwi z Piotrowic 

uczestniczył w dorocznym zjeździe Honorowych 
Dawców Krwi na Jasnej Górze, który odbył się po raz 11. 

Oprócz członków klubu udział w pielgrzymce wzięły rodziny 
honorowych dawców i mieszkańcy Piotrowic. 

W uroczystej mszy świętej, którą odprawił kapelan Honoro-
wych Dawców Krwi ks. płk. Zenon Surma, wzięli udział uczestnicy 
pielgrzymki oraz poczet sztandarowy Klubu HDK Piotrowice.



DzIeCI 
w BIBlIoteCe

18 maja dzieci z przedszkola przy ul. Szkolnej odwiedziły 
Gminną Bibliotekę Publiczną mieszczącą się w Domu Kultury w 
Przeciszowie. 

Przedszkolaki zapoznały się z pracą pań bibliotekarek, chętnie 
oglądały pozycje literatury dziecięcej. Wielką atrakcją i niespo-
dzianką dla dzieci było zaproszenie przez panią kierownik Ewę 
Głogowską do Klubu Modelarskiego „Orzeł”, gdzie podziwiały 
przepiękne modele kartonowe. Dzieci były zachwycone.

Dyrekcja i grono pedagogiczne serdecznie dziękują za miłą 
współpracę oraz upominki dla dzieci.

Wychowawczyni

Konkurs ortograficzny
24 kwietnia w Oświęcimiu odbyło się podsumowanie konkursu 

„MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII”. Konkurs organizowany był już 
po raz siódmy. Wzięło w nim udział ponad 1000 dzieci z całego 
powiatu oświęcimskiego. Uczennica szkoły podstawowej w Piotro-
wicach Justyna Blarowska z kl. II została laureatką tego konkursu, 
a jej koleżanka z klasy Karolina Szulc uzyskała wyróżnienie.

Gratulujemy!

zAPRoszenIe
Od 6 lipca w  Domu Kultury w Przeciszowie będą organizo-

wane dla dzieci zajęcia w świetlicy.

Wszystkim uczestnikom gwarantujemy fachową 
opiekę oraz:

- pomoc w nauce
-zajęcia rekreacyjno-
sportowe
-warsztaty muzyczno- 
taneczne
-wyjazdy i spacery

-gry komputerowe
-warsztaty plastyczne
-gry i zabawy

Zajęcia w świetlicy są 
bezpłatne.
Zapraszamy serdecznie!
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Grupa działająca już prawie 20 lat, mająca w reper-

tuarze różnorodne piosenki (religijne, turystyczne, 
patriotyczne) nie posiadała jeszcze w swoim dorobku 
płyty. Ta sytuacja już niebawem ulegnie zmianie.

Nagranie płyty jest dla każdego artysty uwieńczeniem jego 
ciężkiej pracy. Zespół Śpiewające Jeziora postanowił także wydać 
swój pierwszy krążek, z pieśniami patriotycznymi. 

Słowa pieśni patriotycznych oraz ciekawa melodia przekazu-
ją więcej niż suche treści w podręcznikach. Utrzymanie tradycji, 
kształtowanie świadomości narodowej, budowanie patriotyzmu, 
szacunek dla tych, którzy oddali życie w walce o wolność. Pły-
ta Zespołu Śpiewające Jeziora zachęca do pielęgnowania tych 
wartości.

Tuż przed Wielkanocą udaliśmy się do studia nagrań, znaj-
dującego się w Domu Kultury w Trzebini. Myśleliśmy, że szyb-
ko nagramy kilkanaście piosenek i wrócimy z udanej i spokojnej 
wycieczki. Przed nagrywaniem musieliśmy się rozśpiewać. Każdy 
utwór śpiewaliśmy po kilka razy. 

Warunki panujące w pomieszczeniu wielkości dużego poko-
ju nie pomagały uczestnikom. Ściany obite materiałem dźwięko-

chłonnym, szczelne okna i drzwi, na podłodze wykładzina wygłu-
szająca, brak wentylacji.

W pomieszczeniu tak wygłuszonym, że słychać każdy oddech 
panował zaduch i wysoka temperatura. Do naszej świadomości 
zaczęło dochodzić, że będzie to męczący, wymagający cierpliwo-
ści i skupienia dzień. 

Akustyk, czyli pan, który kręci setkami potencjometrów, czuwał 
nad wszystkim, wykazał się dużym poczuciem humoru. Po pięcio-
krotnym nagraniu każdego utworu skutecznie motywował nas do 
działania słowami: „Bardzo ładnie, ale proszę jeszcze raz!”.

Niestety nie udało mu się uratować naszej koleżanki z zespołu, 
która jak kłoda padła zemdlona na miękką podłogę. Szybkie dzia-
łania ratunkowe doprowadziły w ostateczności do przywrócenia 
jej funkcji życiowych i do przerwy, podczas której drożdżówkami 
podnieśliśmy swoje zasoby energetyczne.

Pomimo tak męczącego dnia, uczestnicy sesji nagraniowej 
byli szczęśliwi, że udało im się stworzyć płytę. Wszyscy wróci-
li do Przeciszowa po sześciu godzinach nagrania bogatsi o nowe 
doświadczenia. Już  w niedługim czasie  będą mogli podziwiać 
rezultaty swojej ciężkiej pracy. 

Pieśni i piosenki zawarte na płycie wykonują wszyscy uczest-
nicy zespołu oraz solistki ze towarzyszeniem instrumentów (skrzy-
piec, gitary oraz keyboardu).

Serdeczne podziękowania składamy wójtowi gminy Józefowi 
Klimczykowi za finansowanie tego przedsięwzięcia.

Urszula Daczyńska

liga Klas zakończona
Wraz z końcem roku szkolnego 2008/2009 zmagania w Lidze 

Klas dobiegły końca. Konkurencje rozpoczęły się już w październi-
ku. Klasy miały możliwość zmierzyć się na szczeblu artystycznym, 
wiedzy i sportu. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie integro-
wali się oraz miło spędzali czas w towarzystwie swoich kolegów. 
Starania o zdobycie jak najlepszego wyniku trwały do czerwca. 

Po podsumowaniu punktów I miejsce zajęła klasa III b gim., 
II miejsce klasa III a gim., a na miejscu III uplasowała się VI kla-
sa SP. 

Za najlepsze wyniki zostały przyznane bony towarowe w wyso-
kości 200 zł, 150 zł i 100 zł, które przeznaczyliśmy na zorganizo-
wanie imprez klasowych.

Pragniemy, aby Liga Klas stała się tradycją szkoły z 
Przeciszowa.

Przewodniczące Szkolnej Rady Uczniowskiej
Zuzanna Zielińska, Sylwia Załęska.

Dzień Dziecka 
w szkole

Nie 1 czerwca a 27 maja uczniowie szkoły w Piotrowicach 
obchodzili swoje święto - Dzień Dziecka.

Zabawę rozpoczęto od degustacji potraw przyrządzonych przez 
wszystkie klasy w ramach akcji „Trzymaj formę”. 

Potem odbył się mecz nauczyciele - uczniowie, który zakoń-
czył się wynikiem 2:1 (gola dla uczniów strzelił Dawid Młynar-
czyk). Oczywiście, wszyscy kibicowali uczniom, jednak się im 
nie powiodło. 

Dla dzieci z SP były przygotowane zjeżdżalnie, trampoliny i 
inne tego typu zabawy. Niestety, zaczął padać deszcz i musiały one 
zadowolić się grami i konkursami na sali gimnastycznej. Natomiast 
gimnazjaliści zajmowali się sportami zespołowymi: piłką ręczną, 
piłką nożną, a także ping-pongiem.
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Związek Młodzieży Wiejskiej założono w Przeciszowie w 1920 
roku, a pierwszym prezesem został pan Jan Momot, jego zastępcą 
pan Józef Cisowski. Oni też powołali do życia dwudziestoosobową 
orkiestrę, która brała udział w świętach narodowych, kościelnych, 
grała na festynach i różnych uroczystościach. W 1922 roku odby-
ły się kolejne wybory na prezesa Związku Młodzieży Wiejskiej, 
na których wybrano pana Władysława Michałka, a jego zastępcą 
został Stanisław Całus. Pan Stanisław Wójcik, sprzedając dom 
urzędowi gminy w 1924 roku, przeznaczył część pieniędzy na 
mundury dla Ochotniczej Straży Pożarnej i na zakup instrumentów 
dla orkiestry ZMW, a sam z rodziną wyjechał do Stanów Zjedno-
czonych Ameryki.

W 1924 roku do tutejszej parafii przybył z Tłuczani ksiądz dzie-
kan Jan Szewczyk. Pracował tu do 20 czerwca 1936 roku, do swo-
jej śmierci przy ołtarzu na udar mózgu. Ponieważ był szlachetnym 
duszpasterzem cała wieś po nim rozpaczała, a szczególnie ludzie 
biedni, dla których był miłosiernym wspomożycielem. Za kadencji 
księdza Szewczyka założono Kasę Stefczyka, która służyła ludziom 
biednym. Założycielami kasy byli: ks. Michał Gorczyca i kierow-
nik Urzędu Pocztowego, pan Mieczysław Szatko.

Od roku 1938 do 1945- urząd sołtysa sprawował pan Józef 
Całus. Był on patriotą i szlachetnym człowiekiem. Wiosną 1940 
roku sołtys powiadomił kierownika szkoły pana Szymeczkę, że 
25 kwietnia będzie aresztowany przez Gestapo. Sołtys wiedział o 
tym, gdyż poprzedniego dnia dostał nakaz dostarczenia Niemcom 
furmanek. Uprzedzony o aresztowaniu kierownik Szymeczko nie 
zdecydował się opuścić swojej szkoły.

W dniu 26 maja 1926 roku miała miejsce wielka uroczystość. 
Społeczeństwo Przeciszowa przekazało Ochotniczej Straży Pożar-
nej sztandar. Uroczystość ta miała miejsce na dziedzińcu szkoły, 
trybuna była ładnie udekorowana, orkiestra, obok młodzieży, ode-
grała hymn narodowy. Uroczystość otworzył wójt gminy, pan Fran-
ciszek Oleksy, referat wygłosił pan Józef Pawela, chór młodzieży 
w strojach krakowskich śpiewał pieśni patriotyczne, a mniejsze 
dzieci powiewały chorągiewkami. Na ręce naczelnika OSP, pana 
Józefa Matlaka, sztandar przekazał były wójt, pan Władysław 
Sanak. Z kolei naczelnik przekazał go swojemu zastępcy, panu 
Stanisławowi Paweli. Po tych uroczystościach pochód przeszedł 
pod kościół, gdzie z procesją czekał ks. dziekan Jan Szewczyk, a 
po poświęceniu sztandaru wszyscy weszli do kościoła na sumę. Po 

sumie pochód ruszył pod budynek urzędu gminy, gdzie odbył się 
festyn. Naczelnik powiatowy OSP w Wadowicach powiedział, że 
tak pięknego sztandaru jeszcze nie widział.

Po wybuch wojny w 1939 roku sztandar Ochotniczej Straży 
Pożarnej został przekazany do przechowania strażakom z Przeci-
szowa, a byli to pan Jan Bartuś, pan Ludwik Wójcik, Pan Teofil 
Madeja i pan Władysław Całus. Sztandar ten był przenoszony do 
kilku miejsc i dzięki temu ocalał.

W 1936 roku, przy kościele parafialnym założono akcję kato-
licką, której przewodniczył pan Józef Pawela. Akcja miała na celu 
pomoc kościołowi, ufundowano również z tej okazji sztandar.

Od 1930 roku była w Przeciszowie Policja Państwowa. Pierw-
szym komendantem był pan Sucharek, a policjantem był pan 
Władysław Swobodzian. Następnym komendantem był pan Jan 
Nowak.

Przez Przeciszów płynęły trzy rzeczki. Łowiczanka, ze źródła 
w Gierałtowiczkach płynęła przez Łowiczki Pańskie i Książe zasi-
lając wodą stawy na Przyrębie. Drugą była Młynówka, płynąca od 
dworu do Bachorza, a trzecia to Bachórz, mający swój początek 
w Głębowicach, skąd płynąc przez Piotrowice i Przeciszów wpa-
dał do Wisły. Nazwa Bachórz pochodzi od bachorzy (wnętrzności 
zwierzęcych), które ludzie wrzucali do rzeki. Z tego też powodu 
Przeciszowianie z Piotrowiczanami nie byli w zgodzie tak długo, 
aż dopiero władze austriackie zabroniły wrzucania bachorzy do 
rzeki, a na łamiących ten zakaz nałożyły grzywnę w wysokości 
100 koron.

Przeciszów posiadał też na swoim terenie obiekty zabytkowe. 
Jednym z nich była leśniczówka, zabytek klasy zerowej, zniszczony 
i rozebrany przez ludzi z PZPR-u w roku 1953. Innym była stara 
plebania pokryta drobnym eternitem przez księdza Kapuścińskie-
go, jednak dach przeciekał i mrozy ja zrujnowały.

Wszystkim tu wymienionym i nie wymienionym, którzy ginęli 
na polu chwały i w obozach koncentracyjnych składam podzięko-
wania. Cześć Ich pamięci.

Opracował i zebrał te przekazy Mieczysław Pawela, Przeciszów

Autor Mieczysław Pawela zwraca się do wszystkich mieszkańców 
Przeciszowa, którzy zachowali w pamięci wydarzenia z historii 
naszej miejscowości, z prośbą o ich spisanie i zachowanie dla 
przyszłych pokoleń.

11 lipca – sobota

16.00 – uroczyste otwarcie Święta Gminy Przeciszów
16.10 – program dla dzieci: widowisko plenerowe 
                „GRAAL” oraz gry i zabawy z aktorami 
                  na szczudłach
18.00 – biesiada śląska „Chłopcy z Łazisk”
20.00 – zabawa taneczna z zespołem 
                  „Śląskie Pierony

Ok. godz. 22.00 – pokaz sztucznych ogni

12 lipca – niedziela

13.00 – Zlot Rowerowy w Dolinie Karpia 
                  (start 13.30 – Dom Kultury Przeciszów)
15.00 – zakończenie Zlotu Rowerowego, wręczenie    
                  nagród oraz loteria dla uczestników
                 Zlotu Rowerowego
16.00 – występy zespołów ludowych z terenu gminy, 
                 orkiestry dętej, formacji „Freestyle”
18.00 – koncert zespołu country „Konwój”
19.30 – zabawa taneczna z zespołem „Fenix”



Święto Gminy Przeciszów
od 11 do 12 lipca 2009 r.
stadion sportowy LKS Przeciszovia

Ponadto w trakcie imprezy przewidziano wiele atrakcji!!!

Organizatorzy:
Urząd Gminy Przeciszów, Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie,
Stowarzyszenie Dolina Karpia, Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Cyklista” koło Przeciszów
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Po raz kolejny Rada Rodziców przy Zespole Szkół Podstawo-

wo – Gimnazjalnych w Przeciszowie wraz z dyrekcją szkoły zor-
ganizowała Dzień Dziecka w nietuzinkowy sposób. 

Tym razem 30 maja 2009 roku obchodzono również Dzień 
Matki i Dzień Ojca pod wspólnym mianem Dnia Rodziny. Nie 
bez powodu na obchody wybrano sobotę, aby całe rodziny mogły 
wziąć udział w święcie. 

miejsce krótki postój, nad głowami zaobserwowaliśmy ciemne 
chmury, więc szybko rajd ruszył ponownie w stronę naszej szko-
ły. Tym razem Białą Drogą, ulicą Graniczną i Kolonią zbliżaliśmy 
się do Przeciszowa. Wszystkim uczestnikom udało się pokonać 
17-kilometrową trasę.

Wreszcie na mecie! Rowerzyści gorąco witani przez sympa-
tyków, którzy przybyli do szkoły, aby wziąć udział w imprezach 
towarzyszących. W szkole na wszystkich uczniów i uczestników 
rajdu czekał pyszny poczęstunek przygotowany przez Radę Rodzi-
ców. Po posiłku i krótkim odpoczynku przy muzyce chętni mogli 
spróbować swoich sił w rowerowym torze przeszkód, pozostali 
uczestnicy imprezy gorąco im kibicowali. Niestety złośliwa pogo-
da nie pozwoliła na przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych 
konkurencji sportowych, które były przewidziane w programie. 
Ale cóż – za rok z pewnością się uda! 

Cieszy fakt, że mimo niesprzyjającej pogody okazało się, że 
rajd ma swoich niezawodnych miłośników.

Najważniejszą częścią programu był trzeci Rodzinny Rajd 
Rowerowy. Dyrekcja szkoły zadbała o to, aby i tym razem trasa 
rajdu była bardzo atrakcyjna.

W tygodniu poprzedzającym rajd organizatorzy pełni byli nie-
pokoju, którego przyczyny tkwiły w złych zapowiedziach synopty-
ków. Niestety, tym razem wszystko wskazywało na to, że prognozy 
się sprawdzą! Jeszcze w sobotę rano padało, ale im bliżej godziny 
„0”, tym pogoda była lepsza, a zza chmur wyszło słońce. 

Na pół godziny przed startem na szkolnym placu można było 
zobaczyć tylko kilka osób w charakterystycznych żółtych koszul-
kach. Jednak przed samą dziesiątą, na którą wyznaczono zbiórkę 
uczestników rajdu, plac zapełnił się rowerzystami w strojach w 
słonecznych żółtych odcieniach. 

Wszystkich zebranych gorąco przywitała dyrektor szkoły 
Urszula Momot. Okazało się, że w rajdzie weźmie udział ponad 
100 osób. Niezawodni okazali się członkowie Koła Cyklistów 
w Przeciszowie, którzy licznie stawili się na starcie rajdu. Prze-
wodniczący Koła Stanisław Całus podarował naszym uczniom w 
imieniu członków Klubu komplet piłek. W Rajdzie uczestniczyli 
również kolarze z grupy TTR Elwa Cyklista z trenerem Piotrem 
Śliwińskim.

Nieco po godzinie 10.00 uczestnicy wyruszyli na trasę, 
która wiodła ulicą Długą w stronę Polanki Wielkiej i dalej do 
Piotrowic. 

Przejeżdżaliśmy malowniczymi zakątkami, czasami bardzo 
trudnymi, na niektórych podjazdach było naprawdę ciężko, ale 
okazało się, że JEDNOŚLADY DOSKONALE DAJĄ SOBIE 
RADĘ! nawet w ekstremalnych warunkach. A tam gdzie było 
najtrudniej - od czego są nogi? Przy szkole w Piotrowicach miał 

Serdecznie dziękujemy organizatorom rajdu i tym, którzy przy-
czynili się do zorganizowania Dnia Rodziny: 

- Radzie Rodziców, w tym roku pod nowym przewodnictwem 
Aldony Zielińskiej

- Strażakom z OSP w Przeciszowie – Prezesowi Edwardowi 
Ganobisowi,

- Policjantom z Komisariatu Policji w Zatorze – Komendantowi 
Grzegorzowi Środzie,

- Służbie Medycznej – Teresie Ortman i Markowi Sikorze,
- Wójtowi Józefowi Klimczykowi za udział w imprezie i wspar-

cie finansowe
- Dyrekcji Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych, nauczy-

cielom oraz pracownikom Szkoły, którzy pomagali w orga-
nizacji i zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom Dnia 
Rodziny.

DO ZOBACZENIA NA ROWEROWYM SZLAKU ZA ROK!
Anna Sikora
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Festyn, festyn... i po festynie!
zimno, mokro i nieprzyjemnie. Tak zaczął się rajd rowerowy na boisku szkol-

nym. Mimo chmur, lodowatego wiatru zebrała się liczna grupa miłośników rowe-
rowych wycieczek. Samochód strażacki i quad poprzedzały kolumnę rowerzystów /
jadących oczywiście po piętnaście osób tak jak wymagają przepisy/ a nad ich zdro-
wotną kondycją czuwała Służba Maltańska.

Dwudziestodwukilometrowa trasa 
została pokonana bez problemu mimo nie-
sprzyjającej aury. Po raz kolejny zwiedzili-
śmy fragment naszej gminy, uświadamiając 
sobie jaka jest piękna.

Tymczasem na terenie Remizy OSP w 
Piotrowicach prace przygotowawcze dobie-
gały końca. Wszystko było przygotowane 
na przyjęcie gości. Pachnący chleb, swojska 
kiełbasa i smalec przyciągały na wystawy. 
Ale nawet bez takiej zachęty mieszkańcy z 
zainteresowaniem rozglądali się po sali.

Szydełkowe cudeńka, aniołki, prace 
plastyczne z artyzmem i pietyzmem wyko-

nane przez uczniów naszej szkoły, modele 
domów wykonane przez przyszłego archi-
tekta, rysunki przyszłego grafika i zdję-
cia. A prezentacja „Jak budowała się szko-
ła?!” - nowoczesność połączona z tradycją. 
Przedmioty starannie przechowywane w 
rodzinnych domach ukazały swoje piękno 
i nostalgię za tym co było. Dziękujemy za 
ich udostępnienie.

Tymczasem na scenie artyści zaznaja-
miali nas z szeroko pojętym znaczeniem 
słowa „muzyka”. Występy dzieci z przed-

W imieniu organizatorów, serdeczne 
podziękowania składamy sponsorom, dzię-
ki którym udało się zorganizować impre-
zę. Są nimi: 

BANK SPÓŁDZIELCZY OŚWIĘCIM, FIRMA 
BUDOWLANA KRZYSZTOF ZAJĄC, INSTALBIS - 
PRZECISZÓW, FIRMA PRZEWOZOWA DANIEL 
TRZASKA, UBEZPIECZENIA SIGMA BROKER 
, SKLEP SPOŻYWCZY GRAŻYNA MAKUCH, 
SKLEP PRZEMYSŁOWY JUSTYNA MAKUCH, 
PAINTBALL ‘MON ADI’, ZAKŁAD FRYZJERSKI 
MAŁGORZATA MARSOWICZ, ARTUR BLIŹNIAK, 
BEATA GÓRECKA, PIEKARNIA KOZAK, USŁUGI 
BUDOWLANE REM-BUD, AIRNET, BP SERVICE 
VENTER BARTŁOMIEJ FIERDONEK, SKLEP PRZE-
MYSŁOWY DYWANEX, MASPEX WADOWICE, 
ZYGMUNT JELONEK, STANISŁAW RYDZOŃ, 
POSEŁ NA SEJM RP, STOWARZYSZENIE DOLI-
NA KARPIA, ŁOŻYSKA MAŁGORZATA MICHA-
LEC, FIRMA RADKO, ANNA MAMOŃ, RR TRANS 
ROGALSKA RENATA, AGROSTAR ROGALSKI 
MIROSŁAW, URZĄD GMINY PRZECISZÓW, 
SKLEP FILIP WITOLD FILIPIAK, KWIACIARNIA 
RENATA GAGRACZ, MAŁGORZATA OLSZEW-
SKA-CIEŚLIK, STUDIO R KĘTY

szkola i szkoły, muzyka poważna, bie-
siadna i rockowa tworzyła może dziwny 
melanż, ale przynajmniej każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Tak jak na loterii, która 
jak co roku zaskakiwała, rozśmieszała lub 
doprowadzała do łez rozczarowane dzie-
cięce buzie.

A ciasta?! Po raz kolejny udowodni-
łyśmy, że nasze wyroby cukiernicze są 
„palce lizać”. Wszystko zjedzono co do 
okruszka. Potem został catering i zabawa 
do białego rana.

Sprzątało się też fajnie i szybko.

Na przyszły rok znowu coś wymyśli-
my. Komu się nie podobało, temu mówimy: 
przyjdź do nas i przekonaj nas, że zrobisz 
to lepiej, a komu się podobało, to prosimy, 
opowiedz o nas znajomym i zaproś ich na 
przyszły rok.

Mnie cieszy to co widziałam. Widzia-
łam zachwyt i radość dzieci skaczących i 
piszczących na „dmuchańcach”. Widzia-
łam rozrzewnione twarze starszych osób, 
które odnajdywały się na starych fotogra-
fiach. Widziałam niedowierzanie i radość w 
oczach tych, którzy patrzyli w niebo, które 
coraz bardziej się rozjaśniało. Tak jak gdy-
by nasza radość i zadowolenie przeganiało 
chmury kłębiące się dotąd nad nami.

Jesteśmy zmęczeni, ale szczęśliwi, że 
się udało. Dziękujemy, że chcieliście dzie-
lić te chwile z nami.

Zapraszamy za rok.
Małgorzata Michalec

Fot. K. Kowalczyk

KoMITET oRGANIzACyJNy 
FESTyNu:

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZED-
SZKOLA W PIOTROWICACH - RENATA JURCZYK, 
MAŁGORZATA MICHALEC, ELŻBIETA GŁĄB, STA-
NISŁAWA KOLASA, MARTA ANTECKA, JUSTY-
NA SKOWROŃSKA, MIECZYSŁAW ŻABIŃSKI, 
MAREK TRZASKA, ANTONI SZYMAŃSKI

PRAGNIEMy PoDzIĘKoWAĆ 
WSzyTKIM RoDzICoM zAANGA-
ŻoWANyM W PoMoC PRzy oRGA-
NIzACJI FESTyNu. To LuDzIE 
NA KTÓRyCH zAWSzE MoŻNA 
LICzyĆ: 

RENATA NOWAK, JOANNA FILIPIAK, MARIA 
TYSA, LUCYNA BOROWSKA, TERESA HAŁA-
TEK, MARTA ZAJAS, MAŁGORZATA ZAWIERU-
CHA, KRYSTYNA OCHMAŃSKA, ANETA KUKU-
ŁA, WŁADYSŁAW FLUDER, JANUSZ DEDKO, 
TOMASZ MILOWSKI, ANDRZEJ SZYMAŃSKI, 
ALEKSANDER KOLASA, KRZYSZTOF GÓREC-
KI, IRENEUSZ HAŁATEK, SEBASTIAN MAKUCH, 
MARCIN GAGRACZ

Jesteśmy wdzięczni włodarzom OSP 
w Piotrowicach za użyczenie sali oraz tere-
ny wokół niej. Podziękowania dla druhów 
Roberta Frączka, Alberta Gancarczyka, Bole-
sława Zajasa, Arkadiusza Bartuli, oraz dla 
Edwarda Ganobisa za pomoc w czasie rajdu. 
Szczególnie serdecznie dziękujemy dzielnico-
wemu Piotrowic sierż. Sławomirowi Charna-
sowi z K. P. w Zatorze.

Nie można zapomnieć o pomocy ze 
strony szkoły w Piotrowicach. Swój wkład 
wnieśli nauczyciele - Barbara Momot, która 
czuwała nad występami uczniów. 

Tomasz Milowski zaś odpowiadał za 
organizację rajdu rowerowego, stronę gra-
ficzną i informacyjną imprezy. 

Dziękujemy również pracownikom 
Samorządowego Przedszkola w Piotro-
wicach, Bogusławie Piskorek, Wiesławie 
Mrowiec i Grażynie Makuch.

Serdeczne podziękowania dla dyrek-
tora szkoły Bogdana Cubera, wicedyrek-
tora Tomasza Wójcika za przychylność i 
pomoc w organizacji rajdu i festynu.

DZIĘKUJEMY
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Jan Paweł II 
- nasz wzór i autorytet

30 maja odbyły się w zSP-G w Przeciszowie-Podlesiu obchody 
z okazji Święta Patrona Szkoły. 

Uczniowie pod kierunkiem Anny i Kazimierza Kabzińskich przy-
gotowali program artystyczny, w którym przybliżyli postać Sługi 
Bożego Jana Pawła II. Wspomnienie wybranych scen z życia Karola 
Wojtyły i późniejszego papieża Jana Pawła II miały na celu zachęcić 
do realizacji w swoim życiu wartości jakie prezentował swoją postawą 
Patron naszej szkoły. Wskazywał on na potrzebę oparcia, jakie każdy 
z nas powinien znaleźć w zdrowo funkcjonującej rodzinie, miłości, 
pomocniczości, przyjaźni, radości z codziennych przeżyć, miłości do 
Ojczyzny, szacunku do pracy, zawierzenia Bogu, który ma plan wobec 
każdego z nas. Uczniowie, którzy wcielili się w poszczególne postacie 
to: Maciej Szalonek - św. Piotr, Konrad Bębenek - św. Dominik Savio, 
Adriana Kajdas - św. Weronika, Patrycja Łabaj - św. Karolina , Piotr 
Szałaśny - Karol Wojtyła, Krzysztof Fuczek - Franciszek, Aleksan-
dra Sanak - Żona Franciszka, Magdalena Jaros - Danusia, Wojciech 
Bochenek - Lucyfer, Kamil Gregorczyk - Sługa Lucyfera

Uroczystość uświetnili swoim występem harcerze z 1. Starszohar-
cerskiej Drużyny Wagabunda.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli możliwość włączenia się 
w obchody Święta Szkoły poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju 
konkursach. Tak więc dzieci z klas I-III szkoły podstawowej wzięły 
udział w konkursie plastycznym pod tytułem: „Jan Paweł II - kocha-

my”. Powstały piękne rysunki, które można podziwiać, gdyż stały 
się elementem dekoracji szkoły. W konkursie nagrodzono następu-
jących uczniów:

I miejsce - Anna Momot, II miejsce - Karol Cisowski, III miejsce - 
Rafał Kobylański. Uczniowie wyróżnieni to: Dawid Dębowski, Wero-
nika Seremet, Aleksandra Nelec, Jakub Seratowicz, Daria Mika

Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej mieli okazję wyka-
zać się, biorąc udział w konkursie literackim. Należało napisać wiersz 
nawiązujący do tematu: „Jan Paweł II - wspominamy”. Uczniowie 
nagrodzeni to: I miejsce - Kamil Kościelnik, II miejsce - Konrad Bębe-
nek, III miejsce - Karolina Kadela. Uczniowie wyróżnieni to: Anna 
Kaźnica, Magdalena Wilczak, Klaudia Szpiegla, Sandra Michałek. 
Młodzież gimnazjalna mogła wykazać się wiedzą na temat życia i 
działalności Jana Pawła II w konkursie „Jan Paweł II - pamiętamy”. 
Zwycięzcami tego konkursu zostały uczennice kl. II: I miejsce - Mar-
ta Wicha, II miejsce - Natalia Szpiegla, III miejsce - Michalina Zajas. 
Wyróżnienie otrzymała: Anna Chmura.

W tym roku postanowiliśmy połączyć Święto Szkoły  z reali-
zowaniem projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Przygotowa-
ne przez dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców atrakcje w postaci 
pysznych ciast i loterii fantowej służyły zebraniu pieniędzy dla dzie-
ci z najuboższych rodzin, aby pomóc im w zakupie podręczników i 
artykułów szkolnych. 

Podziękowanie kierujemy do sponsorów:Wójta gminy, Józe-
fa Klimczyka za ufundowanie nagród w konkursach oraz: Pizzeeria 
„Onyx”, Salon kosmetyczny „Anita”, Firma MASPEX z Wadowic, 
Firma KENTDRUK z Kęt.        Anna Kabzińska

w cieniu Brunhildy
Mimo, że od czasu jasełek minęło sporo czasu, to dla tych, 

którzy je tworzyli, radość trwa nadal. 3 czerwca, reżyserzy, 
aktorzy, zespół muzyczny oraz obsługa techniczna udali się na 
wycieczkę do Niedzicy oraz Makowa Podhalańskiego. 

Wraz z opiekunami: ks. Dariuszem, ks. Adamem, państwem Urszu-
lą i Dariuszem Daczyńskimi wyjechaliśmy o godz. 8.00 spod szko-
ły, by po ponad dwu godzinach wysiąść w Niedzicy obok Zamku, w 
którym bezsprzeczną gospodynią jest legendarna Brunhilda – z którą 
mogliśmy się spotkać, oglądając film „Wakacje z duchami”. 

Zwiedzanie zamku musieliśmy przełożyć na później, bo bardzo 
wiele wycieczek w ten dzień przybyło do tej malowniczej krainy nad 
jeziorem Czorsztyńskim. W związku z tym mieliśmy trochę czasu, by 
zwiedzić okolice zamku, wybrać się na zaporę i kupić drobne pamiątki 
między innymi oscypki, które w górach zawsze wyjątkowo smakują. 

Następnie poszliśmy na rejs po jeziorze Czorsztyńskim, co prawda 
nie był to rejs legendarną „Białą Damą” – tak nazywa się statek, któ-
rym księżna gospodyni Czorsztyńskiego oraz szlachcice pływali po 
zalewie. W czasie rejsu mieliśmy prawdziwie żeglarską pogodę, nie 
tylko padał deszcz, ale wiał silny wiatr, co pozwalało nam poczuć się 
jak na pełnym morzu. Ze statku mogliśmy podziwiać całą perspektywę 
okolicy zamku i gór. Słuchaliśmy także przewodnika, który przybli-
żał nam historię zamku oraz historię budowy zapory, w wyniku której 
powstało to sztuczne jezioro. 

Lekko zmarznięci po rejsie udaliśmy się na zamkowe wzgórze, by 
rozpocząć zwiedzanie niedzickiego dworu. Tam pani przewodnik bar-
dzo zwięźle i interesująco opowiadała nam o zamku, jego właścicielach 
i oprowadzała nas po zamkowych pomieszczeniach. Mieliśmy okazję 
obejrzeć lochy i narzędzia tortur, a niektórzy nawet sfotografowali się 
w dybach – zapewne niektórzy rodzice zamówiliby sobie taki gadżet 
na co dzień. Usłyszeliśmy także historię nieszczęsnej Brunhildy, która 
zginęła tragicznie w studni po tym jak wypadła z okna w czasie kłótni 
ze swoim mężem. Oczywiście, owa studnia i legenda z nią związana 
rozbawiła nas wszystkich, w szczególności zaś tych, którzy mają mło-
dzieńcze sympatie. Po Niedzicy przyszła kolej na Maków Podhalań-
ski. Około 16.00 przybyliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Makow-
skiej – Królowej i Opiekunki Rodzin. Tam przywitał nas miejscowy 
proboszcz – ks. Tadeusz Różałowski i przybliżył nam historię parafii 
oraz cudownego Obrazu Matki Bożej, którego powstanie datuje się na 
1590 r. Następnie księża odprawili nam Eucharystię, w której dzięko-
waliśmy Bogu za dzieło jasełek i prosiliśmy o błogosławieństwo Boże 
dla nas i dla naszych rodzin. 

Po Mszy św. udaliśmy się na stadion „Halniak”, na którym nasi 
chłopcy zmierzyli się z miejscowymi lektorami i ministrantami w piłkę 
nożną. Mecz był bardzo emocjonujący i do samego końca nie było wia-
dome, jak się skończy. W rezultacie udało się wywalczyć sprawiedliwy 
remis – 6:6, co bardzo uradowało ks. Adama, który był w bardzo trud-
nej sytuacji, komu kibicować – swoim młodszym kolegom z Makowa, 
czy swoim ukochanym uczniom i aktorom z Przeciszowa.

Na koniec wszyscy zgromadziliśmy się przy ognisku, by wraz z 
makowianami śpiewać i radować się wspaniałym spotkaniem. Jedze-
niu kiełbasek towarzyszyło wzajemne zapoznawanie się, a po kolacji 
nadszedł czas na muzykowanie, w czasie, którego p. Dariusz porywał 
wszystkich do śpiewu grając na gitarze, a pomagał mu jeden z mako-
wian Michał Radwan. Późnym wieczorem wsiedliśmy do autobusu i 
wróciliśmy do Przeciszowa.

Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w 
nasze jasełka. Dziękujemy za wszystkie złożone ofiary, dzięki którym 
mogliśmy za nasz trud i poświęcenie wyjechać i wspaniale przeżyć 
ten dzień, w którym przedłużaliśmy naszą radość z Narodzenia Pana. 
Dziękujemy także panu wójtowi Józefowi Klimczykowi, który także 
przyczynił się do zoorganizowania naszej wycieczki.

Jeszcze raz wszystkim za wszystko Bóg zapłać. A wspomnienie 
wycieczki niech będzie dla nas przypomnieniem, że jest wiele wspa-
niałej młodzieży w Przeciszowie, która ma w sobie wiele zapału i 
ochotnie angażuje się w różne inicjatywy. 

ks. Adam Kurdas
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Sukcesy w trójboju
Uczniowie klasy V (Damian Gąsio-

rek, Grzegorz Hałatek, Grzegorz Grzybek, 
Kamil Trzaska, Bartosz Antecki, Marek 
Rogalski, Patryk Skowroński) ze szkoły 
w Piotrowicach odnieśli sukces w trójbo-
ju lekkoatletycznym. Podczas zawodów 
gminnych, które odbyły się 6 maja zajęli I 
miejsce. Z kolei na zawodach powiatowych, 
które rozegrano 2 czerwca w Oświęcimiu, 
chłopcy wywalczyli II miejsce.

Uczniów do zawodów sportowych 
przygotowywali nauczyciele wychowania 
fizycznego z ZSP-G w Piotrowicach: Alina 
Giermek, Barbara Apczyńska, Bartłomiej 
Jończyk, Łukasz Płonka, Tomasz Wójcik.

oRAnGe CUP XIV tURnIej 
im. MARKA wIelGUsA

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pio-
trowicach wzięli udział 20 maja w powia-
towych eliminacjach XIV TURNIEJU im. 
MARKA WIELGUSA ORANGE CUP. 
Eliminacje odbyły się w Chrzanowie, 
gdzie drużyna w składzie: Adrian Kuku-
ła, Oskar Gogulski, Michał Orlicki, Domi-
nik Miętka, Oskar Tyrpa, Dominik Gąsio-
rek, Kacper Gagracz, Konrad -Tobiczyk, 
Artur Noga, Mateusz Ściera, zajęła drugie 
miejsce premiowane awansem do finału 
wojewódzkiego. 

Finał wojewódzki odbył się w Nowym 
Sączu 8 czerwca 2009 roku na obiektach 
KS „Start” i  KS „Dunajec”. Drużyna SP 
Piotrowice reprezentowana przez chłopców 
urodzonych (po 1 stycznia 1998r) wystąpiła 
w w/w składzie.

W finale wojewódzkim wzięło udział 
16 drużyn chłopców i 8 drużyn dziewcząt, 
wyłonionych w eliminacjach powiatowych. 
Reprezentanci Piotrowic w grupie elimi-
nacyjnej B spotkali się z: SP Chocznia, 

UKS Sandecja Nowy Sącz, UKS Trójecz-
ka Brzesko. 

Wyniki spotkań grupy B

SP Piotrowice - UKS Trójeczka Brze-
sko 0:7

SP Chocznia - SP Piotrowice 0:3

UKS Sandecja Nowy Sącz - SP Piotrowi-
ce  4:0

Uczniowie z Piotrowic zajęli w gru-
pie B III miejsce i zakończyli tym samym 
udział w XIV TURNIEJU im. MARKA 
WIELGUSA.

sukcesy na turnieju BRD
Drużyny Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ZSP-G w Przeciszowie, jak co roku uczest-

niczyły w eliminacjach XXXII  edycji  Ogólnopolskiego  Turnieju Bezpieczeństwa w  
Ruchu  Drogowym. Po turniejach miejsko – gminnych w Podolszu i powiatowych w 
Brzeszczach, jako zwycięzcy w swoich kategoriach obie drużyny reprezentowały powiat 
oświęcimski w finałach wojewódzkich w Skawinie.

Na zdjęciu zawodnicy z gimnazjum w Przeciszowie - Damian Chmu-
ra, Jakub Gaudyn, Andrzej Kozłowski. Opiekun drużyny Adam 
Kozłowski.

Celami  turniejów  było  popularyzo-
wanie  wśród  dzieci  i  młodzieży szkolnej 
przepisów ruchu drogowego i zasad poru-
szania się po drogach, umiejętności udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej oraz propagowanie roweru jako bez-
piecznego środka komunikacji i rekreacji.

W obu wojewódzkich turniejach udział 
wzięły zwycięskie drużyny eliminacji 
powiatowych ze wszystkich regionów 
naszego województwa. W sumie wystarto-
wały 22 trzyosobowe drużyny w kategorii 
szkół podstawowych oraz 22 trzyosobowe 
drużyny w kategorii szkół gimnazjalnych.

O końcowym sukcesie drużyn decy-
dowały sumy lokat z następujących 
konkurencji:

a) test z przepisów ruchu drogowe-
go oraz zasad udzielania pomocy 
przedmedycznej,

b) jazda rowerem po miasteczku komu-
nikacyjnym oceniana przez funkcjona-
riuszy Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Krakowie,

c) jazda sprawnościowa po trudnym 
rowerowym torze przeszkód,

d) praktyczne udzielanie pierwszej pomo-
cy przedmedycznej.

Po zsumowaniu wszystkich konkuren-
cji, najlepszymi w województwie mało-
polskim XXXII edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym w kategorii szkół podstawowych 
zostały drużyny z miejscowości:

1. Stronie  (pow. wadowicki),

2. Wietrzychowice  (pow. tarnowski),

3. Przeciszów   (pow. oświęcimski),

W kategorii szkół gimnazjalnych na 
podium stanęły drużyny z miejscowości:

Występy naszej młodzieży w tylu eli-
minacjach związane jest z koniecznością 
ponoszenia dużych kosztów. Dlatego po 
zakończonych tegorocznych zawodach pra-
gniemy serdecznie podziękować naszym 
sponsorom:

- Panu Tomaszowi Żakowi z Państwo-
wego Zakładu Ubezpieczeń SA oddział 
w Oświęcimiu za sfinansowanie kosz-
tów przejazdu do Kołobrzegu i ufun-
dowanie koszulek dla drużyn. 

- Staroście oświęcimskiemu Panu Józe-
fowi Kale za ufundowanie dresów dla 
szkolnych drużyn.

- Radzie Rodziców zSP-G w Przeci-
szowie za wsparcie finansowe udziału 
drużyny w finale ogólnopolskim.

ma

1 .  P r z e c i -
s z ó w  ( p o w . 
oświęcimski),

2.  Zalas (pow. 
krakowski),

3 .  M i k l u s z o -
w i c e  ( p o w . 
bocheński).

Drużyna z Gim-
nazjum Nr 1 w Prze-
ciszowie reprezento-
wała województwo 
małopolskie w fina-
le ogólnopolskim w 
Kołobrzegu. 

Podziękowanie
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie 

Ewa Głogowska bardzo dziękuje 
Panu Antoniemu Bartusiowi 

za nieodpłatne przekazanie szafy chłodniczej 
na zaplecze kuchenne sali widowiskowej GBP.
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Gminna piłka nożna
W maju uczniowie gimnazjum reprezentując szkołę w Piotro-

wicach, wygrali zawody gminne „11” w piłce nożnej. W meczach 
„każdy z każdym” wyniki prezentowały się następująco:

Przeciszów – Piotrowice 1:1, 

Podlesie – Przeciszów 0:3, 

Podlesie – Piotrowice 0:3.

Do wyłonienia zwycięzcy turnieju potrzebne były rzuty karne 
pomiędzy drużynami z Przeciszowa i Piotrowic. Lepsi okazali się 
zawodnicy z Piotrowic, wygrywając 3:1.

Zwycięska drużyna w składzie: Dawid Antecki (kapitan), Rado-
sław Ratajczak, Kamil Tobiczyk, Marcin Frączek, Dawid Młynar-
czyk, Karol Sala, Tomasz Klimczyk, Patryk Tobiczyk, Dawid Frą-
czek, Paweł Młynarczyk, Tomasz Makar, Arkadiusz Żmuda, Dawid 
Gęborys, Konrad Tobiczyk, Mariusz Antecki. Drużyna wygrywając 
turniej gminny awansowała do zawodów powiatowych.

LKS Piotrowice
zakończyły się rozgrywki klasy „A” w piłce  nożnej. 

Seniorzy LKS Piotrowice zajęli ostatecznie 8 miejsce zdobywa-
jąc 28 pkt. Drużynę w końcowej fazie trenował Jarosław Wanat.

Trampkarze zajęli I miejsce. Już na kolejkę przed końcem 
rozgrywek zapewnili sobie to miejsce. Z 18 rozegranych spotkań 
wygrali 13, trzy razy zremisowali, dwa razy przegrali. Drużyna 
trampkarzy w większości składa się z uczniów klasy sportowej 
ZSP-G w Piotrowicach. Drużynę w sezonie wiosennym do roz-
grywek przygotowywał Tomasz Kościelnik.



MeMoriał SZuStera
Podczas XIII Memoriału Eugeniusza Szustera w piłce noż-

nej rozegranego na stadionie MOSiR w Oświęcimiu, uczniowie 
z ZSP-G w Piotrowicach w kategorii chłopców ze szkoły podsta-
wowej wywalczyli II miejsce przegrywając mecz finałowy 0:1 z 
Grojcem.

Zawody lekkoatletyczne
Uczniowie gimnazjum w Piotrowicach w maju wzięli udział 

w gminnych zawodach lekkoatletycznych osiągając dobre 
wyniki i uzyskując kwalifikacje do zawodów powiatowych.

Na szczeblu gminnym sukcesy odnieśli:
Dawid Antecki - I miejsce - pchnięcie kulą
Klaudia Brusik -  II miejsce - pchnięcie kulą
Justyna Makar - I miejsce - bieg na 600m
Katarzyna Kuwik - I miejsce - bieg na 300m, III m.
Justyna Gagracz - II miejsce skok w dal, III m. - bieg na 60m
Monika Czopek - I miejsce - bieg na 60m, I miejsce skok w dal
Andrzej Jurecki - III miejsce skok w dal
Aneta Włoszek - III miejsce - bieg na 600m
I miejsce - sztafeta dziewcząt 4x100m (Katarzyna Kuwik, Justyna 
Gagracz, Justyna Makar, Agnieszka Sandacz )

Na zawodach powiatowych (12.05.2009r) młodzi lekkoatle-
ci prezentowali się następująco:
Dawid Antecki - II miejsce - pchnięcie kulą
Monika Czopek - IV miejsce - bieg na 60m, IV m. skok w dal
Justyna Makar - Vmiejsce - bieg na 600m
III miejsce - sztafeta dziewcząt 4x100m (Katarzyna Kuwik, Justy-
na Gagracz, Justyna Makar, Agnieszka Sandacz)



Dzieje Piotrowic część 12

W tym numerze zamieszczamy ostatnią 
cześć dziejów Piotrowic, w prezentowanym 
na łamach WGP cyklu.

„Z początkiem wojny inżynierowie 
austriaccy przeszło pięć tygodni kierowa-
li robotami rowów strzeleckich w czasie 
Świąt Bożego Narodzenia wśród ostrej 
zimy. Wielka część tutejszych parafian 
zajęta była kopaniem tych rowów strzelec-
kich. Wypłata odbywała się za pośrednic-
twem Żydów, bo żaden z inżynierów z ludź-
mi porozumieć się nie mógł bez Żydów.

Przez całe lata Piotrowice jak i inne 
gminy począwszy od Kalwarii aż do Oświę-
cimia były pokrojone rowami strzeleckimi i 
podrutowane żelaznymi sztabami. Koszto-
wało to setki tysięcy koron i na nic nie było 
potrzebne, chyba na zepsucie gruntów rol-
nych, których do dziś dnia uprawiać nale-
życie nie można.

Przy końcu zeszłego roku brali i tutej-
si parafianie czynny udział w rabowaniu 
towarów i urządzeń sklepowych i miesz-
kalnych żydowskich w Zatorze i Andry-
chowie. Do dziś dnia można u niejednego 
Piotrowiczanina znaleźć jeszcze wiele zra-
bowanych przedmiotów.”

W parafii Piotrowice znajduje się rów-
nież kaplica w Łowiczkach. Poniżej przed-

stawiamy jej krótką historię, która była 
zamieszczona w czasopiśmie parafialnym 
„Nowina”

„Mieszkańcy Łowiczek, należąc do 
parafii Piotrowice, najczęściej uczęszczali 
jednak do kościoła w Zatorze, ze względu 
na dogodniejszy dojazd. Do kościoła para-
fialnego przybywali najczęściej z okazji 
wielkich świąt kościelnych oraz uczestni-
cząc w obrzędach chrztu świętego, sakra-
mentu małżeństwa czy pogrzebie.

Taką sytuację postanowił zmienić ks. 
proboszcz Czesław Czubin poddając myśl, 
aby nieczynny klub adaptować na kaplicę. 
Inicjatywę tę podjęła grupa osób pod prze-
wodnictwem pana Jana Gliwy.

Zaniedbany klub wymagał kapitalne-
go remontu. Wiosną 1990 roku rozpoczę-
to więc pierwsze prace. Wykonano podło-
że, izolację wylewki, zmieniono pokrycie 
dachowe (częściowo wymieniając więźbę), 
wymieniono instalację elektryczną i szyby 
w oknach oraz doprowadzono wodę.

Następnie wymalowano wnętrze 
skromnie je wyposażając w podest, ołtarz 
i ambonkę. Zakupiono naczynia liturgiczne, 
a liczni ofiarodawcy przekazali szaty litur-
giczne, stacje Drogi Krzyżowej oraz obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej, Patronki 
kaplicy.

Fundusze na ten cel uzyskano ze skła-
dek mieszkańców, pomocy macierzystej 
parafii oraz budżetu Rady Sołeckiej.

W dniu 16 XII 1990 roku nastąpił rado-
sny dzień poświęcenia kaplicy w Łowicz-
kach, którego dokonał ks. biskup Kazi-
mierz Górny.

I od tego dnia w każdą niedzielę o 
godzinie 9.30 mieszkańcy Łowiczek licz-
nie uczestniczą we Mszy świętej.

W późniejszym okresie kontynuowa-
no dalsze prace wykonując podłącz gazu 
i instalację ogrzewania gazowego, wyko-
nano elewację zewnętrzną, drogę dojazdo-
wą i parking.

W 1995 roku parafia Piotrowice prze-
żywała okres Misji Świętych. Z tej okazji 
przed kaplicą ustawiono Krzyż Misyjny.

Corocznie również wystrój kaplicy 
zostaje wzbogacany o różne sprzęty. Okazją 
do tego są zaś uroczystości pierwszokomu-
nijne, „Dzień Górnika”. Liczne są również 
dary indywidualnych ofiarodawców.”

Publikacja ma miejsce za zgodą
 ks. Jana Kordaczka

KoNIEC
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Przeciszovia w V lidze
Przeciszovia nie zawiodła swoich fanów wygrywa-

jąc w tym sezonie wszystko, co można było wygrać. 
Przeciszowska lokomotywa w tym roku przegrała zaled-
wie dwa mecze, co świadczyć może o różnicy klas, jaką 
prezentowała ekipa z Podlesia, a reszta stawki VI ligi 
wadowickiej.

Rundę wiosenną podopieczni Sławomira Frączka rozpoczę-
li od dwóch wysokich zwycięstw. Najpierw pokonali w Kętach 
miejscowy Hejnał 5:0, by rozgromić później na własnym placu 
Laskowiankę Laski 5:1. W 19. kolejce czekał przeciszowian wyjazd 
na trudny teren do Brzezinki. Mecz na stadionie Iskry był wierną 
kopią, tego z rundy jesiennej, tyle że tym razem w rolę Oczkow-
skiego wcielił się Michałek. W kolejnych spotkaniach Przeciszo-
via bez problemów radziła sobie ze swoimi rywalami, odprawiając 
kolejno: Zgodę Malec, UKS Regulice, Stanisławiankę oraz Iskrę 
Klecza Dolna. W 24 serii spotkań ekipa z Podlesia walkowerem 
pokonała Bolesława Bukowno, który nie stawił się na boisku w 
Przeciszowie. Od tego momentu Rydz, Dziadzio i spółka przeży-
wali lekką zniżkę formy remisując z Unią i Sokołem, a ulegając 
Halniakowi i Nawiślaninowi. Pomimo to, podopieczni Sławomira 
Frączka awansowali do V ligi.

Przeciszowianie w przyszłych rozgrywkach na pewno nie będą 
kopciuszkiem. Jest to bowiem znakomity zespół, którego głównym 
filarem jest dobrze zorganizowana formacja defensywna. 

Organizacyjnie klub również dobrze funkcjonuje. Jedynym 
mankamentem jest murawa, która na pewno wymaga gruntownego 
remontu oraz brak trybuny dla kibiców którzy na meczach tworzą 
wspaniała atmosferę. To powoduje, że mimo odnoszonych sukce-
sów, przed klubem stoi jeszcze wiele problemów do rozwiązania. 
Jednak mi nic nie pozostaje tylko pogratulować piłkarzom, dzia-
łaczom i sponsorom sukcesu, jak również życzyć by w przyszłym 
sezonie mogli się cieszyć z kolejnego awansu.

1.  Przeciszovia Przeciszów 30 74 23 5 2 77-16

2.  Sokół Przytkowice 30 69 21 6 3 86-26

3.  Unia Oświęcim 30 56 17 5 8 61-29

4.  Iskra Klecza Dolna 30 54 16 6 8 58-45

5.  Halniak Maków Podhalański 30 54 16 6 8 55-22

6.  Kalwarianka Kalwaria Zeb. 30 52 15 7 8 53-36 

7.  Cedron Brody 30 49 15 4 11 51-51

8.  Hejnał Kęty 30 43 13 4 13 40-46

9.  Iskra Brzezinka 30 39 11 6 13 52-41 

10. Zgoda Malec 30 37 9 10 11 45-52

11. Bolesław Bukowno 30 33 9 6 15 33-62

12. Laskowianka Laski  30 29 8 5 17 38-57

13. Nadwiślanin Gromiec 30 28 7 7 16 32-53

14.  Stanisławianka Stanisław D. 30 24 7 3 20 31-76

15.  Olimpia Chocznia 30 18 4 6 20 35-80

16. UKS Regulice (k. Chrzanowa) 30 15 3 6 21 35-89

Bartłomiej B. Kasperczyk

Pewny środek tabeli
Bez rewelacji zakończyła sezon drużyna LKS Piotrowice. Pio-

trowiczanie mimo kłopotów kadrowych, jakie wystąpiły na począt-
ku sezonu zajęli pewne ósme miejsce w A – klasowej tabeli. Nie 
zachwycili jednak formą, grając w kratkę.

Początek rundy wiosennej nie zapowiadał się optymistycz-
nie. Ekipa z Piotrowic poniosła bowiem cztery porażki z rzędu, 
co powodowało, że w oczy zawodników i działaczy coraz śmielej 
zaczęło zaglądać widmo spadku do niższej klasy rozgrywkowej. 
Ta zła passa została przełamana w meczu z LKS Skidziń. Jednak 
spotkanie, które kibice i zawodnicy z Piotrowic długo nie zapo-
mną, odbyło się w Grojcu. Tam, piotrowiczanie grając w dziewię-
ciu na jedenastu, pokonali miejscową Solavię 1:0. W kolejnych 
spotkaniach drużyna z Piotrowic naprzemiennie przeplatała zwy-
cięskie mecze z porażkami, co w ostatecznym rozrachunku dało 
im ósme miejsce.

LKS Piotrowice już od kilku sezonów regularnie zajmuje środ-
kową część tabeli. Słaba kondycja finansowa jak również infra-
struktura klubu powoduje, że w Piotrowicach coraz trudniej o opty-
mizm. Mocną stroną klubu jest praca z młodzieżą - to daje cień 
nadziei, że klub w przyszłości będzie walczył o wyższe cele.

1.  KS Chełmek 26 65 21 2 3 79-12
2.  Brzezina Osiek 26 61 18 7 1 68-25

3.  Zatorzanka Zator 26 59 18 5 3 79-31 

4.  Orzeł Witkowice 26 49 15 4 7 68-46

5.  Soła Oświęcim 26 44 12 8 6 50-37

6.  LKS Jawiszowice 26 41 12 5 9 49-35

7.  Zaborzanka Zaborze 26 37 10 7 9 40-39

8.  LKS Piotrowice  26 28 8 4 14 40-66
9.  LKS Skidziń 26 27 7 6 13 36-52

10.  Strumień Polanka W. 26 26 7 5 14 32-56

11.  LKS Przecieszyn 26 22 6 4 16 29-58

12.  Solavia Grojec 26 22 7 1 18 34-63

13.  Strażak Rajsko 26 20 6 2 18 36-70

14.  LKS Bulowice 26 13 3 4 19 20-70 
Bartłomiej B. Kasperczyk

zakończyli sezon z sukcesem
13 czerwca odbyło się zakończenie sezonu sportowego 

2008/2009 rozgrywek piłkarskich Mistrzostw Ligi Okręgowej. 
Wójt gminy Józef Klimczyk oraz przewodniczący Rady Gminy 
Franciszek Frączek wręczyli puchary, dyplomy, pamiątkowe zdję-
cia oraz statuetki piłkarzom i działaczom LKS Przeciszovia.
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i Karol Szymeczko
Dzięki wspomnieniom Ireny Pająk, córki byłego dyrektora szkoły Karola Szy-

meczki, możemy przybliżyć czytelnikom WGP dzieje, jakże ważnej postaci dla histo-
rii naszej miejscowości.

Według przytoczonych na stronie inter-
netowej danych historia szkoły w Przeci-
szowie obejmuje okres od roku 1842 do 
roku 2000.Całkowicie jednak pominięto w 
niej okres międzywojenny, okres okupacji 
hitlerowskiej i pierwsze lata powojenne. 
Dlatego jako córka jednego z kierowników 
tej szkoły Karola Szymeczki uzupełnię nie-
co jej historię, opierając się na wspomnie-
niach. Mieszkałam bowiem w tej szkole w 
latach 1938-1943. Ojciec nasz objął kierow-
nictwo tej szkoły 17 lipca 1930 być może po 
Teofilu Andrusikiewiczu. W każdym razie 
wiadomo, że poprzednik ojca odszedł na 
emeryturę. O stanowisko kierownika szko-
ły starało się dwóch kandydatów: p.Isula, 
który uczył w Podolszu i nasz ojciec, Karol 
Szymeczko. Funkcję tę pełnił do 4 kwietnia 
1940 kiedy to w ramach hitlerowskiej akcji 
AB został aresztowany i osadzony w obozie 
koncentracyjnym, gdzie zginął.

Początkowo mieszkaliśmy w Dwo-
rach, a ojciec jeździł do pracy pociągiem. 
W 1938 roku przenieśliśmy się do Przeci-
szowa i zamieszkaliśmy w szkole, obecnie 
domu nauczyciela.

Podczas kierowania szkołą przez Karola 
Szymeczkę zostało założone w Przeciszo-
wie Koło Młodzieży z siedzibą w szkole, 
Kasa Stefczyka, którą prowadził ojciec i 
sołtys Sanak  mieszkający w sąsiedztwie 
plebanii otwarto także szkołę wieczorową 
dla dorosłych a szczególnie dla młodzieży, 
która nie miała ukończonej, szkoły podsta-
wowej .Był to w Przeciszowie okres inten-
sywnej działalności oświatowej. Tak było 
do wybuchu II wojny światowej. Jak wiado-
mo obszar naszego kraju, który zajęli Niem-
cy został częściowo przyłączony do III Rze-
szy Niemieckiej, a z pozostałych terenów 
utworzono Generalne Gubernatorstwo. 
Granica między nimi przebiegała m.in.
przez pobliskie Spytkowice. Przeciszów 
znalazł się po stronie Reichu, lecz były to 
tereny przygraniczne, których mieszkańcy 
mieli znacznie uboższe kartki żywnościowe 
niż w miejscowościach położonych nieco 
dalej na zachód. Były to kartki z widnieją-
cą na środku dużą literą P.

Nie pamiętam daty, ale w szkołach 
szczebla podstawowego rozpoczęto zajęcia, 
także w Przeciszowie. Ojciec nadal był kie-
rownikiem szkoły, a w skład grona nauczy-
cielskiego wchodziły trzy nauczycielki i 
młody nauczyciel Alfons Zieliński. Póź-
niej w jego skład weszła także nasza star-
sza siostra Karolina, która z wykształcenia 
była dyplomowaną nauczycielką. 

Bardzo szybko otwarto w Przeciszo-
wie posterunek niemieckiej żandarmerii. 

Mieścił się przy drodze prowadzącej nad 
dworzec kolejowy. Od razu zaczęły się też 
represje skierowane na szkołę, które trwa-
ły tak długo, jak długo mieszkaliśmy w 
Przeciszowie. Pamiętam, jak w pierwszych 
tygodniach okupacji wkroczyło do naszego 
mieszkania w szkole kilkunastu niemiec-
kich żandarmów. Zebrano nas w kuchni, 
a dowódca wygłosił do nas przemówienie, 
w którym oświadczył, że w szkole zosta-
nie przeprowadzona rewizja we wszyst-
kich pomieszczeniach oraz, jeśli gdzie-
kolwiek zostanie znaleziony jakikolwiek 
zakazany przedmiot lub urządzenie, ojciec 
zostanie rozstrzelany. Byliśmy przerażeni. 
Wiedzieliśmy na przykład, że na górze, w 
pomieszczeniu gdzie zbierała się młodzież 
było radio. Dlatego ja i moja młodsza sio-
stra wymknęłyśmy się podczas rewizji z 
mieszkania wyniosłyśmy to radio i wrzuci-
łyśmy je do szkolnej ubikacji. Było też tak, 
że w kancelarii znajdowała się pancerna 
kasa, w której przechowywano dokumen-
ty i pieniądze związane z Kasą Stefczyka. 
Niemcy nie mogli się do niej dostać bo były 
potrzebne dwa klucze. Jeden miał ojciec, a 
drugi wspomniany pan Sanak. Trzeba było 
ten drugi klucz przynieść. Wskazano na 
mnie, że mam po niego iść. Jakże się wów-
czas bałam. Miałam 14 lat i szłam drogą, a 
za mną szedł żandarm z wycelowanym we 
mnie karabinem. Trzęsłam się ze strachu 
ale klucz przyniosłam. Szczęśliwie nicze-
go wówczas w szkole nie znaleziono. Kilka 
miesięcy później, 4 kwietnia 1940 o godzi-
nie 3 nad ranem ojca aresztowano. Także 
tego młodego nauczyciela Alfonsa Zieliń-
skiego, który mieszkał na wsi. Wprawdzie 

nasz brat Roman wyskoczył przez okno 
i pobiegł go ostrzec, ale Niemcy już tam 
byli. W tym dniu aresztowano wszystkich 
nauczycieli mężczyzn z Podbeskidzia i Ślą-
ska Cieszyńskiego. Początkowo nauczycieli 
z Podbeskidzia przetrzymywano w Bielsku, 
a 28 kwietnia 1940 osadzono ich w obozie 
koncentracyjnym w Dachau. Ojca naszego 
oznaczono tu numerem 7115. Po miesiącu, 
5 czerwca 1940 został przeniesiony tak jak 
wielu innych nauczycieli do budującego 
się dopiero w Górnej Austrii obozu kon-
centracyjnego Gusen. Nasz ojciec został 
tu oznaczony numerem 4672. W obozie 
tym wszyscy nauczyciele aresztowani 4 
kwietnia zginęli. Także obaj nauczyciele 
z Przeciszowa. 

My jednak nadal mieszkaliśmy w szko-
le. Nowym kierownikiem szkoły został 
Józef Mroziński z Kęt, którego rodzina nie 
przeprowadziła się do Przeciszowa. Mnie 
więcej w tym samym czasie została także 
zatrudniona nauczycielka Niemka o nazwi-
sku Pinczer. Pełniła funkcję kontrolera z 
ramienia okupanta. W tym samym czasie 
zdarzyło się także, że wichura zmiotła za 
szkoły dach o osadziła go na polu sąsiadu-
jącym ze szkołą tuż za płotem, naprzeciw-
ko kościoła. 

Równocześnie represje skierowane na 
naszą rodziną trwały nadal. Często miej-
scowi żandarmi przychodzili nocą z czar-
nym wilczurem i przeprowadzali szczegó-
łową rewizję. Przy każdej też okazji, cze-
go sama doświadczałam, zatrzymywano 
nas na drodze i rewidowano. Trudno nam 
było przeżyć ten okres, mizerna była pen-
sja naszej siostry, nie wystarczała na utrzy-
manie rodziny. Ciężko nam było walczyć o 
przetrwanie. Mieliśmy na szczęście stryja, 
który mieszkał w Krakowie. Co kilka mie-
sięcy jedno z nas było przez życzliwych 
ludzi, znajomych, wywożone do Krakowa. 
Ja mieszkałam w Przeciszowie najdłużej. 
Po kilku nieudanych próbach przewiózł 
mnie jako swoją córkę przez granicę nie-
znany mi mężczyzna z Zatora pracujący w 
Krakowie. I tak w październiku 1943 roku 
3 lata po śmieci ojca znalazłam się szczę-
śliwie w Krakowie. 

Po wojnie, Urząd Gminy w Przeciszo-
wie ufundował pamiątkową tablicę poświę-
coną jego mieszkańcom, ofiarom II wojny 
światowej. Znajdują się na niej nazwiska 
obu nauczycieli, tj. Karola Szymeczki i 
Alfonsa Zielińskiego. Tablica znajduje 
się przy wejściu do kościoła parafialne-
go. Jej odsłonięcie miało miejsce 3 maja 
1996 roku. Na zaproszenie władz gminy 
braliśmy udział w tej uroczystości, a ja 
miałam zaszczyt współuczestniczyć w jej 
odsłonięciu.

dr Irena Pająk
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gospodarka odpadami
obowiązki właścicieli nieruchomości �

Zasady odpowiedzialności rodzaje wykroczeń  �
Kary za brak umów na wywóz śmieci. �

Podrzucając śmieci innym nie czuję 
się winnym?

To nieprawda, to jest żart, jestem 
winny i mogę być ukarany, ale o karach 
później.

Kto to jest właściciel nieruchomości? – 
przez właściciela rozumie się także współ-
właścicieli, użytkowników wieczystych, 
jednostki organizacyjne, osoby posiada-
jące nieruchomości w zarządzie lub użyt-
kowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością.

Co to są odpady komunalne? -rozumie 
się przez to odpady powstające w gospo-
darstwach domowych, a także odpady nie 
zawierające odpadów niebezpiecznych 
pochodzące od innych wytwórców odpa-
dów, które ze względu na swój charakter lub 
skład są podobne do odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych.

Jakie przepisy prawa regulują obo-
wiązki gmin i właścicieli nieruchomości? 
- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z dnia 13 września 1996 r oraz 
regulamin czyli Uchwała Rady Gminy sta-

nowiąca prawo miejscowe wydana w opar-
ciu o w/w ustawę. Zapisy te wprowadzają 
zasady gospodarki odpadami na terenie 
gminy i określają górne stawki opłat, czę-
stotliwość odbioru odpadów, norm ilości 
odpadów na jedną osobę.

Właściciel nieruchomości ma następu-
jące obowiązki:
1 wyposażenie nieruchomości w urządze-

nia służące do gromadzenia odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie tych 
urządzeń w odpowiednim stanie sanitar-
nym i porządkowym oraz przyłączenie do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej,

2 gromadzenie powstałych na terenie nieru-
chomości odpadów komunalnych w urzą-
dzeniach, o których mowa w pkt 1,

3 usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych,

4 oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz 
usuwanie błota i innych zanieczysz-
czeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości.

Nie wykonywanie tych obowiązków 
powoduje wdrożenie procedury przymu-
szenia do ich wykonania:

- droga wykroczeniowa – mandat karny 
w wysokości 100,00 zł lub w razie odmowy 
przyjęcia mandatu, sprawa jest kierowana 
do sądu grodzkiego celem podjęcia stosow-
nych przedsięwzięć. Stosuje tę drogę straż 
miejska, policja.

- droga administracyjna to wykonanie 
zastępcze i grzywna w celu przymuszenia 
– wykonuje osoba uprawniona przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta.

Najczęściej stosowane jest wykonanie 
zastępcze polegające na przejęciu przez 
gminę obowiązków właściciela nierucho-
mości tj. zawarcia umowy i odbioru odpa-
dów przez jednostkę wywozową. Gmina 
informuje właściciela nieruchomości o ter-
minach odbioru odpadów, oraz pobiera od 
niego opłaty tzw. górne stawki i wywozi 
odpady zgodnie ze stosownymi przepisami. 
Opłaty są naliczane bez względu na to czy 
właściciel oddaje odpady czy też nie. 

Kiedy właściciel nieruchomości nie ma 
obowiązku przyłączenia się do sieci?

Tylko w jednym przypadku. Jeżeli 
posiada przydomową oczyszczalnię ście-
ków wykonaną zgodnie z przepisami.

Na temat pozostałych obowiązków 
w tym gospodarki ściekami oraz proble-
mami z usuwaniem błota śniegu i innych 
zanieczyszczeń z chodników w następnym 
numerze, w którym odpowiem na ewentual-
ne  pytania zgłaszane telefonicznie, elektro-
nicznie lub pisemnie do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przeciszowie.

JK

01.04 - ustalono sprawców włamania do 
jednego z domów w Przeciszowie przy 
ul. Oświęcimskiej, do jakiego doszło w 
marcu. Okazali się nimi dwaj mieszkań-
cy Krakowa, którym udowodniono także 
kilka innych podobnych czynów dokona-
nych na terenie woj. małopolskiego.

15.04 - wszczęto postępowanie przeciwko 
mieszkańcowi Przeciszowa, na którego 
posesji kontrolerzy zakładu gazownicze-
go ujawnili nielegalne, poza licznikiem, 
podłączenie do sieci gazowej,

23.04 - w nocy policja została powiado-
miona o porzuconym samochodzie na 
moście na kanale Wisły w Lesie. Ustalo-
no, że właściciel pojazdu, młody miesz-
kaniec miejscowości Las, nie wrócił do 
domu. Podejrzenie o jego samobójczej 
śmierci potwierdziło się po kilku dniach, 
gdy zwłoki 22-latka wydobyto z kana-
łu Wisły.

08.05 - z terenu budowy chodnika w środ-
ku dnia zniknęła paleta z kostką betonową 
na szkodę firmy z Przeciszowa. W toku 
czynności ustalono, że sprawcą jest miesz-
kaniec Smolic, operator koparki jednej z 

firm z terenu powiatu wadowickiego, któ-
ry z użyciem tego pojazdu dokonał kra-
dzieży i przewiózł kostkę na teren posesji 
w Piotrowicach, gdzie miała zostać poło-
żona na tzw. fuchę.

09.05 - w nocy w wyniku zaprószenia ognia 
przez osoby postronne lub umyślnego 
podpalenia doszło do pożaru hali stano-
wiącej magazyn słomy na terenie Rolni-
czej Spółdzielni Produkcyjnej w Przeci-
szowie. Osoby posiadające informacje o 
ewentualnych sprawcach tego czynu pro-
szone są o kontakt z policją.

14.05 - na terenie Piotrowic - prowadząc 
pościg samochodem - mieszkaniec Gie-
rałtowic zatrzymał samochód kierowany 
przez mieszkankę Krakowa. Kilka minut 
wcześniej osoby jadące tym samochodem 
dokonały w Gierałtowicach kradzieży 
torebki przewożonej w koszyku na rowe-
rze kierowanym przez mieszkankę tej 
miejscowości. Pasażer samochodu zdążył 
zbiec na pola w kierunku Łowiczek. Przy-
byli na miejsce policjanci z Zatora ujawni-
li jednak w samochodzie jego dokumenty 
a po sprawdzeniu danych w bazie poli-
cyjnej okazało się, że jest to mieszkaniec 
Gdańska poszukiwany listem gończym, 
był notowany m.in. za zabójstwo i może 

posiadać broń. Na miejsce ściągnięto w 
celu poszukiwań zbiega kilkunastu poli-
cjantów z KPP w Oświęcimiu i w Wado-
wicach, ale jeszcze przed ich dotarciem, 
zatorscy policjanci ujęli poszukiwane-
go, gdy przemykał się polami na granicy 
Przeciszowa i Łowiczek. Okazało się, że 
zatrzymana para ma sporo na sumieniu. 
Na uwagę zasługuje postawa mieszkańca 
Gierałtowic, który widząc kradzież podjął 
pościg za sprawcami.

25.05 - kolejny nietrzeźwy rowerzysta 
wpadł w ręce policji na ul. Podlesie w 
Przeciszowie. W ciągu kwietnia i maja 
na terenie gminy Przeciszów zatrzymano 
ośmiu nietrzeźwych rowerzystów. Pomi-
mo, że sankcje karne za takie postępo-
wanie są duże, to jednak liczba pijanych 
rowerzystów nie maleje.

19.06 - w nocy ok. godz. 2 miał miejsce 
pożar drewnianego budynku mieszkal-
nego w Przeciszowie przy ul. Długiej. 
Po dogaszeniu pożaru w środku ujawnio-
no zwęglone zwłoki mieszkającego tam 
67-letniego mężczyzny. Z pierwszych 
ustaleń wynika, że prawdopodobną przy-
czyną pożaru było zaprószenie ognia przez 
tego mężczyznę, skutkiem czego doszło 
do jego śmierci przez zaczadzenie.

KOMPOL
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ODESZLI OD NAS...
kwiecień

1. Jan Momot 90 lat Przeciszów
2. Michał Rzeszutek 72 lata  Przeciszów
3. Zofia Kubica 88 lat Piotrowice
4. Łukasz Czura 22 lata  Las
5. Stanisław Kajdas 62 lata Piotrowice

maj
1. Agnieszka Kuska  97 lat Piotrowice
2. Augustyn  Momot 83 lata Przeciszów
3. Helena Szatan 80 lat Piotrowice

czerwiec
1. Agnieszka Bratek 95 lat Przeciszów
2. Jerzy Kryta 55 lat Przeciszów
3. Józef Skrobacz 67 lat  Przeciszów

ogień zabrał życie
W trakcie pożaru, który rozgorzał w nocy, 19 czerwca ok. godz. 

1.45 w drewnianym budynku, zginął człowiek. Był to 67-letni męż-
czyzna, samotnie mieszkający przy ulicy Długiej w Przeciszowie. 
Niestety tak strażacy, jak i przybyli na miejsce zdarzenia lekarze 
nie byli mu w stanie pomóc. Z pierwszych ustaleń wynika, że praw-
dopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia przez miesz-
kańca domu i w efekcie jego śmierć przez zaczadzenie.

W akcji gaśniczej brało udział 7 zastępów – dwa z Jednostki 
Ratowniczo - Gaśniczej z Oświęcimia oraz pięć zastępów Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Przeciszowa, Włosienicy oraz Polanki 
Wielkiej. Łącznie z ogniem walczyło 42 strażaków.

Dom, w którym wybuchł pożar, był wykonany w całości z 
drewna i spłonął doszczętnie.

Strażacy zaraz po przyjeździe na miejsce pożaru szukali wła-
ściciela domu. Niestety po ugaszeniu ognia znaleziono jedynie 
zwęglone ludzkie szczątki.

(ryt)

Dolina Karpia - festiwal
Stowarzyszenie Dolina Karpia (Lokalna Grupa Działania) funk-

cjonuje od 2006r. na obszarze atrakcyjnych turystycznie i przyrod-
niczo siedmiu gmin położonych na terenie dwóch powiatów: oświę-
cimskiego (gminy Zator, Przeciszów, Osiek, Polanka Wielka) oraz 
wadowickiego (gminy Spytkowice, Brzeźnica, Tomice).

Pod nazwą Lokalna Grupa Działania kryje się trójsektorowe 
partnerstwo składające się z przedstawicieli sektora publicznego, 
gospodarczego i społecznego. Siedziba Stowarzyszenia mieści się 
w Zatorze, ul. Rynek 2.

W nieodległym czasie Stowarzyszenie DK planuje organizo-
wanie merytorycznych spotkań informacyjnych z mieszkańcami 
poszczególnych gmin Doliny Karpia. Ich celem będzie przekaza-
nie informacji o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ogła-
szanych konkursach, w ramach których mieszkańcy będą mogli 
pozyskać dofinansowanie do wielu działań.

Stowarzyszenie Dolina Karpia jest współorganizatorem Festi-
walu Doliny Karpia 2009r.

Program festiwalu Doliny Karpia 2009r.
DNI GMINy BRzEŹNICA 12-13-14 czerwca 2009

Koncert wokalno-organowy: Agnieszka Monasterska - mezzoso-
pran, Andrzej Białko - organy
Zawody Wędkarskie Doliny Karpia
Koncert zespołu CHRZĄSZCZE
Impreza Integracyjna dla osób niepełnosprawnych;
www.ckbrzeznica.pl

DNI oSIEKA 20-21 czerwca 2009
IV Rodzinny Rajd Rowerowy
Turniej Sołectw o Puchar Doliny Karpia
Koncert zespołu BUENOS
Magia na wesoło - widowisko dla dzieci;
www.osiek.pl

DNI PoLANKI WIELKIEJ 27-28 czerwca 2009
Inscenizacja bajki ZŁOTY KARP  w wykonaniu uczniów szko-
ły podstawowej
Edukacyjny konkurs wiedzy o Dolinie Karpia - dla dorosłych
Artystyczna Gromada - Teatr Polski z Bielska Białej
Kolorowa Parada Clownów - Krakowskie Biuro Promocji
www.gckpolanka.pl

ŚWIĘTo KARPIA zAToR 03-04-05 lipca 2009
Przysmaki z Doliny Karpia - prezentacje kulinarne KGW
Koncerty CARRANTOUHILL oraz FORMACJA NIEŻYWYCH 
SCHABUFF
Prezentacje artystyczne z Bojnic, Berekfurdo, Transylwanii
Wystawa ryb słodkowodnych oraz Wioska Rycerska
www.okzator.com

ŚWIĘTo GMINy PRzECISzÓW 11-12 lipca 2009
Zlot Rowerowy w Dolinie Karpia
Koncert zespołu country KONWÓJ
Konkurs wiedzy na temat DOLINY KARPIA
Konkursy, zabawy dla dzieci
www.przeciszow.iap.pl

FESTyN NAD SKAWĄ W WoŹNIKACH

(GMINA ToMICE) 18-19 lipca 2009
Karp pod różnymi postaciami - stoisko degustacyjne KGW
Jazda konna
Występ Orkiestry Dętej z Zygodowic
Konkursy, niespodzianki, mecz piłki nożnej
www.kultura.tomice.pl

DoŻyNKI GMINNE - SPyTKoWICE 29 sierpnia 2009
Konkurs - Karp królem w Dolinie Karpia
Degustacje potraw regionalnych
Wspólna biesiada - przyśpiewki, konkursy
Pokaz Sztucznych Ogni
www.spytkowice.net.pl

Na zakończenie Festiwalu Doliny Karpia zapraszamy na wspól-
ną imprezę wszystkich gmin:

WIELKIE ŻNIWA KARPIOWE 10 października 2009, Łowisko 
Podlipki w Zatorze.  Wielka Uczta Karpiowa, Odłowy, Prezenta-
cje Artystyczne DOLINY KARPIA.

Zapraszam do udziału w Festiwalu Doliny Karpia
Barbara Petek-Matuła, Kierownik Biura Stow. Dolina Karpia
Stowarzyszenie Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator, 033/8410584 
www.dolinakarpia.org, biuro@dolinakarpia.org
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Dzień seniora
Przykazania seniora:
O każdej dnia i roku porze zawsze uśmiechaj się seniorze Y
Każdego ranka, gdy wstaniesz, wpierw gimnastykę potem śniadanie Y
Fatygi nigdy na to nie żałuj i na dzień dobry żonę pocałuj Y
A jeśli Ci własne zdróweczko w cenie, to już od dziś porzuć palenie Y
Nawet i lekarz z doświadczeniem radzi, mały koniaczek Ci nie  Y
zaszkodzi
Posłuchaj starszych kolegów nauki, patrz na dziewczyny jak na dzie- Y
ła sztuki
Pogoń i wyścig pozostaw chartom, zdrowiem za pośpiech płacić nie  Y
warto
Pozostaw innych problemów szereg i na codzienny wyrusz spacerek Y
Jeżeli w diecie przesadzisz krzynkę, połknij natychmiast  Y
rapacholinkę
Powtarzaj zawsze spoko człowieku, a sędziwego dożyjesz wieku Y

Już po raz piąty w sali Domu Strażaka w Pio-
trowicach odbyła się 6 maja uroczystość „Dnia 

Seniora”.

Wszystkich przybyłych seniorów serdecznie powitała 
Czesława Środa, a z programem artystycznym wystąpiło 
Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowic. 

Następnie wójt gminy Józef Klimczyk życzył zebranym 
długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości. Z kolei za zorga-
nizowanie tego spotkania, w imieniu seniorów podziękowa-
nie złożył Tadeusz Nachajski.

Po występach wszyscy goście zostali zaproszeni na 
poczęstunek przygotowany przez panie z KGW, które od 
wielu dni ustalały menu dla seniorów. Bardzo smaczne 
jedzonko, pięknie podane przez życzliwe gościom gospo-
dynie dopełniło całości.
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Rodzinny Rajd 
Rowerowy

Festyn 
w Piotrowicach


