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konkursu

Na konkurs „Zimowe inspiracje” organizowany przez Gmin-
ną Bibliotekę Publiczna w Przeciszowie wpłynęły dwie prace, 
które zostały nagrodzone. Zdjęcia autorstwa Jakuba Momota i 
Ewy Sałaciak prezentujemy poniżej. Liczymy, że następna edy-
cja będzie cieszyła się większym zainteresowaniem mieszkań-
ców gminy Przeciszów.

Uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych, 

składamy najserdeczniejsze życzenia: 
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, 
mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów
życzą wszystkim mieszkańcom gminy:
wójt gminy Przeciszów Bogdan Cuber,
przewodniczący Rady Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski
oraz  Redakcja kwartalnika „Wieści Gminy Przeciszów”

Fot. Ewa Sałaciak

Fot. Jakub Momot
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przeciszo-
wie, wraz z pracownikami, składa 

serdeczne podziękowania 
Radzie Gminy Przeciszów, za przekazanie środków finansowych z 

przeznaczeniem na zakup paczek żywnościowych dla najuboższych 
rodzin naszej gminy. 

Kierownik GOPS wraz z pracownikami wyrażają uznanie i szacunek 
za okazane wsparcie finansowe, które traktujemy jako wyraz Państwa 
dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. 

Za otrzymane środki finansowe zostały zakupione paczki żyw-
nościowe dla 11 rodzin w tym: dla 7 rodzin z sołectwa Przeciszów, 3 
rodzin z sołectwa Piotrowice i 1 rodziny z sołectwa Las. Dzięki  prze-
kazanej żywności obdarowane rodziny mogły te święta spędzić god-
nie i radośnie. 

Lista osób wraz z potwierdzeniem odbioru paczek żywnościowych 
znajduje się w dokumentacji GOPS.

O znaczeniu tego wspaniałego gestu,  najlepiej świadczą reakcje 
tych rodzin. Ich wdzięczność to największa zapłata za Państwa dobroć.  

W imieniu własnym jak i rodzin obdarowanych jeszcze raz gorąco dziękujemy !
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie 

Anna Kot 
wraz z pracownikami

Gminne sprawy
Z początkiem marca nasza gmina 

podpisała umowę na realizację kolejnego 
etapu kanalizacji. Przetarg wygrała firma 
Pro-Aqua sp.j. A.M.M. Jaskóła ze Staszo-
wa. To zadanie inwestycyjne, które potrwa 
do roku 2012, pochłonie ogółem kwotę 
8 mln. 470 zł. Udział środków unijnych w 
tym ważnym przedsięwzięciu wyniesie 54 
proc. Zakres kanalizacji obejmie obszar 
sołectwa Przeciszów od rzeki Bachórz w 
kierunku Oświęcimia, a w szczególności 
ulice Długą z przyległymi, Oświęcimską 
oraz część ulicy Podlesie i Krakowskiej. 
Warto pamiętać, iż obowiązek wykona-
nia na własny koszt podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej, będzie leżał po stronie wła-
ścicieli posesji do granicy nieruchomości.

- Podłączenia będą realizowane na wła-
sną rękę bezpośrednio przez mieszkańców. 
Wiem, że nie jest to może najlepszy pomysł, 
ale tak stanowią przepisy, będę proponował 
aby przyłącza wykonywał Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie – 
zaznacza wójt Bogdan Cuber.

t t t

Trwa obecnie modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody w Przeciszowie wraz z 
wymianą sieci wodociągowej, wzdłuż uli-
cy Długiej w Przeciszowie. Wartość inwe-
stycji  wynosi 7.085.446,91 zł brutto. Gmi-
na pozyska refundację z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich  po zrealizowaniu 
tego zadania do wysokości 50 proc. robót 
podstawowych netto tj. 2.670.562 zł.

t t t

Nasza gmina zaplanowała w tym roku 
wykonanie remontu odcinka drogi powia-
towej, ulicy Andrychowskiej oraz położe-
nie chodnika przy ulicy Podlesie. W założe-
niu te ważne zadania inwestycyjne miały 
być zrealizowane we współpracy z powia-
tem oświęcimskim. Niestety na chwilę 
obecną w budżecie powiatu nie zapla-
nowano na te cele środków finansowych.

- Wszyscy, którzy poruszają się tymi 
dwoma ulicami widzą potrzebę popra-
wy nie tylko komfortu jazdy, ale również, 
a może przede wszystkim bezpieczeństwa 
tych dróg. Radny Janusz Stokłosa złożył na 
sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu wniosek 
o przesunięcie środków na te dwie inwe-
stycje. Niestety jego głos przepadł. Pomimo 
negatywnej decyzji powiatu w tej sprawie 
będę walczył o tę drogę i chodnik – akcen-
tuje wójt Cuber.

Remont ulicy Andrychowskiej w Pio-
trowicach miał objąć odcinek o długości 
700 mb. Z kolei zadanie drogowe przy uli-
cy Podlesie zakładało budowę chodnika 
wzdłuż tej drogi na odcinku 500 mb. W 
tym przypadku chodzi przede wszystkim 

o zachowanie bezpieczeństwa pieszych, 
szczególnie dzieci, które uczęszczają do 
pobliskiej szkoły.

Współfinansowanie tych zadań przez 
oba samorządy w przypadku ulicy Andry-
chowskiej miało wynieść po 50 proc., a uli-
cy Podlesie 70 i 30 proc.

t t t

Nasz wójt Bogdan Cuber zbadał spra-
wę związaną z odśnieżaniem chodników, 
które znajdują się przy drodze krajowej, 
jak i drogach wojewódzkich i powiato-
wych. Okazuje się, że obowiązek usuwania 
zalegającego śniegu, jak i dbania o zacho-
wanie czystości na chodnikach spoczywa 
na właścicielach nieruchomości, usytu-
owanych wzdłuż chodnika. Takie właśnie 
stanowisko reprezentują właściciele dróg, 
którzy powołują się na przepisy prawa.

t t t

Poważnym problemem jest stary most 
kolejowy na Bachorzu, zlokalizowany na 
Podlesiu. Jego stan techniczny budzi nie-
pokój o bezpieczeństwo osób, które z nie-
go korzystają, głównie mieszkańców ulicy 
Boconek lub też osób dojeżdżających do 
pól. Most jest stary, nie ma poręczy i są w 
nim liczne dziury.

Wójt Bogdan Cuber zainteresował się 
problemem. Sam pamięta, jak w Dąbro-
wie Górniczej 19-letni młodzieniec spadł 
z wiaduktu kolejowego wprost na linię 
wysokiego napięcia i zginął. Ten wiadukt 
był w bardzo złym stanie technicznym, 

podobnie jak stare torowisko i most na 
Bachorzu. 

Włodarz gminy interweniował w spra-
wie mostu w siedzibie PKP w Krakowie. W 
efekcie po interwencji, odbyła się wizja 
lokalna. Rada gminy wstępnie wyraziła 
zgodę na przejęcie mostu i tak zwanego 
starego torowiska. 

t t t

Gmina zabiega także o moderniza-
cję prawego wału rzeki Wisły w rejonie 
Lasu. Jak się dowiedzieliśmy, Małopolski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Krakowie zlecił opracowanie dokumenta-
cji projektowej tego przedsięwzięcia. Wał 
ten, podczas ostatniej powodzi ochronił 
przed zalaniem sołectwo Las i cześć Dwo-
rów II. Jednak teren obwałowań znajduje 
się na chronionym obszarze Natura 2000 
i w związku z tym wydłużone jest  postę-
powanie administracyjne o wydanie decy-
zji o warunkach środowiskowych dla tej 
inwestycji. Po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę lub decyzji o pozwoleniu na reali-
zację inwestycji oraz pozyskaniu środków 
finansowych MZWiUW w Krakowie  przy-
stąpi do rozbudowy obwałowania.

Z kolei na rzece Bachórz w Piotrowi-
cach zabezpieczono wyrwę w okolicach 
mostu przy ulicy Pagórkowej. Woda zale-
wała okoliczne pola i posesje oraz boisko 
sportowe.

Warto także pamiętać, iż kwota w 
wysokości 600 tys. zł ma trafić w tym roku 
na usunięcie szkód powodzi w okolicach 
mostów na Bachorzu w rejonie Przeciszo-
wa i Piotrowic. 

(ryt)
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Wybory sołtysów
13 marca 2011 roku odbyły się zebrania wiejskie w sołec-

twach Piotrowice i Las podczas, których wybierani byli sołtysi 
i rady sołeckie.

W sołectwie Piotrowice na ponowną kadencję została wybra-
na Krystyna Smajek. W skład rady sołeckiej weszli: Jan Nocula, 
Mieczysław Żabiński, Halina Frączek, Zofia Wnętrzak, Bolesław 
Zajas, Stanisław Śliwiński, Władysław Fluder, Mieczysław Matla, 
Halina Merta, Janusz Dedko.

W sołectwie Las na ponowną kadencję został wybrany Józef 
Płonka. W skład rady sołeckiej weszli:  Marta Tokarz, Emil Stokło-
sa, Tomasz Chmura, Jerzy Michałek, Mirosław Bartuś, Andrzej 
Michałek.

Z kolei w sołectwie Przeciszów zebranie wiejskie odbyło 
się 27 marca. W trakcie obrad na sołtysa został wybrany Włady-
sław Kozub. W skład rady sołeckiej weszli: Marek Sanak, Józef 
Puziak, Stanisław Polak, Szczepan Osiecki, Władysław Pastuszka, 
Jan Szafraniec, Maria Wolas, Bogusław Tokarz, Stanisław Łabza, 
Maria Polak.

Karnawałowy bal przebierańców
Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie zorganizowała 19 lutego w 

Domu Kultury karnawałowy bal przebierańców. 

Pomysł zorganizowania balu kostiumowego spotkał 
się z dużym aplauzem środowiska, co skutkowało szyb-
kim zniknięciem biletów wstępu. Na uczestników zaba-
wy czekało wiele niespodzianek. 

Przybyszy powitał wodzirej, który bawił gości niestru-
dzenie do białego rana. Były konkursy, wspólne śpiewa-
nie, tańce, zabawy towarzyskie. Zaskakujące, nieraz szo-
kujące, ale przede wszystkim zabawne były kostiumy 
biesiadników. Spośród przebranych uczestników imprezy 
(bo kostiumy nie były obowiązkowe) wybrano króla i kró-
lową balu przebierańców. Organizatorzy zadbali również 
o wspaniałą dekorację wnętrz oraz smakowitą kuchnię 
obfitującą w dnia gorące, zimną płytę a także słodkości.

To kolejna bardzo udana impreza dla dorosłych orga-
nizowana przez Radę Rodziców ZSP-G w Przeciszowie, 
z której dochód przeznaczony jest na dofinansowanie 
imprez dla uczniów takich jak: rajdy górskie, Dzień Dziec-
ka, baliki noworoczne oraz zakup nagród dla uczniów 
wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce i sporcie.

Pragniemy serdeczne podziękować wszystkim rodzicom aktywnie 
zaangażowanym w organizację tej imprezy a w szczególności przewodni-
czącej Rady Rodziców Aldonie Zielińskiej, która była „kierownikiem” balu.

(um)

Polanka Wielka

Damian  Lasek
 ul. Lipowa 13

Tel. 507-023-521

Oferujemy:
*Więźby     *Kantówki 
   *Łaty          *Deski 
     *Podbitkę    *Boazerię

*Stemple itp.

Wójt Gminy Przeciszów 
informuje,

że od dnia 1 marca 2011 roku Całodobowa 
Opieka Medyczna dla mieszkańców gminy 

jest realizowana przez Zakład Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.

Kontakt:

Ambulatorium Całodobowej Opieki Medycznej 
ul. Garbarska 1 , 32-600 Oświęcim 
tel. 33 84 305 95, 33 84 324 36,

Czynne w dni powszednie od 18.00 do 8.00, 
w soboty, niedziele i święta - całą dobę.

Głosowanie w Przeciszowie

Stroje zwracały uwagę...
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Szopki bożonarodzeniowe…
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piotrowicach od kilku lat na przeło-

mie grudnia i stycznia organizuje wyjazdy do sanktuariów celem zwiedzania 
szopek bożonarodzeniowych. 

W roku 2007 Koło miało okazję obej-
rzeć uroczą szopkę w klasztorze bernar-
dynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, pięk-
ną i ciekawą z akcentem kultury góral-
skiej, znajdującą się w kościele p.w. Pio-
tra Apostoła oraz w Bazylice Mniejszej w 
Wadowicach.

W latach 2008-2009 wspólnie z kole-
żankami ze Związku Emerytów w Oświę-
cimiu i Kołem Związku Emerytów w Prze-
ciszowie nasze Koło obejrzało przepiękny 
spektakl słowno-muzyczny „Jasełka Trady-
cyjne” wystawiany przez zespół teatralny 
przy parafii św. Elżbiety w Cieszynie.

Zespół prowadzi zakonnica, siostra 
Jadwiga. W widowisku bierze udział 150 
aktorów-amatorów, w tym liczna grupa 
dzieci. 

Mały Jezus, w roli którego jest kilku-
miesięczne dziecko, anioły owieczki, w 
roli których występują dzieci, pozosta-
wiają w pamięci widzów niezapomniane 
wrażenia.

W roku bieżącym Koło zwiedziło jed-
ną z największych, a może największą w 
Europie, szopkę bożonarodzeniową zbu-
dowaną wewnątrz świątyni przy parafii 
św. Ludwika Króla w Panewnikach.

Szopka wybudowana w latach 1908-
1913 jest ciągle powiększana, tak że 
obecnie stanowi tryptyk o wymiarach 
18 m wysokości, 35 m szerokości i 10 m 
głębokości.

Szopka przedstawia wiele ciekawych 
scen z życia, a w tle znajduje się panora-
ma Jerozolimy.

Ciekawa jest scena, gdzie św. Fran-
ciszek obłaskawia groźnego wilka, któ-

ry podaje mu łapę, symbol pojednania i 
pokoju między człowiekiem a groźnym 
przeciwnikiem. Przy bazylice znajduje 
się również szopka ruchoma. Tam oprócz 
figur św. Rodziny w otoczeniu zwierząt, 
można zobaczyć na ruchomej platformie 
figury: Jana Pawła II, królów Polski, kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego, ojców - św. 
Maksymiliana Kolbe i św. Pio oraz innych.

Trzecia szopka to szopka żywa z różny-
mi mniej lub bardziej egzotycznymi zwie-
rzętami w swych zagrodach.

Kolejnym celem w ycieczki było 
muzeum w Sosnowcu, gdzie zwiedzili-
śmy wystawę konkursowych, najpiękniej-
szych szopek krakowskich z ostatnich lat.

Szopki przedstawiają bogato zdobio-
ne konstrukcje, nawiązujące do elemen-
tów zabytkowej architektury Kra-
kowa. Kolory i precyzja wykona-
nia szopek są zachwycające.

W muzeum Koło zwiedziło 
również grafiki włoskiego artysty, 
przedstawiające budowle antycz-
ne Rzymu i inne.

Kolekcje rodzimego szkła 
użytkowego, współczesnego i 
historycznego to również ekspo-
naty muzeum.

Należy nadmienić, że Koło-
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w ciągu 16 lat istnienia zorganizo-
wało ogromną ilość wycieczek do 
wielu ciekawych miejsc, głównie 
w Polsce południowej, za pełną 
odpłatnością od uczestników za 
przejazdy i bilety wstępów.

Członkowie związku to ludzie starsi, 
głównie emeryci rolnicy i inwalidzi z bar-
dzo skromnymi emeryturami i rentami.

Uważam, że gdyby istniała jakakol-
wiek pomoc finansowa z Urzędu Gminy 
w Przeciszowie, jak to obiecują samorzą-
dowcy w swych kampaniach wyborczych, 
ludzie ci mogliby jeszcze zobaczyć wiele 
ciekawych miejsc w Polsce. Jednak zwykle 
po wyborach żadna pomoc nie nadcho-
dzi, gdyż jak twierdzą urzędnicy zabrania-
ją tego przepisy.

Przez wiele lat istnienia Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów organizacja 
ta nie otrzymała nawet pomieszczenia na 
prowadzenie działalności.

W imieniu Związku najlepsze życze-
nia na 2011 rok dla Wójta i radnych Gmi-
ny, jak również dla redakcji Wieści życzy 
przewodnicząca koła ZERiI w Piotrowi-
cach i autorka informacji.

Krystyna Wierzbińska

Dzieje KGW c.d.
W naszym kolejnym wydaniu WGP kontynuujemy publikację 

o historii Koła Gospodyń Wiejskich w Przeciszowie. Zapraszamy 
do lektury!

Zespół „Same Swoje” w dalszym ciągu gościnnie występu-
je na różnego typu imprezach w rejonie, gdzie zdobywa coraz 
większe uznanie. W 2003 r. zespół zajmuje III miejsce, a rok póź-
niej II miejsce na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych 
w Polance Wielkiej. 

Na kolejne lata przypadaj ą największe sukcesy zespołu: rok 
2005 - zdobycie I miejsca w kategorii „Chóry i Zespoły Śpiewacze” 
na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych w Osieku, rok 
2006 -1 miejsce na Powiatowym Przeglądzie Ludowych Zespo-
łów Artystycznych w Przeciszowie, 2007 r. -I miejsce na Powia-
towym Przeglądzie Ludowych Zespołów Artystycznych w Grój-
cu, 2009 r. — III miejsce na Powiatowym Przeglądzie Zespołów 
Ludowych w Jawiszowicach.

Zespół co roku organizuje „Spotkanie z kolędą”, na którym 
przybliża zebranym obrzęd kolędowania i tradycje z nim związa-
ne. Prócz tego w dalszym ciągu uroczyście obchodzone są: Dzień 
Kobiet, Dzień Matki, dożynki wiejskie. W latach 2005, 2006 przed-
stawicielki Koła Gospodyń oraz Zespół „Same Swoje” uczestniczą w 
przeglądzie zespołów folklorystycznych „Agro Show -Agro Krak” w 
Krakowie. W 2005 r. w ramach imprezy Koło przygotowuje stoisko 
z potrawami oraz bierze udział w konkursie na najlepszą potrawę 
regionalną- pasztet p. Józefy Stokłosy zdobywa główną nagrodę. 
Rok później w Plebiscycie Potraw Kulinarnych „Małopolski Smak” 
przedstawicielki Koła odnoszą kolejny wielki sukces - zdobycie I 
miejsca za przygotowanie potrawy regionalnej „Karp po zatorsku”. 
Nie sposób nie wspomnieć o wieńcach przygotowanych przez 
naszą koleżankę Kazimierę Gugułę, które podczas dożynek powia-
towych w Jawiszowicach oraz w Monowicach zdobywają główne 
nagrody w kategorii „współczesna forma wieńca”. 

cdn.
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i” Jestem wójtem całej gminy
Wywiad z Bogdanem Cuberem, wójtem gminy Przeciszów

- Jedno z najważniejszych pytań, które 
być może czytelnicy chcieliby Panu zadać: 
jak będzie wyglądać gmina według Pana 
wizji za cztery lata?

Co się zmieni za cztery lata? Nasza 
gmina na pewno będzie skanalizowana 
w większym procencie, niż obecnie. Po 
tym najbliższym etapie kanalizacji gmina 
zostanie skanalizowana w 46 procentach. 
Wiele na to wskazuje, ponieważ otrzyma-
liśmy środki unijne, które musimy w okre-
ślonym czasie wydać. Ponadto ukończymy 
zadanie pod nazwą Rozbudowa i prze-
budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z 
modernizacją sieci wodociągowej. Nieste-
ty w związku z tymi inwestycjami gmina w 
przeciągu dwóch lat będzie musiała zacią-
gnąć pożyczki i kredyty w łącznej wysoko-
ści 6 mln 900 tys. zł. Jest to kwota bardzo 
duża, a kredyty i pożyczki będą spłacane 
do roku 2017. Ograniczy to inne inwesty-
cje na terenie gminy.

- Czy gmina jest przygotowana na tak 
wysokie kredyty? My jako mieszkańcy i gmi-
na jako urząd jesteśmy gotowi na tak spo-
re wydatki?

Nie jesteśmy przygotowani. Budżet 
naszej gminy to obecnie ponad 18 mln zł, 
wraz ze środkami unijnymi. Sam budżet 
to 14 mln zł. Wracając do tematu zostaną 
zakończone te dwie inwestycje. Ponadto 
polepszy się nawierzchnia dróg gminnych 
i powiatowych. Trudno podać konkretne 
jakie to będą drogi. W szerszej perspek-
tywie planuję również wykonanie trzech 
placów zabaw przy trzech przedszkolach. 
Już są realizowane projekty na te zadania, 
przy wsparciu środków zewnętrznych. Te 
place zabaw będą traktowane jako ogól-
nodostępne, czyli nie tylko dla dzieci z 
przedszkola z Piotrowic, Przeciszowa i 
Przeciszowa-Podlesia. Opiekę nad dzieć-
mi z zewnątrz będą oczywiście sprawować 
rodzice tych dzieci. Oprócz tego nastą-
pi modernizacja budynków przedszkol-
nych. Budynek przedszkola w Podlesiu 
będzie wyremontowany wraz z przepro-
wadzoną termomodernizacją. Budynek 
w Piotrowicach zmieni pokrycie dachu. 
Nastąpi dokończenie remontu strażnicy 
OSP w Piotrowicach. W obecnym budże-
cie na ten cel już zabezpieczono środki. 
W przypadku remizy w Przeciszowie wej-
dziemy w program „Małopolskie remi-
zy”, na który złożymy wniosek. Rejonowy 
Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej w 
Oświęcimiu przeprowadzi regulację rzeki 
Bachórz za kwotę 600 tys. zł. W perspekty-
wie zmodernizujemy stadion sportowy w 

Przeciszowie oraz wybudujemy centrum 
rekreacyjno-sportowe w Piotrowicach. 
Planuję budowę „Orlika” w Przeciszowie. W 
planach jest również gruntowny remont i 
termomodernizacja domu kultury w Prze-
ciszowie. Obecnie jest przeprowadzana 
ekspertyza tego budynku. Budynek Urzę-
du Gminy w Przeciszowie również zmieni 
swoje oblicze. Zostanie wykonany par-
king dla petentów gminy i urzędników w 
pobliżu torów kolejowych. Ponadto prze-
prowadzimy remont tego budynku wraz 
z termomodernizacją. Gmina będzie tak-
że przejmować część dróg gminnych od 
właścicieli prywatnych. To oznacza koszty, 
które jednak musimy ponieść.

- Co w przypadku remontu Domu Ludo-
wego w Lesie, o którym często mówiono?

Jeśli chodzi o ten obiekt, to też będzie 
wyremontowany. Myślę, że tę inwestycje 
rozpoczniemy w przyszłym roku, korzy-
stając z programu unijnego.

- Jak Pan ocenia obecny budżet? Mówi 
Pan o potężnych wydatkach, pieniądzach, 
które trzeba pożyczyć. Jak gmina sobie 
poradzi?

Jeśli chodzi o budżet tegoroczny i 
2012, to w tych latach nie będziemy spła-
cać kredytu i pożyczki, a więc jeszcze coś 
zrobimy na terenie naszej gminy. Spłatę 
kredytu rozpoczniemy dopiero od 2013 
roku i potrwa to do 2017. W tym czasie 
będę przeprowadzał inwestycje, korzysta-
jąc ze środków zewnętrznych. To będzie 
kredyt i pożyczka. Pożyczkę na kanaliza-
cję weźmiemy z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w Krakowie, z 
tego względu, że jest ona nisko oprocen-
towana, z uwagi na cel ekologiczny. Nato-
miast w przypadku wodociągów weźmie-
my pożyczkę i kredyt, który jest niestety 
wyżej oprocentowany.

- Pan mieszka w Piotrowicach. Czy nie 
odczuwa Pan negatywnych skojarzeń, któ-
re wynikają z wieloletnich antagonizmów 
pomiędzy sołectwami Przeciszów i Piotrowi-
ce? Czy nie boi się Pan posądzeń o sprawo-
wanie władzy tylko dla jednego sołectwa?

Wiem, że od wieków istnieją pewne 
antagonizmy między Przeciszowem a 
Piotrowicami. Wiem również, że może to 
rodzić obawy mieszkańców Przeciszowa, 
dotyczące przekazywania przeze mnie 
większości środków gminy do Piotrowic. 
Ja jednak, chcę być wójtem całej gminy, 
a obecnie, kiedy rusza tak potężna inwe-
stycja jak kanalizacja, to przez najbliższe 
lata największe środki finansowe będą szły 

do Przeciszowa. Przy czym okres mojej 
kadencji, to czas budowy kanalizacji. Dwa 
miesiące pełnię funkcje wójta i na razie nie 
odczuwam presji czy zarzutów, że biorę 
stronę Piotrowic, a przyjmuje mieszkań-
ców po kilkunastu dziennie. Trzeba skoń-
czyć z antagonizmami, a środki będę dzie-
lił sprawiedliwie pomiędzy trzy sołectwa. 
Po czterech latach każdy stwierdzi, że był 
to sprawiedliwy podział.

Bogdan Cuber
urodził się w 1957 roku w Dąbrowie 

Górniczej. Ukończył historię na Wydzia-
le Nauk Społecznych Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Po studiach pra-
cował w Państwowej Inspekcji Han-
dlowej w Katowicach, a następnie jako 
nauczyciel historii w szkole podstawo-
wej w Olkuszu. W roku 1983 przeniósł 
się z rodziną do Piotrowic. Wraz z żoną 
rozpoczął pracę w tamtejszej szkole. 
Uczył wychowania fizycznego, a jego 
żona historii. W 1992 objął stanowisko 
dyrektora szkoły, ucząc także historii, 
które piastował do ubiegłego roku, do 
czasu wyborów samorządowych, kiedy 
to został wójtem Przeciszowa. Przez lata 
dał się poznać jako znakomity gospo-
darz, z dobrym skutkiem prowadził 
rozbudowę szkoły. Karierę samorządo-
wą rozpoczął w roku 1988, gdy został 
wybrany radnym gminy Przeciszów. 
W roku 1994 wystartował ponownie 
w wyborach do Rady i został nie tylko 
radnym, ale również członkiem Zarządu 
Gminy Przeciszów. W tym czasie prze-
wodniczył Komisji Edukacji, Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Sportu, działającej 
przy Radzie. W roku 1998 zdobył man-
dat radnego powiatu oświęcimskie-
go. W kolejnej kadencji również został 
radnym powiatowym, jak i etatowym 
członkiem Zarządu Powiatu w Oświęci-
miu. Jest żonaty i ma dwie dorosłe cór-
ki. Najstarsza jest pedagogiem, a naj-
młodsza córka poszła w ślady rodziców 
i została nauczycielem historii. Pasjonu-
je się historią, dużo czyta, szczególnie 
książki historyczne i przygodowe. W 
kręgu jego zainteresowania pozostaje 
także turystyka.



7Wieści Gminy Przeciszów (nr 1/2011)

ro
zm

ow
a 

„w
ie

śc
i”

Po raz pierwszy Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszo-
wie zorganizowała imprezę „Ferie w bibliotece”. Zajęcia odby-
wały się w bibliotece w Przeciszowie od 4 do 11 lutego. Z kolei 
od 1 do 8 lutego, dzięki uprzejmości dyrekcji ZSP-G, w szkole w 
Piotrowicach.

Ferie rozpoczęły się od tworzenia pięknych i kolorowych dzieł 
z bibuły. Dzięki pomysłom i talentowi Krystyny Smajek dzieci z 
zapałem wykonywały śliczne kwiaty. W kolejnych dniach pod 
czujnym okiem Patrycji Kuwik, uczestnicy ferii, używając masy 
solnej lepili wymyślone przez siebie dzieła. Inwencją twórczą 
wykazali się również w trakcie malowania różnymi technikami 
plastycznymi postaci i krajobrazów. Oprócz zajęć plastycznych 
dzieci brały udział w warsztatach tanecznych, prowadzonych 
przez Żanetę Płonkę. Dużo śmiechu i radości wzbudziły zagad-
ki, rebusy i krzyżówki a także film o Shreku.

Na zakończenie ferii dzieci wykonały kartki walentynkowe.
Wszyscy uczestnicy „Ferii w bibliotece” wykazali się inwen-

cją, artyzmem i twórczymi pomysłami, które zostały nagrodzone 
drobnymi upominkami. Z ich prac powstała wystawa, którą moż-
na było oglądać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie.

q

- Jak Pan się odnajduję w urzędzie i na 
nowym stanowisku? Był Pan przez wiele lat 
dyrektorem szkoły.

Nie miałem czasu, aby się nad tym 
zastanowić. Okres wyborów to jesień, 
więc należało przyjąć budżet i musiałem 
siąść nad autopoprawkami do tej uchwa-
ły. Ponadto okres zimowy, to masa proble-
mów z odśnieżaniem i innymi sprawami. 

Ta praca nie jest dla mnie aż taką 
nowością. W tej gminie byłem dwukrot-
nie radnym, a w latach 1994-1998 człon-
kiem zarządu. Dlatego znam gminę i pra-
cę w gminie. Ponadto pracowałem w sta-
rostwie jako etatowy członek zarządu i 
byłem radnym powiatowym. 

Tak więc to nie jest dla mnie żadna 
nowość, więc przestawiłem się z dyrekto-
ra szkoły na wójta bardzo szybko.

- Czy zamierza Pan startować w wybo-
rach do parlamentu? Jak Pan to widzi z per-
spektywy nowowybranego wójta gminy?

Oczywiście plany takie miałem, że 
zostanę posłem lub senatorem. Jednak 
w obecnej sytuacji, kiedy zyskałem zaufa-
nie moich wyborców, zadecydowałem, 
że zostanę na stanowisku wójta. Oczywi-
ście, chodzą pogłoski, że będę startował 
z nakazu partyjnego. Mogę znaleźć się na 
tej liście, tylko po to, aby tę listę wzmoc-
nić. To może być dalekie miejsce, które nie 
będzie gwarantować wejścia do Sejmu czy 
senatu. Jednak to byłaby ostateczność, na 
której zaważą względy partyjne.

- Z tych wszystkich kwestii, które Pan 
poruszył, a może nie poruszył, co wyda-
je się Panu najważniejsze do realizacji w 
najbliższym czasie? Mam na myśli sprawy 
ludzkie, istotne z punktu widzenia społecz-
ności gminnej.

Trudne pytanie. Z tego, co udało mi 
się zaobserwować w ciągu tych dwóch 
miesięcy, to ludzie mają dużo proble-
mów i nie potrafią tych problemów sami 
rozwiązać. Szukają miejsca, gdzie mogą 
podyskutować i rozwiązać ważne zagad-
nienia. Myślę, że takim miejscem może 
być urząd gminy. Ludzie odwiedzają 
mnie z wieloma sprawami. To są rowy, 
przepusty, sprawy dotyczące sporów 
sąsiedzkich, związane z gruntami. Urząd 
jest też takim miejscem, gdzie ludziom 
trzeba pomóc, wesprzeć, pokazać drogę 
wyjścia z danej, skomplikowanej sytuacji. 
Sprawy ciągną się latami. Staram się każ-
dego przyjąć, porozmawiać i spróbować 
pomóc, wskazać drogę wyjścia i często 
nie mam czasu dla siebie i rodziny.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka
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i Co słychać u cyklistów?
23 grudnia 2010 r.
Na zakończenie minionego roku cykliści z naszego Koła wraz 

małżonkami spotkali się na wieczorku wigilijnym wraz zaproszo-
nymi gośćmi w osobach nowo wybranego wójta Bogdana Cube-
ra, byłego wójta Józefa Klimczyka oraz przewodniczącego Rady 
Gminy Przeciszów Tomasza Kosowskiego. Po powitaniu uczest-
ników oraz zaproszonych gości wójt krótko omówił wyzwania 
jakie czekają gminę przez najbliższe lata, z kolei przewodniczący 
Rady wskazał na zadania nowej Rady w nowej kadencji. Następnie 
wszyscy uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczno-
-noworoczne, po których nastąpił tradycyjny poczęstunek świet-
nie przyrządzonym karpiem po przeciszowsku. Spotkanie zakoń-
czyło się kolędowaniem.

15 stycznia
Cykliści spotkali się na co rocznym balu karnawałowym w 

restauracji „Słowiańska” w Brzeszczach. Świetna kuchnia, dosko-
nała orkiestra dopełniły reszty. Bawiono się do białego rana.

11 lutego
Spotkanie członków TTR „Cyklista” z wójtem gminy Bogdanem  

Cuberem. Podczas spotkania cykliści przedstawili wójtowi zamie-
rzenia na 2011 rok oraz zapoznali go z działaniami i strukturą TTR 
„Cyklista”. Zaprezentowano działania na rzecz wytyczenia ścieżek 
rowerowych na terenie naszej gminy i infrastruktury z tym związa-
nej. Wójt pozytywnie odniósł się do naszych propozycji wytycze-
nia na terenie gminy ścieżki rowerowo-pieszej w kształcie pętli: 
Przeręb – Las – Piotrowice – Bażantarnia – Przeręb oraz zlokalizo-
wania na niej co najmniej dwóch miejsc odpoczynkowych. Obie 
strony zobowiązały się do bliższej współpracy w pozyskiwaniu 
środków z funduszy unijnych na ten cel za pośrednictwem Sto-
warzyszenia Doliny Karpia.

19 lutego
Członkowie Koła rowerowego z Przeciszowa uczestniczyli w 

Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Turystyki Rowerowej 
„Cyklista” w Przecieszynie, na którym  przeprowadzono wybory 
nowych władz stowarzyszenia na kolejną dwuletnią kadencję. Na 
zebraniu prezes Jerzy Borowczyk w swoim sprawozdaniu zapo-
znał członków z działalnością stowarzyszenia w roku 2010, przed-
stawiając również sprawozdanie finansowe. W wyniku przepro-
wadzonych głosowań wybrano nowy zarząd, którego prezesem 
ponownie został Jerzy Borowczyk oraz komisję rewizyjną, której 
przewodniczącym jest nasz kolega Jan Kajdas, a jednym z człon-
ków Leszek Bałys. Kolejny członek naszego koła Henryk Lelito 
wszedł w skład komisji dyscyplinarnej stowarzyszenia.

Poniżej przedstawimy harmonogram planowanych tras rowe-
rowych w 2011 roku. Oferta dosyć zróżnicowana, gdzie każdy 
znajdzie coś dla siebie. Dlatego zapraszamy mieszkańców naszej 
gminy do udziału w wycieczkach rowerowych w roku bieżącym. 
W czwartki będą ukazywały się ogłoszenia, na którą z oferowa-
nych tras się wybieramy.
Zapraszamy na spotkania Koła Rowerowego w każdy czwartek 

o godz. 17 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie.

Plan tras rowerowych w 2011 TTR Cyklista 
Koło w Przeciszowie

1) 10.04.2011 Rozpoczęcie sezonu rowerowego, przejazd ścież-
kami wokół Przeciszowa – Włosienica – Poręba (miejsce poby-
tu Artura Grottgera - kościół drewniany z XVI w.)  -  30km

2) Przeciszów – Podolsze – Palczowice (kopiec Grunwaldzki) – 
Zator - Łowiczki  40km 

3) Piotrowice (stara kuźnia, źródełko, Capia Górka 278 m n.p.m) 
4) Dwory – Gromiec - Mętków (źródełko-skansen ) – Babice – 

Olszyny – Podolsze - 50km. 

5) Podolsze – Babice – Regulice (stare dworzysko, platforma 
widokowa) Alwernia - Podolsze - 45km.

6) Podolsze – Olszyny – Alwernia (strzelanka) - Podolsze – Prze-
ciszów - 40km.

7) Podolsze-Okleśna - zalew Skowronek – Źródła – Przeciszów 
-  40km.

8) Przeciszów – Gromiec – Chełmek – Bieruń – Tychy – Papro-
cany – Oświęcim – Dwory - 60km.

9) Przeciszów – Dwory – Chełmek – Tarka - Lasy libiąskie - Gro-
miec - 50km. 

10) Przeciszów – Dwory – Chełmek - Zbiornik Dziewkowice – 
Imielin – Chełmek – Gromiec - 50km.

11) Przeciszów – Spytkowice – Skawina – Tyniec – Kraków - 
powrót pociągiem godz. 19.15 - 60km.   

12) Przeciszów – Gierałtowice – Inwałd (park miniatur małe 
zoo) powrót przez Wadowice - 50km.

13) Przeciszów – Zabierzów – Korzkiew (pobyt dwudniowy 
jazda po Jurze) powrót pociągiem z Zabierzowa  - 150km.

14) Przeciszów-Wadowice (1 maja beatyfikacja JPII, cmentarz 
ukraiński) –Radocza - Łowiczki (majówka w Torino) - 45km.

15) Przeciszów-Czechowice (trasa wokół jeziora Goczałkowi-
ce) – Pszczyna - Oświęcim  -  80km.      

16) Podsumowanie sezonu rowerowego (prażone w Torino 
uhonorowanie najbardziej aktywnych). 

Ponadto zakłada się udział w następujących 
rajdach rowerowych, organizowanych przez 
samorządy.

1)Rajd Kraków - Trzebinia ostatnia sobota kwietnia 80km - tra-
sa trudna.

2) Rajd Oświęcimia   czerwiec   40km. 
3) Rajd w Piotrowicach czerwiec  40km. 
4) Rajd  w  Zatorze lipiec  30km.                                  
5) Rajd Doliny Karpia lipiec  30km.                             
6) Rajd  Ziemi Chrzanowskiej wrzesień 50km.                    
7) Rajd do Częstochowy sierpień  500km.                  
8) Rajd  rowerowy do Kalwarii  wrzesień  dwudniowy
9) Rajd po Mazurach  Przeciszów – Giżycko – Kruklanki czerwiec  

Trasy nie są datowane z uwagi na możliwość dowolnego 
wyboru w zależności od uczestników i pogody.

Cykliści z Koła Przeciszów składają serdeczne podziękowania 
Dorocie Stokłosa za noworoczny prezent jaki sprawiła cyklistom, 
przekazując im stół bilardowy. Stół znajduje się w holu Domu 
Kultury w Przeciszowie.

sc

Informacja UG
Wójt gminy Przeciszów wraz z sołtysami informuje, że zgod-

nie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Przeciszów właściciele psów zobowiązani są do zacho-
wania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi tj:

 - trzymanie psów w obrębie własnej posesji, 
- prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agre-

sywną lub w inny sposób zagrażającemu otoczeniu - w nało-
żonym kagańcu.

Zabronione jest pod karą grzywny wypuszczanie psów 
poza obręb posesji bez użytych wyżej wymienionych środ-
ków ostrożności.

W przypadku wyłapania wałęsającego się psa, jego wła-
ściciel zostanie obarczony wszystkimi kosztami związanymi 
z wyłapaniem, leczeniem i umieszczeniem go w schronisku.
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Już po raz czwarty, w okresie zimowym uczniowie ze szkół 
gimnazjalnych rywalizowali między sobą o miano najlep-

szego rowerzysty. W tegorocznej edycji odbyły się cztery tur-
nieje w: Hucie Krzeszowskiej, Koluszkach, Włoszczowie i Kędzie-
rzynie-Koźlu. W każdym z nich uczniowie musieli wykazać się 

Gimnazjum nr 1 w Przeciszowie, w ostat-
niej eliminacji, która odbyła się 17 lutego 
w Kędzierzynie – Koźlu reprezentowali 
Bartosz Hutny i Grzegorz Zając. W kla-
syfikacji  drużynowej zajęli piąte miej-
sce. Wielki indywidualny sukces odniósł 
uczeń klasy drugiej Bartosz Hutny, który 
w konkurencji „mistrza żmijki”, uplasował 
się na 2 miejscu, tuż za indywidualnym 
mistrzem ligi. 

znajomością przepisów ruchu drogowego, umiejętnością jazdy 
po rowerowym torze przeszkód oraz prawidłowym udzielaniem 
pomocy przedmedycznej. 

W IV edycji Ligi Mistrzów BRD do rywalizacji przystąpiły 
drużyny gimnazjalne z województw: mazowieckiego – Grale-

wo, śląskiego – Mazańcowice, łódzkiego 
– Koluszki (Mistrz Polski 2010) i Rozprza, 
podkarpackiego – Czarna (Mistrz Polski 
2009), Huta Krzeszowska i Iwonicza (Wice-
mistrz Polski 2007), świętokrzyskiego – 
Włoszczowa (Mistrz Polski 2008), oraz z 
małopolskiego – Przeciszów (Mistrz Pol-
ski 2007).

(ak)

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy 
dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową

 � Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, że od dnia 01 luty 
2011r., w ramach programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie został uruchomiony 
Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową.

Jeżeli zdarza się, że ktoś bliski:
 � Popycha Cie, szarpie, bije, policzkuje 

 � Poniża, krytykuje, wyśmiewa

 � Wyzywa i obrzuca obelgami

 � Grozi Tobie i Twojej rodzinie

 � Zmusza Cię do robienia rzeczy, które są poniżające i nieprzyjemne

Zgłoś się do nas! Gwarantujemy bezpłatną pomoc w postaci: poradnictwa, wsparcia, infor-
macje na temat placówek udzielających pomocy osobom krzywdzonym, a także konsul-
tacji ze specjalistami (psycholog, pedagog, prawnik, terapeuci, pracownik socjalny).

DYŻURY PUNKTU :
1. Siedziba GOPS – wtorki od 15:00 do 17:00
2. Pomieszczenie obok Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej  ul. Długa 6 – czwartki od 10:00 do 12:00 

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową został utworzo-
ny z myślą o mieszkańcach Gminy Przeciszów i ich bezpieczeństwie.

Informacja telefoniczna: GOPS Przeciszów 033-84-13-280 

PRZERWIJ PRZEMOC, ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE!!!
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e Wystawa rzeźby i malarstwa
W naszej gminie zaprezentowano wystawę rzeźby i malarstwa znanych regionalnych artystów Wiesława i Genowe-

fy Konecznych oraz Józefa Gawła. Wernisaż ekspozycji prac miał miejsce 17 marca w Domu Kultury w Przeciszo-
wie. Wszyscy, chcący obejrzeć wystawę, mają na to ostatnią szansę do piątku, 8 kwietnia, w godzinach pracy GBP w 
Przeciszowie.

W wernisażu wzięło udział obok artystów, wielu zaproszo-
nych gości, wśród których znaleźli się m.in.: wójt Bogdan Cuber, 
przewodniczący Rady Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski, radni 
gminni, burmistrz Libiąża Jacek Latko.

W obszernym pomieszczeniu naszego domu kultury wysta-
wiono rzeźby, obrazy wykonane różnymi technikami oraz książki 
autorstwa Wiesława Konecznego, traktujące o lokalnej historii i 
legendach. Tematyka dzieł obejmuje przede wszystkim folklor 
góralski, przedstawienia sakralne oraz pejzaż. Artyści związani 
są z pobliskim Libiążem.

scach Polski i zagranicą - w Czechach, na Zaolziu, na Białorusi (w 
Grodnie, Nowogródku). Prace swoje wykonuje techniką olejną, 
pastelom, akwarelą. Nie jest mu obcy także nitrofresz, drzewory-
ty, linoryty, monotypie (grafika). Bierze także udział wraz z żoną 
w interdyscyplinarnych warsztatach literackich i plastycznych. 
W 2011 pan Wiesław został przyjęty do Stowarzyszenia Autorów 
Polskich Zarząd Główny w Warszawie.

Genowefa Koneczny - maluje od 25 lat obrazy używając 
techniki olejnej i akwareli. Jest wspaniałą kolorystką. Otrzymała 
wiele nagród i wyróżnień na konkursach malarskich. Działa razem 
z mężem w kilku grupach artystycznych:  RSTK Chełmek, IN-Gre-
mio Chrzanów, Pejzaż w Libiąż, SPK Podbeskidzie w Bielsku-Bia-
łej. Jej obrazy są z pogranicza abstrakcji i realizmu.

Józef Gaweł - ma 73 lata i pocho-
dzi z Zawoi. Rzeźbić zaczął w 1975 
roku. Swoje prace wykonuje w drew-
nie, węglu i kamieniu. Jego rzeź-
by można określić jako - użytkowe, 
dekoracyjne, sakralne, monumen-
talne i małe płaskorzeźby, oraz peł-
nowymiarowe. Uczestniczył w wielu 

Wiesław Koneczny - lat 64. Były górnik i sztygar górniczy, 
obecnie pisarz, odkrywca lokalnej historii i legend, artysta malarz. 
Napisał kilka książek i niezliczoną ilość artykułów i reportaży. Zdo-
był nagrody na konkursach literackich. Przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego został odznaczony odznaką honoro-
wą Zasłużony Dla Kultury Polskiej, przyznano mu też półroczne 
stypendium. Społeczna Kapituła w Bydgoszczy przyznała mu 
także medal honorowy Jakuba Wojciechowskiego Za Zasługi Dla 
Kultury Robotniczej. Jest też malarzem, grafikiem, rysownikiem i 
organizatorem życia artystyczno-kulturalnego. Działa też w kilku 
grupach artystycznych: RSTK Chełmek, IN-Gremio Chrzanów, Pej-
zaż w Libiążu, SPK Podbeskidzie w Bielsku-Białej, przez kilka lat 
pełnił funkcje wiceprezesa RSTK Chełmek, a teraz tę funkcję peł-
ni w SPK Podbeskidzie. Dzięki panu Wiesławowi przez szereg lat 
odbywały się wspaniałe plenery malarskie w atrakcyjnych miej-

Józef Gaweł obok swoich prac.

wystawach zbiorowych jak i indywi-
dualnych krajowych oraz zagranicz-
nych. Był zauważany i doceniany, 
uzyskał wiele dyplomów i wyróżnień 
za swoje prace w tym: w Libiążu, w 
BWA Katowice dwukrotnie, Suchej 
Beskidzkiej dwa razy, w Bielsku - 

Białej i innych miejscowościach. Obecnie często jest zapraszany 
na plenery rzeźbiarskie nie tylko w Polsce lecz także zagranicą. 
Uczestniczył w plenerach krajowych w Sanoku, Krynicy Górskiej, 
Orawce, Bystrej Żywieckiej, Chełmku, Chrzanowie, Grodzisku 
Wielkopolskim, Nowym Wiśniczu, uczestniczył także w Jesieni 
Tatrzańskiej w Bukowinie Tatrzańskiej, w Niemczy na Dolnym Ślą-
sku, był także we Francji i Czechach. Do dziś Pan Józef wykonał 
już setki rzeźb, z których wiele trafiło do muzeów w kraju i zagra-
nicą, a wiele do prywatnych koneserów jego twórczości. Dużą 
sprawność rzeźbiarską widać też w postaciach rzeźbionych ludzi

(ryt)

Wójt Bogdan Cuber wita na wystawie autorów prac.
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Wielkim sercem i ogromną hojnością wykazali się w tym roku mieszańcy gminy Przeciszów. Podczas XIX Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebraliśmy 13 406,70 zł i 12 euro. W naszej gminie graliśmy po raz 7. i to 

podczas tego finału uzbieraliśmy największą kwotę pieniędzy! W tym roku pieniądze zbierane były na zakup sprzętu dla 
dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi w związku z tym 20 wolontariuszy od wczesnego rana kwestowało 
z kolorowymi puszkami na trenie gminy.

Impreza rozpoczęła się w Domu Kultury w Przeciszowie od 
występu zespołu „Śpiewające Jeziora” pod kierownictwem Urszuli 
Daczyńskiej. Później atrakcyjny występ taneczny zapewnił zespół 
„Radkercik”. Niespodzianką był solowy występ Ani Białek, która 
sama przygotowała choreografię do pokazu. Debiut przed liczną 
widownią miał zespół „Akopalipsa’89” z Piotrowic, który zaprezen-
tował rockowe brzmienie. Życzymy chłopakom wielu sukcesów! 
Po mocnym akcencie muzycznym do krainy łagodności przeniósł 
wszystkich zespół „Karmelek” prowadzony przez Barbarę Momot. 
Na zakończenie swoje umiejętności taneczne zaprezentowały 
dziewczęta z zespołu „Juniorki”.

Jak zawsze oprócz występów artystycznych nie mogło zabrak-
nąć licytacji, która wzbudziła wiele emocji. Dużą popularnością 
cieszył się również „Stragan rozmaitości”.

XIX Finał w Przeciszowie zakończył się fascynującym „Świa-
tełkiem do nieba”!

Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom „Światełka do nie-
ba”: ZUB - Sławomir Wronka, Mechanika Pojazdowa - Stanisław 
Matla, PUH Lidia – Lidia Świerguła, Air-net – Jan Kajdas, Grażyna 
s.c. – Grażyna i Justyna Makuch, Korsarz – Aleksander Wadoń.

Dziękujemy również darczyńcom, którzy wsparli tegorocz-
ny Finał. A są to: Władysława Jędrys, Józefa Stokłosa Sklep spo-
żywczy - Lucyna Szklarska, Fundacja im. Brata Alberta w Lesie, 
Fundacja „Bratnich Serc” w Oświęcimia, Piekarnia Cukiernia 
„Maja” Spytkowice, „Remix” - Renata i Krzysztof Gagracz, Anna 
Szmit-Mamica, Marek Mamica, „Mirko” Mirosław Frączek, Salon 
firan „M-Dekor” Marta Wójcik, „Radko” Radosław Kozioł, zespół 
śpiewaczy „Same Swoje”, Klub sportowy LKS Przeciszovia, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Przeciszowie, Studio fryzur „Beata” Beata 
Cisowska, TTR „Cyklista” Koło rowerowe w Przeciszowie, Prze-
wóz osób – Małgorzata i Aleksander Cieślik, Władysław Kozub, 
Anna Szarzec, Urszula i Anna Daczyńska, Józefa Momot, spon-
sor anonimowy.

Za pomoc w organizacji XIX Finału dziękujemy również: 
wolontariuszom i ich opiekunom, policjantom z Komisariatu 
Policji w Zatorze, Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeciszowie, 
członkom Koła Rowerowego w Przeciszowie, Józefie Stokłosa, 
Marii Zając, Grażynie Gisterek, Marcie Zając, Żanecie Płonka, 

Adrianowi Pędziwiatr, Patrycji Kwadrans, Uli Momot, Jolancie 
Szymonek, Ilonie Sanak, Darkowi Kowalczyk, Dorocie Nykiel, 
zespołom występującym w takcie Finału oraz ich opiekunom, 
dyrektorom szkół oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Gminie Przeciszów.

Szef Sztabu 
Edyta Krzyścin
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Nowy dyrektor szkoły
Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego funk-

cja dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w 
Piotrowicach została powierzona nauczyciel Ewie Michałek. 
Funkcję tą sprawuje od 1 lutego 2011 roku. Stół bilardowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Prze-
ciszowie zaprasza do korzystania ze stołu 
bilardowego w godzinach pracy bibliote-
ki 8.00-16.00 poniedziałek, wtorek, piątek, 

8.00-18.00 środa, czwartek.

Budżet 2011 
Na sesji 21 stycznia 2011 został przyjęty budżet gminy Prze-

ciszów na rok 2011. Uchwałą Nr IV/20/11 z dnia 21.01.2011 roku 
Rada Gminy Przeciszów ustaliła dochody budżetu w kwocie 
22 030 326,17 zł, natomiast wydatki w kwocie 26 430 326,17 zł. 

Na dochody składają się dochody bieżące w wysokości 
14 922 185,19 zł i dochody majątkowe w wysokości 7 108 140,98 
zł. Wydatki obejmują wydatki bieżące w wysokości 12 971 186,28 
zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 13 459 139,89 zł. Planowa-
ny deficyt budżetowy w kwocie 4 400 000,00 zł zostanie pokryty 
przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów.

Wydatki bieżące realizują jednostki organizacyjne 
Gminy Przeciszów:
-Urząd Gminy –  4 641 999,87
 w tym: 
utrzymanie i naprawy dróg –  620 200,00
utrzymanie składników mienia komunalnego –  235 330,00
plany, geodezja, cmentarze –  86 350,00
wydatki administracyjne urzędu -  1 496 977,17
utrzymanie gotowości bojowej OSP –  97 500,00
obsługa długu publicznego –  179 171,00
gospodarka odpadami i oczyszczanie wsi –  180 000,00
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –  1 966 149,41
-Zespoły Szkół Podstawowo Gimnazjalnych –  4 769 032,00
-Przedszkola Samorządowe –  1 594 005,00
Na liście wydatków inwestycyjnych 
Gminy Przeciszów znajdują się:
Wydatki inwestycyjne U G w Przeciszowie 3 811 751,18
Projekt Termomodernizacji Domu Kultury 

w Przeciszowie wraz z remontem wejść 
do budynku, remontem obróbek blacharskich 
oraz pokrycia dachu 20 000,00

Projekt budowy boiska do piłki nożnej 
w Piotrowicach 10 000,00

Dom Nauczyciela wraz z Przedszkolem 
w Przeciszowie-Podlesiu - remont 
pomieszczeń, instalacji elektrycznej i CO  70 000,00

Wykonanie parkingu, placu oraz terenu 
rekreacyjnego przy Przedszkolu 
przy ul. Szkolnej w Przeciszowie 100 000,00

Kanalizacja Gminy Przeciszów - wnioski, 
dokumentacje, opracowania 20 000,00

Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej 
w sołectwie Las 20 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Przeciszów i Polanka Wielka 472 459,48

Dotacja dla Gminy Polanka Wielka 
na finansowanie zadania pn. Budowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Przeciszów i Polanka Wielka 2 589 291,70

Wykonanie parkingu przy Przedszkolu 
w Piotrowicach 100 000,00

Wymiana dachu na budynku przedszkola 
w Piotrowicach 100 000,00

Wymiana instalacji elektrycznej oraz 
malowanie pomieszczeń budynku 
Przychodni zdrowia i OSP w Piotrowicach 40 000,00

Wykonanie przepustów przy ul. Topolowa i Boconek 50 000,00
Remont Domu Kultury w Przeciszowie 80 000,00
Montaż lamp oświetleniowych 40 000,00

Modernizacja płyty boiska sportowego 
LKS Przeciszovia 60 000,00

Projekt parkingu przy LKS Przeciszovia 40 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 153 490,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne 
Urzędu Gminy w Przeciszowie 150 000,00
w tym:

Wykup gruntów pod strefy ochronne ujęć 
wody w Piotrowicach 40 000,00
Wykup gruntu pod boisko do piłki 
nożnej w Piotrowicach 110 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie 3 490,00

Zakup sprzętu komputerowego 3 490,00
Dotacje dla Gminnego Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji w Przeciszowie na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych zakładów budżetowych 9 493 898,71

Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania 
Wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej 
na terenie Gminy Przeciszów 4 202 770,61

Wymiana i rozbudowa istniejącej sieci 
wodno-kanalizacyjnej 100 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Przeciszów i Polanka Wielka 5 191 128,10

Wydatki majątkowe ogółem 13 459 139,89
Ponadto zaplanowano kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gmi-

ny Przeciszów dla:
- Izb Rolniczych - udziały w podatku rolnym –  6 325,00
- Gminy Zator na realizację projektu pn. „Dolina Karpia 

- Szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji 
Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości” –  77 581,00

- Gmin realizujących zadania w zakresie 
wychowania przedszkolnego –  80 000,00
- Miasta Oświęcim na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców 

Gminy Przeciszów w Środowiskowym Domu Samopomocy 
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu –  3 000,00

- Stowarzyszeń prowadzących działalność 
w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi –  5 000,00

- Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w zakresie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych dotyczącego uczestnictwa 
mieszkańców G. Przeciszów w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej –  15 000,00

- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Przeciszowie z tytułu dopłaty do kosztów 
odprowadzania 1 m3  ścieków –  226 000,00

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie –  285 590,00
- Stowarzyszeń prowadzących działalność 
w zakresie kultury fizycznej i sportu –  165 000,00

Szczegółowy plan budżetu znajduje się 
na stronie www.przeciszow.pl
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W dniach od 18 do 19 marca odbyły się Mistrzostwa Czech w modelarstwie kartonowym. Tegoroczną edycję konkur-
su zorganizowano w Ostrawie (dzielnica Poruba). Do walki o najwyższe trofea stanęły modelarnie z Czech i Polski, 

które przyjechały z: Brna, Dubenca, Rybnika, Rydułtowy, Ostravy, Przeciszowa, Hradca, Jaworzna, Neratovic, Lysic, Trebic, 
Decin oraz modelarze indywidualni. Reprezentanci Przeciszowa wystawili 20 modeli kartonowych, zdobywając 10 medali 
i wysokie II miejsce wywalczone zespołowo.

Podczas zwiedzania bardzo rzucała się w oczy kolekcja samo-
chodów wyścigowych Formuła -1, którą zaprezentował jeden z 
wydawców modeli kartonowych. Było wiele budowli oraz samo-
chodów specjalnych (straż pożarna, ciągniki, ciężarówki). Konkurs 
przebiegł w bardzo miłej atmosferze, a dla najmłodszych zorga-
nizowano pokaz sprzętu pożarniczego oraz sprzętu policyjnego 
przed budynkiem szkoły, w której odbywały się zawody.

Skoro konkurs modelarski w Przeciszowie stał się imprezą 
międzynarodową, również postanowiliśmy odwiedzić naszych 
południowych sąsiadów. Nasi modelarze po raz kolejny zasko-
czyli znakomitymi wynikami podczas konkursu w Czechach – 10 
medali i II miejsce zdobyte zespołowo.

Co roku odbywają się w Czechach konkursy modelarskie, 
które przyciągają wielu pasjonatów i fascynatów kartonowych 
miniatur. Organizowane tam konkursy są uwieńczeniem mozol-
nej pracy modelarzy. Nasi sąsiedzi bardzo lubują się w modelach 
samochodów ciężarowych, wyścigowych, a ich główną i naj-
bardziej obstawianą klasą modeli są bez wątpienia.... budowle. 

W ostatnim okresie powstało w naszej modelarni wiele cie-
kawych modeli, więc nadarzyła się okazja, aby je zaprezentować 
szerszemu gronu. 

W dniach od 11 do 13 lutego odbył się konkurs modeli kar-
tonowych w Brnie (Papirove kralovstvi), który przebiegał w bar-
dzo miłej atmosferze. Można było poznać wielu interesujących 
ludzi i dowiedzieć się o wielu ciekawych technikach sklejania. 

W konkursie wzięło udział wielu modelarzy z Czech oraz zza 
granicy cztery kluby modelarskie z Polski. Łącznie wystartowało 
19 klubów modelarskich!!! 

W konkursie wystawiono 284 modele kartonowe w 8 klasach. 
Klub Modelarski „Orzeł” reprezentowało 14. modelarzy, którzy 
wystawili w konkursie 21. modeli kartonowych. Jakie było nasze 
zaskoczenie! Na 19 klubów osiągnęliśmy II miejsce zespołowo. 
Zdobyliśmy aż 10 medali. 

Wśród zwycięzców znaleźli się:
Piotr Cieślar – I miejsce modelem Hradcany
Artur Kłos – II miejsce modelem zamku Malbork
Artur Kłos – II miejsce modele Ki-61 Hien
Wojciech Bochenek – III miejsce modelem samochodu 

Hydromil
Wojciech Bochenek – II miejsce modelem T-40
Wojciech Bochenek – II miejsce samolotem P-39 Airacobra
Dariusz Bernaś – II miejsce modelem A6M2 Zero
Piotr Sanak – III miejsce modelem AH-1 Cobra
Piotr Zieliński – III miejsce modelem ORP Garland
Michał Cisowski – I miejsce modelem Steyer

Gratulujemy zwycięzcom!
Łukasz Fuczek

Klub Modelarski „Orzeł” przedstawił w konkursie 20 modeli 
kartonowych. Wzięło w nim udział 13 modelarzy. Mistrzostwa 
Czech to dla modelarzy z Przeciszowa bardzo duży sukces, 
ponieważ zdobyliśmy aż 10 medali oraz 2 miejsce zespołowo. 
Wśród zwycięzców znaleźli się:

Andrzej Zemła (II miejsce) – pancernik Fuso
Piotr Zieliński (II miejsce) – śmigłowiec CSH2 Rooivalk
Piotr Zieliński (I miejsce) – ORP Garland
Michał Cisowski (II miejsce) – pociąg pancerny Steyer
Piotr Sanak (III miejsce) – śmigłowiec AH-1 Cobra
Wojciech Bochenek (I miejsce) – samolot P-30 Airacobra
Wojciech Bochenek (II miejsce) – czołg T-40
Mateusz Wójcik (II miejsce) – czołg Pzkfw II
Dariusz Bernaś (I miejsce) – samolot A6M2 Zero
Artur Kłos (III miejsce) – zamek Malbork
Gratulujemy zwycięzcom!

Łukasz Fuczek

Papirove kralovstvi, czyli 

„ORZEŁ” atakuje...
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Od września 2010 r. w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Przeciszowie, trwa trzecia edycja Ligi Klas. Jest 
to całoroczny projekt zakładający rywalizację między klasami począwszy od kl. IV szkoły podstawowej do kl. III gim-

nazjum. Konkurencje są różnorodne i obejmują wiele dziedzin: konkursy wiedzy przedmiotowej oraz konkurencje pla-
styczne, muzyczne, sportowe czy też występy kabaretowe. 

W tym roku wszystkich konkurencji jest aż osiemnaście. Liga 
sprawdza wiedzę, umiejętności i uzdolnienia naszych uczniów. 
Celem głównym tego projektu jest zmotywowanie uczestników 
do prezentacji swoich umiejętności oraz do aktywnego uczest-
nictwa w życiu szkoły. Okazuje się, że zespoły klasowe chętnie 
biorą udział w rywalizacji, bo każdy może znaleźć coś dla sie-
bie i pokazać się z jak najlepszej strony. Uczniowie integrują się 
w swoich środowiskach klasowych, uczestniczą we wspólnych 
działaniach, wspierają się, dzielą porażkami i sukcesami. Uczą się 
odpowiedzialności za siebie i zespół. Dodatkową motywacją są 
nagrody finansowe dla zwycięskich zespołów klasowych, ufun-
dowane przez Radę Rodziców.

Nad organizacją całego procesu, systematycznością jego 
realizacji, upublicznianiem wyników dbają uczniowie z samorzą-
du uczniowskiego: Dawid Świerguła, Federica Costato, Angelika 
Matla. Praca nauczycieli ogranicza się „tylko” do przygotowania 
testów przedmiotowych lub oceny dokonań uczniów. Nad cało-
ścią projektu czuwają opiekunki Szkolnej Rady Uczniowskiej: 
Lucyna Kozłowska i Agnieszka Cisowska. 

Wraz z zakończeniem pierwszego semestru dokonaliśmy 
podsumowania dotychczasowych konkurencji. Na prowadze-
niu znalazły się klasy:

1. V SP – 68 pkt.
2. VI SP – 60 pkt.
3. III a G – 53 pkt.
Za nami dopiero połowa rywalizacji. Jeszcze wszystko może 

się zdarzyć. Klasom życzymy powodzenia i wytrwałości! 
(ac)

Karnawał w szkole
Tegoroczny długi karnawał sprzyjał organizowaniu imprez 

tanecznych dla uczniów. W sobotę 22 stycznia w Zespole Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie odbyły się bali-
ki noworoczne. 

Tradycyjnie, jak co roku, zabawę rozpoczęło uroczyste świę-
towanie Dnia Babci i Dziadka przygotowane przez uczniów klas 
I-III wraz z wychowawczyniami: Urszulą Englert, Anetą Kalisz i 
Urszulą Daczyńską. 

Na spotkanie przybyło około 100 babć i dziadków, którzy 
z radością i wzruszeniem podziwiali występy swoich wnuków. 

Każda klasa przygotowała program artystyczny, który był bardzo 
ciekawy i urozmaicony. 

Uczniowie prezentowali swoje umiejętności wokalne, recy-
tatorskie i taneczne. Po występach były życzenia i upominki dla 
zaproszonych gości. Część artystyczna zakończyła się wspólnym 
odśpiewaniem „Sto lat” dla babci i dziadków. Aby upamiętnić 
to spotkanie uczniowie każdej klasy wraz ze swoimi babciami 
i dziadkami pozowali do pamiątkowego zdjęcia, które można 
obejrzeć na stronie internetowej szkoły. 

Następnie zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek, 
przygotowany przez rodziców. Po południu odbył się bal kar-

nawałowy dla uczniów klas 
4 – 6, był to bal kostiumowy, 
podczas którego rozgrywano 
różnorodne konkursy, a zwy-
cięzcy otrzymywali nagrody. 
Wieczorem w rytmie ulubio-
nych przebojów bawiła się 
najstarsza grupa wiekowa – 
gimnazjaliści. Podczas bali-
ków Rada Rodziców przygo-
towywała poczęstunki dla 
uczniów. 

Baliki noworoczne to tra-
dycja, która na dobre wpisała 
się już w kalendarium imprez 
naszej szkoły. Z pewnością za 
rok znowu chętnie spotkamy 
się na takiej imprezie.

(as)

Podczas zbiórki makulatury
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Triumf drużyn z Piotrowic w turnieju w Osieku
Brzezina, Noctere Strike Back i Black Angels triumfowały w 

Zimowej Lidze Piłki Nożnej Halowej Osiek 2011 zorganizowa-
nej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku. W 
tegorocznej edycji turnieju w Osieku udział wzięło 21 drużyn z 
Osieka, Głębowic i Piotrowic, które rywalizowały 3 kategoriach 
wiekowych. Wśród dziewcząt w meczu o pierwsze miejsce Black 
Angels z Piotrowic pokonały FC Placki z Osieka 3:0. Zwycięskie 
bramki dla młodych piłkarek z Piotrowic zdobyły Marlena Hałatek 
i dwie Paulina Osowska. Trzecie miejsce zajęła ekipa Crazy Girl. 
Tytuł króla strzelców w tej kategorii przypadł Marlenie Hałatek 
z Black Angels, natomiast najlepszą bramkarką została jej kole-
żanka z zespołu Sylwia Czekan.

W grupie młodszej chłopców o zwycięstwo walczyli w finale 
Per Noctere Strike Boys z Piotrowic i Gladiatorzy z Osieka. W regu-
laminowym czasie mecz zakończył się wynikiem 1:1 i dopiero w 
rzutach karnych Per Noctere Strike Back pokonali ekipę Gladia-
torów 3:2. W meczu o trzecią lokatę spotkały się dwa zespoły z 
Osieka. Po emocjonującym spotkaniu Osiek Team pokonał Ulti-
mat 2:1. Królem strzelców w tej kategorii został Adrian Kukuła z 
Per Noctere Strike Back, a najlepszym bramkarzem Łukasz Janecz-
ko z zespołu Gladiatorów.

ta Krakowska”, portal internetowy Fakty Oświęcim, „Echa Osieka”, 
„Wieści Gminy Przeciszów”.

Wyniki: 
Kategoria dziewcząt: 
1. Black Angels (Marlena Hałatek, Sylwia Czekan, Julia Sporysz, 

Kamila Wolas, Gabriela Kubinek, Paulina Osowska, Katarzy-
na Głąb)

 2. FC Placki (Julia Płonka, Wiktoria Kuźma, Angelika Janowska, Julia 
Gregorczyk, Dominika Klęczar, Wioletta Grzesło)

 3. Crazy Girl (Adrianna Drebszok, Klaudia Mitoraj, Beata Jekiełek, Kin-
ga Zyzańska, Gabriela Orkisz, Natalia Jekiełek, Ewelina Lacheta,)

Kategoria chłopców, grupa młodsza:
1. Per Noctere Strike Back: (Adrian Kukuła, Dominik Miętka, 

Dominik Gąsiorek, Oskar Gogulski, Mateusz Brusik)
2. Gladiatorzy: (Szymon Rzeszutko, Konrad Jekiełek, Łukasz Gór-

kiewicz, Łukasz Janeczko, Szymon Olejarz, Dawid Tomala, Grze-
gorz Tyran)

3. Osiek Team: (Kamil Jekiełek, Krzysztof Kolasa, Łukasz Gros, Mate-
usz Kawczak, Mateusz Matonóg, Bartosz Tyran, Kacper Durańczyk)

Kategoria chłopców, grupa starsza:
1. Brzezina: (Konrad Kuźma, Michał Majda, Łukasz Płonka, Mariusz 

Kolasa, Tomasz Walczyk, Sebastian Kasperek)
2. Playboys: (Wojciech Urbańczyk, Wojciech Klęczar, Kamil Frączek, 

Krzysztof Chwierut, Konrad Walczyk)
3. Jordże: (Dominik Czerny, Dawid Żmuda, Klaudiusz Klęczar, Michał 

Mitoraj, Szymon Kusak, Mateusz Zygmunt) 
Bartłomiej B. Kasperczyk

Spotkanie opłatkowe 
u Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku zorganizował 
18 stycznia spotkanie opłatkowe w Domu Kultury 

w Przeciszowie, dla swoich podopiecznych, ich rodziców 
oraz opiekunów, a także wszystkich osób związanych z 
Fundacją Brata Alberta.

Opłatek rozpoczęto modlitwą, a następnie składano życze-
nia, dzielono się opłatkiem oraz podziękowano tym, którzy na 
co dzień wspierają pracę fundacji. Nie zabrakło również czasu na 
wspólne kolędowanie.

Uroczystość uświetniły występy zespołu „Śpiewające Jezio-
ra” pod kierownictwem państwa Daczyńskich, a także „Jasełka” 
w wykonaniu Żółtej Ciżemki z WTZ Chełmek. 

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas radości, pach-
nącej choinki i wigilijnych potraw. To okres, kiedy ludzie stają się 
sobie szczególnie bliscy i życzliwi. Jest to okres zmian, cudów i 
nadziei.               q

W finale starszych zawodników spotkały dwa zespoły z Osie-
ka. Tutaj bezkonkurencyjna podobnie jak w rundzie zasadniczej 
okazała się Brzezina, która pokonała Playboys 1:0. Bramkę dla 
zwycięzców w ostatniej sekundzie spotkania zdobył Tomasz Wal-
czyk. W meczu o trzecią lokatę Jordże z Osieka w takich samych 
rozmiarach pokonali ekipę z Piotrowic „My razem jak kuchenka 
z gazem”. 

Zwycięską bramkę dla zespołu Jordże w tym spotkaniu zdo-
był Dominik Czerny. Nagrody indywidualne w tej kategorii rów-
nież pozbierali zawodnicy Brzeziny. Królem strzelców został 
Tomasz Walczyk, natomiast najlepszym bramkarzem turnieju 
został Michał Majda.

W przerwach pomiędzy meczami zapewniono dla kibiców 
wiele atrakcji. Losowano m.in. nagrody ufundowane przez TS 
Podbeskidzie Bielsko-Biała, czy też mogli podziwiać występ che-
erleaderek z Piotrowic.

Zawody sędziowali: Władysław Jaromin, Szymon Juras, 
Edmund Mieszczak, Aleksander Piasecki oraz Stanisław Kaw-
czak. Za przebieg imprezy odpowiadał Bartłomiej Kasperczyk. 

Głównym organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Społecznych w Osieku. Imprezę wparli również: Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gmina 
Osiek, Gmina Przeciszów, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Osieku, Komitet Rodziciel-
ski Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Piotrowicach, 
Market Delfin - Mariusz Piecha z Osieka, Agencja Finansowa - 
Robert Rzepka, Apteka Arnika, Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Osieku oraz TS Podbeskidzie Bielsko - Biała.

Patronat medialny nad imprezą sprawowały: „Polska - Gaze-
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Przeciszovia w Zatorze
Po znakomitej rundzie jesiennej, wiosną piłkarze Przeciszo-

vii będą chcieli utrzymać swoją dobrą pozycję w tabeli. Zadanie 
trudne do wykonania, bowiem zespół z Podlesia swoje spotka-
nia w roli gospodarza będzie rozgrywał na stadionie Zatorzanki.

W rundzie wiosennej do kadry Przeciszovii powrócą Mariusz 
Jarosz i Dariusz Kapera. Jarosz po półrocznym pobycie w oświę-
cimskiej Unii postanowił wzmocnić linię ofensywną swojego 

macierzystego klubu. Kaperze natomiast Małopolski Związek Piłki 
Nożnej odwiesił karę nałożoną za niesportowe zachowanie pod-
czas meczu Pucharu Polski z Garbarnią Kraków. Klub z Podlesia 
pozyskał również Dariusza Guzika z A klasowej Wilgi Golkowice.

Podopieczni Tomasz Bernasa przygotowania do rundy wio-
sennej rozpoczęli od obozu w Węgierskiej Górce, po czym roze-
grali kilka meczów kontrolnych. Pierwszym sparingpartnerem  
przeciszowian była ekipa Iskry Klecza Dolna. Zespół z Podlesia 
na obiekcie SMS Kraków pokonał podopiecznych Krzysztofa 
Wądrzyka 2:0 po bramkach Śliwy i Całusa.

W kolejnych meczach nasz zespół nie prezentował się już 
tak dobrze. Najpierw zremisowali w Bielsku – Białej z rezewami 
pierwszoligowego Podbeskidzia 2:2, a później ponieśli porażkę 
z czwartoligową Sparta Kazimierza Wielke 2:3. Ekipie z Podle-
sia nie powiodło się również w następnych dwóch spotkaniach. 
Najpierw ulegli piątoligowemu Borkowi Kraków 1:2, a następ-
nie wysoko przegrali trzecioligową Szreniawą Nowy Wiśnicz 2:5.

Forma w meczach kontrolnych nie napawa jednak optymi-
zmem. Co prawda w pierwszym spotkaniu rundy wiosennej 
przeciszowianie pokonali ostatnią w tabeli MKS Alwernię 2:0. To 
jednak czas na prawdziwy sprawdzian formy przyjdzie w spotka-
niach z takimi zespołami jak Limanovia, rezerwy Sandecji Nowy 
Sącz czy Lubań Maniowy.

Bartłomiej Kasperczyk

Ciężka wiosna 
w Piotrowicach

Równo rok temu kibice w Piotrowicach z dumą spoglą-
dali w ligową tabelę i snuli marzenia o awansie. W tym 

sezonie niestety podopieczni Tomasza Kościelnika muszą 
patrzeć w dolną część klasyfikacji oświęcimskiej A – klasy 
i walczyć o ligowy byt.

Poprzeczka przed piotrowiczanami w tym sezonie została 
postawiona bardzo wysoko. Ze względu na reorganizację roz-
grywek, zdegradowanych do B klasy bowiem może zostać więcej 
niż jedna drużyna. Na dodatek ostatni w tabeli Strumień Polanka 

Wielka poważnie wzmocnił swój skład i trudno dziś poza ekipą z 
Gorzowa znaleźć w A klasie słabeusza.

Podczas meczów przedsezonowych zespół prowadzony 
przez Tomasza Kościelnika grał w kratkę. W pierwszym spotka-
niu ponieśli wysoką porażkę z ligowym rywalem LKS Rajsko 5:1. 
W kolejnym meczu w takich samych rozmiarach piotrowiczanie 
pokonali występujący na co dzień w oświęcimskiej B klasie LKS 
Głębowice. Dwa tygodnie później nie sprostali reprezentantowi 
wadowickiej B klasy Halniakowi Targanice, któremu ulegli 5:2, a 
w ostatnim meczu ulegli Orłowi Witkowice 4:3.

Opartą na juniorach drużynę czeka ciężka przeprawa przez 
rundę rewanżową. Czy podołają temu ciężkiemu zadaniu? O tym 
przekonamy o tym przekonamy się w czerwcu. Na początek 10 
kwietnia formę zespołu z Piotrowic sprawdzi lider oświęcimskiej 
A klasy Zatorzanka Zator.

Bartłomiej Kasperczyk

Szkolne Walentynki
Dyskoteka walentynkowa zorganizowana przez Szkolną 

Radę Uczniowską odbyła się 16 lutego, by uczcić Dzień Zako-
chanych. Tradycyjnie bawiono się w grupach wiekowych, 
wybierano Walentego i Walentynkę. 

Podczas dyskoteki do adresatów trafiły przesyłki walen-
tynkowej poczty – radości było wiele, nie brakowało też zaska-
kujących niespodzianek. Wprawdzie Walentynki to święto, 
które zaczerpnęliśmy z innej kultury, ale po prawie dwu-
dziestu latach świętowania widać, że na dobre weszło ono 

do kalendarza, szczególnie 
tego, który obowiązuje 

wśród młodzieży. 

Każda okazja do miłego 
spotkania, fajnej zabawy 

jest dobra i należy sobie 
życzyć aby takich świąt 

było jak najwięcej. 
(as)

Przeciszovia w akcji. Fot. Jacek Krawczyk
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Prawa konsumenta
Każdy konsument ma prawo ocze-

kiwać, że kupowany przez niego towar 
będzie zgodny z umową co najmniej 2 
lata od daty zakupu. To znaczy, że towar 
(telewizor, buty, ubranie, sprzęt AGD itp.) 
powinien nadawać się do normalnego 
użytku zgodnie z jego przeznaczeniem i 
cechami, o których zapewniał nas sprze-
dawca, lub jak to wynika z etykiety każde-
go towaru konsumpcyjnego.

Generalna ochrona konsumenta pole-
ga na tym, że ma on prawo złożyć rekla-
mację wadliwego towaru do sprzedawcy 
bez względu na to czy towar ma gwa-
rancję  czy też nie. Kupujący musi mieć 
dowód zakupu tego towaru. (np. paragon) 
W ciągu tych 2 lat kupujący może złożyć 
reklamację, która musi być zgłoszona w 
ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdze-
nia niezgodności towaru z umową.

Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy 
czyli niezgodny z umową, konsument ma 
prawo żądać od sprzedawcy jego napra-
wy lub wymiany i  decydować czy towar 
będzie naprawiany, czy też wymieniony 
na nowy bez wad.

Można również żądać obniżenia ceny, 
ewentualnie odstąpić od umowy i żądać 
zwrotu pieniędzy przy spełnieniu określo-
nych warunków. (np. brak w sklepie takie-
go samego towaru na wymianę , nie ma 
możliwości naprawy itp.)

Gwarancja ? Co to jest ? Czy muszę z 
niej korzystać ?

Wokół pojęcia gwarancji narosło wiele 
nieporozumień, między innymi, że rekla-
mację można składać tylko wtedy, gdy 
„jest gwarancja”. To nieprawda, ponieważ 
niezależnie od tego czy producent, sprze-
dawca lub inny podmiot udzielił gwarancji 
to kupujący ma prawo, ale nie musi wca-
le z niej korzystać. Może okazać się, że 
warunki gwarancji będą mniej korzystne, 
wówczas można złożyć reklamację nie z 
tytułu gwarancji, ale z tytułu niezgodności 
towaru z umową, co określa ustawa z dnia 
27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie 
Kodeksu cywilnego. 

Przepisy nie mówią jakie prawa kon-
sumenta wynikają z gwarancji – te prawa 
określa gwarant w karcie gwarancyjnej, 
w której określa sam warunki nie zawsze 
korzystne dla kupującego. Gwarancja 
będzie korzystna dla konsumenta wtedy 
jeżeli udzielono jej na czas dłuższy niż dwa 
lata bo wówczas przedłuża okres ochro-
ny wynikający z przepisów prawa. Należy 
jednak zwrócić uwagę na inne ewentual-
ne warunki gwarancji takie jak; brak moż-
liwość wymiany towaru na nowy, jeżeli 
usterki często się powtarzają, wówczas 
towar może być naprawiany w nieskoń-
czoność, a konsument będzie zmuszony 
używać „bubla” ponieważ korzysta z umo-
wy gwarancyjnej, a nie z tytułu niezgod-

ności towaru z umową i nie będzie mógł 
żądać nowego towaru, ani odstąpić od 
umowy – żądać zwrotu pieniędzy.

Punkty serwisowe – może się okazać , 
że pralkę trzeba wysłać na odległy koniec 
Polski, bo wskazane w gwarancji punk-
ty serwisowe nie znajdują się w pobliżu 
miejsca zamieszkania.

W warunkach korzystania z gwaran-
cji jest obowiązek zwrotu towaru w ory-
ginalnym opakowaniu

Jak widać w niektórych przypadkach 
lepiej skorzystać z reklamacji z tytułu nie-
zgodności towaru z umową (mamy takie 
prawo) , ale musimy to jasno zaznaczyć w 
piśmie reklamacyjnym.

Artykuły spożywcze też możemy 
reklamować:
- do 3 dni  towar, który był sprzedawa-

ny  luzem 
- do 3 dni od otwarcia opakowania przy 

zakupie żywności paczkowanej, jeże-
li nie upłynął jeszcze termin przydat-
ności do spożycia.

Mamy prawo, ale jak postępować 
jeżeli sprzedawca nie uwzględnia rekla-
macji ?

O powiatowym rzeczniku konsu-
mentów, polubownych sądach konsu-
menckich, postępowaniu przed sądem 
powszechnym w następnym numerze 
„Wieści Gminy Przeciszów”.

Jan Kajdas

Kronika policyjna
22.01 - mieszkanka Przeciszowa zgłosiła, że z 

mieszkania skradziono jej kilka sztuk złotej biżu-
terii. W wyniku podjętych czynności dochodze-

niowych policjanci ustalili sprawców, którymi okazali się dwaj  24 
i 30 letni mężczyźni, członkowie rodziny pokrzywdzonej.

12.02 - nieznani sprawcy usiłowali włamać się do sklepu wie-
lobranżowego na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w 
Przeciszowie. Pokonali kilka przeszkód, ale ostatecznie z dalsze-
go działania zrezygnowali, gdy uruchomiła się syrena urządze-
nia alarmowego. 

27.02 - w Piotrowicach w zatoczce autobusowej tuż przy 
granicy z Gierałtowicami doszło do kradzieży paliwa z zaparko-
wanego tam na noc autobusu m-ki mercedes. Nieznani sprawcy 
skradli kilkadziesiąt litrów oleju napędowego na szkodę miesz-
kańca Zatora. 

23.02 - na terenie jednego z domów w Przeciszowie ujaw-
niono przy piecu centralnego ogrzewania zwłoki 80-letniej 
mieszkanki. W chwili ujawnienia jej ciała przez członka rodziny, 
pomieszczenia budynku były całkowicie zadymione. Jak się oka-
zało w kotłowni był magazynowany popiół z pieca oraz duże ilo-

ści różnego rodzaju śmieci, które częściowo się spaliły. Ślady opa-
rzeń na dłoniach staruszki wskazują, że prawdopodobnie zeszła 
do pieca (czego wcześniej nie robiła z uwagi na wiek i trudności z 
poruszaniem się) zaniepokojona dymem i usiłowała gasić palące 
się koło pieca śmieci, co doprowadziło do zaczadzenia się. Ofie-
rze wcześniej udało się odkręcić kranik z wodą w wyniku czego 
pomieszczenia w suterenach zostały częściowo zalane. Uniemoż-
liwiło to rozprzestrzenianie się ognia. Staruszka w ten sposób ura-
towała dom przed całkowitym spaleniem. Policja prowadzi w tej 
sprawie dochodzenie pod kątem nieumyślnego spowodowania 
śmierci tej osoby i naruszenia przepisów przeciwpożarowych. 

KRONPOL
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Na terenie gminy Przeciszów po raz kolejny jest realizowany projekt pod nazwą „Czas na aktyw-
ność. Program aktywizacji społecznej 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 budżet państwa i budżet jednostek samorządowych.

Projekt w swych założeniach bazuje na Priorytecie VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Pro-
mocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące kryteria:
- są zameldowane na terenie gminy Przeciszów;
- korzystają ze świadczeń pomocy społecznej;
- są zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej;
- są bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gminy 

Przeciszów, bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym w 
wieku aktywności zawodowej.

Planuje się, że programem zostanie objętych 15 osób z terenu naszej gminy. Osoby te wezmą udział 
w szkoleniach zawodowych organizowanych w ramach w/w projektu.

Czas na aktywność. 
Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów

grudzień 

1. Rozalia Zając  97 lat Piotrowice
2. Zofia Matla  86 lat  Przeciszów
3. Ludwik Cygan  89 lat   Przeciszów
4. Andrzej Klimczyk  72 lata  Przeciszów
5. Stanisław Makowiec  75 lat   Piotrowice

styczeń
1. Marianna Zając  84 lata Piotrowice
2. Włodzimierz Skwarczyński  74 lata Przeciszów
3. Stanisław Wąsik  62 lata  Przeciszów
4. Anna Piotrowska  62 lata Piotrowice
5. Józef Bakalarz  50 lat  Przeciszów
6. Rozalia Frączek  82 lata   Piotrowice

luty
1. Henryk Skrobacz  83 lata Przeciszów
2 Antoni.Knutel  65 lat Piotrowice
3. Tadeusz Haj  64 lata Przeciszów
4. Ignacy Płonka  85 lat  Przeciszów
5. Ludwika Zając  75 lat  Piotrowice
6. Zofia Stokłosa  86 lat  Przeciszów
7. Ludwik Szklarski  73 lata  Przeciszów
8. Józefa Wróbel  97 lat  Przeciszów
9. Kazimierz Zając  83 lata   Piotrowice
10. Janina Antecka  80 lat Piotrowice
11. Stefania Szewczyk  86 lat Piotrowice
12. Irena Kaźmierczyk  80 lat Przeciszów
13. Piotr Stokłosa  40 lat Piotrowice

marzec
1. Władysława Środa  87 lat  Las
2. Władysław Kwadrans  81 lat Przeciszów
3. Edward Orzechowski  46 lat Przeciszów
4. Honorata Matla  78 lat Przeciszów
5. Tadeusz Hałatek  80 lat  Piotrowice
6. Jan Marsowicz  61 lat  Piotrowice
7. Zofia Szpiegla  85 lat  Las

ODESZLI  OD NAS...
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Janina Jan Michałek

Janina Julian Fuczek

Stefania Julian Sanak

Władysława Władysław Sanak

Urszula Piotr Klimczyk

minęło

W ubiegłym wydaniu WGP prezentowaliśmy 
na zdjęciach pary, które przeżyły z sobą 
50 lat. Dziś przyszedł czas na rekordzi-
stów - 60 lat RAZEM.
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WOŚP po raz 19!
W tym roku pie-

niądze zbie -
rane były na zakup 
sprzętu dla dzie -
c i  z  c h o r o b a -
mi urologicznymi 
i nefrologicznymi...

Zebraliśmy: 13 406,70 zł i 12 euro

Wystawa rzeźby 
i malarstwa

W o b s z e r n y m 
pomieszcze-

niu naszego domu 
kultury wystawiono 
rzeźby, prace malar-
skie wykonane róż-
nymi technikami...


