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XVIII	Finał	
Po raz kolejny zapraszamy na finał   

WOŚP, który odbędzie 10 stycznia 2010 
roku się w Domu Kultury w Przeci-
szowie. W tym dniu zbiórka pienięż-
na będzie przeznaczona po raz drugi dla 

dzieci z chorobami onkologicznymi – na 
doposażenie klinik onkologicznych w sprzęt 

wysokospecjalistyczny.

Serdecznie zapraszamy !!!

Podziękowanie i życzenia
Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach skła-

da serdeczne podziękowanie dla Wójta Gminy Prze-
ciszów Józefa Klimczyka, Przewodniczącego Rady 
Gminy Franciszka Frączka oraz Kierownika Gminnej 
Biblioteki Publicznej Ewy Głogowskiej za całorocz-
ną współpracę z naszym Kołem.

Zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Boże-
go Narodzenia dla mieszkańców Piotrowic składa-
ją członkinie naszego Koła.

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w radosnej 
i życzliwej atmosferze, aby przy świątecznym stole nie zabrakło rodzinnego 
ciepła, a Nowy 2010 Rok przyniósł ze sobą szczęście, pomyślność i wiele 
sukcesów

Życzą wszystkim mieszkańcom:
Wójt Gminy Przeciszów Józef Klimczyk

Przewodniczący Rady Gminy w Przeciszowie Franciszek Frączek
Redakcja „Wieści Gminy Przeciszów”
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W mijającym roku gmina prowadziła 
na terenie naszej miejscowości trzy duże 
inwestycje. Wśród nich znalazła się ter-
momodernizacja ośrodka zdrowia w Prze-
ciszowie, która polegała przede wszystkim 
na dociepleniu ścian zewnętrznych stropów 
, wymianie części okien oraz moderniza-
cji pomieszczenia rehabilitacji. Koszt tego 
zadanie inwestycyjnego wyniósł 438 tys.zł. 
i był pokryty z budżetu gminy.

Gmina pozyskała pożyczkę preferen-
cyjną z WFOŚ w kwocie 196 tys.zł., któ-
ra może być umorzona po spłaceniu 65% 
kwoty pożyczki. Inne zrealizowane przed-
sięwzięcie dotyczyło wymiany okien, 
dachu na części socjalnej świetlicy i kuch-
ni przedszkola w Przeciszowie oraz docie-
pleniu ścian zewnętrznych całego obiektu. 
Ta inwestycja pochłonęła z kasy gminy 
ok. 240 tys. zł. Trzecia ważna i zakończo-
na inwestycja dotyczyła budowy parkingu 
przy cmentarzu. Jej koszt to ok. 427 tys. zł.

P P P P P

Bardzo ważne zadanie zrealizowane w 
tym roku przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Krako-
wie, to przebudowa drogi krajowej nr 44, 
przebiegającej również na odcinku zloka-
lizowanym na terenie naszej gminy. War-
to podkreślić, iż wyremontowano chodnik 
na całej długości drogi, a pozyskane sta-
re płytki chodnikowe gmina wykorzysta-
ła na budowę dwóch alei na cmentarzu w 
Przeciszowie.

P P P P P

Wśród zakończonych i ważnych inwe-
stycji drogowych należy również wymienić 
remont drogi wojewódzkiej nr 949, bie-
gnącej wzdłuż ulicy Szkolnej w kierunku 
Brzeszcz. Był to ostatni odcinek tej drogi 
wymagający modernizacji, zlokalizowany 
na granicy Przeciszowa i Polanki Wielkiej. 
Na tę inwestycję gmina przeznaczyła z 
budżetu 56tyś zł.(20% kosztów inwestycji).

Warto podkreślić, iż dróg wojewódz-
kich na terenie naszej gminy przeznaczo-
nych do remontu już nie ma.

P P P P P

Przy współudziale gminy w kwocie 
192 tys.zł.( wartość inwestycji 385tys.zł.) 
wyremontowano w tym roku odcinek drogi 
powiatowej, ulicy Andrychowskiej w Pio-
trowicach. Obecnie również przy wkładzie 
finansowym gminy jest prowadzona budo-
wa chodnika przy ulicy Podlesie.

P P P P P

Gmina podpisała umowę na wykona-
nie dokumentacji budowy muszli koncerto-
wej na stadionie w Przeciszowie. Jej koszt 
wyniesie 43 tys. zł i będzie pokryty przez 
naszą gminę.

Na kolejny etap kanalizacji musimy 
nadal czekać. Mija właśnie rok od złoże-
nia wniosku o dofinansowanie tej ważnej, 
ale i niezwykle kosztownej inwestycji. 
Jak poinformował Departament Programu 
Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 
Wydział Projektu Funduszu Spójności - 
projekt budowy kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy Przeciszów i Polanka Wiel-
ka jest obecnie na szczeblu ustaleń pomię-
dzy instytucją pośredniczącą a instytucją 
wdrażającą.

- W sumie to nie wiem co z tego wynika. 
Dzwoniliśmy do ministerstwa kilkakrotnie i 
najpierw nas informowano, że pracownik, 
który nas ocenia jest chory, a teraz piszą 
nam, że nasz projekt jest na etapie oceny 
końcowej, a ważność ma wysoką. Ta inwe-
stycja ma pochłonąć na terenie naszej gmi-
ny 15 mln zł, a w Polance Wielkiej 7 mln 
zł. Ubiegamy się o dotację w wysokości 
61% tj.14ml.zł. z wartości całej inwestycji 
która ma wynosić 22mlnzł.łącznie z gmi-
ną Polanka Wielka. Najbliżej pozyskania 
dotacji spośród wszystkich ubiegających 
się gmin w województwie małopolskim  jest 
Maków Podhalański – zaznacza wójt Józef 
Klimczyk.

P P P P P

Nasza gmina wystartowała również do 
innego programu po środki unijne, pro-
wadzonego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego w Krakowie. 
Dotyczy on wymiany rurociągów wodocią-
gowych wykonanych z azbestu przy ulicy 
Długiej i modernizacji stacji ujęć wody w 
Przeciszowie. Koszt tego przedsięwzięcia 
zamknie się w kwocie ok. 7 mln zł. 

- Razem ta inwestycja i budowa kana-
lizacji pochłoną ogółem 22 mln zł. Mamy 
w budżecie zarezerwowany 1 mln 200 tys. 
zł, przy czym pokrycie kosztów po dofinan-
sowaniu byłoby rozłożone w czasie. Myślę, 
że wciągu dwóch lat poradzilibyśmy sobie 
z problemem finansowania. Na rok 2010 
zakładamy kredyt w wysokości 5 mln zł. Na 
pewno musimy oszczędnie gospodarować – 
mówi wójt Przeciszowa Józef Klimczyk.

P P P P P

Trwa w naszej gminie wymiana sta-
rych pokryć dachów, wykonanych z eterni-
tu na nowe nie zawierające rakotwórczego 
azbestu. W ramach współfinansowanej od 
lat przez powiat akcji udało się już w tym 
roku wykorzystać 30 tys. zł na pokrycie 
kosztów bezpiecznego usunięcia eternitu z 
posesji mieszkańców gminy. Powiat doło-
żył dodatkowo 5 tys. zł i obecnie za sumę 10 
tys. zł azbest jest wywożony na bezpieczne 
składowisko. Szacuje się, iż ilość usunięte-
go pokrycia dachów domów z naszej gmi-
ny osiągnie ubiegłoroczny wynik w wyso-
kości 99 ton.

P P P P P

Gmina zakupiła i postawiła za kwotę 
ponad 4tyś.zł. nowy przystanek autobuso-
wy, zlokalizowany koło młyna. Obecnie w 
naszej miejscowości znajdują się trzy nowe 
przystanki.

P P P P P

Gmina wydatkowała 7,5 tys. zł na zakup 
nagłośnienia stadionu, które jest już wyko-
rzystywane podczas meczów oraz będzie w 
trakcie imprez gminnych.

(ryt)

Nowy	budżet	gminy
Już niebawem, podczas sesji Rady Gminy w Przeciszowie, zostanie uchwalo-

ny budżet gminy na 2010 rok. Wiele wskazuje na to, iż może on być przedmiotem 
głosowania na sesji styczniowej.

Projekt budżetu przewiduje dochody 
gminy Przeciszów na 2010 rok do wysoko-
ści 15 mln 935 tys. zł w tym dochody bie-
żące 13 mln 141 tys. zł. W efekcie docho-
dy bieżące niższe od tegorocznych, które 
wynosiły 13 mln 767 tys. zł. W roku 2010 
będzie również niższy podatek rolny i niż-
sze wpływy z PIT-ów i CIT-ów. Potrzeby 
gminy, jak się szacuje, są na poziomie 29 
mln 063 tys. zł, Kredyt i pożyczki jakie 
gmina zaciągnie w 2010 roku w zakresie 
dochodów wyniosą 4 mln zł.

- Ten budżet jest mniejszy o ponad pół 
miliona zł w stosunku do roku 2009. W 
przypadku dziury budżetowej kraju każdy 
rząd tnie wydatki i tak właśnie jest obec-
nie. Podatku rolnego, jeżeli rada tego nie 
zmieni będzie w przyszłym roku 286 tys. zł, 

a podatku od nieruchomości 738 tys. zł. W 
sumie daje to kwotę 1 mln 24 tys. zł, a utrzy-
manie trzech przedszkoli da sumę 1 mln 462 
tys. zł. Mówię to po to, aby uzmysłowić skalę 
potrzeb i skalę wpływów do budżetu. Miesz-
kańcy powinni o tym pamiętać. Ten budżet 
niestety pokazuje nam pewne ograniczenia 
rozwojowe, gdyż jest niższy od ubiegłorocz-
nego. Jednak, jeśli gmina otrzyma pienią-
dze unijne, to inwestycje pójdą do przodu 
i będzie lepiej– podkreśla wójt Klimczyk. 

W budżecie na 2010 rok są zaplano-
wane środki finansowe między innymi na: 
budowę muszli koncertowej w pobliżu sta-
dionu, remonty: budynków urzędu gminy, 
przedszkola na Podlesiu oraz domu kultury, 
termomodernizację remizy i ośrodka zdro-
wia w Piotrowicach.

(ryt)
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20 września
Wyjazd do Tyńca. Jedziemy drogą nr 44 

przez Zator, Spytkowice, Brzeźnicę, gdzie 
mamy krótkie spotkanie z wójtem gminy 
na temat przygotowań do otwarcia wioski 
rowerowej i tras rowerowych w stronę Kra-
kowa i Kalwarii 13.00 docieramy do Tyń-
ca. Klasztor pięknie odnowiony z wystawą 
obrazującą 70 lat odbudowy 1939-2009. Po 
zwiedzeniu i dokonaniu zakupów w klasz-
tornych delikatesach ruszamy w stronę 
Krakowa. Mijamy mnóstwo rowerzystów 
i wypoczywających krakowian serdecznie 
nas pozdrawiających po drodze zatrzymu-
jemy się nad zalewem Zakrzówek i docie-
ramy do Rynku Głównego, gdzie rojno i 
gwarno z uwagi na targi Cepelii. O godz. 
18.00.pociągiem wracamy do Przeciszowa.

27 września
Jedziemy do Jawiszowic na posumo-

wanie sezonu rowerowego; a zarazem jego 

grywał człowiek orkiestra” pan Paweł. 
Niespodziankę sprawił nam nasz kolega 
Piotrek Filapek, który przyniósł swoją mło-
dzieżową orkiestrę z Czechowic-Dziedzic, 
która dała wspaniały koncert muzyki roz-
rywkowej. O godz. 21.00 wróciliśmy do 
Przeciszowa.

4 października
Wyprawa na Kocierz. Zaufaliśmy pro-

gnozie na wspaniałą pogodę. Było zim-
no i wietrzno. Jedziemy przez Piotrowice, 
Wieprz, Andrychów cały czas pod górkę. 
Jednak prawdziwe góry zaczynają się od 
Targanic 4km morderczego podjazdu. O 
13.oo osiągamy Kocierz, zimno i tłocz-
no. Nasze mokre koszulki bardzo ziębią. 
Gorący posiłek oraz herbata poprawią nam 
humory. Trudy podjazdu wynagradzają 
nam wspaniałe widoki na całe Powiśle. 
Ponadto spotkaliśmy tu wielu znajomych. 
O godz. 15.00. ruszamy w drogę powrotną, 
o 17.00. jesteśmy w Przeciszowie.

zamknięcie. Spotkanie ma miejsce w ośrod-
ku koła łowieckiego Kruk, pięknie położo-
nego. Nasz klubowy kucharz Maksiu ser-
wuje nam swoje specjały, a na koniec poda-
je danie dnia-popularne prażonki. Po powi-
taniu przez panią burmistrz Brzeszcz Teresę 
Janowską prezes Borowczyk podsumowuje 
mijający sezon i przedstawia propozycje na 
przyszły rok. Jest tam Rzym, Praga, War-
szawa, Londyn, Bornholm, Węgry, Bałtyk 
i wiele innych propozycji. Po części ofi-
cjalnej wszyscy ruszyli do tańca, a przy-

Nowy	sołtys
W związku z rezygnacją Władysła-

wa Kozub z funkcji sołtysa Przeciszo-
wa 8 listopada przeprowadzono wybory 
nowego sołtysa. W wyniku głosowania 
sołtysem został Jan Oleksy.

24 października
Wyjazd do browaru w Żywcu. Jedzie-

my do muzeum przy browarze w Żywcu, o 
godz. 14.00 wchodzimy na teren muzeum. 
Browar założył w XIX wieku Albert Fry-
deryk Habsburg wnuk cesarza. Wpływ na 
miejsce budowy browaru miała jakość miej-
scowej wody oraz powstająca linia kolejo-
wa. Pięknie odnowione sale, multimedialny 
pokaz cofnął nas w dziewiętnastowieczny 
Żywiec pod austriackim zaborem. Podane 

przez przewodników ilości produkowane-
go złocistego trunku stawiają go w rzędzie 
największych browarów w Polsce. Po degu-
stacji udajemy się do „Horolny” w Przybę-
dzy na kolację. Po kolacji śpiewy karaoke 
i tańce do 21.oo do Przeciszowa wracamy 
o godz. 23.oo.

14 listopada
Wycieczka do Szaflar. Tym razem 

jedziemy poprawić nasze zdrowie na base-
ny termalne. Od Rabki niespodzianka, zima 
wokół biało. Po załatwieniu formalności 3 
godziny świetnej zabawy i relaksu w trzech 
basenach o różnej temperaturze wody. 
Dodatkowo korzystamy z jacuzzi i sauny. 
W drodze powrotnej zatrzymujemy się na 
kolację w Torino o godz. 17oo docieramy 
do domów.

28 listopada
Spotkanie andrzejkowe w Torino. 

Członkowie koła i zaproszeni goście spo-
tkali się w Torino, gdzie pani Halinka potra-
fi stworzyć prawdziwie rodzinną atmosferę. 
Józek zadbał o stronę organizacyjną, Gosia 
o oprawę muzyczną, Stasia tym razem lała 
wosk i wróżyła nam. Przednia zabawa i 
śpiew trwały do godz. 1.00,a następnie bus 
odwiózł nas do domów.

W okresie zimowym zapraszamy 
mieszkańców gminy do udziału w marszach 
nordic walking. Zbiórka przy sprzyjającej 
pogodzie co niedzielę na parkingu obok 
cmentarza około godz. 13.oo. Dla począt-
kujących służymy pomocą.

q
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Uczniowie z ZSP-G w Przeciszowie wraz z zespołem Śpiewające Jeziora pod kierunkiem Urszuli Daczyńskiej i Rozalii 
Fryc przygotowali program poetycko – muzyczny pt: „Bo nie ma ziemi wybieranej, jest tylko ziemia przeznaczona”.

Przeznaczeniem naszych rodaków była 
ziemia, o którą trzeba było walczyć. Wal-
czyć do końca nieraz, a właściwie zawsze 
bez nadziei na zwycięstwo. Honor ceniło 

Barbórka	w	Piotrowicach

Jak co roku Święto Górnika rozpoczę-
ło się Mszą Świętą w kościele parafialnym 
p.w. N.N.M.P. w Piotrowicach. Następnie 
w remizie OSP prezes stowarzyszenia przy-
witał zaproszonych gości oraz przybyłych 
górników i członków stowarzyszenia. 

W spotkaniu uczestniczyli zaprosze-
ni goście: wójt gminy Przeciszów Józef 
Klimczyk, przewodniczący Rady Gminy w 
Przeciszowie Franciszek Frączek, przewod-
niczący Związku Zawodowego „Kadra” 
przy KWK „Ziemowit” Władysław Hała-
tek, przedstawiciel dyrekcji KWK „Ziemo-
wit” Jerzy Kuska oraz dyrektor ZSP-G w 
Piotrowicach Bogdan Cuber.

Z programem artystycznym wystąpiły 
dzieci z przedszkola w Piotrowicach, mło-
dzież szkolna oraz panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Piotrowic. Program artystyczny 
pieśnią i wierszem nawiązywał do pięknej 
i zarazem ciężkiej pracy górnika.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyło 
ok. 120 osób w tym 50 górników.

W imieniu dyrekcji KWK „Ziemowit” 
Przewodniczący Związku Zawodowego 
„Kadra” Władysław Hałatek, przedstawi-
ciel KWK „Ziemowit” Jerzy Kuska uho-

norowali dyplomami za długoletnią pracę 
emerytów górniczych: Stanisława Bobę, 
Bolesława Zajasa, Ignacego Kuwika i Józe-
fa Zająca.

Wójt gminy Józef Klimczyk oraz przed-
stawiciele KWK „Ziemowit” podziękowali 

za przygotowanie spotkania organizatorom, 
paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, przed-
szkolankom oraz nauczycielom pracują-
cym z młodzieżą za przygotowanie części 
artystycznej.

Wszyscy przy skromnym poczęstunku 
i wspólnej zabawie uczcili Święto Barbary 
– Patronki Górników.

Prezes Stowarzyszenia
Mieczysław Krawczyk

W piątek 4 grudnia w remizie OSP w Piotrowicach z inicjatywy Zarządu 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Górniczych i Innych Branż Zawo-

dowych zorganizowano Barbórkę.

się bardziej niż życie. Patos przeplatał się 
ze zwyczajnością. 

Młodzi chłopcy szli na bój, bo tak naka-
zywało im wychowanie, tradycja, wiara naj-

bliższych, że tak trzeba, a pole bitwy to nie 
parada, to ból, cierpienie, śmierć. Dlatego w 
przedstawieniu były sceny uniesienia, dumy 
z polskich chłopców, żołnierzy i sceny uka-
zujące to, co działo się poza salonami.

Polska litania, to litania wyliczeń pol-
skiego cierpienia, to apel cieni, ale to także 
radość, bo jednak jesteśmy wolni.

Obowiązkiem młodego pokolenia jest 
pamiętać. Tylko tak mogą wyrazić wdzięcz-
ność za to, że mogą żyć, uczyć się i praco-
wać w suwerennej Polsce.

„Bo nie ma ziemi wybieranej, jest tylko 
ziemia przeznaczona”.

Program ten zobaczyli uczniowie w 
szkole oraz mieszkańcy Przeciszowa w 
Domu Kultury na gminnych obchodach 91. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Po występie głos zabrał wójt Józef 
Klimczyk. Na zakończenie wraz z orkiestrą 
dętą odśpiewano kilka niezapomnianych 
pieśni legionowych.

q
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Witold Samulski - Urodził się w 
Katowicach, ma 59 lat. Z wykształce-
nia lekarz medycyny, absolwent Śląskiej 
Akademii Medycznej w Katowicach. 
Przed rozpoczęciem studiów na Śląskiej 
Akademii Medycznej, był przez kilka lat 
studentem na Wydziale Budownictwa 
Politechniki Gliwickiej. Po ukończo-
nych studiach medycznych pracował w 
szpitalach w Bielsku-Białej. Następnie 
przez krótki okres podjął pracę w szpita-
lu kolejowym w Wilkowicach. W kolej-
nych latach był lekarzem zakładowym 
w przedsiębiorstwie Celma w Cieszynie 
oraz pracował w Szpitalu Śląskim w Cie-
szynie. W roku 1983 przeniósł się wraz z 
rodziną do Przeciszowa i rozpoczął pra-
cę na Oddziale Wewnętrznym szpitala w 
Oświęcimiu. Wówczas ich rodzina skła-
dała się z pięciu osób, m.in. dwójki dzie-
ci i babci żony. Od początku tj. od 1983 
roku związał się na stałe z przychodnią 
w Przeciszowie i pracował tam do 1999 
roku jako lekarz, starszy asystent. Wów-
czas kierownikiem ośrodka zdrowia był 
lekarz Jan Momot. Od stycznia 2000 
roku po zmianach i przekształceniu przy-
chodni w Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie 
został jej dyrektorem. Od roku 1991 do 
2001 był radnym gminy Przeciszów oraz 
członkiem Zarządu Gminy Przeciszów 
oraz przewodniczącym Komisji Oświa-
ty i Zdrowia. Ma rozległe i różnorodne 
zainteresowania, choć jego największą 
pasją jest fotografowanie. Wśród ulu-
bionych dziedzin wiedzy wymienia także 
historię z okresu I i II wojny światowej, 
astronomię, fizykę i chemię. Jego syn ma 
29 lat i jest absolwentem rachunkowo-
ści na Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie. Obecnie prowadzi samodzielną 
działalność gospodarczą. Z kolei córka 
ukończyła prawo na Uniwersytecie Wro-
cławskim i pracuje w kancelarii prawnej. 
Jego żona jest znanym i cenionym leka-
rzem okulistą, szefową NZOZ „Oculus” 
w Oświęcimiu.

KRoK	do	PRoFesjoNalIzacjI
Wywiad z Witoldem Samulskim, lekarzem medycyny, 

dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie
- Dlaczego zdecydował się Pan na stu-

diowanie medycyny i tak radykalny krok w 
obliczu niemal zakończonych studiów na 
Politechnice Gliwickiej?

To jest historia, jak z książki sensacyj-
nej. Na medycynę trafiłem z przekory. Mam 
kuzyna, którego ojciec był znanym gineko-
logiem w Siemianowicach Śląskich. Jako 
student politechniki uczestniczyłem pew-
nego razu w spotkaniu, podczas którego 
rozwinęła się ciekawa dyskusja, na temat 
granic ludzkich możliwości i wpływania 
na swoje dokonania. W pewnym momen-
cie, padło z ust mojego kuzyna zdanie, że 
ja jako prawie dojrzały student politech-
niki, nie mógłbym studiować medycyny, 
gdyż ta byłaby dla mnie czymś nieskoń-
czenie trudnym. Ta dyskusja spowodo-
wała we mnie twórczy ferment i zacząłem 
myśleć na poważnie o medycynie. W ciągu 
40 dni przygotowałem się do egzaminu, a 
był to pierwszy rok, gdy weszły egzaminy 
testowe. Znałem tę formę egzaminowania i 
praktycznie miałem chemię i fizykę w jed-
nym palcu. Biologia była czymś nowym 
dla mnie, ale sobie poradziłem. To co mia-
ło miejsce podczas spotkania było bodź-
cem twórczym, ale jednak nie bezpośred-
nią przyczyną podjęcia decyzji o zmianie 
kierunku studiów. W tym czasie, studiując 
na politechnice, miałem kryzys tożsamo-
ści. Pamiętam, że na praktykach wakacyj-
nych trafiłem do kombinatu budowlanego 
w Kędzierzynie Koźlu, a tam notorycznie 
pito alkohol, oszukiwano i na porządku 
dziennym były kradzieże. Z kolei medycy-
na jest piękna i szlachetna. To wiedza wie-
lopłaszczyznowa, wywodząca sie z wielu 
nauk, wymagająca własnego zaangażowa-
nia, pobudzająca do działania i umożliwia-
jąca kontakt z innymi ludźmi.

- Nie żałuje Pan tych czterech lat stu-
diów spędzonych na politechnice?

Miałem w grupie młodszych kolegów, 
ale z perspektywy czasu nie żałuję podjętej 
decyzji. Nie wiem jakby się potoczyła moja 
kariera, może byłbym dyrektorem dużej 
firmy budowlanej; tego nie wiem. Jednak 
tak miało być, gdyż żony bym nie poznał, 
miłych ludzi w Przeciszowie i z panem bym 
nie rozmawiał. Widocznie takie było moje 
przeznaczenie.

- Jak wyglądały przemiany w przychod-
ni w Przeciszowie, które nastąpiły z począt-
kiem 2000 roku. 

Gmina była pozytywnie nastawiona 
do tych zmian. Warto dodać, że przez lata 
byłem radnym i członkiem zarządu gminy. 
Początki naszej przychodni w nowej for-
mule były trudne, bo należało praktycznie 

wszystko budować od podstaw. W stycz-
niu 2000 roku musieliśmy stworzyć własny 
byt i zarządzać zakładem. Przede wszyst-
kim musiałem utworzyć księgowość, któ-
rej nie było w przychodni. Ponadto musie-
liśmy posiąść umiejętność rozliczania sie 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jed-
ną z naszych pierwszych inwestycji była 
budowa sieci komputerowej. Wszyscy 
patrzyli i nie wiedzieli co ja robię. Dzię-
ki mym zabiegom połączyliśmy ze sobą 
dwa budynki i w efekcie mamy obecnie w 
sieci siedem komputerów i serwer. Każda 
poradnia wprowadza swoje dane, które tra-
fiają do serwera, a następnie do NFZ. Z bie-
giem czasu zaczęły się kolejne inwestycje 
i w roku 2001 rozpoczęliśmy remont przy-
chodni. Z własnych środków kupiłem piec 
gazowy CO renomowanej firmy, który do 
dziś nam bardzo dobrze służy. Do drugiego 
budynku piec zakupiła już gmina. Obecnie 
jesteśmy po remoncie elewacji, termomo-
dernizacji z częściową wymiana okien. W 
najbliższym czasie gmina planuje zakup 
unitu do gabinetu stomatologicznego wraz 
z oprzyrządowaniem, którego cena wyno-
si ok. 60 tys. zł. Z kolei w przyszłym roku 
przymierzamy się do kupna urządzeń do 
krioterapii. Wówczas oprócz Multimedu z 
Oświęcimia bylibyśmy jedynym w okoli-
cy ośrodkiem stosującym ten sposób tera-
pii. Nasza fizykoterapia po remoncie połą-
czonym z przebudową pomieszczeń stoi na 
bardzo wysokim poziomie. Niemal w cało-
ści pracownia posiada sprzęt nowy, kupio-
ny za środki własne i gminne. U nas termi-
ny przyjęć są dużo krótsze niż na przykład 
w Oświęcimiu i coraz więcej pacjentów 
przyjeżdża właśnie z Oświęcimia. Jednak 
mamy dużo nadwykonań, za sumę ok. 60 
tys. zł i NFZ nie chce nam za nie zapłacić. 
Co roku było tak, że fundusz płacił, choć 
regresywnie, ale w tej chwili są sygnały, że 
nie zapłaci bo nie ma na to środków. Wobec 
tego musimy się zastanowić, co robić, bo 
zrealizowaliśmy już cały kontrakt do koń-
ca tego roku i z wyprzedzeniem do połowy 
przyszłego. W efekcie będę musiał niestety 
podjąć decyzję, skutkującą zmniejszeniem 
dostępności usług z zakresu fizykoterapii 
dla pacjentów i wydłużeniem kolejek. Do 
tej pory każdy pacjent był u nas przyjmo-
wany, przez co nie wprowadzałem żadnych 
ograniczeń.

- Czy grypa wywołana wirusem A/
H1N1 może być groźna dla populacji z 
gminy Przeciszów? Co Pan myśli na ten 
temat jako dyrektor przychodni w naszej 
miejscowości?

Są głosy, które mówią że świńska gry-
pa ma przebieg łagodniejszy niż sezono-
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powikłania w nowej grypie występują dużo 
rzadziej, ale jeśli wystąpią, to mają z reguły 
charakter cięższy. To jest problem lekarzy, 
którzy muszą wyostrzyć optykę widzenia 
pacjenta. Jeśli chory charakteryzuje się 
niestabilnym stanem i ma współistniejące 
choroby, wówczas powinien on trafić do 
szpitala na leczenie. W innym przypadku 
wystarczy terapia w domu. Dobrym pomy-
słem może być maseczka, którą pacjent 
włoży w przychodni, ale wątpliwe jest czy 
chory może zarazić się w ośrodku zdrowia. 
Uważam, że przede wszystkim ludzie nie 
powinni się spotykać. Osoby zainfekowa-
ne transmitują wirusy drogą kropelkową 
w pomieszczeniu już na odległość czte-
rech metrów.

- Jakie są największe problemy, które 
przeżywa przychodnia? Proszę je scharak-
teryzować i wskazać, co należy zrobić, aby 
je rozwiązać.

Problemem jest między innymi to, że 
liczyłem na bardzo szybki rozwój przy-
chodni. Trzeba jednak cierpliwie czekać. 
Przez rozwój mam na myśli zakupy sprzętu, 
choć nie jest źle. Może karetka by się nam 
przydała, samochód, gdyż mamy problem z 
transportem. Nieładnie wygląda otoczenie, 

ale plac przed przychodnią będzie przebu-
dowany. Z własnych środków założyłem 
monitoring wizyjny w budynku. Przez 
wszystkie lata mieliśmy i mamy obecnie 
dodatni wynik finansowy, co może cie-
szyć. Od półtora roku zarobki personelu są 
wyraźnie wyższe. 

- Jak według Pana będzie wyglądała 
przyszłość gminnej przychodni zdrowia?

Przyszłość zakładu może dotyczyć jego 
prywatyzacji, przy czym prywatyzacja na 
linii zakład - pacjent nie zmieni nic. Dzięki 
niej nastanie jednak nowa jakość funkcjo-
nowania przychodni i w efekcie nastąpi jej 
rozwój. Choć należy pamiętać, że medy-
cyna to taki chlebuś z rodzynkami, jak się 
go ukroi, to znajdzie się w nim rodzynki. 
Gdy wydłubie się rodzynkę, to jest to coś 
dobrego, jednak w innych miejscach już nic 
się nie znajdzie. Ogólnie rzecz ujmując, to 
od 10 do 15 proc. wszystkich procedur w 
medycynie to są te rodzynki, na których 
można dużo zarobić, to są dobre pieniądze, 
wręcz kokosy. Przykładem może być chi-
rurgia plastyczna, mała chirurgia. W chirur-
gii żył zabieg jest stosunkowo prosty, ale 
dobrze płatny. Pytanie się rodzi w przypad-
ku operacji chorego z zapaleniem trzustki, 
za którego też dostaje się cztery tysiące zło-

loP	na	
wycieczce

We wrześniu członkowie szkolnego 
koła Ligi Ochrony Przyrody Szko-
ły Podstawowej w Piotrowicach 
wyruszyli do pobliskiego komplek-
su stawów Przeręb w Przeciszowie. 
Świetnie opisana trasa wycieczko-
wa ułatwiła podglądanie przyrody.

Uczniowie przez lornetki obserwowali 
ptaki wodne i wodno-błotne m in. perkozy 
(rdzawoszyi, dwuczuby), czaple białe, cza-
ple siwe, łabędzie, rybitwy, kaczki, łyski. 
Spacer w otoczeniu stawów obrastających 
szuwarami i sitowiem był wspaniałym 
relaksem. Niektórych gatunków ptaków nie 
udało się zobaczyć np. ślepowrona, dlatego 
wiedzę poszerzyliśmy analizując zdjęcia i 
opisy z tablic informacyjnych umieszczo-
nych na trasie wycieczki.

Uczniowie poznali tradycje związane z 
hodowlą Karpia Królewskiego, gdzie tech-
nika nie zmieniła się od wieków. Wszyscy 
uczestnicy wycieczki (30 osób) stwierdzili 
jednogłośnie, ze stawy Przeręb są pięknym i 
ciekawym miejscem do wypoczynku i edu-
kacji ekologicznej.

q

tych, ale trzeba zainwestować 50 a może 
100 tys. zł, jeśli oczywiście chce się go 
wyrwać śmierci. Kto będzie operował takie-
go pacjenta? Kiedyś funkcjonowało to na 
takiej zasadzie, że oddział chirurgii leczył 
wszystko i na jednych operacjach czy zabie-
gach zarabiał, a na innych tracił, średnio 
wychodził na zero. W tej chwili te rodzyn-
ki są wydłubywane przez różnych cwanych 
ludzi. Wobec tego rodzi się pytanie – kto 
się ma zajmować tą całą resztą? Powiat, a 
może gmina? To jest poważny problem, ale 
niestety niedostatecznie zrozumiały przez 
mieszkańców, potencjalnych odbiorców 
tych świadczeń. Odnosząc się jednak do 
naszej sytuacji i prywatyzacji w Przeci-
szowie, muszę stwierdzić, że jako dyrektor 
przychodni mogę spisać kontrakt na woło-
wej skórze krwią serdeczną i potwierdzę, 
że to i to będzie przez tyle lat utrzymane. 
Chcę przede wszystkim realizować świad-
czenia medyczne w oparciu o kontrakt z 
NFZ, ale nie chcę mieć barier. Uważam, że 
po prywatyzacji zakład poszedłby do przo-
du na pewno w sensie sprzętowym. Prywa-
tyzacja to krok milowy do profesjonalizacji 
służby zdrowia.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka

wycieczka	z	księdzem
Wyprawy turystyczne dla mieszkańców Piotrowic organizuje od wielu lat 

ksiądz proboszcz Jan Kordaczka. Końcem sierpnia,dzięki jego inicjatywie, 
wyjechali oni do Zakopanego.

W wyjeździe tym wzięły udział 22 osoby. Część z nich zwiedziło Zakopane, wyjecha-
ło na Gubałówkę. Pozostała część (18 osób) wybrała się w góry. Szlak wędrówki prowa-
dził od Kuźnic, obok schroniska na Murowańcu nad Czarny Staw Gąsienicowy. Później 
rozpoczęła się dwugodzinna wspinaczka na szczyt Skrajny Granat położony na wysoko-
ści 2226 m n.p.m. 

Wszyscy uczestnicy grupy zdobyli szczyt, z którego rozpościera się przepiękny widok 
na szlak zwany Orlą Percią, jeden z najtrudniejszych w Tatrach. Pogoda była słoneczna. 
Wszyscy byli zadowoleni z wyjazdu, dumni, że zdobyli szczyt wchodzący w skład naj-
trudniejszych szczytów w Tatrach. 

Uczestnicy dziękują księdzu proboszczowi Janowi Kordaczce za zorganizowanie 
wyjazdu i myślą, że za rok znów wspólnie wybiorą się w góry.

q

Ksiądz  proboszcz  Jan 
Kordaczka  z parafianami 
nad Czarnym Stawem 
Gąsienicowym w Tatrach.
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 „Polska - Gazeta Krakowska” z myślą o najmłodszych 
uczniach, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w 
Krakowie, Małopolskim Kuratorem Oświaty, Małopolską 
Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
zorganizowała akcję BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY. 
Istotnym elementem tej akcji był konkurs plastyczny dla 
uczniów klas I – III pn. „Moja droga do szkoły”. Polegał 
on na wykonaniu płaskiej pracy plastycznej, malowanki, 
rysunku, wycinanki lub wyklejanki w formacie A-4.

Dzięki swojej pomysłowości oraz zaangażowaniu, najmłodsi 
uczniowie Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Przeci-
szowie zajęli I miejsce w konkursie zdobywając nagrodę główną.

Rozstrzygnięcie konkursu, na które zostali zaproszeni wszyscy 
uczniowie, miało miejsce 2 października w Galerii Kazimierz w 
Krakowie. Na konkurs nadesłano prawie 17 tysięcy prac. Wzięli 
w nim udział uczniowie z 894 klas z 221 szkół z całej Małopolski. 
Jurorzy orzekli, że wybór był bardzo trudny. Prace prezentowały 
wysoki poziom artystyczny i merytoryczny, zostały wykonane z 
niezwykłą starannością, przy użyciu rozmaitych technik. Jurorzy 
nagrodzili nie tylko indywidualne prace, lecz również nauczycieli 
i opiekunów laureatów. Uczniów Szkoły Podstawowej z Przeci-
szowa widać było już z daleka. Dzieci miały ubrane koszulki w 
kolorze świateł drogowych: klasa pierwsza zielone, druga żółte, 
a trzecia czerwone, co podkreślało temat konkursu. Trzeba przy-
znać, że nasi najmłodsi podopieczni godnie zaprezentowali swoją 
szkołę i rozsławili Gminę. Dla wyróżnionych laureatów konkursu 
oprócz nagród rzeczowych zostały przygotowane wspaniałe atrak-
cje. Dzieci miały okazję poznać bliżej pracę policjanta, założyć 
prawdziwy mundur, usiąść na motocyklu policyjnym. Mogły rów-
nież spróbować swoich sił na „drogowym torze przeszkód” oraz 
sprawdzić znajomość znaków drogowych w miasteczku komu-
nikacyjnym. Niezapomnianą przygodą dla dzieci była wizyta w 
studiu nagraniowym Radia VOX, gdzie poznały pracę reportera, 
udzielały wywiadów oraz w redakcji „Gazety Krakowskiej”, w 

której obserwowały pracę dziennikarzy i fotoreporterów. Ponadto 
na wszystkie dzieci czekał smaczny poczęstunek w „Pizza Hut”.

W późnych godzinach popołudniowych, pełne wrażeń, w rado-
snej atmosferze dzieci wróciły do swoich domów.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można było oglą-
dać na specjalnej wystawie w Galerii Kazimierz od 2 do 25 paź-
dziernika 2009 roku.

Dziękujemy wójtowi gminy Józefowi Klimczykowi za obec-
ność podczas uroczystości wręczenia nagród oraz  ufundowanie 
przejazdu do Krakowa.

W dniu 21 października do ZSP-G w Przeciszowie przyjechali 
przedstawiciele redakcji „Polski - Gazety Krakowskiej” oraz orga-
nizatorzy konkursu, którzy przekazali nagrodę główną – elementy 
wyposażenia miasteczka komunikacyjnego. 

Urszula Englert

spotkanie	z	biskupem
Odwiedziny księdza biskupa to wielkie wydarzenie w życiu 

całej parafii. 30 listopada był także świętem dla miejscowej szko-
ły, którą odwiedził Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Jan Szkodoń. 
Towarzyszył mu ksiądz proboszcz, Jan Kordaczka oraz ksiądz 
wikary, Marek Ślęczka. 

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z personelem szkoły. 
Przy wspólnym stole rozmawiano o życiu szkolnej społeczności, 
gość był także zainteresowany, z jakimi problemami borykają się 
nauczyciele w pracy z młodzieżą i jak oceniają niektóre niepoko-
jące zjawiska współczesnego świata. Był czas, aby wzajemnie się 
poznać, wymienić poglądy, a także pomodlić się. Spotkanie prze-
biegało w wyjątkowo miłej atmosferze. 

Następnie ksiądz biskup spotkał się z uczniami szkoły pod-
stawowej i gimnazjum. Został powitany przez ich przedstawicie-
li, członków Szkolnej Rady Uczniowskiej, którzy wygłosili oko-
licznościową mowę. Nawet najmłodsi uczniowie zrozumieli, że to 
ważny dzień w ich życiu, śledzili przebieg spotkania w skupieniu 
i z zaciekawieniem. Szczególnie serdecznie gość zwracał się do 
drugoklasistów, dla których ten rok szkolny będzie niezwykły z 
uwagi na przygotowania do pierwszej komunii św. Zachęcał tak-
że młodzież do współpracy z Kościołem i większej aktywności 
w życiu religijnym parafii, bo to właśnie oni są jej przyszłością. 
Ksiądz biskup przypomniał, że Kościół to my wszyscy, którzy 
go tworzymy. 

Po serdecznych pożegnaniach ksiądz biskup odjechał do 
sąsiednich Graboszyc, gdzie również był już niecierpliwie ocze-
kiwany. Zapewnił wszystkich zgromadzonych, że niebawem 
zapewne znów się spotkamy. Trzymamy za słowo i zapraszamy 
ponownie.

q

Spotkanie z personelem szkoły
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Z początkiem roku szkolnego 2009/2010 w Zespole Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach ruszyła akcja, 
której głównym założeniem stało się pożyteczne zagospoda-
rowanie uczniom czasu wolnego od zajęć dydaktycznych. Z 
inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego piotrowickiej placówki 
zorganizowano trzy wycieczki. Opiekę podczas wypraw spra-
wowali rodzice oraz nauczyciele Zespołu. Komitet Rodzicielski 
pokrył koszty wszystkich przejazdów oraz biletów wstępów do 
zwiedzanych miejsc i obiektów. 

Pierwsza wycieczka odbyła się 26 września, w sobotę, do 
Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. 55 uczniów klasy 
drugiej i trzeciej szkoły podstawowej miało możliwość bezpo-
średniego obcowania z piękną, a zarazem dziką naturą. Podążali 
wytyczonymi ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi. Z zapartym 
tchem obserwowali figury prehistorycznych dinozaurów. Ogrom-
ną radość sprawił im widok przyjaznych saren, jeleni i danieli.

Wyprawa zakończyła się dotarciem do kompleksu rekreacyj-
no-wypoczynkowego, na który złożył się plac zabaw, bajkowa 
aleja z ruchomą ekspozycją i polana piknikowa.

W planie kolejnej wycieczki zorganizowanej i sponsorowanej 
przez Komitet Rodzicielski naszej szkoły znalazła się Szyndziel-
nia i Szczyrk. 3 października, w sobotę, udało się tam 39 uczniów 
z klasy czwartej i piątej, natomiast 11 października, w niedzielę, 
22 uczniów z klas szóstych.

Całodniowe wyprawy, choć dość wyczerpujące, przyniosły 
mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Jedną z atrakcji był rekre-
acyjny tor saneczkowy „Słoneczna Polana pod Dębowcem”, który 
kusił wieloma tunelami i łukami do pokonania. Przeżycia uczniów 
spotęgował widok i przeprawa linową kolejką gondolową, jedną 
z najnowocześniejszych kolejek tego typu w Polsce. Na szczycie 
Szyndzielni czekał odpoczynek w przytulnym schronisku przy 
kubku ciepłej herbaty. Ostatnim punktem programu była wędrów-
ka górskimi szlakami do Szczyrku, w czasie której można było 
podziwiać urodę beskidzkiej jesieni.

Wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji i pra-
widłowego przebiegu wszystkich wycieczek serdecznie dzięku-
jemy! Mamy nadzieję, że już wkrótce spotkamy się na kolejnych 
szlakach…

Uczymy ratować
29 września w Szkole Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu odbyło 

się szkolenie realizowane przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w ramach programu „RATUJEMY I UCZYMY 
RATOWAC”. Kurs skierowany był do nauczycieli szkół podsta-
wowych oraz osób uczących najmłodszych czyli wychowawców 
kształcenia zintegrowanego. Program Edukacyjny „RATUJEMY I 
UCZYMY RATOWAĆ” został uruchomiony w 2006r, a od stycz-
nia 2008r objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Kurs ten ukończyły Urszula Daczyńska i Urszula Englert – 
nauczycielki Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Prze-
ciszowie, które odebrały dla szkoły sprzęt do nauki udzielania 
pierwszej pomocy o wartości 5.000zł. Są to między innymi 4 fan-
tomy małe, 1 duży, pomoce do lekcji, podręczniki dla nauczycie-
li i uczniów, tekturowe telefony oraz instruktażowe filmy DVD.

Do tej pory przeszkolono ponad 16 tysięcy nauczycieli z oko-
ło 8 tysięcy szkół. Programem objętych jest ponad milion dzieci. 
Realizowany jest on dzięki grupie 150 wolontariuszy Pokojowe-
go Patrolu WOŚP z całej Polski. Dzięki temu dzieci uczą się naj-
prostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego 
wezwania pomocy przez telefon po najprostsze czynności przy 
osobie poszkodowanej. Kurs przeznaczony dla nauczycieli to w 
głównej części sześciogodzinne ćwiczenia praktyczne po krótkim 
instruktarzu właściwym. 

U.E.

małopolski	
Konkurs	Biologiczny

12 października w szkole w Piotrowicach odbyły się elimi-
nacje szkolne konkursu biologicznego pt. „Ptaki Polski – cha-
rakterystyka i środowisko życia”.

Uczeń klasy III gimnazjum Kamil Szymonik zakwalifiko-
wał się do etapu rejonowego.

4 grudnia w gimnazjum w Tomicach będzie się zmagał z 
kolejnymi trudnymi zadaniami, podobnie jak około 80 jego 
rówieśników.

Do chwili zamknięcia numeru WGP nie były znane wyni-
ki konkursu. Na  temat szczegółów poinformujemy w później-
szym terminie.

Gmina Przeciszów otrzymała dofinansowanie w wysokości 
275 000 zł na pokrycie kosztów budowy parkingu dla samocho-
dów osobowych. Środki przyznał Zarząd Województwa Mało-
polskiego ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi polskiej” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Parking, 
którego koszt budowy wyniósł ogółem 427 000 zł został oddany 
do użytku już w lipcu. Brakującą kwotę pokryła gmina z budżetu.

Nowy	parking	
przy	cmentarzu	
w	 Przeciszowie
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W sobotę, 26 września Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Pod-
stawowo – Gimnazjalnych w Przeciszowie zaprosiła na Rajd Górski. Trzeci 

rok z rzędu wędrujemy beskidzkimi szlakami. Byliśmy na Leskowcu, na Żarze, 
tym razem celem  była Magurka, a za rok chcemy wejść na Klimczok.

Lista uczestników wciąż rosła i w efek-
cie na trasę rajdu wyruszyło ponad 100 
osób. Imponująca jest rozpiętość wieku 
uczestników: najmłodszy miał 4 lata, a naj-
starszy – 66 lat. 

Uczniowie, rodzice, nauczyciele, absol-
wenci i sympatycy szkoły wyznaczyli sobie 
zbiórkę w szkole o godzinie 9.00. Organiza-
torzy w porannym słońcu powitali uczest-
ników, przypomnieli regulamin imprezy 
i obowiązujące zasady bezpieczeństwa. 
Następnie rozlokowaliśmy się w dwóch 
autokarach i wyruszyliśmy z Przeciszowa. 
Pomni doświadczeń z lat ubiegłych z nie-
pokojem śledziliśmy prognozę pogody, ale 
tym razem aura była dla nas przychylna. 
Przepiękna pogoda towarzyszyła nam do 
samego powrotu.

Dotarliśmy do Międzybrodzia Bial-
skiego i zaczęło się! Już na początku szla-
ku nasza kondycja została wystawiona na 
ciężką próbę, strome podejście niektórych 
przyprawiło o szybsze bicie serca. Wpraw-
dzie nasz przewodnik pan Andrzej Zieliń-
ski zapewniał, że to tylko chwilowo, ale 
wstęp napawał niepokojem. Na szczęście 
trud ostrego podejścia wynagrodziła natu-
ra, nie szczędząc nam pięknych widoków.

Wcześniej, niż planowano, trzeba było 
zarządzić postój. Musieliśmy wzmocnić 
nadwątlone siły. Po krótkim odpoczynku, 
pokrzepieni jadłem i napitkiem ruszyliśmy 
dalej. Im wyżej, tym piękniej.

Dłuższy postój został zaplanowany 
na wierzchołku Czupla – najwyższego 
szczytu Beskidu Małego i wreszcie tam 
dotarliśmy. Przepiękna panorama okoli-
cy, uroki górskiej jesieni, relaks na łonie 
natury. Kolejny raz okazało się, że dzieci 
najszybciej regenerują swe siły. Niektórzy 
rajdowicze korzystając z okazji ruszyli na 
grzybobranie.

Gdy nasze siły zostały zregenerowane, 
nadszedł czas na dalszą drogę. W końcu jest 
Magurka, jeden z piękniejszych szczytów 
Beskidu Małego. Zacne, urocze schronisko 
położone jest na zbiegu szlaków, ze wszyst-
kich stron cudowne widoki, warto było się 
wspinać! Rada Rodziców wszystkim dzie-
ciom ufundowała poczęstunek – kiełbaskę 
z frytkami. A potem to co najprzyjemniej-
sze, słodkie lenistwo na łonie natury. Dzieci 
mogły poszaleć, a dorośli spokojnie poroz-
mawiać. Najmłodsi rajdowicze otrzymali 
nagrody – niespodzianki ufundowane i wrę-
czone przez inicjatora idei Rajdów Rodzin-
nych w naszej szkole Dariusza Daczyńskie-
go. Czas płynął bardzo szybko i trzeba się 
było zbierać do dalszej drogi. I tu dyskuto-
wano nad problemem wielkiej rangi lepiej 
schodzić czy wychodzić? Nasz szlak pro-
wadził do Przełęczy Przegibek.

Ten odcinek trasy był bardzo przyja-
zny, po prostu z górki, niedługo ujrzeliśmy 
nasze autobusy. Jeszcze tylko pamiątkowe 

zdjęcie i późnym popołudniem wracamy 
do Przeciszowa.

Zapraszając na Rajd w imieniu Rady 
Rodziców, jej przewodnicząca pani Aldona 

Zielińska nie obiecywała, że będzie łatwo, 
i nie było, ale z pewnością wszyscy  jesz-
cze raz ruszylibyśmy na ten szlak. Wspa-
niała atmosfera towarzysząca wędrówce  i 
przepiękne widoki to główne atuty nasze-
go rajdu. Bardzo cieszy fakt, że tego typu 
imprezy są coraz popularniejsze wśród 
szkolnej społeczności, przez co życie szko-
ły nabiera nowego wymiaru. Szkoła to nie 
tylko nauka, ale również możliwość przy-
jemnego i zdrowego spędzenia wolnego 
czasu. Celem organizowanych rajdów jest 
popularyzowanie wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych turystyki górskiej jako atrak-
cyjnej i pożytecznej formy spędzania czasu 
wolnego. Takie imprezy integrują lokalną 
społeczność – uczniów, rodziców, nauczy-
cieli i sympatyków szkoły.

Wielkie podziękowania należą się 
Radzie Rodziców za zorganizowanie wspa-
niałej  imprezy, a uczestnikom Rajdu za 
wytrwałość na szlaku.

as

III	Rodzinny	Rajd	Górski
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WyNiki iX OgólNOpOlskiegO kONkuRsu MOdeli kaRtONOWych 
O puchaR Wójta gMiNy pRZecisZóW:

:: gRupa WiekOWa: MŁOdZik
klasa: statki i okręty (Mp)
1 miejsce - Piotr Stokłosa
2 miejsce - Piotr Kowalczyk
3 miejsce - Michał Cisowski
klasa: Żaglowce (Ż)
1 miejsce - Dominik Leśniak
2 miejsce - Krzysztof Konik
3 miejsce - Benjamin Duraj
klasa: samoloty odrzutowe (s3)
1 miejsce - Piotr Matysiak
2 miejsce - Grzegorz Matla
3 miejsce - Marek Stolecki
klasa: pojazdy kołowe (pk)
1 miejsce - Piotr Stokłosa
2 miejsce - Patryk Dura
3 miejsce - Marcel Matłosz
klasa: Budowle (MB)
1 miejsce - Dominik Krzysztofik
2 miejsce - Marek Stolecki
3 miejsce - Marcel Matłosz
klasa: Figurki (MF)
1 miejsce - Michał Cisowski
2 miejsce - Krzysztof Świerguła
3 miejsce - Łukasz Kaszuba
klasa: Rakiety (MR)
1 miejsce - Marek Stolecki
2 miejsce - Dominik Krzysztofik
3 miejsce - Patryk Dura
klasa: Śmigłowce (MŚ)
1 miejsce - Marek Stolecki
2 miejsce - Piotr Stokłosa
3 miejsce - Radosław Wołoniec

:: gRupa WiekOWa: juNiOR
klasa: samoloty jednosilnikowe śmigłowe (s1)
1 miejsce - Darek Bernaś
2 miejsce - Kamil Harupa
3 miejsce - Piotr Stokłosa
klasa: pojazdy kołowe (pk)
1 miejsce - Kamil Harupa
2 miejsce - Adrian Kubica
3 miejsce - Bartosz Grzesło
klasa: pojazdy szynowe (psZ)
1 miejsce - Dominik Krzysztofik
2 miejsce - Agnieszka Szczerba
3 miejsce - Paweł Szczerba

klasa: pojazdy gąsienicowe (pg)
1 miejsce - Kamil Harupa
2 miejsce - Dominik Krzysztofik
3 miejsce - Darek Matla
klasa: Budowle (MB)
1 miejsce - Adrian Kubica
2 miejsce - Paweł Szklarski
3 miejsce - Sebastian Kwaczała
klasa: Figurki (MF)
1 miejsce - Ignacy Mizia
2 miejsce - Robert Zdebel
3 miejsce - Barbara Dudziak
klasa: Rakiety (MR)
1 miejsce - Damian Kasperek
2 miejsce - Agnieszka Szczerba
3 miejsce - Dominik Handzlik

:: gRupa WiekOWa: seNiOR
klasa: statki i okręty (Mp)
1 miejsce - Marcin Szebera
2 miejsce - Andrzej Zemła
3 miejsce - Paweł Rodzoch
klasa: Żaglowce (Ż)
1 miejsce - Tadeusz Duda
2 miejsce - Kazimierz Kosnyk
3 miejsce - Ignacy Mizia
klasa: samoloty jednosilnikowe śmigłowe (s1)
1 miejsce - Andrzej Surmacz
2 miejsce - Władysław Orzeł
3 miejsce - Tomasz Dębicki
klasa: samoloty wielosilnikowe śmigłowe (s2)
1 miejsce - Antoni Duraj
2 miejsce - Dominik Duraj
3 miejsce - Zenon Król
klasa: samoloty odrzutowe (s3)
1 miejsce - Kamil Harupa
2 miejsce - Marek Paluszkiewicz
3 miejsce - Paweł Rodzioch
klasa: samoloty skala 1:48, 1:50 (s4)
1 miejsce - Leszek Góra
2 miejsce - Zdzisław Rusinowski
3 miejsce - Tadeusz Duda
klasa: pojazdy kołowe (pk)
1 miejsce - Jan Musiał
2 miejsce - Janusz Stokłosa
3 miejsce - Mirosław Gładysek
klasa: pojazdy szynowe (psZ)
1 miejsce - Janusz Stokłosa

Konkurs modeli kartonowych
IX Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar 

Wójta Gminy Przeciszów odbył się w dniach 9-11 października 
na sali widowiskowej ośrodka kultury w Przeciszowie. Do walki 
o najwyższe trofea stanęli modelarze z całej Polski, m.in. z Gli-
wic, Rybnika, Bielska-Białej, Warszawy, Mińska Mazowieckiego, 
Rzeszowa, Lublina i Kielc. 

- Konkurs w Przeciszowie jest od kilku lat rozpoznawaną impre-
zą. Dzięki temu, iż panuje u nas „pozytywny klimat” i fajna zaba-
wa, coraz większe rzesze modelarzy przyjeżdżają do nas. Walka o 
najwyższe trofea to główny cel konkursu, ale nie można zapomnieć 
o czymś jeszcze. O spotkaniu modelarzy, o wymianie zdobytych 
doświadczeń w zakresie sklejania modeli - podsumowuje Łukasz 
Fuczek, instruktor Klubu Modelarskiego „Orzeł” w Przeciszowie.

W konkursie wzięło udział prawie 250 modeli, z czego 214 
zostało sklasyfikowanych w 13 klasach.

Organizatorzy Konkursu serdecznie dziękują wszystkim uczest-
nikom, a także sponsorom, bez pomocy których konkurs nie obfi-
towałby w tak wiele nagród:

Waldemarowi Kalinowskiemu (KW Cartoon Model) za ufun-
dowanie pięciu zestawów nagród, Piotrowi Walo (Model Hob-
by) - za ufundowanie modeli, Pawłowi Mistewiczowi (Kartono-
wa Kolekcja) - za ufundowanie modeli, Zbigniewowi Nykielowi 
(Duduś) - za ufundowanie dodatków do dioram (cegły gipsowe), 
Wydawnictwu JSC z Gdańska za ufundowanie modeli kartono-
wych, Pawłowi Kołkowi (Orlik Modele Kartonowe) za ufundo-
wanie modeli kartonowych, Łukaszowi Wąwoźnemu (Answer)
za ufundowane modeli kartonowych, Grzegorzowi Składankowi 
(Quandt) za ufundowanie modeli kartonowych, Urzędowi Gminy 
Przeciszów oraz Gminnej Bibliotece Publicznej, Firmie budowla-
nej Zdzisława Flejtucha z Przeciszowa oraz Firmie Przewozowej 
Zygmunta Gołby z Zatora za ufundowanie modeli, forum PAPER-
MODELS za udział w konkursie.

- Dziękuję za wkład pracy w przygotowanie pysznego bigosu 
dla naszych gości pracownikom GBP, a przede wszystkim dziękuję 
dzieciom, młodzieży KM Orzeł za pomoc w organizacji Konkursu 
- dodaje Łukasz Fuczek.

Łukasz Fuczek

2 miejsce - Agata Sobel
3 miejsce - Piotr Gąsiorowski
klasa: pojazdy gąsienicowe (pg)
1 miejsce - Grzegorz Litwin
2 miejsce - Paweł Rodzioch, Jan Musiał
3 miejsce - Andrzej Surmacz, Arkadiusz Śliwa
klasa: Budowle (MB)
1 miejsce - Piotr Cieślar
2 miejsce - Marek Paluszkiewicz
3 miejsce - Henry Stolecki
klasa: Figurki (MF)
1 miejsce - Tomasz Śliwa
2 miejsce - Radosław Paliborek
klasa: Rakiety (MR)
1 miejsce - Henryk Stolecki
2 miejsce - Radosław Paliborek
3 miejsce - Rafał Wasik
klasa: Śmigłowce (MŚ)
1 miejsce - Dominik Duraj
2 miejsce - Grzegorz Wala
3 miejsce - Janusz Stokłosa

gRaNd pRiX WydaWNic t Wa „duduŚ” 
OtRZyMali:
1. Paweł Domański - Chellenger II
2. Jan Musiał - Ził 157
3. Zdzisław Rusinowski - Bartel GM-6a
4. Andrzej Surmacz - Me-109 F
5. Grzegorz Wala - Su-46
6. Mateusz Kwiatkowski - Komsomolec

NagROdy specjalNe WydaWNictWa caR-
tOON MOdel - WaldeMaR kaliNOWski 
OtRZyMali:
1. Andrzej Surmacz - Me109 F
2. Antoni Duraj - N1J2 Shiden
3. Paweł Ogarek - P-11C
4. Paweł Domański - Me-109 T1
5. Zenon Król - Me-109 G2
Nagroda specjalna firmy Mobis Group Brzeszcze 
otrzymał Andrzej Surmacz za model StuG ausf.A
Puchar za najładniejszą kolejkę otrzymała Agata 
Sobel za model Kolejki Wilanowskiej.
Nagrodę Publiczności otrzymał Marcin Szebera za 
model pancernika FUSO.

puchar Wójta gminy przeciszów otrzymał 
andrzej Zemła za model admiral hipper.
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Pomocy	FINaNsowej
Stowarzyszenie Dolina Karpia działając jako Lokalna 
Grupa Działania informuje, że od 28 grudnia 2009 r. do 
26 stycznia 2010 roku będzie trwał I Nabór wniosków o 
przyznanie pomocy finansowej na operacje w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres 
naboru obejmuje operacje:

„Małe projekty” - Adresowane do osób fizycznych mających 
miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR lub wykonujących 
działalność gospodarczą na tym obszarze oraz osób prawnych lub 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości praw-
nej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, w szczególności 
kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządo-
wych posiadających siedzibę na obszarze Doliny Karpia lub pro-
wadzących działalność na tym obszarze. W ramach tego działania 
mogą być realizowane m.in. takie projekty jak: organizacja szko-
leń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym dla pod-
miotów z obszaru objętego LSR, udostępnianie urządzeń i sprzętu 
komputerowego, organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych 
i sportowych, promocja lokalnej twórczości kulturalnej czy roz-
wijanie turystyki lub rekreacji na obszarze Doliny Karpia.  Kwota 
dofinansowania wynosi do 25 000 zł.

„Odnowa i rozwój wsi” - Działanie, z którego skorzystać 
mogą: gminy, instytucje kultury, dla których organizatorem jest 
jednostka samorządu terytorialnego, osoby prawne bądź jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności 
kościoły lub inne związki wyznaniowe, a także organizacje poza-
rządowe mające status organizacji pożytku publicznego mające 
swoją siedzibę na obszarze objętym LSR. Dzięki temu działaniu 

możliwa jest m.in.: budowa, przebudowa, remont lub wyposaże-
nie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, 
rekreacyjne i sportowe. Limit środków na realizację tego działania 
w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - Pomoc finan-
sowa przeznaczona jest dla osób fizycznych lub osób prawnych, 
a także spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego niepo-
siadających osobowości prawnej, które chcą założyć działalność 
gospodarczą, oraz do tych, którzy chcą rozwinąć prowadzoną już  
działalność mikroprzedsiębiorstwa zatrudniającego poniżej 10 osób 
i mającego obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro 
rocznie To działanie daje możliwość uzyskania dofinansowania w 
wysokości do 300 000 zł. na rozpoczęcie lub rozwinięcie działal-
ności gospodarczej na terenie Doliny Karpia.

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - O 
przyznanie pomocy finansowej może się ubiegać rolnik lub jego 
domownik w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek rol-
nika, który chce zakończyć dotychczasową działalność rolniczą i 
rozpocząć nową, nierolniczą działalność gospodarczą. Na realiza-
cję tego działania można otrzymać do 100 000 zł dofinansowania.

Pomoc finansowa kierowana jest do osób zamieszkujących lub 
działających na terenie 7 gmin Doliny Karpia (Brzeźnica, Osiek, 
Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator).

W związku z tym w dniach od 5 do 20 listopada zostały zorga-
nizowane szkolenia dotyczące, które będą dofinansowane ze środ-
ków unijnych. W naszej gminie prezentacja poszczególnych opera-
cji z zakresu realizowanego programu miała miejsce 19 listopada 
w Przeciszowie i 20 listopada w Piotrowicach i była prowadzona 
przez Jana Kajdasa.

Jednocześnie biuro Stowarzyszenia zaprasza na spotkania z 
doradcą, który wyjaśni Państwu wszelkie wątpliwości związane 
ze staraniem się o te fundusze oraz pomoże przygotować wniosek 
o dofinansowanie projektu. Ze względów organizacyjnych prosi-
my o telefoniczne bądź osobiste umawianie terminów spotkań z 
doradcą  Anną Świątek.

Środki finansowe na realizację LSR pochodzą z Unii Euro-
pejskiej, a ich bezpośrednim dysponentem jest Samorząd Woje-
wództwa Małopolskiego, z którym wnioskodawca, którego wnio-
sek zostanie wybrany, podpisze umowę na realizację wybranego 
przez LGD projektu.

LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia otrzymało na działania:  
      8 114 544,00 zł na lata 2009-2015, 

w tym na wdrażanie LSR: 6 360 048,00 zł, w proporcji:

1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  – 636 004,80 zł

2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 793 770,60 zł

3. Odnowa i rozwój wsi – 3 513 883,60 zł

4. Małe projekty – 1 416 389,00 zł

Bliższe informacje dotyczące naboru możecie Państwo uzyskać 
w Biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 2, pod 
numerem telefonu: 33/8410584, 
bądź e-mailem: biuro@dolinakarpia.org. Niezbędne dokumenty 
dostępne są w Biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia, na stronie 
www.dolinakarpia.org oraz w każdym Urzędzie Gminy i na jego 
stronie internetowej.

W imieniu Zarządu Barbara Petek-Matuła
Kierownik Biura

Podczas szkolenia w Przeciszowie
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Program Rozwoju Bibliotek jest długofalowym i nowatorskim przedsięwzięciem o ogólnopolskim zasięgu. Ma pomóc 
bibliotekom w małych miejscowościach przekształcić się w centra wiedzy i aktywności lokalnej. Dzięki nowoczesnym 

narzędziom informacyjno-komunikacyjnym biblioteki będą mogły przyczynić się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego 
i dać mieszkańcom małych miejscowości lepsze możliwości włączania się w życie gospodarcze i społeczne. 

Zaplanowany na pięć lat program dysponuje grantem w wyso-
kości 28 milionów dolarów, przekazanym Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Fundusze 
zostaną przeznaczone na: szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy, 
wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmacnianie całego systemu 
bibliotecznego oraz pakiet działań informacyjnych i promocyjnych. 
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fun-
dację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, utworzoną przed 
rokiem przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Program Rozwoju Bibliotek wspierają m.in.: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Instytutem Książki, Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Komunika-
cji Elektronicznej, marszałkowie i wojewodowie, Związek Gmin 
Wiejskich RP, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich, Gazeta Wyborcza, Grupa onet.pl.

1867 placówek bibliotecznych z całej Polski zakwalifikowało 
się do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. 612 biblio-
tek gminnych i 1255 filii otrzyma ważne wsparcie merytoryczne, 
organizacyjne i technologiczne. Biblioteki w małych miejscowo-
ściach będą mogły szybciej stać się nowoczesnymi centrami wie-
dzy i aktywności lokalnej.

O przyjęcie do pierwszej rundy Programu starały się aż 2884 
placówki biblioteczne, w tym 959 bibliotek gminnych i 1925 filii. 
Tak duże zainteresowanie i bardzo wysoki poziom merytorycz-
ny złożonych aplikacji potwierdzają chęć i gotowość środowiska 
bibliotecznego do sprostania wyzwaniom XXI wieku. 

Do pierwszej rundy przyjęto blisko 64% chętnych. Drugi nabór 
planowany jest za rok. Biblioteki, którym nie udało się zakwalifi-
kować teraz, będą mogły skorzystać z kolejnej okazji. 

Zgodnie z procedurą konkursową wszystkie wnioski zostały 
poddane najpierw ocenie formalnej, a następnie przekazane sze-
ścioosobowej komisji do oceny merytorycznej. Komisja przyzna-
wała punkty za:

- sukcesy w działaniu biblioteki np. nowe formy aktywności, 
wykorzystanie nowoczesnych technologii, współpraca z innymi 
instytucjami,

- przykłady działalności pozainwestycyjnej gminy związane 
z kulturą, oświatą lub polityką społeczną,

- zasoby własne gminy udostępniane bibliotekom np. zapew-
nienie stażysty z urzędu pracy, włączenie biblioteki w strategię 
rozwoju gminy.

W pracach komisji wzięli udział reprezentanci świata biblio-
tecznego i pozarządowego, posiadający różne doświadczenia i 
odmienny sposób patrzenia na przedsięwzięcia społeczne. Dzięki 
temu uzyskano wielowymiarową ocenę zgłoszonych wniosków.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie również przy-
stąpiła do tego projektu i zakwalifikowała się w pierwszej turze 
jako Biblioteka Partnerska. W związku z tym, Filia biblioteki w 
Piotrowicach otrzyma sprzęt komputerowy wraz z oprogramowa-
niem i dostępem do Internetu.

W chwili obecnej zostały już podpisane umowy o współpracy 
i czekamy na dostawę sprzętu.

złote	Usta
20 listopada już po raz kolejny został zorganizowany międzygminny Konkurs 
Pięknego Czytania pn. „Złote Usta”, którego współorganizatorem była Gminna 
Biblioteka Publiczna w Przeciszowie.

W tym roku konkurs adresowany był 
do dzieci ze szkół podstawowych klas IV 
– VI. Zadaniem uczestników było przeczy-
tanie losowo wybranego fragmentu książki 
pod tytułem „Heca nie z tej ziemi” autor-
stwa Marcina Pałasza, który był gościem 
honorowym, a jednocześnie  przewodni-
czącym jury. Komisja składała się z trzech 
osób: Marcin Pałasz- pisarz, Beata Wójcik 
– pedagog z Przedszkola Samorządowego 
w Grojcu, oraz Katarzyna Chowaniec-Ba-
kalarska – polonista, bibliotekarz. Spośród 
22 uczestników, jury nagrodziło ośmiu 
najlepszych.

I miejsce: Ewelina Paszek – Szkoła 
Podstawowa w Osieku, Kamila Jankowska  
– Szkoła Podstawowa w Osieku

II miejsce: Weronika Klęczar – Szko-
ła Podstawowa w Grojcu, Gabriela Płonka 
– Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej 

III miejsce: Magdalena Wilczak – 
Szkoła Podstawowa w Przeciszowie – Pod-
lesie, Marta Borowczyk – Szkoła Podsta-
wowa w Porębie Wielkiej

Wyróżnienia: Kacper Piłat – Szkoła 
Podstawowa w Osieku, Karolina Matla – 
Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej.

Wszystkie szkoły otrzymały dyplomy 
z podziękowaniem za udział, a pozostali 
uczestnicy drobne nagrody pocieszenia. 

Po zakończeniu konkursu zaproszony 
gość Marcin Pałasz odbył ze zgromadzo-
ną publicznością spotkanie autorskie, na 
którym opowiedział wszystkim o sobie i 
swojej twórczości.   q
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Przed rozpoczęciem rozgrywek o mistrzostwo oświęcimskiej A – klasy w sezonie 2009/2010 spekulowano, kto będzie 
faworytem ligi. Typowano LKS Skidziń, Zatorzankę, czy Sołę Oświęcim. Jednak sport ma to do siebie, że lubi kibicom 

czynić niespodzianki i to powoduje, że jest on tak nieprzewidywalny.

Od lewej(góra): Frączek Piotr, Frączek Paweł(trener), Bałys Marcin, Cieślik Artur, Kościelnik 
Tomasz, Krawczyk Krzysztof, Flejtuch Artur, Kuwik Krzysztof. Od lewej(dół): Sandacz Mariusz, 
Jurecki Robert, Frączek Daniel, Kuwik Łukasz, Figura Dominik, Kwadrans Adrian, Drabczyk 
Dawid. Nieobecni, biorący udział w rozgrywkach: Frączek Tomasz, Oczkoś Artur, Ratajczak 
Dawid, Gałgan Adrian, Czerwik Sławomir, Parysz Paweł, Młynarczyk Dawid

Nięwątpliwie taką niespodziankę swoim kibicom spra-
wili piłkarze LKS Piotrowice, którzy siali postrach na A – 
klasowych boiskach. Co prawda początek nie był tak impo-
nujący, jednak od zwycięstwa w Zaborzu piotrowiczanie 
znaleźli w gronie faworytów, którzy powinni sie liczyć w 
walce o awans. 

W znakomitym stylu ogrywali najsilniejsze A – klasowe 
ekipy, ale zdarzały się i wpadki jak ta ze Strażakiem w Rajsku 
gdzie LKS Piotrowice przegrał 1:0. Do historii natomiast przej-
dzie spotkanie z LKS Skidziń. W meczu tym grający w dzie-
wiątkę przeciwko jedenastu piotrowiczanie pokonali głównego 
faworyta do awansu.

Ostatecznie zespół z Piotrowic po dwunastu kolejkach zgro-
madził na swoim koncie 25 punktów strzelił 19 bramek tracąc 
przy tym 14. tuż za plecami mają głównego pretendenta do 
awansu LKS Skidziń, który również ma 25 punktów, jednak 
przegrywa z piotrowiczanami w bezpośpśredniej rywalizacji 
2:1. Punkt straty do lidera ma Zatorzanka i Zaborzanka.

 Te minimalne różnice powodują, że na wiosnę będziemy 
świadkami fascynującej rywalizacji w walce o awans do VI ligi. 
Bezwątpienia faworytem na dzień dzisiejszy wydaje sie być 
ekipa z Piotrowic, która jako jedyna ograła do tej pory wszyst-
kie zespoły z czołówki.

1 LKS Piotrowice 12 8 1 3 25 29-14

2 LKS Skidziń  12 8 1 3 25 36-13

3 Zatorzanka Zator 12 8 0 4 24 33-15

4 Zaborzanka Zaborze 12 7 3 2 24 25-20

5 LKS Bobrek (b) 12 5 6 1 21 28-18

6 Strumień Polanka W 12 6 1 5 19 24-20

7 Soła Oświęcim 12 5 3 4 18 26-20

8 LKS Gorzów (b) 12 5 2 3 17 28-27

9 Orzeł Witkowice 12 5 1 6 16 25-31

10 LKS Jawiszowice 12 4 1 7 13 23-33

11 Solavia Grojec 12 3 2 7 11 18-25

12 Strażak Rajsko 12 3 0 9 9 23-38

13 LKS Przecieszyn 12 0 1 11 1 6-50

Bartłomiej B. Kasperczyk

lks piotrowice
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Najlepsi	w	powiecie!
Przeciszovia Przeciszów to najwyżej sklasyfikowany zespół powiatu oświęcimskiego. Napewno klub z Podlesia będzie 

mógł zapisać mijający rok w annałach historii. Po udanej przygodzie w Pucharze Polski i efektównym awansie do pią-
toligowych rozgrywek wydało się, że przeciszowianie bedą walczyć o utrzymanie w tych rozgrywkach.

Tu pomylili się zapewne najwięksi optymiści, którzy uwarzali, 
że podopieczni Sławomira Frączka mogą sporo namieszać w tych 
rozgrywkach ale w najśmielszych snach nieprzypuszczali, że bedą 
już w tym sezonie głównym faworytem do awansu.

Po przeciętnym początku Przeciszovia z meczu na mecz grała 
coraz efektowniej co bardzo szybko pozwoliło się jej zadomowić 
w pierwszej trójce ligi. Pomimo wielu spektakularnychzwycięstw 
jakie odnosili przeciszowianie, kibice na podlesiu najbardziej cze-
kali na spotkanie z Niwą Nowa Wieś. Mecz z Niwą to nie tylko 
derby ale konfrontacja o miano najlepszego zespołu w powiecie. 
Nie był to może porywający spektakl, jednak budził wiele emocji 
zarówno na widowni jak i na boisku. Ostatecznie zespół prowa-
dzony przez Sławomira Frączka wygrał 2:0 i potwierdził, że póki 
co niema równych dla siebie na ziemii oświecimskiej.

W rundzie jesiennej jedynie spotkanie w Kryspinowie popsuło 
statystyki ekipie z Przeciszowa. Porażka 4:1 z Lotnikiem zapew-
ne była bardzo bolesna, jednak przeciszowianie szybko się po niej 
otrząsneli i wkolejnych spotkaniach już żadnej wpadki nie zano-
towali. Dzięki czemu zakończyli rundę jesienną na fotelu lidera z 
trzema punktami przewagi nad Spójnią Osiek – Zimnodół i Lot-
nikiem Kryspinów. Bezwątpienia walka o awans rozstrzygnie się 
między tymi trzema zespołami. Do tej walki mogą również dołą-
czyć dwa krakowskie kluby: Orzeł Piaski Wielkie oraz Tramwaj. 
Przeciszovii teraz wypada tylko pogratulować dobrego wyniku i 
życzyć by na wiosnę przreciszowska gwiazda nie zgasła.

1. Przeciszovia Przeciszów  15 34 10 4 1 35-13
2. Spójnia Osiek-Zimnodół  15 31 9 4 2 35-19

3. Lotnik Kryspinów 15 31 9 4 2 33-8

4. Orzeł Piaski Wielkie  15 26 8 2 5 23-16

5.  Tramwaj Kraków 15 26 8 2 5 29-12

6.  Niwa Nowa Wieś 15 23 6 5 4 17-16

7.  Garbarz Zembrzyce 15 22 7 1 7 26-19

8.  Skawinka Skawina 15 20 6 2 7 27-35

9.  Wróblowianka Wrób. 15 20 5 5 5 22-15

10. Sokół Przytkowice 15 20 5 5 5 14-21

11. Świt Krzeszowice 15 19 5 4 6 19-22

12. KS Borek Kraków 15 16 4 4 7 19-24

13. Jordan Sum Zakliczyn 15 16 4 4 7 20-24

14. LKS Śledziejowice 15 14 4 2 9 25-31

15.Gościbia Sułkowice 15 13 3 4 8 11-23 

16. Płomień Jerzmanowice 15 2 0 2 13 9-66 
Bartłomiej B. Kasperczyk

Mecz Przeciszovia kontra Niwa
Foto z portalu  www.sportowcy24.pl

W najbliższym wydaniu „Wieści Gminy Przeciszów” opublikujemy zbiorowe 
zdjęcie drużyny ! Zapraszamy do lektury.



Wieści Gminy Przeciszów (nr 4/2009)16
sp
or
t

Juz po raz piąty zorganizowano Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Prze-
wodniczącego Rady i Wójta Gminy Przeciszów, który rozegrano 22 listopada. Oficjalne-
go otwarcia dokonał przewodniczący Rady Gminy w Przeciszowie Franciszek Frączek.

W rywalizacji udział wzięły zaproszone 
zespoły: SKAWA Wadowice, UKS Gminy 
Brzeszcze, Wadowice II oraz gospodarze 

turnieju zespół Piotrowice. Mecze roze-
grano w jednej grupie w systemie „każdy 
z każdym” do dwóch wygranych setów. 

Turniej stał na bardzo wysokim poziomie. 
Zaproszone zespoły na co dzień grają w 
III i IV lidze. 

Najlepszym zespołem okazał się UKS 
Gminy Brzeszcze, do którego powędrował 
Puchar Turnieju. Drugie miejsce przypadło 
ekipie Skawy Wadowice. Zespół z Piotro-
wic zajął czwarte miejsce. Tytuł najlepsze-
go zawodnika turnieju przyznano Marko-
wi Dobiszowi z zespołu Brzeszcz. Zawody 
sędziowali Józef Honkisz oraz Adam Mitu-
ta, sędziowie PZPS.

Zespół z Piotrowic reprezentowa-
li: Szymon Ortman, Wojciech Kozak, 
Michał Parysz, Bogusław Noworyta, Paweł 
Zarzycki, Konrad Makuch oraz Marcin 
Noworyta.

Puchary oraz dyplomy osobiście wrę-
czył wójt Przeciszowa Józef Klimczyk i 
tym samym zamknął V Turniej Piłki Siat-
kowej oraz zaprosił na kolejną VI edycję 
za rok. 

W trakcie Turnieju organizatorzy 
zapewnili wszystkim zawodnikom posiłki 
i napoje. Turniej rozegrano na sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół Podstawowo-Gim-
nazjalnych w Piotrowicach.  q

sport	szkolny	w	Piotrowicach
W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie ZSPG w Piotrowicach brali udział w 

zawodach sportowych osiągając sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym i 
wojewódzkim.

Uczniowie gimnazjum w Piotrowi-
cach we wrześniu wzięli udział w gmin-
nych zawodach lekkoatletycznych osiąga-
jąc dobre wyniki i uzyskali kwalifikacje do 
zawodów powiatowych.

Na szczeblu gminnym sukcesy odnie-
śli: Monika Czopek – I miejsce w skoku w 
dal, II miejsce w pchnięciu kulą, I miejsce 
w biegu na 60 m, Aneta Włoszek – II miej-
sce w skoku w dal, III miejsce w biegu na 
60 m, I miejsce w biegu na 300 m, Klaudia 
Brusik – I miejsce w pchnięciu kulą, Justy-
na Makar – II miejsce w biegu na 60 m, I 
miejsce w biegu na 600 m, Patrycja San-
dacz – III miejsce w biegu na 300 m, Szta-
feta dziewcząt z Piotrowic zajęła I miejsce, 
Dawid Czekan – I miejsce w pchnięciu kulą

Na zawodach powiatowych:

Klaudia Brusik – I miejsce w pchnięciu 
kulą, Monika Czopek – II miejsce w skoku 
w dal, Aneta Włoszek – III miejsce w skoku 
w dal , Justyna Makar – IV miejsce w bie-
gu na 300 m, Sztafeta dziewcząt -  II miej-
sce, Dawid Czekan – V miejsce w pchnię-
ciu kulą. Klaudia Brusik i Monika Czopek 
awansowały do zawodów wojewódzkich.

W grudniu odbyły się halowe zawody 
lekkoatletyczne, podczas których dobrze 

zaprezentowały się nasze uczennice: Moni-
ka Czopek – II miejsce w skoku w dal, 
Klaudia Brusik – II miejsce w pchnięciu 
kulą, Justyna Makar – III miejsce w biegu 
na 60 m, Aneta Włoszek - IV miejsce w bie-
gu na 60 m, Sztafeta dziewcząt w składzie: 
Monika Czopek, Katarzyna Kuwik, Justy-
na Makar, Aneta Włoszek, Karolina Zając, 
Magdalena Kacperek - II miejsce

õ õ õ
Bardzo dobrze spisały się drużyny 

dziewcząt w piłce ręcznej - I miejsce w 
grupie i w koszykówce - II miejsce w gru-
pie. Obie drużyny awansowały do finałów 
powiatowych.

õ õ õ
Drużyna chłopców z gimnazjum w pił-

ce halowej wygrała zawody gminne, a w 
zawodach powiatowych zajęła IV miejsce 
przegrywając walkę w rzutach karnych.

õ õ õ
Bardzo dobrze spisała się również dru-

żyna chłopców (Grzegorz Grzybek, Grze-
gorz Hałatek, Damian Gąsiorek, Marek 
Rogalski, Bartosz Antecki, Karol Dyrcz) ze 
szkoły podstawowej w czwórboju zajmując 

I miejsce w gminie i III miejsce w powie-
cie. W wieloboju lekkoatletycznym druży-
na w składzie Damian Gąsiorek, Grzegorz 
Hałatek, Dominik Miętka, Dominik Gąsio-
rek, Oskar Tyrpa, Kacper Gagracz zajęła II 
miejsce na zawodach powiatowych. 

õ õ õ
Uczniowie szkoły podstawowej bar-

dzo dobrze wypadli na zawodach gmin-
nych w tenisie stołowym, uzyskując awans 
do zawodów powiatowych. W zawodach 
indywidualnych: Sylwia Kuska – I miej-
sce, Agnieszka Sala – II miejsce, Justyna 
Marsowicz – III miejsce, Maciej Frączek 
– I miejsce, Grzegorz Hałatek - III miejsce

Drużyna chłopców w składzie Maciej 
Frączek i Grzegorz Hałatek również awan-
sowała do zawodów powiatowych.       q

V	turniej	Piłki	siatkowej
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Czy pies może popełnić wykroczenie ?
Nie może, ale za zachowania psa odpowiada właściciel lub oso-

ba pod opieką której się znajduje.
„Kto nie zachowuje zwykłych i nakazanych środków ostroż-

ności przy trzymaniu zwierzęcia,podlega karze grzywny do 250 
złotych albo karze nagany”

Cytowany wyżej art. 77 kodeksu wykroczeń chroni bezpieczeń-
stwo ludzi i mienia, które może zostać zagrożone przez nieostrożne 
trzymanie zwierzęcia. Sprawcą tego wykroczenia nie koniecznie 
musi być właściciel, ale każdy kto faktycznie zwierzę trzyma – ma 
pod swoją opieką. Nie chodzi tu wyłącznie o psy, ale o wszelkie 
zwierzęta zwłaszcza gospodarskie (byki, barany) nie wykluczając 
zwierząt egzotycznych oraz zwierząt łownych. Oczywiście prze-
trzymywanie zwierząt łownych bez wymaganego zezwolenia staro-
sty jest odrębnym wykroczeniem (art.51 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo 
łowieckie) Ale zajmijmy się psami. Co znaczą zwykłe i nakazane 
środki ostrożności ? Zwykłe środki ostrożności to takie, które są 
powszechnie przyjęte, np. trzymanie na uwięzi złego psa, prowa-
dzenie psa w kagańcu. Nakazane środki ostrożności  to takie, któ-
re wynikają z obowiązujących przepisów, w szczególności chodzi 
o regulaminy uchwalane przez rady gmin ustalające szczegółowe 
zasady utrzymania  czystości i porządku na terenie gminy. W więk-
szości regulaminów w tym w uchwale Rady Gminy Przeciszów z 
dnia 16 marca 2006 r w sprawie regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Przeciszów nakazuje się prowa-
dzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną, lub w 
inny sposób zagrażającego otoczeniu – w nałożonym kagańcu (§ 
17 w/w uchwały)

Czy pies może zakłócić ciszę nocną?
Sąsiad wypuszcza na działkę psa, który szczeka nieustannie 

powodując hałas budzi sąsiadów.
Zakłócanie spoczynku nocnego hałasem jest wykroczeniem z 

art.51 par. 1 kodeksu wykroczeń. Właściciel psa może odpowiadać 
z tego artykułu. Czy Sąd uzna winę właściciela psa w konkretnym 
przypadku, to zależy od okoliczności.(zachowania się właścicie-
la, możliwości jego wpływu na takie zachowanie psa, które jest 
przecież zgodne z jego naturą – pies szczeka, kot miauczy, kogut 
pieje itp. Nie w każdym przypadku właściciel będzie odpowiadał 
za to wykroczenie. 

Niezależnie jednak  od tego, przyjmuje się, że wywoływanie 
nadmiernego hałasu jest jedną z tzw. szkodliwych immisji, zakłó-
cających posiadanie nieruchomości sąsiednich i można poszukiwać 

24.10 – w Przeciszowie na ul. Długiej zatrzymano 26-letnie-
go mężczyznę, który w stanie nietrzeźwości kierował samocho-
dem mazda.

04.11 – na stawach hodowlanych gospodarstwa rybackiego na 
Przyrębie zatrzymano dwóch mieszkańców Zatora i ich kolegę z 
Zagórza, którzy kłusowali za pomocą sieci typu drygawica.

19.11 – w godzinach przedpołudniowych nieznani sprawcy 
wybili szybę w samochodzie stojącym na parkingu przy cmenta-
rzu w Przeciszowie. Kobieta, która przyjechała na groby bliskich 
utraciła portfel, który znajdował się w torebce pozostawionej na 
widocznym miejscu i najprawdopodobniej skusił złoczyńców.

Komunikat Policji
KP w Zatorze prowadzi czynności poszukiwawcze za zaginio-

nym Stefanem MAJKĄ lat 68 mieszkańcem Piotrowic. Wymienio-
ny ostatni raz był widziany pod koniec maja 2009 r. na pograniczu 
Piotrowic i Gierałtowiczek. Osoby posiadające informacje o losach 
zaginionego proszone są o kontakt z Zespołem Kryminalnym KP w 
Zatorze tel. (33)8410997 lub najbliższą jednostką Policji.

KOMPOL

OdesZli Od Nas...

wrzesień
1. Maria Mendyk  67 lat Przeciszów
październik
1. Piotr Kaźmierczyk  47 lat Przeciszów
2. Marianna Mreńca  82 lata Przeciszów
3. Adam Filar  39 lat Przeciszów
4. Stanisława Malinowska  72 lata Las
5. Jan Łuszczek  57 lat Przeciszów
6. Maria Bisaga  73 lata Las
7. Józef Kaźmierczyk  75 lat Przeciszów
8. Emilia Zielińska  85 lat Przeciszów
9. Stanisław Kobiałka  82 lata Piotrowice
listopad
1. Beata Cygan  7 miesięcy Przeciszów
2. Władysława Zając  63 lata Piotrowice
3. Marian Merta 66 lat Piotrowice
4. Henryk Wicik 70 lat Przeciszów
5. Władysław Kozak 76 lat Przeciszów
6. Zofia Krawczyk 76 lat Piotrowice
7. Stanisław Wojtaszczyk 81 lat Przeciszów

ochrony w drodze powództwa cywilnego.
Złośliwe niepokojenie sąsiada - wykroczenie
Pytanie: Pies sąsiada czyni szkody na mojej posesji. Prośba, aby 

zbudował mu ogrodzenie nie spotkała się z jego aprobatą i nadal 
umyślnie spuszcza psa z łańcucha który biega po mojej posesji. Jak 
jest metoda ukarania właściciela czworonoga?

Odpowiedź: 
Złośliwe niepokojenie jest wykroczeniem z art.107 kodeksu 

wykroczeń, zagrożonym karą grzywny do 1500 zł. Można zatem 
zawiadomić policję i żądać ukarania sąsiada mandatem karnym lub 
skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Można też 
taki wniosek złożyć samodzielnie. Będzie on podstawą do wszczę-
cia postępowania przez Sądem. Można także poszukiwać ochrony 
w drodze odpowiedniego powództwa cywilnego. W zasadzie wcho-
dzi w grę jedynie pozew o odszkodowanie, jeżeli oczywiście pies 
sąsiada wyrządził jakieś szkody. Warto także zwrócić uwagę na 
szczególne uprawnienie posiadacza gruntu, któremu cudze zwierze 
wchodzi w szkodę. Ma on uprawnienie do zatrzymania zwierzęcia, 
na którym uzyskuje ustawowe prawo zastawu na zabezpieczenie 
roszczeń o naprawienie wyrządzonej szkody. 

Ponadto pies może spowodować: uszkodzenie ciała, (pogryzie-
nie) kolizję drogową , wypadek (wtargnięcie pod samochód) za co 
karnie jak również cywilnie będzie odpowiadał właściciel. War-
to więc zadbać o swoje czworonogi, poświęcić im więcej czasu, 
zapewnić im właściwą opiekę i ochronę.

Powyżej pisałem o psach rasy uznawanej za agresywną. Są 
to psy: amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Pre-
sa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kana-
ryjski (Perro de Presa Canario ), tosa inu, rottweiler, akbash dog, 
anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

Ustawa o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r nr 106, poz. 1002 
ze zm.) wymaga zezwolenia organu gminy (Wójta) na utrzymy-
wanie psa rasy uznawanej za agresywną. Brak takiego zezwolenia 
wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 37a  w/w ustawy, które 
jest zagrożone karą aresztu lub grzywny.

JK
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Boże Narodzenie, święto pełne uroku, zwłaszcza gdy jest białe i śnieżne. 
Obchodzone od IV wieku jako święto liturgiczne w dniu 25 grudnia jest 

raczej symboliczną datą upamiętniającą narodziny Jezusa, gdyż faktyczna data 
Jego urodzin nie jest znana. Poprzedza je czterotygodniowy Adwent zakończo-
ny Wigilią i Pasterką. W okresie średniowiecza obchodzone hucznie i wesoło, 
z czasem radości zaczęła towarzyszyć nutka zadumy i refleksja na temat życia 
jako ziemskiej pielgrzymki w drodze do zbawienia.

W XVII wieku zaczęła kształtować się 
tradycja jaką znamy do dziś. Składają się 
na nią spotkania z rodziną przy wspólnych 
stołach, zwłaszcza wigilijnym, na którym 
nie może zabraknąć opłatka, składanie 
sobie życzeń, obdarowywanie się prezen-
tami, choinka i wspólne śpiewanie kolęd. 
W głównej mierze jest to święto rodzinne, 
ale do pięknej tradycji należy obecność na 
stole pustego nakrycia, czekającego na nie-
spodziewanego gościa. 

Wigilia (łac. czuwanie, straż) którą 
znamy, wywodzi się z pierwszych wieków 
chrześcijaństwa, choć być może jej korze-
nie sięgają o wiele głębiej, bo pierwowzo-
rów zwyczaju dopatrywać się można już w 
epoce kamiennej, gdy czczono przesilenie 
zimowe lub w obchodach Saturnaliów w 
starożytnym Rzymie. Już w Starym Testa-
mencie były wzmianki o wigiliach, które 
poprzedzały dni świąteczne, wolne od pra-
cy. W oczekiwaniu na uroczystości, wierni 
pościli i modlili się wspólnie, czuwając całą 
noc. Do tradycji polskiej Wigilia weszła na 
stale w XVIII wieku, jako wieczór wigilij-
ny, poprzedzający Boże Narodzenie, sta-
jąc się najbardziej uroczystym wieczorem 
roku. Wigilia jest dniem przebaczenia, zgo-
dy i miłości.

Najważniejszą chwilą jest wieczerza, o 
charakterze ściśle rodzinnym, którą nazwa-
no również wigilią, a także wilią, wiliją, 
postnikiem, kutią i nawiązuje do Ostatniej 
Wieczerzy.

Symbolika nakrytego stołu nawiązuje 
do narodzin Jezusa. Biały obrus i sianko 
pod nim mają przypominać o pieluszkach 
i dzieciątku ułożonym na sianie w żłobku 
ubogiej stajenki. 

W Polsce na te wieczerzę podaje się 
potrawy postne, dary wód, pól, lasów i 
ogrodów. Na pamiątkę betlejemskiej gwiaz-
dy, prowadzącej trzech mędrców, wigilia 
rozpoczyna się wspólną modlitwą z chwi-
lą rozbłysku pierwszej gwiazdy. Kulmina-
cyjnym momentem jest chwila łamania się 
opłatkiem, rozpoczynająca wieczerzę. 

Zestawy potraw są różne, w zależności 
od regionu, ale składają się na nie zawsze 
ryby, które dla chrześcijan od zawsze były 
symbolem chrztu, zmartwychwstania i nie-
śmiertelności, grzyby, mak, miód, orzechy, 
warzywa i owoce. 

Kolację wigilijna kończą wspólnie śpie-
wane i grane kolędy i wyjście na Pasterkę.

„... Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb Biblijny, 
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie...” 

(C.K. Norwid)

Opłatek (lac, oblatum dar ofiarny) - to 
cieniutki arkusik ciasta z mąki zmieszanej 
z wodą, kiedyś odlewany, dziś wypieka-
ny w grawerach, przypominających nieco 
gofrownice.

Od polowy XII wieku stał się pieczy-
wem liturgicznym, dziś znamy go jako 
hostie, (lac. zwierze ofiarne) opłatek orna-
mentowany o okrągłym kształcie i średnicy 
od 29 do 145mm, spożywany podczas mszy 
i podawany jako komunikat.

W XVI wieku opłatki wypiekane w 
domach i piekarniach przyklasztornych 
były tez podawane jako zakąska do win, a 
smarowane miodem stanowiły wielki przy-
smak dzieci. Od XVIII wieku opłatek stał 
się sakrum, symbolem jedności chrześci-
jańskiej i pojednania, przełamanie się nim 
ma kruszyć zło.

Jest to tradycja polska, a wywodzi się 
ze starochrześcijańskich obrządków składa-
nia chleba ofiarnego na ołtarzach i dzielenia 
się poświęconymi chlebkami podczas Mszy 
św. Do dziś do polskiej tradycji wigilijnej 
należy dzielenie się opłatkiem i jednocze-
sne składanie sobie życzeń.

Rozpoczyna osoba najstarsza i naj-
godniejsza przy stole, łamiąc się po kolei 
ze wszystkimi według starszeństwa i god-
ności, później dzielą się pozostałe osoby.

Według obyczaju, ktoś, kto przełamał 
się opłatkiem w wigilijny wieczór, miał też 
nie zaznać niedostatku przez następny rok 
i mieć wystarczającą ilość chleba, by móc 
się nim dzielić z innymi. W wigilijny wie-
czór opłatek dostają też domowe zwierzęta, 
dla nich przygotowuje się opłatki barwione.

Tradycja łamania się opłatkiem jest 
już tak mocna, że stała się też własnością 

ludzi niewie-
rzących. Opłat-
kiem nazywa 
się też świeckie 
przedświątecz-
ne spotkania 
różnych grup 
ludzi, którzy w 
okresie bożona-
rodzeniowym 
również się nim 
dzielą. 

Święta Bożego Narodzenia to również 
kolędy.

Kolęda, od Kalendae, określenia 
pierwszego dnia miesiąca przez Rzymian. 
Rozpoczynające nowy rok Kalendae stycz-
niowe świętowano uroczyście, składając 
sobie życzenia. Miły ten zwyczaj przejęli 
Słowianie, wzbogacając go życzeniowymi 
pieśniami. Pierwotne znaczenie słowa kolę-
da odnosiło się więc do świeckich pieśni 
winszujących. 

Pieśni około XV wieku zmieniły swój 
charakter na religijny. Z biegiem czasu 
powstawało ich coraz więcej, trudno okre-
ślić ściśle, ale ich zbiór szacuje się na kil-
kaset. Jednak ogólnie znanych i do dziś 
popularnych jest kilkadziesiąt.

Kolędy są najmilszymi i najbardziej 
lubianymi pieśniami religijnymi, choć śpie-
wają je równie chętnie ludzie niewierzący. 

Najpiękniejszą kolędą świata, śpiewa-
ną w około 300 językach jest „Cicha Noc” 
- dzieło Józefa Mohra i Franciszka Ksawe-
rego Grubera.

Wikary kościoła w Obendorfie Jozef 
Mohr napisał tekst w Wigilię 1818 roku 
pod wpływem wizyty duszpasterskiej u 
ubogiej położnicy.

Organista Gruber zobaczywszy tekst 
był nim tak urzeczony, że jeszcze tego 
samego dnia skomponował do niego muzy-
kę i kolędę zaśpiewał w kościele.

W 1937 roku w Obendorfie powsta-
ła kaplica, w której co roku w wigilijny 
wieczór kolęda śpiewana jest w kilkuna-
stu językach.

Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem,
A u żłobka Matka święta czuwa
sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód,
Biegną wielce zadziwieni,
za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego Majestatu,
niesie dziś całemu światu,
Odkupienie win. 
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Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 22 parom z gminy 
Przeciszów. Uroczyste obchody jubileuszowe zorganizowano 29 października w Domu Kultury w Przeciszowie. Meda-

le wręczył wójt Józef Klimczyk wraz z przedstawicielami urzędu gminy, przewodniczącym Rady Gminy w Przeciszowie 
Franciszkiem Frączkiem oraz sołtysami Krystyną Smajek i Józefem Płonką.

Podczas tegorocznych Złotych Godów świętowało również pięć 
par, które w tym roku obchodzą 60. rocznicę pożycia małżeńskiego. 

Są to: Ludwika i Józef Mikołajczyk, Janina i Józef Fuczek, 
Ludwika i Józef Pokrzyk, Kazimiera i Tadeusz Oczkoś, Roza-
lia i Julian Wandor.

Po części oficjalnej i występach artystycznych zespołów „Same 
Swoje” i „Śpiewające Jeziora”, Jubilaci wznieśli toast symboliczną 
lampką szampana i udali się na poczęstunek. 

Jubileusz wspólnie spędzonych 50 lat świętowali w tym roku: 
Władysława i Józef Tokarz, Anna i Stefan Uznański, Stanisła-
wa i Jan Polak, Jadwiga i Eugeniusz Czerwiec, Zofia i Wła-
dysław Polak, Stanisław i Janina Zajas, Elżbieta i Aleksan-
der Momot, Stanisława i Stanisław Oleksy, Anna i Bronisław 
Kołodziej, Zofia i Władysław Sroka, Władysława i Jan Szczę-
śniak, Anna i Henryk Klimczyk, Helena i Stanisław Kukuła, 
Zofia i Antoni Kozak, Stanisława i Kazimierz Ubik, Janina i 
Stanisław Frączek, Stanisława i Jan Antecki.
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