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Wesołych Świąt. Zdrowia, szczęścia, 
humoru dobrego, 

a przy tym wszystkim stołu bogatego. 
Mokrego dyngusa, smacznego jajka, 

i niech te święta będą jak bajka.
Obfitych łask i błogosławieństw od 

Chrystusa Zmartwychwstałego oraz 
pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych 

z radosnym „Alleluja”,
życzą wszystkim Mieszkańcom gminy 

Przeciszów:

Józef Klimczyk, wójt gminy Przeciszów,
Franciszek Frączek, przewodniczący Rady Gmi-

ny Przeciszów,
redakcja kwartalnika „Wieści Gminy Przeciszów”

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeciszowie wzbo-
gaciła się ostatnio o nowoczesny wóz strażacki, przeznaczony do 
działań gaśniczych, jak i ratownictwa technicznego. Został on 
zakupiony za cenę 120 tys. zł, przy dofinansowaniu z budżetu 
gminy w wysokości 100 tys. zł (resztę kwoty pokryło OSP). Dzięki 
podjętej decyzji strażacy z Przeciszowa będą mogli skuteczniej 
walczyć z niebezpiecznym żywiołem oraz nieść pomoc poszko-
dowanym w wypadkach na drogach czy na skutek katastrof.

Nowy nabytek to samochód GBA RT, który dzięki wyposaże-
niu będzie brał udział w działaniach gaśniczych oraz ratownic-
twa technicznego. Wóz strażacki został zakupiony bez osprzętu, 
który przełożono z dwóch innych samochodów – gaśniczego i 
ratownictwa technicznego. Są nimi wysłużony mercedes z 1997 
roku oraz volkswagen T4 z 1993 roku.

Podwozie auta wyprodukowane przez renault w roku 1997 
jest, wg zapewnień, po nie dużym przebiegu - 25.000 km. Samo-
chód jeździł zagranicą w klasztorze i służył do przewożenia 
żywności.

Kabina wraz z zabudową samochodu została przebudowana 
wg potrzeb naszej jednostki przez firmę z Morawicy. Dzięki tym 
zabiegom nasza gmina dysponuje dobrej klasy samochodem, 
który z pewnością nie raz zda egzamin.

Nowy wóz strażacki, którym może się poruszać siedem osób, 
posiada w standardzie: zbiorniki na wodę 1.500 litrów, na środek 
pianotwórczy 150 litrów, autopompę o wydajności 2400 l/min., 
trzy piły (dwie do cięcia drzewa, jedną do cięcia betonu i stali), 
agregat prądotwórczy, maszty oświetleniowe, elementy zabez-
pieczenia miejsca zdarzenia - pachołki drogowe, taśmy ostrze-
gawcze, napisy, płotek rozstawny. Z kolei na wyposażeniu gaśni-
czym znajdują się: węże tłoczne i ssawne, prądownice i typowy 
osprzęt do gaszenia pożarów. Z zakresu ratownictwa drogowe-
go samochód został wyposażony w: nożyco-rozpieracze, deskę 
ortopedyczną, szyny Kramera i torbę medyczną.

- Ten samochód był niesamowicie nam potrzebny. W efekcie 
połączono dwa samochody w jeden. Teraz wystarczy, że wyjedzie 
jedno auto, dzięki czemu zmniejszyła się obsługa z 9 osób do 7. Jest 
to samochód pierwszego wyjazdu. Znajduje się na nim wszystko to, 
co jest potrzebne, aby podjąć natychmiastowe działania – zaznaczył 
Marcin Wójcik, zastępca naczelnika OSP w Przeciszowie.

Obecnie na wyposażeniu OSP w Przeciszowie znajdują się 
trzy samochody. Dwa gaśnicze, przy czym jeden jest zarazem 
gaśniczym i ratownictwa technicznego oraz samochód opera-
cyjny. Wóz gaśniczy to jelcz, może transportować dużo wody i 
jest wsparciem dla nowego nabytku. Z kolei volkswagen T4 to 
samochód operacyjny, który kiedyś pełnił funkcję auta wspar-
cia technicznego.

W 2009 roku OSP w Przeciszowie wyjeżdżało 49 razy, przy 
czym głównie do pożarów stodół oraz do nielicznych wypad-
ków drogowych.

(ryt)

Nowy wóz strażacki
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Nasza gmina rozstrzygnęła przetarg 
na przebudowę drogi gminnej, ulicy 
Szkolnej, prowadzącej do Zespołu Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych im. I. Fika w 
Przeciszowie. To zadanie drogowe wyko-
na firma Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wo-Mostowych w Wadowicach Sp. z o. o. 
Inwestycja, której koszt wyniesie 85 075 zł 
będzie polegać na remoncie drogi dojaz-
dowej do szkoły.

***
Przeciszów jest zainteresowany konty-

nuacją realizacji wraz z powiatem oświę-
cimskim inwestycji drogowych. Gmina 
wystąpiła do Zarządu Powiatu w Oświęci-
miu z propozycją przebudowy kolejnego 
odcinka ulicy Andrychowskiej w Piotro-
wicach na długości 270 mb. Na ten cel w 
budżecie gminnym zarezerwowano 200 
tys. zł. Podobnie rzecz się ma z kontynu-
acją budowy chodnika przy drodze powia-
towej na Podlesiu. W tym przypadku prze-
widziano również 200 tys. zł.

***
Wykonano dokumentację techniczną, 

obejmującą budowę muszli koncertowej 
w pobliżu stadionu Przeciszovii. Jeszcze 
w marcu gmina wystąpi do starostwa w 
Oświęcimiu o wydanie pozwolenia na 
budowę. Na pokrycie kosztów realizacji 
inwestycji mają być przeznaczone środki 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” (247 
tys. zł) oraz z budżetu gminy 200 tys. zł. 
Jest także szansa na zakup trybun dla 153 
osób, o które zwrócili się kibice. Być może 
potrzebne pieniądze uda się pozyskać z 
Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w 
ramach programu Orlik Plus.

***
Sporządzono dokumentację na budo-

wę parkingu w pobliżu przedszkola przy 
ulicy Szkolnej w Przeciszowie. Realizacja 
tego zadania będzie możliwa dzięki pozy-
skanym środkom.

W tym roku Piotrowice mogą liczyć 
na termomodernizację remizy strażac-
kiej i ośrodka zdrowia. W planach zna-
lazło się docieplenie z zewnątrz obu 
budynków styropianem i położenie tyn-
ku akrylowego.

***
Do Urzędu Marszałkowskiego w Kra-

kowie złożono wniosek o dofinansowanie 
modernizacji ujęć wody w naszej gminie. 
Kosztorys zadania opiewa na kwotę 9 mln 
zł i dotyczy częściowej wymiany wodocią-
gów na ulicy Długiej oraz modernizacji 
ujęć stacji wody. 11 marca Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego zatwierdził osta-
teczną listę rankingową operacji zakwali-
fikowanych do współfinansowania, wśród 
których znalazł się wniosek złożony przez 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Przeciszowie. 

(ryt)

Przed nami kanalizacja
Na połowę kwietnia zaplanowano podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Krakowie a gminą Przeciszów w sprawie dofinansowania budowy trzeciego etapu kanalizacji sanitarnej 
naszej miejscowości. 

Przedstawiciele gmin, które otrzymały promesę na dofinansowanie 
budowy kanalizacji.

Oświęcimską, Krakowską, część Topolowej jak również Starą 
Drogę. Odbiorcami nowej sieci kanalizacyjnej będą dwa tysiące 
mieszkańców. Już po zakończeniu tego etapu przedsięwzięcia 
aż 45 proc. naszej gminy będzie już skanalizowanej. Przetarg na 
wykonanie tej dwuletniej inwestycji zostanie ogłoszony w kwiet-
niu i dopiero po jego rozstrzygnięciu będzie można mówić już 
konkretnie o kosztach tego ważnego zadania. Gmina Przeci-
szów zaplanowała zaciągnięcie kredytu w wysokości 2,5 mln zł 
na pokrycie brakującej części kwoty.

- Na dziś nie mamy jako gmina długów i dzięki temu możemy się 
bezpiecznie zadłużyć na budowę kanalizacji. Przed nami stoją otwo-
rem drzwi na realizację naszych potrzeb – dodaje wójt Przeciszowa. 

(ryt)

Dzięki długotrwałym staraniom wójta Józefa Klimczyka i 
odwoływaniu się od niesłusznej decyzji, gmina Przeciszów otrzy-
mała promesę od Ministerstwa Środowiska na dofinansowanie z 
Funduszu Spójności wniosku na „Budowę kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gmin Przeciszów i Polanka Wielka”. Ogółem przyznano 
kwotę dofinansowania w wysokości 13 mln 600 tys. zł do inwe-
stycji, której koszt oszacowano na ok. 20 mln zł.

- To wielki nasz sukces, gdyż jesteśmy drugą gminą w powiecie 
oświęcimskim, po Chełmku, której udało się uzyskać dofinansowanie 
do tak ważnego zadania inwestycyjnego, jak budowa kanalizacji. 
Promesa oznacza, że zostaliśmy wytypowani przez ministerstwo do 
otrzymania dofinansowania na budowę kanalizacji. We wniosku, 
który złożyliśmy, Przeciszów, obok Polanki Wielkiej, był gminą wio-
dącą. Bardzo ważny krok został uczyniony, ponieważ wykonanie 
trzeciego etapu kanalizacji otwiera drogę do inwestycji dla Piotro-
wic i Polanki Wielkiej. Kanalizacja była i jest dla nas priorytetem i z 
tej decyzji bardzo sie cieszymy – zaakcentował wójt Józef Klimczyk.

Przeciszów został wybrany do realizacji zadania - w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priory-
tetowa I gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1  gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM - z gru-
py siedmiu gmin. Wśród nich znalazły się: Żabno, Wierzchosła-
wice, Skawina, Maków Podhalański, Nowy Targ, Kęty, Przeciszów.

Projekt obejmuję budowę kanalizacji sanitarnej na terenie 
Przeciszowa (17 km) oraz Polanki Wielkiej (7 km), wraz z budo-
wą 11 przepompowni ścieków. W efekcie zrealizowanych prac 
zostanie przyłączonych do sieci 479 budynków.

Przed nami do wykonania trzeci etap kanalizacji gminy Prze-
ciszów. To ważne zadanie inwestycyjne obejmie ulice: Długą, 
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HAK po raz XXIV

Pewnego razu na Dzikim Zachodzie...
Kowbojskie buty miarowo wystukują rytm, gdy po schodach wspinam się do 

mojego mieszkania. Ostrogi zdają się niemal krzesać iskry, gdy nieopatrz-
nie zawadzam nimi o stopnie. A chociaż wracam z biwaku nie bluzę harcerską 
mam na sobie lecz zwykłą koszulę i nie krzyż harcerski zdobi moją pierś lecz 
gwiazda szeryfa. Gdy przestępuję próg swego pokoju wiem już, że nie mogę 
zwlekać z napisaniem tego artykułu. 

Przed komputerem siadam chwilę 
po zrzuceniu plecaka, zdawałoby się, że 
jeszcze czując w powietrzu unoszący się 
zapach prochu. Woń to zresztą urojona, 
bowiem chociaż na biwaku, z którego 
powróciłem kowbojów i Indian było bez 
liku, żaden jednak nie posiadał prawdzi-
wej broni. Mimo to jednak było tak dziko, 
jak może być tylko na Dzikim Zachodzie. I 
tak niezwykle, jak niezwykle bawić mogą 
się tylko harcerze.

Harcerskie Artystyczne Konfrontacje 
mają już bardzo długą tradycję. Dobit-
nie świadczy o tym numer widniejący 
przy tegorocznej edycji - XXIV. Doskona-
le pamiętam czasy swojego dzieciństwa, 
gdy najpierw, jeszcze nie należąc do ZHP, 
podziwiałem występy harcerzy z widow-
ni by następnie, już jako zuch, rozpocząć 
walkę o pierwsze laury, tak indywidualne 
jak i drużynowe. Od tej pory HAK stał się 
nieodłączną częścią mej harcerskiej przy-
gody. Z zainteresowaniem i zaangażo-
waniem obserwowałem jego zmiany, te 
lepsze jak i trochę gorsze lata. Z uwagą 
śledziłem, jak z jego organizacją poradzą 
sobie kolejne drużyny. Bowiem po począt-
kowych latach, gdy monopol na Harcer-
skie Artystyczne Konfrontacje przypadł 
Zatorowi, impreza odwiedziła Graboszy-
ce, Smolice oraz, od XXI edycji, Przeciszów.

Ci, którzy regularnie czytali relacje z 
kolejnych biwaków z pewnością pamięta-
ją, że od pewnego czasu HAK zaczął cho-
rować na śmiertelną wręcz chorobę. Licz-
ba drużyn, jaka brała w nim udział mocno 

się skurczyła. Był to z jednej strony efekt 
obserwowanej zarówno w najbliższym 
naszym otoczeniu jak i w skali całej Polski 
tendencji odchodzenia młodzieży od ZHP 
a z drugiej niska aktywność, jaką wykazy-
wały nasze drużyny poza hufcem. Trud-
no było przyciągnąć do flagowej imprezy 
Hufca Zator, harcerzy z innych miejsco-
wości, gdy sami nie zjawialiśmy się na ich 
biwakach. Wydawało się, że imprezie rze-
czywiście grozi upadek. 

Problemy zaczęły nękać także nasz 
hufiec, z powodu malejącej liczby drużyn 
konieczne stało się jego połączenie z jed-
nym z sąsiednich. Wybór padł na Wadowi-
ce. W konsekwencji tych wydarzeń tego-
roczny przegląd artystyczny miał odbyć 
się już w zdecydowanie powiększonym 
gronie drużyn. Jak odbiło się to na opisy-
wanej przeze mnie imprezie? Na to pyta-
nie odpowiem już teraz - zdecydowa-
nie pozytywnie! I w takim właśnie tonie, 
pozytywnym a momentami wręcz hurra-
optymistycznym, przedstawię Wam, dro-
dzy czytelnicy, relację z XXIV Harcerskich 
Artystycznych Konfrontacji.

Podobnie jak dwa lata temu, tego-
roczny HAK odbywał się w Przeciszowie. 
Drużyny, które w dniach 19-20 luty 2010 
roku zaszczyciły nas swoją obecnością 
biwakowały w Zespole Szkół Podstawo-
wo-Gimnazjalnych w Przeciszowie-Podle-
siu, przeglądy artystyczne miały miejsce w 
Domu Kultury.

Zatem pod względem umiejscowienia 
opisywanego przeze mnie biwaku analo-

gia do lat poprzednich jest pełna. Na tym 
jednak podobieństwa nieomalże się koń-
czą. Albowiem w tym roku, dzięki obecno-
ści na Harcerskich Artystycznych Konfron-
tacjach wielu drużyn z hufca Wadowice 
impreza zyskała bardzo dużo, zarówno na 
rozmachu jak i na atrakcyjności występów 
artystycznych.

Ogółem 22 drużyny i ponad 250 
uczestników stworzyło niezapomniane 
widowisko, które z pewnością na stałe 
zapisze się w historii naszych harcerskich 
przygód. Dodajmy w tym miejscu, że kli-
mat imprezy był rodem z najlepszych 
westernów, ponieważ tegoroczny HAK 
odbywał się właśnie pod hasłem Dzikie-
go Zachodu.

Imponujący był już sam początek 
biwaku, gdy po przyjeździe wszystkich 
harcerzy miał miejsce apel inauguracyjny. 
Drużyny z trudem zmieściły się w obszer-
nej sali gimnastycznej a dodajmy do tego, 
że druhny i druhowie dla oszczędności 
miejsca ustawiani byli czwórkami! Cze-
goś podobnego jeszcze w historii HAK-a 
nie widziałem. Zaskoczony i bodaj czy nie 
wzruszony obecnością takiej liczby har-
cerzy z hufca Wadowice był nawet sam 
komendant, harcmistrz Marcin Homel. 

Ja sam, jako oboźny tego biwaku, z 
ogromnym zaciekawieniem przypatry-
wałem się nowym twarzom, nieznanym 
mi jeszcze bliżej zuchom, druhnom i 
druhom. Zastanawiałem się, jakiż nieba-
wem spektakl odbędzie się przed moimi 
oczami, gdy już wszyscy przeniosą się do 
Domu Kultury i rozpoczną występy. Póki 
co w gromkim „Czuwaj!”, jakim harcerze 
odpowiedzieli na zawołanie komendan-
ta biwaku przewodnika Rafała Smurzyń-
skiego, z łatwością dało się wyczuć zapał 
i energię, przed mającym nadejść już nie-
bawem przeglądem artystycznym. Spo-
dziewałem się zatem świetnych, pełnych 
emocji i sportowej rywalizacji występów. 
Intuicja, klasycznie już, nie zawiodła mnie.

Według pierwotnych planów festiwal 
miał się odbyć w godzinach 17:30-23:30. 
Już w tak zarysowanych ramach czaso-
wych widać, że miał to być wyjątkowo dłu-
gi przegląd. Rzeczywistość szybko jednak 
zweryfikowała nasze założenia, wydłuża-
jąc całe przedsięwzięcie o ponad godzinę! 
Przy tak dużej liczbie drużyn i czterech 
kategoriach (piosenka grupowa harcer-
ska, piosenka grupowa country, taniec, 
piosenka w duecie damsko-męskim), w 
jakich one występowały, poślizgu moż-
na było się spodziewać. Zarazem jest to 
nauczka na przyszłość. Być może lepszym 
rozwiązaniem byłoby wydłużenie biwaku 
o jeden dzień oraz rozbicie występów na 
dwa bloki. W tegorocznym wydaniu zmę-
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już nawet najbardziej wytrwali. Przekona-
ny jednak jestem, że nikt nie narzekał na 
nudę, albowiem poziom przygotowania 
harcerzy był imponujący. 

Z występami drużyn, dla których był 
to pierwszy kontakt z Harcerskim Arty-
stycznymi Konfrontacjami wiązałem duże 
nadzieje. W serce me jednak wkradała się 
także raz za razem obawa, jak też poradzą 
sobie one na nowym dla nich przeglą-
dzie. Na szczęście wątpliwości me szybko 
zostały rozwiane. Drużyny przyjezdne już 
pierwszymi występami udowodniły, że są 
do festiwalu świetnie przygotowane oraz, 
że oglądanie i słuchanie ich będzie praw-
dziwą przyjemnością. 

Uczestnicy biwaku należący do wszyst-
kich pionów, poczynając na zuchach a na 
wędrownikach kończąc, rozbawili nas set-
nie. Trudno było nie uśmiechnąć się słu-
chając „Wyliczanki na pobudkę” w wyko-
naniu 3 Gromady Zuchowej Ekoludki czy 
też patrząc na tańczące Wesołe Promyki 
z Przeciszowa. Już najmłodsi członkowie 
ZHP pokazali, jaki poziom powinien mieć 
przegląd - bardzo wysoki! Na szczęście 
starsze koleżanki i starsi koledzy w niczym 
im nie ustępowali! Wszystkie drużyny mia-
ły choćby jeden przebłysk geniuszu, jak 
np. niedoceniony przez jury „Rawhide” w 
wykonaniu 1DW Jedyni,  „Druhno daj się 
pocałować” 1WPDH „Wagabunda”, fanta-
styczny „Słoń” duetu z 6 DSTH Dioryt czy 
„Zostanie tyle gór” 3 DW Altair. A to tylko 
wierzchołek góry lodowej, jaką tworzyły 
wszystkie występy! Nie sposób choćby 
krótko wspomnieć o wkładzie artystycz-
nym wszystkich drużyn w festiwal. Każda 
z nich dała z siebie wszystko co najlep-
sze, każda zasługuje na podobnie wielkie 
brawa i słowa uznania. Najlepsi natomiast 
wykonawcy mieli okazję zaprezentować 
się raz jeszcze kolejnego dnia, na koncer-
cie galowym. 

Jednej tylko drużynie poświęcę wię-
cej miejsca i oddzielny akapit, bowiem 
moim zdaniem w pełni na to zasłużyła. 
Fantastycznie swój udział zarówno w prze-
glądzie artystycznym jak i całym biwaku 
zaznaczyła 3DSTH Huraggan (pamiętajmy 
o poprawnej wymowie nazwy, członkowie 
drużyny są bardzo wyczuleni na podwójne 
„g” i nie zgadzają się na żadne półśrodki 
w tej materii). Wszystkie ich występy cha-
rakteryzowała oryginalność i staranność 
wykonania (za co w nagrodę dwukrotnie 
mieli okazję zaprezentować się na galów-
ce), oglądając z kolei poczynania koleża-
nek i kolegów żywiołowo dopingowali, 
będąc prawdziwym motorem napędo-
wym całej publiczności. Podobnie wyglą-
dał ich udział w biwaku poza festiwalem. 

Zawsze chętni do zabawy, pomocy, peł-
ni energii i harcerskiego zapału - to cały 
Huraggan. Z niecierpliwością czekam na 
kolejne zloty i biwaki z ich udziałem. A 
pozostałe drużyny nakłaniam do brania z 
nich przykładu. Nie twierdzę absolutnie, 
że reszcie uczestników mam cokolwiek 
do zarzucenia względem harcerskiego 
rzemiosła. Ze wszystkimi zuchami, druh-
nami i druhami bawiliśmy się wyśmie-
nicie. Jednakże Huraggan w swej pasji i 
bezpretensjonalnej radości czerpanej z 
uczestnictwa w biwaku wybił się ponad 
resztę, osiągnął wyższy poziom. Dla mnie 
pośród rzeszy bardzo dobrych lub nawet 
znakomitych rzemieślników, członkowie 
Huragganu byli kimś więcej - prawdziwy-
mi artystami. Do perfekcji jaką zaprezen-
towali z przyjemnością sam będę dążyć. 

Spośród wszystkich prezentujących 
się tak znakomicie na przeglądzie gro-
mad oraz drużyn trzeba było jednak wyło-
nić zwycięzców. W klasyfikacji generalnej 
pierwsze miejsca zdobyli: w pionie gro-
mad zuchowych 2GZ Wesołe Promyki; 
wśród harcerzy 5DH Nasze ZOO; w pionie 
drużyn starszoharcerskich oraz wędrowni-
czych 6DSTH Dioryt. Gratulacje!

Mimo świetnych występów i fanta-
stycznej atmosfery, jaką harcerze stwo-
rzyli w trakcie ich trwania, mimo tak licz-
nego udziału drużyn w biwaku, mimo w 
końcu bardzo dobrej organizacji, jaką opi-
sywana impreza mogła się poszczycić od 
początku do końca jej trwania nie można 
powiedzieć, że XXIV HAK zupełnie ustrzegł 
się błędów. 

Skrócenie w tym roku Harcerskich 
Artystycznych Konfrontacji z trzech do 
dwóch dni pociągnęło za sobą pewne 
nieprzyjemne konsekwencje. O bardzo 
długim przeglądzie artystycznym już 
wspominałem. Drugim mankamentem, 
przynajmniej z mojego punktu widze-
nia, było obracanie się całej imprezy w 
zasadzie tylko i wyłącznie wokół festiwa-
lu. Zuchy i harcerze albo przygotowali się 
do występów, albo też prezentowali swe 
umiejętności artystyczne, najpierw na 
przeglądzie w piątek a następnie na kon-
cercie galowym w sobotę. Zabrakło czasu 
na lepszą integrację drużyn, nie odbył się 
kominek ani pląsowisko. Wizytówką HAK
-a były też w latach ubiegłych gry nocne. 
Z jednej strony to dobrze, że uczestnicy 
nie mieli czasu się nudzić, ciągle byli w 
ruchu, z drugiej jednak niezwykle był-
bym rad, gdybym miał większą możliwość 
zapoznania się z nowymi koleżankami i 
kolegami. Zostać wybranym w „Zróbmy 
kółka dwa” spośród 250 uczestników? Z 
pewnością wrażenie to byłoby bezcen-
ne. W moim osobistym odczuciu kolejny 

HAK winien wrócić do swej trzydniowej 
formuły. Dałoby to organizatorom szan-
se na jeszcze większe wykazanie się, cie-
kawsze zaplanowanie czasu. A że za orga-
nizację odpowiadają drużyny „Jedyni” 
oraz „Wagabunda” jestem przekonany, że 
świetnie sobie poradzą.

W podsumowaniu muszę jednak z 
przyjemnością napisać, że XXIV HAK był 
jednym z najlepszych, w jakich uczestni-
czyłem. Połączenie Hufca Zator z Wado-
wicami wyszło tej imprezie zdecydowa-
nie na dobre. Jakże miło było oglądać na 
scenie coraz to nowe drużyny, być zaska-
kiwanym ich występami! Jakże radowa-
ło się serce, gdy jako oboźny przyjmo-
wałem raporty nie od kilku lecz ponad 
dwudziestu drużynowych! Ten pierwszy 
kontakt z nowymi koleżankami i kole-
gami z Hufca Wadowice zapamiętam z 
pewnością na zawsze. A harcerska pasja, 
jaką u nich zaobserwowałem, na pewno 
przyciągnie mnie do imprez przez nich 
organizowanych.

Hufiec Zator przestał istnieć i wraz 
z tym wydarzeniem zamknięty został 
pewien rozdział mojej harcerskiej przygo-
dy. Jaki będzie kolejny? XXIV HAK odpo-
wiedział mi na to pytanie. Wraz z hufcem 
Wadowice ja oraz moje koleżanki i kole-
dzy wkraczamy na ścieżki nowej, fascy-
nującej wędrówki! Zaczęło się świetnie 
a mam nieodparte wrażenie, że będzie 
jeszcze tylko lepiej. Druhu komendancie 
Marcinie - prowadź! I do zobaczenia na 
XXV HAKu. Mam nadzieję, że tym razem 
będzie nas ponad 300!

Na koniec pragnę jeszcze zamie-
ścić podziękowania dla osób, bez 
których organizacja tej imprezy nie 
byłaby możliwa:
- Pani dyrektor Zespołu Szkół Pod-

stawowo- Gimnazjalnych w Prze-
ciszowie- Podlesiu mgr inż. Marii 
Kajdas za umożliwienie organizacji 
biwaku na terenie szkoły;

- Urzędowi Gminy Przeciszów za udo-
stępnienie Domu Kultury w Prze-
ciszowie na przegląd artystyczny 
oraz koncert galowy;

- państwu Ewie i Adamowi Kaźni-
ca, Magdalenie Baranowskiej, 
Edycie Wasik oraz Piotrowi Bar-
tusiowi za pomoc w kwestiach 
organizacyjnych;

- członkom jury- Nataszy Kajdas-
Kimak, Iwonie Bernaś, Halinie Czer-
wiec i Zofii Kała za wytrwałe oglą-
danie oraz ocenianie wszystkich 
występów.

Dla nich wszystkich głośne „Czuj 
czuj! Czuwaj!”

H.O. Karol Gach
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Anna Kot – mieszka we Włosieni-
cy, a urodziła się w Oświęcimiu. Mężat-
ka, ma trójkę dzieci: syn 21 lat, córka 17 
i najmłodszy syn 8 lat. Jej kariera zawo-
dowa rozpoczęła się w Przeciszowie. W 
1991 roku rozpoczęła pracę na stano-
wisku aspiranta pracy socjalnej Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od 
1993 roku była pełniącym obowiąz-
ki kierownika, a w 1995 roku została 
powołana na stanowisko kierownika 
GOPS. Ukończyła studium pracowni-
ków służb społecznych w Katowicach 
i zdobyła tytuł pracownika socjalnego. 
W latach 2005-2008 studiowała w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Oświęcimiu na kierunku Zarządza-
nie Administracją Publiczną. Obecnie 
kontynuuje naukę na kierunku Zarzą-
dzanie Kadrami Przedsiębiorstwa na 
AGH w Krakowie. Mało czasu zostaje jej 
na hobby, ale lubi czytać książki, prasę 
oraz oglądać dobre filmy. 

Nie dawać ryby, ale wędkę
Wywiad z Anną Kot, kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie
- Dlaczego właśnie praca socjalna? 

Co sprawiło, że zajęła się Pani właśnie 
tą profesją?

Powiem szczerze, że był to zbieg oko-
liczności, dziwny przypadek. Po ukończo-
nym liceum w roku 1991, byłam zareje-
strowana w Rejonowym Urzędzie Pracy 
w Oświęcimiu jako bezrobotna. Tam ofe-
rowano różnego rodzaju szkolenia i mię-
dzy innymi kurs opiekuna społecznego. 
Zapisałam się na ten kurs i w międzyczasie 
dowiedziałam się, że jest w Przeciszowie 
wolne miejsce pracy właśnie na podob-
ne, zbliżone stanowisko. Przyjechałam 
na rozmowę do GOPS i zostałam przyję-
ta do pracy na stanowisko aspiranta pra-
cy socjalnej. Tak się zaczęła moja kariera. 
Lubię ten profil pracy i nigdy nie myślałam 
o zmianie zatrudnienia. To co robię bardzo 
mi się podoba.

- Czy w pomocy innym ludziom 
widzi Pani drogę swego życia?

Myślę, że tak. Wydaje mi się, że speł-
niam się zawodowo i pomagam ludziom 
jak najlepiej potrafię, oczywiście robi to 
cały ośrodek. Stykamy się z różnymi pro-
blemami, ale pomagamy najlepiej, jak 
potrafimy. Przede wszystkim zmienia się 
profil pomocy społecznej. To już nie jest 
to, co zastałam w 1991 roku. Pomoc spo-
łeczna ograniczała się wówczas do spo-
rządzania wywiadu środowiskowego i 
na jego podstawie wydawano decyzję o 
udzieleniu bądź nie pomocy społecznej. 
Była to przede wszystkim pomoc finan-
sowa. Teraz charakter naszej pracy zmie-
nia się, gdyż istnieje tendencja, aby nie 
dawać ryby, ale wędkę. Osoby mają wie-
dzieć, że dostają pomoc, ale coś od siebie 
muszą w zamian dać. Teraz na przykład 
realizujemy od września 2008 roku pro-
gram współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego „Czas na aktyw-
ność. Program aktywizacji zawodowej i 
społecznej mieszkańców gminy Przeci-
szów”. Dzięki niemu jesteśmy nastawie-
ni na aktywność społeczną mieszkańców 
naszej gminy. Przede wszystkim aktywi-
zujemy ludzi, tak aby zdobyli oni nowe 
doświadczenia zawodowe, które pomo-
gą im znaleźć nowy zawód i pracę oraz 
prawidłowo funkcjonować w środowisku.

- Czy to się udaje. Ile osób jest obję-
tych programem?

W 2008 roku był realizowany pilota-
żowy program. Tą formą pomocy było 
objętych tylko trzech mieszkańców gmi-
ny, którzy zostali przeszkoleni i uzyskali 
kwalifikacje, aby być opiekunem społecz-

nym, czyli osobą pomagającą osobom 
starszym, chorym. Nie ukrywam, że te 
osoby nie pracują zawodowo, ale w razie 
potrzeby istnieje szansa, że w pierwszej 
kolejności znajdą zatrudnienie. W roku 
2009 przeszkoliliśmy 10 osób. Były to 
kobiety bezrobotne, które przeszły kursy 
m.in.: kucharz małej gastronomi, własna 
działalność gospodarcza. Te działania były 
ukierunkowane na aktywizację osób, któ-
re nigdy nie pracowały zawodowo. Trzy z 
nich podjęły pracę. Od 2010 roku będzie-
my realizować trzyletni program operacyj-
ny, również związany z kapitałem ludzkim. 
Dotyczy on przede wszystkim aktywizacji 
społecznej. W jego ramach odchodzimy 
od kursów zawodowych, organizowa-
nych przez PUP w Oświęcimiu, a stawiamy 
na aktywizację społeczną. W trakcie jego 
realizacji zaktywizujemy 45 osób. Rekru-
tacja jeszcze trwa.

- Na czym polega aktywizacja spo-
łeczna mieszkańców gminy Przeciszów?

Polega ona przede wszystkim na 
świadczeniu im pomocy w odnajdywaniu 
się w środowisku. Dzięki wykonanej pracy 
aktywizującej i pobudzającej do działania, 
wielu z nich poradzi sobie w napisaniu CV, 
podania o pracę oraz będzie wiedziało jak 
należy rozmawiać z przyszłym pracodaw-
cą, czy na przykład jak się ubrać na taka 
rozmowę.

- Co jeszcze prócz tego programu 
jest, lub będzie realizowane przez ośro-
dek? Mam na myśli te najważniejsze 
zagadnienia.

Pomoc społeczna współcześnie pole-
ga nie tylko na przyznawaniu pomocy 
społecznej, ale przede wszystkim na roz-
wiązywaniu problemów. Są to problemy 
natury psychologicznej, prawnej. Mamy 
dużo zgłoszeń dotyczących przemocy w 
rodzinie, alkoholizmu. Dawniej tych pro-
blemów było mniej, ale tylko dlatego, że 
wiele osób się wstydziło; teraz świado-
mość jest znacznie szersza. Wiele osób 
przychodzi do nas z prośbą o konkret-
ną pomoc. Oczywiście udzielamy wielu 
porad, choć nie jesteśmy w stanie wszyst-
kich problemów rozwiązać. W wielu przy-
padkach prosimy o pomoc Powiatowy 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświę-
cimiu, kontaktujemy sie z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

- Ile osób jest objętych działalno-
ścią ośrodka na terenie naszej gminy i 
z czym jest najwięcej problemów?

Około 300 rodzin korzysta z pomo-
cy ośrodka. Najwięcej problemów zwią-

zanych jest z ubóstwem. Z tej przyczy-
ny narastają konflikty i rodzą się proble-
my, z którymi rodziny nie potrafią sobie 
poradzić. Znaczny odsetek osób, które 
korzystają z naszej pomocy boryka się z 
problemami bezradności. Bezradność w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
występuje głównie w rodzinach wielo-
dzietnych oraz osób wychowujących 
samotnie dzieci. Oczywiście do tego jesz-
cze dochodzi bezrobocie. Wiele osób szu-
ka pracy i nie może jej znaleźć, choć bywa, 
że jej po prostu nie szuka.

- Czy pamięta Pani interwencję, któ-
ra była szczególna?

Oczywiście. Pamiętam słynną już 
interwencję z lutego 2008 roku, w której 
uczestniczyła Teresa Gałuszka, specjalista 
pracy socjalnej. Wtedy podjęliśmy dzia-
łania w środowisku, gdzie zostało popa-
rzone dziecko.

- Słyszałem, że ośrodek organizu-
je co roku Wigilię dla osób starszych i 
samotnych.
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początku były opory i mieszkańcy naszej 
gminy nie chcieli uczestniczyć w Wigi-
lii. Jednak teraz jest tak dużo chętnych, 
że mamy problem kogo zaprosić. W tym 
przypadku prosimy o pomoc sołtysów, 
którzy są zorientowani w środowisku co 
do mieszkańców sołectw i oczywiście 
korzystamy również z danych, które są w 
posiadaniu Ośrodka. Zaproszenie nie zale-
ży od wieku, gdyż to nie jest dzień seniora. 
Spotkania wigilijne są organizowane od 
1996 roku. W tym, roku w Wigilii dla star-
szych i samotnych brało udział 120 osób. 
To jest w tradycyjnym rozumieniu Wigilia, 
ze swoimi potrawami i obyczajem dziele-
nia opłatkiem.

- W zeszłym roku powstała w Przeci-
szowie świetlica terapeutyczno-wycho-
wawcza. Proszę mi o niej opowiedzieć.

W tej świetlicy są prowadzone zajęcia 
dla dzieci, które mogą tam m.in. odrobić 
zadanie domowe, uzyskać pomoc od pani, 
tam pracującej. W świetlicy są organizo-
wane dla dzieci liczne zabawy. Jest ona 
otwarta po południu. W okresie zimowym 
przebywa w niej ok. piętnastu osób, ale 
podczas wakacji, ferii, dzieci było tak wiele, 
że musieliśmy podzielić je na dwie grupy. 
Świetlica zdaje egzamin i cieszy się spo-
rym zainteresowaniem dzieci i rodziców.

- Jak wygląda finansowanie ośrod-
ka? Czy są potrzeby takie, które nie są 
zaspokajane?

Współpraca z wójtem i Radą Gmi-
ny w Przeciszowie układa się dobrze. W 
większości nasze potrzeby finansowe są 
zaspokajane. W tym względzie nie mamy 
większych problemów. Choć w tym roku 
zdecydowanie mniej otrzymaliśmy środ-
ków na naszą działalność, ale zdajemy 
sobie sprawę, że budżet nie jest z gumy 
i się nie naciągnie. Kryzys, który był w 
zeszłym roku, dotknął nas teraz. Ogółem 

mamy ok. 50 tys. zł mniej na działalność, co 
jest dość poważnym ubytkiem w naszych 
finansach. Potrzeby mamy ogromne: na 
przykład należałoby zatrudnić w ośrodku 
psychologa czy też prawnika którzy słu-
żyliby radą osobom potrzebującym takiej 
pomocy, a którzy nie są w stanie skorzy-
stać z płatnych wizyt u takich specjalistów. 

- Jak Pani widzi przyszłość ośrodka? 
Czy może ona napawać optymizmem, 
biorąc pod uwagę na przykład środki 
finansowe, które można uzyskać z Unii 
Europejskiej?

Mam nadzieję, że w końcu zmieni się 
jednoznacznie profil pomocy społecznej 
i nie będzie to tylko przyznawanie wspar-
cia finansowego i na tym koniec, ale rów-
nież pojawi się możliwość pracy z rodziną 
w kompleksowym zakresie. Należy dać 
pomoc, ale również wymagać. Naszym 
narzędziem w tym przypadku jest kon-
trakt socjalny, który zobowiązuje się do 
pewnych działań, ale tylko wtedy, gdy 
rodzina wyrazi gotowość do określonego 
z góry działania i go zrealizuje. Wywiąza-
nie z tych zadań warunkuje otrzymanie 
pomocy finansowej. Ten kontrakt jest 
wciąż rozwijanym sposobem na współ-
pracę ośrodka z podopiecznymi. Właśnie 
tym kierunku nasza pomoc będzie szła w 
przyszłości.

- Ile rodzin w naszej gminie funkcjo-
nuje w skrajnych warunkach ubóstwa? 
Jakie działania podejmuje ośrodek w 
przypadku ograniczenia niekorzystne-
go zjawiska ubóstwa?

Takich rodzin jest 210. Na pewno nie 
zabezpieczymy wszystkich potrzeb rodzin 
z tym problemem. Nie mamy możliwości 
ani prawnych, ani fizycznych, gdyż środ-
ki jakie posiadamy nie wystarczą do tego 
typu działań. Choć oczywiście staramy się, 
aby rodziny nie żyły w skrajnym ubóstwie. 
Przede wszystkim zapewniamy dzieciom 

obiady w szkołach. W tym przypadku 
wszystkie osoby potrzebujące pomocy 
są nią objęte. Nie ma takiej rodziny, któ-
ra może korzystać z dożywiania w szko-
le, a nie jest nim objęta. W przedszkolu 
jest podobnie. W tym zakresie realizu-
jemy wieloletni program rządowy, więc 
dożywiamy wszystkie dzieci, które tego 
potrzebują. Jeżeli są zaległości w płace-
niu rachunków przez rodziny, to również 
staramy się pokrywać należności. Jest pro-
blem z zakupem opału. Oczywiście my ten 
opał kupujemy, ale mamy kryterium - jed-
na tona węgla dla rodziny. Ma to związek 
oczywiście z ceną opału. Zdajemy sobie 
sprawę, że taka ilość opału nie wystarczy 
na sezon grzewczy, ale nie jesteśmy w 
stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb 
naszych miaszkańców.

- Proszę już na zakończenie przed-
stawić, co jeszcze jest realizowane w 
ośrodku? Oczywiście mam na myśli naj-
ważniejsze przedsięwzięcia.

Od tego roku realizujemy w ośrodku 
Gminy Program Profilaktyki Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Gmin-
ny Program Przeciwdziałania Narkomani. 
Kiedyś były to zadania wykonywane przez 
urząd gminy, ale od stycznia 2010 roku są 
one realizowane przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Przeciszowie. Inną 
sprawą jest przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie. Na terenie naszej gminy została 
powołana do życia koalicja do spraw prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to 
zespół interdyscyplinarny. Współpracuje 
on ze szkołą, policją, jak i osobami, któ-
re się same zgłaszają. Podczas posiedzeń 
omawiamy sprawy rodzin, ustalamy dia-
gnozę, plan pomocy dla rodziny i staramy 
sie pomóc.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka

Nowy unit
Od drugiej połowy grudnia ubiegłe-

go roku znajduje się na wyposażeniu 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Prze-
ciszowie nowoczesny unit stomatolo-
giczny, który zastąpił stare, wysłużone 
urządzenie.

Unit to kompleksowy zestaw wszyst-
kich niezbędnych narzędzi stomatologa 
wraz z wygodnym fotelem dla pacjenta. 

W naszej gminie został zainstalowany 
nowoczesny, wyprodukowany w Szwaj-
carii unit Anthos A3+, który zakupiono 
za kwotę 54 tys. zł, przy dofinansowaniu 
z budżetu gminy w wysokości 50 tys. zł.

Jednak jego zakup, to nie wszystko, 
gdyż należało przystosować gabinet do 

jego pracy. W tym celu umieszczono w 
podłodze zasilanie elektryczne, kanaliza-
cję, doprowadzono wodę oraz łącze inter-
netowe. Miejsce pracy stomatologa zmie-
niło wygląd, co oczywiście musiało koszto-
wać. Ogółem koszt przebudowy gabine-
tu oraz dofinansowanie do zakupionego 

różnych kierunkach. Istnieje także możli-
wość wykonywania zdjęć rentgenowskich, 
ale po przystosowaniu. Stary unit przewie-
ziono i zamontowano w ośrodku w Pio-
trowicach – podkreślił Witold Samulski, 
dyrektor SPZOZ w Przeciszowie.

(ryt)
unitu to kwota 14 tys. 
zł, która została pokry-
ta z budżetu ośrodka.

- Stan tego pomiesz-
c z e n i a  o d p o w i a d a 
dobremu gabinetowi 
w prywatnej klinice, czy 
NZOZ-ie. Komfort pra-
cy jest bardzo wyskoki. 
Wszystko jest sterowa-
ne z pulpitu. Fotel może 
być przemieszczany w 
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Kamil olimpijczykiem
Kamil Szymonik uczeń III klasy gimnazjum Gminnego 

Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotro-
wicach jest finalistą olimpiady przedmiotowej z biologii. 
Podobnie jak jego kolega ze szkoły w Przeciszowie-Po-
dlesiu z bardzo dobrym wynikiem doszedł do konkur-
su w Krakowie, ale niestety konkurencja nie dała szans. 
Pomimo tego, sukces ucznia z Piotrowic, zasługuje na 
szczególną uwagę.

Pierwszy etap konkursu biologicznego organizowanego 
przez  Małopolskie Kuratorium Oświaty miał miejsce w paździer-
niku w szkole w Piotrowicach, a następne w grudniu w Tomicach 
i z początkiem marca w Krakowie. Konkurencja była ogromna a 
pytania z etapu na etap coraz trudniejsze.

- Część pytań była trudniejsza a cześć łatwiejsza, tak jak na każ-
dych testach. Najtrudniejszy oczywiście był etap wojewódzki, bo 
obejmował spory obszar wiedzy. Przystąpiło do niego 164 uczniów 
z całego województwa – mówi olimpijczyk z Piotrowic.

co słychać u cyklistów?
Poniżej prezentujemy cykliczną już informację na temat działalności prze-

ciszowskiego Koła „amatorów dwóch kółek” przez ostatnie trzy miesiące.

16 stycnia Cykliści spotkali się na 
Balu Cyklisty w restauracji „Słowiań-
ska’’ w Brzeszczach. Świetna organiza-
cja, doskonała kuchnia oraz wspaniały 
zespół „Soprano’’ sprawiły, że bawiono się 
do białego rana. Już zamówiono lokal na 
następny rok.

23 stycznia Kulig w Wiśle. Liczna 
grupa naszych członków z Przeciszowa i 
Piotrowic wzięła udział w kuligu w Wiśle 
Czarnem. Mimo siarczystego mrozu kulig 
z pochodniami dostarczył niezapomnia-
nych wrażeń. Gorąca kolacja z góralską 
muzyką u bacy Józka rozgrzały wszyst-
kich. Po drodze zwiedziliśmy skocznię im. 
Adama Małysza.

25 lutego Cykliści spotkali się w Domu 
Kultury w Przeciszowie na podsumowa-
niu ubiegłego roku oraz dokonali wybo-
ru Zarządu Koła w Przeciszowie. Po pod-
sumowaniu ubiegłego roku głos zabrali 
zaproszeni goście. Wójt gminy Józef Klim-
czyk pozytywie ocenił naszą działalność 
jako jedną z największych działających 
organizacji pozarządowych na terenie 
naszej gminy, która propaguje aktywny 

wypoczynek poprzez turystykę rowerową. 
Wójt obiecał świadczyć pomoc w przypad-
ku naszej działalności na ogólnych zasa-
dach tj. przez składanie wniosków na reali-
zację zadań wyznaczonych przez gminę. 
Nakreślił zadania jakie czekają gminę w 
zakresie inwestycji, odniósł się także do 
niżu demograficznego i jego wpływu na 
budżet gminy. Prezes Jerzy Borowczyk 
omówił udział naszych członków w pra-
cach TTR „Cyklista” oraz sposoby pozyski-
wania środków na działalność statutową 
stowarzyszenia. Następnie przystąpiono 
do głosowania, w wyniku którego wybra-
no Zarząd Koła Przeciszów.

Przewodniczącym Zarządu Koła 
Rowerowego TTR „Cyklista” w Przeci-
szowie został Stanisław Całus, zastęp-
cą przewodniczącego Józef Król, skarb-
nikiem została Stanisława Kościelnik, a 
członkiem zarządu Jan Kajdas. Kadencja 
Zarządu trwa dwa lata.

Zebranie zakończył pokaz multime-
dialny,  pokazujący efekty naszej działal-
ności w 2009 roku.

6 marca Cykliści udali się na baseny 
do Bukowiny Tatrzańskiej. Po dotarciu na 
miejsce z pewnymi przygodami uddali się 
błogiemu lenistwu w dwunastu basenach 
bukowińskich term i tu też spotkali kra-
jan. Czas jednak szybko mijał i należało 
zbierać się do „Limby’’ w Poroninie. Sym-
patyczna pani Halinka czekała z praw-
dziwą gorolską kolacją, która wszystkim 
smakowała, a sam zajazd zrobił wraże-
nie. O godz. 20.00 zadowoleni wrócili do 
Przeciszowa.

Przerwę zimową, na którą wpływ mia-
ła długa i mroźna zima, cykliści wykorzy-
stali na pobyt sanatoryjny, inni korzystali 
z basenu i sauny, a byli i tacy którzy kon-
dycję podtrzymywali poprzez marsze 
Nording Walking, na które w dalszym cią-
gu zapraszamy. 

Informacje będziemy podawać do 
publicznej wiadomości na stronach inter-
netowych gminy (www.przeciszow.iap.pl) 
i TTR Cyklista (www.cyklista.com.pl) a tak-
że na tablicach ogłoszeniowych. 

W najbliższym czasie planujemy zor-
ganizować kurs Nording Walking (spacer 
nordycki, nazwany też spacerem z kij-
kami), na który już zapraszamy – zapisy 
i informacje w każdy czwartek o godz. 
17.00 w Domu Kultury w Przeciszowie – 
sala przy bibliotece.            

Kamil Szymonik był przygotowywany do konkursu przedmio-
towego przez nauczycielkę biologii Ewę Kaźnicę. Praca w takim 
przypadku jest niezwykle żmudna i trudna, chociażby dlatego, że 
materiał wykracza daleko poza program gimnazjum, a książek, z 
których należy się przygotować po prostu nie ma.

Na każdym etapie olimpiady obowiązywał test wyboru 
poprawnej odpowiedzi z podanych pytań, choć również były 
zagadnienia otwarte i opisowe. W ostatnim etapie należało 
dodatkowo opanować dźwięki ptaków i poprawnie je rozpo-
znawać. Najlepsza czterdziestka uczniów z etapu krakowskiego 
została laureatami olimpiady. W nagrodę otrzymają maksymalną 
ilość punktów na teście matematyczno-przyrodniczym podczas 
egzaminu do szkoły ponadgimnazjalnej. 

- Od dzieciństwa lubiłem poznawać przyrodę i oglądać progra-
my o tematyce przyrodniczej. Czasami obserwuję ptaki na stawach 
i badam ich obyczaje. Najwięcej mamy ptaków wodnych. Są to: kor-
morany, czaple białe, łyski, perkozy. Interesuję się przede wszystkim 
biologią, ale także geografią, historią i językiem polskim – dodaje 
Kamil, który planuje kontynuować naukę w salezjańskim liceum 
w klasie o profilu biologiczno-chemicznym.

Na tamat Kamila Szymonika mówi wiele dobrego Bogdan 
Cuber, dyrektor GZSP-G w Piotrowicach.

- Kamil jest uczniem, mającym szerokie zainteresowania. Obok 
konkursu biologicznego brał on w tym roku udział również w olim-
piadzie z języka polskiego, a mógł też wystartować w innych olim-
piadach, bo jego średnia ocen to ok. 5.00. Jego wiadomości wybie-
gają poza podstawę programową. Jest jednym z czołowych, wyróż-
niających się uczniów, czym zasłużył sobie pracą przez wszystkie 
lata w szkole podstawowej i gimnazjum. Jest grzeczny, kulturalny, 
ułożony. Mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy o Kamilu olimpijczy-
ku, ale już szkół ponadgimnazjalnych –zaznacza dyrektor Bogdan 
Cuber (na zdjęciu obok z Kamilem).          (ryt)
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W Gminnym Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie-Podlesiu uczy się dwóch finalistów olimpiad 
przedmiotowych. Są nimi gimnazjaliści: Piotr Bochenek (biologia) oraz Marta Wicha (język polski). Niewiele dzieliło ich od 
sukcesu i zostania laureatami konkursu wojewódzkiego w Krakowie. Jednak konkurencja, szczególnie uczniów ze szkół 
krakowskich była zbyt silna.

Każdy z olimpijczyków startował w trzech etapach i musiał 
się wykazać szeroką wiedzą, daleko wykraczającą poza program 
szkoły. W konkursie przedmiotowym z biologii - w którym obok 
Piotra Bochenka, wziął także udział i to z dużym powodzeniem 
uczeń ze szkoły w Piotrowicach - szczebel podstawowy odbył 
się w Przeciszowie, rejonowy w Tomicach, a wojewódzki oczy-
wiście w Krakowie.

- Niektóre pytania były dość łatwe, a niektóre wymagały sporego 
myślenia. Na pewno czułem stres jak każdy. Teraz już jestem mocny 
z ptaków. Na samym początku czułem się lepiej z ssaków. Biologią 
interesuję się od małego. Stąd też wybór mojej przyszłej szkoły. Pla-
nuję kontynuować naukę w oświęcimskim liceum, w klasie o profilu 
biologiczno-chemicznym. Ma to związek z moim zainteresowaniem 
medycyną – mówi 15-letni Piotrek Bochenek.

Jego nauczycielem biologii i zarazem osobą, która go przy-
gotowywała do kolejnych etapów konkursu olimpijskiego jest 
Maria Kajdas, dyrektor szkoły w Przeciszowie-Podlesiu.

- Przygotowanie do tego konkursu jest bardzo żmudne i praco-
chłonne, a także wymaga sporo zabiegów, gdyż zadana literatura 
przekracza program szkoły. W związku z tym mamy pewne kłopo-
ty ze zdobyciem potrzebnych książek, ale czynimy starania, aby je 
pozyskać. W tym roku położono spory nacisk na ptaki i poszerzono 
ten materiał o ich biologię, wędrówki a nawet głosy. Samo dojście 
ucznia do finału olimpiady jest wielkim sukcesem. Było 140 finali-
stów a tylko 40 najlepszych zostało laureatami. Konkurencja była 
bardzo duża, szczególnie z renomowanych szkół z samego Krakowa. 
Najważniejsze jest, że udało mi się wzbudzić w Piotrku pasje przy-
rodnicze i ukierunkować dalszą jego edukację, co jest często trud-
ne. Znać swój cel to znaczy bardzo dużo. Z tego się właśnie cieszę. 
Z pewnością to zaszczepienie i rozwijanie zainteresowania ucznia 
w określonej dziedzinie wiedzy jest dla nauczyciela wielką satys-
fakcją - zaznacza dyrektor Maria Kajdas. W olimpiadzie z języka 
polskiego wzięło udział aż siedmiu uczniów GZSP-G w Przeci-
szowie-Podlesiu. Do konkursu rejonowego, który miał miejsce w 
Andrychowie, dostali się - Marta Wicha i Mateusz Płonka z niemal 
identyczną punktacją. Jednak finały w Krakowie stały się udzia-
łem tylko Marty, która w „rejonie” uzyskała 75 proc. punktów. Nad 
przygotowaniem zdolnej uczennicy do konkursu przedmioto-
wego czuwała znakomita polonistka Krystyna Klimczyk-Piegza.

- Na pierwszym i drugim etapie dzieci przede wszystkim czyta-
ją lektury. Lista lektur obejmuje przeszło 20 pozycji. Trzeba te książ-
ki przede wszystkim zdobyć. Są książki dostępne, ale są też takie, 
których po prostu nie ma. W trakcie kolejnych etapów konkursu 
są odwołania do lektur i oczywiście ważna jest umiejętność pisa-
nia. To są często długie wypowiedzi, na podstawie których należy 
wykazać się poprawnością gramatyczną, stylistyczną, ortogra-
fią, interpunkcją itp. Na etapie wojewódzkim Marta pisała esej na 
temat „Spotkanie z innym, zrozumieć odmienność”. Ta forma nie 
jest wymagana ani uczona, tak w gimnazjum, jak i w liceum. Esej 
pisała dwie godziny i musiała się odwołać do trzech lektur z etapu 
wojewódzkiego, do trzech z poprzednich etapów, a poza odnieść się 
do dwóch tekstów kultury, a prócz tego dostała trzy teksty i do nich 
też musiała sie odwołać - akcentuje nauczyciel języka polskiego 
Krystyna Klimczyk-Piegza.

Marta Wicha ma 15 lat i intersuje się przede wszystkim polity-
ką i sportem. Jest bardzo dobrą uczennicą. Jej ulubionymi zespo-
łami piłkarskimi, którym na co dzień kibicuje, są - Legia Warszawa, 
Real Madryt i oczywiście Przeciszovia. W niedalekiej przyszłości 

zamierza kontynuować naukę w dobrym liceum krakowskim, a 
studiować dziennikarstwo lub socjologię w Warszawie.

- Na każdym etapie myślałam, że nie mam szans , ale potem oka-
zywało się, że nieźle mi poszło. Finał jest mi trudno ocenić. Czytałam 
Kapuścińskiego, Lema, Gombrowicza „Stowarzyszenie Umarłych 
Poetów”, „Etos lewicy” – zauważa Marta Wicha.

Dyrektor szkoły w Przeciszowie-Podlesiu ciepło wyraża się na 
temat uczniów, co warto odnotować.

- Mamy bardzo zdolną młodzież i o szerokich horyzontach. To 
nie jest tak, że dzieci nie chcą się uczyć, że mają awersję do książek i 
czytania. Uważam, że to jest mit. W każdej populacji są ludzie, któ-
rzy mają takie lub inne zainteresowania i taki lub inny poziom sobą 
reprezentują. Niektórzy uczniowie naszej szkoły sięgają wyżyn, choć 
nie tylko osiągają wysokie wyniki dydaktyczne, bo uważam, że ocena 
jest tylko oceną i może mieć wymiar subiektywny. Jednak najważ-
niejszym jest to, jak uczeń się rozwija, jakie ma zainteresowania, jak 
się potrafi odnaleźć w otoczeniu, jak jest przystosowany i to właśnie 
możemy określić jako potencjał i kapitał – podkreśla dyrektor Maria 
Kajdas.          (ryt)

Od lewej: Maria Kajdas, dyrektor szkoły, Piotr Bochenek, Marta Wicha i 
Krystyna Klimczyk-Piegza, nauczyciel.

Koncertowali w Przeciszowie
25 marca odbył się w Domu Kultury w Przeciszowie koncert 

w wykonaniu uczniów  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Karola Szymanowskiego. Uczniowie tej szkoły zaprezentowali 
się w popisach solowych, zagrała orkiestra dęta a chór wykonał 
w sposób brawurowy piękne utwory.

Koncert poprowadziła Agnieszka Kozieł, która przybliżyła rów-
nież zgromadzonej publiczności, informacje na temat instrumen-
tów, na których grali utalentowani uczniowie szkoły. Na widowni 
zasiadały dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Dziękujemy za piękny występ, a młodym ludziom życzymy 
wytrwałości w nauce i sukcesów.
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W lutym została rozegrana trzecia edycja Międzywojewódzkiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Głównym 

celem rozgrywanych turniejów jest popularyzowanie i podnoszenie wiedzy o poprawnym uczestnictwie w ruchu drogowym. 
Do współzawodnictwa przystąpiły drużyny z siedmiu województw: łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, 
śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. W bieżącym  roku rywalizowało 10 szkół gimnazjalnych i 4 szkoły podstawowe. 
Jak zawsze uczniowie z naszej gminy odnieśli spore sukcesy.

W czasie zawodów uczniowie mieli 
do pokonania trudny, rowerowy tor prze-
szkód, musieli rozwiązać test ze znajomo-
ści przepisów ruchu drogowego i zasad 
udzielania pomocy przedmedycznej oraz 
praktycznie udzielić pomocy przedme-
dycznej poszkodowanym w wypadku. 

Pierwsza eliminacja trzeciej edycji Ligi 
Mistrzów rozegrana została 13 lutego w 
Przeciszowie. 

Po zakończeniu rywalizacji okazało się, 
że zwyciężyła drużyna z przeciszowskie-
go gimnazjum, przed gimnazjalistami z 
Koluszek (woj. łódzkie), uczniami z Czar-
nej (woj. podkarpackie) oraz z Włoszczo-
wa (woj. świętokrzyskie). Gimnazjum nr 
1 w Przeciszowie we wszystkich elimina-
cjach reprezentowali uczniowie: Damian 
Chmura, Jakub Gaudyn, Bartosz Hutny 
oraz Grzegorz Zając.

W drugiej eliminacji, która odbyła się 
16 lutego w Czarnej (woj. podkarpackie) 
najwyższe lokaty ponownie podzieli-
ły między siebie te same drużyny tzn.; 1 
miejsce - Czarna, 2 miejsce - Koluszki, 3 
miejsce - Przeciszów i 4 miejsce ponow-
nie Włoszczowa. Po tych dwóch elimina-
cjach trzy pierwsze drużyny zajmowały 
exequo pierwsze miejsce z tą samą ilo-
ścią punktów. O ostatecznych lokatach w 
klasyfikacji końcowej „Ligi Mistrzów 2010” 
miała zadecydować ostatnia, trzecia elimi-
nacja, która została rozegrana 25 lutego w 
Koluszkach (woj. łódzkie). Zwycięsko z tej 
rywalizacji wyszli uczniowie z Koluszek, 
zdobywając łącznie 19 punktów, przed 
gimnazjalistami z Czarnej, którzy zdobyli 
18 punktów i gimnazjalistami z Przeciszo-
wa, którzy zdobyli 17 punktów. Na czwar-
tym miejscu uplasowali się zawodnicy z 
Włoszczowa z dorobkiem 12 punktów.

 W trzeciej edycji Międzywojewódzkiej 
Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego rywalizowały najlepsze drużyny 
szkół gimnazjalnych Polski, które wielo-
krotnie zajmowały najwyższe miejsca w 
Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym, np.: 

– Gimnazjum w Czarnej - aktualni 
mistrzowie Polski z 2009 roku, a wcześniej 
wicemistrzowie kraju,

– Gimnazjum we Włoszczowie - mistrz 
Polski z 2008 roku, a wcześniej dwukrotnie 
na 3 miejscu w kraju,

– Gimnazjum nr 1w Koluszkach – 
czterokrotni medaliści ogólnopolskich 
finałów,

– Gimnazjum w Iwoniczu – zawsze 
w czołówce, a w 2007 roku wicemistrzo-
wie Polski.

Również uczniowie Gimnazjum nr 1 w 
Przeciszowie zdobyli tytuł mistrza Polski w 
2007 roku. Warto przypomnieć, że ucznio-
wie naszej szkoły już ponad 10 razy rywali-
zowali z sukcesami w ogólnopolskich fina-
łach. Po raz pierwszy drużynowy i indywi-
dualny tytuł Mistrz Polski wywalczyliśmy 
w 1988 roku, a po raz ostatni właśnie przed 
trzema laty w Bochni.

Więcej informacji o Lidze Mistrzów 
BRD i o startujących drużynach znajduje 
się na internetowej stronie Zespołu Szkół 
Podstawowo – Gimnazjalnych w Przeci-
szowie  www.zs-przeciszow.iaw.pl
Dlaczego bierzemy udział w tych 
zawodach? 

Mamy świadomość, że wszyscy star-
tujący w tych eliminacjach robią coś waż-
nego, pożytecznego, co przyczynia się do 
poprawy bezpieczeństwa na naszych dro-
gach. Robimy to nie tylko jednorazowo, 
z okazji eliminacji do Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym, ale długofalowo i ustawicznie. Każdy 
ma szansę do kolejnej eliminacji podnieść 
swoje umiejętności i poszerzyć wiedzę 
z tego zakresu oraz ponownie zmierzyć 
się z najlepszymi. W czasie tych spotkań 
uczniowie nawiązują nowe znajomości, a 
współzawodnictwo odbywa się naprawdę 
w koleżeńskiej atmosferze. 

Jesteśmy przekonani, że w poszcze-
gólnych eliminacjach chciałoby wystarto-
wać więcej drużyn. Jednak główną barie-
rą są finanse. Każda eliminacja rozgry-
wana jest w innym województwie, przez 
co odległości do pokonania są znaczne. 
Zorganizowanie trzech lub czterech dwu-
dniowych wyjazdów dla kilku osób daje 
pokaźną kwotę. Przeprowadzenie takie-

go Turnieju u siebie, to jeszcze większe 
wydatki (puchary, nagrody, wyżywienie 
dla wszystkich uczestników itd.). 

Nie udałoby się zorganizować tych 
turniejów, gdyby nie zaangażowanie 
lokalnych władz samorządowych, oświa-
towych oraz policji. Bardzo cieszy fakt, że 
wszystkie turnieje Ligi Mistrzów przygoto-
wane były bardzo profesjonalnie, rozgry-
wały się pod czujnym okiem nauczycieli, 
którzy od wielu lat zajmują się propago-
waniem wśród uczniów zasad bezpieczeń-
stwa na naszych drogach, policjantów i 
ratowników medycznych. 

Podziękowania
Słowa podziękowania kierujemy do 

wszystkich, którzy pomogli w organizacji 
pierwszej eliminacji III edycji Ligi Mistrzów 
BRD, która odbyła się Zespole Szkół Pod-
stawowo Gimnazjalnych w  Przeciszowie. 
Dziękujemy w szczególności:
 Józefowi Klimczykowi, wójtowi gminy 

oraz Radzie Rodziców ZSP-G w Przeci-
szowie za wsparcie finansowe – ufun-
dowanie pucharów oraz poczęstunku 
dla uczestników,
 Marcinowi Wójcikowi, ratownikowi OSP 

w Przeciszowie za pomoc w przeprowa-
dzeniu testu z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej,

 Stefanowi Zajasowi, prezesowi klubu 
LKS Przeciszovia za udostępnienie sali 
do rozegrania eliminacji na rowerowym 
torze przeszkód,

 młodszemu aspirantowi Arkadiuszowi 
Skowronowi z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie za przygotowanie 
testów z przepisów ruchu drogowego,

  sierżantowi Grzegorzowi Czopek z 
Komendy Powiatowej Policji w Oświę-
cimiu za przeprowadzenie testu.  

ak
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10 stycznia po raz kolejny zagrała w gminie Przeciszów Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Środki zebrane w trakcie 
XVIII Finału zostaną przekazane na doposażenie klinik onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny. W tym roku sztab 
w Przeciszowie zebrał 9.711,90 zł, a w ubiegłym była to kwota 10.178,30 zł. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych 
20 wolontariuszy od samego rana kwestowało na terenie naszej gminy.

Przeciszowski Finał został zorganizo-
wany w Domu Kultury, gdzie można było 
posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu 
zespołu „SWING” z Ryczowa, chórku szkol-
nego ze szkoły z Przeciszowa-Podlesia 
oraz występu Doroty Stasiak i Sylwi Ści-
gaj, a także obejrzeć prezentacje zespo-
łów cheerleaders „Rad-Kert”, „Juniorki” i 
„Freestyle”.

Podczas Finału została przeprowadzo-
na licytacja gadżetów od sponsorów oraz 
orkiestry. Ponadto działał sklepik WOŚP, 
w którym można było nabyć wiele kolo-
rowych i atrakcyjnych przedmiotów oraz 
stoisko „Malowanie twarzy”.

Całą imprezę z charyzmą i zaanga-
żowaniem poprowadziły Kasia Jamróz i 
Marta Zając.

Oczywiście nie mogło zabraknąć 
orkiestrowego „Światełka do nieba”, które 
przygotowała firma „Korsarz” z Kęt.

Dziękujemy policjantom komisariatu 
policji w Zatorze, którzy czuwali nad bez-
pieczeństwem wolontariuszy.

Serdecznie dziękujemy sponsorom 
„Światełka do nieba”: „Radko” Radosław 
Kozioł, „Robtynk” Robert Mazgaj, Zakład 
Usług Budowlanych Sławomir Wronka, 
„Airnet” Jan Kajdas, Mechanika pojazdo-
wa Stanisław Matla, Mechanika pojazdo-
wa Józef Jarosz, sklep „Grażyna” Justyna i 
Sebastian Makuch, „Korsarz” Aleksander 
Wadoń.

Dziękujemy również pozostałym spon-
sorom XVIII Finału: Kwiaciarnia „Remix” 
Renata i Krzysztof Gagracz, Sklep spożyw-
czy Lucyna Szklarska, Wójt Gminy Przeci-

szów Józef Klimczyk, „Radko” Radosław 
Kozioł, Fundacja „Bratnich Serc” Oświę-
cim, Fundacja im. Brata Alberta w Lesie, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Przeciszowa, 
Anna Szmit-Mamica i Marek Mamica, LKS 
Przeciszovia, Piekarnia „Maja” Spytkowice, 
Mechanika pojazdowa Stanisław Matla, 
Przewóz osób Małgorzata i Aleksander 
Cieślik, Towarzystwo Turystyki Rowero-
wej „Cyklista” Koło Przeciszów, Władysława 

Jędrys, Józefa Stokłosa, Marzena Rokow-
ska, Krystyna Smajek.

Sztab działający przy Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Przeciszowie serdecznie 
dziękuje szkołom z terenu gminy, Ochot-
niczej Straży Pożarnej Przeciszów oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do orga-
nizacji tej imprezy oraz wszystkim ludziom 
dobrego serca, którzy wsparli XVIII Finał 
WOŚP.     

Jedna z atrakcji - malowanie....
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Kolędowanie z 
orkiestrą

17 stycznia w Domu Strażaka w Piotro-
wicach odbył się koncert kolęd w wyko-
naniu orkiestry, działającej przy GBP w 
Przeciszowie, a 31 stycznia miał on miej-
sce w Domu Kultury w Przeciszowie. Nasza 
orkiestra dała także gościnny występ w 
Fundacji „Bratnich Serc” w Oświęcimiu.

      czas na aktywność
Na terenie gminy Przeciszów od 2008 roku realizowany jest 

projekt pod nazwą „Czas na aktywności. Program aktywizacji spo-
łecznej i zawodowej w gminie Przeciszów”. Projekt ten jest współ-
finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, jak również 
przez budżety państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt w swych założeniach bazuje na Priorytecie VII Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Promocja integracji społecz-
nej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej”.

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej, bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo w wie-
ku aktywności zawodowej oraz do rodzin w których występuje 
bezradność w sprawach opiekuńczo–wychowawczych i prowa-
dzenia gospodarstwa domowego. 

Do udziału w projekcie zostaną wytypowane rodziny i/lub 
osoby korzystające z pomocy społecznej i/lub bezrobotne i/lub 
nieaktywne zawodowo zagrożone wykluczeniem społecznym w 
wieku aktywności zawodowej.

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Przeciszów

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce uprzejmie informuje, że w ramach 
realizowanego projektu „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie w powiecie 
oświęcimskim” udzielane są bezpłatne porady prawne i obywatelskie.
Wszystkich zainteresowanych konsultacjami i poradami zapraszamy do Centrów Porad 
Prawnych i Obywatelskich w Oświęcimiu, Rynek Główny 2 oraz w Chełmku, przy ul. 
Krakowskiej 18 (w budynku technikum).

Centrum Porad Prawnych 
i Obywatelskich w Chełmku

ul. Krakowska 18

rejestracja telefoniczna: 033 846 14 37 
e-mail: prawo-chelmek@kolping.pl

Centrum Porad Prawnych 
i Obywatelskich w Oświęcimiu

Rynek Główny 2
rejestracja telefoniczna: 033 842 19 30
e-mail: prawo-oswiecim@kolping.pl

Zapisy na porady prawne w sekretariacie od poniedziałku do piątku                                
w godzinach od 12:00 do 16:00 lub drogą elektroniczną na stronie:

www.prawo.kolping.pl

101 i 103 lata!

Ponadto pragniemy poinformować, że w dniach 17 lutego oraz 19 lutego 2010 roku 
w Urzędzie Gminy zostały zorganizowane bezpłatne Dni Porad Obywatelskich dla miesz-
kańców Przeciszowa, podczas których prawnicy i doradca prawny udzielili 162 porad 
prawnych 22  Porady zostały udzielane przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego, 
prawa spadkowego oraz prawa nieruchomości. 

101 rocznicę urodzin obchodziła 24 
grudnia 2009 roku mieszkanka Piotrowic 
Rozalia Knutel. Z kolei Józef Fuczek, miesz-

kaniec Przeciszowa 7 stycznia 2010 roku 
obchodził 103 rocznicę swych urodzin. 
Nasi solenizanci cieszą się dobrym zdrowiem. 

Chcąc uczcić te niezwykłe urodziny, z życze-
niami i kwiatami udali się do solenizantów 
przedstawiciele Urzędu i Rady Gminy Prze-
ciszów oraz sołtysi. Wszyscy zgodnie życzyli 
200 lat w dobrym zdrowiu!

Rozalia Knutel 
z rodzina

Józef Fuczek ma 103 lata!
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Kobiety na zebraniu
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Gospodyń Wiejskich 

w Przeciszowie, połączone z Dniem Kobiet odbyło się 6 marca w 
Domu Kultury w Przeciszowie. 

Podczas spotkania wybrano nowy zarząd w składzie: Gra-
żyna Gisterek – przewodnicząca, Maria Zając – zastępca, Irena 
Wolaś – skarbnik, Anna Madeja – sekretarz. Skład Komisji Rewi-
zyjnej: Kazimiera Gugała – przewodnicząca, Zofia Zięba, Henry-
ka Kurek - członkinie

Jako przewodnicząca ustępującego zarządu serdecznie dzię-
kuję za współpracę jego członkiniom: zastępcy Józefie Stokło-
sa, skarbnikowi Marii Łabza, przewodniczącej Komisji Rewizyj-
nej Jadwidze Pokrzyk, członkiniom: Annie Zajas, Halinie Matla, 
Józefie Momot. 

Podziękowania należą się również Władysławie Jędrys za 
wicie wieńców dożynkowych.

Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy w Przeciszowie na czele 
z wójtem Józefem Klimczykiem, przewodniczącemu Rady Gminy 
Franiszkowi Frączkowi, sekretarz Dorocie Nykiel oraz skarbnikowi 
Antoniemu Wójcickiemu, a także wszystkim radnym.

Dziękuję również kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej 
Ewie Głogowskiej, prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej Edwar-
dowi Ganobisowi i wszystkim strażakom oraz sołtysowi sołectwa 
Przeciszów Władysławowi Kozub i sołectwa Las Józefowi Płonce. 
Podziękowania kieruję także do zespołu „Same Swoje” , kierow-
nika zespołu Anny Szarzec i akompaniatora Rafała Zielińskiego.

Ponadto dziękuję wszystkim mieszkańcom i firmom za 
współpracę w okresie trwania mojej kadencji, a nowo wybrane-
mu zarządowi życzę owocnej współpracy oraz wielu sukcesów.

Maria Zając

Pieniądze na ryby
8 marca w Urzędzie Gminy Wiejskiej Oświęcim zostały pod-

pisane umowy pomiędzy województwem małopolskim, a gmi-
nami wiodącymi w Lokalnych Grupach Rybackich (LGR) („Dolina 
Karpia” i „Dorzecze Soły i Wieprzówki”). Przedmiotem umów jest 
dotacja przeznaczona na sfinansowanie opracowania Lokalnych 
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR). Nasza gmina, jak 
już wiadomo, należy do Doliny Karpia.

Umowy zostały podpisane przez Marka Sowę członka Zarzą-
du Województwa Małopolskiego, Andrzeja Bibrzyckiego, wójta 
gminy Oświęcim i Zbigniewa Biernata burmistrza Zatora. 

Do Lokalnej Grupy Rybackiej „Dolina Karpia” należą gminy: 
Osiek, Zator, Tomice, Przeciszów, Brzeźnica, Porąbka Wielka (woje-
wództwo śląskie), Spytkowice. Lokalną Grupę Rybacką „Dorzecze 
Soły i Wieprzówki” tworzą gminy: Oświęcim, Brzeszcze, Wieprz, 
Kęty, Polanka Wielka.

Opracowane strategie stanowią załącznik do wniosku o środ-
ki z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Grupy Rybackie 
przystąpiły już do opracowywania tego dokumentu, w nim okre-
ślone bedą planowane do realizacjji działania. 

Samorząd województwa jest instytucją pośredniczącą w 
realizacji czwartej osi priorytetowej, Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 2007-2013”. W ramach tej osi moż-
liwe będzie aktywizowanie społeczności zależnych od rybactwa, 
poprawa jakości życia lokalnych społeczności, realizowanie sze-
regu inwestycji i inicjatyw, m.in. w zakresie dywersyfikacji działal-
ności gospodarczej, zachowania naturalnych ekosystemów oraz 
poprawy infrastruktury lokalnej z szczególnym uwzględnieniem 
infrastruktury rybackiej. Pomyślność Realizacja Strategii będzie 
w dużej mierze zależeć od włączenia się partnerów społecznych 
i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdra-
żania lokalnych inicjatyw.

Budżet gminy 2010
Rada Gminy Przeciszów podjęła, końcem grudnia ubiegłego 

roku, uchwałę budżetową. Tegoroczny budżet jest mniejszy od 
ubiegłorocznego, co może być przyczyną trwającego kryzysu 
gospodarczego i nie najlepszej koniunktury na rynku.

Dochody budżetu gminy ustalono na rok 2010 w łącznej 
kwocie 15.935.178,05 zł. Przy czym dochody bieżące ustalo-
no w wysokości 13.141.087,05 zł, a majątkowe na poziomie 
2.794.091,00 zł.

Wydatki w tegorocznym budżecie oszacowano na łącz-
ną kwotę 21.522.164,05 zł. Z kolei wydatki bieżące to suma 
12.555.754,05 zł, a majątkowe to kwota 8.966.410,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi plano-
wany deficyt budżetu w kwocie 5.586.986,00 zł, który zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych pożyczek 
- 1.600.000,00 zł, zaciąganych kredytów - 2.400.000,00 zł, nad-
wyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1.500.000,00 zł,  wolnych 
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bie-
żącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z 
lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 
86.986,00 zł.

Rada gminy zadecydowała również o przychodach w kwocie 
5.673.966,00 zł i rozchodach w wysokości 86.980,00 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej www. www.prze-
ciszow.iap.pl      (ryt)

Wyrównywanie szans
W ubiegłym roku szkolnym na terenie gminy Przeciszów 

w trzech zespołach szkół były prowadzone dodatkowe zajęcia 
edukacyjne w ramach projektu Urzędu Gminy w Przeciszowie 
p.n. „Rozwój dzieci i młodzieży – rozwojem gminy. Wsparcie 
kształcenia uczniów z terenu Gminy Przeciszów” realizowane-
go w ramach działania 9.1.2  Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki:  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych.

W projekcie wzięło udział 642 uczniów. Wartość projektu 
wyniosła 241 176,31 zł (co stanowi 93,1% przyznanych środ-
ków). Zajęcia odbywały się od 1 października 2008r do 20 czerw-
ca 2009r i w ich ramach zakupiono materiały dydaktyczne i 
papiernicze do prowadzenia zajęć.

W trakcie realizacji projektu uczniowie wszystkich szkół 
wzięli udział w: 
a) zajęciach  dydaktyczno –wyrównawczych w klasach 1-3 SP i 

zajęciach wyrównawczych z języka polskiego w klasach  4-6 
SP i 1-3 gimnazjum. Odbyło się 807 godzin zajęć wyrównaw-
czych (99,63% zaplanowanych zajęć).

b) zajęciach pozalekcyjnych z ICT, przyrody, matematyki, bio-
logii, chemii, fizyki, geografii. Odbyło się 2435 godzin zajęć 
pozalekcyjnych (90,19% zaplanowanych zajęć)

c) zajęciach pozaszkolnych -odbyły się trzy wycieczki edukacyjne:
I.  Wycieczka  do Chorzowa: zajęcia w Planetarium  i Obserwato-

rium im. M. Kopernika w Chorzowie oraz w Śląskim Ogrodzie 
Zoologicznym (18 X i 25 X 2008r)

II. Wycieczka  do Krakowa: Zajęcia w Muzeum Przyrodniczym oraz 
w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – wystawa interak-
tywna „Świat zmysłów” (7 III i 14 III 2009r)

III. Wycieczka  do Krakowa – zajęcia w Ogrodzie Botanicznym UJ 
w Krakowie oraz w kinie IMAX – pokaz filmu dokumentalnego z 
zakresu nauk przyrodniczych w technice trójwymiarowej „Pod 
taflą oceanu (16 V i 23 V 2009r).  W wycieczkach wzięło udział 
535 uczniów. Odbyły się wszystkie zaplanowane wycieczki.

Koordynator projektu, Jolanta Szymonek



Wieści Gminy Przeciszów (nr 1/2010)14
sp

or
t Wiosna na boiskach

Rok 2009 kibice piłkarscy w gminie Przeciszów zapamię-
tają na bardzo długo. I to nie tylko za sprawą Przeciszovii, 
która obecnie jest pierwszą piłkarską siłą ziemi oświęcim-
skiej, ale również  dzięki ekipie z Piotrowic, która przewodzi 
w A - klasowych rozgrywkach. 

Ta hegemonia przeciszowskich zespołów pokazuje, że dziś 
jedna z mniejszych gmin powiatu oświęcimskiego jest  jej pił-
karską stolicą. Słowa te nie są na wyrost zważywszy na fakt, że 
w 40-tysięcznym Oświęcimiu obecnie istnieją trzy kluby z czego 
tylko dwa posiadają zespoły seniorskie, a najwyżej z nich sytuuje 
się oświęcimska Unia (VI liga). Nieco inaczej ta sytuacja wygląda 
w gminie Kęty, gdzie co prawda na terenach wiejskich jest kilka 
dobrych klubów piłkarskich, jednak w najbardziej zaludnionym 
mieście mamy piłkarską pustynie. Można zatem zadać sobie pyta-
nie w czym ten sukces tkwi?

Na to pytanie ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Jednak 
jednym z ważniejszych czynników jest pewnie dobra atmosfera 
wokół piłki. To bez wątpienia przyciąga prywatnych sponsorów 
bez których sportu na dobrym poziomie uprawiać się nie da. 
Innym ważnym elementem jest dobre prowadzenie młodzieży. 
Tu na tym polu zawsze nieźle wyglądał LKS Piotrowice, który w 
swojej historii wychował kilku dobrych zawodników. 

Ważne by w przeciszowskiej gminie utrzymać to co dobrego 
dzieje się w sporcie. Na pewno duży wpływ na to mają działacze, 
sponsorzy czy samorządowcy, jednak w tym miejscu nie nale-
ży zapominać o kibicach, którzy tworzą dobrą atmosferę wokół 
tego widowiska. 

Nadchodząca wiosna zapowiada się bardzo pasjonująco 
zarówno na piątoligowych boiskach, jak i A – klasowym podwór-
ku. Piłkarze obu drużyn staną przed ciężkim egzaminem w run-

dzie wiosennej, będą musieli bowiem potwierdzić swoją jesien-
ną dyspozycję. 

Terminarz Przeciszovia
03.21 Gościbia Sułkowice:  Przeciszovia Przeciszów 14.00
03.27 Przeciszovia Przeciszów: Świt Krzeszowice 15.00
04.03 Skawinka Skawina:  Przeciszovia Przeciszów 15.00
04.10 Przeciszovia Przeciszów: Śledziejowice 15.00
04.17 Spójnia Osiek:  Przeciszovia Przeciszów 16.00
04.24 Przeciszovia Przeciszów: Tramwaj Kraków 16.00
05.01 Borek Kraków:  Przeciszovia Przeciszów 17.00
05.08 Przeciszovia Przeciszów: Garbarz Zembrzyce 17.00
05.15 Niwa Nowa Wieś : Przeciszovia Przeciszów 17.00
05.22 Przeciszovia Przeciszów: Lotnik Kryspinów 17.00
05.29 Sokół Przytkowice : Przeciszovia Przeciszów 17.00 
06.05 Przeciszovia Przeciszów: Jordan Sum Zakliczyn 17.00 
06.12 Wróblowianka:  Przeciszovia Przeciszów 11.00
06.19 Orzeł Piaski Wielkie:  Przeciszovia Przeciszów 17.00
06.26 Przeciszovia Przeciszów: Płomień Jerzmanowice 17.00

Terminarz Piotrowice:
03.28. Piotrowice Bobrek 14.00
04.03. Soła Piotrowice 14.00
04.11.  Piotrowice Zator 15.00
04.18. Jawiszowice Piotrowice 16.00
04.25. Piotrowice Gorzów 16.00
05.01. Witkowice Piotrowice 16.00
05.09. Piotrowice Zaborze 16.00
05.16. Przecieszyn Piotrowice 17.00
05.23. Piotrowice Grojec 17.00 
05.30. Skidziń Piotrowice 17.00
06.06. Piotrowice Rajsko 17.00 
06.13. Polanka LKS Piotrowice 17.00
06.20. LKS Piotrowice pauza 

Bartłomiej B. Kasperczyk

LKS Przeciszovia
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Piłka w zimie
Roots Reggae Rasta, Teletubisie i Małe Diabły triumfowały  w Zimowej Lidze Piłki Nożnej Halowej  Osiek 

2010 zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku. 

W tegorocznej edycji turnieju w Osieku udział wzięło około 
130 zawodników - impreza  poraz kolejny pokazała, że chętnych 
młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu nie bra-
kuje, należy tylko im dać do tego możliwość – mówi Bartłomiej 
Kasperczyk koordynator zawodów ze Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społecznych w Osieku – po raz pierwszy udało się stworzyć gru-
pę rozgrywkową dziewcząt i myślę, że był to strzał w dziesiątkę – 
dodaje Kasperczyk

Wśród dziewcząt w meczu o pierwsze miejsce Małe Diabły 
z Osieka pokonały Drapieżne Lwice z Piotrowic 2:0. Zwycięskie 
bramki dla młodych piłkarek z Osieka zdobyły Barbara Kolasa i 
Patrycja Anna Luranc. W spotkaniu o trzecie miejsce drużyna Co 
Was To obchodzi pokonała weteranki osieckich rozgrywek ekipę 
Piekielne Anioły z Głębowic.

W grupie młodszej chłopców o zwycięstwo walczyły w fina-
le Teletubisie i Bad Boys(Piotrowice). W regulaminowym czasie 
mecz zakończył się wynikiem 1:1 i dopiero w rzutach karnych 
Teletubisie pokonali ekipę Bad Boys 3:2. W meczu o trzecią  lokatę 
Dzikie Koty zrewanżowały się drużynie FC Głębowice za ubiegły 
rok i wygrały ten mecz 1:0.Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo 
drużynie z Piotrowic, gdyż w bramce FC Głębowice doskonale 
spisywała się Klementyna Wysogląd, która zastąpiła w bramce 
swojego kontuzjowanego kolegę Dawida Obstarczyka. 

W finale starszych zawodników Brzezina spotkała się z Roots 
Reggae Rasta. W rundzie zasadniczej spotkanie pomiędzy tymi 
zespołami zakończyło się remisem 1:1, przez co trudno było 
wskazać faworyta tego meczu. Ostatecznie Roots Reggae Rasta 
nie pozostawili złudzeń rywalowi i wygrali to spotkanie 2:0 po 
bramkach Tomasza Makara i Mariusza Anteckiego. W meczu o 
trzecią lokatę spotkały się Ultimat i Red Devils. W regulaminowym 
czasie gry mecz zakończył się remisem 1:1 i dopiero  w rzutach 
karnych Ultimat pokonał Red Devils 3:2.

Zawody sędziowali: Daniel Płonka, Robert Łapiński, Seweryn 
Jaromin oraz Daniel Załuczkowski, natomiast przebieg imprezy 
odpowiadał Bartłomiej Kasperczyk.  

Głównym organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Społecznych w Osieku. Imprezę wparli również: Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gmina Osiek, 
Gmina Przeciszów, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Zespół 
Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Osieku, Komitet Rodzicielski Zespo-
łu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Piotrowicach, Maspex, 
Anndar, Agencja Finansowa Robert Rzepka, Polska  Gazeta Kra-
kowska, Fakty Oświęcim, Sportowcy24.pl, Echa Osieka, Wieści 
Gminy Przeciszów.

Kategoria dziewcząt:
 Y Małe Diabły (Barbara Kolasa, Justyna Kuźma, Patrycja Bar-
bara Luranc, Patrycja Anna Luranc, Natalia Jekiełek, Ewelina 
Sporysz)

 Y Drapieżne Lwice (Marzena Krupa, Kamila Wolas, Marlena 
Hałatek, Julia Sporysz, Sylwia Czekan, Agnieszka wójcik, 
Monika Borowska, Paulina Osowska)

 Y Co Was To Obchodzi (Patrycja Kurzawa, Karina Jekiełek, 
Marzena Kramarczyk, Julia Płonka Katarzyna Klęczar, Ewelina 
Paszek, Wiktoria Kuźma)

Kategoria chłopców grupa młodsza:
 Y Teletubisie: (Dominik Czerny, Michał Mitoraj, Mateusz Zyg-
munt Dawid Żmuda Szymon Kusak, Mateusz Wawro, Dawid 

Mrozik)
 Y Bad Boys: (Damian Gąsiorek, Marek Rogalski, Maciej Frą-
czek, Bartek Antecki, Grzegorz Hałatek, Grzegorz Grzy-
bek, Mariusz Mątwa)

 Y Dzikie Koty: (Adrian Kukuła, Jakub Głąb, Dominik Miętka, 
Michał Orlicki, Dominik Gąsiorek, Oskar Gogulski, Mate-
usz Ściera, Oskar Tyrpa)
Kategoria chłopców grupa starsza:

 Y Roots Reggae Rasta: (Radodosław Ratajczak, Arkadiusz 
Klimczyk, Tomasz Makar, Paweł Młynarczyk, Mariusz 
Antecki, Patryk Tobiczyk Arkadiusz Żmuda). 

 Y Brzezina: (Konrad Kuźma II, Michał Majda, Łukasz Płonka, 
Mariusz Kolasa, Tomasz Walczyk, Sebastian Kasperek)

 Y Ultimat: (Konrad Kuźma I, Wojciech Urbańczyk, Łukasz Jar-
gus, Kamil Madoń, Robert Szatan) 

Nagrody indywidualne otrzymali: 
Najlepszy bramkarz:

Dziewczęta: Sylwia Czekan- Drapieżne Lwice
Chłopcy grupa młodsza: Damian Gąsiorek- Bad Boys
Chłopcy grupa starsza: Radosław Ratajczak- Roots Reggae 

Rasta
 Królowie strzelcy:

Dziewczęta: Barbara Kolasa- Małe Diabły
Chłopcy grupa młodsza: Dominik Czerny- Teletubisie
Chłopcy grupa starsza: Tomasz Makar- Roots Reggae Rasta

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku

Triumfatorzy turnieju piłki halowej w Osieku.

Konkurs wiedzy pożarniczej 
dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum odbył się 

12 marca w siedzibie OSP w Przeciszowie. Z ZSP-G w Pio-
trowicach wzięło w nim udział po trzech uczniów z klasy 
VI „podstawówki” i II gimnazjum.

W rywalizacji gimnazjalistów Ewa Tobiczyk, uczen-
nica klasy II gimnazjum wywalczyła zaszczytne I miej-
sce, a Natalia Sikora była druga. Z kolei Marcin Zając 
w wśród szkół podstawowych zajął III miejsce.

W konkursie uczestniczyli również: Jakub 
Skowron, Jakub Stokłosa i Kamil Brusik. Wszyst-
kim nagrodzonym gratulujemy a Ewie i Natalii 
życzymy sukcesu w kolejnych eliminacjach.
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i Noworocznie i karnawałowo
Rada Rodziców, działająca przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie, zorganizowała w Domu Kultu-

ry zabawę sylwestrową. Podczas  balu na uczestników  wspaniałej zabawy czekało wiele niespodzianek, między innymi lote-
ria fantowa. Po północy odbyło się losowanie wspaniałych nagród: wizyt w salonie fryzjerskim, kosmetycznym, zaproszeń na 
kolację oraz innych ciekawych upominków. Nie zabrakło też tradycyjnego walca kotylionowego. 

Smakowite jedzenie, wspaniała oprawa muzyczna i piękna 
dekoracja, wszystko to sprawiło, że goście w szampańskich humo-
rach powitali Nowy Rok 2010 i bawili się do białego rana. Zaro-
bione środki finansowe Rada Rodziców przeznaczyła dla uczniów 
na wsparcie zajęć pozalekcyjnych w ramach kółek: artystyczne-
go, teatralnego, rowerowego, zespołu Śpiewające Jeziora, Tur-
nieju – Liga Klas prowadzonego przez Szkolną Radę Uczniowską 
oraz imprez organizowanych dla uczniów szkoły podstawowej i 
gimnazjum. Serdeczne podziękowania należą się przewodniczą-
cej Rady Rodziców Aldonie Zielińskiej oraz wszystkim rodzicom 
aktywnie zaangażowanym w organizację balu.

wanie  Dnia Babci i Dziadka, przygotowane przez uczniów klas 
I-III wraz z wychowawcami: Sabiną Klimczyk, Urszulą Daczyńską 
i Urszulą Englert.

Na spotkanie przybyło około 120 babć i dziadków, którzy z 
radością i wzruszeniem podziwiali występy swoich  wnuków. Na 
udekorowanej starymi fotografiami sali widniał napis „Powróć-
my jak za dawnych lat”, który jak się później okazało przywołał 
sentymentalne wspomnienia wśród przybyłych osób. Napis ten 
stanowił także motto do przygotowanego przez najmłodszych 
występu. Program nawiązywał do wspomnień z dzieciństwa, był 
bardzo ciekawy i urozmaicony. Uczniowie prezentowali swoje 
umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. Po występach 
były życzenia i upominki dla zaproszonych gości. Część artystycz-
na zakończyła się wspólnym odśpiewaniem ,,Sto lat” dla babci 
i dziadków. Chcąc upamiętnić to spotkanie, uczniowie każdej 
klasy wraz ze swoimi babciami i dziadkami pozowali do pamiąt-
kowego zdjęcia, które można obejrzeć na stronie internetowej 
szkoły. Później zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. 

Po południu odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas 4- 
6, był to bal kostiumowy, podczas którego rozgrywano różno-
rodne konkursy z nagrodami.  Wieczorem  w rytmie ulubionych 
przebojów bawiła się najstarsza grupa wiekowa - gimnazjaliści . 

Podczas baliku każdej z trzech grup wiekowych  rodzice z 
poszczególnych klas przygotowywali poczęstunki dla uczniów. 

Baliki noworoczne to tradycja, która na dobre wpisała się już 
w kalendarium imprez naszej szkoły. 

Urszula Englert

W sobotę, 9 stycznia w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjal-
nych w Przeciszowie odbyły się baliki noworoczne dla uczniów. 
Tradycyjnie, jak co roku, zabawę rozpoczęło uroczyste święto-

Wdrażamy strategię
Jesienią w Stowarzyszeniu Dolina Karpia nastąpił czas na wdrażanie Lokal-

nej Strategii Rozwoju a także przekazywanie mieszkańcom oraz przedstawi-
cielom instytucji z Doliny Karpia informacji o możliwości pozyskania pomocy 
finansowej na różnego typu działania.

Aby mieszkańcy mogli odpowiednio 
wykorzystać możliwe do pozyskania za 
pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działa-
nia (Stowarzyszenie Dolina Karpia) środ-
ki pomocy finansowej w ramach PROW 
2007-2013, oś 4 LEADER zorganizowano 
akcję upowszechniania tej wiedzy. W spo-
tkaniach informacyjnych organizowanych 
w każdej z gmin Doliny Karpia oraz w spo-
tkaniach doradczych z zakresu przygoto-
wywania projektów, wzięło udział wiele 
osób, a w styczniu 2010 r. przeprowadzo-
no specjalne szkolenia dla potencjalnych 
wnioskodawców.

W I naborze (2009 r.) działania te 
zaowocowały złożeniem do Stowarzy-
szenia 17 wniosków na łączną kwotę: 442 
675,00 zł. Rada Stowarzyszenia wybrała do 
realizacji w ramach LSR:

- 10 z 12 złożonych wniosków na 
tzw. Małe projekty (na łączną kwotę: 137 
021,00 zł.),

- 5 z 5 złożonych wniosków w ramach 
operacji Odnowa i rozwój wsi (na łączną 
kwotę: 266 154,00 zł.), 

- 2 z 2 wniosków złożonych w ramach 
operacji Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw (na łączną kwotę: 39 500,00 zł ).

Nasz tradycyjny produkt - karp zator-
ski - również pokazał się na przełomie 
jesieni i zimy oraz przed świętami Bożego 
Narodzenia wypłynął na wielkie wody. Na 
zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego w 
Krakowie, wzięliśmy udział w Wigilijnym 
Małopolskim Smaku. Z kolei w dniach 
5-6 grudnia odwiedziliśmy z naszym sto-
iskiem Warszawę, uczestnicząc w słynnej 
przedświątecznej Wielkiej Iluminacji sto-
licy. Wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z 
gminy Brzeźnica prezentowaliśmy nasze 
tradycyjne wyroby, w tym karpia zator-
skiego wędzonego. Zainteresowanie 
wzbudzały także nasze maskotki - karpiki 
rozdające ulotki i informujące o atrakcjach 

naszego obszaru Doliny Karpia. Dwa tygo-
dnie później prezentowaliśmy Dolinę Kar-
pia w Krakowie podczas targów na Ryn-
ku Głównym. Osoby degustujące potra-
wy przygotowane przez Koła Gospodyń, 
Gospodarzy Wiejskich z Zatora i Spytkowic 
oraz karpia wędzonego nie mogły wyjść z 
podziwu, wielu z nich wróciło do nas dnia 
kolejnego.

Jeżeli macie Państwo ciekawy pomysł 
na działanie wpisujące się w rozwój Doli-
ny Karpia zachęcay do bliższego zapozna-
nia się z możliwością pozyskania pomocy 
finansowej. 

Najbliższy nabór wniosków o przyzna-
nie pomocy finansowej na realizację pro-
jektów (2010 r.) Zarząd Stowarzyszenia 
rozpocznie 8 kwietnia a zakończy 7 maja. 
O doradztwo możecie Państwo występo-
wać w każdej chwili.

Zapraszamy do biura LGD Dolina Kar-
pia w Zatorze, ul. Rynek 2, 33/841 05 84, 
biuro@dolinakarpia.org (ze względów 
organizacyjnych prosimy o wcześniej-
szy kontakt telefoniczny lub za pomocą 
e-mail). Więcej informacji na www.doli-
nakarpia.org.

Barbara Petek-Matuła
Kierownik Biura Stowarzyszenia Dolina Karpia
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1 grudnia – w Lesie na ul. Słonecz-

nej zatrzymano mieszkańca, który w sta-
nie nietrzeźwości kierował samochodem 
ford fokus

4 stycznia  – mieszkaniec Przeciszowa 
złożył wniosek o ściganie swojego zięcia 
za kierowanie gróźb karalnych pod jego 
adresem za pomocą SMS-ów.

15 stycznia – mieszkaniec Przeciszowa 
zagubił na terenie Zatora portfel z doku-
mentami i sporą kwotą pieniędzy. Okaza-
ło się, że portfel odnalazły dwie kobiety, a 
świadkiem tego było jeszcze kilka osób, 
które zapamiętały nazwisko z dokumen-
tów. Znaleziony portfel miał – jak zapew-
niały świadków kobiety – zostać zwróco-
ny właścicielowi. Po kilku dniach jeden ze 

Dziura w drodze
Jak uzyskać odszkodowanie za 

uszkodzony samochód na dziurawej 
drodze?

Kierowca zniszczonego pojazdu musi 
ustalić do kogo powinien kierować rosz-
czenie, czyli na jakiej drodze doszło do 
uszkodzenia pojazdu z powodu jej złej 
nawierzchni. Informacje o kategorii drogi 
uzyska w urzędzie gminy, na terenie której 
doszło do kolizji.

Drogi publiczne w Polsce ze względu 
na funkcje w sieci drogowej dzielą się na 
kategorie.

Podmiotem, do którego należy zwra-
cać się z roszczeniami, są zarządcy dróg:

 Y - krajowych - Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad (pismo kiero-
wane do

 Y  właściwego oddziału wojewódzkiego )
 Y - wojewódzkich - zarząd województwa, 
(zarząd dróg wojewódzkich)

 Y - powiatowych - zarząd powiatu 
(powiatowy zarząd dróg )

 Y - gminnych - wójt (burmistrz, prezy-
dent miasta).
Drogi nie zaliczone do żadnej kategorii 

dróg publicznych, w szczególności drogi 
na osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe, 
do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe 
do obiektów użytkowanych przez przed-
siębiorców, place przed dworcami kolejo-
wymi, autobusowymi i portami oraz pętle 
autobusowe są drogami wewnętrznymi. 
W tych przypadkach z roszczenia należy 
kierować do zarządcy terenu, a w razie 
jego braku do właściciela tego terenu.

okoliczności z przebiegu zdarzenia z okre-
śleniem daty, godziny i miejsca wypadku, 
oraz powstałych uszkodzeń pojazdu.

Ponadto do pisma należy załączyć:
 Y - kserokopię dowodu rejestracyjne-
go samochodu i swojego prawa jazdy;

 Y - oświadczenie świadków zdarzenia;
 Y - informację o wysokości żądanego 
odszkodowania oraz dokumenty uza-
sadniające zgłoszone roszczenia np. 
kosztorys niezbędnej naprawy, orygi-
nały rachunków; 
Zarząd drogi lub jego ubezpieczyciel 

ma 30 dni na uznanie lub nie naszych 
żądań i wypłatę odszkodowania, a gdy 
nie dojdziemy do porozumienia możemy 
wystąpić do sądu (powództwo cywilne).

Mamy dwa rodzaje strat, za które 
możemy dochodzić odszkodowania. 
Pierwsza to tzw. straty finansowe wynika-
jące z uszkodzenia samochodu. Możemy 
również żądać pieniędzy za holowanie, 
pojazd zastępczy, czy ewentualną  eksper-
tyzę rzeczoznawcy.

Uwaga na znaki drogowe
Utrudnieniem w uzyskiwaniu pienię-

dzy może  być znak drogowy ostrzegający 
przed złymi warunkami na jezdni. Zarząd-
ca drogi może starać się udowodnić, że 
kierowca jechał zbyt szybko, co uniemoż-
liwiło mu ominięcie dziury. Pomocny w tej 
kwestii będzie protokół policji, w którym 
podane jest że jechaliśmy  z odpowiednią 
prędkością.

 Czekam na pytania.
Jan Kajdas

Jakie działania musi  w ykonać 
poszkodowany kierowca, aby jego rosz-
czenia  były skuteczne ?

udokumentować przyczyny uszko-
dzeń, miejsce zdarzenia, sposób powsta-
nia szkody, najlepiej aparatem fotograficz-
nym, ale ostatecznie zdjęcie można zrobić 
telefonem komórkowym. 

a. wykonujemy zdjęcia: ukazujące 
uszkodzenie nawierzchni, na której doszło 
do zniszczenia np. opony, felgi, zawiesze-
nia w naszym samochodzie (należy wyko-
nać zdjęcie zbliżenia dziury, jak również 
szeroki plan ulicy, tak, żeby dziurę można 
zlokalizować), pokazujące samochód bez-
pośrednio po uszkodzeniu, 

b. wykonujemy odręczny szkic odcin-
ka ulicy, na której jest uszkodzenie i 
umieszczamy odległości do najbliższe-
go punktu stałego – najlepiej róg pose-
sji, ogrodzenia posesji, nazwę ulicy, aby 
czasem po kilku miesiącach można było 
zlokalizować to miejsce. W szkicu nale-
ży uwzględnić, opisać - kształt, rodzaj i 
wymiary przeszkody,

c. konieczne jest ustalenie świadka 
zdarzenia, jeżeli go nie ma to koniecz-
nie należy wezwać na miejsce policję lub 
straż miejską, tym bardziej, że uszkodzona 
jezdnia może stwarzać nadal zagrożenie w 
ruchu drogowym co może spowodować 
zdarzenie drogowe o bardzo poważnych 
skutkach – straty nie tylko w mieniu, ale 
i na osobie.

Powyższe dokumenty załączmy do 
pisemnego roszczenia o wypłacenie 
odszkodowania, w którym należy opisać 

świadków zdarzenia mający przeczucie, że 
pieniądze mogły zostać przywłaszczone 
przez znalazców ustalił dane pokrzywdzo-
nego i dowiedział się od niego, że nikt nie 
skontaktował się z nim w sprawie zguby. W 
sprawie tej prowadzone jest dochodzenie 
pod kątem przywłaszczenia znalezionego 
mienia przez ustalone osoby.

2 lutego  – na terenie Piotrowic 
24-letni mężczyzna targnął się na wła-
sne życie popełniając samobójstwo przez 
powieszenie.

5 lutego – patrol drogówki zatrzymał 
nietrzeźwego rowerzystę na ul. Długiej

8 lutego – pracownicy ENION-u ujaw-
nili nielegalny pobór energii elektrycznej 
na posesji przy ul. Długiej. Na tej samej 
posesji kilka lat temu ujawniono niele-
galny pobór gazu. Sprawcy grozi do 5 lat 
pozbawienia wolności.

KRONPOL

Plebiscyt na 
dzielnicowego 

W plebiscycie na dzielnicowe-
go walczyło 34 funkcjonariu-
szy z powiatu oświęcimskiego. 

W wyniku głosowania, prowadzone-
go za pośrednictwem strony interneto-
wej Komendy Powiatowej Policji w Oświę-
cimiu, drugie miejsce zajął mł. aspirant 
Andrzej Krzanak z Komisariatu Policji w 
Zatorze, który jest dzielnicowym gminy 
Przeciszów.

Gratulujemy!
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ODESZLI OD NAS...
Grudzień

1. Władysław Kowalczyk  85 lat Przeciszów
2. Julia Ptaszek  73 lata Przeciszów

Styczeń
1. Antoni Krawczyk  77 lat Piotrowice
2. Aniela Ścigaj  95 lat Las
3. Bolesław Ścigaj  81 lat Las 
4. Władysław Stokłosa  80 lat Przeciszów
5. Józef Gurdek  51 lat Piotrowice

Luty
1. Maria Kawczak  58 lat Piotrowice
2. Józef Kwiatkowski  60 lat  Las
3. Wojciech Naglik  23 lata  Piotrowice
4. Barbara Zając  37 lat  Przeciszów
5. Stanisław Kowalczyk  92 lata  Przeciszów
6. Stanisław Oleś  60 lat  Las
7. Jan Zieliński  67 lat Przeciszów
8. Czesław Nicieja  70 lat  Przeciszów

Marzec
1. Piotr Równicki  77 lat  Przeciszów
2. Wiesława Kościelnik  55 lat  Przeciszów
3. Józef Bartuś  98 lat  Przeciszów
4. Zdzisław Mleczek  47 lat  Piotrowice

Masz pomysł – pieniądze czekają
MASZ POMYSŁ? WYKORZYSTAJ DOSTĘPNE BEZZWROTNE FUNDUSZE NA JEGO REALIZACJĘ!

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje wszystkich 
mieszkańców Doliny Karpia oraz przedstawicieli instytucji kul-
tury, kościołów bądź innych związków wyznaniowych, organi-
zacji pozarządowych, rad rodzicielskich, rolników, firmy znajdu-
jące się na tym obszarze oraz osoby chcące założyć działalność 
gospodarczą o możliwości złożenia wniosku w celu uzyskania 
bezzwrotnej pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER do Stowa-
rzyszenia Dolina Karpia .

Wnioski przyjmowane będą w ramach poniższych działań:
 Y Małe projekty (kwiecień 2010),
 Y Odnowa i rozwój wsi (kwiecień 2010),
 Y Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (kwie-
cień 2010),

 Y Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (czerwiec/lipiec 
2010).
Zaznaczamy, że są to ostatnie nabory w 2010 roku, kolejne 

przewidziane są na pierwszy oraz trzeci kwartał roku 2011.
W pierwszym naborze, rozstrzygniętym w lutym 2010 roku, 

dwie osoby złożyły wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej i obie zostały wybrane do otrzymania dofinansowa-
nia przez Radę Stowarzyszenia. Podobnie w ramach Odnowy wsi 
- wybrano wszystkie spośród pięciu złożonych projektów, a ze zło-
żonych 12 wniosków na Małe projekty zostało wybranych aż 10. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową
 www.dolinakarpia.org oraz na spotkania doradcze do biura 
Stowarzyszenia (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 
33/8410584, bądź mailowym biuro@dolinakarpia.org).

Osoby przekonane do składania wniosku zapraszamy do 
wzięcia udziału w szkoleniach z wypełniania dokumentów zapla-
nowanych na 14 i 21 kwietnia 2010 r. w siedzibie Stowarzyszenia, 
Zator, ul. Rynek 2. Prosimy o zgłoszenia mailowe bądź telefonicz-
ne do biura Stowarzyszenia do dnia 12 kwietnia 2010 r.

Aktualne informacje dostępne będą na stronie www.doli-
nakarpia.org.

W imieniu Zarządu 
Barbara Petek-Matuła

Kierownik Biura

- nagrobki
- schody
- parapety

Jan Zaczyk
Piotrowice, 
ul. Lipowa 37, 
32-641 Przeciszow
Tel. 033/ 841 31 40, 
kom. 0 698 892 594

Kamieniarstwo nagrobkowe

kr
on

ik
i



Wieści Gminy Przeciszów (nr 1/2010) 19

Wigilia u „Brata Alberta”
Jak co roku w grudniu odbyła się fun-

dacyjna wigilia w Domu Kultury w Przeci-
szowie. W tym świątecznym dniu zebrali 
się pracownicy, podopieczni z rodzina-
mi oraz przyjaciele fundacji. Tradycyjnie 
przemawiał prezes ks. Tadeusz Zaleski. 
Wzruszającym momentem było łamanie 
się opłatkiem i składanie życzeń.

Uroczystość uświetniło wykonanie 
kolęd przez zespół „Śpiewające Jezio-
ra”, prowadzony przez Urszulę Daczyń-
ską. Serdecznie im dziękujemy. Goście 

mogli podziwiać jasełka wykonane przez 
WTZ w Chełmku i Przeciszowie. Spektakl 
przygotowała Ania Kasprzyk, a dekora-
cję wykonał Rafał Wasik, za co również im 
dziękujemy. 

Na stołach nie zabrakło pyszności. 
Degustowaliśmy żurek i rybkę, były też 
słodkości.

Wszyscy byli zadowoleni, gdyż uroczy-
stość się udała i mogliśmy poczuć świą-
teczny nastrój.

Dawid Kupiec

Wigilijka
Już po raz 14. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Przeciszo-
wie zorganizował wigilię dla osób 
samotnych z terenu naszej gminy. 

17 grudnia sala Domu Kultury w 
Przeciszowie zapełniła się zaproszonymi 
gośćmi. W spotkaniu opłatkowym wzię-
ło udział ok. 100 osób. Wśród zaproszo-
nych gości nie zabrakło włodarzy gminy 
Przeciszów, przedstawicieli i kierowników 
jednostek działających na jej terenie oraz 
duszpasterzy parafii Przeciszów. 

Wigilię rozpoczęła uroczysta, wspól-
na modlitwa, która poprowadził ksiądz 

wikary Piotr Płoskonka. Na zakończenie 
modlitwy wszyscy symbolicznie połama-
li się opłatkiem , składając sobie życzenia 
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 
Nowym Roku. Na stole znalazły się trady-
cyjne potrawy wigilijne, przygotowane 
przez pracowników Gminnego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Miłym akcentem uroczystości był 
występ zespołu Śpiewające Jeziora pod 
kierownictwem Urszuli Daczyńskiej. 

Każdy z przybyłych gości otrzymał 
drobny upominek od Świętego Mikołaja. 

M. Makuch, A. Knapik

Czasopismo mieszkańców Gminy Przeciszów
Kwartalnik redagowany w składzie: redaktor naczelny Ryszard Tabaka, z-ca redaktora nacz. Edyta Krzyścin, sekretarz redakcji Krystyna Klimczyk-Piegza, 
Współpraca: Jan Kajdas, Bartłomiej B. Kasperczyk. 
Adres redakcji: Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie, ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów, tel. 841-32-70. Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do ich poprawy, skracania, zmian tytułów i śródtytułów.
ISSN 1895-7498 Nakład: 500 egz.     Skład i druk: Akapit sc, Oświęcim, Bema 12, tel. 033 4881803



Wieści Gminy Przeciszów (nr 1/2010)20

20102010


