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29 kwietnia w sali OSP w Piotrowicach zorga-
nizowano Dzień Seniora, imprezę, która zgroma-
dziła wielu najstarszych mieszkańców sołectwa 
Piotrowice. Po uroczystym przywitaniu zebra-
nych gości przez przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich Elżbietę Kozłowską, wystąpił z poka-
zem tanecznym zespół „Psikus”, składający się z 
najmłodszych mieszkańców Piotrowic. 

Wójt gminy Przeciszów Bogdan Cuber złożył 
wszystkim życzenia, a na ręce Stanisławy Grze-
sło, najstarszej osobie obecnej na uroczystości, 
przekazał kwiaty dla wszystkich seniorów. 

Tradycją stało się już to, że Tadeusz Nachajski 
podziękował, w imieniu wszystkich przybyłych 
seniorów, za zorganizowanie spotkania.

Uroczystość uświetnił występ zespołu KGW 
z Piotrowic, który zakończył się gorącymi 
brawami.

Po części oficjalnej został przygotowany 
przez panie z KGW pyszny poczęstunek.

Podziękowanie
Członkinie KGW w Piotrowicach serdecznie 

dziękują za okazaną pomoc w organizacji Dnia 
Seniora w Piotrowicach wójtowi Gminy Przeci-
szów, Radzie Gminy Przeciszów i Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Przeciszowie.              

Święto 
Seniorów
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Gminne inwestycje
Gmina rozstrzygnęła przetarg na drugi 

etap remontu nawierzchni asfaltowej wraz 
z budową chodnika przy drodze powiato-
wej nr 1762K, ulicy Andrychowskiej w Pio-
trowicach. Najlepszym oferentem okazała 
się firma Skanska S.A. Oddział Budownictwa 
Inżynieryjnego w Krakowie. Wartość inwe-
stycji po przetargu to 654 832 zł. Powiat 
przeznaczył na wspólne zadanie 400 tys. 
zł i podobnie zrobiła gmina Przeciszów, 
choć nasza wydatkowana kwota zostanie 
pomniejszona o dotację w wysokości 250 
tys. zł z programu Leader Odnowa i Rozwój 
Wsi. Wyremontowany odcinek drogi wraz z 
chodnikiem liczy 450 mb. Chcąc zakończyć 
remont całej ulicy Andrychowskiej nale-
ży wykonać jeszcze jeden etap zadania na 
fragmencie ok. 500 mb drogi.

uuu

Za nami jest również przetarg na remont 
dróg gminnych, ulic Modrzewiowej i Buko-
wieckiej w Piotrowicach. Wygrało Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
w Wadowicach S.A., z kwotą 246 884 zł. Te 
zadania gmina zgłosiła do województwa 
małopolskiego jako szkody popowodzio-
we, spowodowane powodzią z 7 maja ubie-
głego roku i otrzymała promesy. W wyniku 
inwestycji ulica Modrzewiowa będzie miała 
nową nakładkę asfaltową, z kolei na Buko-
wieckiej zostanie wykonana podbudowa 
z kamienia, gdyż gmina z promesy może 
jedynie odtworzyć stan sprzed powodzi. 
W tym przypadku jednak zapadła decyzja, 
aby skorzystać ze środków finansowych 
programu na budowę dróg rolniczych i 
dodatkowo wykonać podwójne kropienie, 
co polepszy nawierzchnię ulicy Bukowiec-
kiej. Oba zadania będą wykonane wspólnie.

uuu

Nasza gmina złożyła w ubiegłym roku, 
w ramach tzw. „schetynówek” wniosek 

do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
o dofinasowanie remontu odcinka dro-
gi gminnej, ulicy Długiej w Przeciszowie. 
Początkowo znaleźliśmy się na liście, ale w 
październiku środki finansowe zostały ogra-
niczone i trafiliśmy na miejsca rezerwowe. 
Jednak w tym roku po przetargach uzy-
skano oszczędności i nasz wniosek został 
zakwalifikowany; w efekcie otrzymaliśmy 
promesę na to drogowe zadanie w kwo-
cie 1 mln zł. Gmina zamierza ze swej stro-
ny wydać drugi milion. Przetarg na inwe-
stycję został już ogłoszony, otwarcie ofert 
nastąpi 7 lipca.

uuu

Zakończono przetarg na kolejny etap 
modernizacji sieci wodociągowej na terenie 
gminy Przeciszów. Najlepsza oferta należała 
do firmy Aqvedukt-Eko Mieczysław Kapusta 
z Rusocic w gminie Kamień, która będzie 
realizować to inwestycyjne przedsięwzię-
cie. Kwota po przetargu wynosi 919 881 zł, 
czyli praktycznie połowę wartości kosztory-
sowej! Zadanie obejmie modernizację sieci 
wodociągowej częściowo ulicy Andrychow-
skiej oraz Lipowej w Piotrowicach, ponie-
waż właśnie tam występują najczęstsze 
awarie linii wodociągowej, zbudowanej z 
azbestu i betonu.

uuu

Ruszyła rozbudowa prawego wału rzeki 
Wisły na odcinku Przeciszów – Las – Dwory 
II o długości 6,2 km. Przetarg na realizację 
tego ważnego dla bezpieczeństwa powo-
dziowego zadania wygrało Przedsiębior-
stwo Inżynieryjne Pekum sp. z o.o. z Kra-
kowa. Koszt realizacji zadania, której inwe-
storem jest Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, to prawie 32 768 162 
zł. Zmodernizowany wał Wisły i podniesio-
ny o 1 metr zabezpieczy przede wszystkim 
mieszkańców Lasu i Podlesia przed fatalny-

mi skutkami powodzi.
- Podczas licznych spotkań i rozmów 

zabiegaliśmy wraz z gminą Oświęcim o pod-
niesienie i modernizację wału Wisły. Zagroże-
nie czyhało na nas podczas każdej w ostat-
nich latach powodzi w 1997, 2001, 2010. W 
czasie nawałnic i obfitych opadów deszczu 
kontrolujemy poziom rzeki Wisły, gdyż mamy 
punkt pomiaru w Lesie. Pamiętam rok 1997, 
kiedy Wisła szła prawie równo z wałami, 
które przecież są wysokie na 9,70 m. Gdyby 
wał puścił, to woda zalałaby część Lasu oraz 
Podlesie, a to już katastrofa – zaznacza wójt 
Bogdan Cuber.

uuu

Trwają obecnie prace nad „Studium 
uwarunkowań zagospodarowania prze-
strzennego gminy Przeciszów”. W doku-
mencie tym będą zaprezentowane loka-
lizacje kopalin oraz terenów pod budowę 
kopalni. Gmina uzyskała już wszystkie opi-
nie i stanowiska. Mamy pozytywne stanowi-
ska: wojewody, marszałka, Sanepidu, Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kra-
kowie, wszystkie pozytywne opinie sąsied-
nich gmin prócz Zatora, który nie chce na 
naszym terenie wybudowanej kopalni. 
Studium zostało wyłożone do wglądu oraz 
odbyła się debata z mieszkańcami na ten 
temat. Do 17 lipca każdy z nas może wnieść 
uwagi do dokumentu. Kolejnym krokiem 
będą prace nad „Planem zagospodarowa-
niem przestrzennego gminy Przeciszów”, 
sporządzonym na podstawie studium. Po 
tym, firma Kopex S.A. inwestor budowy 
kopalni, będzie mógł starać się o uzyskanie 
koncesji na wydobycie węgla, którą otrzy-
ma najprawdopodobniej do roku 2015. 
Wtedy nic już nie będzie stało na przeszko-
dzie do budowy kopalni węgla kamiennego 
na terenie naszej gminy.

(ryt)

Komitet odbudowy pomników i kapli-
czek przydrożnych składa serdeczne 
podziękowanie za hojność podczas ostat-
niej kwesty. Fundusze, które zebraliśmy 
pozwoliły nam na odnowienie kaplicz-
ki Matki Bożej, przy ulicy Długiej, jak i 
kapliczki św. Izydora.

Kapliczka św. Izydora została poma-
lowana z zewnątrz i zrobiono wylewkę. 
Jeszcze raz składamy serdeczne podzię-
kowania. O dalszych pracach będziemy 
informować na bieżąco.         

PodziękowanieZAPRASZAMY
NA

Święto Gminy Przeciszów
w dniach 12 – 13 lipca 2014 roku
na stadionie LKS Przeciszovia

Szczegóły na plakatach!!!
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Jury w składzie: Agata Nowak, Anna Styła oraz Wiesław Twar-
dowski zebrało się 9 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Przeciszowie, aby rozstrzygnąć konkurs i ocenić nadesłane prace 
plastyczne dzieci i młodzieży, uczniów naszych szkół. Prace wyko-
nano na bardzo wysokim poziomie, dlatego też - prócz miejsc na 
podium - zostały przyznane wyróżnienia. Łącznie zaprezentowano 
aż 147 prac plastycznych, które dzieci wykonały wieloma, bardzo 
interesującymi technikami!
Wśród zwycięzców, w poszczególnych grupach wiekowych 
znaleźli się: 

Przedszkola (5-6 lat):
I miejsce - Iga Żebro
II miejsce - Dominik Noga
III miejsce - Anna Strózik
Wyróżnienia: Kasia Hałat, Lena Kapcia

Szkoły podstawowe  (kl. I-III):
I miejsce - Emilia Panek
II miejsce - Mikołaj Kimak

III miejsce - Aleksandra Piętka
Wyróżnienia: Emilia Domider, Szymon Wójcik, Natalia Soból, 
Karina Huczek, Patrycja Żaczek, Tatiana Nocula

Szkoły podstawowe (kl. IV-VI):
I miejsce - Julia Stachura
II miejsce - Kacper Fik
III miejsce - Kinga Kozioł

Szkoły gimnazjalne:
I miejsce - Monika Zemła
II miejsce - Monika Nelec
III miejsce - Klaudia Kudroń

Fundacja im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej w 
Lesie
I miejsce - Marek Ciastoń
II miejsce - Mateusz Godek
III miejsce - Sabina Luranc

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Konkurs na Kartkę Wielkanocną rozstrzygnięty!

Koło Gospodyń Wiejskich z Przeci-
szowa wzięło udział 13 kwietnia w wyda-
rzeniu kulturalnym w Polance Wielkiej, 
podczas którego odbyła się prezentacja 
regionalnych potraw wielkanocnych. 

Panie z naszego Koła po raz kolejny 
reprezentowały gminę Przeciszów pod-
czas tej imprezy. Wszyscy zebrani mogli 
również wysłuchać przebojów muzycz-
nych w wykonaniu Jacka Wójcickiego 
oraz wziąć udział w spotkaniu autorskim 
Michała Ogórka.

Stoły wielkanocne w Polance Wielkiej

24 maja cykliści wybrali się w ok. stukilometrową trasę do Cie-
szyna przez Brzeszcze Czechowice – Dziedzice, dojechaliśmy aż do 
Czeskiego Cieszyna, gdzie bardzo smakowało wszystkim czeskie 
piwo. Zajadaliśmy się również czosnkiem niedźwiedzim znalezio-
nym w lesie pod Cieszynem. Po zwiedzeniu cieszyńskiego rynku 
wróciliśmy pociągiem do Czechowic - Dziedzic i stamtąd już na 
rowerach do Brzeszcz i Przeciszowa. 

1 czerwca braliśmy udział w Targach Turystycznych w Zatorze, 
organizowanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia i Regionalny 
Ośrodek Kultury w Zatorze. Cykliści z Przeciszowa byli przewodni-
kami wycieczki rowerowej po stawach Przyręb, gdzie odbyło się 
ciekawe spotkanie z ornitologami, którzy omawiając życie poszcze-
gólnych gatunków  ptaków zadomowionych na stawach, udostęp-
nili lunety, lornetki do ich podglądania.

7 czerwca kolejny rok z rzędu pomagaliśmy Komitetowi Rodzi-
cielskiemu Szkoły Podstawowej w Piotrowicach w zabezpieczeniu 
Rodzinnego Rajdu Rowerowego, który przebiegał drogami Piotro-
wic, Polanki Wielkiej, Poręby, Włosienicy, Przeciszowa, Łowiczek, 
Mętkowa przy OSP Piotrowice. Jak zwykle rajd zakończył się poczę-
stunkiem, losowaniem nagród i zabawą taneczną. 

W dniach 13 – 17 czerwca jeździliśmy rowerami po Bieszcza-
dach. Wyjechaliśmy z Przeciszowa wczesnym rankiem w piątek, 13 
czerwca z posesji rodziny Królów, gdzie dzień wcześniej pakowa-
liśmy do busa bagaże i rowery. Do swojej bazy w Lesku dojechali-
śmy o godzinie 12.30 i po zakwaterowaniu, wyjechaliśmy zwiedzać 
miasto. Pagórkowaty teren wymagał trochę więcej wysiłku  niż zwy-
kle, ale daliśmy radę i z dobrymi humorami dwudziestu uczestni-
ków położyło się spać. W następnych dniach korzystaliśmy z kolej-
ki bieszczadzkiej, podziwiając piękne krajobrazy, zwiedziliśmy na 
rowerach Polańczyk, Ustrzyki Dolne, Solinę, Sanok. Wycieczka była 
wspaniała, niezbyt kosztowna i polecamy ją w przyszłości innym 
miłośnikom rowerów.

JK

Co słychać u cyklistów?
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Śpiewające Jeziora tuż przed występem w Łodzi.

2
kulturalnie

Zespołowi towarzyszyli jak zwykle Dariusz Daczyński (gitara), 
Halinka Czerwiec (skrzypce), Ania Daczyńska (keyboard), Madzia 
Daczyńska (skrzypce), Urszula Załęska (opiekun) oraz kilkoro 
rodziców.

Dzień zaczął się od przyjemności, czyli od zwiedzania Łodzi. 
Zespół udał się do Manufaktury (to największa galeria handlowa 
w Polsce). Każdy zjadł coś dobrego i znalazł się w Experymenta-
rium - to ośrodek typu discovery center. Nauka nie ma tu tajemnic. 
Uczestnicy wyjazdu do Łodzi dowiedzieli się tam wielu  ciekawych 
i zaskakujących rzeczy z dziedziny fizyki! Każdy mógł poznać i zro-
zumieć nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia.

Następnie zespół z Przeciszowa odwiedził Muzeum Fabryki (na 
terenie CH Manufaktura), gdzie została zaprezentowana historia 
kompleksu fabryczno-mieszkalnego Izraela Poznańskiego, który w 
latach 2002–2006 przekształcono w Centrum Handlowe Manufak-
tura. Dawne imperium fabrykanta składało się z budynków prze-
mysłowych, domów dla robotników, szpitala, kościoła oraz pałacu 
fabrykanckiego, tworząc „miasto w mieście” przy tym zatrudnia-
no tam ok. 12 tys. robotników. Każdy budynek zaprojektowano z 
dbałością o detale i architektoniczną równowagę. Majestatyczne 
hale produkcyjne, stanowiące obecną Manufakturę, robią do dziś 
ogromne wrażenie. Każdy otrzymał torbę bawełnianą, którą mógł 
samodzielnie ozdobić.

Nazajutrz wystrojeni w piękne, nowe stroje członkowie zespo-
łu udali się do sanktuarium św. Antoniego z Padwy w łódzkich 
Łagiewnikach na XXII Ogólnopolską Pielgrzymkę Fundacji im. Brata 
Alberta. Msza święta została odprawiona przy ołtarzu polowym, a 

przewodniczył jej ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita 
łódzki, koncelebrował ją m.in. ks. Tadeusz Isakowicz–Zaleski, pre-
zes fundacji oraz zaproszeni kapłani. Oprawa muzyczna była po 
stronie Śpiewających Jezior. 

Po posiłku i krótkim odpoczynku zespół zaprezentował 
30-minutowy występ artystyczny. Najbardziej podobały się pio-
senki: „Champs-Elysees”, dziewczęta tańczące z parasolkami oraz 
„Jambolaya” i kowboje.

Dziękujemy Urszuli Daczyńskiej za kolejną niezapomnianą 
wycieczkę i śliczne nowe stroje, które zakupiła dla zespołu. Bardzo 
nam się podobają. Wszystkim osobom i instytucjom, które pomo-
gły w organizacji wyjazdu składamy serdecznie podziękowania.

...Jak dużo daje do myślenia... Widok podopiecznych Fundacji, 
gdy co roku przychodzą do jednego z polskich sanktuariów, aby 
pielgrzymką podziękować za otrzymane łaski. Jest to wyjątkowa 
okazja, by w jednym miejscu mogli się spotkać: podopieczni, ich 
rodziny i przyjaciele, aby mogli w uroczystej procesji złożyć w darze 
ołtarza własnoręcznie wykonane prace, przygotowane przez nich 
specjalnie na tę okazję. Ci ludzie, mimo swojej niepełnosprawno-
ści, potrafią się cieszyć, tańczyć, śpiewać….

Z. M. K. Michałek

„Ból i radość żyją w jednej łupinie –ich mieszanina jest ludz-
kim losem”.

J.G. Seum

Śpiewające Jeziora w Łodzi
Tradycją stało się, iż co roku zespół Śpiewające Jeziora, prowadzony przez Urszulę Daczyńską wyjeżdża do Łodzi na Ogólnopolską 

Pielgrzymkę im. Brata Alberta , aby zapewnić oprawę muzyczną dla sprawowanej Mszy świętej. Tak było i w tym roku, wyjazd miał miej-
sce 21 maja i był pomyślany również jako wycieczka dla członków szkolnego zespołu muzycznego z Przeciszowa.
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- Jak wyglądały Pani początki w Kole? 
Od czego się zaczęła Pani przygoda z 
emerytami?

Można powiedzieć, że zostałam wcią-
gnięta do stowarzyszenia prosto z uli-
cy. Koleżanka Weronika Łukasikowa aku-
rat zbierała składki dla Koła. W jednym 
pomieszczeniu, gdzie teraz siedzi pani 
Edytka, spotykali się emeryci i właściwie 
były tylko zbierane składki i nic więcej. Nic 
się nie działo. Tego dnia szłam na pocztę 
po emeryturę, jak mnie spotkała Weronika i 
zaprosiła na górę, aby pogadać. Taki był mój 
początek. Wtedy zapisałam się do Koła, któ-
re co dopiero odłączyło się od Oświęcimia. 
W roku 1998 członków było aż 79. Wszyscy 
oni mieszkali w Przeciszowie i wcześniej 
należeli do stowarzyszenia w Oświęcimiu. 
Kiedy przyszłam po raz drugi na spotkanie 
Koła akurat były wybory przewodniczącej 
i padła moja kandydatura. Nie wiedziałam 
co zrobić, czy ją przyjąć, a może odrzucić? 
Koleżanki mnie namówiły i tak się zaczęła 
moja historia i wielka przygoda z Kołem, 
która trwa do dziś. Do pomocy miałyśmy 
naszych mężów, którzy nie byli członkami, 
ale pomagali nam wspierając nas. 

- Czy miała Pani tuż po wyborze na 
przewodniczącą, wizję funkcjonowania 
Koła? Jak Pani sama wspomniała zbiera-
no tylko składki i nic się nie działo.

To prawda, wówczas nic się nie działo i 
chciałam to zmienić. Pierwsze nasze wspól-
ne spotkanie jeszcze z Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Przeciszowie przyniosło prażo-
ne. Zobaczyłam jak mamy wiele do przeka-
zania sobie różnych informacji, gdzie byli-
śmy, gdzie chcemy pojechać, co zrobić, co 
zobaczyć. Po tym spotkaniu wiedziałam jak 
dalej działać.

- Czy jako przewodnicząca miała Pani 
pomysł na działalność Koła?

Naszą siłą zawsze była Weronika, to jest 
„rozweselacz” towarzystwa. Chciałyśmy 
założyć niejako kabaret, ale to nie wypaliło, 
gdyż nasze panie były nieco leciwe… Choć 
raz miałyśmy przedstawienie – „czaplinki”. 
Dziś chce się nam posiedzieć, porozmawiać 
we wspólnym gronie.

- Ile jest członków Koła?
Obecnie jest nas 38 członkiń, mówię 

członkiń, ponieważ wśród nas jest tylko 
jeden pan, Zdzisław Daczyński, nasz rodzy-
nek. W porównaniu do roku 1998 to znacz-
na różnica. W naturalny sposób następuje 
kurczenie się Koła, jedynie pięć osób zrezy-
gnowało przez wszystkie te lata.

- Jak wygląda życie Koła w ciągu 
roku?

Nasze spotkania odbywają się raz w 
tygodniu, w każdy wtorek, o godz. 18 w 
porze letniej, a na jesień i zimę o godz. 
17.  Zapraszamy wszystkich na spotkania. 
Zawsze jest kawa, herbata i czasami obcho-
dzimy imieniny, są także Andrzejki. Mamy 
swoje majówki i wyjeżdżamy. W tym roku 
byłyśmy w Lesie u koleżanki i świętowały-
śmy przy ognisku imieniny Stasi i Zosi. Były 
także majówki na przykład na Babiej Górze. 
Lubimy wyjeżdżać na wycieczki i zawsze co 
roku mamy ich sporo. Byłyśmy u księdza 
Stanisława Fijałka, najpierw w słynnym kur-
hanie w Karniowicach, a następnie u niego 
w domku. Było super! Przywieźliśmy cia-
sto, były prażone, spacery, piękne miejsca, 
pośpiewaliśmy, posiedzieliśmy. W ubiegłym 
roku byłyśmy u ks. Andrzeja Mieszczaka w 
Oczkowie. Ksiądz jeździł z nami na wyciecz-
ki, między innymi do Krosna i Jasła oraz 
sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w 
Dębowcu. Ostatnio przez dwa lata odbyły-
śmy wycieczki do Szczawnicy, Krynicy, Kazi-
mierza Dolnego, Żywca. Byłyśmy na Śląskiej 
Gali Biesiadnej w Zabrzu oraz w Pszczynie i 
Goczałkowicach. Nasze Koło współorgani-
zowało z Radą Sołecką Przeciszowa dożynki, 
a ponadto zapewniamy obsługę w kuchni 
podczas uroczystości 50-lecia pożycia par 
małżeńskich. W zeszłym roku poddaliśmy 
sołtysowi Przeciszowa propozycję odnawia-
nia starych kapliczek. To był nasz pomysł i 
razem z Radą Sołecka zawiązaliśmy komitet. 
W przyszłości nasz K.O. Marysia Chmura pla-
nuje wyjazd do Łańcuta i Rzeszowa. Niektó-
rzy z nas marzą o wyjeździe w Bieszczady i 
Mazury. Musze przyznać, że wycieczki cie-
szą się sporym zainteresowaniem. 

Co się dzieje podczas tych cotygo-
dniowych spotkań emerytów?

Jest kawa, herbata, niekończące się 
rozmowy, dyskusje, gra w remika i śpiew. 
Za młodu szydełkowałyśmy, robiłyśmy na 
drutach, a teraz się bawimy. Mamy takie 
motto: „Gdy wchodzisz do Klubu Seniora 
swoje troski zostaw za drzwiami, tutaj masz 
być wesoły i dobrze bawić się z nami”. Spo-
tykamy się i nam to wystarcza. Jesteśmy 
z tego bardzo zadowolone. Jak ktoś chce 
się wpisać do Koła, to my bardzo chętnie 
przyjmujemy. 

- Od czterech lat tylko jedna osoba 
wstąpiła do Koła. Dlaczego? Jak Pani 
sądzi?

Nie wiem. Emerytki są obciążone wnu-
kami, prawnukami, może nie chce im się 

ruszyć z domu. A wystarczy tylko spróbo-
wać. Osobom w naszym wieku powinno się 
zlikwidować telewizory i seriale. Namawiam 
swoje koleżanki do aktywności. Zwiedzamy, 
gdzie możemy to jedziemy. Mimo, że mamy 
tyle lat, to naprawdę jesteśmy aktywne. 
Plewimy na cmentarzu stare, zapomniane 
groby księży. Ludzie zamykają się u siebie 
w domu, a przecież w każdy wtorek można 
do nas przyjść i mile spędzić czas. 

- Czy widzi Pani sposób, aby sprowo-
kować mieszkańców do włączenia się w 
życie Koła?

Wyjść z domu, do ludzi
Wywiad z Marią Wilczak, przewodniczącą Koła nr 6 w Przeciszowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Oddział Rejonowy w Oświęcimiu.

Maria Wilczak – emerytka, od 15 
lat przewodnicząca Koła nr 6 w Przeci-
szowie Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Oddział Rejono-
wy w Oświęcimiu. Koło powstało w 1998 
roku, a jej pierwszą przewodniczącą była 
Elżbieta Momot. Przeciszowianka, choć 
przez 10 lat, po zawarciu małżeństwa, 
mieszkała w Dworach, dzielnicy Oświę-
cimia; w roku 1974 wróciła wraz z rodzi-
ną do Przeciszowa. Wykształcenie śred-
nie, ukończyła technikum ekonomiczne 
w Oświęcimiu. Przez dekadę pracowała 
w Oświęcimskich Zakładach Przemysłu 
Terenowego, jako technik ds. inwestycji, 
a przez kolejne 28 lat była dyspozyto-
rem w Transbudzie. Od siedmiu lat jest 
wdową. Ma dwóch synów. Lubi przeby-
wać wśród ludzi, nie wyobraża sobie, że 
można siedzieć w domu i izolować się od 
lokalnej społeczności. Dwa razy w tygo-
dniu pracuje w Kółku Rolniczym w Prze-
ciszowie i aktywnie udziela się w Komite-
cie Odnowy Kapliczek. Lubi czytać książ-
ki o tematyce przyrodniczej i historii, 
szczególnie okresu starożytnego.
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Każdy kto chce może do nas nale-
żeć. Może uczestniczyć w organizowa-
nych przez nas wycieczkach i imprezach 
okolicznościowych. 

Jak z kwestiami finansowymi? Są 
składki, czy to wystarcza na działalność 
statutową Koła?

Roczna składka dla członka to 30 zło-
tych. Z tego połowę oddajemy do Oświęci-
mia. Reszta na wiele nie wystarczy. Zrobimy 
z nich majówkę lub prażone i tyle. Wszyst-

kie wyjazdy, imprezy musimy we własnym 
zakresie składkować i szukamy sponsora. 
W ubiegłym roku wójt dofinansował nam 
wyjazd do Kazimierza Dolnego. Oczywiście 
za pomieszczenia w domu kultury nie musi-
my płacić. Za co serdecznie dziękujemy.

Jak może wyglądać przyszłość Koła?
Dopóki nam starczy sił i panie będą cho-

dzić na zebrania, to będziemy istnieć. Żad-
na z osób należąca do zarządu nie zostawi 
stowarzyszenia, aby się rozleciało. W Oświę-

cimiu przeżywają podobne problemy, choć 
tam Koła działają przy radach osiedlowych, 
które ich wspomagają. Oddział rejonowy 
nic dla nas nie robi. Przez 14 lat tylko raz 
byłyśmy na prażonych, zorganizowanych 
przez zarząd w Oświęcimiu. Jak się nic nie 
zmieni, a będziemy mieć zdrowie, to nasze 
Koło będzie działało dalej. 

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka

Wychowanie muzyczne ma na celu roz-
wój przede wszystkim: dyspozycji twór-
czych oraz rozwoju cech osobowości takich 
jak: pomysłowość, fantazja, wyobraźnia, 
samodzielność, zdyscyplinowanie, skłon-
ność do utrzymywania więzi społecznych, 
wrażliwość emocjonalna, systematyczność, 
moralność. W zakresie muzykowania ważną 
rolę pełnią zespoły wokalne, instrumental-
ne, tak szkolne jak i pozaszkolne.

Zespół Śpiewające Jeziora jest przykła-
dem rozwoju artystycznego ucznia. W cią-
gu roku szkolnego przygotowujemy różno-
rodne programy artystyczne. Rok szkolny 
zaczynamy od dożynek, następnie przygo-
towujemy koncert pieśni patriotycznych, w 
grudniu przenosimy się w klimat świątecz-
ny, przygotowując programy kolędowe 
dla Fundacji im Brata Alberta, samotnych 
mieszkańców Przeciszowa, dla społeczności 

szkolnej. Współtworzymy program jasełek, 
przygotowując kolędy i pastorałki do spek-
taklu. Wiosną uczestniczymy w uroczysto-
ściach Fundacji im. B. Alberta. Przygotowu-
jemy się również do konkursów muzycz-
nych, reprezentując szkołę w: Majowym 
Śpiewaniu, Konkursie o Pluszowego Misia, 
zdobywając czołowe miejsca. W minionym 
już roku szkolnym współtworzyliśmy rów-
nież programy z okazji pikników  rodzin-
nych, organizowanych przez GOPS oraz 
Oazę. Przygotowaliśmy także koncert, z 
którym wystąpiliśmy w Oratorium Towarzy-
stwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. 

Bardzo cieszy fakt, że wielu uczniów 
z zespołu gra na różnych instrumentach 
muzycznych. W minionym roku szkolnym 
zespół wzbogacił się o nowe stroje oraz pro-
fesjonalny sprzęt nagłaśniający.

Według J.G.F. Hegla „sztuka ma wzbu-
dzać przyjemne uczucia, oczyszczać uczucia 
szkodliwe, uzupełniać doświadczenia emo-
cjonalne człowieka, kształcić smak estetycz-
ny, naśladować przyrodę, pouczać i moral-
nie doskonalić ludzi” 

Urszula Daczyńska

Śpiewające Jeziora wychowują 
„pięknego człowieka”

Koło Emerytów i Rencistów w Prze-
ciszowie jest otwarte dla wszystkich. 

S p o t k a n i a  o d by wa j ą  s i ę  co 
tydzień, we wtorki o godz. 18.00 w 
porze letniej, a o godz. 17.00 zimą. 

Serdecznie zapraszamy!!!

Na zdjęciu obok: od lewej Maria Chmu-
ra, Maria Wilczak - przewodnicząca Koła, 
Weronika Łukasik - skarbnik 

Wychowanie człowieka ma korzenie w kulturze, w hierarchii wartości. Edukację z zakresu kultury należy prowadzić od 
najmłodszych lat życia dziecka. To wówczas tworzymy dogodne warunki do samodzielnej twórczości, rozwijamy wraż-

liwość estetyczną, wyobraźnię, wychowujemy w umiłowaniu wartości. Młody człowiek, podejmując działania kreatywne, 
przemienia swoje otoczenie i swoje wnętrze.
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W połowie maja w Mikluszowicach (powiat Bocheński) odbyły 
się finały wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. O sporym sukcesie mogą mówić uczniowie 
ze szkoły w Przeciszowie, bowiem wywalczyli tam czwarte i pią-
te miejsce.

W turnieju uczestniczyły ogółem 42 drużyny, które zostały 
mistrzami eliminacji powiatowych, w tym: 21 czteroosobowych 
drużyn reprezentujących szkoły podstawowe oraz 21 trzyosobo-
wych reprezentujących szkoły gimnazjalne.

Podczas zawodów w Mikluszowicach każdy zawodnik oprócz 
części teoretycznej polegającej na rozwiązaniu testów spraw-
dzających znajomość przepisów ruchu drogowego, musiał także 
wykonać zadania praktyczne, tj. pokonać rowerowy tor przeszkód, 
wykazać się umiejętnością jazdy po miasteczku ruchu drogowego 
oraz wykazać się praktyczną wiedzą z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych.

O końcowej klasyfikacji drużynowej decydują zajęte miejsca 
przez wszystkich zawodników w poszczególnych konkurencjach. 
Ostatecznie drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Fika w 
Przeciszowie w składzie:  Robert Rzepka, Justyna Skrobacz, Dawid 
Nikliborc oraz Gabriela Zając zajęła 4 miejsce, a nasi gimnazjaliści 
w składzie: Łukasz Stokłosa, Karol Kwadrans oraz Adam Jurecki – 5 
miejsce w województwie.

- W stosunku do zawodów powiatowych zrobiliśmy duży postęp. 
Nasze wysokie pozycje w turniejach zachęciły kolegów z mojej klasy 
do zapisania się na zajęcia Koła BRD. Gdy rozpocznie się nowy rok 
szkolny, nadal pełen zapału będę brał udział w zajęciach i zachęcał 
do nich koleżanki i kolegów, a jeśli tylko będą chcieli, służę również 
swoją pomocą – stwierdził czwartoklasista Dawid Nikliborc - naj-
młodszy zawodnik w drużynie, który podczas finału wojewódzkiego 
bezbłędnie rozwiązał test wiedzy z przepisów ruchu drogowego oraz 
test ze skrzyżowań.

Niewątpliwie każde zawody przyczyniają się do poprawy bez-
pieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach, ponieważ głównymi 
celami turniejów BRD jest popularyzacja wśród młodzieży szkol-
nej przepisów o ruchu drogowym, bezpiecznej jazdy na rowerze, a 
także propagowanie kulturalnych zachowań w ruchu drogowym. 

Szczególne słowa podziękowania należą się sponsorom i sym-
patykom szkoły, którzy wsparli nasze przygotowania do poszcze-

gólnych eliminacji. W tym roku, aby dobrze przygotować się do 
kolejnych zawodów, mogliśmy liczyć wsparcie, które  pomogło 
nam godnie reprezentować naszą szkołę i gminę podczas kolej-
nych zawodów Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
oraz poszczególnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym. 

Za okazaną pomoc dziękujemy:
1. Radzie Rodziców ZSP-G w Przeciszowie z jej przewodniczącą 

Aldoną Zielińską – za pomoc finansową.
2. Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeciszowie: Marci-

nowi Wójcikowi, Mateuszowi Wójcikowi oraz Przemkowi Bartusio-
wi – za pomoc w szkoleniu medycznym.

3. Za pomoc w transporcie: 
– wójtowi gminy Przeciszów – Bogdanowi Cuberowi, 
– firmie DRACO-BUD – Tomaszowi Załęskiemu, 
– firmie ZGM GROUP – Michałowi Kozłowskiemu.

Adam Kozłowski

Finały wojewódzkie turnieju BRD

Już po raz czwarty Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie 
była organizatorem spotkania w ramach akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”. 13 maja bibliotekę w Przeciszowie odwiedziły przedszko-
laki z Samorządowego Przedszkola w Przeciszowie - Podlesiu, a 27 
maja z Samorządowego Przedszkola w Przeciszowie. Tego samego 
dnia w Filii biblioteki w Piotrowicach były dzieci z Samorządowego 
Przedszkola w Piotrowicach.

Tradycją już stało się, że bajeczki czyta dzieciom wójt naszej 
gminy Bogdan Cuber. 

Dzieci słuchały z dużym zainteresowaniem, po czym zadawały 
mnóstwo pytań. W nagrodę każde dziecko otrzymało czytaną ksią-
żeczkę oraz słodki poczęstunek.

GBP Przeciszów

Przedszkolaki w bibliotece
 Zajęcia integracyjno- adaptacyjne dla przedszkolaków z 

Piotrowic zorganizowano w szkole. Dzieci, które w przyszłym roku 
szkolnym rozpoczną naukę w klasie pierwszej, miały okazję zapo-
znać się ze szkołą i nauczycielami tam uczącymi.

 W marcu przedszkolaki uczestniczyły w przedstawieniu pt. 
„Jaś i Małgosia” przygotowanym przez uczniów klasy I szkoły pod-
stawowej. Później sześciolatki brały udział w zajęciach plastycznych, 
tanecznych, a następnie pokonała tor przeszkód, przygotowany na 
sali gimnastycznej.

 W czerwcu dzieci z przedszkola w Piotrowicach ponownie 
odwiedziły szkołę. Tym razem obejrzeli przedstawienie przygoto-
wane przez szkolne kółko teatralne pt. „W poszukiwaniu lepszego 
świata” na podstawie utworów Jana Brzechwy. Później grupa sied-
miolatków pokonała tor przeszkód, a następnie uczyła się tańca 
belgijskiego, aby tańczyć razem z koleżankami i kolegami z klasy 
trzeciej.                      

Co działo się w przedszkolu?

Reprezentacja szkoły podstawowej z naszej gminy.
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aktualnościJury w składzie Bernadetta Majc her, Klaudia Kaim-Gębiś i Piotr 
Gębiś oceniało dobór repertuaru, emisję głosu, intonację, interpre-
tację, trudność utworu oraz walory artystyczne prezentacji. Lau-
reaci konkursu za zajęcie I, II, i III miejsca oraz za uzyskane wyróż-
nienia otrzymali statuetki i dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe kubeczki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie dziękuje za pomoc 
w organizacji tego kulturalnego przedsięwzięcia: dyrektorom szkół, 
nauczycielom, uczniom, rodzicom, Piotrowi Tobiczyk, Martynie Frą-
czek, Piotrowi Bochenek, Grzegorzowi Matla z Młodzieżowej Rady 
Gminy oraz Angelice Stolarczyk i Grzegorzowi Zając za obsługę 
muzyczną i prowadzenie konkursu.

W Konkursie Piosenki Majowe Śpiewanie laureatami zostali:

Kategoria: klasa I-III
I miejsce – Miłosz Michałek
II miejsce – Patrycja Żaczek
III miejsce – Martyna Pietkiewicz
Wyróżnienia: Zuzanna Kała, Zuzanna Bratek, Nicol Kędzierska
Kategoria: klasa IV-VI
I miejsce – Kinga Kozioł
II miejsce – Magdalena Kała
III miejsce – Agnieszka Szymeczko
Wyróżnienia: Weronika Łubiarz, Anna Momot, Kinga Kozieł

GBP w Przeciszowie

Majowe Śpiewanie w Przeciszowie
W sobotę 24 maja już po raz piąty w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie odbył się Konkurs Piosenki Majo-

we Śpiewanie. Był on dedykowany w tym roku uczniom szkół podstawowych z terenu naszej gminy, lubiących śpiewać i pragnących 
zaprezentować swoje umiejętności wokalne.

Uczestnicy konkursu w kategorii klasy IV - VI.

III Targi Turystyczne, które otwierają cykl imprez w ramach Festi-
walu Doliny Karpia, odbyły się 1 czerwca w Zatorze. Na targach 
zaprezentowały się wszystkie gminy, wchodzące w skład Doliny 
Karpia, również nasza.

Gminę Przeciszów reprezentowały zespoły taneczne Radkert i 
Ladies, działające przy GBP Przeciszów. Cykliści z tutejszego koła 
zorganizowali wycieczkę rowerową po stawach Przyręb, pod-
czas której odbyło się spotkanie z ornitologiem i wizyta w „Pasie-
ce nad Wisłą”, którą dzięki gościnności Zygmunta Kurzaka można 
było zwiedzić i spróbować miodu. Ponadto miód z tejże pasieki 
mógł każdy zdegustować na rynku w Zatorze, gdzie odbywała 
się impreza.

GBP w Przeciszowie

III Targi Turystyczne w Zatorze

Podczas występu zespołu Ladies.
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W dniach od 4 do 6 kwietnia – już po raz 
szósty - odbył się Konkurs Modeli Kartono-
wych o Puchar Prezydenta Miasta Oświę-
cim. Zmagania konkursowe przeprowa-
dzono w Oświęcimskim Centrum Kultury, 
do którego przyjechało wielu modelarzy 
z naszego regionu. Nie zabrakło „Orłów” 
z Przeciszowa, którzy zaprezentowali 29 
modeli kartonowych w wielu klasach. 

Wśród naszych uczestników znaleźli 
się: Jakub Głąb, Natalia Lipowska, Dariusz 
Frączek, Andrzej Jakulewicz, Monika Mar-
sowicz, Wojciech Bochenek, Michał Cisow-
ski, Piotr Zieliński, Adam Korczyk, Mikołaj 
Momot, Mikołaj Fuczek, Michał Krzemień, 
Bogusław Baranowski, Sara Belataga, Woj-
ciech Cisowski, Marcin Polak oraz Łukasz 
Fuczek. 

Nasze zaskoczenie było tym większe, że 
podczas ogłoszenia wyników, modelarzy 
Orła wyczytano aż jedenaście razy! Wśród 
zwycięzców znaleźli się:

Marcin Polak - III miejsce - czołg T-34, 
Mikołaj Fuczek - I miejsce - Spangebob, 
Piotr Zieliński - I miejsce - śmigłowiec 
Rooivalk, I - miejsce - lądownik księżyco-
wy, I - miejsce - czołg Pzkfw III, I - miejsce 
- samolot DH Mosquito, Wojciech Boche-
nek - I miejsce - rakieta Proton, II - miejsce 
- czołg K-Wagen, Monika Marsowicz - III 
miejsce - Dinozaur, Andrzej Jakulewicz - 
II miejsce - lotniskowiec IJN Kaga, Łukasz 
Fuczek - I miejsce - samolot odrzutowy 
F-104C Starfighter.

Miłym zaskoczeniem dla nas było uho-
norowanie Andrzeja Jakulewicza - Pucha-
rem Publiczności za model lotniskowca IJN 
Kaga. 

Łukasz Fuczek

Modelarze Orła w 
Oświęcimiu

Zaczęło się tradycyjnie - Targami Tury-
stycznymi w Dolinie Karpia… Zakończy 
również… Na Wielkie Żniwa Karpiowe, któ-
re są świętem całej Doliny Karpia, a jedno-
cześnie zakończeniem i podsumowaniem 
sezonu letniego, jak i otwarciem czasu poło-
wu ryb zapraszamy w pierwszy weekend 
października. Wówczas odbędzie się rów-
nież Przegląd Produktów Lokalnych Kulina-
ria. W międzyczasie zachęcamy do udziału 
w wielu ciekawych wydarzeniach festiwalu, 
jak choćby przypadające na pierwszy week-
end lipca Święto Karpia czy odbywające się 
tydzień później Święto Gminy Przeciszów.

W tegoroczny Festiwal Doliny Karpia 
włączyli się niemal wszyscy. Zarówno insty-
tucje kultury z naszego terenu, jak i organi-
zacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiej-
skich, przedsiębiorcy turystyczni czy też 
lokalne społeczności. Z tego powodu każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Więcej informacji 
o imprezach Festiwalu Doliny Karpia 2014 

Festiwal Doliny Karpia
Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na Festiwal Doliny Karpia. W skład tegorocz-

nego festiwalu weszło blisko 60 imprez i wydarzeń promocyjnych odbywających się na 
terenie 3 gmin powiatu wadowickiego (Brzeźnica, Spytkowice, Tomice) i 4 gmin powia-
tu oświęcimskiego (Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator) tworzących Dolinę Karpia.

znajduje się na stronie www.dolinakarpia.
org w zakładce Turystyka i Kulinaria/Impre-
zy/Festiwal Doliny Karpia 

Masz pomysł? Nie czekaj, wykorzystaj fun-
dusze unijne i zwiększ swoje szanse na jego 
realizację…

Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokal-
na Grupa Działania zachęca do składania 
wniosków o przyznanie pomocy w nabo-
rze, który odbędzie się w drugiej połowie 
sierpnia 2014 r. na działania z zakresu „Małe 
projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi”. 

Więcej informacji o ostatnim w kończą-
cym się okresie programowania 2007-2013 
naborze uzyskać można bezpośrednio w 
biurze Lokalnej Grupy Działania, mieszczą-
cym się w Zatorze, ul. Rynek 2, do którego 
zapraszamy od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9:00-17:00.         

Uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej 
w Piotrowicach w dniach od 5 do 14 maja 
przebywali na Zielonej Szkole w Mrzeży-
nie. Dwudziestu jeden uczniów pod opie-
ką wychowawcy Łukasza Płonki, Barbary 
Apczyńskiej oraz Renaty Wyki aktywnie i 
pożytecznie spędzali czas w nadmorskiej 
miejscowości. 

Uczniowie mieszkali w nowoczesnym 
ośrodku wypoczynkowym Alga z krytym 

Zielona Szkoła w Mrzeżynie
basenem, położonym 50 m od morza. W 
programie wyjazdu dzieci miały zapewnio-
ne wycieczki do Wolińskiego Parku Narodo-
wego, zwiedzanie Międzyzdrojów, Jeziorka 
Turkusowego oraz Kołobrzegu, jak również 
atrakcje w wiosce indiańskiej w Zieleniewie. 
Dzięki świetnej organizacji pobytu, uczest-
nicy mogli łączyć naukę z zabawą, aktyw-
nym spędzaniem wolnego czasu oraz zna-
komitym klimatem Mrzeżyna.

Uczniowe z Piotrowic wraz z wychowawcami nad brzegiem Bałtyku
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Tydzień po zakończeniu Mistrzostw Pol-
ski Statków i Okrętów Naviga klas „C”, któ-
re odbyły się na Zamku Książąt w Oleśni-
cy, napłynęła do Przeciszowa bardzo miła 
wiadomość. Dwóch modelarzy z „Orła” 
otrzymało powołanie do Kadry Narodowej, 
gdzie będą reprezentowali Polskę podczas 
Mistrzostw Świata Statków i Okrętów Navi-
ga klas „C”, które w tym roku odbędą się w 
dniach od 28 czerwca do 6 lipca w Starej 
Zagorze w Bułgarii.

Zostali nimi: Łukasz Fuczek (model 
HMS Colombo) oraz Andrzej Zemła (mode-
le IJN Takao, rosyjska fregata klasy TALWAR). 

Modele wezmą udział w najbardziej 
prestiżowym wydarzeniu modelarskim na 
świecie. Jest to dla nas - jak do tej pory - 
najważniejsze wyróżnienie! Zmierzymy się 
z obecnymi mistrzami świata i Europy, któ-
rzy przyjadą m. in. z Rosji, Ukrainy, Słowacji, 
Bułgarii, Niemiec. 

Łukasz Fuczek

Nasi modelarze na mistrzostwach świata!!!
Udanym występem mogą pochwalić 

się modelarze naszego klubu Orzeł, którzy 
wzięli udział w Mistrzostwach Polski Modeli 
Statków i Okrętów klas „C” Naviga zorgani-
zowanym na Zamku Książąt Oleśnickich w 
Oleśnicy. Mistrzostwa odbyły się w dniach 
od 5 do 5 kwietnia i były jedną z eliminacji 
do Mistrzostw Świata Statków i Okrętów 
klas „C”, które w tym roku odbędą się Buł-
garii na przełomie czerwca - lipca.

Modelarze z Orła sklejają różne typy 
modeli kartonowych, jednak „okrętowców” 
jest znacznie mniej. Okręty wymagają wielu 
miesięcy, a nawet lat pracy.

Podczas mistrzostw w Oleśnicy naszą 
modelarnię reprezentowali: Wojciech 
Bochenek, Andrzej Zemła oraz Łukasz 
Fuczek, przedstawiając cztery modele 
okrętów w klasie C-7 (modele kartonowe): 
Wojciech Bochenek (junior) - amerykań-
ski niszczyciel USS Heermann (brązowy 
medal - 87,00pkt), Andrzej Zemła (senior) 
- japoński krążownik IJN Takao (złoty medal 
- 95,62pkt), Andrzej Zemła (senior) - rosyj-
ska fregata projektu 1135.6 Talwar (srebrny 
medal - 92,00pkt), Łukasz Fuczek (senior) 
- brytyjski krążownik przeciwlotniczy HMS 
Colombo (brązowy medal - 89,66pkt).

Nagrodę specjalną czasopisma „Mode-
larstwo okrętowe” zdobył Wojciech Boche-
nek za model USS Heermann.

Serdecznie gratulujemy!
Łukasz Fuczek

„Orzeł” poszybował 
bardzo wysoko!

Klub modelarski Orzeł nie zwalnia tem-
pa. W dniach od 31 maja do 1 czerwca odbył 
się po raz trzeci Festiwal Modelarski, zor-
ganizowany w Muzeum Lotnictwa w Kra-
kowie. Nie mogło tam zabraknąć mode-
larzy z Orła, którzy zaprezentowali swoje 
nowe modele, łącznie było ich aż 32 i zdo-
byli wiele wyróżnień. Ogółem przedstawio-
no 821 modeli, w tym 222 były to modele 
kartonowe.

W niedzielne przedpołudnie grupa 
modelarzy w przeciszowskiego klubu 
wybrała się na wycieczkę, aby na własne 
oczy zobaczyć prace. Należy zaznaczyć, 
że organizatorzy Festiwalu zapraszają do 
udziału nie tylko modelarzy kartonowych, 
ale również tych, którzy sklejają mode-
le plastikowe. Tych drugich była znaczna 
większość. 

Klub modelarski Orzeł prezentowało aż 
20 modelarzy! W przeważającej ilości byli 
to młodzicy.

Naszym największym zaskoczeniem 
było zdobycie wielu wyróżnień. Wśród zwy-
cięzców znaleźli się:

u Marcin Polak (za model T-34)

u Piotr Zieliński (lądownik)

u Wojciech Bochenek (Proton M)

u Wojciech Bochenek (Rycerz)

u Michał Cisowski (pociąg pancerny)

u Łukasz Fuczek (F-104C Starfigter)

uŁukasz Fuczek (HMS Colombo)

u Łukasz Fuczek (K-278 Komsomolec)

Łukasz Fuczek

Modele z KM Orzeł w Krakowie

W dniach od 6 do 8 czerwca odbył się 
po raz dziewiąty konkurs i wystawa modeli 
kartonowych w ramach Wrocławskich Spo-
tkań Modelarskich. W imprezie tej wzięli 
oczywiście udział modelarze KM Orzeł, któ-
rych tam nie mogło zabraknąć.

Do walki o najwyższe trofea wystarto-
wali modelarze z całego kraju, prezentując 
kilkaset modeli w małej skali. Na stołach 
dominowały modele pojazdów pancernych 
oraz okrętów wojennych. 

Nasz klub zaprezentował 33 mode-
le kartonowe. Ogromnym sukcesem było 
uzyskanie wyróżnień dla Wojciecha Cisow-
skiego za model czołgu Pantera oraz dla 
Andrzeja Zemły za model krążownika IJN 
Takao. Andrzej zdobył również inną cenną 
nagrodę - nagrodę publiczności za model 
krążownika. Dodatkowo zostało przyznane 
Grand Prix ukraińskiego wydawnictwa Dom 
Bumagi, które otrzymał Łukasz Fuczek za 
model krążownika HMS Colombo. 

Łukasz Fuczek

Spotkanie we 
Wrocławiu

Łukasz Fuczek, instruktor, utytuło-
wany modelarz, inicjator coroczne-
go konkursu modelarskiego w Prze-

ciszowie, wziął udział w mistrzo-
stwach świata!

Modelarze z naszej gminy wraz z instruktorem Łukaszem Fuczkiem.



12 ROK 20142
ku

ltu
ra

ln
ie

Rodzinny festyn w Piotrowicach, zorga-
nizowany 7 czerwca, jak co roku, otwarto 
rajdem rowerowym. Wzięło w nim udział 
ok. 175 osób. Miłośnicy dwóch kółek zebra-
li się na parkingu wokół szkoły i w zwartej 
kolumnie wyruszyli w 33-kilometrową trasę 
rajdu. Pod opieką policji z Zatora, Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Piotrowicach, ambu-
lansu Vanmedu i TTR Cyklista z Przeciszo-
wa, zwiedzili malownicze rejony zarówno 
naszej jak i sąsiadujących gmin. 

Po malowniczej wyprawie, jaka zosta-
ła przygotowana dla cyklistów, nastał czas 
zabawy i rozrywki dla wszystkich rodzin, 
które tak licznie przybyły na nasz festyn. 
Tego roku pogoda nam dopisała wyśmie-
nicie i wszyscy uczestnicy po zakończonym 
rajdzie wjechali na teren otaczający remizę 
OSP w Piotrowicach, gdzie na uczestników 
czekali animatorzy na szczudłach z Edu-
magii, catering Ireny Makuch, dmuchańce, 
loteria fantowa raz dzieci z przedszkola i z 
ZSP-G Piotrowice, zespół taneczny „Psikus” 
oraz Małopolski Klub Karate OYAMA.

Część artystyczną rozpoczęły dzieci z 
przedszkola, pod opieką Bogusławy Pisko-
rek, Wiesławy Mrowiec i Ani Tyrańskiej. Licz-
nie zgromadzeni rodzice podziwiali i gorąco 
oklaskiwali występy najmłodszych uczest-
ników festynu. Dzieci i młodzież z ZSP-G w 
Piotrowicach reprezentował, prowadzony 
przez. Iwonę Bernaś, zespół wokalny Per-
fectum pod opieką p. Aliny Fuczek.

Swoje umiejętności zaprezentował 
nam także zespół taneczny Psikus pod kie-
rownictwem Justyny Orkisz ze szkoły tań-
ca Astra.

Wielkie zainteresowanie na festynie 
wzbudził pokaz umiejętności członków 
Małopolskiego Klubu Karate OYAMA, któ-
ry prowadzi swoje zajęcia przy ZSP-G w 
Piotrowicach.

Jak każdego roku loteria fantowa przy-
ciągnęła mnóstwo chętnych, a przepysz-
ne domowe ciasta, upieczone przez mamy 
naszych uczniów, rozeszły się w błyskawicz-
nym tempie. 

Dzieci i młodzież mogła korzystać z 
dmuchanego zamku, posmakować lodów 
gałkowych jak i waty cukrowej. Najmłod-
szych zabawiała także grupa animacyjna 
Edumagia. 

Kowboje na szczudłach rozdawali dzie-
ciom kolorowe baloniki, puszczali ogromne 
bańki mydlane, a także prowadzili szereg 
ciekawych konkursów zarówno dla dzieci 
jak i ich rodziców. Było zabawnie i rodzinnie.

Mieszkańcy naszej wsi byli bardzo hojni. 
W tym miejscu bardzo gorąco dziękujemy 
wszystkim uczestnikom, jak i twórcom tego 
przedsięwzięcia.

Wieczorem rozpoczęła się zabawa 
taneczna przy dźwiękach muzyki zespo-
łu Na Maxa. Czas urozmaicił pokaz sztucz-
nych ogni przygotowany przez firmę Kor-
sarz. Przy dźwiękach muzyki podziwialiśmy 
pulsujące kolorami fantazyjne widowisko. 
Zabawa trwała do godz. trzeciej nad ranem, 
a nad bezpieczeństwem uczestników czu-
wali pracownicy Domeny Wadowice. 

Kolejny festyn zakończył się sukcesem. 
Zrobiliśmy coś pozytywnego dla mieszkań-
ców Piotrowic, jednak nie udałoby się to 
bez wspaniałych ludzi, którzy nam pomo-
gli. Przede wszystkim dziękujemy miesz-
kańcom Piotrowic, którzy swoją obecnością 
potwierdzili sens naszej inicjatywy. 

Gorące podziękowania składamy 
naszym jakże wspaniałym sponsorom, 
którzy co roku wspierają nasze działania:

Gmina Przeciszów, wójt gminy - Bogdan 
Cuber, radni z sołectwa Piotrowice, Adam 
Merta - radny powiatowy, Irena Makuch, 
firma Agrostar - Mirosław Rogalski, firma 
RR-Trans - Renata Rogalska, Stowarzysze-
nie Górników, Justyna i Sebastian Makuch, 
Agnieszka i Marcin Gagracz, Grażyna i Józef 
Makuch, Justyna i Waldemar Makuch, Max 
sklep Oświęcim- Justyna Skowrońska, PHU 
SIM – Sławomir Opiłka, Ewa i Piotr Kozak, 
Ubezpieczenia PZU – Zygmunt Jelonek, 
Czesław Zając, Paweł Jarosz, Salon Fryzjer-
ski EWA, Dolina Karpia, Rafał Łubiarz Firma 
Dekor, Łukasz Łubiarz Firma Dekor, Cinema 
Planet, Dinozatorland, zarząd firmy Maspex 
Wadowice, zarząd firmy Lubella w Lublinie, 
Dzielna Pizzeryjka Przeciszów, Zofia Bator, 
firma Aksam Osiek, Andrzej Tyrpa, Jacek 
Gagracz, Piotr Franica, Antoni Orlicki, Profil-
-Plast Marek Zięba Piotr Oleś, Jan Szymonik, 
Kazimierz Ortman, Andrzej Majka, Łukasz 
Rokita, Hurtownia Elektryczno-Wentylacyj-
na Robert Rospond, KIMIKO – Monika Kałt

Dziękujemy także obstawie rajdu, 
którzy czuwali nad naszym bezpieczeń-
stwem, a byli to:

policjanci z Zatora, komendant Sławo-
mir Habas, sierż. szt. Sławomir Charnas, jak 
i policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 
z Oświęcimia.

Dziękujemy załodze sanitarnej Vanmed, 
Markowi Skawinie i Andrzejowi Hutny.

Serdeczne podziękowania dla cyklistów 
z Przeciszowa, którzy zawsze nas wspoma-

gają radą jak i pomocą w trakcie rajdu. 
Dziękujemy także strażakom OSP w Pio-

trowicach: Robertowi Frączkowi,  Ireneuszo-
wi Frączkowi i Zbigniewowi Wandorowi za 
pomoc przy zabezpieczaniu rajdu.

Niczego jednak nie osiągnęlibyśmy bez 
rodziców, nauczycieli i dyrekcji przedszkola 
i ZSP-G w Piotrowicach, dziękujemy im i ich 
współmałżonkom i rodzinom za cierpliwość 
i wyrozumiałość.

ORGANIZATORZY:
Małgorzata Górecka, Aleksandra Szy-

mańska, Agnieszka Domider, Renata Jur-
czyk - dyr. Przedszkola w Piotrowicach, 
Ewa Michałek - dyr. ZSP-G w Piotrowicach, 
Krzysztof Górecki, Tomasz Milowski, Monika 
Makuch, Andrzej Szymański, Grażyna Mar-
sowicz, Małgorzata Michalec.

POMAGALI:
Marcin Wodecki, Sylwia Wodecka, Rafał 

Łubiarz, Ireneusz Hałatek, Wacław Borow-
ski, Lucyna Borowska, Tomasz Zygmunt, 
Adrian Hałatek, Łukasz Marsowicz, Magda-
lena Milowska, Józef Nowak, Jan Szymonik, 
Kazimierz Oleksy, Mirosław Michałek, Albert 
Gancarczyk, Zbigniew Wandor, Antoni Szy-
mański, Łucja Górecka, Hubert Górecki, 
Sebastian Makuch, Marcin Gagracz, Paweł 
Domider, Marek Trzaska, Barbara Wolas, 
Sabina Stolarczyk.

CIASTA DOSTARCZYŁY: 
Edyta Sanak, Izabela Zając, Wioletta 

Toporek, Sylwia Noworyta, Katarzyna Ort-
man, Ewelina Stolarczyk, Aneta Kalisz, Aga-
ta Romanek, Marzena Makuch, Marcelina 
Krawczyk, Marta Kajdas, Agnieszka Odro-
bina, Iwona Kowalska , Renata Klimczyk, 
Natalia Głąb, Sylwia Wodecka, Anna Knu-
tel, Bogusława Szymańska, Gabriela Bie-
lat, Joanna Kukla, Iwona Frączek, Barbara 
Wolas, Jolanta Sporysz, Marta Odrobina, 
Danuta Szulc.

Przepraszam jeżeli kogoś przypadkowo 
pominęłam. Zapraszam za rok, a do współ-
pracy nad przyszłym festynem już od wrze-
śnia. Czekamy na ludzi z pomysłami i chę-
cią do pracy.

W imieniu organizatorów
Małgorzata Górecka

Festyn Rodzinny w Piotrowicach
„Grunt to rodzinka, grunt to rodzinka, Bo kto rodzinkę fajną ma, Nie wie, co to bie-

da, bo gdy potrzeba, To mu rodzinka zawsze da!” – Jan Chełmiński – Tak brzmiało motto 
naszego, VIII już, festynu.
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W trakcie trwania pikniku organizatorzy 
zapewnili mieszkańcom gminy jak najwię-
cej atrakcji. Było to możliwe nie tylko dzię-
ki Funduszom Europejskim, ale także hoj-
ności naszych sponsorów, którymi byli: fir-
ma Kopex, Kowalstwo Artystyczne Tomasz 
Grzesło, firma Bud-Max Krzysztof Kajdas, 
Mechanika Pojazdowa Stanisław Matla, fir-
ma Agrostart Mirosław Rogalski, firma RR 
Trans Renata Rogalska, firma Stal Fik Tomasz 
Fik, firma Kmak-Ster Krzysztof Makuch, fir-
ma „Instalbis” Bogusław Ganobis, Sklepik 
Szkolny i Stołówka Zofia Bator, firma Arc-
tom, Foto-Video Studio Anna i Janusz Przy-
tuła, firma Marus Meble Mariusz Klęczar, 
Grażyna SC, Bank Spółdzielczy Zator, Gru-
pa Maspex Wadowice, firma „Remix” Rena-
ta Gagracz, firma Air-Net Mariusz Kajdas/
Tomasz Pyrek, Agencja Finansowa Robert 
Rzepka, ZatorLand, firma Profil-Plast, Pie-
karnia Maja, Piekarnia Cukiernia Senderów, 
piekarnia Magellan, Delikatesy Elwa Zdzi-
sław Flejtuch, Firma Aksam, Przedsiębior-
stwo Handlowo-Usługowe Lucyna Szklar-
ska, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
VITO Włodzimierz Lindner.

Piknik Rodzinny rozpoczął się od przy-
witania gości przez kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszo-
wie Annę Kot, po którym głos zabrał wójt 
gminy Przeciszów Bogdan Cuber.

Po części oficjalnej, przyszła pora na 
zabawę, która zaczęła się od bajki eduka-
cyjnej pod tytułem „Magia słów”, przed-
stawionej przez teatr Horyzont z Krako-
wa, który przygotował także dla naszych 
najmłodszych mieszkańców zabawy oraz 
malowanie twarzy. 

Na scenie nie mogło także zabraknąć 
występów, przygotowanych przez Śpie-
wające Jeziora pod kierownictwem Urszuli 
Daczyńskiej oraz chóru Perfectum pod kie-
rownictwem Iwony Bernaś.

Po udanych występach scenicznych, 
nadszedł czas na inne atrakcje. Dzięki 
uprzejmości Jerzego Hermy ze szkoły psiej 
tresury PsieEgo, wszyscy zebrani mogli 
dowiedzieć się, jak zachować się wobec 
obcego psa, jak należy głaskać psy oraz 
jakie pies ma potrzeby. Po lekcji edukacyj-
nej pan Jerzy przygotował pokaz, który miał 
na celu zaprezentowanie współpracy psa z 
człowiekiem, jego posłuszeństwa wobec 
właściciela oraz chodzenia czworonoga po 
przeszkodach. 

Kolejnym etapem imprezy był pokaz 
zdalnie sterowanych samochodów oraz 
czołgów, przygotowany przez członków 
forum RC Tank. W trakcie przedstawiania 
modeli, można było dowiedzieć się więcej 
na ich temat od właścicieli.

Jednak największą atrakcją było loso-
wanie nagród, które odbyło się w ostatnim 
etapie Pikniku Rodzinnego. Brały w nim 
udział dzieci, które uprzednio umieściły los 
w puszce ze swoim imieniem i nazwiskiem, 
przy bramie wejściowej. Do wylosowania 
były m.in. piłki, badminton, puzzle, gry, 
smycze, kolorowanki, materace dmucha-
ne, baseny, bilety wstępu do Parku Dino-
zaurów w Zatorze, książeczki, router oraz 
wiele innych atrakcji.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Przeciszowie pragną ser-
decznie dziękują przede wszystkim: wójto-
wi gminy Przeciszów Bogdanowi Cuberowi, 
członkom Rady Sołeckiej, członkom Stowa-
rzyszenia Górników Emerytów i Rencistów 
Gwarek, pracownikom zatrudnionym w 
ramach prac społecznie użytecznych, pra-
cownikom Gminnego Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Przeciszowie, Ludo-
wemu Klubowi Sportowemu Przeciszovia, 
strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przeciszowie, pracownikom Komisaria-

Na pikniku w Przeciszowie

Na stadionie Ludowego Klubu Sportowego Przeciszovia odbył się 25 maja Piknik Rodzinny, zorganizowany przez pracow-
ników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie. Impreza ta miała charakter integracyjny i organizowana 

była w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i 
zawodowej w gminie Przeciszów”. Piknik Rodzinny był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

tu Policji w Zatorze, Adrianowi Adamczy-
kowi oraz członkom forum RC Tank, Jerze-
mu Hermie ze szkoły psiej tresury PsieEgo, 
Urszuli Daczyńskiej z zespołem Śpiewające 
Jeziora, Iwonie Bernaś wraz z chórem Per-
fectum, pracownikom Komendy Powiato-
wej Policji w Oświęcimiu, Beacie Capanda 
oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organizacji Pikni-
ku Rodzinnego.         
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Kolejny turniej piłki nożnej, rozegra-
ny na Orliku o puchar wójta naszej gminy, 
odbył się 8 czerwca. Były to już drugie roz-
grywki z tego cyklu, choć po raz pierwszy w 
historii zawodów puchar pozostał w Przeci-
szowie. Wygrała lokalna  drużyna Nankat-
su, a na pudle znalazły się również kolejno 
drużyny Soły z Łęk i Kojotów z Kęt. Królem 
strzelców został Jakub Gaweł z Kojotów.

Popularność i rozmach turnieju w Prze-
ciszowie to już tradycja. Wpisał się on na 
stałe w lokalny kalendarz rozgrywek. Tak 
jak w poprzednich edycjach zgłosiło się do 
turnieju aż 10 drużyn. Ekipy były nie tylko 
z Przeciszowa, ale także z sąsiednich miej-
scowości. W szranki stanęły: lokalne druży-
ny pod nazwami: Nankatsu, Pralnia Team 
oraz Kasztany,  a także drużyna z Kęt Kojoty, 
z Gierałtowiczek przyjechała Wesoła Ban-
da, z Zatora  Kopacze, z Łęk Soła, ponadto 
w turnieju wzięły udział drużyny Stal Max 
Asy i Szalone Szerszenie.

System rozgrywek ustalony przed tur-
niejem zakładał podział zespołów na dwie 
grupy po pięć ekip w każdej, z której po 
dwa zespoły z największą ilością zdobytych 
punktów wchodziły do fazy pucharowej. 
Tak też wyglądały same rozgrywki z tą zmia-
ną, iż w jednej z grup z powodu nieobec-
ności drużyny Mrówek Atomówek, mecze 
z tym zespołem kończyły się walkowerem – 
w tej grupie każda drużyna zagrała o jedno 

spotkanie mniej w porównaniu do drugiej.
Drużyny rywalizowały bardzo ambit-

nie. Jedni poprzez wygrane mecze zapew-
nili sobie już na początku udział w fazie 
pucharowej, o awansie drugich decydowały 
ostatnie spotkania, a jeszcze  innym pozo-
stało czekać w niepewności do samego 
końca, obserwując bacznie wyniki innych 
spotkań. O zwycięstwach decydowały nie 
tylko umiejętności i szczęście, ale znaczą-
cą rolę odegrało przygotowanie fizyczne ze 
względu na ciężkie warunki atmosferyczne.

W fazie pucharowej cztery drużyny 
(Nankatsu vs. Kojoty, Soła vs. Kopacze) wię-
zły udział w finale. Na tym etapie rozgrywek 
żadna z ekip nie szczędziła sił, bowiem cho-
dziło przecież o wejście do wielkiego fina-
łu. O rozstrzygnięciu spotkań decydowała 
dogrywka a nawet karne.

Ostatecznie w finale zmierzyły się dru-
żyny Nankatsu i Soły a spotkanie zakończy-
ło się zwycięstwem tych pierwszych. Mały 
finał, a więc walka o trzecie miejsce obfito-
wała w nie mniejsze emocje i zaangażowa-
nie. Żadna z ekip nie chciała zająć najgor-
szego dla sportowca czwartego miejsca. 
III miejscem i pucharem cieszyć się mogła 
drużyna Kojotów.

Trzy najlepsze drużyny otrzymały 
puchary z rąk wójta naszej gminy. Nad pra-
widłowym przebiegiem turnieju w duchu 
fair play i zgodnie z przepisami piłkarskimi 

czuwał duet sędziowski Krzysztof Paszuda 
i Tomasz Drzyżdżyk. Dla uczestników tur-
nieju zapewniona była woda do ugaszenia 
pragnienia oraz poczęstunek z grilla.

Organizatorami turnieju byli opiekun 
naszego Orlika Michał Romański, przewod-
niczący Młodzieżowej Rady Gminy Piotr 
Tobiczyk a także Wojciech Maca i Łukasz 
Lasek. 

Turniej już po raz kolejny udowodnił 
jakość  organizowanych w Przeciszowie 
zawodów. Duża ilość zespołów biorących 
udział w turnieju oraz wysoki poziom gry 
mogą tylko cieszyć. 

Oblężenie Orlika, nie tylko podczas 
organizowanych rozgrywek, ale także w 
normalne dni świadczy po raz kolejny o  
zasadności tej inwestycji. 

Organizacja czasu dla młodzieży i zapro-
ponowanie im alternatywnej formy spędza-
nia wolnych chwil, to jeden z regulamino-
wych celów turnieju - cóż, jednoznacznie 
można powiedzieć, że znów się udało!!! 
Orlik w Przeciszowie może być już  po raz  
kolejny stawiany w czołówce najprężniej 
działających w okolicy oraz za wzór do 
naśladowania!

Jak zapewniają organizatorzy kolejne 
święto piłki nożnej w Przeciszowie będzie 
miało miejsce już w sierpniu podczas II Noc-
nego Turnieju! Zapraszamy!

Piotr Tobiczyk

Grali w piłkę na Orliku

W konkursie tanecznym „Rytmy uli-
cy”, który odbył się 10 maja w Brzeszczach, 
dziewczęta z Radkert, tańczące w duetach, 
zajęły wysokie lokaty. Ich sukces jest o 
tyle ważny, iż przyszło im konkurować z 
zawodniczkami starszymi i o wiele bardziej 
doświadczonymi.

Nasze dziewczęta zaprezentowały się 
w trzech duetach w kategorii open, czyli w 
dowolnym wieku oraz w zespole hip-hopo-
wym. Zawodniczki z Radkert konkurowały 
z jedenastoma innymi duetami, ale tylko 
część z nich mogła przejść do etapu finało-
wego, co się naszym dziewczętom udało!

W finale konkursu znalazły się duety: 
Angelika Bokota i Karolina Maca, zajmując 
5 miejsce oraz Patrycja Maca i Oliwia Bartuś 
plasując się 6. pozycji. Należą się im wiel-
kie gratulacje, ponieważ nie było łatwo, a 
dziewczęta zmierzyły się z dużo starszymi i 
doświadczonymi tancerkami.       

Sukces Radkert 
w Brzeszczach Podczas Grand Prix 2014 w Tyczynie, 

który miał miejsce 13 kwietnia, dziewczę-
ta z przeciszowskiego Radkert wywalczyły 
wysokie miejsca. Naszą gminę reprezento-
wały trzy duety: Patrycja Maca i Oliwia Bar-
tuś, Karolina Maca i Angelika Bokota oraz 
Katarzyna Barasińska i Wiktoria Kasior. 
Dziewczęta tańczyły w trzech dywizjach: 
Cheer Dance junior młodszy, Cheer Dance 
junior i Pom Dance junior. 

Duet Angelika Bokota i Karolina Maca 
zajął II miejsce (na zdjęciu), a Patrycja Maca 
i Oliwia Bartuś wywalczyły III lokatę na 
podium. Z kolei Katarzyna Barasińska i Wik-
toria Kasior mogą się pochwalić V miejscem. 
Zaprzyjaźniony z Radkert zespół Shake z 
Oświęcimia wywalczył III pozycję.

Wielkie gratulacje dla dziewcząt. Trzy-
mamy kciuki, oby tak dalej. Powodzenia!  

Medale cheerleaders w Tyczynie
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Prawdziwe tłumy mieszkańców naszej 
gminy towarzyszyły śp. Janowi Bratkowi w 
ostatniej jego drodze i pochówku na cmen-
tarzu komunalnym w Przeciszowie. Wielu z 
nas pamięta go jako pierwszego, wybrane-
go po 1989 roku wójta, propagatora ochro-
ny środowiska i inicjatora cennych działań 
w tym zakresie, a także pszczelarza… Ten 
znany, szanowany i lubiany w wielu krę-
gach przeciszowianin zmarł w niedzielę 18 
maja po ciężkiej chorobie i został pocho-
wany dwa dni później, żegnany nie tylko 
przez rodzinę i bliskich, ale także przedsta-
wicieli lokalnych władz, organizacji, poczty 
sztandarowe.

Podczas uroczystości pogrzebowych, 
poprzedzonych Mszą świętą, odprawioną 
w kościele parafialnym w Przeciszowie, wójt 
naszej gminy Bogdan Cuber, wspomniał 
zmarłego Jana Bratka w trakcie krótkiego 
przemówienia.

- Świętej pamięci Jan Bratek przez lata 
włączał się do pracy na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Był daleko zaangażowany m.in. w 
działalność komitetu budowy wodociągu, jak 
również komitetu budowy szkoły podstawo-
wej w Przeciszowie, ośrodka zdrowia, domu 
kultury. Gdy zakończył pracę zawodową peł-
nił funkcję radnego Rady Gminy Przeciszów 
oraz wójta. Był propagatorem ochrony śro-
dowiska na terenie naszej gminy. Zapocząt-
kował segregację odpadów i ich zbiórkę – 
zaznaczył wójt Bogdan Cuber.

Kim był śp. Jan Bratek?

Wójt Bogdan Cuber pokrótce, podczas 
smutnej uroczystości, przybliżył osobę, 
która dla nas, dla lokalnej społeczności nie 
powinna być anonimowa. Każdy z czytel-
ników może powrócić pamięcią do wywia-
du z Janem Bratkiem, który ukazał się na 
łamach „Wieści Gminy Przeciszów” w ostat-
nim wydaniu 4 (9) z roku 2007. Zachęcamy 
do lektury! Warto jednak już teraz podać o 
nim garść informacji.

Jan Bratek urodził się 10 sierpnia 1934 
roku w Pobliskiej Polance Wielkiej, jednak 
po trzech latach przeniósł się wraz z rodzi-
cami do Przeciszowa, gdzie osiadł na stałe. 
Po zakończeniu II wojny światowej uczył się 
w liceum im. St. Konarskiego w Oświęcimiu 
w klasie o profilu administracyjno-handlo-
wym. Po szkole podjął pracę w Zakładach 
Chemicznych Oświęcim i tam przez rok pra-
cował w instytucie badawczym. Po odbyciu 
służby wojskowej powrócił w roku 1953 do 
pracy w ZChO i jednocześnie podjął wieczo-
rowo naukę w Technikum Chemicznym w 
Oświęcimiu. Po jego ukończeniu i zdaniu 
matury, awansował na stanowisko mistrza. 

Kierował pracą elektryków i mechaników, 
którzy nadzorowali stan techniczny apara-
tury pomiarowej. W Zakładzie Automatyki 
i Pomiarów pracował do roku 1970. Następ-
nie aktywnie uczestniczył w powstaniu 
resortowego Ośrodka Badawczo-Rozwo-
jowego Automatyzacji Procesów Chemicz-
nych w Zakładach Chemicznych Oświęcim. 
Pracował tam do roku 1986, czyli do czasu 
przejścia na rentę. Przez lata włączał się 
w nurt działalności na rzecz naszej lokal-
nej społeczności. Był daleko zaangażowa-
ny m.in. w działalność komitetu budowy 
wodociągu w gminie.

Od listopada 1991 do lipca 1994 pełnił 
funkcję wójta gminy Przeciszów. W trak-
cie jego kadencji dokończono budowę sali 
widowiskowej w gmachu biblioteki gmin-
nej, która przez 16 lat była zamurowana. 
Powołano do życia komitet rozbudowy 
ośrodka zdrowia. Wymieniono kotły CO 
węglowe na gazowe we wszystkich szko-
łach, przedszkolach i domu kultury. Na uwa-
gę zasługują również liczne remonty dróg 
gminnych, które w tym czasie przeprowa-
dzono na długości ok. 8 km. Wójt Jan Bra-
tek zapoczątkował segregację odpadów 
i ich zbiórkę. Za jego kadencji pilotażowo 
posadzono 1000 sztuk wierzby energetycz-
nej oraz rozpoczęto komputeryzację urzędu 
gminy i wodociągów. W okresie jego kaden-
cji nastąpiła rozbudowa szkoły w Piotrowi-
cach. W to zadanie zaangażował się ówcze-
sny jej dyrektor Bogdan Cuber, obecny wójt 
naszej gminy.

Cześć Jego pamięci!
Ryszard Tabaka

Pożegnaliśmy Jana Bratka

Wszystko ma swój 
czas i jest wyzna-
czona godzina na 
wszystkie sprawy 
pod niebem.

Księga Koheleta

Serdeczne podziękowania 
za udział w pogrzebie i 
zamówione Msze święte w 
intencji 

śp. Jana Bratka
dla Wójta Gminy Przeciszów, 
pocztów sztandarowych, 
pszczelarzy, górników, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
harcerzy, przyjaciół 
oraz wszystkich, którzy 
uczestniczyli w ostatniej 
drodze naszego kochanego 
męża, ojca, dziadka i brata

składa Rodzina

śp. Jan Bratek wraz ze swoją żoną Heleną.
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Od kilku lat Zespół Szkół Podstawowo-
-Gimnazjalnych w Przeciszowie organizuje 
Tydzień Profilaktyki, który wynika z pod-
stawy programowej kształcenia ogólnego 
i realizowanych przez placówkę zadań z 
zakresu edukacji zdrowotnej. Tym razem w 
dniach od 26 do 30 maja w ZSP-G w Przeci-
szowie odbyła się już trzecia edycja progra-
mu pt. „Apetyt na zdrowie”.

Celem zajęć było rozpowszechnianie 
zdrowego stylu życia, popularyzacja aktyw-
nego spędzania wolnego czasu, dostar-
czanie uczniom rzetelnej wiedzy na temat 
wpływu palenia papierosów, picia alkoho-
lu, zażywania narkotyków i innych środków 
psychoaktywnych na organizm człowieka 
oraz kształtowanie właściwych zachowań i 
relacji w sytuacjach kontaktu z używkami i 
środkami odurzającymi.

Codziennie coś się działo! Przez cały 
tydzień uczniowie chodzili ubrani w „wita-
minowe kolory”. Miały miejsce konkursy: 
wiedzy „Trzymaj formę” dla klas 1 – 3 SP, 
plastyczny „Powiedz NIE” dla klas 1 – 3 G 
oraz literacki „Bajka profilaktyczna” dla klas 
4 – 6 SP.

W poniedziałek zorganizowano dzień 
sportu. Wtedy to przeprowadzono liczne 
konkurencje z udziałem uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Na podstawie 
wyników rozegranych konkurencji wybra-
no najlepszych sportowców (uczennicę i 
ucznia).

Kolejnego dnia dzieci z klas I - IV SP 
obejrzały przedstawienie profilaktyczne 
pt. „W świecie bajtów”, opowiadające o 
zagrożeniach wynikających z uzależnienia 
od komputera. Umożliwiło ono poznanie i 
przeanalizowanie negatywnych aspektów 
wpływu massmediów na psychikę młode-
go odbiorcy w procesie kształtowania jego 
osobowości.

Z kolei uczniowie klasy 5 i 6 SP oraz 
gimnazjum obejrzeli „Punkt zwrotny”, któ-
ry pokazywał problem uzależnień i konse-
kwencji, które one niosą. Od tych pozornie 
błahych, czyli nikotyny, przez alkohol, po 
prawdziwą zmorę naszych czasów - narko-
tyki. Przedstawione sytuacje wywoływały 
pewną refleksję: czy warto? Po spektaklu 
odpowiedzieliśmy: oczywiście, że nie warto!

W tym dniu uczniowie klas III SP zapro-
sili swoich młodszych kolegów na lekcję, 
na której zaprezentowali przygotowane 
przez siebie prezentacje multimedialne na 
temat szkodliwości i skutków uzależnień 
oraz różnorodnych możliwości spędzania 
wolnego czasu.

W środę uczniowie gimnazjum i kla-
sy 6 SP uczestniczyli w warsztatach, doty-
czących zasad odżywiania i zaburzeń w tej 
dziedzinie. Spotkanie przeprowadziła Marta 
Tobiczyk z Poradni Dietetycznej „Dieta i My”. 
Uczniowie dowiedzieli się, jakie jest dzien-
ne zapotrzebowanie kaloryczne w ich wie-

ku, co powinno się znaleźć w codziennym 
jadłospisie uczniów, przypomnieli sobie 
podstawowe zasady odżywiania oraz 
skutki niewłaściwej diety. Poznali rów-
nież niebezpieczne choroby XXI wieku 
tj. anoreksję i bulimię, przyczyny i skutki 
tych zaburzeń. 

Następnego dnia uczniowie klas 
młodszych 1 – 3 SP wzięli udział w warsz-
tatach prowadzonych przez pedagoga 
szkolnego, nawiązujących do programu 
„Nie pal przy mnie, proszę”.

W klasach IV- VI nauczyciel biologii 
przeprowadził warsztaty związane z pro-
gramem profilaktycznym „Znajdź właści-
we rozwiązanie”, który dotyczył zwalcza-
nia uzależnienia od nikotyny.

Na zakończenie, w piątek policjant 
z komisariatu w Zatorze opowiedział 
o cyberprzemocy i zagrożeniach, któ-
re niesie Internet oraz o odpowiedzial-
ności prawnej dzieci i młodzieży za nie-
odpowiednie korzystanie z przestrzeni 
wirtualnej. 

Podczas apelu, zamykającego III 
Tydzień Profilaktyki, podsumowano kon-
kursy i rozdano nagrody, ufundowane 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, działającą 
przy Radzie Gminy Przeciszów. 

(es, jm)

Apetyt na zdrowie

W piątek, 30 maja w Zespole Szkół Pod-
stawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach 
świętowano Dzień Dziecka, połączony z 
obchodami Dnia Sportu. Uczniowie, jak co 
roku, przybyli do szkoły w dobrych nastro-
jach, pełni pozytywnej energii i szalonych 
pomysłów. Dzień rozpoczął się od pokazu 
tenisa stołowego oraz wspólnej rozgrzewki 
wszystkich klas na sali gimnastycznej. Nie 
był to jednak typowy trening, ale wspólnie 
wykonany taniec. Integracja miała miejsce 
przy głośnych dźwiękach skocznej muzyki. 
Mogliśmy podziwiać naszych uczniów w 
tańcu belgijskim czy Gangnam Style, czyli 
koreańskim popie. 

Tego dnia dzieci obejrzały także przed-
stawienie pod wymownym tytułem 
„W poszukiwaniu lepszego świata”, przy-
gotowane przez szkolne kółko teatralne. 
Improwizacja wierszy Jana Brzechwy nie 
tylko przeniosła nas w bajkowy świat i 

przypomniała zabawne teksty, ale przede 
wszystkim skłoniła do refleksji i pomogła 
odkryć wiele cennych, życiowych wartości. 

W Dniu Dziecka nasi uczniowie mogli 
uczestniczyć w warsztatach modelarskich, 
prowadzonych przez instruktora Łukasza 
Fuczka i poznać sposób na ciekawe spę-
dzenie wolnego czasu, który uczy precy-
zji, cierpliwości i spokoju, co w dzisiejszych 
czasach jest na wagę złota. 

Dzieci mogły podziwiać wystawę mode-
li, wykonanych zarówno przez prowadzą-
cego, jak również przez swoich kolegów, 
którzy uczestniczą w cyklicznych zajęciach 
odbywających się na terenie szkoły.

Dla lubiących inaczej rozładowywać 
swoje pokłady energii zorganizowano kla-
sową rywalizację w grze Just Dance, nawią-
zującej do znanego show tanecznego. 
Uczniowie mieli okazję spróbować swo-

ich sił w różnych, nowoczesnych gatun-
kach tańca. Atrakcją dla niektórych było 
oglądanie siebie w telewizji, dzięki inte-
rakcji z kamerką. 

Najważniejszym punktem programu 
były jednak rozgrywki sportowe. W Dniu 
Sportu nie mogło zabraknąć dyscyplin 
zarówno indywidualnych, jak i zespoło-
wych. Uczniowie zmierzyli się w meczach 
tenisa stołowego, piłki siatkowej i nożnej. 

Z przyczyn pogodowych nie udało się 
rozegrać konkurencji na świeżym powie-
trzu, m.in. piłki plażowej i skoków w dal. 

Dużo emocji towarzyszyło jak zawsze 
zaciętemu bojowi uczniów z nauczycie-
lami… oczywiście na szkolnym boisku 
siatkówki.

Estera Mirosławska-Bąk

Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba



17ROK 2014 ROK 2014
2

szkołaPod koniec kwietnia oczy całego świata 
zwrócone były na Watykan, gdzie obywała 
się kanonizacja naszego papieża Jana Paw-
ła II. Szkoła Podstawowa w Przeciszowie 
– Podlesiu nosi Jego imię, więc dla naszej 
społeczności był to czas radosnego oczeki-
wania a potem świętowania. 

Uroczystą akademię poświęconą oso-
bie świętego Jana Pawła II zaszczycił swo-
ją obecnością wójt gminy Bogdan Cuber, 
który złożył wiązankę kwiatów pod tabli-
cą pamiątkową patrona szkoły. Przepiękną 
prezentację na temat życia Ojca i Jego spo-
tkań z młodzieżą całego świata przedstawi-
li uczniowie klasy II  gimnazjum pod opie-
ką księdza Janusza Pasternaka. Nie mogło 
zabraknąć Barki, którą zaśpiewał chór i 
wszyscy obecni na tej uroczystości. Dzieci, 
przygotowując się do obchodów kanoni-
zacji, uczestniczyły w licznych konkursach. 
Najlepsze prace plastyczne stanowiły tło dla 
występów, a nagrodzone wiersze i listy do 
świętego Jana Pawła II odczytali ich autorzy. 
Wyróżnione prace literackie prezentujemy 
i życzymy miłej lektury.

Kochany Janie Pawle II
Na wstępie mojego listu chcę wyrazić swą 

radość z okazji zbliżającej się Twojej kano-
nizacji. Jestem bardzo szczęśliwy, że patron 
mojej szkoły zostanie ogłoszony świętym. 
Pamiętam czas, gdy Cię żegnaliśmy, ale Ty 
przecież pozostałeś między ludźmi, których 
kochałeś. Twoja postawa i głęboka wiara jest 
drogowskazem dla naszego życia. Dziękuje-
my Ci za Twoją ciężką pracę oraz za przykład, 
jak być dobrym człowiekiem. Jesteś wzorem, 
który warto naśladować. Bardzo chcę choć 
trochę być podobny do Ciebie, aby nikogo 
nie krzywdzić i wszystkich szanować. Chcę 
Cię prosić o dalszą opiekę nad każdym z nas, 
nad naszą szkołą oraz nad całym światem. 
Wiem, że wystarczy bardzo chcieć i zawierzyć 
się Bogu, a na pewno wszystko będzie się dla 
nas dobrze układać, mimo wielu przeciwno-
ści. Bądź naszym przewodnikiem w drodze 
do nieba.

Michał Kwadrans

Nasz Patron – święty Jan Paweł II
Drogi Janie Pawle II !
W tym liście  pragnę podziękować Ci za to, 

co dla nas zrobiłeś, za to, jakim godnym naśla-
dowania człowiekiem byłeś przez całe Swe 
życie. Przez cały ten czas pokazywałeś nam, 
jaki cel w życiu każdy z nas musi sobie posta-
wić. Pokazywałeś, co jest w życiu najważniej-
sze i kierowałeś nas na właściwą ścieżkę…

Dziękuję Ci za to, jaki byłeś dla drugiego 
człowieka i za to, jak kochałeś każdego bez 
wyjątku. Kochałeś i nadal kochasz ludzi taki-
mi jakimi są, bo sam jesteś człowiekiem.

Dziękuję, że byłeś tak otwarty, miły i że tak 
uwielbiałeś nauczać lud i głosić mu zbawcze 
słowo Boże. Za to, jak pragnąłeś spotkania z 
innymi. Dziękuję za Twe całkowite poświęce-
nie Bogu i posłudze kapłańskiej.

Dziękuję Ci za to, że tak kochałeś swo-
ją ojczyznę – Polskę. Dziękuję, że często ją 
odwiedzałeś, że odbyłeś do niej aż osiem piel-
grzymek. Pragnę Ci podziękować za to, że o 
nas  nigdy nie zapomniałeś. Dziękuję za Twe 
wszystkie pielgrzymki których odbyłeś więcej 
niż jakikolwiek papież przed Tobą.

Dziękuję Ci za to, jak bardzo kochałeś 
dzieci i tak jak Jezus brałeś je w ramiona i 
nauczałeś je. Dziękuję za Twoją wytrwałość, 
cierpliwość i pragnienie szerzenia dobra…

Drogi Karolu… Ty nawet, gdy nie mogłeś 
wypowiedzieć ani słowa pragnąłeś nauczać. 
Byłeś bez wątpienia człowiekiem powołanym 
przez Boga, który ponad wszystko pragnął 
dobra bliźnich.  Za to i za wszystko, co zro-
biłeś dla nas pragnę wypowiedzieć to, jedno 
słowo: dziękuję…

Mikołaj Oleś

Kochany Ojcze Święty!
Piszę ten list do Ciebie Ojcze Święty i drżą 

mi ręce, bo jak tu pisać list do Papieża, naj-
większego człowieka wszech czasów, wysłan-
nika Boga na ziemi. Jednocześnie jakbym sły-
szał Twój głos Ojcze: „pisz zwyczajnie, prosto, 
tak jak umiesz najlepiej …”

Ojcze Święty! Chcę abyś wiedział, że 
PAMIĘTAM.

O tym, jak zostałeś wybrany Papieżem, 
opowiadała mi mama, która miała wtedy 
zaledwie 8 lat i pamięta doskonale to słynne 
„Habemus Papam” (Mamy Papieża) wypo-
wiedziane do tłumu wiernych zgromadzo-
nych na Placu Św. Piotra. Dzisiaj ja, Ojcze 
Święty, jak wtedy moi rodzice, jestem dumny 
z tego, że Ty, Polak, skromny góral z Wadowic, 
nasz kapłan, zostałeś Apostołem Chrystusa, 
Głową Stolicy Piotrowej.

I już w niespełna 8 miesięcy po wyborze 
powróciłeś do nas podczas pierwszej piel-
grzymki do Ojczyzny, którą rozpocząłeś sło-
wami: „Niech zstąpi duch Twój! I odnowi obli-
cze ziemi. Tej Ziemi!” Tymi słowami pragną-
łeś nawołać nas, rodaków do nawrócenia. 
Wbrew Twoim intencjom słowa te nabrały też, 
a może zwłaszcza, charakteru politycznego i 
poderwały Polaków do walki o wolność. Two-
je słowa obaliły reżim komunistyczny, zerwa-
ły żelazną kurtynę i zburzyły mur berliński. 
Zmieniły bieg historii!

W roku 1991 przybywasz ponownie, 
lecz już do wolnej Polski. Przybywasz do 
nas w „towarzystwie dekalogu”. Tym razem 

zamiast słów otuchy, zostaliśmy przez Cie-
bie pouczeni, jak wolność, którą dopiero co 
uzyskaliśmy, mądrze wykorzystać w budo-
wie nowego ustroju. Powiedziałeś: „Obyśmy 
tylko w swoich dążeniach do ukształtowania 
nowej gospodarki, nowych układów ekono-
micznych nie próbowali iść drogami na skró-
ty, z pominięciem drogowskazów moralnych. 
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, 
choćby cały świat zyskał, a na swej duszy 
szkodę poniósł.”

Twoja szczególna troska i serdeczność 
jaką przejawiałeś do młodzieży zrodziła ideę 
Światowych Dni Młodzieży. Podczas swoich 
licznych pielgrzymek Zawsze poświęcałeś 
dużo czasu i uwagi dzieciom, zarówno tym 
młodszym, jak i starszym.

Kochałeś każdego człowieka i polecałeś 
go Matce Bożej, której tak zawierzyłeś już 
jako dziecko wypowiadając słowa: „Totus tuus 
sum”- Cały jestem Twój. 

Posługa Twoja była przepełniona wiarą, 
ale też naznaczona cierpieniem. Chorowałeś 
Ojcze Święty, a zaczęło się od kuli skierowa-
nej w Twą stronę. Ocalenie to zasługa Matki 
Bożej Fatimskiej. 

Byłeś i jesteś wzorem Chrystusa, pochylo-
ny nad cierpieniem, przepełniony nieziemską 
dobrocią, każdego z nas potrafiłeś pocieszyć 
i dodać mu otuchy. 

Jestem dumny, że Bóg dał nam takie-
go Papieża. Nie potrafię wyrazić jak bardzo 
jestem wdzięczny za ten dar. Dziękuję Ci 
Ojcze. Jesteś w naszych sercach i ufam, że 
zawsze będziesz czuwał nad nami. Kochamy 
Cię Ojcze Święty i z niecierpliwością oczeku-
jemy Twojej kanonizacji.

Bartek Całus
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Piosenki, krótka prezentacja multime-
dialna pozwoliła wszystkim zrozumieć, ile 
pracy włożyły dzieci i ich opiekunki Jolan-
ta Chmura i Beata Frączek, aby znaleźć się 
w gronie dziesięciu laureatów konkursu 
Planeta Energii. Następnie uczniowie kla-
sy V zaprezentowali  inscenizację Ratujmy 
Ziemię, podczas której zbadali stan zdro-
wia naszej planety i zaproponowali środki 
zaradcze do zastosowania od zaraz i przez 
każdego mieszkańca. Część artystyczną 
zakończył „Zdrowy pokaz mody” w wykona-
niu dziewcząt z koła ekologiczno – przyrod-
niczego. Z wdziękiem i gracją przeszły po 
czerwonym dywanie Miss Witaminy i Miss 
Tłuszcze, Miss Węglowodany i Miss Białko 
oraz inne pięknie przebrane dziewczęta, a 
wszystko po to, aby przekonać zebranych, 
że warto odżywiać się zdrowo.

Tradycją naszej szkoły jest, że młodzież 
klasy III gimnazjum sadzi na posesji szkoły 
drzewo – uczniowie wnieśli na salę drzew-
ko, które po uroczystościach zostało zasa-
dzone i będzie sympatyczną pamiątką po 
naszych absolwentach. 

Rada Rodziców ufundowała dla wszyst-
kich uczniów zdrowy poczęstunek w posta-
ci bananów i pysznych jogurtów. Głos 
zabrała przewodnicząca Rady Rodziców 
Anna Szarzec, która pogratulowała uczniom 
i nauczycielom sukcesu i życzyła wszystkim 
smacznego. Następnie przemówił prezy-
dent Janusz Chwierut, który podziękował 

za to, że Miasteczko Energii mogło zawitać 
do Oświęcimia, co przyczyniło się do pro-
mocji miasta. Wraz z naczelnikiem Markiem 
Tarnowskim przekazali szkole piękny upo-
minek –  chustę animacyjną, która z pew-
nością uatrakcyjni zajęcia organizowane w 
naszej placówce oraz słodkości dla wszyst-
kich uczniów. 

Uroczystości podsumował współgospo-
darz imprezy, wójt Bogdan Cuber. Przeka-
zał on słowa uznania dla laureatów i wyraził 
nadzieję, że uczniowie nadal tak energicz-

Światowy Dzień Ochrony Środowiska w szkole
Przepięknie udekorowana sala, uczniowie w wielobarwnych kolorach Ziemi – to sceneria, w której odbył się apel z okazji Świato-

wego Dnia Ochrony Środowiska w szkole na Podlesiu. Mieliśmy przyjemność gościć na nim prezydenta Oświęcimia Janusza Chwie-
ruta, naczelnika Wydziału Promocji Miasta Oświęcim Marka Tarnowskiego, wójta gminy Przeciszów Bogdana Cubera. Przybyłych 
gości serdecznie powitała dyrektor szkoły Maria Kajdas, a następnie głos zabrali najmłodsi uczniowie, którzy zapoznali zebranych 
z działaniami, jakie podjęli  w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Planeta Energii. 

nie będą pracować i uczestniczyć w różnych 
konkursach. Pogratulował także uczniom 
klasy VI bardzo dobrych wyników, jakie uzy-
skali na sprawdzianie. Następnie odbyły się 
zawody sportowe, w których ochoczo wzięli 
udział uczniowie klas IV – VI i gimnazjum. 
Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątko-
we dyplomy.

Z pewnością dzień 5 czerwca zapisze 
się w kronikach naszej szkoły. Mamy się z 
czego cieszyć.

KKP

W tym roku szkolnym uczniowie z 
Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjal-
nych w Przeciszowie przyłączyli się do ogól-
nopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może” i tym 
samym wywalczyli tytuł Szkoły w Ruchu.

Do akcji, która trwała trzy miesiące, przy-
stąpiło 444 tys. szkół i przedszkoli z całego 
kraju. Uczniowie naszej placówki również 
udowodnili, że ruch nie jest im obcy. Swoją 
aktywnością fizyczną mogli się wykazać w 
wielu obszarach.

Celem akcji było wzmacnianie kondy-
cji fizycznej i psychicznej uczniów, promo-
wanie aktywności fizycznej oraz zdrowe-
go trybu życia wśród dzieci i młodzieży. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło 

rok szkolny 2013/2014 - Rokiem Szkoły w 
Ruchu. Inicjatywa była przedsięwzięciem 
wspólnym ministerstwa oraz Ośrodka Roz-
woju Edukacji i odbyła się pod hasłem „Ćwi-
czyć każdy może”.

Uczniowie rozwijali swoje umiejętności 
podczas zajęć na pływalni, zabawy tanecz-
nej, na zajęciach pozalekcyjnych (turniej w 
piłce nożnej halowej), na sportowo wita-
li wiosnę, swoje umiejętności narciarskie 
doskonalili uczestnicząc w Białej Szkole 
w Koninkach. Poza tym integrowali się na 
III Rodzinnym Kuligu w Zawoi, a przede 
wszystkim aktywnie uczestniczyli w zaję-
ciach wychowania fizycznego.

Szkoła mogła otrzymać tytuł po wcze-

śniejszym udokumentowaniu realizowa-
nych zajęć i inicjatyw w ruchu (scenariusze, 
zdjęcia lub wideo z zajęć).

W rezultacie pozytywnej weryfikacji i 
podjęciu decyzji przez MEN, szkoła z Prze-
ciszowa uzyskała tytuł Szkoły w Ruchu. Na 
dowód tego posiadamy certyfikat potwier-
dzający ten fakt.

Dokumentację z akcji można zobaczyć 
na stronie internetowej Zespołu Szkół Pod-
stawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie 
lub  facebook-u.

Szkoły lub przedszkola, które otrzyma-
ły tytuł można odszukać na mapie szkół: 
http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/
index.php/mapa-s

u.u.

Certyfikat dla szkoły z Przeciszowa

W trakcie inscenizacji Ratujmy Ziemię.
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aktualności

Pomimo niskiej temperatury, w ponie-
działkowy poranek 5 maja na Rynku Głów-
nym w Oświęcimiu było bardzo gorąco.  A to 
za sprawą uczniów z Przeciszowa - Podlesia, 
którzy wśród okrzyków radości i zachwytów 
uroczyście otworzyli (na zdjęciu) mobilne 
centrum nauki Planeta Energii dla miesz-
kańców Oświęcimia. Przecięcia wstęgi 
dokonał najmłodszy uczestnik programu 
- Karol Malinkiewicz. 

Po przekroczeniu bram miasteczka 
„planetowicze” otrzymali liczne gratulacje, 
dyplomy oraz nagrody. Miłe słowa skiero-
wali do nas między innymi: koordynator 
konkursu Marta Dankowska ,wójt gmi-
ny Przeciszów Bogdan Cuber, prezydent 
Oświęcimia Janusz Chwierut. Następnie, w 
towarzystwie profesora Volta i Energoludka 
wyruszyliśmy w energetyczną wyprawę po 
wiedzę o prądzie elektrycznym.

Wizyta Planety Energii w Oświęcimiu 
była nagrodą w zorganizowanym przez Gru-
pę Energa ogólnopolskim konkursie eduka-
cyjnym,  którego celem  jest propagowa-
nie wiedzy o energii elektrycznej i ekologii 
wśród najmłodszych. Uczniowie z Podlesia 
są zwycięzcami konkursu (o czym już infor-
mowały WGP), dzięki czemu mieszkańcy 

Oświęcimia i oko-
lic mogli poznać 
Planetę Energii.

Co to są i w jaki 
sposób przemiesz-
czają się ładunki 
elektryczne? Jak 
p ł y n i e  p r ą d  w 
przewodzie? W 
jaki sposób można 
wytworzyć ener-
gię elektryczną w 
dużych ilościach? 
Jak bezpiecznie i 
racjonalnie z niej 
korzystać? Odpo-
wiedzi na te i wie-
le innych pytań poznali ci wszyscy, którzy 
zechcieli wyruszyć w niezwykłą podróż do 
krainy prądu. W godzinach popołudnio-
wych w centrum nauki gościli mieszkańcy 
Oświęcimia, którzy aktywnie włączyli się do 
akcji „Sztafeta 10 miast” i walczyli o dodat-
kową nagrodę dla naszej szkoły.

Przez dwa dni wizyty w Oświęcimiu 
miasteczko odwiedziło niemal 2,6 tys. dzie-
ci i 900 dorosłych. Ogromnie cieszy nas, że 
zarówno najmłodsi, jak i starsi mieszkań-

Na Planecie Energii w Oświęcimiu

cy miasta tak chętnie uczyli się o energii 
elektrycznej. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
nam w osiągnięciu tego sukcesu: nauczy-
cielom, rodzicom i uczniom. Szczególnie 
serdeczne podziękowanie składamy wój-
towi gminy Przeciszów Bogdanowi Cube-
rowi, który  ufundował koszulki dla naszych 
uczniów, w związku z czym nasza miejsco-
wość była godnie reprezentowana.

Jolanta Chmura, Beata Frączek

Podczas XIX Mistrzostw Polski Oyama Karate w konkurencjach 
Kumite, które odbyły się w dniach od 12 do 13 kwietnia w Andrycho-
wie, uczennice z naszej gminy zajęły II i III miejsce! W prestiżowych 
zawodach wzięło udział aż 430 zawodników z 43 klubów z całej 
Polski. Ich organizatorem był Małopolski Klub Karate, a odbywały 
się one pod patronatem ambasady Japonii w Polsce, miasta i gmi-
ny Andrychów oraz Oyama Polskiej Federacji Karate.

Po emocjonujących walkach w kategorii Lekki Kontakt uczen-
nica Julia Chmura (na zdjęciu pierwsza z lewej), uczęszczająca do 
Szkoły Podstawowej w Przeciszowie - Podlesiu zajęła II miejsce, a 
Klaudia Zaczyńska ze szkoły w Piotrowicach wywalczyła III pozycję 
w swojej kategorii. Obie laureatki należą do Małopolskiego Klubu 
Karate Oddział w Zatorze.

- Gratulujemy zawodniczkom, rodzicom oraz gminie Przeciszów 
tak dobrze zapowiadających się sportowców. Liczymy na wsparcie ich 
wysiłków w kontynuowaniu kariery sportowej -  akcentują Tomasz 
Rajda i Jacek Zalewski, instruktorzy Oyama Karate.                

Najlepsza w Oyama Karate
Nasza lokalna drużyna LKS Przeciszovia, jeszcze nie tak dawno 

biegała po czteroligowych boiskach. Aktualnie zajmuje ostatnie 
miejsce w wadowickiej okręgówce i walczy o utrzymanie.

Sezon 2013/14 Przeciszovia rozpoczęła fatalną jesienną run-
dą, której żniwo widać właśnie teraz w ligowej tabeli. Po wiosen-
nej  zmianie trenera, został nim Krzysztof Barcik na dwa tygodnie 
przed rozpoczęciem ligi, gra drużyny stoi już na zupełnie innym 
poziomie w porównaniu z jesienią. Doświadczony trener, pozy-
skując dwóch nowych graczy, zmienił nieco ustawienie drużyny 
i to zaowocowało. 

Rundę wiosenną Przeciszovia rozpoczęła od zwycięstwa i mimo 
tego, że później wyniki nie były już tak dobre, dało się zaobser-
wować w grze naszych zawodników dużą zmianę. Przegrane nie 
były tak dotkliwe jak na jesień. Przeciszovia po dobrych meczach 
przegrywała zaledwie jedną lub dwoma bramkami. Kilka dobrych 
spotkań z drużynami z „czuba” a także remisy świadczą o progre-
sie. Mimo tego, iż wyniki pozostawiają wiele do życzenia należy 
obiektywnie dostrzec również pozytywy w grze naszej drużyny. 

Nawet jeżeli spełni się czarny scenariusz, a więc spadek do A 
klasy nie należy załamywać rąk. Już nie raz Nasza drużyna poka-
zała, że potrafi awansować, a po chudych latach przyjdą i te tłu-
ste. Tym bardziej że Przeciszovia to młoda drużyna, w skład któ-
rej wchodzą juniorzy, młodzicy a średnia wieku nie przekracza 24 
lat. Teraz  działacze zapowiadają wzmocnienia, a obecny trener 
mając pomysł na drużynę,  prawdopodobnie również zostanie 
dalej budować Przeciszovię !

Z uwagi na wizerunek klubu, po dłuższej przerwie nastąpiła 
reaktywacja strony internetowej LKS PRZECISZOVIA. Zapraszamy!

Szczegóły- http://lksprzeciszovia.futbolowo.pl/
Piotr Tobiczyk

Co z Przeciszovią?
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Kolejny słaby sezon zanotowali piłka-
rze Przeciszovii, którzy zdobywając ledwie 
7 punktów, zajęli ostatnie miejsce w Kla-
sie Okręgowej. Tym samym po dziesięciu 
latach gry na szczeblu V i IV ligi, wracają 
do klasy A.

Siedem punktów i bilans bramkowy 22 
:117 to zdecydowanie za mało by utrzymać 
się w V lidze. Co prawda już przed sezonem 
mówiło się, że nasz zespół jest murowanym 
kandydatem do spadku, jednak kibice po 
cichu liczyli, że uda się utrzymać ligowy byt. 
Niestety już runda jesienna była bezlitosna, 
dla naszych zawodników. Tylko dwa remisy, 
co znaczyło że przedsezonowe dywagacje, 
zaczęły nabierać realnych kształtów.

Wiosną zarząd próbował jeszcze rato-
wać klub doraźnymi środkami. W przerwie 
zimowej Michała Marka, na ławce trener-
skiej zastąpił Krzysztof Barcik. Ponadto skład 
zasilił jeszcze były zawodnik oświęcimskiej 
Unii Tomasz Dzidecki. Jak się później okaza-
ło te zabiegi na niewiele się zdały, bowiem 
wiosną zespół z Podlesia swój bilans popra-
wił tylko o jedno zwycięstwo.

Już za ponad miesiąc rozpoczynają się 
nowe rozgrywki. Nasz zespół przystąpi do 
niego z nowymi nadziejami. Kto wie być 
może przeciszowianom uda się powtórzyć 
sukces sprzed 10 lat i po rocznym pobycie w 
A klasie, powrócą w szeregi piątoligowców?

Bartłomiej B. Kasperczyk

Przeciszovia wraca do Klasy A

Droga naszej zawodniczki do finałów 
Mistrzostw Polski LZS w Ostródzie wio-
dła m.in. przez Oświęcim i Radocze. Już 
w pierwszym turnieju Rejonowym LZS w  
Oświęcimiu udowodniła, że jest w bar-
dzo wysokiej dyspozycji. W zdominowa-
nej przez zawodników z Piotrowic w finale 
pokonała m.in. swoją koleżankę klubową 
Agatę Ortman. Warto dodać, że przepustkę 
do finału wojewódzkiego wywalczył także 
Przemysław Foksiński.

W Radoczy Zuzia grała jak z nut kolejno 
deklasując swoje rywali - zwycięstwo Zuzi 
jest uwieńczeniem ciężkiej pracy jaką wyko-
nała w tym sezonie – mówił zaraz po zakoń-
czeniu turnieju trener Krzysztof Żebro - 

Zuza Staszczak 9. tenisistką w Polsce!
Zuzanna Staszczak zajęła 9 miejsce w Mistrzostwach Polski LZS w Tenisie Stołowym. 

Jest to jej najlepszy wynik w rozpoczynającej się dopiero przygodzie z tą dyscypliną sportu.

mamy nadzie-
j e  n a  d o b r y 
występ również 
n a  M i s t r z o -
stwach Polski, 
k t ó r e  j u ż  z a 
tydzień zaczną 
s i ę  w  O s t r ó -
dzie – dodał 
s z k o l e n i o -
wiec Zuzanny 
Staszczak.

N i e s t e t y 
nasza zawod-
niczka na fina-
ł y  m u s i a ł a 
pojechać już 
sama, bowiem 
Przemek Fok-
siński na tur-
nieju w Rado-

czy uplasował się tuż za podium, a to nie 
dało mu biletu do Ostródy. To jednak nie 
przeszkodziło jej w dobrym występie w 
Mistrzostwach Polski i po kilku dobrych 
pojedynkach zajęła 9. miejsce -  Mimo że 
były to pierwsze zawody tak dużej rangi dla 
Zuzi, mimo że nie była rozstawiona i trafiła 
na mocniejsze rywalki, pokazała swoją deter-
minację, opanowanie i bardzo dobry poziom 
sportowy. To wszystko złożyło się na tak 
spektakularny wynik – komentował Krzysz-
tof Żebro - Doskonałe uwieńczenie sezonu, 
teraz czas na przygotowania do kolejnego – 
zakończył nie kryjąc optymizmu.

Bartłomiej B. Kasperczyk

Wyniki tenisistów stołowych LKS Olmex 
Piotrowice:

9 marca III Wojewódzki Turniej Klasyfi-
kacyjny Młodzików w Zakliczynie:

- 9. miejsce Zuzanna Staszczak kat. 
młodziczek

- 17. miejsce Agata Ortman   kat. 
młodziczek

- Przemysław Foksiński i Patryk Antecki 
poza pierwszą trzydziestką. kat. młodzików

12 marca finał wojewódzki Memoriału 
im. Andrzeja Grubby

- 5. miejsce drużyny LKS Olmex Piotro-
wice w składzie: Zuzanna Staszczak, Prze-
mysław Foksiński, Patryk Antecki)

W turnieju uczestniczyło 16 drużyn
15 marca Turniej Rejonowy LZS w 

Oświęcimiu
- 1. miejsce Zuzanna Staszczak  kat. 

młodzików
- 2.  miejsce Agata Or tman  k at. 

młodziczek
- 1. miejsce Przemysław Foksiński  kat. 

młodziczek
- 3. miejsce Sebastian Szatan  kat. 

młodzików
- 5 .  miejsce Patr yk Anteck i  k at . 

młodzików
16 marca III Wojewódzki Turniej Klasy-

fikacyjny Kadetów w Krakowie:
- 25. miejsce Agata Ortman  kat. kadetek
- 29. miejsce Zuzanna Staszczak kat. 

kadetek
- 65. miejsce Przemysław Foksiński kat. 

kadetów
Drużynowe Igrzyska Młodzieży Szkol-

nej w Choczni - etap rejonowy:
- 1. miejsce drużyna dziewcząt w skła-

dzie: Zuzanna Staszczak i Agata Ortman  
kat. młodziczek

- 3. miejsce drużyna chłopców w skła-
dzie: Przemysław Foksiński i Patryk Antecki 
kat. młodzików

XII Otwarte Mistrzostwa Powiatu 
Pszczyńskiego:

- 1. miejsce Zuzanna Staszczak kat. 
młodziczek

-  3 .  miejsce  Agata  Or tman k at . 
młodziczek

- 2. miejsce Przemysław Foksiński kat. 
młodzików

- 9 .  miejsce Patr yk Anteck i  k at . 
młodzików

III Liga 
- 11. miejsce LKS Olmex Piotrowice kat. 

seniorów.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie zakończyła reali-
zację projektu pn. „Wydanie mapy turystycznej gminy Przeciszów 
z informatorem turystyczno – krajoznawczym”, który został zre-
alizowany w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 
Dolina Karpia.

Celem projekty była promocja walorów przyrodniczo – kulturo-
wych i turystycznych na obszarze objętym Lokalną Strategią Roz-
woju obszaru „Dolina Karpia”.

GBP w Przeciszowie

Wydano mapę Przeciszowa

2

PRAWO NA CO DZIEŃ

Kronika policyjna

kroniki

Dopiero niedawno posłowie zafundo-
wali nam tolerancje dla kierowców prze-
kraczających prędkość wielkości + 10km/h 
od dopuszczalnej, którzy nie byli karani, 
pomimo popełnienia wykroczenia niedo-
stosowania się do obowiązującej na danym 
odcinku drogi prędkości, a już następują 
zmiany.

Przykładowo w terenie zabudowanym 
dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h, 
przy czym  karalność kierowcy następu-
je dopiero po przekroczeniu prędkości 
60 km/h. W praktyce więc zdecydowana 
większość kierujących nie stosowała się 
do obowiązującego ograniczenia, wiedząc, 
że uniknie kary. To samo dotyczyło innych 
prędkości np. przy ograniczeniu 70, 100 czy 
więcej km/h można na dzień dzisiejszy bez-
karnie przekraczać tę prędkość o 10 km/h. 

Wszystko wskazuje na to, że niebawem 
ulegnie to zmianie i karane może być prze-
kroczenie dozwolonej prędkości o 1 km/h. 

Całkowite zniesienie bezkarnego przekra-
czania prędkości oznaczałoby, że teore-
tycznie mandat otrzymaliby ci kierujący, 
którzy pojadą o 1 km/h szybciej niż jest to 
dozwolone. Wydaje się, że dziesięcio-kilo-
metrowa tolerancja była błędem i rząd chce 
teraz to naprawić.

Ponadto jak podaje Polska Agencja 
Prasowa przyjęty już jest przez rząd pro-
jekt zmian dotyczący walki z nietrzeźwymi 
kierującymi, którzy będą mieć instalowane 
blokady alkoholowe w samochodach, jeże-
li zostaną skazani za jazdę pod wpływem 
alkoholu. Przewiduje się też dożywotni 
zakaz prowadzenia pojazdów w przypad-
ku kolejnego skazania za jazdę pod wpły-
wem alkoholu.

Projekt zakłada również nawiązki i inne 
świadczenia pieniężne na rzecz poszkodo-
wanych. I tak za jazdę pod wpływem alko-
holu byłoby to 5 tys. zł na fundusz pomocy 
pokrzywdzonym, a dla recydywistów oraz 

pozostałych odpowiadających na pod-
stawie zaostrzonych kryteriów, nawiązka 
wynosiłaby co najmniej 10 tys. zł.

Jan Kajdas

Zmiany w przepisach drogowych

15 kwietnia - w ręce policjantów wpadł przeciszowianin, który 
na ul. Topolowej w Przeciszowie po pijanemu kierował samocho-
dem fiat panda.

10 maja - mieszkaniec Piotrowic zgłosił, że został usunięty znak 
graniczny, usadowiony przez geodetę podczas rozgraniczenia. Za 
taki czyn grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

27 maja - na ul. Okrężnej zatrzymano mężczyznę, który będąc 
w stanie upojenia alkoholowego, jechał na rowerze. Z uwagi na 
to, iż ten zabroniony czyn powtarzał on w przeszłości, odpowie 
dodatkowo za złamanie zakazu sądowego kierowana rowerami.

7 czerwca - na ul. Podlesie zatrzymano mieszkańca Przeciszo-
wa, który w samochodzie m-ki mazda przewoził skradzione karpie 
z terenu gospodarstwa rybackiego Przyręb. Jak ustalono kradzieży 
dokonał z innymi osobami siecią typu wonton, którą zabezpieczo-
no. W tej chwili wezwania na policję mogą spodziewać się pase-
rzy, którzy kupili ryby od zatrzymanego. Dodajmy, że sprawca kilka 
miesięcy temu był już zatrzymany za taki sam czyn.

7 czerwca - na ul. Bukowieckiej w Piotrowicach zatrzymano 
mężczyznę, który w stanie nietrzeźwości kierował motorowerem. 
Sprawca dodatkowo odpowie za nie stosowanie się do zakazu sądo-
wego kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi, ponieważ 
jakiś czas temu został zatrzymany podczas kierowania po pijane-
mu samochodem.

11 czerwca - ujawniono włamanie do pomieszczeń Klubu Eme-
rytów i Rencistów w budynku Domu Kultury w Przeciszowie. Nie-
znani w tej chwili sprawcy wyłamali drzwi i skradli sprzęt w postaci 
wieży radiowej z głośnikami oraz kolumnę głośnikową. W sprawie 
tej zatorscy kryminalni proszą o informacje mogące przyczynić się 
do wykrycia sprawców i gwarantują anonimowość.

28 czerwca około godziny 11.30 w Przeciszowie, na ul. Krakow-
skiej doszło do kolizji drogowej, w której jak ustalili policjanci 32 
– letni mieszkaniec Zatora, kierując samochodem marki BMW, zje-
chał z jezdni, uderzył w barierę energochłonną i wjechał do przy-
drożnego rowu. Pojazdem podróżowały cztery osoby, w tym dwoje 
dzieci prawidłowo zapiętych w fotelikach. W związku z tym, że nikt 
nie doznał obrażeń ciała zdarzenie zostało zakwalifikowane jako 
kolizja zakończona mandatem i punktami karnymi.

KRONPOL
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W piątek, 16 maja o godz. 14 wójt gminy Przeciszów wprowadził 
pogotowie przeciwpowodziowe. Wisła przekroczyła stan ostrze-
gawczy i miała wg wskazań 4,83 m. W obawie o niekorzystny roz-
wój wypadków gmina podjęła szereg działań, które miały zmini-
malizować ewentualne szkody poczynione przez niekontrolowany 
żywioł. Jednak na szczęście dla nas wszystkich woda okazała się 
łaskawa i deszcz w porę przestał padać.

Zgromadzono zapas piasku oraz worków. Strażacy z OSP kon-
trolowali Bachórz oraz jazy. Niebezpieczny Bachórz nie wylał, ponie-
waż przeprowadzono prace wzmacniające i poszerzające koryto 
rzeki w okolicach mostów na DK 44 oraz w pobliżu ulic Lipowej i 
Pagórkowej. 

Efektem było zwiększenie pojemności i niczym nie skrępowany 
przepływ wody. Ponadto przeniesiono kabel telefoniczny, który zlo-
kalizowano przy moście na ulicy Wąskiej. Wcześniej był on umiesz-
czony w rurze ochronnej koryta rzeki i piętrzył wodę. 

(ryt)

Padało, ale bez 
powodzi

2
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Marzec
1. Helena Grzywa  80 lat  Przeciszów

Kwiecień

1. Maria Kwadrans  68 lat  Przeciszów
2. Władysława Pogoda  84 lata Las
3. Jan Jaromin  54 lata  Piotrowice
4. Tadeusz Łakomy  50 lat  Przeciszów

Maj
1. Kazimierz Maluty  78 lat  Przeciszów
2. Stanisław Przystał  62 lata  Przeciszów
3. Jan Bratek  79 lat   Przeciszów
4. Anna Kania  60lat   Przeciszów
5. Marian Guzy  53 lata  Przeciszów
6. Aleksander Ptaszek  77 lat  Przeciszów 
7. Józefa Cygan  84 lata  Przeciszów

Czerwiec
1. Franciszek Kozak  92 lata  Przeciszów
2. Marian Guzy  53 lata  Przeciszów
3. Barbara Momot  55 lat  Piotrowice
4. Stanisław Hutny  71 lat  Przeciszów

Od kilku miesięcy na rynku urządzeń mobilnych można spo-
tkać aplikację, która bez jakichkolwiek kosztów dla użytkownika i 
samorządu informuje o sprawach najważniejszych dla gminy oraz 
ostrzega o niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych. Mowa o 
SIL24.pl, projekcie jedynym w skali kraju, stworzonym przez naszą 
lokalną firmę z Oświęcimia. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze 
sklepów internetowych Google Play oraz App Store i zainstalować 
na telefonie – smartfonie lub tablecie.

System Informacji Lokalnej to przedsięwzięcie realizowane 
przez osoby znające realia i potrzeby samorządu. System zapewnia 
przede wszystkim sprawny i szybki sposób komunikacji, który jest 
niezbędny w społeczeństwie doby globalnej informacji. 

Rzadko sięgamy do Internetu, szczególnie, gdy musimy prze-
glądać strony samorządowe różnej jakości i z konieczności prze-
szukiwać dziesiątki podstron, aby znaleźć interesującą nas infor-
mację. Wcale tak nie musi być; wystarczy SIL24.pl, który poda nam 
najważniejsze dla gminy dane. Nie bez znaczenia jest także inna 
funkcja aplikacji, a może nawet ważniejsza. Każdy z nas, posiadają-
cy już SIL24.pl będzie informowany o niebezpiecznych warunkach 
atmosferycznych, takich jak: silny wiatr, intensywne opady deszczu, 
śniegu, podnoszeniu się poziomu wód, itp. Informacja ta znajdzie 
się błyskawicznie na naszym smartfonie dzięki automatycznemu 
połączeniu z systemami IT rządowego IMiGW. Już w krótkim okre-
sie firma podpisze porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad, co przyczyni się do informowania w SIL24.pl 
o przebudowywanych drogach, objazdach, a także innych utrud-
nieniach na drogach krajowych.

Aplikacja oświęcimskiej firmy rozwija się z każdym dniem. 

Wszystkie gminy, których strony www spełniają minimalne wyma-
gania w zakresie otwartości przepływu danych z województwa 
małopolskiego i śląskiego już są w systemie SIL. Obecnie trwają 
przyłączenia samorządów gminnych, miejskich i powiatowych 
w województwie dolnośląskim. Według zapewnień, co miesiąc 
kolejne województwa z terenu całej Polski będą pojawiać się suk-
cesywnie w SIL24.pl.

Samorząd w sposób bezpłatny dla niego znajduje się w aplika-
cji. Wystarczy, że jego strona internetowa posiada kanał informa-
cyjny RSS i już… Jeśli gmina jest zainteresowana wersją komercyj-
ną i współpracą z firmą, wówczas otrzymuje ona dostęp do panelu 
administracyjnego, który umożliwia jej swobodne redagowanie 
informacji wraz z dodawaniem grafiki, zdjęć, miejsca lokalizacyj-
nego GPS itp. Ponadto za roczną opłatę gmina otrzymuje dodat-
kowo możliwość propagowania komunikatów z centrów zarządza-
nia kryzysowego. Ma to olbrzymie znaczenie w sytuacjach klęski 
żywiołowej, katastrofach, tak bardzo niebezpiecznych dla lokalnej 
społeczności.

Każdy z nas, kto pobierze aplikację na smartfon korzysta z niej 
bezpłatnie. Jeśli będziemy zainteresowani wersją Premium, to za 
symboliczną opłatą uzyskamy dodatkowo możliwość automa-
tycznego dostosowania SIL24.pl do naszej lokalizacji i odbierania 
powiadomień jednocześnie z wielu gmin. Nie musimy już myśleć 
o wyborze danej gminy, gdy się przemieszczamy, dzieje się to bez 
naszego udziału.

Firma zachęca do pobrania aplikacji (ze sklepu swojego opera-
tora) i śledzenia komunikatów, bo wkrótce zamierza ogłosić kon-
kurs z nagrodami dla użytkowników.                  

SIL24.pl informuje i ostrzega
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2Festyn w Piotrowicach

Majowe Śpiewanie 2014
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