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Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych składamy wiosenne 
życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych 
sercach, rodzinach i domach zagościła 
radość, spokój i wielka nadzieja 
odradzającego się życia.
Mnóstwa wiosennego optymizmu na 
każdy czas
oraz samych sukcesów w życiu 
osobistym i zawodowym
życzą wszystkim Mieszkańcom Gminy:

Wójt Gminy Przeciszów Bogdan Cuber,
Przewodniczący Rady Gminy Przeciszów 
Tomasz Kosowski
oraz
Redakcja kwartalnika „Wieści Gminy 
Przeciszów”

Do 29 lutego można było nadsyłać prace na konkurs „Zimo-
we Inspiracje” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Przeciszowie.

W konkursie wzięło udział 7 osób, które zostały nagrodzone: 
Klaudia Figura, Emilian Zieliński, Julian Matla, Agnieszka Noga, 

Ewa Sałaciak, Renata Gach – Piętka, podopieczni Fundacji 
im. Brata Alberta w Lesie.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy inwencji i pomysło-
wości w zaprezentowaniu swojej rzeźby. Liczymy, że trzecia 
edycja będzie się cieszyła jeszcze większą popularnością.

Poniżej prezentujemy niektóre z nadesłanych zdjęć:

Zimowe Inspiracje 

Bałwanek - Ewa Sałaciak
Piesek - Klaudia Figura

Sfinks - Podopieczni WTZ 
Przeciszów

Magdalena Gorzkowska (II miejsce, kategoria SP kl. I-III) Konkurs Pla-
styczny na Kartkę Wielkanocną.
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W styczniu władze gminy podjęły decy-
zję o naszym uczestnictwie w realizacji pią-
tej edycji Programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”, a następnie złożyły wniosek. Pełny 
koszt budowy dwóch boisk wraz z szat-
niami i zapleczem socjalnym w osobnym 
budynku, przy Zespole Szkół Podstawowo-
-Gimnazjalnych w Przeciszowie wyniesie 
1.086.000 zł i będzie pokryty z trzech źródeł. 
Sejmik Województwa Małopolskiego przy-
znał naszej gminie dofinansowanie do przy-
szłej inwestycji w kwocie 333 tys. zł. Reszta 
kosztów zostanie pokryta dotacją z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki oraz z budżetu 
gminy Przeciszów, przy naszym udziale w 
wysokości 250 tys. zł. To ważne i potrzebne 
zadanie inwestycyjnie ma rozpocząć się już 
w lecie, a zakończyć w październiku, gdyż 
jest to definitywny termin ukończenia tej 
edycji programu. Nasz Orlik zostanie zlo-
kalizowany na terenie sportowym w pobli-
żu szkoły w Przeciszowie, czyli na boisku za 
placówką. Przedsięwzięcie dotyczy budowy 
boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyj-
nego oraz budynku z szatniami i zapleczem 
socjalnym. Projekt zakłada pozostawienie 
tam istniejącej bieżni jedynie wzdłuż jedne-
go brzegu boiska na długości 60 m. Reszta 
obiektów sportowych jak rzutnia i skocznia 
będą nadal pełnić swoją funkcję. W przy-
szłości planuje  się również budowę boiska 
do piłki ręcznej z bieżnią dookoła i jeżeli się 
uda, to być może lodowiska w ramach Orli-
ka Zimowego, na terenie za  ogrodzeniem 
Szkoły w Przeciszowie. 

Prace inwestycyjne mają się rozpocząć 
po zatwierdzeniu wniosku i po zakończo-
nym przetargu. Program, realizowany od 
2007 roku, zakłada budowę ogólnodostęp-
nych, bezpłatnych kompleksów boisk spor-
towych wraz z szatniami i zapleczem socjal-
nym, w każdej gminie na terenie całego 
kraju. Założeniem programu jest udostęp-
nienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej 
infrastruktury sportowej w celu aktywnego 
uprawiania sportu. 

*****
Gmina przystąpiła do konkursu Mało-

polskie Remizy 2012, realizowanego od lat 
z inicjatywy władz województwa małopol-
skiego. W jego ramach wykonane zosta-
ną  prace remontowo-budowlane w remi-
zie OSP w Piotrowicach. Inwestycja będzie 
polegać na wymianie instalacji elektrycz-
nej, malowaniu ścian, remoncie klatki 
schodowej i korytarzy pomieszczeń. Koszt 
inwestycji wyniesie 100 tys. zł Warto przy-
pomnieć, że w ubiegłym roku w ramach 

tego programu wyremontowano remizę 
w Przeciszowie. 

*****
Dobiega końca realizowany od dwóch 

lat drugi etap kanalizacji naszej gminy, 
o którym wielokrotnie już pisaliśmy na 
łamach WGP. W chwili obecnej najważniej-
szym przedsięwzięciem jest wykonanie 
przyłączy gospodarstw domowych do sieci. 
Władze gminy, chcąc zminimalizować kosz-
ty tego zadania dla mieszkańców, zaplano-
wały złożyć wniosek o pozyskanie środków 
z funduszy europejskich, na dofinansowa-
nie przyłączy do budynków mieszkalnych. 
Obecnie wykonywane są kosztorysy, na 
podstawie których mieszkańcy podpiszą 
umowy. Program o dofinansowanie zakła-
da: wkład własny w wysokości około 10 
proc., 45 proc. stanowić będzie kredyt oraz 
45 proc. dotacja unijna.

*****
Już na wiosnę rozpocznie się remont 

odcinka drogi powiatowej, ulicy Andry-
chowskiej w Piotrowicach. Za nami jest już 
przetarg na realizację tej drogowej inwesty-
cji, który wygrało Przedsiębiorstwo Budow-
lano-Drogowo-Mostowe Drog-Bud ze Spyt-
kowic. Koszt inwestycji wyniesie 800 tys. 
zł, przy współfinansowaniu po połowie z 
budżetów naszej gminy i powiatu oświę-
cimskiego. W ramach tego zadania zostanie 
wyremontowany odcinek o długości 500 
mb wraz z chodnikiem i odprowadzeniem 
wody, począwszy od granicy Piotrowic aż 
po piekarnię. 

*****
Już w najbliższym czasie zostanie prze-

prowadzony przetarg na zakup dwóch 
wozów bojowych dla OSP. Rada na niedaw-
nym posiedzeniu podjęła decyzję o zacią-
gnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska na kwotę 400 
tys. zł. Za te pieniądze zostanie zakupiony 
samochód ciężki dla OSP w Przeciszowie. 
Ta pożyczka może zostać umorzona  w 35 
proc. Zaplanowano także przeprowadzenie 
przetargu na zakup samochodu średniego 
dla OSP w Piotrowicach. Jednak ten wóz 
strażacki o wartości ok. 300 tys. zł zostanie 
zakupiony za środki pochodzące z budże-
tu naszej gminy. Takie rozwiązanie wynika z 
tego, iż pożyczkę z WFOŚ można wziąć jedy-
nie na samochód dla jednostki będącej w 
systemie. Decyzję o zakupie samochodów 
dla naszych dzielnych druhów podjęła w 
lutym Rada Gminy Przeciszów. Warto w 
tym miejscu wspomnieć, iż wozy strażac-

kie, będące na wyposażeniu naszych OSP 
są w znacznym stopniu wyeksploatowa-
ne i przeszły już wiele kosztowych napraw 
i remontów.

*****
W Zatorze odbyła się konferencja inau-

gurująca projekt „Dolina Karpia szansą na 
przyszłość”, realizowany w ramach polsko-
-szwajcarskiego programu współpracy. 
Jego uczestnikiem był wójt naszej gminy 
Bogdan Cuber oraz sekretarz ambasady 
szwajcarskiej w Polsce. Nasza gmina bierze 
udział w tym przedsięwzięciu, dzięki czemu 
biznesmeni z Przeciszowa będą mogli liczyć 
na dofinansowanie.

*****
Rada Gminy Przeciszów podjęła decyzję 

o reorganizacji sieci przedszkoli na naszym 
terenie, a w szczególności w Przeciszowie. 
W miejsce przedszkola i filii, stworzono 
przedszkole. Rada podjęła uchwałę inten-
cyjną o utworzeniu przedszkola w Przeci-
szowie-Podlesiu. Dawniej funkcjonowa-
ło przedszkole z filią, obecnie będą dwa 
przedszkola.

*****
W firmie Kopex, o której szeroko pisa-

liśmy w kontekście budowy kopalni węgla 
kamiennego na naszym terenie, zmianie 
uległy władze. Jednak te perturbacje na 
szczytach, gdzie podejmowane są decyzje, 
nie wpłynęły ujemnie na plany związane z 
inwestycją. Kopex powołał spółkę do budo-
wy kopalni w Przeciszowie. Na kwiecień 
zaplanowano przeprowadzić dwa odwier-
ty na pograniczu Poręby i Polanki oraz w 
samym Przeciszowie. 

*****
Po wielu latach starań nasza gmina 

zakupiła działkę w pobliżu szkoły w Piotro-
wicach pod budowę kompleksu rekreacyj-
no-sportowego, z którego będą korzystać 
zarówno uczniowie Zespołu Szkół Pod-
stawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach, 
mieszkańcy, jak i zawodnicy klubu. Pod-
czas tworzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego w 2001 roku został złożony 
wniosek o ujęcie w tym planie terenu pod  
boiska sportowego. Działka o wielkości ok. 
50 arów została zakupiona od dwóch miesz-
kańców naszej gminy. Kompleks rekreacyj-
no-sportowy w Piotrowicach będzie składał 
się z boiska do piłki nożnej, boiska wielo-
funkcyjnego, skoczni, rzutni, trybun, bieżni. 
Cały kompleks zajmie ok. 1 ha.

(ryt)
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Czas Bożego Narodzenia związany 
jest z wieloma pięknymi tradycja-

mi, jedną z nich są jasełka. Znana całe-
mu światu historia narodzenia Jezusa 
Chrystusa miała niezliczoną ilość ada-
ptacji. W naszej parafii dzieci i młodzież 
pod kierunkiem ks. Piotra Płoskonki 
oraz państwa Urszuli i Dariusza Daczyń-
skich odegrały tym razem jasełka idące 
z duchem czasu. Oprócz harmonijnej, 
klasycznej formy i treści, pojawiła się 
też bolesna nuta odzwierciedlająca 
współczesny stan świata. Sądzę, że 
trafiły one do odbiorców bardzo pozy-
tywnie, czego wyrazem były gromkie 
brawa. 

Wprowadzeniem do przedstawienia 
była rozmowa Trójcy Świętej – Boga Ojca, 
Syna Bożego i Ducha Świętego. Widząc ile 
zła jest na świecie Stwórca mówi, że czas się 

wypełnił. Tam gdzie powinna być miłość – 
jest tylko nienawiść, gdzie światło – są tylko 
ciemności, gdzie pokój – toczy się wojna. 
Jednakże są ludzie pokorni, ubodzy i mali, 
którzy oczekują Zbawiciela. 

Młodzi artyści z naszej parafii stanęli na 
wysokości zadania, dając nam wzruszające 
i dobrze odegrane widowisko o Narodze-
niu Pańskim. Największe poruszenie na sali 
nastąpiło z chwilą wejścia na scenę paste-
rzy. A wszystko to za sprawą naszego księ-
dza wikarego, który wcielił się w postać jed-
nego z pasterzy. Oczywiście na twarzach 
ludzi pojawił się uśmiech, a niektórzy z 
niedowierzaniem patrzyli i szeptali między 
sobą. Ksiądz Piotr pochodzi z Kasinki Małej 
więc z gwarą góralską nie miał żadnych 
problemów – stamtąd też były pożyczone 
stroje góralskie. To Jego rolą było przeko-
nanie pozostałych pasterzy, że zdarzył się 
cud, że narodził się Zbawiciel. 

W kolejnej odsłonie zobaczyliśmy sza-
tana i trzech fałszywych króli. Szatan – kusi-
ciel, który wodzi na pokuszenie, namiętnie 
i skutecznie, „z pianą na ustach”. Kusi praw-
dą, która boli. Trzej fałszywi królowie: Gene-
rał, Polityk i Handlarz, kłócący się o władzę, 
zawładnięci całkowicie przez szatana. Uka-
zali nam tak naprawdę rzeczywistość współ-
czesnego świata, gdzie nie ma miejsca na 
miłość, pokój, zrozumienie.

Ostatnia scena przy żłóbku, gdzie w 
atmosferze ciszy, spokoju, przychodzi na 
świat Boże Dziecię – Jezus. Przychodzi speł-
nić wolę Ojca i przemienić nasze serca. Przy 
żłóbku oprócz pasterzy są także współcze-
śni ludzie, proszący o zachowanie świata od 
zła, klęsk, żywiołów. 

Sceny przeplatane pięknym śpiewem 
kolęd wytworzyły wspaniałą atmosfe-
rę, którą ubogacały muzyka, światło oraz 

dekoracja. Całość spra-
wiła, że sala tutejsze-
go Domu Kultury stała 
się prawdziwym Betle-
jem. Największą praw-
dą, którą uświadomiły 
nam te Jasełka, jest to, 
że Jezus jest obecny 
w naszym życiu cały 
czas, jest na wyciągnię-
cie ręki. Ważne jest – 
podkreślił ksiądz Piotr 
– abyśmy potrafili Jezu-
sa dostrzegać w każdej 
chwili, w każdym miej-

scu, między wszystkimi, których spotykamy 
na swojej drodze. Bo przecież Boże Naro-
dzenie nie dokonuje się tylko i wyłącznie 
w stajence, nie dokonało się tylko ponad 
2000 lat temu, ale dokonuje się w naszym 

sercu każdego dnia, szczególnie wtedy, kie-
dy przyjmujemy Jezusa do swojego serca!

Oprawę muzyczną zapewnił zespół 
Śpiewające Jeziora pod kierunkiem Urszuli 
Daczyńskiej, w składzie - Dariusz Daczyń-
ski, Anna Daczyńska, Magdalena Daczyńska 
oraz Halina Czerwiec. Za światło odpowie-
dzialny był Roman Gancarczyk. Wiele pra-
cy, czasu, zaangażowania włożyli w jasełka 
rodzice młodych aktorów, którzy choć nie-
widoczni podczas przedstawienia mieli w 
nim swój duży wkład. 

Wśród zaproszonych gości byli obecni 
ks. proboszcz Marek Spólnik, nauczyciele, 
przedstawiciele gminy na czele z wójtem 
Bogdanem Cuberem, rodzice ks. wikare-
go. Sala wypełniona była po brzegi tak na 
pierwszym przedstawieniu o godz. 15.00, 
jak i na drugim o godz. 18.00. W poniedzia-
łek jasełka były również przedstawiane dwa 
razy: o godz. 9.00 dla niepełnosprawnych 
z Fundacji Brata Alberta z Lasu, Chełmka, 
Dworów i Jawiszowic, a także dla grupy 50 
dzieci z ZSP-G w Piotrowicach z panią dyrek-
tor; z kolei o godz. 11.30 spektakl przedsta-
wiany był całej społeczności ZSP-G w Prze-
ciszowie, a także dla gimnazjum z ZSP-G w 
Przeciszowie-Podlesiu.

Jeszcze raz należy podkreślić ogromny 
wkład pracy w przygotowanie tak uroczego 
widowiska, dobrą organizację, bogate stro-
je i dobre przygotowanie aktorskie dzieci 
i młodzieży. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy zorganizowali i pomogli w organizacji 
jasełkowego przedstawienia, za ubogace-
nie tegorocznego okresu świątecznego w 
tak radosne przeżycia.

Ewa Sałaciak
Bóg zapłać!!! Wszystkim za wszystko!!!

Jasełka w naszej parafii

Gdzie On jest?
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Zabawa sylwestrowa zorganizowa-
na przez Radę Rodziców Zespołu 

Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w 
Przeciszowie-Podlesiu miała miejsce 
31 grudnia 2011 roku w Domu Kultu-
ry w Przeciszowie. Bal rozpoczął się 
godzinie 20.00. 

Kiedy przewodnicząca rady przywita-
ła wszystkich zgromadzonych życząc im 
wspaniałej, szampańskiej zabawy do bia-
łego rana i oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie 
balu parkiet zapełnił się po brzegi.

Tańce przy muzyce zespołu „Sunday” 
trwały nieustannie i były przeplatane licz-
nymi atrakcjami, przygotowanymi przez 
organizatorów. Przygotowano loterię fan-
tową, w której wylosować można było 
wiele cennych i atrakcyjnych nagród, walc 
kotylionowo-czekoladowy i inne. 

W trakcie Sylwestra odbyły się tak-
że wybory króla i królowej balu, którzy 
oprócz tradycyjnych koron i szarf otrzyma-
li upominki: królowa - komplet biżuterii, a 
król - królewski napój gronowy. Cała świ-
ta bawiąca się na sali została przystrojona 
w maseczki i czapeczki. Bogatość i różno-
rodność strojów, od wspaniałych kreacji 
pań po przebrania kowbojsko-hipisowskie 
przygotowane przez młodzież sprawiły, 
że sala balowa mieniła się kolorami tęczy. 

Dopełnieniem wszystkiego był niezwy-
kły wystój sali wykonany przez Kazimierę i 
Tomasza Guguła. 

O północy strzeliły korki od szampa-
na, rozbłysły sztuczne ognie, zawirowały 

kolorowe serpentyny i wszyscy, wszyst-
kim składali życzenia noworoczne. Kilka 
chwil później całe gremium zaproszone 
zostało na pokaz fajerwerków przygoto-
wany przez organizatorów. 

Wśród roześmianych gości bawiących 
się na parkiecie byli: wójt gminy Prze-
ciszów Bogdan Cuber, przewodniczą-
cy Rady Gminy Tomasz Kosowski, sołtys 
sołectwa Przeciszów Władysław Kozub 
i kilkoro radnych ze współmałżonkami.

Harcom i hulankom nie było koń-
ca, a ostanie pary w w yśmienitych 
nastrojach wracały do domu wczesnym 
przedpołudniem.

Anna Szarzec

Sylwester 2011

Bal nad balami!!! Jak pisaliśmy w poprzednim nume-
rze WGP zakończenie sezonu było 8 paź-
dziernika w TORINO. Zaczął się martwy 
sezon dla naszych rowerzystów, ale nadal 
spotykamy się w czwartki w Domu Kultu-
ry w Przeciszowie i omawiamy plany na 
następny sezon. 

16 grudnia zorganizowaliśmy spotka-
nie z tradycyjnym łamaniem opłatkiem i 
oczywiście karpiem. Naszymi gośćmi byli 
przedstawiciele urzędu gminy oraz wójt 
gminy Przeciszów Bogdan Cuber. Po świą-
teczno-noworocznej przerwie na kolejnych 
spotkaniach podjęliśmy decyzje o zorgani-
zowaniu w dniach 28 kwietnia do 1 maja 
wyjazdu rowerami w rejon Ojcowskiego 
Parku Narodowego.

Co słychać u Cyklistów?

W okresie ferii zimowych Gminna 
Biblioteka Publiczna w Przeciszowie po 
raz drugi zorganizowała zajęcia dla dzie-
ci ze szkół i przedszkoli.

Uczestnicy zajęć mieli okazję rozwijać 
swoje talenty plastyczne i aktorskie poprzez 
rysowanie, malowanie, tworzenie dzieł z 
bibuły oraz inne prace manualne. Program 
zajęć obejmował także zagadki, gry plan-
szowe oraz kalambury. 

Na zakończenie ferii dzieci otrzymały 
skromne upominki.

Zajęcia prowadzone były przez Annę 
Szmit-Mamica, w ramach wolontariatu oraz 
Krystynę Smajek.

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za aktywny udział i zaprasza-
my na kolejne „Ferie w bibliotece” za rok.

Zapraszamy na fotorepor taż na 
okładce!

Ferie w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna zapra-
sza 27 maja 2012 roku do Domu Kultury w 
Przeciszowie na Konkurs Piosenki „Majo-
we Śpiewanie 2012”, który rozpocznie się 
o godz. 15.00

Serdecznie zapraszamy!

Konkurs piosenki

Królowa i Król balu

PODZIĘKOWANIA
Organizatorzy serdecznie dziękują za życzliwość, wsparcie materialne bądź finan-

sowe oraz pomoc w przygotowaniu zabawy sylwestrowej następującym osobom: 
Małgorzacie Dziubek (kucharka), Annie Jeziorskiej, Edycie i Romanowi Kubica, Ewie i 
Adamowi Kaźnica, Renacie i Wojciechowi Przystał, Dorocie i Kazimierzowi Całus, Ane-
cie i Krzysztofowi Szałaśny, Monice i Tomaszowi Fik, Annie i Michałowi Szarzec, Mar-
cie Tokarz, Grażynie Gisterek, Aleksandrze Nicieja, Edycie Wasik, Katarzynie Momot, 
Danucie Jarząb, Annie Płonka, Marzenie Adamik, Annie Zajas, Joannie i Tomaszowi 
Makoś, Kazimierze i Tomaszowi Guguła, Magdalenie Wójcik, Zdzisławowi Flejtuch, 
Magdalenie i Paulinie Dziubek, Nataszy Kajdas-Kimak, Agacie Całus, Joannie Sere-
met, Aleksandrze Cisowskiej, Urszuli Bolisęga, kelnerom, rodzicom uczniów z kl. II, 
III i IV SP, kl. I gimnazjum oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do organizacji zabawy.

Szczególne podziękowania składamy: Stefanii Ganobis, Marii  Zając, Henryce 
Kurek, Grażynie Gisterek za bezinteresowne wykonanie kotylionów.

Zarząd Rady Rodziców przy ZSPG w Przeciszowie-Podlesiu
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Janusz Stokłosa – Radny powiatu 
oświęcimskiego IV kadencji. Ma 34 lata, 
urodził się w Oświęcimiu. Jest mieszkań-
cem sołectwa Las. W roku 2003 ukończył 
studia magisterskie na Wydziale Inżynie-
rii i Technologii Chemicznej Politechniki 
Krakowskiej o specjalności przetwórstwo 
tworzyw sztucznych. Pracował w Spół-
dzielni Inwalidów „Simech” w Babicach 
koło Oświęcimia. Spędził tam prawie czte-
ry lata na stanowisku technologa w dziale 
Technologii i Rozwoju Wyrobu. Obecnie 
pracuje w firmie z branży motoryzacyj-
nej Delphi w Krakowie, również w dziale 
rozwoju wyrobu na stanowisku inżyniera 
ds. procesu produkcji kabli. Od 2003 roku 
jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej. W strukturach tej partii jest człon-
kiem Zarządu i Rady Powiatowej, której 
przewodniczy Bogdan Cuber, wójt naszej 
gminy. Z ramienia SLD kandydował już w 
poprzednich wyborach samorządowych 
również do Rady Powiatu w Oświęcimiu, 
choć nie zdobył wystarczającej ilości gło-
sów. Jednak podczas ubiegłorocznej elek-
cji zyskał on tak duże poparcie, że wystar-
czyło ono do uzyskania mandatu radne-
go powiatowego, po ustąpieniu Bogdana 
Cubera. Jest żonaty od maja 2010 roku. 
Jego głównym hobby jest numizmaty-
ka, interesują go głównie monety pol-
skie od początku XX wieku. Radość spra-
wia mu oglądanie kolekcji, uzupełnianie 
jej i poznawanie historii samych monet, 
a także osób i wydarzeń, które widnieją 
na rewersie.

- Dzisiaj mija rocznica zaprzysiężenia 
Pana, jako radnego powiatowego. Rozpo-
czął Pan karierę właśnie od udanych wybo-
rów samorządowych do Rady Powiatu w 
Oświęcimiu, choć nie od rady gminy, gdzie 
zwykle początkujący samorządowiec nabie-
ra szlifów. Dlaczego, skąd taka decyzja?

Przede wszystkim, znając specyfikę pra-
cy rady gminy, zaważyły tu głównie względy 
czysto praktyczne. Po prostu jestem osobą 
młodą, zatrudnioną na pełny etat. Pracuję od 
rana do wieczora, jak to zwykle bywa w dzisiej-
szych czasach. Późno wracam do domu, a jak 
powszechnie wiadomo główne akty prawne 
podejmowane są na sesjach rady gminy, które 
odbywają się w dni powszednie w godzinach 
przedpołudniowych.

- Jednak obrady Rady Powiatu w Oświę-
cimiu również odbywają się w ciągu dnia 
pracy. Zwykle rozpoczynają się o godz. 
14.00.

To prawda. Z tego co wiem obrady rady 
gminy odbywają się jednak częściej. Dlatego 
też oddając pole innym osobom, które lepiej 
niż ja znają problemy gminy i być może wyko-
nują wolne zawody, bądź są emerytami dys-
ponującymi większą ilością wolnego czasu, 
który mogą poświęcić na zaangażowanie się 
w sprawy naszej gminy, zdecydowałem od 
razu startować na stanowisko radnego powia-
towego. Poza tym może niektóre osoby prze-
raża stanowisko radnego powiatowego jako 
bardziej wymagające, wyeksponowane. Także 
z uwagi na brak osób chętnych do kandydo-
wania kandydatów zdecydowałem się podjąć 
takie wyzwanie.

- Co według Pana jest najważniejsze z 
punktu widzenia mieszkańca gminy Przeci-
szów w perspektywie Pana pracy, jako rad-
nego powiatowego? Patrząc na Pana wystą-
pienia podczas sesji rady powiatu widzę 
Pana troskę o sprawy związane z naszą 
gminą. Proszę mi powiedzieć, w którym kie-
runku Pan poszedł w swoich zamierzeniach, 
mających na celu poprawę życia mieszkań-
ców naszej gminy?

Przełożenie pracy radnego powiatowego 
na życie gminy ma z racji specyfiki prawnej 
limitowany charakter. To znaczy. Gmina ma 
swój budżet a powiat swój, to są jakby twory 
autonomiczne w pewnym sensie. Ze szczebla 
powiatowego mogę tylko w pewnym okrojo-
nym zakresie działać na rzecz naszej gminy. 
To na czym się skupiam w swoich wystąpie-
niach dotyczy głównie obszarów, w których 
jest możliwa współpraca powiatu i gminy. To 
znaczy ten obszar, w którym można uzyskać 
środki finansowe z budżetu powiatu i dotyczy 
to przede wszystkim inwestycji drogowych. W 
swoich wystąpieniach skupiłem się na sprawie 
modernizacji dróg powiatowych na naszym 

terenie. Najbardziej aktualnym i kontynuowa-
nym tematem jest remont ulicy Andrychow-
skiej, ale docelowo, to będzie też remont uli-
cy Podlesie i Leśnej. Następnie oznakowanie 
poziome dróg powiatowych, przebiegających 
przez teren naszej gminy. Znaczna część dróg, 
w szczególności spory odcinek ulic Leśnej, 
Podlesie leży na terenach otwartych, mówię 
o pastwiskach dzielących Podlesie od miejsco-
wości Las, jak też przebiega wzdłuż lasów w 
miejscowości Las. Z własnego doświadczenia 
wiemy, że na tych terenach warunki atmosfe-
ryczne są często kapryśne, więc oznakowanie 
poziome, o które wnioskowałem kilkakrotnie 
jest bardzo ważne z punktu widzenia bez-
pieczeństwa mieszkańców, ale także uczest-
ników ruchu drogowego na tych drogach 
powiatowych. Kolejną bardzo ważną sprawą 
jest kontynuacja budowy chodnika przy ulicy 
Podlesie, to też jest kluczowa kwestia z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa dzieci uczęszcza-
jących do szkoły na Podlesiu Jak wszyscy wie-
my wzdłuż ulicy Podlesie brak jest prawidło-
wo wykonanego pobocza jak i oznakowania 
poziomego. To stwarza ogromne zagrożenie 
dla wszystkich uczestników ruchu drogowe-
go, ale szczególnie chodzi mi o dobro uczniów. 
Przy współpracy mojej z wójtem i sołtysem 
panem Płonką, pan dyrektor Huczek z Zarzą-
du Dróg Powiatowych w miarę możliwych 
na ówczesną chwilę środków finansowych 
wykonał oznakowanie poziome, ale tylko w 
newralgicznych punktach na tej drodze, czyli 
łuki i zakręty itd. Pomimo częściowego suk-
cesu z wykonaniem oznakowania poziome-
go nie będę ustawał w walce, aby zostało ono 
wykonane na całej długości tej drogi. Tak jak 
wspomniałem warunki atmosferyczne są tam 
bardzo kapryśne.

- Na forum rady powiatu zgłaszał Pan 
interpelacje, wnioski również do budżetu 
na rok 2012. To dotyczyło przede wszystkim 
spraw, o których Pan już mówił i wynikało 
to, jak sądzę z troski o życie mieszkańców 
gminy Przeciszów. Jaki był efekt Pana sta-
rań? Czy Pana wnioski do budżetu znalazły 
zrozumienie wśród radnych Rady Powiatu 
w Oświęcimiu?

Historia moich wniosków budżetowych, 
oraz poprawek do budżetu sięga pierwszej 
sesji, na której zostałem zaprzysiężony. Wte-
dy wniosłem poprawkę do budżetu na 2011 
rok dotyczącą remontu ulicy Andrychowskiej. 
Niestety poprawka została odrzucona. Nato-
miast z bieżących spraw na ten rok złożyłem 
trzy wnioski w formie pisemnej przewidzia-
nej regulaminem. Dotyczyły one wpisania 
do budżetu spraw istotnych z punktu widze-
nia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które 
jednocześnie mogą być współfinansowane 
przez powiat. Wnioski te dotyczyły oznako-
wania poziomego ulic Podlesie i Leśnej, kon-

tynuacji budowy chodnika przy ulicy Podlesie 
–wniosek na 100 tys. zł i kontynuacja remon-
tu ulicy Andrychowskiej –wniosek na 400 tys. 
zł. W budżecie powiatu na 2012 rok został 
uwzględniony wniosek, dotyczący dofinanso-
wania remontu ulicy Andrychowskiej. Zgod-

Sprawy gminy w powiecie
Wywiad z Januszem Stokłosą, radnym powiatu oświęcimskiego
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nie z zasadami obowiązującymi w naszym 
powiecie koszty inwestycji zostaną rozłożo-
ne po połowie na gminę i powiat. Inne moje 
wnioski nie zostały uwzględnione i związku z 
tym  na sesji budżetowej złożyłem poprawkę 
do projektu budżetu na 2012 rok, która doty-
czyła kontynuacji budowy chodnika. Wnio-
sek niestety przepadł. Myślę, że zaważyły tu 
względy pewnego automatyzmu w głosowa-
niu rady, tzn. koalicja rządząca nie pochyla się 
nad każdym wnioskiem składanym przez rad-
nego, tylko zgodnie z dyscypliną partyjną gło-
suje przeciw, ponieważ z założenia ten budżet 
jest najlepszy z możliwych. Jednak ja tak nie 
uważałem i dlatego walczyłem o włączenie 
tej poprawki do budżetu. Tutaj najważniejszą 
kwestią jest współpraca radnych powiatowych 
z terenu naszej gminy. Jak wiemy mamy boga-
tą reprezentację w radzie gminy. Po rezygna-
cji pana Kały i wejściu pana Klimczyka mamy 
trzech radnych, czyli Adama Mertę, Józefa 
Klimczyka i mnie.

- Czy uważa Pan, że w takiej sytuacji jest 
szansa na przeforsowanie takich projektów 
uchwał, które będą realizowane z korzyścią 
dla mieszkańców gminy? Biorąc pod uwagę 
taką reprezentację gminy w samorządzie 
powiatowym? Tworzenie dobrego klima-
tu dla naszej gminy jest spore, biorąc pod 
uwagę dobrą reprezentację naszej gminy w 
porównaniu z innymi gminami, mającymi 
minimalną ilość przedstawicieli.

Jeżeliby przykładać miarę jednomyślno-
ści w głosowaniu mieszkańców naszej gminy, 
to uważam, że na razie jestem zadowolony z 
tej współpracy, ponieważ wszyscy trzej radni 
zagłosowali za moją poprawką. Nie spodzie-
wałem się, że radni spoza naszej gminy poprą 
tę poprawkę. Jednak mój wniosek miał siedem 
czy osiem głosów poparcia. Szansa porozu-
mienia istnieje biorąc pod uwagę radnych z 
Przeciszowa. Natomiast głosowanie nad wol-
nymi wnioskami, składanymi przez radnych, 
utwierdza mnie w przekonaniu, że nie będąc 
w koalicji nie ma raczej szansy na przeforso-
wanie swoich wniosków w pierwszym czy-
taniu. Wcale mnie to jednak nie zniechęca 
do składania takich wniosków i działania na 
rzecz naszej gminy, gdyż same moje wystą-
pienia powodują niejako zagnieżdżenie się 
w świadomości nie tylko radnych ale także 
mieszkańców problemów i potrzeb, z którymi 
boryka się nasza gmina. Wobec tego uważam, 
że pomimo wewnętrznego przekonania o ska-
zaniu wniosków na porażkę myślę, że nie nale-
ży ustawać w walce o sprawy dla nas ważne.

- Jakie jeszcze sprawy ważne z punktu 
widzenia naszej gminy można poruszać na 
forum rady? W jakim kierunku pójdą pana 
kolejne wnioski?

Gmina jest jednostką autonomiczną i z 
racji tego  pole mojego działania jest dosyć 
ograniczone, ale z tego co wiem po rozmo-
wie z wójtem Bogdanem Cuberem, sprawy, 
o które teraz walczę nie zakończą się w tym 
lub przyszłym roku. Podejrzewam, że moje 
wystąpienia w kolejnych latach będą rów-
nież dotyczyły tych samych zagadnień. Inną 
istotną kwestią, o której nie wspomniałem, , 

a która została poruszona na sesji rady gminy 
jest kwestia oświetlenia drogowego, szcze-
gólnie odcinka we wsi Las, obejmującego 
wjazd i zjazd z mostu.  To oświetlenie leży w 
pasie drogi powiatowej i ono niejako znajdu-
je się w gestii powiatu. Na pewno będę prosił 
pracowników powiatu o analizę prawną tego 
zagadnienia, oraz o informację jak wygląda 
możliwość współfinansowania tej inwesty-
cji również przez powiat. Będzie na pewno 
kolejny wniosek. 

- Poruszamy się wciąż w ramach dróg 
powiatowych, które przebiegają przez gmi-
nę Przeciszów. Czy są jeszcze inne aspek-
ty, które chciałby poruszyć na forum Rady 
Powiatu w Oświęcimiu? Mam na myśli choć-
by aspekty kanalizacji gminy, czy samorząd 
powiatowy może pomóc? 

Myślałem nad różnymi dozwolonymi 
formami pomocy świadczonej przez powiat 
naszej gminie. Natomiast, tak jak już wspo-
mniałem, za bezcelowe uważam składanie 
wniosków bez wcześniejszej ich konsultacji z 
władzami naszej gminy. Zasada finansowania 
to pół na pół, więc jeżeli pan wójt będzie dys-
ponował odpowiednimi środkami i planami, 
które teoretycznie dają możliwość współfinan-
sowania inwestycji, to oczywiście taki wnio-
sek złożę. Na chwilę obecną, po rozmowie z 
panem wójtem, te sprawy, które wymieniłem, 
czyli drogi, chodnik, oświetlenie, to są najważ-
niejsze, priorytetowe kwestie, nad którymi 
należy się teraz skupić i na które jak zapew-
nia wójt są środki zabezpieczone w budżecie 
gminy. Więc nie przewiduję tutaj lawiny bez-
celowych wniosków. To wszystko jest robione 
celowo, wnioski mają odpowiedni priorytet 
i są skonsultowane z wójtem naszej gminy.

- Co widzi Pan za najważniejsze w przy-
padku naszej gminy, już abstrahując od rady 
powiatu. Co wskaże Pan radnym gminnym 
na jakie problemy powinni zwrócić uwagę? 
Jak Pan do tego tematu podejdzie, jakie 
widzi Pan drogi rozwiązania najistotniej-
szych problemów leżących w gestii radnych 
gminnych?

Jeżeli chodzi o funkcjonowanie rady gmi-
ny priorytetem jest przede wszystkim dokoń-
czenie kanalizacji. Ta inwestycja pochłania lwią 
część budżetu naszej gminy i uniemożliwia 
dalsze inwestycje. Radzę aby skupić się nad 
racjonalnym wykorzystaniem środków na ten 
cel i planowe, systematyczne kończenie tej 
inwestycji. Jeżeli chodzi o najbardziej gorący 
temat to kwestia kopalni.

- Właśnie co Pan myśli na temat gazyfi-
kacji węgla w naszej gminie?

Mam do tego zagadnienia ambiwalentne 
podejście, to znaczy widzę zarówno zalety, jak 
i wady tej inwestycji. Nie ukrywam, że w głoso-
waniu wiejskim poparłem ten wniosek, ponie-
waż uważam, że taka inwestycja jest ogrom-
ną szansą dla rozwoju naszego regionu. Nie-
wątpliwie byłby to wielki zastrzyk dla naszej 
gminy, który uśmierzyłby notoryczną bolączkę 
samorządów, czyli braki w kasie. Jednak z dru-
giej strony mam świadomość, że obraz naszej 
gminy po rozpoczęciu tej inwestycji zmieni się 

nieodwracalnie. Nie zapominajmy, że to jest 
ogromna inwestycja, która wymaga rozwoju 
infrastruktury, rozbudowy sieci dróg i kolei, 
zapewnianie transportu całego urobku. Każ-
dy zapewne ma w pamięci stosunkowo nie-
dawne wypadki w Bytomiu, kiedy to z powo-
du szkód górniczych zapadały się domy. Mam 
nadzieję, że racjonalna eksploatacja tego złoża 
i nadzór w miarę możliwości nie tylko władz, 
ale również mieszkańców nad sumiennością 
wykonania tej inwestycji pozwoli na zapo-
bieżenie negatywnym jej skutkom. Jeszcze 
może słowo dlaczego głosowałem za tym 
wnioskiem? Z tego co wiem lokalizacja węgla 
kamiennego jest potwierdzona i eksploatacja 
prędzej czy później nastąpi, więc tutaj jest 
ogromna odwaga i determinacja wójta, który 
jako pierwszy z samorządowców podjął roz-
mowy z przedstawicielami firmy Kopex. Tak 
jak wspomniałem wykorzystaliśmy szansę 
ulokowania całej inwestycji na terenie naszej 
gminy, a co za tym idzie większość wpływów 
pozostanie w naszych rękach. Jeżeli dalibyśmy 
się wyprzedzić i odrzucilibyśmy ofertę firmy 
Kopex, to prawdopodobnie zejście do złoża 
byłoby z terenu innej gminy, co odcięłoby 
nas od głównego źródła dochodu. Eksploata-
cja i tak nastąpiłaby pod powierzchnią naszej 
gminy, a szkody i zagrożenia i tak byłyby te 
same. To jest moje racjonalne uzasadnienie. 
Eksploatację tego złoża uważam za nieunik-
nioną w dalszej lub bliższej przyszłości więc 
moim zdaniem Przeciszów zgadzając się na 
główną lokalizację ośrodka wydobycia na 
terenie naszej gminy może skorzystać finanso-
wo. Ewentualnych szkód i tak byśmy nie unik-
nęli. W przypadku gazyfikacji węgla nie znam 
szczegółów tej inwestycji. Jednak z uwagi na 
to, że nasza gmina jest pięknie położona, znaj-
duje się tutaj obszar Natura 2000, więc uwa-
żam, ze lokalizowanie tutaj struktur typowo 
przemysłowych nie jest w moim przekonaniu 
zbyt dobrym pomysłem. Uważam, że zamiana 
Przeciszowa z gminy wiejskiej w teren stricte 
przemysłowy nie jest warte korzyści, które 
gmina może z tego osiągnąć. Może gazyfi-
kacja węgla byłaby możliwa na terenie firmy 
chemicznej Synthos? Wpuszczanie zakładu na 
teren gminy do gazyfikacji węgla nie bardzo 
mi się podoba. Poza tym jeśli chodzi o kwestie 
transportowe zastanawia mnie sprawa użycia 
jako drogi transportu kanału Wisła. Przecież on 
do tego celu został wybudowany. Z tego co 
wiem przebiega w tej okolicy granica Natura 
2000, co uniemożliwia wykorzystanie najbar-
dziej czystej, ekologicznej drogi transportu 
urobku z tej kopalni, która tu powstanie. Jed-
nak ostatecznego kształtu tej inwestycji nie 
poznamy prędko, wiem, że trwają rozmowy 
z przedstawicielami firmy Kopex. Myślę, że 
osoby odpowiedzialne wykażą się rozsądkiem 
i działaniem na rzecz, a nie na szkodę miesz-
kańców Przeciszowa.

- Bilansując kwestie dotyczące naszej 
gminy, jakie widzi Pan zagrożenia, a jakie 
szanse dla nas? 

dok. na stronie 8     [
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Myślę, że przed zaciągnięciem zobowiąza-
nia finansowego wójt naszej gminy rozpatrzył 
sumiennie każdy krok. Należy zadać pytanie, 
czy w imię wykonania kanalizacji należy rezy-
gnować z rozwoju innych obszarów aktywno-
ści naszej gminy? Kredyty zostały zaciągnię-
te racjonalnie i nie są one zagrożeniem dla 
płynności finansowej gminy. Byłem obecny 
podczas sesji budżetowej choć  nie wiem jak 
wyglądały prace nad tym budżetem w komi-
sjach, to opinie były pozytywne. Bardzo zasko-
czyło mnie to, że wszystkie uchwały, łącznie z 
wieloletnią prognozą finansową oraz najważ-
niejszą uchwałą budżetową , zostały podjęte 
jednogłośnie przez radnych z naszej gminy, 
co raczej jest rzadkością. Życzę takiej jedno-
myślności i wspólnego frontu działań każde-
mu samorządowi. Myślę, że każdy z radnych 
pochylił się należycie nad projektem uchwa-
ły budżetowej nie widząc w niej zagrożenia i 
poparł go. Wiem, że trudną decyzją, leżącą w 
gestii wójta jest podjęcie kolejnego zobowią-
zania finansowego. Należy też pamiętać, że 
kolejne kredyty są zaciągane z uwagi na to, 
że pojawiają się pewne możliwości inwesty-
cji współfinansowanych i jeżeli nie ma wkła-
du własnego gminy, to dotacje przechodzą 
koło nosa. Myślę, że to jest kluczowa sprawa, 
dlatego pomimo nienajlepszej kondycji finan-
sowej i być może balansowania gminy na gra-
nicy płynności, bądźmy optymistami i miejmy 
nadzieję, że jednak nie będzie tutaj zapaści, i 
że inwestycje przyniosą efekty. 

- Jest Pan młodym człowiekiem. Kariera 
stoi otworem. Bliżej Panu do posła, czy może 

jeszcze do radnego gminnego? W jakim kie-
runku zamierza Pan pójść, puszczając wodze 
fantazji?

Szczerze mówiąc za wcześnie jest jeszcze, 
aby precyzować plany na przyszłość, szcze-
gólnie jeśli chodzi o rozwój kariery politycz-
nej. Myślę że za rok, dwa lata, bliżej wyborów 
samorządowych będę mógł spojrzeć na swoją 
własną działalność, na możliwości, na to czego 
się nauczyłem i na to jaki moje działania mają 
oddźwięk wśród mieszkańców. Wtedy podej-
mę ostateczną decyzję.

- Proszę opowiedzieć coś więcej na temat 
numizmatyki, swojego hobby, a może raczej 
wielkiej pasji.

Bakcyla numizmatyki zaszczepił we mnie 
tata, przekazując mi swoją kolekcje monet 
zagranicznych, zbieranych podczas licznych 
wyjazdów. Od tego wszystko się zaczęło. 
To było bardzo dawno temu. Miałem wtedy 
10 może 12 lat. Moja kolekcja liczy kilkaset 
sztuk. Są to różne monety, choć skupiam się 
na kolekcjonowaniu monet polskich XX i XXI 
wieku. Natomiast moneta jako taka intere-
suje mnie generalnie. Nie gardzę monetami 
zdobytymi podczas wyjazdów zagranicznych 
czy przekazywanymi przez moich znajomych, 
którzy bardzo dobrze wiedzą o mojej pasji. 
Zbieranie monet i obcowanie z nimi uspoka-
ja mnie. Jest to mój sposób na relaks. Może 
nie jest to profesjonalna, szeroko rozumiana 
numizmatyka, ale jest to sposób na spędzenie 
wolnego czasu, odstresowanie się. Nie nale-
żę do żadnego stowarzyszenia, ale mam kilku 
przyjaciół, również zagranicą i kontaktuję się 
z nimi przez różne fora numizmatyczne. Jest 
to również ciekawa forma uzupełniania mojej 
kolekcji, która funkcjonuje  na zasadzie wymia-

ny. Bywa też, że w krajach, do których nigdy 
nie dotrę nawiązuję kontakt z osobami zajmu-
jącymi się numizmatyką i wymieniam swoje 
zbiory,  duplikaty jak i doświadczenia. Inte-
resują mnie monety, ale również banknoty.

- Z jakiego roku jest pana najstarsza 
moneta albo banknot?

Moja najstarsza moneta to cztery Kraj-
cary z 1864 roku, niestety w kiepskim sta-
nie. Jednak moją perełką w kolekcji, która mi 
się najbardziej podoba jest srebrna moneta 
upamiętniająca tysiąclecie państwa polskie-
go z 1966 roku, przedstawiająca Mieszka i 
Dąbrówkę otoczonych herbami ówczesnych 
województw Polski.

- Czy numizmatyka jest kosztowną 
pasją?

Tutaj nie mogę sobie pozwolić na stupro-
centowe uzupełnianie mojej kolekcji choć-
by numizmatami srebrnymi wyemitowany-
mi przez Narodowy Bank Polski, gdyż to są 
dosyć drogie rzeczy. Natomiast bilon o niż-
szym nominale to już jak najbardziej. Wiel-
ką pomocą są również moi znajomi. Czasa-
mi można znaleźć perełki wśród osób, które 
trzymają monety w woreczku, w szkatułce. 
Zawsze jestem w takich przypadkach zaintere-
sowany przeglądnięciem, ewentualną wyceną 
tych zbiorów. Czasami zdarza się, że narażam 
się mojej żonie, gdyż zamiast wydawać pie-
niądze w podróży zagranicznej, ukrywam w 
tylnej kieszeni, aby uzupełnić swoją kolekcję 
Wiem jednak, że żona rozumie moją pasję, za 
co jestem jej bardzo wdzięczny. 

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał

Ryszard Tabaka

[ dok. ze strony 7

Mieszkańcy Przeciszowa państwo 
Marianna i Kazimierz Stanek obchodzili 
19 lutego jubileusz 65-lecia pożycia mał-
żeńskiego, jako jedyna para małżeńska z 
terenu naszej gminy. Państwo Stankowie 
wychowali troje dzieci, doczekali się 3 wnu-
czek , 3 wnuków oraz 3 prawnuczek.

Żelazne gody w gminie
Z tej pięknej okazji, dostojnych jubila-

tów odwiedzili przedstawiciele gminy: wójt 
Bogdan Cuber, przewodniczący Rady Gmi-
ny Przeciszów Tomasz Kosowski, sekretarz 
gminy Dorota Nykiel oraz  sołtys Władysław 
Kozub. Goście podarowali jubilatom kwia-
ty, upominki oraz życzyli długich lat życia, 
doczekania kolejnych rocznic małżeńskich w 

dobrym zdrowiu, tak 
jak obecnie.

p 

N a  z d j ę c i u 
obok, od lewej: 
w ó j t  B o g d a n 
Cuber, Marianna 
i Kazimierz Stan-
kowie, przewodni-
czący Rady Gminy 
Przeciszów Tomasz 
Kosowski, sekre-
tarz gminy Dorota 
Nykiel, sołtys Prze-
ciszowa Władysław 
Kozub.

REKLAMA
Zapraszamy wszystkich zain-

teresowanych do zamieszczania 
reklam i ogłoszeń na łamach 
„Wieści Gminy Przeciszów”. 

Gwarantujemy niskie ceny i raba-
ty przy współpracy! 

Docieramy do wielu mieszkań-
ców gminy Przeciszów!



9
Wieści Gminy Przeciszów (nr 1/2012)

lu
dz

ie
 n

au
ki

 z
 n

as
ze

j g
m

in
y

W tym wydaniu Wieści Gminy Prze-
ciszów mamy przyjemność przy-

bliżyć postać podpułkownika Janusza 
Dudczyka, doktora, nauczyciela akade-
mickiego o dorobku naukowym, prze-
ciszowianina, nie tylko z urodzenia, ale 
i z serca, pomimo, że mieszka daleko od 
naszej gminy.

Janusz Dudczyk urodził się 11 listopada 
1972 r. w Oświęcimiu. Wzrastał w podoświę-
cimskiej miejscowości Przeciszów. W latach 
1979-1987 uczęszczał do Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Ignacego Fika w Przeciszowie, gdzie 
jako prekursor pierwszych startów, w X Ogól-
nopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego drużyna, w której uczest-
niczył po raz pierwszy, rywalizowała na szcze-
blu centralnym.

Szkołę Podstawową ukończył z wyróż-
nieniem i rozpoczął dalszą naukę w 5-letnim 
Technikum Chemicznym w Oświęcimiu (spe-
cjalność: elektroniczne maszyny i systemy 
cyfrowe) jako Laureat Olimpiady Chemicznej. 
W maju 1992 r. ukończył szkołę średnią zdając 
z wyróżnieniem egzamin dojrzałości. Następ-
nie rozpoczął 5-letnie studia magisterskie w 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosła-
wa Dąbrowskiego w Warszawie na Wydziale 
Elektroniki. Będąc studentem 3 roku, rozpo-
czął równoległe studia na Wydziale Cyberne-
tyki WAT według programu indywidualnego. 
Zdobył tytuł Prymusa Wojskowej Akademii 
Technicznej w związku z czym, 22 czerwca 
1996 r. podczas  promocji na I stopień oficerski 
został wyróżniony przez Prezydenta RP bro-
nią palną. W czerwcu 1997 r. ukończył studia 
uzyskując stopień magistra inżyniera, nagro-
dę Rektora w konkursie na najlepszą pracę 
dyplomową oraz wyróżnienie bronią białą z 
rąk Szefa Sztabu Generalnego WP.

W latach 2000– 2004 odbył studia dokto-
ranckie w Wojskowej Akademii Technicznej na 
Wydziale Elektroniki, które ukończył uzyskując 
stopień doktora nauk technicznych w dyscy-
plinie – telekomunikacja, broniąc z wyróżnie-
niem dysertację na temat „Zastosowania pro-
mieniowania pozapasmowego w identyfikacji 
urządzeń radioelektronicznych”. Ciągła współ-
praca z instytucjami naukowo-badawczymi 
w kraju i za granicą pozwala mu na realizację 
grantów Komitetu Badań Naukowych oraz 
uczestnictwo w licznych pracach naukowo-
-badawczych w zakresie szeroko pojętej 
telekomunikacji.

Podpułkownik dr inż. Janusz Dudczyk w  
czasie trwania służby wojskowej, będąc człon-
kiem zespołów zadaniowych w Sztabie Gene-
ralnym SZ RP oraz członkiem Grupy Dorad-
czej NATO ds. projektowania baz danych, brał 
udział w licznych projektach, pracach badaw-
czo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz pro-
gramach modernizacyjnych dla Rodzajów Sił 

Zbrojnych RP i NATO. Jest współautorem oraz 
projektantem systemów bazodanowych dla 
zastosowań specjalnych, systemów akwizycji 
i przetwarzania sygnałów radioelektronicz-
nych oraz metod oceny poziomu sygnałów 
niepożądanych emitowanych przez urządze-
nia elektroniczne. Odznaczony brązowym 

medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” 
oraz srebrnym medalem „Za zasługi dla obron-
ności kraju”. 

Dr inż. J. Dudczyk jest autorem ponad 
pięćdziesięciu prac i artykułów naukowo-
-technicznych o zasięgu krajowym i między-
narodowym, w tym publikacji w czasopi-
smach z listy filadelfijskiej takich jak: Transac-
tions on Aerospace and Electronic Systems, 
International Journal of Antennas and Pro-
pagation, Journal of Telecommunications 
and Information Technology oraz Molecu-
lar and Quantum Acoustics na temat nowo-
czesnych metod projektowania baz danych, 
teorii atraktorów IFS, metod regresji linio-
wej oraz identyfikacji źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego. 

Osiągnięcia naukowe oraz wyniki badań 
prezentował podczas kilkudziesięciu konfe-
rencji naukowych, paneli technicznych, semi-
nariów oraz sympozjów w kraju i zagranicą. W 
2001 r. zdobył nagrodę za zajęcie III miejsca w 
konkursie na najlepszą pracę podczas 4 Mię-
dzynarodowej Konferencji Młodych Pracow-
ników Nauki SECON’2001 a podczas Krajo-
wej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofo-
nii i Telewizji KKRRiT w 2004 r. zajął I miejsce 
w konkursie na najlepszy referat dotyczący 
wykorzystania sieci neuronowych do projek-
towania anten mikropaskowych.

Od przeszło dziesięciu lat zajmuje się 
również procesem dydaktycznym prowadząc 
wykłady z podstaw telekomunikacji, cyfrowe-
go przetwarzania sygnałów, sztucznej inteli-
gencji oraz projektowania baz danych jako 
adiunkt Wydziału Informatyki i Telekomuni-
kacji Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania 
i Administracji oraz Wyższej Szkoły Informa-
tyki Stosowanej i Zarzadzania pod auspicjami 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prężnie 
uczestniczy w pracach naukowo – badaw-
czych w Instytucie Radioelektroniki Wojsko-
wej Akademii Technicznej oraz Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju. 

Aktualnie realizuje zadania w firmie WB 
Electronics S.A., która jest jednym z głów-
nych dostawców innowacyjnych rozwiązań w 
zakresie technologii informatycznych i sprzę-
tu łączności dla Sił Zbrojnych RP, gdzie pełni 
funkcję kierowniczą w Biurze Projektów. Jest 
również członkiem międzynarodowych pane-
li technologicznych w Europejskiej Agencji 
Obrony EDA z ramienia polskiego przemysłu 
zbrojeniowego. Szereg innowacyjnych roz-
wiązań w zakresie informatyzacji i cyfryzacji 
pola walki oraz prac badawczo-rozwojowych 
w obszarze programu „Żołnierza Przyszłości” 
publikuje na łamach czasopism takich jak: 
Nowa Technika Wojskowa, Raport, Polska 
Zbrojna, Armia oraz w Kwartalniku Bellona. 

Mimo znacznej odległości, bowiem wraz 
z żoną Ewą (z domu Szatko) oraz córką Wero-
niką i synem Filipem zamieszkują z Skiernie-
wicach – sercem pozostał Przeciszowianinem.

p.

Janusz Dudczyk

F.H.U. „Mag-Met” Magdalena Matyjasik 

zaprasza do skupu złomu stalowego i kolorowego 
mieszczącego się w Głębowicach, ul. Oświęcimska 6.
   tel. 782 832 551

Oferujemy również odbiór złomu własnym transportem z domu 
klienta. Ważymy złom na miejscu (waga elektroniczna na aucie) i 
od razu wypłacamy pieniądze za towar.

Odbieramy również makulaturę, określone tworzywa sztuczne 
(skrzynki po napojach i warzywach, meble ogrodowe)

NASZE ATUTY TO UCZCIWOść I WYSOKIE CENY !!!
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W Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie 
oraz w Domu Kultury w Przeciszowie odbyła się 23 lutego 

ostatnia eliminacja Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego o Puchar Wójta Gminy Przeciszów. Rywalizowa-
ły w niej drużyny z województwa: lubelskiego, lubuskiego, łódz-
kiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, świętokrzy-
skiego oraz śląskiego. Najlepsi z rąk zaproszonych gości otrzymali 
nagrody i puchary przygotowane przez organizatorów imprezy.

Już od pięciu lat na przełomie stycznia i lutego odbywa się cykl kil-
ku turniejów Ligi Mistrzów BRD. Od początku przyjęto zasadę, że każ-
da eliminacja odbywa się  w innym województwie. W bieżącym roku 
rozegrane zostały cztery eliminacje:

1. Kędzierzyn-Koźle (opolskie) – 19 styczeń 2012 r.

2. Koluszki (łódzkie) – 1 luty 2012 r.

3. Czarna (podkarpackie) – 9 luty 2012 r.

4. Przeciszów (małopolskie) – 23 luty 2012 r.

W finale piątej edycji, która została rozegrana w Przeciszowie rywa-
lizowało 18 drużyn (9 szkół podstawowych i 9 szkół gimnazjalnych). 
Do Przeciszowa przyjechały wszystkie drużyny, które w ostatnich 
latach stawały na podium corocznej, ogólnopolskiej edycji Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wśród nich były również druży-
ny ze Szkoły Podstawowej w Przeciszowie, która w 2004 roku zajęła 2 
miejsce w kraju, oraz gimnazjaliści z Przeciszowa, którzy w 2007 roku 
zdobyli tytuł mistrza Polski.

Turniej obejmował trzy konkurencje. Pierwsza to test wiedzy, skła-
dający się z 25 pytań z zakresu przepisów ruchu drogowego, który przy-
gotował przez aspiranta Grzegorza Żmudkę z Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Druga sprawdzała 
umiejętności jazdy na rowerowym torze przeszkód, który składał się z 
11 przeszkód o różnym stopniu trudności, sędziowany przez doświad-
czonych emerytowanych policjantów: Adama Pietyrę i Józefa Deptę. 
Natomiast trzecia, to praktyczne udzielenie pierwszej pomocy przed-
medycznej podczas zastanej sytuacji drogowej, którą przygotowali i 
sędziowali ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej z Przeciszowa nad-
zorowani przez druha Marcina Wójcika.

Organizatorami imprezy była dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół 
Podstawowo – Gimnazjalnych w Przeciszowie. Współorganizatorami 
turnieju były Wydziały Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Krakowie i Powiatowej w Oświęcimiu oraz ratownicy z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Przeciszowie. 

Wsparcie otrzymaliśmy od Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Krakowie, Polskiego Związku Motorowego w Krakowie, Banku 
Spółdzielczego w Zatorze, Stowarzyszenia „Dolina Karpia”, Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Policji – IPA z Wadowic oraz lokalnych przedsię-
biorców. Patronat honorowy nad przeciszowską imprezą objęli: Marek 
Sowa, marszałek województwa małopolskiego, Aleksander Palczewski, 
małopolski kurator oświaty oraz Józef Krawczyk, starosta oświęcimski. 

Swoją obecnością zaszczycili uczestników nie tylko podkomisarz 
Jarosław Gnatowski oraz podkomisarz Wojciech Ratyński – przedstawi-
ciele Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie, 
ale także nadkomisarz Jan Ślęczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Krakowie oraz pierwszy zastępca komendanta powiatowego policji w 
Oświęcimiu mł. insp. Robert Chowaniec. Obecność policjantów podczas 
turnieju i osobiste wręczanie pucharów najlepszym uczniom i druży-
nom z Polski, stał się dodatkową nagrodą dla tych wszystkich, którzy 
prowadzą działania edukacyjne propagujące bezpieczne zachowania 
i partnerstwo na drogach.

Z okazji tego finału zorganizowano również „Turniej Oldbojów” w 
dwóch kategoriach wiekowych. Wystartowali w nim absolwenci Zespo-
łu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Przeciszowie, którzy przez 25 
lat reprezentowali szkołę i województwo w finałach krajowych Ogól-

nopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. W 
kategorii do 25 roku życia zwyciężył Damian Chmura przed Jakubem 
Gaudynem i Michałem Mendykiem. Natomiast wśród starszych zwy-
ciężyła Halina Madeja przed Adrianem Kozłowskim, która była repre-
zentantką Polski na międzynarodowym turnieju rowerowym w Kow-
nie na Litwie. O trzecie miejsce zacięty bój toczyli Paweł Parzymięso 
i Tomasz Zając – koledzy z drużyny Mistrza Polski z 1988 roku, którzy 
wraz z Pawłem Bartusiem byli reprezentantami kraju na międzynaro-
dowym turnieju rowerowym w Bułgarii. Ostatecznie trzecie miejsce 
wywalczył Paweł Parzymięso  – indywidualny Mistrz Polski z 1988 roku.

Już po raz piąty uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 
rywalizowali w Lidze Mistrzów BRD, która objęła swym zasięgiem 
ponad połowę Polski. Jest to doskonała okazja do zagospodarowania 
czasu wolnego w okresie ferii zimowych, do zawarcia nowych zna-
jomości, ale też do wymiany doświadczeń zarówno dla uczniów jak 
i opiekunów. 

Znamienne jest, że to właśnie w Zespole Szkół Podstawowo – 
Gimnazjalnych w Przeciszowie nieprzerwanie od ponad 25 lat dzia-
ła szkolne koło BRD, krzewiące zasady bezpiecznego uczestnictwa w 
ruchu drogowym.

Końcowa klasyfikacja drużynowa V edycji Ligi Mistrzów Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego w 2012 roku:

Liga Mistrzów BRD – 2012 zakończona

Koluszki - najlepsza drużyna szkół podstawowych

Wójt gminy Przeciszów Bogdan Cuber gratuluje uczniom szkoły 
podstawowej z Przeciszowa.
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eKategoria  szkół podstawowych:

Miejsce Szkoła Podstawowa  (województwo)

1 Koluszki (łódzkie)
2 Czarna (podkarpackie)
3 Nowe Kramsko (lubuskie)
4 Kędzierzyn-Koźle 18 (opolskie)
5 Włoszczowa (świętokrzyskie)
6 Stronie (małopolskie)
7 Huta Krzeszowska (podkarpackie)
8 Przeciszów (małopolska)
9 Krośnica (opolskie)

10 Kędzierzyn-Koźle 5 (opolskie)
11 Ustroń (śląskie)

Kategoria szkół gimnazjalnych:

Miejsce Gimnazjum (województwo)

1 Włoszczowa (świętokrzyskie)
2 Czarna (podkarpackie)
3 Huta Krzeszowska (podkarpackie)
4 Przeciszów (małopolskie)
5 Koluszki (łódzkie)
6 Kędzierzyn-Koźle (opolskie)
7 Czarnowice (lubuskie)
8 Zakrzów (małopolskie)
9 Krasnystaw (lubelskie)

10 Stare Gralewo (mazowieckie)
11 Izbicko (opolskie)
12 Mazańcowice (śląskie)
13 Nidzica (warmińsko-mazurskie)
14 Szymiszów (opolskie)

Najlepsi indywidualnie w V edycji Ligi Mistrzów Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego okazali się:

Kategoria szkół podstawowych:

Michał Drabik (Koluszki), Mateusz Popek (Koluszki,)

Kacper Waśko (Czarna)

Kategoria szkół gimnazjalnych:

Sylwester Mucha (Huta), Marcin Fatyga (Włoszczowa),

Maciej Para (Czarna)

(ak)

Już po raz trzeci Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych 
w Przeciszowie był organizatorem eliminacji Ogólnopolskiej Ligi 
Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  Dużym wyzwaniem 
dla właściwego przebiegu całej imprezy tej rangi jest konieczność 
zapewnienie noclegów, wyżywienia, oraz ścisła współpraca orga-
nizatorów z policją i strażą pożarną.

Nie można zorganizować takiej imprezy bez wsparcia gospoda-
rza gminy. Dlatego w imieniu własnym i wszystkich organizatorów 
dziękuję Panu Bogdanowi Cuberowi, wójtowi gminy Przeciszów za 
osobiste wsparcie i ufundowanie pucharów dla IV eliminacji Ligi 
Mistrzów BRD w 2012 roku. Gorąco dziękuję również Panu Rado-
sławowi Kozioł, prezesowi Firmy RADKO, którego wstępna akcep-
tacja „dała zielone światło” organizowanej imprezie. 

Kolejne podziękowania kieruję do współorganizatorów tur-
nieju czyli: Wydziałów Ruchu Drogowego Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Krakowie i Powiatowej w Oświęcimiu oraz druhów z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeciszowie.

Dziękuję za otrzymane wsparcie Małopolskiemu Ośrodkowi 
Ruchu Drogowego w Krakowie, Polskiemu Związkowi Motorowe-
mu w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Starostwu Powia-
towemu w Oświęcimiu, Bankowi Spółdzielczemu w Zatorze, Sto-
warzyszeniu „Dolina Karpia” w Zatorze, Międzynarodowemu Sto-
warzyszeniu Policji – IPA z Wadowic, Radzie Rodziców i Szkolnej 
Radzie Uczniowskiej Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych 
w Przeciszowie oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie. 

Serdeczne podziękowania kieruję także do firm: EUROBLASK 
z Andrychowa, AKSAM z Osieka, DRACO-BUD z Przeciszowa, Ada-
mex w Podolszu, Air-net z Przeciszowa, Piekarni w Przeciszowie, 
i Cukierni „Maja” w Przeciszowie, które bardzo znacząco wsparły 
nasze działania.

Dziękuję również Pani Urszuli Momot, dyrektorowi ZSP-G w 
Przeciszowie za ogromne wsparcie wszystkich działań oraz nieza-
wodnej załodze nauczycieli i uczniów  szkoły, którzy wzięli na sie-
bie ciężar organizacji tej imprezy.

Wszyscy wymienieni powinni być dumni, że dzięki Nim kolejny 
turniej zakończył się dużym sukcesem. Organizatorzy zebrali już 
i nadal zbierają wiele pochwał za wspaniałe przygotowanie tur-
nieju.  Dlatego jeszcze raz serdecznie Wam wszystkim DZIĘKUJĘ.

Kordynator turnieju 
Adam Kozłowski

Podziękowanie

W pierwszym kwartale 2012 roku w Samorządowym Przedszko-
lu w Piotrowicach przedszkolaki wzięły udział w kilku uroczysto-
ściach okolicznościowych i wydarzeniach kulturalnych, które pre-
zentujemy poniżej :

5 stycznia, aktorzy teatru „Skrzat „ z Krakowa zaprezentowali baj-
kę pt. „Dyzio leniuszek”. Głównym przesłaniem tej bajki było ukazanie 
skutków lenistwa oraz przypomnienie form grzecznościowych.

25 stycznia, teatr lalek „Bajka” wystąpił z przedstawieniem pt. „Gucio 
zaczarowany”. Ukazano w nim problem lenistwa i niechęci do nauki 
oraz zwrócono uwagę, że każdy ma prawo do szczęścia i zabawy, ale 
ma też obowiązki.

27 stycznia, na sali OSP w Piotrowicach świętowano Dzień Babci i 
Dziadka. Dzieci przygotowały występy dla ukochanych dziadków. Recy-

towały okolicznościowe wierszyki, śpiewały piosenki i pięknie wykonały 
układy taneczne. Dzieci włożyły w przygotowania naprawdę dużo ser-
ca. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami, dziadkowie byli 
pełni podziwu dla swoich wnucząt. Po części artystycznej przedszko-
laki wręczyły Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki, 
a następnie miał miejsce poczęstunek, przygotowany przez rodziców.

10 lutego, przedszkolaki bawiły się na Balu Karnawałowym. Zaba-
wę prowadził wodzirej Paweł Szejnar, mieszkaniec Poręby Wielkiej. Były 
królowe i królowie, nie zabrakło też piratów, rycerzy, policjantów, wró-
żek itp. Inspiracją karnawałowych strojów był świat bajek , baśni i zwie-
rząt. Dzieci świetnie się bawiły, tańcząc w rytm rock and rolla, samby. 
Wielką atrakcją dla najmłodszych było malowanie twarzy przez absol-
wentkę animacji. Wykonano również pamiątkowe zdjęcia.

8 marca odbył się koncert „Baśniowej Kapeli”, ale o tym opowiemy 
w następnym numerze czasopisma.

W. Mrowiec, B. Piskorek, A. Tyrańska

Co działo się w przedszkolu?
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Tradycją Zespołu „Same Swoje” sta-
ły się występy o tematyce świątecznej, 
przedstawiane na corocznym spotkaniu 
noworocznym, organizowanym przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Przeciszowie. 

W spotkaniu, które odbyło się 14 stycz-
nia w Domu Kultury w Przeciszowie oprócz 
członkiń KGW ze współmałżonkami, uczest-
niczyli zaproszeni goście: wójt gminy Przeci-
szów Bogdan Cuber, przewodniczący Rady 
Gminy Tomasz Kosowski z małżonką, sołtys 
sołectwa Przeciszów Władysław Kozub z 
małżonką, sekretarz gminy Dorota Nykiel 
z osobą towarzyszącą, proboszcz parafii 
ks. Marek Spólnik oraz ksiądz wikary Piotr 
Płoskonka.

Tym razem członkinie zespołu wcieliły 
się w postacie z powieści Karola Dickensa 
pt. ”Opowieść Wigilijna”, na podstawie któ-
rej kierownik zespołu Anna Szarzec opraco-
wała scenariusz przedstawienia pod takim 
samym tytułem.

Narracja spektaklu przypadła w udzia-
le Jadwidze Pokrzyk – niezastąpionej 
gawędziarce zespołu, zaś role bohaterów 
„Opowieści…” zagrały członkinie: Kazi-
miera Guguła – Robert Sknerus, Jadwiga 

Matla – Jakub Mar-
ley, Henryka Kurek – 
Michał Rączka, Wła-
dysława Michałek – 
żona Rączki, Anna 
Madeja – Siostrze-
niec, Wiktoria Made-
ja, Zofia Maciejewska 
– rodzina Siostrzeńca, 
Maria Zając – Maria, 
narzeczona Skneru-
sa, Grażyna Gisterek 
– Kobieta zbierają-
ca datki. W postacie 
dziecięce wcielili się 
Mateusz Foryś, który 
zagrał Tomka, syna 
Rączki oraz Krzyś Szarzec, który zagrał Skne-
rusa z dzieciństwa.

Poszczególne sceny przedstawienia 
przeplatane były kolędami w opracowaniu 
muzycznym akompaniatora zespołu Rafała 
Zielińskiego, w wykonaniu grupy kolędni-
czej złożonej z aktorów.

Spektakl wyreżyserowany przez Annę 
Szarzec i Rafała Zielińskiego oraz zagrany 
przez aktorów-amatorów w sposób iście 

Spotkanie Noworoczne

profesjonalny, wzbudził wiele emocji wśród 
zgromadzonej publiczności.

W trakcie spektaklu na sali panowała 
cisza jak makiem zasiał, a oglądający nie 
kryli łez wzruszenia. Scenografia i stro-
je wykonane przez zespół zachwyciły nie 
mniej niż sama sztuka.

Gratulacjom i pochwałom nie było koń-
ca, zaś zaproszeni goście życzyli aktorom 
wielu sukcesów i dalszego rozwoju.

p

W tym roku Wiejski Klub Honorowych 
Dawców Krwi PCK im. dr Tadeusza Cho-
wańca w Piotrowicach obchodził jubile-
usz 35 – lecia istnienia. Z tej okazji zarząd 
klubu zorganizował w lutym na sali wido-
wiskowej Domu Kultury w Przeciszowie 
spotkanie, na które zostali zaproszeni 
jego członkowie. Wśród zaproszonych 
gości byli obecni: członek Zarządu Głów-
nego PCK w Warszawie Jerzy Kornaus, 
a także wiceprzewodniczący Krajowej 
Rady Honorowego Krwiodawstwa Ste-
fan Kurdek, wójt gminy Przeciszów Bog-
dan Cuber, przewodniczący Rady Gminy 
Przeciszów Tomasz Kosowski, kierownik 
Punktu Krwiodawstwa w Oświęcimiu Olga 
Matyszkiewicz, sponsorzy klubu i zapro-
szone kluby HDK, a także przedstawiciel 
OSP Piotrowice i LKS Piotrowice.

Na spotkaniu wręczono odznaki Zasłu-
żony Honorowy Dawca Krwi, które otrzy-
mali: Mariusz Bartuś, Krzysztof Wnętrzak, 
Łukasz Kolasa, Czesław Kobylański, Jarosław 
Nowak, Stanisław Młynarczyk.

Z okazji Jubileuszu zostały wręczo-
ne statuetki dla członków, członkiń klubu 

oraz gościom zaproszonym, a także za bar-
dzo dobrą współpracę pomiędzy Urzędem 
Gminy Przeciszów a Klubem HDK. Prezes 
naszego klubu Eugeniusz Naglik wręczył 
puchar dla urzędu gminy, który przyjął wójt 
Bogdan Cuber. Puchar otrzymał również 
przewodniczący Rady Gminy Przeciszów 
Tomasz Kosowski.

Podczas spotkania prezes klubu odczy-
tał sprawozdanie z jego działalności za 
okres 35 lat istnienia. Wiejski 
Klub HDK – PCK im. dr. Tade-
usza Chowańca w Piotrowi-
cach liczy obecnie 130 człon-
ków, w tym aktywnie oddają-
cych krew 78. Razem wszyscy 
członkowie Klubu w okresie 
35 lat oddali honorowo 2 700 
litrów krwi.

Na zakończenie spotka-
nia prezes klubu podziękował 
wójtowi gminy Przeciszów za 
pomoc przy organizacji spo-
tkania i bardzo dobrą współ-
pracę pomiędzy gminą a Klu-
bem HDK. Słowa podziękowa-

nia należą się również wszystkim członkom 
i członkiniom klubu, którzy bezinteresow-
nie oddają krew, a przede wszystkim długo-
letnim krwiodawcom jak: Antoni Mamoń, 
Franciszek Wolas, Franciszek Tobiczyk, Wie-
sław Gorzkowski. Prezes podziękował rów-
nież Ryszardowi Toporkowi byłemu pre-
zesowi klubu, który bardzo pomagał przy 
organizacji jubileuszu. Nasze hasło to: 

O Czymś Marzysz Skrycie, Oddaj Krew, 
Uratuj Ludzkie Życie.

DAR KRWI DAREM SERCA

Jubileusz HDK w Piotrowicach

W środku prezes HDK Piotrowice Eugeniusz Naglik, po 
lewej przewodniczący Rady Gminy Przeciszów , a po 

prawej wójt naszej gminy.
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22 marca w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Przeciszowie odbyło się podsumo-
wanie Konkursu Plastycznego na Kartkę 
Wielkanocną 2012. Tegoroczna edycja 
została rozszerzona o dodatkową katego-
rię wiekową 5-6 latków. Na konkurs wpły-
nęła rekordowa liczba prac, wykonanych 
różnymi technikami plastycznymi, w które 
dzieci włożyły dużo serca i pracy. 

Jury w składzie Anna Styła, Anna Szmit-
-Mamica, Wiesław Twardowski i Grażyna   
Kędzierska wytypowało następujących 
laureatów:

Kategoria: przedszkole 5-6 lat

I miejsce – Zuzanna Kała

II miejsce – Zuzanna Jurecka

III miejsce – Weronika Wędrzyk

Wyróżnienie: Natalia Soból, Zuzanna 
Knapik, Kacper Tobiczyk

Kategoria: szkoła podstawowa kl. I-III

I miejsce – Emilian Zieliński

II miejsce – Magdalena Gorzkowska

III miejsce – Mikołaj Kimak

Wyróżnienie: Sara Sanak, Julia Stachura, 
Amelia Kalisz, Jakub Mazur

Kategoria: szkoła podstawowa kl. 
IV-VI

I miejsce – Dawid Dembowski

II miejsce – Katarzyna Momot

III miejsce – Gabriela Zając

Wyróżnienie: Daria Mika, Sebastian 
Parzymięso, Wiktoria Kwadrans

Kategoria: gimnazjum

I miejsce – Nicoletta Malinkiewicz

II miejsce – Marta Ortman

III miejsce – Dominika Jakubczyk

Wyróżnienie: Monika Zemła, Sandra 

Michałek, Sławomira Gaudyn

Fundacja im. Brata Alberta w Lesie

I miejsce – Sabina Luranc

II miejsce – Marek Ciastoń

III miejsce – Mateusz Godek

Wyróżnienie: Ela Zajas, Mirek Tolarczyk

Jury podjęło decyzję o przyznaniu 
dodatkowego wyróżnienia, które otrzymał 
Łukasz Polak.

Serdecznie dziękujemy za udział w 
konkursie i gratulujemy zwycięzcom oraz 
uczestnikom.

D o  o b e j r z e n i a  p r a c  z a p r a s z a -
my do Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Przeciszowie.

Konkurs rozstrzygnięty!

W ramach Regionalnego Programu Rozwoju Bibliotek odbyła 
się 1 marca, już po raz drugi, konferencja pt. „Biblioteka – prze-
strzeń działania”, zorganizowana w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej się w Krakowie. Wśród wielu wystąpień miała miej-
sce także prezentacja naszego Klubu Modelarskiego „Orzeł”, 
działającego od wielu lat przy Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Przeciszowie.

Tuż po przywitaniu zaproszonych gości, swoje wystąpienia 
zaprezentowali: Dyrektor WBP w Krakowie, przedstawiciel UMWM 
oraz przedstawiciel MUW. W kolejnej części wykładów – architekt 
Dariusz Śmiechowski – przedstawił bardzo interesujący wykład na 
temat aranżacji przestrzeni w małych bibliotekach. Wykład ten 
poparty był wspaniałą prezentacją multimedialną. 

Po krótkiej przerwie odbył się drugi panel wykładów, w którym 
prezentacje gminnych koalicji na rzecz rozwoju bibliotek przedsta-
wili goście z Tuchowa, Kamienicy, Krynicy oraz Brzeska. 

Kolejnym etapem konferencji był wykład nt. strategii rozwoju 
BP w Zielonkach. Bardzo miłym akcentem było także uhonorowanie 
Anny Wiśniewskiej, zastępcy Dyrektora WBP w Krakowie, Brązo-
wym Medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis, przyznanym przez 
Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. W jego imieniu medal wręczył Witold Latusek, wicemar-
szałek województwa małopolskiego. 

Po zakończeniu tej uroczystości odbyło się wystąpienie przed-
stawiciela Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, które-
go tematem była współpraca bibliotek ze środowiskiem lokalnym. 

Panel zakończyła prezentacja Klubu Modelarskiego „Orzeł” z 
Przeciszowa, który działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej. Zapre-
zentowaliśmy jego historię, osiągnięcia i plany na przyszłość. Prócz 

prezentacji multimedialnej została zorganizowana wystawa modeli 
kartonowych, która zrobiła wielkie wrażenie na przybyłych gościach. 

Kilka placówek (GBP Skawina, Trzebinia, Brzeszcze) chętnie zapre-
zentowałyby nasze dokonania w swoim środowisku lokalnym, co 
prawdopodobnie już wkrótce dojdzie do skutku. Jak pokazują nasze 
doświadczenia, są w regionie inne jednostki, które chętnie prowadzi-
łyby taką formę zajęć dla dzieci i młodzieży.

Łukasz Fuczek
instruktor modelarstwa

„Orzeł” w bibliotece 
wojewódzkiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie ogłasza konkurs 
fotograficzny „Dolina Karpia w obiektywie”. Do udziału w konkursie 
zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które mają ukończone 
18 lat. Tematem konkursu są miejsca na terenie Doliny Karpia (gmi-
ny: Przeciszów, Osiek, Zator, Polanka Wielka, Brzeźnica, Spytkowice, 
Tomice) warte uwiecznienia z powodu ich urody, wartości historycz-
no – kulturalnych, przyrodniczych i oryginalności.

Termin nadsyłania prac, do Gminnej Biblioteki Publicznej w Prze-
ciszowie, ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów, tel. 33 /413270, upływa 31 
lipca 2012 roku.

Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy w Przeciszowie. Z kolei wręczenie nagród 
nastąpi 26 sierpnia 2012 roku podczas dożynek na stadionie LKS.

Regulamin konkursu „Dolina Karpia w obiektywie” jest dostęp-
ny na stronie www.przeciszow.pl w zakładce Kultura.

Konkurs fotograficzny
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„Kobieto – Mężczyzno choć tyle masz 
wad, bez Ciebie cóż wart, cóż wart byłby 
świat???” - pod takim hasłem odbyło się 
zebranie sprawozdawcze Koła Gospodyń 
Wiejskich w Przeciszowie, połączone z 
obchodami Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny 
zorganizowane 10 marca w Domu Kultury. 

W sali licznie zgromadziły się członki-
nie przeciszowskiego KGW oraz zaprosze-
ni goście w osobach: wójta gminy Przeci-
szów Bogdana Cubera, przewodniczącego 
Rady Gminy Tomasza Kosowskiego, sołtysa 
sołectwa Przeciszów Władysława Kozuba, 
prezesa OSP w Przeciszowie Józefa Puzia-
ka oraz przewodniczącej Koła Emerytów 
i Rencistów Marii Wilczak. Zastępca prze-
wodniczącej Koła, Maria Zając, czuwają-
ca nad przebiegiem zebrania, powitała 
wszystkich zgromadzonych i oddała głos 
przewodniczącej KGW - Grażynie Gisterek, 
która odczytała sprawozdanie z działalno-
ści koła za rok 2011. Następnie głos zabrała 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kazi-
miera Guguła, która szczegółowo omówi-
ła zakres działań koła, dokonała rozliczeń 
finansowych za rok poprzedni, odczytała 
protokół i wnioski do dalszej pracy. Pani 
Guguła podkreśliła wkład pracy niektó-
rych koleżanek, a także podziękowała za 

całoroczną współpracę przewodniczącej i 
wiceprzewodniczącej Koła, kierownikowi 
i akompaniatorowi zespołu „Same Swoje” 
oraz wójtowi wraz z Radą Gminy Przeciszów.

W drugiej, mniej oficjalnej części spo-
tkania, odbyły się występy zespołu „Same 
Swoje”. Tym razem członkinie zespołu, w 
sposób humorystyczny, słowami piosenek 
oraz monologu, przedstawiły zalety i wady 
zarówno kobiet jak i mężczyzn. Występ bar-
dzo podobał się wszystkim zgromadzonym 
i nagrodzony został gromkimi brawami. 
Po występie, na ręce Jubilatek - Marianny 
Płonki i Zofii Kowalczyk, corocznym oby-
czajem zostały wręczone kwiaty. Złożono 
także życzenia wszystkim paniom i panom 
z okazji ich święta i odśpiewano tradycyjne 
sto lat. Do życzeń dołączył się wójt gminy 
Przeciszów Bogdan Cuber, który w imieniu 
własnym oraz przewodniczącego rady i soł-
tysa złożył bukiet kwiatów na ręce przewod-
niczącej KGW. W jego ślady poszedł prezes 
OSP Józef Puziak, który również życzył zgro-
madzonym paniom wszystkiego najlepsze-
go. Spotkanie przebiegało w miłej atmos-
ferze, a o podniebienia zgromadzonych 
zadbały koleżanki z ul. Oświęcimskiej, które 
przygotowały smaczny posiłek.

Anna Szarzec

Dzień Kobiet
W ostatni dzień stycznia odbyły się w 

Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjal-
nych w Przeciszowie-Podlesiu obchody 
Dnia Seniora. Chociaż na dworze był siar-
czysty mróz, babcie i dziadkowie licznie 
przybyli na spotkanie. 

Na wstępie dyrektor szkoły Maria Kajdas 
przywitała wszystkich gości ciepłymi słowa-
mi oraz złożyła serdeczne życzenia. W pięk-
nie udekorowanej sali uczniowie klas I – III 
zaprezentowali swoje programy artystycz-
ne. Były wiersze i piosenki okolicznościo-
we, tańce oraz inscenizacje. Dumni i wzru-
szeni goście gromkimi brawami nagradzali 
występy swoich wnucząt. Na zakończenie 
wszystkie dzieci zaśpiewały „Sto lat” oraz 
wręczyły ukochanym babciom i dziadkom 
kolorowe tulipany. Nie zabrakło również 
słodkiego poczęstunku przygotowanego 
przez rodziców. 

Uroczystość upłynęła w miłej i radosnej 
atmosferze.

Seniorzy w szkole

3 marca odbyło się zebranie sprawoz-
dawcze członków, na którym zatwierdzo-
no sprawozdanie z działalności Ochotni-
czej Straży Pożarnej za 2011 rok. W trakcie 
zebrania, które miało miejsce w straznicy 
OSP w Piotrowicach, nadano tytuł preze-
sa honorowego Władysławowi Noworycie, 
a Mieczysław Frączek został powołany na 
stanowisko prezesa jednostki. W ramach 
uzupełnienia zarządu wybrany został Ire-
neusz Frączek. 

Poniżej przedstawiamy aktualny skład 
Zarządu OSP Piotrowice:

Mieczysław Frączek – Prezes
Janusz Zając – wiceprezes, naczelnik
Stanisław Gancarczyk – skarbnik
Robert Frączek – sekretarz
Bolesław Zajas – gospodarz
Józef Frączek – członek zarządu
Ireneusz Frączek – członek zarządu

Zebranie OSP Piotrowice

Uroczystość z okazji Dnia Babci i 
Dziadka odbyła się 24 stycznia w Domu 
Kultury w Przeciszowie. Impreza była 
zorganizowana przez przedszkole w 
Przeciszowie. 

W ramach obchodów tego święta star-
szaki przedstawiły bajkę pt. „Kopciuszek”, 
której role ćwiczyły pod kierunkiem wycho-
wawcy Bogusława Krawczyk. Dzieci z młod-
szych grup wiekowych, gdzie wychowaw-
stwo pełnią Renata Górska, Bernadetta 
Cholewka i Monika Środa, dały popis wier-
szy, piosenek i tańców. Bogaty program 
artystyczny zdobył uznanie przybyłych na 
imprezę gości. Wśród nich był obecny wójt 
gminy Przeciszów – Bogdan Cuber.

Po występach rozpoczęła się tak bardzo 
oczekiwana przez dzieci zabawa karnawa-
łowa, którą prowadziła dyrektor przedszko-
la Józefa Olejarz. Dzieci zaprezentowały 
ciekawe, oryginalne stroje karnawałowe. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się licz-
nie przeprowadzone konkursy z nagroda-

mi zakupionymi przez dyrektora placówki. 
Zabawę uświetnił pokaz taneczno-rytmicz-
nych umiejętności dzieci na czele z Roma 
Szostak. Na sali panowała niepowtarzalna, 
miła atmosfera.

Dziękujemy Ewie Głogowskiej – kierow-
nikowi GBP za nieodpłatne udostępnienie 
sali, rodzicom i Radzie Rodziców za ofiarną 
pomoc i zaangażowanie.

Dyrekcja przedszkola

Święto Babci i Dziadka

W poprzednim numerze Wieści Gmi-
ny Przeciszów do tekstu „Listonosz i bal w 
przedszkolu” zamieściliśmy pomyłkowo 
zdjęcie nie przedstawiające dzieci z przed-
szkola w Przeciszowie. Fotografia prezen-
towała wydarzenie, jakie miało miejsce w 
przedszkolu w Piotrowicach. 

Za pomyłkę przepraszamy!

Sprostowanie

Sołtys sołectwa Przeciszów Wła-
dysław Kozub składa serdeczne 
podziękowanie Dariuszowi Kaspe-
rek i Rafałowi Cygan za nieodpłat-
ne odnowienie kapliczki św. Jana 
Nepomucena w Przeciszowie przy ul. 
Krakowskiej.

Podziękowanie
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Jak tradycja każe w okresie karna-
wałowym, w Zespole Szkół Podstawowo 
– Gimnazjalnych w Przeciszowie odbyła 
się zabawa – maskarada dla uczniów. 
W tym roku ta impreza miała miejsce w 
sobotę 21 stycznia 2012 r.

Zabawę  rozpoczęto bardzo  uroczy-
ście. Z okazji Dnia Babci i Dziadka ucznio-
wie klas I – III szkoły podstawowej zaprosili 
do szkoły dostojnych gości, którzy jak zwy-
kle licznie dopisali. Dzieci zaprezentowały 
ciekawy program artystyczny przygotowa-
ny przez wychowawczynie: Anetę Kalisz, 
Urszulę Englert oraz Urszulę Daczyńską. 
Uczniowie przedstawili swoje umiejętno-
ści wokalne, recytatorskie i taneczne, czym 
na pewno uradowali, ale i wzruszyli swo-
ich  dziadków  oraz  babcie.  Po  występach 
były życzenia i upominki dla zaproszonych 
gości oraz wspólne spotkanie przy słodkim 
poczęstunku, a najmłodsi uczniowie roz-
poczęli zabawę przy muzyce. Taka impreza 
ma na celu nie tylko wspólne świętowa-
nie i zabawę, kształtuje również u dzieci 
postawę szacunku wobec ludzi starszych, 
co w dzisiejszym, zabieganym świecie jest 
bardzo ważne.

Po południu odbył się bal karnawało-
wy dla uczniów z klas IV-VI szkoły podsta-
wowej, a później dla klas gimnazjalnych. 
Uczniowie wykorzystali okazję, by choć na 
chwilę wcielić się w kogoś innego, dlatego 
i w naszej szkole pojawiły się różne stwory 
(mniej lub bardziej przerażające), postacie 
z filmów, bajek a nawet świata polityki. Dla 
urozmaicenia zabawy SRU zorganizowała 
różne konkursy i zabawy.

*****
Zachęcona  zeszłorocznym  sukcesem,  

Rada Rodziców działająca przy ZSP-G w 
Przeciszowie postanowiła  po raz  drugi  
zorganizować bal przebierańców. Odbył 
się on w sobotę, 4 lutego w Domu Kultury. 
Przybyłych gości witał wodzirej przebrany 
w damski kostium, którym doskonale wto-
pił  się w otoczenie, bo biesiadnicy projektu-
jąc stroje dali upust fantazji. Na sali pojawili 
się mieszkańcy Hiszpanii czy Chin w trady-
cyjnych strojach, przedstawiciele różnych 
zawodów, postacie z filmów, piraci, a nawet 
filiżanka! Hm…, okazuje się, że w każdym 
człowieku drzemie dziecko – trzeba tylko 
dać mu czasem dojść do głosu. Przebrania 

były tak perfekcyjnie wykonane, że często 
nawet znajomi nie poznawali się na  pierw-
szy rzut oka!

Oczywiście były też liczne konkursy, 
wspólne śpiewanie, tańce i zabawy towa-
rzyskie. Wielkie emocje towarzyszyły wybo-
rom Króla i Królowej Balu. W tym roku zosta-
li nimi - gejsza i biskup. Dla potomnych i 
nieobecnych całość została uwieczniona 
na fotografiach. Tyle dla ducha, ale orga-
nizatorzy zadbali również o ciało. Kuchnia 
serwowała smakowite dania gorące, zim-
ne oraz słodkości. Nie zabrakło niczego, a 
wspomnienia są  żywe do dziś.

To kolejna bardzo udana impreza zorga-
nizowana dla dorosłych przez Radę Rodzi-
ców. Dochód z niej zostanie przeznaczony 
na dofinansowanie  imprez dla  uczniów: 
rajdów górskich, Dnia Dziecka oraz zaku-
pu nagród dla uczniów wyróżniających się 
wysokimi wynikami w nauce i sporcie.

Pragniemy  serdecznie podziękować 
wszystkim rodzicom, którzy aktywnie 
zaangażowali się w organizację tej impre-
zy a w szczególności Aldonie Zielińskiej, 
przewodniczącej Rady Rodziców.

Do  zobaczenia  za  rok !
 (ac)

Ach!   Co to był za  bal …

Uczeń  klasy IIa gimnazjum – Aleksan-
der Michalec został finalistą Małopolskie-
go Konkursu Matematycznego  w roku 
szkolnym 2011/2012.  Osiągnął to, bo 
rewelacyjnie rozwiązał zadania na eta-
pie szkolnym, a następnie na etapie rejo-
nowym, który odbył się w Zembrzycach.  

Jest to pierwszy taki  sukces z matema-
tyki w historii szkoły w Piotrowicach w kon-
kursach kuratoryjnych, czyli olimpiadach 
z matematyki. Należy podkreślić,  iż  Olek 
uzyskał taki wynik w II klasie gimnazjum, 
choć największe szanse są w III klasie gim-
nazjum. 29 lutego uczestniczył on w etapie 
wojewódzkim olimpiady. Zabrakło mu jedy-
nie trzech punktów , aby został laureatem.

Olka cechuje ponadprzeciętny rozwój 
intelektualny, który przejawia się szybkim 
zapamiętywaniem, prawidłowym koja-
rzeniem i rozumowaniem, dociekliwością 
poprzez zadawanie pytań i wytrwałą pracą 
samodzielną. Posiada też niezwykłą umie-
jętność dostrzegania i rozwiązywania pro-
blemów oraz  oryginalnego i nietypowe-
go rozwiązywania zadań. Chłopiec rozwija 

swoje uzdolnienia, uczestnicząc w zaję-
ciach pozalekcyjnych z matematyki, a także 
poprzez pracę na lekcjach i w domu.

Na etapie wojewódzkim olimpiady nasz 
matematyk, jak sam mówi, stresował się 
głównie przed samym konkursem.

- Najbardziej stresowałem się jadąc do 
Krakowa. Jak już siedziałem na sali i zająłem 
się zadaniami, ten stres ustępował. Na woje-
wódzkiej olimpiadzie nie dali nam zegara i 
trzeba było kontrolować czas, inaczej było na 
rejonowej. Miałem dwie godziny i piętnaście 

zadań, przy czym te otwarte należało poroz-
pisywać – zauważa Aleksander Michalec.

Olek uczestniczy we wszystkich konkur-
sach matematycznych organizowanych w 
szkole. Jego wcześniejsze ważne sukcesy 
to: zdobycie tytułu laureata w Międzyna-
rodowym Konkursie „Kangur Matematycz-
ny” w klasie IV i związana z tym nagroda 
– wycieczka zagraniczna do Legolandu w 
Danii oraz zdobycie tytułu laureata I stop-
nia z wyróżnieniem w konkursie Test Mate-
matyka-Oxford. Plus w edycji wiosennej w 
klasie VI. Wyróżnienia oraz bardzo dobre 
wyniki zdobywał też w następnych edy-
cjach konkursu „Kangur Matematyczny”, a 
w innych edycjach konkursu Test Matema-
tyka-Oxford. Plus - miano laureata I stopnia 
lub laureata II stopnia.

Od czwartej klasy, jak sam zauważa 
młody matematyk, na poważnie zajął się 
Królową Nauk i za swoje zaangażowanie i 
sukcesy jest nagradzany szóstkami na lek-
cjach matematyki. Aleksander Michalec 
czyni swoje postępy w nauce dzięki opie-
ce nauczycielki Ewy Wolanin.                      p

Gimnazjalista matematycznym talentem
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Po roku przerwy puchar podokręgu oświęcimskiego wrócił do 
Przeciszowa. W spotkaniu finałowym podopieczni Tomasza Bernasa 
na stadionie w Nowej Wsi pokonali miejscową Niwę 2:1. Bramki dla 
ekipy z Podlesia zdobyli Wojciech Góral – samobójczą oraz Mariusz 
Gałgan. Dla gospodarzy natomiast jedynym trafieniem popisał się 
Przemysław Dudzic.

Przeciszowianie w drodze do finału wyeliminowali m.in. LKS Rajsko, 
Sołę Oświęcim oraz Sołę Łęki. Szczególnie konfrontacja z „solarzami”, 
była bardzo ważna dla Przeciszovii. Oświęcimianie bowiem w ubiegłym 
sezonie triumfowali w tych rozgrywkach na szczeblu podokręgu oświę-
cimskiego eliminując nasz zespół w półfinale.

W finale zespół prowadzony przez Tomasza Bernasa zmierzył się ze 

swoim ligowym rywalem Niwą Nowa Wieś. Klub z gminy Kęty bardzo 
szybko objął prowadzenie w tym spotkaniu. Już w szóstej minucie 
na listę strzelców wpisał się Przemysław Dudzic. Gospodarze w tym 
spotkaniu, jeszcze raz trafili do bramki. Tym razem własnego bram-
karza pokonał Wojciech Góral i tym samym wyrównał stan spotkania. 
Zwycięską bramkę dla Przeciszovii na dziesięć minut przed zakoń-
czeniem spotkania zdobył Mariusz Gałgan.

Zwycięstwo w pucharze podokręgu, daje prawo startu ekipie 
Przeciszovii w półfinale pucharu okręgu wadowickiego. Do tej fazy 
awansowały m.in. Sokół Przytkowice z podokręgu wadowickiego 
oraz MKS Trzebinia – Siersza z podokręgu chrzanowskiego.

BBK

Przeciszovia z pucharem podokręgu

W niedzielę 19 lutego, zakończyła się piąta edycja Zimowej Ligi 
Piłki Nożnej Halowej Osiek 2012. W tegorocznym turnieju udział 
wzięło 25 „dzikich drużyn” z Osieka, Polanki Wielkiej, Piotrowic, 
Głębowic oraz Oświęcimia. Rozgrywki zostały zorganizowane dla 
dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w 
Osieku, a patronat honorowy nad imprezą objęło Towarzystwo 
Sportowe „Wisła” Kraków.

Rywalizacja o prym w turnieju toczyła się w czterech kategoriach. 
Najwięcej bo, aż jedenaście zespołów przystąpiło do grupy chłopców 
młodszych. W kategorii chłopców starszych zobaczyliśmy sześć drużyn, 
natomiast wśród dziewcząt młodszych pięć. Najmniej ekip zgłosiło się, 
do debiutującej  kategorii w Zimowej Lidze Piłki Nożnej Halowej dziew-
cząt starszych.

Rozgrywki zostały przeprowadzone w systemie „każdy z każdym”, a do 
finału awansowały dwa najlepsze zespoły  z rundy zasadniczej. Wyjątkiem 
była tu kategoria chłopców młodszych, gdzie zgłosiło się dużo drużyn 
i organizatorzy zmuszeni byli do podzielenia tej ligi na dwie grupy. Do 
drugiej fazy awansowały po trzy zespoły, które już w grupie mistrzow-
skiej walczyły o awans do finałów.

Z drużyn reprezentujących naszą gminę najlepiej spisała się eki-
pa The Strange (Marlena Hałtek, Paulina Osowska, Dominika Górecka, 
Kamila Wolas, Julia Sporysz, Marzena Krupa, Katarzyna Głąb) w kategorii 
dziewcząt starszych. W finale piotrowiczanki pokonały Zacne Dziołchy 
z Osieka 2:1. Warto zaznaczyć, że był to debiut tej kategorii wiekowej w 
pięcioletniej historii zimowej ligi.

Z medalem z Osieka wróciły również młodsze koleżanki The Strange. 
Wiewióry (Klaudia Śliwa, Zuzanna Michałek, Justyna Blarowska, Nadia 
Zajas, Ewa Zajas, Monika Górecka, Agata Ortman) w kategorii dziewcząt 
młodszych we wcześniejszej fazie musiały uznać wyższość swoich kole-
żanek z Osieka i Polanki Wielkiej i pozostało już im tylko rywalizować o 
trzecie miejsce. W spotkaniu, którego stawką był brązowy medal, piotro-
wiczanki pokonały Krwiożercze Wampiry z Głębowic 6:0.

Wiele emocji licznie zgromadzonym kibicom w hali sportowej  w 
Osieku przyniosło spotkanie o trzecie miejsce pomiędzy Dream Teamem 
z Osieka, a Kotwicą Bobrowniki z Piotrowic. Dream Team już na samym 
początku wypracował sobie dwubramkowe prowadzenie. Niespodzie-
wanie ekipie z Piotrowic wystarczyło ćwierć minuty i na 10 sekund przed 
zakończeniem meczu na tablicy widniał wynik 2:2. Tym samym o trze-
ciej lokacie w tej kategorii decydowały rzuty karne. W tym elemencie 
piłkarskiego rzemiosła lepsi okazali się być zawodnicy Kotwicy Bobrow-
niki (Adrian Miętka, Sylwester Rogalski, Mateusz Stolarczyk, Grzegorz 
Hałatek, Filip Merta, Marek Rogalski, Maciej Frączek), którzy ostatecznie 
pokonali Dream Team 2:1.

W mocno obsadzonej kategorii chłopców młodszych Piotrowi-
ce reprezentowała drużyna Nieustraszonych (Sebastian Gąsiorek 
,Mateusz Antecki, Hubert Kocjan, Dominik Sanak, Konrad Płonka, 
Maciej Marsowicz, Oskar Tyrpa). Pomimo ambitnej walki młodym 
piotrowiczanom nie udało się awansować do strefy medalowej i w 
stawce jedenastu zespołów zajęli wysokie piąte miejsce.

Patronat honorowy na tegoroczną Zimową Ligą Piłki Nożnej 
Halowej objęło Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków. – Cieszy nas 
fakt, że klub ze stuletnią tradycją firmował naszą lokalną imprezę. – 
powiedział Bartłomiej Kasperczyk, koordynator imprezy ze Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku. – Ta współpraca ma na 
celu nie tylko promocję krakowskiego futsalu na naszym terenie, ale 
również pokazanie, młodym ludziom, że ta piękna dyscyplina sportu, 
jest fantastyczną formą spędzania wolnego czasu. – dodał Bartłomiej 
Kasperczyk.

Mecze w turnieju sędziowali: Daniel Płonka, Daniel Załuczkow-
ski, Władysław Jaromin, Stanisław Żmuda, Edmund Mieszczak, Prze-
mysław Tlałka oraz Wojciech Góral. Rozgrywki koordynował Bartło-
miej Kasperczyk.

Patronat honorowy: TS Wisła Kraków, Partnerzy główni: Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku, 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Osieku, Gmina Osiek

Partnerzy turnieju: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 
Gmina Przeciszów, Gmina Polanka Wielka, Komitet Rodzicielski 
ZSP–G w Piotrowicach, Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjal-
nych w Piotrowicach, Gminne Centrum Kultury w Polance Wiel-
kiej, KOTŁO – BUD OSIEK, WOJ – TRANS , Nałęczowianka, Stowa-
rzyszenie LGD „Dolina Karpia”, Apteka Arnika, Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Osieku, Patronat medialny: TVP Kraków, 
„Gazeta Krakowska”, portal internetowy - Fakty Oświęcim, „Echa 
Osieka”, „Wieści Gminy Przeciszów”, „Polanin”.                               MB

Pod patronatem Wisły Kraków

ZLPNH Osiek 2012

The Strange - była najlepsza.
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Od 1 stycznia obowiązuje zmiana usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwie-
rząt, (Dz.U. Nr 111 poz. 724, z późn. zm.) któ-
ra  nakłada miedzy innymi następujące obo-
wiązki na właścicieli zwierząt domowych.

 -  zapewnienie zwierzęciu (w tym psom) 
pomieszczenia  chroniącego go przed zim-
nem, upałami i opadami atmosferycznymi, z 
dostępem do światła dziennego, umożliwiają-
ce swobodną zmianę pozycji ciała, odpowied-
nią  karmę i stały dostęp do wody. 

-  zabrania się trzymania zwierząt domo-
wych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 
godzin w ciągu doby lub powodujący u nich 
uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz nie 
zapewniający możliwości niezbędnego ruchu. 
Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

- zabrania się  wprowadzania do obrotu 

psów i kotów poza miejscami ich chowu lub 
hodowli, nie wolno handlować tymi zwierzę-
tami na targach i targowiskach

- zabrania się puszczania psów bez możli-
wości ich kontroli i bez oznakowania umożli-
wiającego identyfikację właściciela lub opie-
kuna, właściciele zwierząt domowych mogą 
prowadzić psa wyłącznie na uwięzi, a psa rasy 
uznawanej  za agresywną lub w inny sposób 
zagrażający otoczeniu dodatkowo w nałożo-
nym kagańcu,

- porzucenie psa jest przestępstwem, a  
każda osoba, która napotka porzuconego 
psa lub kota, w szczególności pozostawione-
go na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o 
tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż  
gminną lub policję.

Ustawa mówi o „humanitarnym trakto-

waniu zwierząt” – rozumie się przez to trak-
towanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia 
i zapewniające mu opiekę i ochronę.

Zaniedbywanie powyższych obowiązków 
jest karane jako wykroczenie , ale przecież nie 
o karanie tutaj chodzi, ale o traktowanie zwie-
rząt, jako istot żyjących, zdolnych do odczu-
wania cierpienia.

Mam nadzieję, że nowe przepisy uświado-
mią niektórym właścicielom , że zwierzę nie 
jest rzeczą a człowiek jest mu winien posza-
nowanie, ochronę i opiekę, a my wszyscy nie 
będziemy obojętni wobec znęcania się nad 
nimi, bicia twardymi i ostrymi przedmiotami 
sprawianiem im bólu, utrzymywania ich w 
niewłaściwych warunkach bytowania, w tym 
utrzymywanie ich w stanie rażącego zanie-
dbania lub niechlujstwa, bądź w pomiesz-
czeniach albo klatkach uniemożliwiających 
im zachowanie naturalnej pozycji. Zwierzę 
też czuje i cierpi. 

Zaostrzone przepisy o ochronie zwierząt 
zwracają uwagę na zaniedbania w huma-
nitarnym traktowaniu zwierząt w naszym 
społeczeństwie.

Jan Kajdas

Zwierzęta mają swoje prawa

3 grudnia  – na ul. Podlesie podczas kon-
troli drogowej ujawniono, że 18-letni miesz-
kaniec Lasu kieruje samochodem m-ki bmw 
będąc w stanie nietrzeźwym.

10 grudnia – na ul. Oświęcimskiej zatrzy-
mano 47-letniego mieszkańca Przeciszowa, 
który w stanie nietrzeźwości kierował samo-
chodem m-ki opel kadett. W przeszłości osob-
nik ten był już karany za podobny czyn.

19 grudnia – wszczęto dochodzenie w 
sprawie kradzieży drzew z międzywala Wisły 
na terenie gminy Przeciszów na szkodę RZGW 
w Krakowie.

27 grudnia –  Urząd Gminy w Przeciszo-

wie zawiadomił, że nieznani sprawcy w okre-
sie ostatnich kilku dni zdewastowali wiatę 
przystankową w miejscowości Las. W wyniku 
przeprowadzonego w tej sprawie dochodze-
nia ustalono sprawcę – młodego mieszkańca 
Przeciszowa, który jak się okazało przed doko-
naniem zniszczeń był gościem na imprezie w 
jednym z niedalekich domostw.

30 grudnia – wczesnym wieczorem 
nieznani sprawcy włamali się pod nieobec-
ność mieszkańców do domu w Piotrowicach 
przy ul. Andrychowskiej, skąd skradli kilkaset 
złotych i kilka sztuk złotej biżuterii.

18 stycznia – wracająca wczesnym wie-

czorem z pracy mieszkanka Przeciszowa ujaw-
niła włamanie do swojego domu, przy ulicy 
Podlesie. Nieznani sprawcy zaraz po zapad-
nięciu zmroku wyłamali okno balkonowe i 
spenetrowali wnętrze  budynku, skąd skra-
dli jej mienie.

1 lutego – zatrzymano 46-letniego 
mieszkańca Piotrowic, który wszczął kolejny 
raz awanturę  w rodzinnym domu. Mężczyź-
nie następnego dnia przedstawiono zarzut 
znęcania się fizycznego i psychicznego nad 
członkami rodziny, za co grozi do 5 lat pozba-
wienia wolności. Policja wniosła także do 
sądu o odwieszenie kary pozbawienia wol-
ności, orzeczonej wobec niego 2 lata temu 
za podobny czyn.

KRONPOL

Kronika policyjna

PRAWO NA CODZIEŃ

W grudniu ubiegłego roku zakończyła się 
pierwsza kolejka V ligi tenisa stołowego. Ping-
pongiści LKS Olmex Piotrowice zajęli 2. miej-
sce, ustępując jedynie drużynie z Oświęcimia 
o 3 pkt, a wyprzedzając drużynę YMCA Kraków 
o 2 pkt. Warto dodać, że gracze z Piotrowic są 
benjaminkiem w tym sezonie, a najskutecz-
niejszym zawodnikiem ligi jest grający trener 
LKS Piotrowice, Krzysztof Żebro, z bilansem 
27 zwycięstw i tylko 3 porażek. Niestety, w 
drugiej rundzie, która zaczęła się w styczniu, 
zabrakło podstawowego zawodnika, Andrze-
ja Żebro, który wyjechał za granicę. Do skła-
du dołączyli Szymon Orłoś z Oświęcimia oraz 
Andrzej Kozłowski z Przeciszowa. 

Po pięciu spotkaniach w drugiej kolejce, 
Olmex zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Do 
zakończenia rozgrywek pozostały cztery spo-
tkania z teoretycznie najmocniejszymi rywala-
mi. Bezpośredni awans do czwartej ligi zapew-
ni sobie drużyna, która zajmie pierwsze miej-
sce na koniec rozgrywek, a drużyna znajdu-
jąca się na drugim miejscu zagra w barażach 
o awans. Olmex zapowiedział walkę o awans 
„do ostatniej piłki” i trzymamy ich za słowo.  

W styczniu 2012 roku z inicjatywy działa-
czy sekcji tenisa stołowego, Krzysztofa Żebro 
oraz Tomasza Wójcika, ruszył cykl turniejów 
tenisa stołowego pod nazwą Grand Prix Gmi-
ny Przeciszów. Jest to cykl czterech turniejów 
(trzech rankingowych oraz turnieju głów-
nego), trwających od stycznia do kwietnia 
tego roku.

W pierwszych dwóch turniejach roze-
granych w styczniu i lutym, łącznie w czte-
rech kategoriach wiekowych, wzięło udział 
63 zawodników z całego województwa i nie 
tylko, w tym z  Wadowic, Lachowic, Nowego 
Sącza, Oświęcimia, Hażlach, Spytkowic itd.

Turnieje stoją na wysokim poziomie, o 
czym może świdczyć fakt, że w drugiej kate-
gorii pojawiła się czołówka województwa, 
zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Gmina 
Przeciszów ma wielu swoich reprezentantów, 
którzy zajmują czołowe lokaty w klasyfikacji 
generalnej. 

Przypominamy o treningach w każdy wto-
rek od godz. 15 do 18, na które może przyjść 
każdy. Strona internatowa: 

www.lksolmex.pl
p

Pingpongowe wieści
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ODESZLI OD NAS...

grudzień
1. Dawid Huczek 12 lat  Przeciszów
2. Melania Kuwik 83 lata  Przeciszów
3. Stanisława Pyrek 78 lat  Las

styczeń
1. Julian Kaspera 81 lat  Przeciszów
2. Stanisław Knapik 55 lat  Przeciszów
3. Rozalia Jeż  81 lat  Przeciszów
4. Maria Kościelnik 87 lat  Przeciszów
5. Czesław Nowak 61 lat  Piotrowice
6. Stanisław Balon 66lat  Przeciszów

luty
1. Stanisława Miętka 76 lat  Piotrowice
2. Helena Stokłosa 90 lat  Przeciszów
3. Zofia Sikora  78 lat  Przeciszów
4. Henryka Fronczyk 77 lat  Przeciszów
5. Zbigniew Manicki 62 lata  Przeciszów
6. Jan Stankiewicz 53 lata  Przeciszów
7. Bronisława Mleczek 77 lat  Piotrowice

Marzec
1. Anna Momot 82 lata  Przeciszów
2. Stanisław Malec 46 lat  Przeciszów
3. Zofia Szalonek 78 lat  Las
4. Władysław Fuczek 60 lat  Przeciszów
5. Józef Wieczorek 78 lat  Przeciszów
6.Zofia Oleksy  95 lat  Przeciszów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu przypomina o 
obowiązkowym badaniu mięsa świń, nutrii i dzików, w celu pro-
dukcji mięsa na użytek własny, na obecność włośni. (Dz. U. z 2010 
r. Nr 207 poz. 1370). Ubojowi na terenie gospodarstwa  w celu pro-
dukcji mięsa na użytek własny poddaje się zwierzęta zdrowe oraz  
po upływie karencji, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta 
były leczone produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Próbkę do 
badań pobiera posiadacz tego mięsa o ile nie zleci całego badania 
poubojowego lekarzowi, zgodnie z instrukcją pobierania próbek 
mięsa podaną na stronie internetowej piw.oswiecim.pl w zakładce 
aktualności lub w wyżej wymienionym rozporządzaniu) i dostar-
cza do urzędowego lekarza weterynarii (lista urzędowych lekarzy 
weterynarii uprawnionych do wykonania badania mięsa na obec-
ność włośni poniżej). Koszt badania pokrywa posiadacz tego mięsa. 
Urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przepro-
wadzeniu badania próbek mięsa w kierunku włośni. 

Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików 
odstrzelonych nie może zostać spożyte ani przetworzone przed 
uzyskaniem zaświadczenia. Ponadto właściciel zwierzęcia zobo-
wiązany jest co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju 
zwierząt poinformować, albo Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Oświęcimiu o zamiarze przeprowadzenia uboju, albo najbliż-
szego urzędowego lekarza weterynarii na terenie powiatu oświę-

cimskiego wyznaczonego do badania zwierząt rzeźnych i mięsa 
na użytek własny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naru-
szenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego § 1 pkt 
34 zł tj. niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji 
mięsa na użytek własny zagrożone jest karą pieniężną w wysoko-
ści od 100 do 2 000 zł. 

Ponadto zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony 
internetowej piw.oswiecim.pl, gdzie znajdują się aktualne informa-
cje związane  z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej.

Urzędowymi Lekarzami Weterynarii na terenie powiatu 
oświęcimskiego wyznaczonymi do badania zwierząt rzeźnych i 
mięsa na użytek własny oraz do badania zwierząt łownych są:

Lp. imię i nazwisko 
lekarza weterynarii Miejsce wykonywania badań

1 Adam Chomiszczak 
Przeciszów
ul. Szkolna 88, 
tel. 601802150

2 Andrzej Froń 
Brzeszcze
ul. Św. Wojciecha 2,
tel. 606258184

3 Damian Korczyk 
Brzeszcze
ul. Mickiewicza 8
tel. 602128313

4 Adam Rzehak 
Zator
ul. Mickiewicza 2
tel. 602687521

5 Adam Skrudlik 
Polanka Wielka 
ul. Pałacowa 2
tel. 608656286

6 Grzegorz Stachera 
Chełmek
ul. Żeromskiego 2a
tel. 604353342

7 Agnieszka Stachera 
PIW Oświęcim
Oświęcim
ul. Nideckiego 26
tel. 696065138

8 Krzysztof Zieliński 
PIW Oświęcim
32-600 Oświęcim
ul. Nideckiego 26
tel. 660477163

Obowiązkowe badanie mięsa

Kamieniarstwo nagrobkowe

- nagrobki
- schody
- parapety

Janina Zaczyk
Piotrowice, 
ul. Lipowa 37, 
32-641 Przeciszow
Tel. 033/ 841 31 40,
kom. 0 698 892 594
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 8 stycznia już 
po raz dwudziesty. Tegoroczny Finał poświęcony był ratowaniu 
życia wcześniaków oraz pomocy kobietom ciężarnym chorują-
cym na cukrzycę. Hasło XX Finału brzmiało „Gramy z pompą! 
Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na 
zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia 
wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z 
cukrzycą”. WOŚP jak co roku zorganizowała w naszej miejsco-
wości Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie.

Od samego rana 20 wolontariuszy kwestowało na terenie 
gminy Przeciszów, a o godz. 16 w Domu Kultury w Przeciszowie 
rozpoczęły się występy artystyczne, podczas których wystąpiły 
zespoły: Karmelek, Radkercik, chór ze szkoły z Przeciszowa-Podle-
sie, Lejdis, kabaret ze szkoły z Piotrowic, The Almands oraz „Śpie-
wające Jeziora” a także prowadzona była licytacja. W holu Domu 
Kultury działał sklepik WOŚP-u, w którym można było kupić wie-
le ciekawych i interesujących przedmiotów. Na zakończenie XX 
Finału pełnym blaskiem zaświeciło „Światełko do nieba”. 

Sztab przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie 
zebrał w tym roku 13 129,77 zł oraz walutę obcą. Rekordową kwo-
tę (1 515,65 zł) do puszki uzbierała wolontariuszka Anna Kaźnica!

Światełko do nieba wsparli: Mechanika pojazdowa – Stani-
sław Matla, ZUB – Sławomir Wronka, PUH Lidia – Lidia Świerguła, 
Airnet – Mariusz Kajdas i Tomasz Pyrek, Mechanika pojazdowa 
– Józef Jarosz, „Grażyna” – Grażyna i Justyna Makuch, „Korsarz” 
– Aleksander Wadoń. Tegoroczny Finał wsparli również: Zofia 
Momot, Władysław Kozub, Wójt Gminy Przeciszów Bogdan Cuber, 
Sklep spożywczy Lucyna Szklarska, Studio Fryzur „Beata” Beata 
Cisowska, „Remix” Renata i Krzysztof Gagracz, „Mirko” Mirosław 
Frączek, TTR Cyklista Koło Przeciszów, Władysława Jędrys, Józefa 
Stokłosa, Klub sportowy LKS Przeciszovia, Dorota Nykiel, Grażyna 
Kędzierska, Przewóz osób Małgorzata i Aleksander Cieślik, Pie-
karnia „Maja”, Marek Mamica, Anna Szmit – Mamica, KGW Przeci-
szów, „Radko” Radosław Kozioł, Fundacja im. Brata Alberta w Lesie. 

Organizator Finału – Gminna Biblioteka Publiczna w 
Przeciszowie – serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji: 
wolontariuszom i ich opiekunom, Młodzieżowej Radzie Gminy, 
policjantom z Komisariatu Policji w Zatorze, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Przeciszowie, Józefie Stokłosa, Władysławie Jędrys, 
Józefowi Król, Leszkowi Bałys, Żanecie Płonka oraz wszystkim 
zespołom występującym podczas Finału i ich opiekunom.

Dziękujemy również wszystkim ludziom dobrego serca!

Finał WOŚP już po raz dwudziesty
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