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Wieści Gminy Przeciszów (nr 3/2010)

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją
i magią wigilijnej nocy, kierujemy do wszystkich Mieszkańców
Gminy Przeciszów płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności w
nadchodzącym 2011 roku.
Wójt Gminy Przeciszów
Bogdan Cuber,
Przewodniczący Rady Gminy
Przeciszów
Tomasz Kosowski,
redakcja „Wieści Gminy Przeciszów”

XIX Finał WOŚP
Po raz kolejny zapraszamy
na finał

Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy,
który odbędzie się w Domu Kultury w Przeciszowie 9 stycznia 2011 roku.
Tematem XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy jest „Dla Urologii i Nefrologii Dziecięcej”.

Serdecznie zapraszamy !!!

Koło Gospodyń Wiejskich

w Piotrowicach składa serdeczne podziękowania za pomoc i współpracę Wójtowi
Gminy Przeciszów Józefowi Klimczykowi,
Przewodniczącemu Rady Gminy Przeciszów Franciszkowi Frączkowi, sekretarz
Urzędu Gminy Dorocie Nykiel, skarbnikowi Gminy Antoniemu Wójcickiemu, Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewie Głogowskiej, Kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Andrzejowi Całusowi, sołtysowi wsi Piotrowice Krystynie Smajek życząc jednocześnie dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i
Nowego 2011 Roku
Członkinie KGW w Piotrowicach

Mieszkańcy Gminy
Przeciszów
Składam serdeczne podziękowania za okazane mi
zaufanie w pełnieniu zaszczytnej, trudnej i bardzo odpowiedzialnej funkcji Wójta Gminy Przeciszów , którą wykonywałem przez ostatnie 16 lat.
Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych współpracujących i
działających na rzecz naszej gminy wraz z pracownikami,
którzy pomagali i wspierali mnie w realizowaniu misji służenia społeczeństwu na przestrzeniu 20 lat.
Moje podziękowania kieruję również do Wójtów - Stanisława Kozaka i Jana Bratka, z którymi rozpoczynałem
pracę w samorządzie jako Przewodniczący Rady Gminy.
Szczególnie zaś dziękuję Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławowi Kozakowi i Franciszkowi Frączek za lata
owocnej współpracy.
Pragnę również podziękować wszystkim radnym 5
kadencji oraz sołtysom naszej gminy – Krystynie Smajek,
Józefowi Płonka i nieżyjącemu Ryszardowi Kozak, którym
przyświecał cel wspólnych działań w podejmowaniu wielu
inicjatyw dla dobra naszej społeczności.
Dzięki Waszemu zaufaniu do mnie, wspólnie rozwiązaliśmy dużo trudnych i poważnych problemów w gminie.
Moim następcom życzę wiele sukcesów i satysfakcji
płynącej z tej zaszczytnej służby na rzecz społeczeństwa.

Z wyrazami szacunku
Józef Klimczyk

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Przeciszów,
serdecznie dziękuję za poparcie udzielone mi w I i II turze
wyborów samorządowych. Składam gorące podziękowania
wszystkim, którzy oddali na mnie głos
oraz pomagali mi i wspierali podczas
trudnej kampanii wyborczej.
Państwa udział w tych wyborach
jest potwierdzeniem mojej wiary, że
w naszej Gminie możliwe są zmiany
na lepsze. Zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyliście, zobowiązuje. Dołożę więc wszelkich starań, aby wykonywać moje obowiązki rzetelnie i nie
zawieść pokładanych we mnie nadziei
i oczekiwań.
Czeka nas ciężka i odpowiedzialna
praca. Liczę jednak na wsparcie wybranych przez Państwa radnych. Żywię
przekonanie, że okażą się ludźmi, którym leży na sercu dobro naszej Gminy
i jej mieszkańców.
Moim niedawnym konkurentom życzę powodzenia w dalszej aktywności w działaniach na rzecz naszej społeczności.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia
pragnę też złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszńcom. Niech przyniosą one radość, pokój oraz wzajemną
życzliwość, które będą Państwu towarzyszyć przez cały nadchodzący rok.

Z wyrazami szacunku
Bogdan Cuber

EuroCertyfikat dla gminy

Podziękowanie
Pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział
w wyborach w dn. 21.11.2010 i oddali na mnie głos.
Będę starał się nie zawieść Państwa zaufania zaś swoje
obowiązki będę wykonywał sumiennie i rzetelnie mając
na uwadze dobro każdego Mieszkańca naszej Gminy.
Michał Curlej

Serdecznie dziękujemy
za przystanek!
Mieszkańcy odcinka ulicy Podlesie, w pobliżu którego
powstał przystanek dla busów, serdecznie dziękują panu
Józefowi Klimczykowi, ustępującemu Wójtowi naszej gminy,
za autentyczne zaangażowanie się w sprawę lokalizacji tegoż
przystanku. Wszyscy pamiętamy, że między szkołą na Podlesiu
a urzędem gminy zawsze był przystanek autobusowy. Byliśmy
zaskoczeni, gdy pewnego dnia został on zlikwidowany. Dzięki staraniom Józefa Klimczyka przystanek powrócił na stare
miejsce. Szczególnie osoby starsze, mające kłopoty ze sprawnym poruszaniem się, będą wreszcie miały ułatwiony dostęp
do środków transportu. Raz jeszcze składamy podziękowania.

N

asza gmina jako jedna z niewielu uzyskała prestiżową
nagrodę – EuroCertyfikat. Wręczenie EuroCertyfikatów
2010 miało miejsce 25 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie. W imieniu całej gminy EuroCertyfikat odebrali Dorota
Nykiel – sekretarz gminy oraz Antoni Wójcicki – skarbnik gminy.
Eurocertyfikat to europejskie wyróżnienie stanowiące wyraz
wysokiego uznania Kapituły Konkursowej dla racjonalnego kształtowania i gospodarowania zasobami środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Nagroda przyznana jest podmiotom podejmującym działania mające na celu przeciwdziałanie
zanieczyszczeniom, utrzymującym i przywracającym elementy
przyrodnicze do stanu właściwego oraz przestrzegającym przepisów ochrony środowiska wymaganych przez Unię Europejską.
Przedstawiciele gminy
odbierają certyfikat

z gminy
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Co słychać u Cyklistów?
 18 września
Tradycyjnie na zakończenie sezonu
spotykamy się na podsumowaniu mijającego sezonu rowerowego. W tym roku
wybraliśmy Pub „Torino” w Łowiczkach.
W spotkaniu wzięli udział członkowie
Koła, sympatycy oraz zaproszeni goście.
Po powitaniu gości przez przewodniczącego Koła i zrelacjonowaniu działalności
w roku bieżącym przedstawiono prezentację multimedialną o najciekawszych
wyprawach rowerowych, zorganizowanych przez Koło Rowerowe Przeciszów.
Po krótkich wystąpieniach zaproszonych
gości nastąpiła degustacja świetnie przygotowanych prażonych przez naszego
kolegę Leszka. Na zakończenie tradycyjne tańce i śpiew do godz. 22. W spotkaniu wzięło udział 37 członków i 7 osób
zaproszonych.

zupy rybnej (karpiowej) jako miejscowego
jadła przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich. Zupa była świetna! Jedziemy dalej do Wygiełzowa. Tu z kolei czeka
na nas degustacja miejscowych miodów.
Po degustacji i krótkim odpoczynku ruszamy przez Babice do Regulic. Jadąc garbem
Terczyńskim podziwiamy widoki na całą
dolinę Wisły. Zatrzymujemy się na platformie widokowej Stare Dworzysko. Świetne
miejsce do odpoczynku, pięć krytych wiat
i stała scena. Ostry zjazd przez Kamionkę
do OSP w Regulicach na świetne pierogi
przygotowane przez miejscowe gospodynie. Po posiłku wspinaczka na klasztorne wzgórze w Alwerni, gdzie następuje
podsumowanie rajdu, wręczenie dyplomów i plakietek. Z Alwerni jedziemy do
Przeciszowa. Trasa 70 km. Fajna impreza
godna polecenia.

 3 października

 19-21 listopada

Cykliści zostali zaproszeni do udziału
w Ekorajdzie po ziemi chrzanowskiej organizowanym przez Starostwo Powiatowe
w Chrzanowie. W rajdzie uczestniczyło
ok. 100 osób, wśród których byli cykliści z
Przeciszowa, Kęt, Katowic, Trzebini, Chrzanowa. Nasza grupa liczyła 10 osób. Start
z Gromca, jedziemy wzdłuż Wisły do Mętkowa, gdzie jest krótka prelekcja na temat
historii miejscowego kościoła i degustacja

W tych dniach grupa naszych cyklistów przebywała na wycieczce autokarowej w Berlinie. Po drodze zwiedzili Poczdam oraz Berlin, Bramę Brandenburską,
Reichstag, Alexanderplatz, Katedrę Berlińską. Wieczorem udali się do największej atrakcji tej wycieczki Tropical Islands.
To najciekawsze tropikalne regiony gromadzone pod jednym dachem. Wszyscy
byli pod wrażeniem fascynującej budowli i oferowanych tam atrakcji. Na wycieczce przebywało 11 osób z Przeciszowa nie
tylko z grupy cyklistów.

 25 listopada

Cykliści w Berlinie obok Bramy Branderburskiej

Cykliści zostali zaproszeni do Mętkowa na IV Koncert Papieski „Nic nie pokona miłości”. Tym razem koncert uświetniła swoim występem Eleni z zespołem.
Wykonała piosenki i pieśni religijne polskich i greckich kompozytorów. Podzieliła
się wspomnieniami z osobistych spotkań
z Janem Pawłem II. Jeszcze raz pokazała

Zuchowe Andrzejki

W piątkowy wieczór, 26 listopada, gromada zuchowa Wesołe Promyki zebrała się na wyjątkowej, andrzejkowej zbiórce w szkole. Zaczęliśmy od przywitania się przy kominku, a następnie rozpoczęliśmy wspólne wróżby i zabawy.
Podczas zbiórki zuchy mogły sprawdzić co je czeka w przyszłości –
magiczne zapałki, kostki do gry, kolory a nawet„mówiące kamienie” przepowiadały najciekawsze scenariusze życiowe.
Udało nam się nawet dowiedzieć, który z zuchów pierwszy poleci
w kosmos! Z kolei przekłuwanie kartek wywróżyło przyszły zawód, jakie
zwierzątko zuchy będą posiadać oraz bardzo dalekie, egzotyczne podróże. Każdy zuch musiał zmierzyć się z przebiciem kolorowego balonika,
aby poznać swoją przyszłość w gromadzie. Oczywiście nie samymi wróżbami zuch żyje, więc bawiliśmy się podczas różnych pląsów oraz zabaw.
Przeprowadziliśmy także mini-konkurs, na to kto wymyśli najwięcej
imion rozpoczynających się na literę A, a trzeba przyznać, że zuchy znają

swój wielki talent, niezwykłą osobowość
i szlachetność. Słuchając jej piosenek
odczuwamy pragnienie bliższego poznania Grecji, niezwykłej krainy z której Eleni
wywodzi swoje korzenie i za którą tęskni.
Występ zakończył się gromkimi brawami
i wspólnym odśpiewaniem „Barki”. Koncert odbył się w kościele drewnianym z
XVIII w, który do Mętkowa został przeniesiony w 1973r z Niegowić koło Bochni.
Ponownego poświęcenia 1 maja 1974 r.
dokonał kardynał krakowski Karol Wojtyła, który w latach 1948 – 1949 pracował w
nim jako wikary.
W dalszym ciągu zachęcamy do udziału w zajęciach Nordic Walking (marsz z kijkami) Chodzi o coraz popularniejszą formę ruchu na świeżym powietrzu, polegającą na marszu z kijami. Cykliści nawiązali
współpracę z MOKSiR w Chełmku, który
organizuje warsztaty Nordic Walking.
W dniu 18.11.2010 w Gminnej Bibliotece Publicznej odbył się pokaz multimedialny, gdzie nasz kolega przekazał podstawowe wiadomości o tej formie ruchu.
Omówił zalety zdrowotne uprawiania tej
dyscypliny, technikę poruszania, rodzaje i
prawidłowy dobór kijków oraz niezbędny
strój i obuwie. W najbliższym czasie zostaną zorganizowane warsztaty i trening, na
który zapraszamy wszystkich chętnych –
zapisy w bibliotece.
W Nowym Roku członkowie Koła
Rowerowego „Cyklista” w Przeciszowie
życzą wszystkim mieszkańcom naszej
gminy dużo zdrowia i wspaniałej kondycji.
Niech Nowy Rok pozbawiony będzie przykrości, a składa się z sukcesów i samych
radości.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców
Przeciszowa oraz całego regionu Doliny Karpia na rajdy, wycieczki i spotkania
rowerowo turystyczne oraz spacery, marsze z kijkami – Nordic Walking. – szczegóły
Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszo                			
SC
wie.

ich całe mnóstwo – znalazło się wiele takich, których nie ma w kalendarzu. Gromada dała również naprawdę świetny popis wokalny podczas
nauki nowej piosenki, a ponadto niektóre zuchy pokusiły się o cały układ
choreograficzny.
Każdy zuch mógł przyozdobić swoją własną świeczkę andrzejkową –
niektórzy dekorowali ją motylkami, kwiatkami, słoneczkami, za to kilku
zuchów poczuło już chyba święta, dzięki czemu mieliśmy nawet świeczki
w choinki. Pomysłów było mnóstwo, a każda świeczka piękna i niepowtarzalna! Zrobiło się tak wesoło i miło, że nawet druh Jola Szymonek postanowiła do nas dołączyć i nauczyła nas nowego pląsu, a także przez chwilę
zamieniła się w rolę wróżki i odczytywała naszą przyszłość z kostek domina.
Na koniec wykonaliśmy nasze pamiątkowe, wyjątkowe i bardzo
„wesoło-promykowe” zdjęcie. Niestety czas bardzo szybko nam mijał i
ani się spostrzegliśmy, a już przyszła pora na powrót do domów. Mamy
tylko nadzieję, że andrzejkowe wróżby uda nam się powtórzyć za rok, tym
razem w gronie innych gromad z hufca.
sopelek:)

Zdjęcia z andrzejek na www.wesolepromyki.wa.pl
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Odśnieżanie dróg

oniżej prezentujemy informację w sprawie zimowego utrzymania dróg:
gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych na terenie gminy
Przeciszów w sezonie zimowym 20010/2011

DROGI GMINNE
I. Przeciszów
Odpowiedzialny – sołtys Jan Oleksy tel 505 34 63 60
Odśnieża Kółko Rolnicze Przeciszów –
tel. (33)8413-288
Tokarz Bogusław – tel. kom. 660373465
Wójcik Stanisław – tel. kom. 696626033
II. Las
Odpowiedzialny – sołtys p. Józef Płonka
– tel.(33)8413549
Odśnieża Kółko Rolnicze Przeciszów –
tel. (33)8413-288
Tokarz Bogusław – tel. kom. 660373465
Wójcik Stanisław – tel. kom. 696626033

III. Piotrowice
Odpowiedzialna – sołtys Smajek Krystyna – tel. (33) 8414-144
Odśnieża Zając Czesław – tel. kom.
602641827
DROGI POWIATOWE
(Przeciszów –ul. Podlesie , Las –ul. Leśna,
Piotrowice –ul. Andrychowska i ul.
Lipowa )
Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu
Dyżury całodobowe tel. kom.
601-412-057
Odśnieża P.B.D.-M. DROG – BUD , Spytkowice , ul. Zamkowa 3
Fryc Franciszek – tel. kom. 606287810

Sprawozdanie z 50 — letniej działalności
Koła Gospodyń Wiejskich w Przeciszowie
W tym wydaniu WGP kontynuujemy
sprawozdanie z 50-letniej historii KGW w
Przeciszowie.
Naszym zespołem zainteresowała się
także Spółdzielnia Rękodzieła Ludowego „Nadwiślanka” w Zatorze. Zaangażowano instruktora, zorganizowano zespół
taneczny młodzieżowy składający się z 8
par. Grupa taneczna istniała jednak bardzo
krótko - zespół występował m.in. na przeglądzie zespołów artystycznych na rynku
krakowskim.
Na początku lat 80 - tych członkinie
Koła wyruszają na wojaże po Polsce. Biorą
udział m.in. w 3 - dniowych wycieczkach
do Warszawy, do Zakopanego, do Rabki,
do Wrocławia na Panoramę Racławicką,
na Górę Św. Anny, do Krakowa, do kopalni soli w Wieliczce. Organizowane są także
wyjazdy na operetki, na występy zespołu
pieśni i tańca „Śląsk”. Koło otrzymuje stałą
siedzibę w Domu Kultury.
Naczelnik Gminy - Zdzisław Bochenek
przeznaczył składki na wyposażenie miejsca spotkań Koła.
Członkinie Koła wyjeżdżają na Rajdy Kół Gospodyń Wiejskich organizowane przez WZKR w Bielsku - Białej. W 1987
roku nasze Koło na w.w. rajdzie otrzymuje I nagrodę - Kryształowy Puchar. W
1989 roku w Rajczy zdobywamy ponownie I miejsce za stroje, piosenki, zabawy i
wyczyny sportowe. Koło Gospodyń angażuje się co roku w organizację dożynek, a
nasze wieńce są wysyłane do Kęt i Bielska
na wystawy, gdzie zdobywaj ą I miejsce w
kategorii tzw. „kopek”.

W roku 1991 następuje kolejna zmiana
Zarządu. Z braku chętnych na stanowisko
przewodniczącej funkcję tę przyjmuje koi.
Władysława Michałek, skarbikiem pozostaje nadal koi. Elżbieta Momot. Koło ciągle powiększa liczbę członków i liczy już
111 kobiet.
Członkinie ustalają, że Dzień Babci
będzie obchodzony niezwykle uroczyście
i będzie również zebraniem sprawozdawczym Koła. Także Dzień Kobiet co roku jest
obchodzony w sposób szczególny, gromadząc wielu znamienitych gości.
W 1992 roku Koło zostało wyróżnione
odznaką Centralnego Związku Kółek Rolniczych za zasługi w swojej pracy.
W 1994 roku członkinie Koła uroczyście obchodzą 80 - te urodźmy koi. Marii
Kozub. Jest ona dobrym duchem Koła i
zespołu, zawsze służąc dobrą radą i swoim doświadczeniem.
W 1998 roku następuje kolejna zmiana Zarządu Koła. Funkcję przewodniczącej obejmuje Elżbieta Momot, zastępcą
zostaje koi. Maria Zając, funkcję skarbnika przejmuje kol. Maria Łabza. Koło liczy
106 członków.
Organizujemy wycieczki do Chorzowa na wystawy kwiatów, do ogrodników.
Ponadto wracamy ponownie do Wieliczki, do Zakopanego, do Piekar Śląskich, do
Lichenia, Ciechocinka, Krakowa, Wrocławia na Panoramę Racławicką, do Nowego Sącza, Krynicy i ciepłych źródeł na
Słowacji.
Zespół „Same Swoje” coraz częściej
prezentuje swój repertuar, już nie tyl-

DROGA WOJEWÓDZKA
Przeciszów ul. Szkolna , ul. Brzozowa
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie
z siedzibą w Rząsce ul. Sucha 44
Dyżury całodobowe tel. Służbowy: 12285-51-26, 12-285-51-96 g
Odśnieża Spółka Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie
DROGA KRAJOWA
Przeciszów; ul. Oświęcimska , ul.
Krakowska
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad – Oddział Wadowice
Dyżury całodobowe tel. służbowy :
33-873-78-21
Odśnieża P.B.D.-M. DROG – BUD , Spytkowice , ul. Zamkowa 3, Fryc Franciszek – tel. kom. 606287810
ko podczas dożynek w Przeciszowie, ale
także na występach gościnnych podczas
dożynek w Porębie czy w Grójcu. Występy naszego zespołu wszędzie podobaj ą
się publiczności, zaproszonym rolnikom i
władzom gminnym. Członkinie Koła włączaj ą się do imprez kulturalnych w wiosce. Uczestniczą w świętach kościelnych,
podczas Rezurekcji, Bożego Ciała, odpustu
przygotowują ołtarz, przy gotowują pieśni
kościelne w trakcie uroczystości nadania
imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej
w Przeciszowie - Podlesiu. Co roku członkinie Koła mocno angażuj ą się w przygotowanie dożynek wiejskich, które są okazją
do rozdawania wieńców oraz występów
zespołu „Same Swoje”. Nasza koi. Anna
Szarzeć staje się siłą napędową zespołu.
Podczas dożynek przygotowuje repertuar, zaproszenia oraz jest odpowiedzialna
za przygotowanie całej zabawy.
Koi. Kazimiera Guguła prowadzi Kronikę Koła i przygotowuje dekoracje w trakcie
różnego rodzaju imprez.
Członkinie Koła biorą udział w szkoleniach rolniczych, wykładach dotyczących
promocji zdrowia, wyjeżdżają na wystawy
ogrodnicze i agroturystyczne.
W 2001 roku Dzień Kobiet obchodzony jest wraz z obchodami 40 - lecia istnienia Koła. Na uroczystość zaproszone
są władze naszej gminy, przewodniczące kół z okolicznych miejscowości, księża z naszej parafii oraz wielu znamienitych gości.
W 2002 roku następuje kolejna zmiana zarządu Koła. Funkcję przewodniczącej
obejmuje Maria Zając, zastępcą zostaje
Józefa Stokłosa, a pracę skarbnika wciąż
wykonuje Maria Łabza.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze
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Marzę o pięknym placu zabaw
Wywiad z Józefą Olejarz, dyrektorem Samorządowego Przedszkola w Przeciszowie oraz filią tego
przedszkola w Przeciszowie-Podlesiu
- Skąd u Pani zainteresowanie pracą w
przedszkolu? Jakie były początki drogi prowadzącej do 22-letniej praktyki w tej profesji. Od 20 lat jest Pani dyrektorem przedszkola, wcześniej była Pani nauczycielką.
Wybrałam przedszkole ponieważ
interesowałam się pracą z dziećmi już od
najmłodszych lat. Bawiłam się z rówieśnikami właśnie w przedszkole. Te zabawy
odzwierciedlały wychowanie i sprawowanie opieki nad dziećmi.
- Czy te zainteresowania pracą z dziećmi brały swój początek w rodzinnych
tradycjach?
Nikt w mojej rodzinie nie był nauczycielem. Moi rodzice pracowali zawodowo
na własnym gospodarstwie. Rówieśnicy
wraz ze mną naśladowali dorosłych, oni
też podejmowali zabawy w przedszkole,
szkołę, lubiliśmy wspólnie spędzać czas.
- Proszę przybliżyć temat obu przedszkoli, którymi Pani kieruje. Mam na myśli przede
wszystkim ilość dzieci do nich uczęszczających, nauczycieli tam pracujących itp.
W przedszkolu w Przeciszowie i Przeciszowie-Podlesiu mamy po 50 dzieci. W
obu placówkach znajduje się 34. dzieci w
wieku 6 lat, w tym jedno dziecko jest odroczone od obowiązku szkolnego. Mamy 31
pięciolatków, reszta to 3, 4-latki. Zatrudnionych jest 9 nauczycieli, mających wyższe wykształcenie.
- Czy ilość nauczycieli wystarcza w obu
przedszkolach w stosunku do ilości dzieci?
W przypadku oddziału 3, 4, 5-latków
widzę potrzebę zatrudnienia pomocy
dla nauczyciela. Ze względu na brak
środków f inansow ych nie możemy
zapewnić tam etatu. Radzimy sobie z
tym problemem w ten sposób, że mamy
stażystkę zatrudnioną z urzędu pracy. W
chwili obecnej zakończyła ona pracę i
będę wnioskować od stycznia o osobę,
która nam pomoże.
- Wiem, że problemem w wielu przedszkolach jest kucharka, której nie ma w pracy, gdy zachoruje. Po prostu nie ma jej kto
zastąpić. Jak jest w przypadku obu przedszkoli, którymi Pani kieruje?
Ten problem rozwiązujemy szybko,
gdyż mamy zatrudnioną intendentkę i ona
podejmuje obowiązki kucharki, i ją zastępuje w pracy. Jeśli się zdarzy, że nie ma
intendentki, to wówczas znane mi osoby
wykwalifikowane i z badaniami lekarskimi,
podejmują się roli kucharki.
- Czy uważa Pani za słuszną decyzję,

aby sześciolatki rozpoczęły naukę w pierwszej klasie?
Wydaje mi się, że nie. Z mych spostrzeżeń na dziś wynika, że dzieci 6-letnie są na
tyle małe, że w dużej szkole się nie odnajdą, chyba, że będą im zapewnione odpowiednie warunki. Jednak tych warunków
nie ma, ani osobnych wejść, jak i placów
zabaw. Małe dzieci będą miały problemy.
- Jak wielu rodziców jest zainteresowanych wg Pani oceny, rozpoczęciem edukacji
swoich dzieci w wieku sześciu lat?
W ubiegłym roku szkolnym nie mieliśmy żadnego dziecka, które poszłoby o
rok wcześniej do szkoły. Podczas spotkania z wójtem rodzice nie byli tym zainteresowani, gdyż uważali, że najlepsze dla
ich pociech warunki są w przedszkolu. Z
kolei w tym roku jest kilu rodziców tym
zainteresowanych. Jednak czekamy na
diagnozę dziecka sześcioletniego. Od
tego będzie zależeć, czy dziecko będzie na
tyle dojrzałe, gotowe, aby pójść do szkoły.
Diagnozę taką sporządzają nauczyciele w
przedszkolach. Decyzja oczywiście należy
do rodziców.
- Czy dzieci sześcioletnie są uczone w
przedszkolu pisania i czytania?
Nie, my tylko wyrabiamy gotowość
dzieci, przygotowujemy do pisania, czytania, liczenia. To zadanie przejęła szkoła
wg ustawy. My nie uczymy dziecka płynnie czytać. Kiedyś dzieci były uczone,
lecz teraz głównie zabawa ma miejsce w
przedszkolu.
- W takim razie dziecko siedmioletnie,
które pójdzie do szkoły będzie opóźnione
w stosunku do swojego rówieśnika, który
spędził rok w szkole?
Na pewno między nimi będą różnice.
Mylę, że brak konsekwencji ministerstwa
przyczynił się do zamieszania w tej kwestii
i bałaganu. Na tym traci dziecko.
- Proszę powiedzieć Pani dyrektor, czym
przedszkole może się pochwalić? Co udało
się ciekawego zrobić, zrealizować w ostatnim czasie?
Właśnie niedawno wyremontowano
budynek przedszkola przy ulicy Szkolnej. Położono nowy dach oraz elewację
z ociepleniem. Z tego co pamiętam, to
drugi etap inwestycji kosztował 243 tys.
zł. Wcześniej 150 tys. zł kosztowała wymiana dachu na budynku głównym. Jeszcze
jesteśmy przed nowymi inwestycjami.
W przypadku przedszkola filialnego czeka nas: remont elewacji z dociepleniem

budynku, wymiana kanalizacji, remont sieci elektrycznej oraz modernizacja kotłowni. Udało nam się do tej pory wykonać
chodnik przy ulicy Podlesie w przedszkolu
filialnym oraz zmodernizowaliśmy kuchnię i zakupiliśmy sprzęt gastronomiczny.
W efekcie dzieci przebywają w lepszych
warunkach.
- Jakie są największe problemy, z którymi borykają się oba przedszkola?
Dużym problemem jest brak parkingu przy ulicy Szkolnej w Przeciszowie. Ten
stan rzeczy stwarza duże zagrożenie dla
dzieci, które są dowożone do przedszkola
przez rodziców. Mam zapewnienie wójta,
że parking będzie wykonany w przyszłym
roku. Stąd pragnę podziękować panu wójtowi Klimczykowi. Ten parking będzie na
6 stanowisk.
- A jak sprawa ma się w przypadku filialnego przedszkola?
Tam póki co nie potrzeba parkingu, bo

Józefa Olejarz – Przeciszowianka.
Od roku 2001 jest dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Przeciszowie oraz przedszkola filialnego w Przeciszowie-Podlesiu. Wcześniej w roku
1990 została dyrektorem przedszkola w
Przeciszowie. W 1988 rozpoczęła pracę
jako nauczyciel w tym przedszkolu. Ma
wykształcenie wyższe. Ukończyła Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Mysłowicach, a w roku 2002 została
absolwentką pedagogiki na Akademii
Pedagogicznej w Krakowie. Rok później zakończyła studia podyplomowe w
zakresie zarządzania placówką oświatową i szkołą w zreformowanym systemie
edukacji. Jest matką dwojga dzieci w
wieku 14 i 17 lat. Mieszka w Przeciszowie od urodzenia. Wśród zainteresowań
wymienia: świat flory i fauny, programy
edukacyjne, kino polskie, seriale oraz
dobrą książkę.

są miejsca, gdzie można zatrzymać samochód. Takimi ciągłymi potrzebami przedszkola są modernizacje pomieszczeń,
doposażenie w sprzęt. W przedszkolu w
Przeciszowie mamy wystarczającą ilość
pomieszczeń, a nawet nie wszystkie są
wykorzystane do zajęć. Projekt organizacyjny przedszkola przewiduje 73. dzieci,
a my mamy 50. Mniejsza ilość dzieci ma
związek z brakiem środków finansowych.
Jeżeli będą pieniądze to jesteśmy otwarci
i możemy uruchomić nowy oddział.
- W takim razie proszę powiedzieć, czy
jest zainteresowanie rodziców i chcieliby oni
umieszczać dzieci w przedszkolu?
W trakcie pracy komisji rekrutacyjnej
do przedszkola mieliśmy duże zainteresowanie rodziców. W efekcie zostało odrzuconych 19 podań o przyjęcie do dwóch

W

naszych placówek. Z rodzicami tych dzieci
jesteśmy w stałym kontakcie.
- Jakimi kryteriami posługiwała się
komisja rekrutacyjna przy wyborze dzieci?
Problemem były oczywiście względy
finansowe i mogliśmy otworzyć tylko dwa
oddziały, a nie trzy. Choć te dzieci, które
się nie zakwalifikowały, to były pociechy
rodziców niepracujących, lub jednego z
nich. Wśród dzieci nie przyjętych nie ma
sześciolatków,
- Jesteście państwo finansowani z
urzędu gminy z subwencji, czy jest szansa na zwiększenie środków?
W roku 2012 sześciolatki odejdą nam
do szkoły i wtedy może się okazać, że dzieci w przedszkolach będzie mniej. Uważam, że nie można powiedzieć, że dzieci
są poszkodowane, ponieważ mają one

O Złote Usta

Gminnym Gimnazjum nr 1 w Rajsku odbyła się 25 listopada tegoroczna edycja Międzygminnego Konkursu Pięknego Czytania o „Złote Usta”
adresowana do uczniów szkół gimnazjalnych. Do Konkursu przystąpiło 24
gimnazjalistów z gmin: Oświęcim, Osiek, Polanka Wielka i Przeciszów.

Z naszej gminy w zmaganiach czytelniczych wzięli udział: Ilona Michałek,
Angelika Matla, Hanna Chmura, której przypadł w udziale laur zwycięstwa,
Magdalena Jaros, Ewa Tobiczyk, Krzysztof Antecki.
Komisja Konkursowa w składzie:
Krzysztof Petek – pisarz dla młodzieży, Elżbieta Ćwiertnia – logopeda oraz
bibliotekarze: Jadwiga Badowska-Buczak
w Biblioteki przy Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau oraz Agata SzyszkaMędro z Gminnej Biblioteki Publicznej w
Kętach wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce – Hanna Chmura z Zespołu
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie Podlesiu,
II miejsce – Weronika Ramza Gminne
Gimnazjum nr 1 w Rajsku
III miejsce – Marta Biela Publiczne Gimnazjum z Polanki Wielkiej.
Przyznano też 4 wyróżnienia. Otrzymali je: Marta Bąbacz z Osieka, Iwona

Mrzygłód z Zaborza, Justyna Szymonek z Polanki Wielkiej i Angelika Matla z
Przeciszowa.
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe oraz upominki świąteczne.
Wszyscy uczestnicy konkursu mogli się
cieszyć z otrzymanych książek autorstwa

zapewnioną opokę głównie rodziców. Nie
zdarzyło nam się nie przyjąć sześciolatka.
To jest naszym obowiązkiem.
- O czym Pani marzy jako dyrektor
przedszkola?
Marzę o pięknym placu zabaw przy
obu naszych przedszkolach. Choć mamy
place, to jednak potrzebujemy, coś
naprawdę dostosowanego do potrzeb
dzieci. Częściowo dokupiliśmy sprzęt z
certyfikatami, ale nasze place powinny
lepiej wyglądać. Będziemy remontować i
zrobimy oba place zabaw. Myślę również
o zachowaniu na przyszłość takiej atmosfery jak do tej pory, życzliwości, spokoju
w przedszkolach.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Ryszard Tabaka
Krzysztofa Petka wraz z autografem pisarza. Na zakończenie imprezy czytelniczej
odbyło się spotkanie autorskie Krzysztofa
Petka, które wzbudziło wiele pozytywnych
emocji. Pisarz z niezwykłą pasją opowiadał
o swojej pisarskiej pracy, mówił o organizowanych obozach przetrwania, prezentował swoje sportowe umiejętności.
Jak co roku organizatorami Konkursu
były: Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie, Gminna Biblioteka Publiczna w
Oświęcimiu z/s w Grojcu, Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku oraz Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

Uczestnicy konkursu z gminy Przeciszów

Płyta Anny Daczyńskiej „Prezent”
Pierwszy solowy krążek Ani zawiera utwory Ewy Demarczyk, Hanki Ordonówny, Kabaretu Starszych Panów, piosenki musicalowe „New York”, jazzowe
„Dream a Little dream of me”.
Repertuar zapewni każdemu słuchaczowi wiele wrażeń i doznań artystycznych. Obok tego krążka nie można przejść obojętnie.
Wokalistka wykonuje z wielką pasją utwory wymagające dużych umiejętności głosowych i interpretacyjnych. Sama nazwa krążka „PREZENT” wskazuje, że może być on wyjątkowym upominkiem, na każdą okazję. Aby zakupić płytę należy się skontaktować z wokalistką annadaczynska@onet.eu lub
telefonicznie 33 841-41-31. 				
n
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Koncert Pieśni Patriotycznych

P

ieśni i piosenki tworzone przez anonimowych autorów, znanych poetów i
kompozytorów towarzyszyły powstańcom i żołnierzom w walce, marszu,
ćwiczeniach, umilały czas. Bywało tak, że ich wykonanie w latach zaborów, w
czasie okupacji czy w okresie stanu wojennego, narażało na poważne represje.
Dziś możemy bez lęku śpiewać te pieśni.

Zespół „Śpiewające Jeziora” tradycyjnie 11 listopada w kościele parafialnym
w Przeciszowie zaśpiewał kilka niezapomnianych pieśni żołnierskich z różnych
okresów historycznych.
W programie uczestniczyło 30 uczniów
z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Przeciszowa. Występ został nagrodzony wielkimi brawami. Koncert ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Miłym zaskoczeniem było spontaniczne
podziękowanie dla zespołu i opiekuna od
jednego z uczestników koncertu.
Bartoszu! Bartoszu ! - pieśń zwana krakowiakiem kosynierów, jedna z najpopularniejszych pieśni patriotycznych z okresu powstania kościuszkowskiego (1794 r.)

Bartoszowi rzekł Naczelnik,
że jest chłopem chwackim chłopem tobie więcej nie być!
- więc zwię cię - Głowacki!
W małym domku -bezimienna piosenka nawiązująca bezpośrednio do wybuchu wojny i do kampanii wrześniowej.
Mmimo że pojawiła się na ulicach okupowanej Warszawy mniej więcej w listopadzie 1939 r., jej rodowód jest znacznie
starszy. Jak podaje Bronisław Wieczorkiewicz w książce pt. „Warszawskie ballady
podwórzowe”, kołysanka ta pt.„Aj, lu, lu, lu’’
znana już była bezpośrednio po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Po upływie
bez mała dwudziestu lat przypomniano
ją sobie podczas okupacji hitlerowskiej,
minimalnie zaktualizowano tekst i błyskawicznie rozpowszechniono.
Warczą karabiny - tekst powstał w
Kętach w lutym 1915 r., w czasie odpoczynku 1 pułku Legionów. Autorstwo tej
piosenki ustalono na podstawie „Panteonu Polskiego”, gdzie znajduje się taka
informacja: „wiersz ten dotychczas nie
publikowany, napisany przez legionistę
Rajmunda Scholza w Piotrkowie (1915),
jest wyrazem uczuć i wiary w moc„Komendanta”. Wojenko, wojenko..- niezwykle
popularna piosenka legionowa, do tej

Konferencja o ziemi
oświęcimskiej
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu
odbyła się 8 grudnia konferencja podsumowująca realizację
projektu „MAŁOPOLSKA ZIEMIA OŚWIĘCIMSKA”. Jej celem  było
ukazanie roli i znaczenia Małopolski dla historii, tożsamości,
kultury i rozwoju Ziemi Oświęcimskiej.
Projekt wiązał się z eksponowaniem, ochroną i kształtowaniem lokalnej tożsamości kulturowej, i regionalnej oraz wspieraniem realizacji edukacji regionalnej. Powyższe zadanie zostało
zrealizowane poprzez opracowanie i wydanie przewodnika w formie kalendarza. Projekt obejmował 9 gmin wchodzących w skład
powiatu oświęcimskiego: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator oraz miasto Oświęcim.
Uczniowie wraz z nauczycielami prezentowali zabytki, ciekawe budowle, obiekty sakralne na terenie zamieszkałej Gminy.
Prezentacje multimedialne poprzedzone były wystąpieniem
rektora PWSZ prof. dr hab. Lucjana Suchanka, dr Jacka Urbińskiego oraz prof. dr hab. Wojciecha Kaute z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
W konferencji uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły
Angelika Matla, Dawid Świerguła, Anna Daczyńska (absolwentka naszego gimnazjum) oraz opiekun Urszula Daczyńska. Nasi
uczniowie zaprezentowali historię kapliczek znajdujących się

pory anonimowa. Nie notowana przez
śpiewniki żołnierskie z czasów I wojny
światowej. Wydrukowana po raz pierwszy w śpiewniku Szula, który zanotował:
„W sierpniu 1917 r. na ćwiczeniach
zasłyszałem nową melodię, nieznaną mi
w swojej kompanii (3. pp), mocno tym
zdziwiony (jako że taki piosenkarz jak ja,
wszystkie znać powinien) przysłuchałem
się, przyłączyłem do śpiewu, a potem
pytam: Skądeście wzięli tę piosenkę? Nie
wiadomo, panie poruczniku(...) W trzy
tygodnie potem już znały tę piosenkę całe
legiony. Dziś to jedna z najczęściej śpiewanych i najpiękniejszych, a bezimiennych piosenek”.
Legiony - Marszałek Józef Piłsudski
nazwał ten utwór „najdumniejszą pieśnią, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła”
W taki oto sposób rosyjska melodia stała
się nagle legionową pieśnią.
Pałacyk Michla - to piosenka z okresu II wojny światowej. Autor słów był żołnierzem Harcerskiego Batalionu „Parasol”
walczącego w Powstaniu Warszawskim.
Ballada o Janku- piosenka upamiętniająca śmierć Zbyszka Godlewskiego
podczas masakry 1970 roku w Gdyni.
Twórca ballady, nie znając prawdziwego
nazwiska zastrzelonego chłopaka, nazwał
go Jankiem Wiśniewskim.
Mury- piosenka napisana w okresie zrywu wolnościowego Polaków w
latach 80 przez Jacka Kaczmarskiego
do melodii hiszpańskiej. Piosenka stała
się nieformalnym hymnem Solidarności.
Urszula Daczyńska

na terenie Przeciszowa. Prezentację uczniów uświetnił występ
licealistki Anny Daczyńskiej, która wykonała utwór „Taki Kraj ”.
W kalendarzu pt.„MAŁOPOLSKA ZIEMIA OŚWIĘCIMSKA” została umieszczona kapliczka Świętego Jana znajdująca się przy ulicy
Krakowskiej. Jest to najstarsza kapliczka w Przeciszowie, pochodząca z 1680 r.
O powstaniu kapliczki opowiada pewna legenda. Dawniej
nie było mostów. Chcąc przejechać przez rzekę, trzeba było użyć
kłody drzewa. Pewnego razu para młoda wraz z gośćmi jechała
z wesela. Gdy wracała po zabawie weselnej, woda w Bachórzu
wezbrała. Goście nie zważali na to i chcąc przejechać, wszyscy
wpadli do wody. Prosili Boga o ocalenie i złożyli przysięgę, że
jeśli przeżyją, odwdzięczą się wybudowaniem kapliczki w tym
miejscu. Przeżyli wszyscy i jak postanowili, tak uczynili, dlatego
znajduje się ona przy potoku. Niegdyś mówiono, że to kapliczka
św. Jona, bo nie było imienia Jan. Wewnątrz kapliczki znajduje się
piękna figurka św. Jana Nepomucena. Dawniej kapliczka stała tuż
przy drodze, pod drzewem. Przy budowie mostu i pracach przy
umacnianiu brzegów Bachórza obawiano się, że kapliczka mogłaby runąć do potoku. Od wielu lat przechylała się w jego stronę.
Wykonano specjalny fundament, który zapobiegł jej osuwaniu.
W 2003 r. obiekt ten gruntownie odnowiono. Wtedy też zmieniono jej kolor z białego na pomarańczowy i wymieniono dach.
Bardzo cieszymy się, że wśród zabytków z różnych pobliskich
miejscowości, obiekt z naszej gminy został doceniony.
Urszula Daczyńska

P

Wspomnienie o Henryku Momocie

ragniemy przybliżyć na naszych łamach postać Henryka Momota, przeciszowianina z urodzenia, który związał się
niemal na całe życie z Mielcem. Poniżej prezentujemy w całości tekst, który ukazał się 21 kwietnia 1994 roku w czasopiśmie „KORSO” wychodzącym w Mielcu, tuż po śmierci pana Henryka.

Z żalem pożegnaliśmy zmarłego w
dniu 4 kwietnia 1994 roku człowieka, który całe swoje życie poświecił pracy dla
innych, dla swojego środowiska, obdarzonego hojnie przez Opatrzność wieloma zdolnościami, którymi dzielił się bez
oglądania na wzajemność.
Henryk Momot urodził się 13 lutego
1928 roku w Przeciszowie w powiecie
oświęcimskim. Ukończywszy Gimnazjum
Salezjańskie, dalsze swoje kroki skierował do Krakowa, gdzie w Akademii’ Sztuk
Pięknych, pod okiem wspaniałych artystów doskonalił swoje umiejętności. Był
uczniem Hanny Rudzkiej—Cybisowej. Już
wtedy ujmował życzliwością, sumiennością, uczciwością i uczynnością a przede
wszystkim oddaniem dla sztuki, wrażliwością artystyczną i pracowitością.
Te cechy osobowe zjednywały Mu
życzliwość i w Mielcu, z którym związany był od wczesnych lat sześćdziesiątych. Początkowo pracował w Zakładzie
Opieki Zdrowotnej, później jako Kierownik Wydziału Kultury w Urzędzie Powia-

towym, dyrektor Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej, a od l stycznia 1978
roku jako dyrektor państwowego Muzeum
Regionalnego, które tworzył od podstaw,
rozwinął i którym kierował do czerwca
ubiegłego roku.
Przez wiele lat swoje doświadczenie,
wiedzę i umiejętności wykorzystywał z
powodzeniem w pracach Towarzystwa
Miłośników Ziemi Mieleckiej, w którym
piastował funkcję wiceprzewodniczącego,
a także w Zarządzie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Szczególną opieką ota-

11 Listopada w szkole
„Polsko nie jesteś Ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był Twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.”
Leopold Staff

11 listopada, to szczególna data w historii naszego narodu.
Obchodzona jest dla upamiętnienia wydarzeń z 1918 roku. Po
123 latach niewoli odrodziła się wolna i suwerenna Polska.
Obchody 11 Listopada są pamiątką tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszej Ojczyzny.
10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości, w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Przeciszowie - Podlesiu
odbyła się uroczysta akademia z okazji 92. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. W tym dniu cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście zgromadzili się w sali gimnastycznej,
by oglądając widowisko historyczne prześledzić i przypomnieć
sobie tak ważne wydarzenia z dziejów państwa polskiego.
Akademia była obrazową i zarazem pouczającą lekcją historii
przygotowaną przez uczniów z klasy III i II gimnazjum, pod kierunkiem Magdaleny Kurzak.
Atmosferę tamtych lat, tęsknotę Polaków za odzyskaniem
niepodległości przybliżyła recytowana przez młodych artystów
poezja z właściwą dykcją ćwiczona przez Krystynę Klimczyk –
Piegzę oraz nastrojowe pieśni patriotyczne, odśpiewane przez
chór szkolny, pod kierunkiem Iwony Bernaś.
Uwagę przykuwała scenografia wykonana przez Jolantę
Chmurę, Magdalenę Kurzak oraz gimnazjalistów (Katarzynę
Kobylańską, Mirellę Janowicz, Aleksandrę Sanak, Magdalenę
Jaros, Macieja Szalonka, Konrada Bębenka).

czał twórców nieprofesjonalnych — ludzi
o podobnej Mu wrażliwości i postrzeganiu
świata. Ogromna była pomoc, jaką uzyskiwali mieleccy twórcy zrzeszeni w Klubie
Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej oraz utalentowana młodzież.
Nieoceniona jest także benedyktyńska
praca włożona przez Henryka Momota w
wielkie i ważne dla całego regionu dzieło, którym niewątpliwie jest trzytomowe,
monograficzne opracowanie o Mielcu i
mieleckiej ziemi, a także w rozpoczęte
przez Niego monograficzne opracowanie o mieleckim Cmentarzu Parafialnym,
którego niestety już sam nie dokończy.
Nieubłagana śmierć nie pozwoliła
Mu doczekać zakończenia rozpoczętej
w połowie lat osiemdziesiątych pracy na
rzecz „Muzeum w Pałacu Oborskich”, o
czym tak bardzo marzył... Jego marzenia
stają się naszym zadaniem, a w pracy którą
dzisiaj kontynuujemy zawsze będzie nam
towarzyszyć pamięć o Nim.
Pracownicy Muzeum Regionalnego w Mielcu

W tym ważnym dniu, nie zabrakło okolicznościowych przemówień. Gimnazjaliści usłyszeli słowa podziękowania nie tylko
od pani dyrektor – Marii Kajdas, ale także gratulacje występującym złożył wójt gminy Przeciszów Józef Klimczyk.
Ważnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zniczy na symbolicznym grobie Tych, którzy za Ojczyznę oddali
swe życie. Gorące brawa na zakończenie akademii świadczyły
o tym, że ta forma uczczenia kolejnej rocznicy Odzyskania Niepodległości podobała się i przemówiła do wyobraźni młodych
słuchaczy naszej szkoły.
Odpowiedni dobór tekstów w połączeniu z przejmującą
muzyką pozwolił dzieciom i młodzieży przekazać, że dobro Ojczyzny jest dla nas Polaków najwyższą wartością, rozbudził szacunek
i poczucie dumy wobec dorobku minionych pokoleń, zachęcił
do aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i
państwowej.		
Magdalena Kurzak

Usługi dla ludności – stolarstwo
Henryk Kasperczyk
YY układanie i cyklinowanie parkietu i mozaiki
parkietowej
YY układanie paneli podłogowych i boazerii drewnianej
YY wykonanie i montaż schodów i poręczy drewnianych
YY adaptacja poddaszy w drewnie

Długoletnia praktyka i atrakcyjne ceny!
Tel. 33 848 82 75, kom. 519 682 051
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Konkurs modelarski

Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Wójta Gminy Przeciszów odbył się w dniach od 1 do 3 października. Już po raz dziesiąty w Ośrodku Kultury w Przeciszowie można było zobaczyć wiele kartonowych modeli,
wykonanych w małej skali.

Konkurs modelarski potwierdza fakt, iż stał się on swoistą
wizytówką Przeciszowa. Sądząc po ilości wystawionych modeli kartonowych możemy pokusić się o stwierdzenie, że na dzień
dzisiejszy jest to największy z organizowanych w naszym kraju
konkurs modelarski.
W tym roku zawitało do nas aż 122 modelarzy z całej Polski
(Gdańsk, Szczecin, Toruń, Warszawa, Kielce, Rzeszów, Lublin, Kraków, Wrocław, Bielsko Biała, Tychy, Oświęcim, Bestwina, Polanka
Wielka, Ruda Śląska, Inowrocław, Łódź, Sędziszów, Pilchowice, Gliwice) oraz grupa modelarzy ze Słowacji. Cieszy nas to niezmiernie.
W konkursie wystawiono 298 modeli kartonowych, z których
sklasyfikowano 268 modeli. Konkurs rozegrano w 17 klasach Standard oraz 5 klasach Open (modeli waloryzowanych). W konkursie
wzięli udział młodzicy, juniorzy oraz seniorzy. Ilość modeli przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Ale ilość to nie wszystko...

Modele z kartonu budziły zainteresowanie dzieci i młodzieży

W tym roku przedstawione zostały modele, które do tej pory
nigdzie nie były prezentowane, a ich jakość wykonania mówiła
sama za siebie.
W konkursie zaprezentowane zostały również modele najmłodszych modelarzy z KM Orzeł, a wśród zwycięzców znaleźli
się:1. Klasa S1B - Dariusz Bernaś (2 miejsce) - model A6M2 Zero2.
Klasa S1B - Michał Cisowski (3 miejsce) - IAR 803. Klasa MSO Krzysztof Konik (2 miejsce) - ORP Burza 4. Klasa MPG - Dariusz

Wójt Józef Klimczyk pogratulował jubileuszowej edycji konkursu. Łukasz Fuczek otrzymał z tej okazji album.

Matla (3 miejsce) - T-405. Klasa S6 - Piotr Sanak (1 miejsce) - AH-1
Cobra6. Klasa S4 - Piotr Zieliński (1 miejsce) - P-397. Klasa S4 Wojciech Bochenek (2 miejsce) - Zero8. Klasa S3 - Piotr Zieliński (1 miejsce) - Gloster Pioneer9. Klasa MF - Michał Cisowski (3
miejsce) – Templariusz.
Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu
otrzymał Wojciech Bochenek za model samochodu HYDROMIL.
Puchar za najlepszą dioramę konkursu uzyskał Cezary Łanik za
model samolotu Ki-43. Puchar Publiczność odebrał Jan Musiał
za model czołgu T-72. Z kolei Puchar Wójta Gminy Przeciszów
otrzymał Andrzej Jakulewicz za model okrętu King George V.
Nasz klub z dumą patrzy w przyszłość, gdyż tegoroczni
uczestnicy konkursu już zapowiedzieli się na rok następny! Dziękuję serdecznie za pomoc przy realizacji konkursu modelarzom
KM Orzeł, pracownikom Domu Kultury w Przeciszowie, Urzędowi Gminy w Przeciszowie, Komendantowi Powiatowemu Policji
w Oświęcimiu, naszym sponsorom (firmie INSTALBIS z Przeciszowa, firmie Pana Zdzisława Flejtucha, Pub-Pizzeria ONYX z Przeciszowa), wydawnictwom modeli kartonowych za ufundowanie
nagród, Prezesowi LKS Przeciszovia - Panu Stefanowi Zajasowi
za udostępnienie miejsc noclegowych w klubie sportowym dla
uczestników konkursu, Dyrektor ZS w Przeciszowie - Podlesiu Pani Marii Kajdas za udostępnienie materacy. Dziękuję.
Łukasz Fuczek
Na konkursie były tłumy

Wybory w gminie

J

ak wszyscy zapewne wiemy, 21 listopada odbyły się wybory samorządowe w naszej gminie. W tym dniu głosowaliśmy na radnych gminnych oraz wybieraliśmy wójta. Poniżej prezentujemy informację na temat składu Rady Gminy
w Przeciszowie, wyboru przewodniczącego Rady, jego zastępców oraz wójta, który został wyłoniony w drugiej turze.

Skład Rady Gminy Przeciszów kadencji
na lata 2010-2014
(% głosów na kandydata w skali obwodu wyborczego)
Kosowski Tomasz Lucjan  .......39 lat, 	 81 głosów, 	 35.37%  
Bochenek Artur Paweł  . ................41 lat, 	 240 głosów,  	32.43%
Oleksy Jan  ...................................................63  lat, 	 183 głosy,   	 24.73%
Szarzec Anna  ...........................................38 lat, 	 164 głosy,  	 22.16%
Całus Kazimierz Paweł   ................44  lata, 	 311 głosów,  	42.03%
Curlej Michał Jacek   .........................26 lata,  	 230 głosów,  	23.49%
Kozub Władysław Stanisław   ..52 lat, 	 192 głosów, 	 19.61%
Oleksy Wiesław Bogdan    ...........53  lata, 	 187 głosów,  	19.10%
Kozłowski Andrzej     ........................50 lat,  	 219 głosów,  	22.37%
Momot Anna Zofia    .........................48 lat,  	 288 głosów, 	 29.42%
Trzaska Marek     ....................................42 lata, 	 339 głosów, 	 31.13%
Frączek Robert  ......................................44  lata, 	 284 głosy,   	 26.08%
Nowak Józef    ..........................................49  lat, 	 346 głosów,  3 1.77%
Makuch Ludwik   . .................................56 lat,  	 339 głosów,  	31.13%
Frączek Franciszek     ........................61  lat, 	 318 głosów,  	29.20%
Frekwencja w I turze wyniosła 57,85 %, a w II turze 50,15%.

Wybory wójta.
W I turze startowali Zofia Szwed, Bogdan Cuber, Roman Gancarczyk i Tomasz Kosowski. Otrzymali następującą liczbę głosów:
1.Zofia Szwed – 303 głosy
2.Roman Gancarczyk – 680 głosów
3.Tomasz Kosowski – 805 głosów
4.Bogdan Cuber – 1301 głosów
II tura głosowania:
1.Bogdan Cuber lat 53, 1427 głosów, 53,99%
2.Kosowski Tomasz, lat 39, 1216 głosów, 46,01%
Były 3 obwody do głosowania.
Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy Przeciszów miała
miejsce 2 grudnia, ale została ona przerwana i nie wybrano przewodniczącego i zastępcy. Obrady prowadził najstarszy wiekiem
członek rady - Jan Oleksy. Radni, po odczytaniu tekstu ślubowania przez Annę Szarzec, złożyli ślubowanie.
Obrady Rady zostały odroczone do wtorku 7 grudnia.W tym
dniu na sesji wybrano przewodniczącego.

Rada Gminy Przeciszów podziękowała wójtowi
Józefowi Klimczykowi za lata pracy

Wznowienie obrad odbyło się 7 grudnia i w trakcie sesji Rady
w głosowaniu tajnym na przewodniczącego Rady Gminy został
wybrany Tomasz Kosowski, a na zastępców Władysław Kozub i
Józef Nowak.
14 grudnia odbyła się II sesja Rady Gminy Przeciszów, na
której był zaprzysiężony wójt Bogdan Cuber oraz utworzono
komisje.

Składy komisji:
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
Przewodniczący – Anna Szarzec, zastępca przewodniczącego – Michał Curlej, członkowie: Anna Momot, Andrzej Kozłowski, Jan Oleksy
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Budżetu
Przewodniczący – Władysław Kozub, zastępca przewodniczącego – Robert Frączek, członkowie: Wiesław Oleksy, Kazimierz
Całus, Józef Nowak
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Marek Trzaska, zastępca przewodniczącego – Ludwik Makuch, członkowie: Artur Bochenek, Franciszek Frączek.
n

Radni Gminy Przeciszów

Ślubowanie nowego wójta

z gminy
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Konkurs
„Zimowe

inspiracje”

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie ogłasza
konkurs „Zimowe Inspiracje” kierowany do mieszkańców Gminy Przeciszów. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy niezależnie od wieku.

Reguły:
Na podwórku lepimy dzieło ze śniegu według własnej wyobraźni (postać, budowla). Następnie fotografujemy efekt naszej pracy i wysyłamy na adres
gbp.biblioteka@gazeta.pl podając imię i nazwisko,
miejscowość i wiek.
Po zakończeniu konkursu, którego termin upływa 15
lutego 2011 roku, zdjęcia zostaną umieszczone na
stronie internetowej.

Najciekawsze prace zostaną
nagrodzone.
Serdecznie zapraszamy do
zabawy!!!

Mikołaj w przedszkolu

1 grudnia jak co roku do przedszkola w Przeciszowie-Podlesie przybył Mikołaj ze wspaniałymi prezentami.
Na początku imprezy wystąpił teatrzyk „Skrzat”, sponsorowany
przez Urząd Gminy w Przeciszowie. Serdecznie dziękujemy Józefowi Klimczykowi, wójtowi gminy, za wieloletnią pomoc i wsparcie
dla dzieci z naszego przedszkola. Na koniec przedstawienia, Skrzat
Hałabała, przyprowadził Mikołaja z wielkimi paczkami dla naszych
grzecznych i zawsze uśmiechniętych pociech.
Dla nas, rodziców i wychowawców, widzących uśmiech oraz
radość tych dzieci, nie trzeba niczego więcej. Ten moment był dla
nas bezcenny...
Z tego miejsca należą się serdeczne podziękowania dla tych,
którzy do naszych paczek dołączyli słodkości i swoje dobre serce.
Wśród tych osób znaleźli się: Teresa Curlej, Józefa Iwanek - sklep
wielobranżowy, Lucyna Szklarska - sklep spożywczy, Bogusław Baranowski, Lucyna Hutna.
Serdeczne podziękowania kierujemy również o tych, którzy
pomagali nam i pomagać będą, spełniać dziecięce marzenia. Tych,
których tu nie wymieniliśmy, ale o których pamiętamy i liczymy na
wsparcie w kolejnych latach. Zapewniamy, że okazywana przez
Państwa siła serca i przyjazna dłoń, pozostawi trwały ślad w naszej
pamięci.

Dziękujemy

Grono Pedagogiczne oraz rodzice dzieci Przedszkola Przeciszów-Podlesie

Akademia Orange dla bibliotek

G

minna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie przystąpiła w
tym roku do programu „Akademia Orange dla bibliotek”,
którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii
komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania.
W ramach tego programu biblioteka otrzymała środki finansowe w wysokości 1 448,34 zł, które zostały przeznaczone na
pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece głównej oraz filii w Piotrowicach.

orange

Fundacja
Orange

Nasza biblioteka w programie

G

minna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie od 2009 roku
bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Program jest adresowany do bibliotek publicznych w gminach
wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich do 20 tys. mieszkańców. Jego głównym celem jest pomoc bibliotekom na obszarach
wiejskich w przeobrażeniu ich w nowoczesne, wielofunkcyjne
centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne.

Do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek zgłosiło się
959 bibliotek gminnych. 255 z nich aplikowało jako Biblioteki
Wiodące, a 704 jako Biblioteki Partnerskie. Na liście finalistów
znalazło sie 612 gminnych bibliotek publicznych w tym 153
Biblioteki Wiodące i 459 Bibliotek Partnerskich. Wśród nich GBP
w Przeciszowie jako Biblioteka Partnerska.
W ramach PRB Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie
otrzymała dla filii w Piotrowicach zestaw komputerowy (wraz z
oprogramowaniem nieodpłatnie przekazanym przez Microsoft
Corporation), urządzenie wielofunkcyjne oraz cyfrowe aparaty
fotograficzne. Otrzymany sprzęt pozwolił otworzyć w filii bibliotecznej czytelnię internetową z bezpłatnym dostępem do sieci
dla wszystkich mieszkańców.
Istotną częścią programu jest też wzmacnianie kompetencji
i prestiżu zawodowego bibliotekarza poprzez szereg szkoleń w
trakcie których pracownicy bibliotek dowiadują się jak w pełni
wykorzystywać dostarczony do bibliotek sprzęt. Program Rozwoju Bibliotek będzie realizowany do 2013 roku.
n

Medale dla nauczycieli

D

woje nauczycieli z Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Przeciszowie otrzymało medale przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Rozalia Fryc otrzymała złoty medal za długoletnią służbę,
a Adam Kozłowski srebrny medal .

Wręczenie tych prestiżowych wyróżnień odbyło się w Inwałdzie. Medale wręczali wicewojewoda małopolski i Kurator Oświaty w Krakowie.

Odznaczeni nauczyciele wraz z wójtem Józefem Klimczykiem

Na uroczystość przybyli zaproszeni włodarze gmin i miast,
między innymi wójt gminy Przeciszów Józef Klimczyk.
Uroczystość uświetniły występy młodzieży ze szkół powiatów: wadowickiego, suskiego i oświęcimskiego. Program nawiązywał do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i miał
charakter patriotyczny.
Jesteśmy dumni, że wśród nagrodzonych znaleźli się nauczyciele naszej szkoły. Jest to dowód uznania dla wieloletniej pracy tych nauczycieli, która przyniosła efekty w postaci wysokich
wyników w nauce i wielu osiągnięć w konkursach i turniejach.
Wyróżnieni nauczyciele wykonują bardzo rzetelnie swoje obowiązki, są zaangażowani w pracę z uczniami, a dobro dziecka
leży im na sercu.
(u.m.)
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Finał konkursu
„Odblaskowa szkoła”

S

zkoła Podstawowa im. Ignacego Fika w Przeciszowie
uplasowała się w pierwszej dziesiątce nagrodzonych
szkół w małopolskim konkursie „Odblaskowa szkoła”.
Do rywalizacji przystąpiło ponad 300 placówek z całej
Małopolski, a sprawozdania z realizacji zadań konkursowych złożyło ponad dwieście dwadzieścia szkół.

Uroczystość podsumowująca akcję „Odblaskowa szkoła”,
o której celach i przebiegu pisaliśmy w poprzednim numerze
kwartalnika, odbyła się 22 października w hali TS „Wisła” Kraków.
Delegacja uczniów i dyrekcja szkoły została zaproszona na
uroczystość zakończenia akcji.
Podczas uroczystej gali połączonej między innymi z występem
popularnego zespołu Golec uOrkiestra nastąpiło wręczenie 10
najaktywniejszym szkołom biorącym udział w konkursie„Odblaskowa szkoła” nagród oraz certyfikatów potwierdzających ich
zaangażowanie w zakresie dbania o bezpieczeństwo uczniów
w drodze do i ze szkoły.
Szczegółowe informacje o przebiegu i wynikach konkursu
można znaleźć na stronie internetowej szkoły www.zs.przeciszow.
iap.pl w zakładce „Aktualności” oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Mamy nadzieję, że nasze działania, których głównym celem
było wyposażenie wszystkich uczniów klas I-VI w kamizelki i
elementy odblaskowe oraz propagowanie nawyku noszenia
odblasków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym przyczyni
się do zwiększenia bezpieczeństwa na naszych drogach.
(ak)

Podziękowanie
Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy oddali
na mnie głos w wyborach samorządowych i zwracam
się z prośbą o współpracę na rzecz wspólnego dobra
Gminy Przeciszów.
Władysław Kozub

Zakupiono książki

Ogłoszenie
Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie ogłasza
nabór do orkiestry. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na próby w soboty o godz. 10.00 w Domu Kultury w
Przeciszowie ul. Długa 6 (Klub Emeryta) oraz uczniów szkół
podstawowych na naukę gry na fletach prostych (lekcje
indywidualne oraz gra zespołowa).
ZAPRASZAMY!

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie oraz filia
biblioteczna w Piotrowicach w ramach Programu Biblioteki
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”
otrzymała dotację w wysokości 2 370 zł. Wszystkie zakupione dzięki tej dotacji książki znajdują się już na półkach w
bibliotekach.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z
oferty naszych bibliotek.

aktualności
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Mistrz województwa na gimnazjadzie

ałopolska Gimnazjada Młodzieży w Szkolnej Indywidualnej Lidze Lekkoatletycznej odbyła się 8 października na
stadionie AWF w Krakowie. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie reprezentowali gimnazjaliści:
Łukasz Matla uczeń klasy trzeciej oraz Krystian Bartuś uczeń drugiej klasy.

Wielki sukces odniósł Łukasz Matla, który na tychże zawodach
zdobył dwa medale: złoty i srebrny. I miejsce w województwie
– złoty medal wywalczył w skoku w dal, pokonując 23 rywali.
Już po pierwszym skoku na odległość 5.65 m zapewnił sobie
miejsce na podium. Pozostałe próby były tylko potwierdzeniem
jego wysokiej formy.
Srebrny medal Łukasz zdobył w biegu na dystansie 100 m
uzyskując czas: 0:12;24. Do zwycięstwa zabrakło mu tylko cztery
setne sekundy.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
(u.u.)

Sukcesy uczniów z Piotrowic
Uczniowie ZSP-G w Piotrowicach od początku roku szkolnego
osiągnęli wiele sukcesów sportowych, reprezentują naszą gminę
w zawodach powiatowych i wojewódzkich.

W kategorii szkół podstawowych:
Tenis stołowy indywidualny: I miejsce – Agnieszka Wójcik
IV miejsce – Justyna Markowicz
VI miejsce – Dominik Gąsiorek, w zawodach powiatowych i awans do zawodów rejonowych.
Tenis stołowy drużynowy: I miejsce – Agnieszka Wójcik,
Justyna Markowicz, Sylwia Czekan
II miejsce – Dominik Gąsiorek, Kacper Gagracz, Adrian Kukuła, w zawodach powiatowych i awans do zawodów rejonowych.
Zawody wojewódzkie w wieloboju lekkoatletycznym:
VI miejsce dziewcząt – Justyna Blarowska, Nadia Zajas, Anna
Frączek, Agnieszka Wójcik, Paulina Osowska, Katarzyna Głąb,
VIII miejsce chłopców – Szymon Makuch, Sebastian Gąsiorek,
Oskar Tyrpa, Dominik sanak, Dominik Miętka, Dominik Gąsiorek,
Drużyna dziewcząt zajęła III miejsce w halowej piłce nożnej w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, które odbyły się w Rajsku.

W kategorii szkół gimnazjalnych:
LA indywidualna – I miejsce Klaudia Brusik- pchnięcie kulą
(awans do zawodów wojewódzkich)
II miejsce Justyna Makar – bieg na 300 m(awans do zawodów wojewódzkich)
III miejsce Aneta Włoszek – skok w dal
III miejsce sztafeta dziewcząt 4x 100 m ( Marta Ortman, Aneta
Włoszek, Patrycja Sandacz, Justyna Makar)
Na zawodach wojewódzkich, które odbyły się 08.10.2010
na obiektach AWF – Kraków, Klaudia Brusik była VII, a Justyna
Makar X.
Uczniowie gimnazjum pierwszy raz uczestniczyli w turnieju
unihokeja, który odbył się w Osieku, gdzie dziewczyny zajęły III
miejsce, a chłopcy IV.
Tenis stołowy indywidualny: IV miejsce Krzysztof Antecki w zawodach powiatowych i awans do zawodów rejonowych.

Zawody wojewódzkie w wieloboju lekkoatletycznym ;
VII miejsce dziewcząt – Katarzyna Szulc, Gabriela Nocula,
Patrycja Sandacz, Marta Ortman,
Ewa Tobiczyk, Aneta Włoszek,
IV miejsce chłopcy – Grzegorz Hałatek, Damian Gąsiorek, Sylwester Rogalski, Filip Merta, Filip Rał, Jakub Skowron,
Ponadto uczniowie z Piotrowic po raz pierwszy uczestniczyli
w Ogólnopolskim Festiwalu Tenisa Stołowego do finału wojewódzkiego awans uzyskali:
Kl. I-III SP: I miejsce-Adrian Hałatek,
II miejsce – Łukasz Głąb,
III miejsce – Maciej Markowicz,
Kl. IV-VI SP: I miejsce Agnieszka Wójcik,
III miejsce – Justyna Markowicz,
II miejsce – Dominik Gąsiorek,
III miejsce – Kacper Gagracz,
Kl. I-III G: II miejsce – Krzysztof Antecki,
W zawodach wojewódzkich, które odbyły się w Zakliczynie
najlepszy wynik osiągnęła Agnieszka Wójcik, zajmując V miejsce.

P

Przeciszovia w czołówce

odopieczni Tomasza Bernasa po doskonałym początku
sezonu w IV lidze małopolskiej, w drugiej części rundy
jesiennej doznali lekkiej zadyszki.

Przeciszovia zaczęła tracić punkty od meczu z rezerwami Sandecji. Trudno jednak tu mówić o kryzysie formy czy o niedostatecznych umiejętnościach zespołu z Podlesia. Przeciszowianom w
tych spotkaniach brakowało szczęścia. Co prawda w konfrontacji
w Nowym Sączu, podopieczni Tomasza Bernasa wielkich szans
na zwycięstwo nie mieli (ponieważ w zespole Sandecji wystąpiło dziewięciu zawodników z pierwszej drużyny), to jednak swoją
postawą na boisku udowodnili, że mogą nawiązać równorzędną
walkę z pierwszoligowcami.
Kilka dni później w Przeciszowie, kibice na brak emocji narzekać nie mogli . Po 65 minutach spotkania zespół z Podlesia przegrywał z Karpatami Siepraw 1:3. Ostatnie 25 minut sympatycy
Przeciszovii zapamiętają na długo. Najpierw w 70 minucie Mikołajczyk zdobył drugą bramkę dla gospodarzy, a 10 minut później wyrównał Chrapkiewicz. W ostatniej minucie w stan euforii
miejscowych kibiców wprowadził Patryk Mańka, który zdobył
zwycięską bramkę.
W kolejnych spotkaniach przeciszowianie już tyle szczęścia
nie mieli. Najpierw na własnym stadionie po rzucie karnym ulegli Lubaniowi Maniowy 0:1, a tydzień później zremisowali z ekipą
Lotnika Kryspinów 2:2. Warto zaznaczyć, że Keshi wyrównującą
bramkę dla swojego zespołu zdobył dopiero na cztery minuty
przed zakończeniem spotkania. Podobny przebieg miało spotkanie w Bochni, gdzie miejscowy BKS również uratował punkt
w ostatnich minutach meczu.
Prawdziwym szlagierem, było jednak spotkanie z Hutnikiem.
Co prawda piłkarze z Nowej Huty nie mają najlepszego sezonu,
jednak jest to drużyna, z którą trzeba się liczyć. Dla organizatorów był to również test z przeprowadzenia dużej imprezy sportowej, bowiem z Krakowa na to spotkanie przyjechała 80–osobowa
grupa fanów ekipy ze „Suchych Stawów”. Mecz był bardzo ciekawym widowiskiem, jednak pomimo gorącego dopingu kibiców
obydwóch drużyn żaden z zespołów nie zdobył bramki przez 90
minut. Dopiero w 90 minucie po ładnym strzale głową Jarosza
fani Hutnika mogli się cieszyć ze zwycięstwa.
To spotkanie nie załamało jednak podopiecznych Tomasza Bernasa, którzy tydzień później w Mogilanach inkasują trzy
punkty po skromnym zwycięstwie 1:0, nad miejscowym LKS–em.
Takim samym rezultatem zakończyła się konfrontacja na Podlesiu z Wolanią Wolą Rzędzińską i przeciszowianie znów nawiązali kontakt z czołówką. W przedostatnim spotkaniu Przeciszovia
pokonała jeszcze Dunajec Zakliczyn 2:0.

Piotrowice walczą
o utrzymanie w A klasie

Słaby sezon notuje ekipa LKS – u Piotrowice, która w jedenastu spotkaniach rundy jesiennej odniosła ledwie dwa zwycięstwa,
jeden remis i poniosła osiem porażek.
Piotrowiczanie pierwsze punkty w tym sezonie zdobyli w
czwartej kolejce po remisie w Rajsku 1:1. Gdy w kolejnym spotkaniu na własnym obiekcie ze Strumieniem Polanka Wielka
podopieczni zainkasowali pierwsze w tym sezonie trzy punkty
wydawało się, że ekipa z Piotrowic przebudziła się i teraz będzie
już tylko wspinać się w górę ligowej tabeli.
Niestety kolejne spotkania pokazały, że zespół z Piotrowic
przeżywa głęboki kryzys. Jedynym jasnym punktem tego sezonu było zwycięstwo w Oświęcimiu, gdzie LKS Piotrowice pokonał faworyzowaną Sołę 1:0. To było jednak wszystko na co w tym
sezonie mogli sobie pozwolić podopieczni Tomasza Kościelnika.

Czwartą w tym sezonie porażkę ekipa z Przeciszowa poniosła w Limanowej, gdzie uległa wiceliderowi IV ligi małopolskiej
1:2. Ostatecznie zespół prowadzony przez Tomasza Bernasa zajął
czwartą pozycję w tabeli zdobywając w 15 spotkaniach 27 punktów. Piłkarze z Przeciszowa umieścili 23 razy futbolówkę w siatce
rywala, natomiast 17 razy musieli ją wyciągać z własnej bramki.
Bez wątpienia Przeciszovia rundę jesienną może uznać za
udaną. Plan, który założył drużynie prezes Zajas został wykonany w 150 proc. Teraz piłkarze muszą odpocząć i przygotować
formę na wiosnę.

Tabela IV ligi małopolskiej
1. Sandecja II Nowy Sącz
2. Limanovia Limanowa
3. Lubań Maniowy
4. Przeciszovia Przeciszów
5. Lotnik Kryspinów
6. Orzeł Balin
7. Orkan Szczyrzyc
8. BKS Bochnia
9. Hutnik Kraków
10.Wolania Wola Rzędzińska
11.IKS Olkusz
12.LKS Mogilany
13.Karpaty Siepraw
14.Dunajec Zakliczyn
15.Glinik Gorlice
16.MKS Alwernia

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

34
32
28
27
27
22
22
21
19
17
17
16
16
12
12
6

31-11
24- 7
30-11
23-17
26-24
28-16
17-18
17-16
17-20
20-18
15-22
15-19
17-24
14-28
11-25
6-35

Bartłomiej B.Kasperczyk

Podczas meczu Przeciszvia-Hutnik. Foto.Jacek Krawczyk

Ostatecznie LKS Piotrowice po rundzie jesiennej zajmuje w
tabeli przedostatnią lokatę. Wszystko na to wskazuje, że wiosną
piotrowiczanie będą musieli stoczyć ciężki bój z ekipami z Gorzowa i Polanki Wielkiej o utrzymanie w oświęcimskiej A klasie.

Tabela oświęcimskiej A klasy

1. Zatorzanka Zator
11
2. Soła Oświęcim
11
3. LKS Bobrek
11
4. Soła Łęki
11
5. LKS Jawiszowice
11
6. LKS Rajsko
11
7. Zaborzanka Zaborze
11
8. Orzeł Witkowice
11
9. Solavia Grojec
11
10.LKS Gorzów
11
11.LKS Piotrowice	           11
12.Strumień Polanka Wielka
11

26
29-11
22
39-7
22
33-16
21
36-16
18
24-21
18
22-28
14
14-21
12
19-35
11
19-20
8
17-36
7	 8-26
4
5-28

Bartłomiej B.Kasperczyk
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Powiatowe zawody lekkoatletyczne

ak co roku, w okresie jesiennym, uczniowie gimnazjum z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie
wzięli udział w lekkoatletycznych zawodach powiatowych, które były eliminacjami do rywalizacji na szczeblu wojewódzkim. Miejscem współzawodnictwa młodych lekkoatletów był stadion MOSiR w Oświęcimiu.

Zawody rozgrywane były w następujących konkurencjach:
biegi (100 m, 300 m, 600 m K i 1000 m M), skok w dal, pchniecie
kulą, rzut oszczepem oraz sztafety 4 x 100m.
W zaciętych zmaganiach wzięli udział gimnazjaliści z dziewięciu gmin powiatu oświęcimskiego: Brzeszcze, Chełmek, Kęty,
Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator oraz miasto
Oświęcim. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Łukasz Matla,
Krystian Bartuś, Kamil Antecki, Mateusz Wójcik, Dawid Świerguła,
Aleksandra Frączek, Katarzyna Big, Angelika Matla.
Pierwsze miejsca w powiecie oświęcimskim i awans do finałów wojewódzkich wywalczyli:
§ Łukasz Matla - I miejsce ; bieg na dystansie 100 m (0:11;76); I miejsce ; skok w dal (5,55 m);
§ Krystian Bartuś - I miejsce; bieg na dystansie 300 m (0:42;12);
§ Łukasz Matla, Dawid Świerguła, Kamil Antecki, Krystian Bartuś - I miejsce, sztafeta 4 x 100 m.
(u.u.)

Stoły
bożonarodzeniowe

W zimową niedzielę 12 grudnia panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Przeciszowie wzięły udział w prezentacji regionalnych potraw wigilijnych w Polance Wielkiej.
Po krótkiej części artystycznej w trakcie, której
zaprezentowała się „Schola Parafialna” z kościoła Świętego Mikołaja z Polanki Wielkiej oraz koncercie kolęd i
pastorałek w wykonaniu kapeli góralskiej „Beskid”, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do degustacji potraw,
przygotowanych przez zaproszone gospodynie. Stoisko
naszego Koła cieszyło się dużą popularnością wśród
mieszkańców powiatu oświęcimskiego.
n

Na wycięcie jakich drzew nie wymagane jest zezwolenie ?
Zmiana przepisów dotyczących ustawy o ochronie przyrody
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na
wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli
posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym
- do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Wniosek o wydanie zezwolenia
powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę
i siedzibę posiadacza i właściciela
nieruchomości;
2. tytuł prawny władania nieruchomością;
3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4. obwód pnia drzewa mierzonego na
wysokości 130 cm;
5. przeznaczenia terenu, na którym
rośnie drzewo lub krzew;
6. przyczynę i termin zamierzonego
usunięcia drzewa lub krzewu;
7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
8. rysunek lub mapkę określającą usytu-

Kronika
policyjna
21.09 starszy wiekiem mieszkaniec
Przeciszowa zgłosił, że w nocy do jego
domu wdarło się dwóch znanych mu mężczyzn i dotkliwie pobiło mieszkającego
z nim 26-letniego wnuka. Jeszcze tego
samego dnia obaj sprawcy, 30 i 24-letni
kuzyni, mieszkańcy Przeciszowa zostali
zatrzymani przez naszych funkcjonariuszy. Za pobicie grozi im 3 lata pozbawienia wolności.
26.09 w domu zamieszkałym przez
84-letniego mężczyznę w Piotrowicach
przy Wrzosowej doszło do wybuchu butli
z gazem. Prawdopodobnie pokrzywdzony
z powodu stanu swojego zdrowia i wieku
nieodpowiednio obchodził się z gazem.
Ciężko ranny trafił do szpitala, gdzie po
kilkunastu dniach zmarł.
03.10 ok. godz. 21.45 nieznany sprawca dokonał podpalenia stogu słomy w
Przeciszowie przy ul. Krakowskiej.
07.10 ok. godz. 22.55 na ul. Pagórkowej w Piotrowicach miał miejsce pożar stodoły. Prawdopodobnie podłożono ogień
. Niewykluczone jest, że ten pożar i kilka
innych, które miało miejsce w ostatnich
tygodniach na terenie powiatu oświęcimskiego m.in. w Przeciszowie, w Głębowicach i Polance Wielkiej jest dziełem

owanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości o obiektów budowlanych istniejących lub
budowanych na tej nieruchomości
Zezwolenie na usunięcie drzew nie
jest potrzebne w stosunku do drzew:
1. w lasach;
2. owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w
granicach parku narodowego lub
rezerwatu przyrody - na obszarach
nieobjętych ochroną krajobrazową;
3. na plantacjach drzew i krzewów;
4. których wiek nie przekracza 10 lat; (
do tej pory 5 lat)
5. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub
zoologicznych;
6. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem
przeciwpowodziowym lub natu-

ralnym wysokim brzegiem, w który
wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości
mniejszej niż 3 m od stopy wału;
7. które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na
torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
8. stanowiących przeszkody lotnicze,
usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

piromana. Policja prowadzi w tych sprawach czynności sprawdzające i zwraca
się o informacje mogące przyczynić się
do ustalenia sprawcy.
10.10 na terenie Piotrowic zatrzymano 31-letniego mieszkańca Przeciszowa,
który w stanie nietrzeźwości kierował
motorowerem.
13.10 kręcące się po Przeciszowie
Cyganki o nieustalonej tożsamości dokonały kradzieży pewnej kwoty gotówki na
szkodę starszej pani mieszkającej samotnie przy ul. Wąskiej.
16.10 ok. godz. 11.30 na ul. Lipowej
w Piotrowicach zatrzymano 37-letniego mieszkańca Polanki Wielkiej, który w
stanie nietrzeźwości kierował samochodem fiat cc.
16.10 ok. godz. 19.30 na terenie jednej
z posesji przy ul. Długiej w Przeciszowie
doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. 49-letni mężczyzna podczas usuwania awarii w swoim samochodzie poniósł
śmierć. Pojazd zsunął się z podnośnika i
przygniótł leżącego pod nim właściciela.
21.10 ok. godz. 9.20 w Przeciszowie na
ul. Kolonia kierujący samochodem m-ki
hyundai 61-letni mieszkaniec Grojca z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze
a następnie uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku tego zdarzenia kierujący
poniósł śmierć na miejscu.
30.10 na ul. Długiej w Przeciszowie
został zatrzymany 26-letni mieszkaniec

Polanki Wielkiej, który w stanie nietrzeźwym kierował samochodem m-ki hyundai.
31.10 na ul. Stawowej w Przeciszowie
zatrzymano 48-letniego mężczyznę, który w stanie nietrzeźwości kierował samochodem m-ki kia.
06.11 ok. godz. 21.50 na drodze krajowej przebiegającej przez Przeciszów, nietrzeźwy mieszkaniec Oświęcimia kierujący citroenem zjechał na lewy pas drogi
doprowadzając do czołowego zderzenia
z samochodem polonez. Obaj kierowcy z
obrażeniami ciała trafili do szpitala.
08.11 personel jednego ze sklepów
samoobsługowych w Przeciszowie podejrzewał, że dwaj dwudziestokilkuletni
mieszkańcy Przeciszowa dokonali kradzieży kilku puszek piwa. Potwierdził to zapis
monitoringu w sklepie. W toku czynności policjanci ustalili ponadto, że jeden ze
sprawców w drodze do sklepu kierował
motorowerem po wcześniejszym wypiciu
kilku piw. Wobec tego wszczęto przeciwko
niemu również postępowanie za ten czyn.
15.11 późnym popołudniem doszło
do pożaru budynku mieszkalnego na terenie kolejowym w Przeciszowie. O umyślne
podpalenie lub przypadkowe zaprószenie
ognia podejrzani są mężczyźni – mieszkańcy Przeciszowa, którzy zorganizowali
sobie tam pijacką imprezę.

Czekamy na pytania na w/w temat.
Odpowiedzi zostaną udzielone zgłaszającemu indywidualnie oraz opublikowane w najbliższym wydaniu „Wieści Gminy
Przeciszów” .
Jan Kajdas
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Jubileusze małżeńskie

Jak co roku w gminie Przeciszów, 12 października
w restauracji „Onyx” w Przeciszowie odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszy 50-lecia i 60-lecia pożycia
małżeńskiego. Uroczystego wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dokonał wójt gminy Przeciszów Józef Klimczyk
wraz z przewodniczącym Rady Gminy Przeciszów
Franciszkiem Frączkiem.
Medalami zostali uhonorowani: Helena i Jan
Bratek, Janina i Edward Cygan, Jan i Teresa Cisowscy, Józefa i Józef Dominiec, Władysława i Tadeusz
Jakubczyk, Lucyna i Ignacy Kajdas, Stanisława i Franciszek Kolasa, Elżbieta i Stanisław Kozłowscy, Maria i
Józef Kościelnik, Anna i Tadeusz Molenda, Krystyna
i Stanisław Momot, Zofia i Tadeusz Nachajscy, Anna
i Czesław Partyka, Jadwiga i Czesław Skowron, Zofia
i Henryk Kasperek.
Gratulacje z życzeniami z okazji Diamentowych
Godów otrzymały pary małżeńskie:
Janina i Jan Michałek, Władysława i Władysław
Sanak, Stefania i Julian Sanak, Urszula i Piotr Klimczyk,
Janina i Julian Fuczek i Stanisława i Edward Brusik
Uroczystość jubileuszy uświetnił występ pań z
Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowic.

Wszystkim jubilatom życzymy wielu lat w zdrowiu i pomyślności we
wspólnym dalszym życiu.

Czasopismo mieszkańców Gminy Przeciszów
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