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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

składamy wiosenne życzenia,

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,

rodzinach i domach zagościła radość,

spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia

Bogdan Cuber, Wójt Gminy Przeciszów

Anna Momot, Przewodnicząca Rady Gminy 

Przeciszów

Radni Gminy Przeciszów

oraz

Redakcja „Wieści Gminy Przeciszów”
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Gminne inwestycje
Nasza gmina złożyła wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego w Krakowie o dofinanso-
wanie remontu drogi rolniczej, dojazdowej 
do pól, ul. Jazowej w ramach działania „Pod-
stawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt tego 
przedsięwzięcia to ok. 200 tys. zł, przy czym 
połowę z tej kwoty gmina może pozyskać 
dzięki dotacji z województwa.

n n n

Gmina ogłosiła przetarg na remont ulicy 
Długiej w Przeciszowie. Zaplanowano kolej-
ny etap zadania polegający na przebudowie 
odcinka drogi od ulicy Stara Droga do 
budynku przy ul. Długiej 296. Koszt zadania 
to kwota 1 mln 700 tys. Przyszłe prace będą 
dotyczyć wymiana podbudowy, nawierzch-
ni, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz 
chodnika.

n n n

Gmina Przeciszów opracowuje wniosek 
w ramach Doliny Karpia, obejmujący Pro-
gram Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 
2014-2020, którego celem będzie budowa 
infrastruktury rekreacyjnej na terenach spor-
towych LKS Przeciszovia w Przeciszowie. 
Wartość projektu to ok. 270 tys. zł.

n n n

Władze naszej gminy podpisały w Spyt-
kowicach porozumienie z gminami: Zator, 
Spytkowice i Brzeźnica dotyczące opraco-
wania planu zrównoważonej mobilności, 
który jest niezbędny do podjęcia starań o 
uruchomienie pasażerskiego transportu 
kolejowego w oparciu o szybką kolej aglo-
meracyjną na trasie Kraków – Oświęcim. 
Koszt opracowania planu to kwota ok. 13 

tys. zł. W tym miejscu warto przypomnieć, 
iż w ubiegłym roku w Skawinie podpisano 
wspólne porozumienie gmin: Przeciszów, 
Spytkowice, Brzeźnica, Skawina, Zator, 
Kalwaria Zebrzydowska z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Małopolskiego 
w Krakowie, dotyczące uruchomienia szyb-
kiej kolei aglomeracyjnej. Wynika z niego, 
iż w perspektywie kilku lat może pojawić 
się połączenie kolejowe na trasie m.in. z 
Oświęcimia do Krakowa. Jednym z wymo-
gów porozumienia jest wykonanie przez 
gminy planów zrównoważonej mobilności, 
których ważnym elementem jest ankieta, 
przeprowadzona wśród mieszkańców gmin 
na temat konieczności organizacji pasażer-
skich połączeń kolejowych do Krakowa. 

- Zrealizujemy ten plan w poszczególnych 
gminach i automatycznie będziemy chcieli, 
aby Urząd Marszałkowski w Krakowie wywią-
zał się ze swoich zobowiązań, czyli uruchomił 
szybką kolej aglomeracyjną – tłumaczy Bog-
dan Cuber, wójt gminy Przeciszów.

n n n

Gmina Przeciszów przygotowuje wnio-
sek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Krakowie, dotyczący wymiany 
starych kotłów węglowych na wysokospraw-
ne kotły węglowe, spełniające kryteria Eko-
projektu lub na kotły gazowe, czy też piece 
elektryczne. Gmina może uzyskać do 250 
tys. zł dofinansowania. W budżecie na to 
zadanie zaplanowano 70 tys. zł.

n n n

Nasza gmina wraz z czterdziestoma 
innymi gminami województwa małopol-
skiego złożyła wniosek o dofinansowanie w 
ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, przedsięwzięcia pn. „Partnerski 
program budowy instalacji odnawialnych 
źródeł energii dla gmin województwa 
małopolskiego”. W efekcie możemy uzy-
skać dofinansowanie w kwocie ok. 360 tys. 
zł. na zakup i instalację w gospodarstwach 
domowych pomp ciepła, jak i kolektorów 
słonecznych.       (ryt)

Po wielu latach starań Urzędu Gminy w 
Przeciszowie udało się doprowadzić do 
wyburzenia niezamieszkałego budynku 
mieszkalnego, położonego w Przeci-
szowie przy ul. Krętej 1. Budynek był w 
złym stanie technicznym i zagrażał bez-
pieczeństwu ludzi a przede wszystkim 
uczniów, którzy przechodzili koło niego 
w drodze do szkoły.

Problem został zgłoszony na sesji Rady 
Gminy Przeciszów w 2012 roku. Wójt podjął 
stosowne działania, wysyłając 12 marca 
2012 roku pismo do Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu. 
Przesłano także tam kolejne dwa pisma 

Budynek już nie zagraża
datowane na 15 kwietnia 2014 r. i 30 czerwca 
2015 r. Wielokrotnie temat ten omawiano 
telefonicznie z przedstawicielami PINB w 
Oświęcimiu oraz podczas spotkania w Pio-
trowicach na ulicy Bukowieckiej, w trakcie 
usuwania zniszczonego dachu na jednym z 
budynków. W końcu PINB w Oświęcimiu zor-
ganizował w tej sprawie spotkanie w terenie, 
w wyniku którego wydał 14 grudnia 2017 
roku decyzję o nakazie rozbiórki obiektu 
przy ul. Krótkiej 1.

W chwili obecnej problematycznego 
budynku już nie ma, trwa porządkowanie 
terenu.

Sygnotariusze podpisanego porozumienia w sprawie utworzenia szybkiej kolei aglome-
racyjnej.
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Włodarze naszej gminy odwiedzili 19 
grudnia 2017 roku najstarszych miesz-
kańców gminy, którzy ukończyli 95 i 
więcej lat życia.

Tak pięknego wieku doczekali: Józefa 
Cygan, Zofia Klimczyk, Zofia Fuczek i Józef 

Składali życzenia seniorom
Pokrzyk. Z okazji zbliżających się świąt 
przedstawiciele władz złożyli mieszkańcom 
i rodzinie bożonarodzeniowe życzenia 
oraz dużo zdrowia i wielu radosnych chwil 
spędzonych wśród domowników w nadcho-
dzącym Nowym Roku. Do życzeń dołączono 
słodkie upominki pod choinkę.

Włodarze gminy Przeciszów podczas składania życzeń Zofii Klimczyk.

Od 26 lutego do 2 marca uczniowie 
trzecich klas szkół z terenu naszej gmi-
ny mogli skorzystać z programu nauki 
jazdy na nartach pn. „Jeżdżę z głową”. 
Tym razem z możliwości rozpoczęcia 
swojej przygody z nartami skorzystało 
84. trzecioklasistów. Jak co roku program 
realizowany był formie Białej Szkoły 
w dobrze znanym starszym uczniom, 
ośrodku narciarskim Małe Ciche, leżącym 
niedaleko Poronina. Program mógł się 
odbyć dzięki zaangażowaniu, a także 
finansowemu wsparciu przekazanemu 
przez gminę Przeciszów.

Mimo bardzo zimowej aury i temperatur 
dochodzących do -25 ºC nasi uczniowie 
dzielnie podołali zadaniu i wszyscy bez 
wyjątku nauczyli się podstaw jazdy na 
nartach, jak również nabyli wiedzę o bez-
piecznym korzystaniu ze stoków i wyciągów 
narciarskich.

Szkoleniu jak zwykle towarzyszyła dobra 
zabawa, uśmiech oraz pozytywna atmosfe-
ra. Uczniowie po zakończeniu Białej Szkoły 
zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami 
i w znakomitych nastrojach powrócili do 
domów rodzinnych.

Program „Jeżdżę z głową” po raz trzeci z 
kolei został wdrożony dzięki pomocy finan-
sowej gminy Przeciszów, a także po raz trzeci 
firmą realizującą szkolenie narciarskie była 
Szkoła Narciarstwa i Tenisa Multisports.

Na Białej Szkole

Zima ma swoich miłośników i to wła-
śnie dzięki nim Rodzinny Kulig zapisuje 
się po raz siódmy na kartach historii.

28 stycznia w niedzielny poranek spod 
Domu Kultury w Przeciszowie 85-uczestni-
ków (uczniowie, rodzice, przyjaciele szkoły i 
sympatycy zimowego szaleństwa) wyruszyli 
na kulig.  Tym razem droga prowadziła po raz 
drugi do Bukowiny Tatrzańskiej, a zimowa 
sanna wiodła przez urokliwe zakątki tej miej-
scowości, gdzie roztaczały się przepiękne 
widoki na Tatry.

Kulig, pieczenie kiełbasek, biesiada 
w karczmie, wojna na śnieżki, zjazdy na 
nartach, jabłuszkach, lepienie bałwana to 
całodniowy plan wyjazdu, który został w 
całości zrealizowany.

Ilość osób i uśmiechnięte twarze świadczą 
o udanym wyjeździe.

km

VII Kulig 
Rodzinny

Sprawozdanie finansowe za 2017 r. 
Komitetu Odnowy Pomników i Kapliczek 
Przydrożnych w Przeciszowie.

W roku 2017 dysponowaliśmy fundusza-
mi, które pozostały ze zbiórki 2016r.

Stan konta 01.01.2017 - 7013,34 zł

renowacja pomników – 6100,00 zł

koszty administracyjne - 79,50 zł

Stan konta 31.12.2017 – 333,84 zł.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i 
informujemy, że planujemy zbiórkę w 2018 
roku.

Za komitet
W. Kozub, M. Wilczak

Finanse 
komitetu

10 marca odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze Koła Gospodyń 
Wiejskich połączone z Dniem Kobiet. Po 
przedstawieniu i przyjęciu sprawozdań 
przeprowadzono głosowanie, w wyniku 
którego skład zarządu KGW nie uległ 
zmianie.

Po zebraniu sprawozdawczym zespół 
Same Swoje przedstawił krótki program 
artystyczny z okazji Dnia Kobiet dla wszyst-
kich przybyłych na spotkanie.

Dzień Kobiet
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Konkurs Plastyczny na Kartkę Wiel-
kanocną, zorganizowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Przeciszowie 
został rozstrzygnięty. Wszystkie prace 
zasługiwały na wyróżnienie i uznanie, 
niestety jury musiało zdecydować i 
wybrać prace najlepsze z najlepszych.

Komisja w składzie: Magdalena Klęczar, 
Anna Kozieł i Wiesław Twardowski spośród 
wszystkich złożonych prac po długich i 
burzliwych dyskusjach 22 marca przyznało 
nagrody i wyróżnienia.

Ze względu na różnorodność prac pod-
czas oceny zwracano szczególnie uwagę 
na: staranność wykonania pracy, estetykę 
wykonania pracy, różnorodność technik 
wykonanej pracy, samodzielność dostoso-
waną do wieku uczestnika, pomysłowość, 
oryginalność.

W tym roku nagrody otrzymują:

I kategoria przedszkole:

I miejsce Hania Piegza

wyróżnienia: Izabela Gliniak, Maria 
Banach

II kategoria szkoły podstawowe kl. I-III

I miejsce Laura Kalisz

II miejsce Paulina Jędrysik

III miejsce Zuzanna Sporysz 

wyróżnienia: Kacper Tatar, Bartosz Matla, 
Nadia Bernaś

III kategoria szkoły podstawowe kl. IV 
- VI

I miejsce Katarzyna Hałat

II miejsce Mikołaj Malinkiewicz 

III miejsce Magdalena Stachura

wyróżnienia: Wiktoria Jurczyk, Zuzanna 
Kała

IV kategoria szkoła podstawowa kl. VII i 
szkoły gimnazjalne kl. II, III

I miejsce Aleksandra Piętka 

wyróżnienia: Anita Kwadrans.

Uczestnikom oraz laureatom konkursu 
serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac 
w Domu Kultury w Przeciszowie.

GBP

Znamy laureatów konkursu!

Opuszczony budynek przy ulicy Pod-
lesie w Przeciszowie, będący własnością 
PKP S.A. i znajdujący się w pobliżu prze-
jazdu kolejowego, palił się w nocy 8 mar-
ca. W wyniku pożaru zostało zniszczone 
wnętrze budynku, a także poważnemu 
uszkodzeniu uległ jego dach. Na szczę-
ście nikt nie znajdował się w środku, choć 
odnaleziono ślady bytowania w postaci 
rozłożonych na podłodze materaców 
oraz łóżek.

- Pełniąc obowiązki dyżurnego na stano-
wisku kierowania komendanta powiatowego 
zadysponowałem cztery zastępy, trzy z JRG w 
Oświęcimiu a jeden z OSP Przeciszów. Zastępy 
dotarły do miejsca zdarzenia w krótkim czasie, 
ale niestety zastały cały już budynek objęty 
pożarem. Obiekt o konstrukcji murowanej z 
drewnianymi stropami był sporym utrudnie-
niem, ponieważ ratownicy nie mogli działać 
od środka. Gaszenie pożaru trwało prawie 
do godz. 1:00 w nocy. Strażacy przeszukali 
pomieszczenia po ugaszeniu pożaru i na 

szczęście nikogo nie znaleźli. Na chwilę obecną 
całe wnętrze budynku zostało spalone, stropy 
drewniane rozleciały się i część dachu, może 

Pożar przy ulicy Podlesie

nawet połowa uległa spaleniu – tłumaczył str. 
asp. Paweł Stokłosa, dyżurny operacyjny PSP 
w Oświęcimiu.    (ryt)

Ten budynek palił się dwukrotnie. Pierwszy raz w roku 2010.
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Wywiad z Piotrem Frączkiem, prezesem LKS Piotrowice w Piotrowicach

- Skąd u Pana to zainteresowanie 
sportem, które przerodziło się w pasję i 
dlaczego właśnie piłka nożna?

To moje zainteresowanie bierze swój 
początek z telewizji i ze szkoły podstawowej. 
Wtedy nauczyciel wychowania fizycznego 
Bogdan Cuber, obecny wójt, prowadził zaję-
cia Szkolnego Klubu Sportowego. Głownie 
graliśmy w piłkę nożną i tak się zaczęło. Po 
pewnym czasie ponownie otwarto drużynę 
trampkarzy i większość chłopców zapisała 
się do niej, wśród nich byłem i ja. Wówczas 
miałem 13 lat, a był to 1999 rok. Jako tramp-
karz zdobyłem z drużyną wicemistrzostwo 
Małopolski i był to dotychczas największy 
sukces, wywalczony w barwach LKS-u 
Piotrowice.

- A co było dalej? Jak wyglądała Pana 
kariera sportowa?

Grałem w drużynie juniorów i jako 
16-latek zostałem powołany do pierwszej 
drużyny, której udało się awansować do A 
klasy. Będąc juniorem cieszyło mnie to, że 
mogłem zagrać ze starszymi kolegami. Gdy 
grałem jako junior sukcesem było na pew-
no wywalczenie po raz pierwszy w historii 
klubu awansu do okręgówki. Obecnie gram 
jako senior. Siedem lat temu spadliśmy do 
B Klasy, a w zeszłym roku udało się nam 
wywalczyć powrót do A klasy.

- Pana pasja do piłki nożnej pojawi-
ła się, gdy był Pan jeszcze dzieckiem. 
Jednak dlaczego właśnie piłka nożna? 
Dlaczego ona tak Pana przyciąga?

Miałem okazję oglądać w telewizji piłkę 
nożną, podobała mi się rywalizacja, były 
mecze drużyn, kibicowaliśmy. To wszystko 
fascynowało. Najpierw z bratem chodziliśmy 
na mecze, a potem tata się wciągnął i tak już 
zostało. Piłka mnie cieszy. Do tej pory utrzy-
muję dobrą kondycję i trenuję. Można prze-
cież połączyć przyjemne z pożytecznym.

- Doszło do zmiany trenera drużyny. 
W jakich okolicznościach się to odbyło? 
Jaka była tego przyczyna i co dalej z 
drużyną?

Przyczyna może być jasna i oczywista 
– pierwsze cztery mecze bez wygranej. 
Problemem był również brak transferów 
po awansie do A klasy. Trener naciskał na 
transfery, ale niestety nikt nie chciał do nas 
przyjść. Graliśmy zawodnikami, których mie-

liśmy, a wyniki były takie jak każdy widział. 
Wszystko wskazuje na to, że trener miał 
rację i transfery były potrzebne. Graliśmy 
zawodnikami swoimi, którymi wywalczyli-
śmy awans. Wszyscy piłkarze byli praktycz-
nie z Piotrowic tylko dwóch chłopaków to 
przyjezdni.

- Trener Krzysztof Barcik odszedł 
według Pana z LKS Piotrowice, ponieważ 
nie było zwycięstw?

Nie było zwycięstw, a po porażkach była 
niefajna atmosfera.

- A jak obecnie wygląda sytuacja 
zespołu w tabeli?

Jesteśmy w połowie rundy na przedostat-
nim, bezpiecznym miejscu w tabeli.

- Jest nowy trener. Proszę powiedzieć 
kilka zdań na jego temat.

Jarosław Chowaniec to trener, który przy-
szedł do nas z LKS Przeciszovia. Nastąpiła 
wymiana, nasz stary szkoleniowiec poszedł 
do Przeciszowa, a stamtąd trafił do nas tre-
ner Chowaniec. Jak na razie jest ok. Trenuje 
piłkarzy od stycznia. Treningi są atrakcyjne i 
zaangażowani są wszyscy zawodnicy.

- Mówiliśmy o trenerze, który odszedł, 
ponieważ zabrakło transferów zawodni-
ków z innych klubów, a zespół grał nie za 
dobrze, a już na pewno bez zwycięstw. 
Czy teraz z nowym trenerem może dojść 
do transferów? Jak się Pan na to zapa-
truje?

Przyszedł nowy trener, ale nie graliśmy 
meczów ligowych. Jesteśmy otwarci na 
transfery, jednak zawodnik musi być kon-
kretny, choć oczywiście trzeba się liczyć z 
wydatkiem.

- Wobec tego, czy klub byłby w stanie 
ponieść koszty pozyskania dobrego 
zawodnika i płacić mu na tyle dobrze, aby 
został u nas na dłużej?

Pewnie, tak. Mamy już zawodnika z górnej 
półki, przyszedł w styczniu Mariusz Antecki 
z Osieka. Druga osoba to Paweł Żmuda z 
Poręby. Obaj zawodnicy trafili do klubu w 
styczniu. W perspektywie mamy jeszcze 
jeden lub dwa transfery. To mają być zawod-
nicy, którzy będą się wyróżniać.

- Czy może Pan zdradzić, kim oni są, co 
to za zawodnicy?

Nie chcę na razie nic mówić, zobaczymy 
co czas pokaże

- W planach są jeszcze nowe, może 
liczne transfery zawodników?

Nie planujemy zbyt wielkich roszad 
w zawodnikach. Tego zdania jest także 
trener. Zawsze jest tak, że jak przychodzi 
nowy trener, to pojawia się może dwóch, 

Piotr Frączek – prezes LKS Piotrowice, 
pełniący tę funkcję od 2013 roku. Pocho-
dzi z Piotrowic, gdzie się wychował, uczył i 
obecnie mieszka. Jest absolwentem PZ nr 
2 SMSiT w Oświęcimiu, gdzie uczęszczał 
do technikum, kończąc klasę o profilu 
elektrycznym. Kolejnym etapem jego 
edukacji była szkoła policealna górnicza. 
Po jej ukończeniu, czyli od roku 2007 pra-
cuje na KWK Ziemowit w Lędzinach. Jest 
czynnym zawodnikiem drużyny seniorów 
LKS Piotrowice, gra obecnie na pozycji 
obrońcy i na co dzień trenuje. Jest żonaty 
i ma dwie córeczki w wieku 3 i 4 lat. Jego 
zainteresowania to przede wszystkim 
piłka nożna, siatkówka i… stolarstwo. 
Wykonuje amatorsko drewniane sprzęty 
potrzebne w domu, takie jak ławki, czy 
huśtawki. Jego bracia Paweł i Maciek, któ-
ry jest od niego o 11 lat młodszy, również 
grają w drużynie seniorów. Z kolei siostra 
gra w siatkówkę. Tata jest oddanym kibi-
cem LKS Piotrowice.

Budujemy zespół na swoich 
zawodnikach
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trzech nowych zawodników. Co z tego, że 
ściągnę sześciu piłkarzy, a za pół roku oni 
odejdą. Drużyna w Piotrowicach ma się 
opierać na naszych zawodnikach plus ktoś 
do pomocy.

- Inaczej jest w LKS Przeciszovia…

To prawda, Przeciszów buduje drużynę na 
obcych zawodnikach. Moim zdaniem jest to 
nie do końca dobre.

- Wobec tego, który według Pana 
pomysł jest lepszy?

Wiele klubów upadło przez to, że mają 
obcych zawodników. Załóżmy, że chłopak 
gra dziś za dwie stówki, a potem powie, że 
zagra za cztery i co wtedy? Pewnie odejdzie. 
Niestety Przeciszovię spotkało coś takiego, 
jak spadła po tym, gdy zabrakło sponsora. 
Teraz jest następna Soła, gdzie Chwilówki 
się wycofały i zawodnicy odeszli oraz trener. 
Co wtedy, gdy nie mamy żadnego swojego 
zawodnika, a tu trzeba kimś grać? My mamy 
inną wizję. Budujemy zespół na swoich 
zawodnikach plus ewentualnie dwóch, 
trzech piłkarzy dojeżdżających, którzy się 
wyróżniają i są skuteczni. Drużynę mam i ona 
się nie rozpadnie, gdy nastąpi jakiś kryzys.

- Pomówmy o sukcesach, sięgnijmy 
pamięcią wstecz do historii klubu. 

Za mojej kadencji chyba możemy mówić 
o jednym dużym sukcesie, czyli o awansie 
seniorów do A klasy w ubiegłym roku. Może 
jeszcze warto wymienić I miejsce młodzików 
w 2015 roku w swojej grupie. Seniorzy prak-
tycznie od trzech lat byli w czołówce B klasy. 
Przeważnie zajmowaliśmy trzecie miejsce. 
Raz byliśmy na drugim miejscu, ale wtedy 
wchodziła tylko jedna drużyna. Przez trzy 
lata walczyliśmy o awans w lidze i to byli ci 
sami zawodnicy naszej drużyny, pochodzący 
z Piotrowic za wyjątkiem dwóch piłkarzy, 
który dojeżdżali. Ten awans miał miejsce 
po zmianie trenera, gdy przyszedł Krzysztof 
Barcik. Obecnie awansowaliśmy i jesteśmy w 
drugiej rundzie. Trzeba powalczyć o punkty. 
Drużyna za nami w tabeli ma tylko jeden 
punkt mniej. Dużej straty nie mamy, dwie 
drużyny przed nami mają po cztery punkty 
przewagi. Liczę, że się utrzymamy. Taki cel 
ma postawiony nowy trener i o takiej współ-
pracy z nami może mówić. Musi utrzymać 
nasz zespół w A klasie!

- Czy rozmawiał Pan z trenerem o tym 
sposobie utrzymania drużyny w A klasie? 
Jakieś pomysły?

Sami nakreśliliśmy nasz plan działania. 
Sparingi załatwiałem sam, bo trenera szu-
kaliśmy od listopada i jeszcze go wtedy nie 
było. Treningi trener prowadzi sam, ma to 
ustalone. Chcąc je urozmaicić zawodnicy 
byli na trampolinach. Bardzo fajna rzecz, ale 
trzeba mieć kondycję. Ten trening jest dobry 
dla zawodników i połączono go z ćwicze-
niem koordynacji i szybkości. Pierwszy raz 
coś takiego widziałem podczas festynu, po 
którym zostaliśmy zaproszeni na trening. 

Bardzo możliwe, że tego typu trening będzie 
kontynuowany.

- Reasumując, nakreślił Pan pewne 
perspektywy, które są raczej korzystne 
dla LKS-u?

Jestem tu lata i robię wszystko, aby klub 
rozwijał się jak najlepiej. Myślę, że mi się to 
udaje. W roku 2013, gdy przejmowałem klub 
było ciężko. Wtedy to stary prezes Andrzej 
Frączek zrezygnował i nikt nie chciał się 
zgodzić na objęcie jego miejsca. W końcu 
to ja zostałem wybrany prezesem, a Krzy-
siek Żebro objął stanowisko wiceprezesa. 
Wówczas kondycja klubu nie była najlepsza, 
graliśmy w B klasie, brakowało zawodników 
ale z biegiem czasu i z pomocą wójta, który 
dużo nam pomógł, udało się wyjść na prostą. 
Wraz z otwarciem nowego boiska mogliśmy 
się przenieść i to dużo dało. To przyciągało 
zawodników. Wówczas na treningi uczęsz-
czało wielu chłopaków.

- Może przypomnijmy jakie sekcje 
sportowe działają w ramach LKS-u?

W sekcji piłki nożnej działają cztery grupy 
wiekowe, czyli młodziki, trampkarze, junio-
rzy i seniorzy. W sekcji tenisa stołowego 
pierwsza drużyna gra w III lidze, druga w V 
lidze. Tam są młodziki, żaki i skrzaty, które 
zostały w ubiegłym roku utworzone. Kiedyś, 
przed laty była jeszcze sekcja piłki siatkowej, 
ale to przeszłość.

- Co jest najważniejsze dla LKS-u w 
Piotrowicach w Pana ocenie na tę chwilę? 
Czy obecne potrzeby klubu, również te 
finansowe są należycie zaspokajane?

Obecnie mamy wszystko to, do czego 
zmierzaliśmy. Mamy nową siedzibę, boisko 
i dobry sprzęt sportowy. Pozyskujemy 
pieniądze z dotacji, z programu Klub, finan-
sowanego z Ministerstwa Sportu. Już dwa 
razy otrzymaliśmy z tego programu środki 

i zakupiliśmy cztery nowe stoły do ping-
ponga, dresy, stroje, piłki.

- A jak się sprawa ma ze sponsorem. 
Czy klub posiada jakiegoś strategicznego 
sponsora?

W większości bazujemy na środkach 
pochodzących z gminy. Chodzimy z kalenda-
rzami, są również drobni sponsorzy, którzy 
nas wspierają finansowo. Dla tenisa stołowe-
go jest konkrety, duży sponsor, czyli firma 
Olmex. Drużyna piłkarska nie ma takiego 
sponsora, radzimy sobie z tym co mamy i to 
nam wystarcza, na bieżące potrzeby

- W tym roku klub obchodzi okrągły 
jubileusz. Czy są jakieś plany, aby go 
świętować i w uroczysty sposób uczcić?

Rzeczywiście. W tym roku obchodzimy 
jubileusz 50-lecia istnienia naszego klubu. 
W tamtym roku zorganizowaliśmy piknik 
rodzinny, który został bardzo wysoko oce-
niony i doceniony podczas tegorocznego 
Plebiscytu na Sportowca Roku. W pierwszym 
terminie pogada nam nie dopisała, było 
deszczowo i imprezę musieliśmy przenieść 
na kolejny tydzień. Ostatecznie piknik 
zorganizowaliśmy z początkiem września 
ubiegłego roku. Dużo pomogła nam Edyta 
Sanak. Fajnie wyszło, ludzie byli zadowoleni. 
Były konkurencje i inne atrakcje. Wszystko 
dla dzieci było bezpłatne. W tym roku na 
50-lecie klubu planujemy zorganizować z 
końcem lipca imprezę podobną do zeszło-
rocznego pikniku, ale chcemy dorzucić 
dodatkową atrakcję. Jednak o tym póki co 
nie chcę jeszcze mówić, nich będzie ona 
niespodzianką dla mieszkańców gminy i 
sympatyków klubu, ale już dziś serdecznie 
zapraszam!

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka

W sali OSP w Piotrowicach odbyło się 3 
marca zebranie sprawozdawcze, podsu-
mowujące działalność OSP w ubiegłym 
roku. W trakcie spotkania przedstawiono 
sprawozdania z działalności, finansów, 
komisji rewizyjnej, a także zaprezen-
towano plan działalności na 2018 rok. 
Przybyli na spotkanie strażacy poprzez 
głosowanie udzielili zarządowi OSP w 
Piotrowicach absolutorium za 2017 rok.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni 
goście, a wśród nich: dh Michał Curlej, 
członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP, dh Ryszard Piętka, wiceprezes Komisji 
Rewizyjnej Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, Robert Frączek, członek Zarzą-
du Oddziału Powiatowego OSP, Rafał Madej, 
komendant gminny Związku OSP, Michał 

Majkut, przedstawiciel PSP Oświęcim, Bog-
dan Cuber, wójt naszej gminy, Anna Momot, 
przewodnicząca Rady Gminy Przeciszów, 
Józef Puziak, prezes OSP Przeciszów, oraz 
radni gminni: Adam Madeja, Marek Trzaska, 
Józef Nowak, Dawid Nowak, a także członko-
wie OSP i młodzieżowa drużyna pożarnicza, 
działająca w OSP Piotrowice.

Tego samego dnia odbyło się także 
zebranie zarządu OSP Piotrowice, podczas 
którego ze swojej funkcji, wieloletniego 
naczelnika zrezygnował Janusz Zając. 
Zgodnie ze statutem OSP Piotrowice została 
podjęta uchwała, na mocy której na to sta-
nowisko powołano druha Marcina Knutel. 
Zarząd składa serdeczne podziękowania 
dla dha Janusza Zająca za wieloletnią pracę 
i zaangażowanie na rzecz OSP Piotrowice 
oraz mieszkańców gminy.  n

Strażacy podsumowali rok
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Ludowy Klub Sportowy powstał w 1968 
roku. W Komitecie założycielskim stowarzy-
szenia LKS Piotrowice byli: Aleksander Cie-
ślik, Andrzej Frączek, Jan Kasperek, Bogdan 
Cuber i Zbigniew Klimczyk. Od tego czasu 
pierwszym prezesem był Aleksander Cieślik, 
a następnie Andrzej Frączek, Piotr Frączek i 
Krzysztof Żebro.

Początkowo w Piotrowicach istniała tylko 
drużyna piłkarzy seniorów. Dopiero w roku 
1989 utworzono drużynę juniorów, a rok 
później trampkarzy.

W roku 2001 LKS Piotrowice wywalczyły 
po raz pierwszy w swojej historii awans do 
A Klasy. - Ten cel i to marzenie o awansie, na 
który wszyscy liczyliśmy po cichu stał się fak-
tem - powiedział Aleksander Cieślik, prezes 
LKS Piotrowice. To własna praca i starania w 
założonych grupach młodzieżowych zaowo-
cowały awansem. 

W drużynie, która wywalczyła awans grali 
tacy zawodnicy jak: Przemek Kubas, Tomasz 
Jasiński, Tomasz Kościelnik, Jarosław Wanat, 
Sylwester Cabaj, Ireneusz Miętka, Wojciech 
Frączek, Marcin Bielat, Tomasz Górecki, 
Dominik Figura, Krzysztof Krawczyk, Artur 
Płonka, Artur Cieślik, Dariusz Figura, Łukasz 
Kuśpik, Tomasz Cybula (trener).

W roku 1992 drużyna trampkarzy LKS 
Piotrowice zajęła III miejsce w zawodach 
wojewódzkich w Dankowicach. Był to bar-

dzo duży sukces, zważywszy na fakt, że 
trampkarze istnieli w Piotrowicach zaledwie 
od dwóch lat.

W 1999 roku ten sukces trampkarzy udało 
się poprawić. W Krakowie 29 maja na sta-
dionie Krakusa w Swoszowicach odbył się 
Wojewódzki Turniej „Piłkarska kadra czeka”, 
w którym trampkarze z LKS Piotrowice zdo-
byli II miejsce.

W drodze do tak wielkiego sukcesu mło-
dzi piłkarze wygrali najpierw turniej rejono-
wy, później powiatowy by w Swoszowicach 
zmierzyć się w turnieju małopolskim, gdzie 
udało się pokonać LKS Jadowniczankę 3:0, 
LKS Bobową 5:0, a w walce o I miejsce prze-
graliśmy z gospodarzem turnieju Krakusem 
3:0. Skład LKS Piotrowice: M. Bałys, R. Jurecki, 
Piotr Frączek, Paweł Frączek, Krzysztof Frą-
czek, M. Kozłowski, Ł. Kuwik, K. Kuwik, M. 
Kozak, Ł. Oczkoś, M. Nowak, D. Wardzina, P. 
Ratajczak, A. Gwóźdź, P. Szymonik, R. Kusak. 
Gościnnie zagrali: Dzidecki, Zajas, Tlałka.

Kolejne lata owocowały w sukcesy klubu 
z Piotrowic. W sezonie 2003/2004 drużyna 
juniorów wywalczyła historyczny awans 
do ligi okręgowej, a drużyna seniorów w 
tym samym czasie na półmetku rozgrywek 
zajmowała I miejsce w A Klasie.

W tym okresie nasza drużyna juniorów 
wygrała dwa turnieje im. Stópki, organizo-
wanym na obiekcie Soły Oświęcim. W 2011 

r. przyszło nam się zmierzyć ze spadkiem 
drużyny seniorów z A Klasy.

Nastały ciężkie czasy dla klubu w Piotro-
wicach i drużyna przez dwa lata była w roz-
sypce. Problemem było zebrać zawodników 
do gry w B Klasie. Jednak starania działaczy 
i trenerów pomogły odbudować drużynę 
na nowo. 

Po kilku latach zabiegów udało się w 2017 
roku ponownie awansować do oświęcim-
skiej A Klasy. Był to drugi wywalczony awans 
drużyny z Piotrowic.

Obecnie w klubie działają cztery sekcje 
piłki nożnej. Są to seniorzy, juniorzy, tramp-
karze, młodzicy z czego jesteśmy dumni.

W 2015 roku klub doczekał się otwarcia 
nowego boiska, tworząc infrastrukturę 
sportową, która znajduje się przy szkole w 
Piotrowicach.

Po wielu latach starań obecnego wójta 
Bogdana Cubera udało się stworzyć w 
Piotrowicach idealne miejsce do rozwoju 
sportu dla jego mieszkańców, za co obecny 
zarząd klubu składa serdeczne podzięko-
wanie wszystkim, którzy przyczynili się do 
stworzenia tego miejsca.

W latach 2016 i 2017 udało się zorgani-
zować na hali w Piotrowicach Turniej Miko-

Dzieje LKS Piotrowice
W ubiegłym wydaniu naszego czasopisma pisaliśmy o jubileuszu LKS Przeciszovii. Dziś przyszedł czas na LKS Piotrowice, 

klub obchodzący w tym roku okrągłe 50 lat istnienia. To także zobowiązuje do przybliżenia historii naszego ludowego 
klubu sportowego. Zatrzymajmy się więc na chwilę i przypomnijmy sobie, a może poznajmy dzieje i zmienne losy lubia-
nego przez wielu LKS Piotrowice.

Wspólne zdjęcie na zakończenie sezonu 2015/2016 zawodników z LKS Piotrowice, wraz z drużyną strażaków, oldboi i przyjaciół.

/
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Wolność moja koń-
czy się tam, gdzie 
zaczyna twoja.

Wolter

łajkowy, w którym wzięły udział okoliczne 
kluby.

We wrześniu 2017 klub przy pomocy gmi-
ny i okolicznych sponsorów zorganizował 
piknik rodzinny dla mieszkańców naszej 
gminy, który cieszył się wielkim zaintere-

sowaniem, zwłaszcza dzieci i młodzieży. 
Zabawa była przednia. A uśmiech dzieci 
był wielkim podziękowaniem za trud, który 
włożyliśmy w jego organizacje!

Początkowo boisko z siedzibą klubu 
znajdowało się przy rzece Bachórz, szatnie 
i pomieszczenia klubowe były w nienajlep-
szym stanie, ale z biegiem lat udało się je 

wyremontować dzięki sponsorowi, który 
dał materiał, a zawodnicy sami położyli 
płytki i pomalowali pomieszczenia klubo-
we. Dzięki temu warunki uległy znacznej 
poprawie. Obecnie boisko wraz z siedzibą 
klubu znajduje się przy Szkole Podstawowej 
w Piotrowicach.

Piotr Frączek

Koło Gospodyń Wiejskich w Piotro-
wicach zaprezentowało smakowite, 
przygotowane z pieczołowitością i w 
oparciu o sprawdzone receptury dania 
podczas jubileuszowych, X Prezentacji 
Regionalnych Potraw Wielkanocnych w 
Polance Wielkiej. W tym roku impreza, 
ciesząca się niesłabnącym zainteresowa-
niem nie tylko mieszkańców sąsiedniej 
gminy, odbyła się 18 marca w Gminnym 
Centrum Kultury. Przegląd organizowany 
przez powiat oświęcimski oraz gminę 
Polanka Wielka pod honorowym patro-
natem starosty Zbigniewa Starca i wójta 
Grzegorza Gałgana, daje możliwość 
ukazania kunsztu kucharskiego pań z kół 
gospodyń wiejskich.

W tym roku gminę Przeciszów repre-
zentowało podczas przeglądu w Polance 
Wielkiej KGW w Piotrowicach na czele z 
przewodniczącą Elżbietą Kozłowską. Nie-
stety wójt Bogdan Cuber nie mógł tego 
dnia przybyć na tą popularną imprezę, ale 
godnie był reprezentowany przez sołtysów 
Przeciszowa i Piotrowic.

Wśród osób, które przybyły tego nie-
dzielnego popołudnia, aby uczestniczyć 
w jubileuszowym przeglądzie, znaleźli się 
m.in. przedstawiciele powiatu na czele z 
Radosławem Włoszkiem, przewodniczącym 
Rady Powiatu w Oświęcimiu i Ewą Pawlusiak, 
etatowym członkiem Zarządu Powiatu w 
Oświęcimiu, a także senator Andrzej Pająk, 
burmistrzowie, wójtowie, radni powiatowi 
i duchowni. Obowiązki gospodarza pełnił 
wójt Polanki Wielkiej Grzegorz Gałgan.

Najważniejszymi osobami podczas prze-
glądu były panie z kół gospodyń wiejskich, 
które reprezentowały poszczególne gminy, 
a nawet sołectwa i eksponowały wspaniale 
wyglądające i jeszcze lepiej smakujące 
potrawy, serwowane podczas Wielkanocy. 
W Polance Wielkiej przedstawiały swoje 
produkty kulinarne koła gospodyń wiejskich 
z: Monowic, Włosienicy, Osieka, Łęk, Polanki 
Wielkiej, Piotrowic i Łowiczek.

Jeszcze przed prezentacją połączoną z 
degustacją potraw na stołach organizatorzy 
zapewnili wszystkim obecnym doznania 
artystyczne, jak i rozrywkę.

Przed publicznością wystąpił zespół 

śpiewaczy Kalina z Polanki Wielkiej, który 
zaśpiewał pod kierunkiem muzycznym Jaro-
sława Cieciaka. Jego prezentacja wokalna 
była wzbogacona o monologi, dotyczące 
wielkanocnych tradycji ludowych, często 
już zapomnianych.

Osoby, które przybyły tego popołudnia 
do Gminnego Centrum Kultury w Polance 
Wielkiej nie mogły narzekać na brak roz-
rywki, o którą zadbał gawędziarz góralski 
Wojciech Pach. Góral ten, mający niezwykły 
talent do prezentowania słownych gagów, 
potrafił wzbudzić u słuchaczy szczery 
śmiech. Często wracał on do żartów na 
tematy damsko – męskie. Hitem stała się gra, 
a właściwie próba dmuchania do trombity 
przez wszystkie obecne przewodniczące kół 
gospodyń wiejskich.

Centralnym punktem przeglądu była pre-
zentacja potraw wielkanocnych połączona 
z degustacją. Cieszyła się ona największym 
zainteresowaniem, ponieważ wiele osób z 
obecnych chciało skosztować znakomitych 
potraw.

- Nasze koło przede wszystkim prezentuje 
tradycyjne potrawy, takie jak szynkę w gala-
recie, sałatkę jarzynową, która jest ubrana w 

elegancką kraszankę, Mazurka, Babę Wielka-
nocną, schab faszerowany, są tzw. Jaskółcze 
Gniazda, jajka pod różną postacią. Wydaje 
mi się, ze koła wchodzą w Internet i ściągają 
przepisy na potrawy, mają ciekawe propozy-
cje, coś innego jak w poprzednich latach. Na 
każdym stole jest coś nowego i niepowtarzal-
nego. Potrawy są współczesne i tradycyjne. 
Jedni podchodzą z zainteresowaniem i czę-
stują się a inni jakby byli na diecie - akcentuje 
Elżbieta Kozłowska, przewodnicząca KGW 
Piotrowice.

Ryszard Tabaka

Smakowali potrawy wielkanocne

W tym roku KGW Piotrowice prezentowało potrawy wigilijne.

/
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Co słyChać u CyklistóW?
Ostatnie trzy miesiące, czyli styczeń, luty i 

marzec to mała aktywność członków stowa-
rzyszenia. Nie mniej jednak kolejny już rok 
w styczniu zorganizowaliśmy dwudniowy 
kulig w Poroninie wraz z pobytem na base-
nach termalnych.

21 stycznia, w sobotę wyjechaliśmy 
do Zakopanego. Po drodze zwiedziliśmy 
sanktuarium maryjne w Ludzimierzu. Warto 
w tym miejscu wspomnieć, że w kościele 
katolickim niektórym świątyniom nadaje 
się honorowy tytuł bazyliki większej – to 
kościół papieża z jego tronem (nie istnieje 
ona w Polsce) oraz bazylika mniejsza – tytuł 
nadany niektórym katedrom i kolegiatom, 
oznaczający szczególny związek z Kościołem 
rzymskim i Ojcem Świętym. W Polsce istnieje 
ponad 100 bazylik mniejszych między inny-
mi właśnie w Ludzimierzu. Ogłoszenie jej 
tytułu odbyło się 18 maja 2001 roku, w dniu 
urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II.

Po około godzinnym zwiedzaniu i modli-
twie zajechaliśmy do centrum Zakopanego, 
skąd po kilkugodzinnym pobycie zaje-

chaliśmy do Poronina na uroczysty obiad. 
Następnie uczestniczyliśmy w góralskim 
kuligu, po którym rozpoczęła się biesiada 
góralska. Nazajutrz lekko zmęczeni relak-
sowaliśmy się w basenach termalnych w 
Szaflarach.

24 marca zgodnie z tradycją wspólnie z 
Gminną Biblioteką Publiczną w Przeciszowie 
zorganizowaliśmy imprezę dla mieszkańców 
pn. „Topienie marzanny”, w której uczestni-
czyło wielu mieszkańców w tym dzieci, które 
za wykonanie marzanny otrzymały nagrody 
od cyklistów. Dla wszystkich oczywiście 
przewidziano gorącą herbatkę i kiełbaski z 
grilla, w pomieszczeniach LKS Przeciszovia. 
Za ich użyczenie serdecznie dziękujemy 
prezesowi Zbigniewowi Gilowi. Topienie 
marzanny to tradycja i w ten właśnie sposób 
symbolicznie żegnamy zimę i witamy wio-
snę, która zgodnie z kalendarzem zawitała 
do nas 21 marca.

Cieszymy się również, że zorganizowane 
w październiku 2017 roku, przez cyklistów 
wspólnie z gminną biblioteką zajęcia zumby, 
cieszyły w zimie i cieszą się nadal ogromną 

popularnością. Zachęcamy więc kolejne oso-
by do uczestniczenia w bardzo atrakcyjnych 
zajęciach, które mają pozytywny wpływ na 
kondycję i zdrowie, ponieważ dotleniają 
organizm, zapobiegają schorzeniom i obni-
żają poziom stresu. zumba to taniec, który 
jest połączeniem elementów tańców laty-
noamerykańskich oraz elementów fitness. 
Choreografia zumby łączy hip-hop, sambę, 
salsę, sztuki walki, oraz elementy tańca brzu-
cha. Oczekujemy na pierwszego mężczyznę 
na zajęciach. Będzie nagroda.

Zapraszamy również do wspólnych 
wycieczek rowerowych, a sezon rowerowy 
tym razem pod hasłem zwiedzamy atrakcje 
Doliny Karpia rozpoczniemy zaraz po Świę-
tach Wielkanocnych w niedzielę, 8 kwietnia, 
szczegóły na plakatach i stronie interneto-
wej TTR Cyklista. W tym roku czekają nas 
atrakcyjne wczasy z rowerem (można bez 
roweru) na morzem. 9 dni za jedyne 650 
zł od osoby. Przejazd i powrót autokarem, 
szczegóły w bibliotece i na naszej stronie 
internetowej.

Janek K.

W dniach od 12  do 13 lutego harcerze z 
1 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej 
Wagabunda zorganizowali biwak druży-
ny w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana 
Pawła II w Przeciszowie. Temat biwaku 
nawiązywał do 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Harcerze wzięli udział w warsztatach 
plastycznych – wykonali małe upominki, 
stosując różne materiały oraz techniki 
plastyczne. Szczególnie spodobało im się 
wykonywanie z filcu, guzików i innych ozdób 
etui na telefon. 

Po południu harcerze wzięli udział w 
zabawach integracyjnych – zastępy prezen-
towały i uczyły się nawzajem pląsów i zabaw 
skautowych z całego świata.

Wieczorem odbył się kominek obrzędo-
wy, na którym poruszono temat 100-lecia 

Związku Harcerstwa Polskiego, które obcho-
dzimy w tym roku.

Po kominku przeprowadzono grę nocną, 
a harcerze mogli się sprawdzić w samodziel-
nym podejmowaniu i realizacji zadań. Gra 
związana była tematycznie z osobą mar-
szałka Józefa Piłsudskiego oraz Legionami 
Polskimi. 

W drugi dzień biwaku zorganizowano 
wyjazd na lodowisko do Osieka, gdzie har-
cerze w zdrowy i bezstresowy sposób mogli 
spędzić część swoich ferii zimowych. 

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych za wspar-
cie finansowe, dzięki któremu udało się 
zakupić niezbędne materiały programowe 
i zapewnić wyżywienie dla uczestników 
biwaku. 

pwd RS

Harcerze na biwaku

W sobotę 10 marca nasza drużyna, 1 
WPDH Wagabunda, uczestniczyła w XX 
Festiwalu Kultury Harcerskiej Harc Scout 
Musical. W sali widowiskowej Centrum 
Kultury i Promocji w Brzeźnicy spotka-
liśmy się z przedstawicielami gromad 
zuchowych i harcerskich Hufca ZHP Ziemi 
Wadowickiej, obejmującego swoim zasię-
giem trzy powiaty – suski, wadowicki, a 
nawet część oświęcimskiego.

Zadaniem uczestników było zaprezento-
wanie w pięć minut utworu musicalowego, 
czyli zawierającego elementy śpiewane, 
tańca oraz gry aktorskiej, co było nie lada 
wyzwaniem. Zaprezentowaliśmy autorską 
piosenkę „Nie pojadę już na biwak”, o pery-
petiach harcerza, który w wyniku zniszczenia 
ubrań na biwaku, musi znaleźć sposób na 
przekonanie rodzica do wyrażenia zgody 
na kolejny wyjazd.

W naszej kategorii – harcerzy młodszych 
– zajęliśmy trzecie miejsce, a w nagrodę 
otrzymaliśmy piękną statuetkę, dyplom oraz 
bon o wartości 100 zł. Na koniec imprezy 
świetnie bawiliśmy się podczas koncertu 
zaproszonego zespołu [harcerze]n. 

Dziękujemy Iwonie Bernaś za pomoc w 
przygotowaniu aranżacji oraz akompania-
ment podczas festiwalu.                   pwd RS

Harc Scout 
Musical
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Nasza gmina doczekała się wizyty 
prezydenta RP Andrzeja Dudy, który 
gościł u nas podczas ceremonii chrztu 
szesnastego dziecka Sławomira i Gra-
żyny Nelców. Ta kameralna i prywatna 
uroczystość miała miejsce w sobotę, 17 
marca w kościele pw. św. Jana Chrzciciela 
w Przeciszowie.

Sakrament chrztu przyjęła z rąk abpa 
seniora ks. kard. Stanisława Dziwisza naj-
młodsza córeczka Zuzanna Maria, której 
chrzestnymi zostały pełnoletnie dzieci 
państwa Nelców Monika i Łukasz.

Głowę naszego państwa, jak nakazuje 
staropolski obyczaj, przywitał chlebem i solą 
gospodarz gminy, wójt Bogdan Cuber. Było 
to szczególne spotkanie, bowiem rzadko się 
zdarza, aby gość takiej rangi odwiedził, jakby 
nie było stosunkowo małą i nie wyróżniającą 
się szczególnie gminę. Choć oczywiście 
przyczyna wizyty jest zrozumiała.

Wśród oficjeli przybyłych do kościoła 
na uroczystość, obok prezydenta Polski 
Andrzeja Dudy, znaleźli się: była premier 
RP, obecnie wicepremier Rady Ministrów 
Beata Szydło, wiceminister Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej Stanisław Szwed, sena-
tor Andrzej Pająk, poseł Zbigniew Biernat, 
wojewoda małopolski Piotr Ćwik, starosta 
oświęcimski Zbigniew Starzec, przewodni-
czący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław 
Włoszek i wiceprzewodnicząca Iwona Gibas. 
Naszą gminę reprezentował wójt Bogdan 
Cuber.

Prezydent Andrzej Duda został zaproszo-
ny na chrzest do Przeciszowa już 1 czerwca, 
czyli w Dniu Dziecka, podczas wizyty rodzi-
ny Nelców u głowy państwa. Warto w tym 
miejscu nadmienić, że w lutym tego roku 
Grażyna Nelec została uhonorowana przez 
prezydenta Polski Złotym Krzyżem Zasługi 
wraz z inną matką wielodzietnej rodziny.

Redakcja „Wieści Gminy Przeciszów” 
serdecznie gratuluje Państwu Nelcom 
kolejnej pociechy i życzy wiele szczęścia 
i zdrowia na każdy dzień!

Ryszard Tabaka

Prezydent Polski w Przeciszowie

Moment powitania prezydenta RP Andrzeja Dudy przez wójta Przeciszowa Bogdana Cubera.

Zdjęcie wykonane po chrzcie świętym w gronie przybyłych przedstawicieli władz państwo-
wych i samorządowych. W środku mama Grażyna Nelec z malutką Zuzanną Marią.
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Najważniejszym wydarzeniem pod-
czas lutowego zebrania sprawozdawcze-
go OSP w Przeciszowie było uroczyste 
odznaczenie druha Zdzisława Bochenka 
Medalem honorowym im. Bolesława Cho-
micza. Jest to najważniejsze wyróżnienie 
honorowe przyznawane druhom, skupio-
nym w ochotniczych strażach pożarnych 
w naszym kraju. Spotkanie miało uroczy-
sty, podniosły charakter i odbyło się w 
Domu Kultury w Przeciszowie.

W zebraniu obok prezydium zarządu OSP 
i druhów z Przeciszowa, wzięli także udział 
zaproszeni goście, a wśród nich m.in.: bryg. 
Ryszard Szklarski, przedstawiciel Komendy 
Powiatowej PSP w Oświęcimiu, dh Jerzy 
Obstarczyk prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP w Oświęcimiu, dh Robert 
Frączek, członek Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP w Oświęcimiu, Mieczysław 
Frączek, prezes OSP w Piotrowicach, Bogdan 
Cuber, wójt gminy Przeciszów, Anna Momot, 
przewodnicząca Rady Gminy Przeciszów, 
Roman Gancarczyk, radny powiatowy, radni 
gminni, sołtysi. Spotkanie poprowadził dh 
Michał Curlej, członek Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP województwa 
małopolskiego.

Wójt Bogdan Cuber, podczas krótkiego 
wystąpienia, zwrócił uwagę na wielką 
pomoc jaką niesie OSP mieszkańcom naszej 
gminy.

- Pragnę podziękować za współpracę w 
roku 2017 prezesowi, zarządowi, jak również 
druhom. Na was zawsze można liczyć w tych 
trudnych sytuacjach. Mamy niestety wypadki, 
akcje przeciwpowodziowe a do tego docho-
dzą jeszcze silne wiatry. Dziękuję za potężny 
wkład pracy na rzecz mieszkańców gminy 
Przeciszów, jak również całego powiatu. Bez 
was byśmy sobie nie dali rady – zaznaczył wójt 
Bogdan Cuber.

Głównym punktem spotkania było odzna-
czenie druha Zdzisława Bochenka Medalem 
honorowym im. Bolesława Chomicza.

Medal ten nadał Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w uznaniu szczególnych 
zasług dla rozwoju i umacniania Związku 
OSP RP. Nastąpiło to po wniosku o odzna-
czenie, z którym zwrócił się Zarząd Oddziału 
Gminnego OSP w Przeciszowie.

Uroczystego wręczenia medalu dokonał 
dh Jerzy Obstarczyk prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP w Oświęcimiu.

Sylwetkę Zdzisława Bochenka już przybli-
żyliśmy czytelnikom na łamach WGP, prze-
prowadzając z nim wywiad. Zachęcamy do 
sięgnięcia po archiwalny numer kwartalnika. 
Być może mniej znane są fakty z życia byłego 

naczelnika gminy w latach 80., dotyczące 
jego działalności w OSP.

Zdzisław Bochenek rozpoczął swoją 
działalność w OSP jako skarbnik Komitetu 
Budowy Remizy OSP w Piotrowicach. Po 
przeprowadzce wraz z rodziną do sołectwa 
Przeciszów pełnił funkcje w zarządzie OSP 
w Przeciszowie. Na zjeździe oddziałów 
gminnych ZOSP w 1984 roku, został wybra-
ny prezesem Gminnego Oddziału ZOSP w 
Przeciszowie. Funkcję tę pełnił do 1998 roku. 
Po reformie administracyjnej kraju nastąpiła 
również reforma struktur ochotniczych stra-
ży pożarnych. W 1998 roku we Włosienicy 
odbył się pierwszy Powiatowy Zjazd Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Oświęcimiu. Na 
tym zjeździe wybrano Zdzisława Bochenka 
do prezydium zarządu oddziału powiato-
wego i powierzono mu funkcję sekretarza, 
którą pełnił nieprzerwanie do 2006 roku.

Uhonorowany medalem druh Zdzisław 
Bochenek podziękował za przyznane 
odznaczenie i wspomniał te chwile spę-
dzone pośród druhów ochotniczej straży 
pożarnej.

- Niezmiernie mi miło i ze wzruszeniem 
odbieram tak zaszczytne odznaczenie, ponie-
waż znając życiorys i działalność Bolesława 
Chomicza wiemy jak bardzo był zaangażo-
wany w działania związane z ochroną prze-
ciwpożarową oraz zwalczanie pożarów. […] 
Do straży wstąpiłem w roku 1960, było nas 
sześciu chłopaków, którzy ukończyli szkołę 
podstawową. Zaangażowaliśmy się w budowę 
remizy strażackiej w miejscowości, w której 
się urodziłem. Budowaliśmy jeszcze dwa duże 
zbiorniki na wodę, a praca była oparta głównie 
o łopatę. Po przybyciu tutaj, za szanowną mał-
żonką, której serdecznie dziękuję za wsparcie w 
czasie mojej działalności i niebytności w domu, 
zaangażowałem się w budowę strażnicy w 
Piotrowicach. Tam byłem sekretarzem, skarb-
nikiem, a nawet dozorcą wraz z panem śp. 
Noworytą. Po wybudowaniu remizy przepro-

Uhonorowano druha medalem

wadziliśmy się do Przeciszowa i wybudowali-
śmy tam dom. Trzeba było zaangażować się w 
remizę w Przeciszowie. Tam należało naprawić 
dach, wyremontować salę i tu dzięki pomocy, a 
w szczególności ofiarności druhów strażaków 
udało się to zrobić. […] Dzisiaj patrząc na rok 
1960 a obecne czasy mamy przed sobą obraz 
straży pożarnej, która bardzo się rozwinęła. 
Pragnę serdecznie pogratulować zarządowi 
naszemu OSP za ten kwiat młodzieży, który 
jest razem z nami na zebraniu. Dziękuję bardzo 
za wniosek o nadanie mi odznaczenia, a mojej 
małżonce za cierpliwość. Serdecznie dziękuję! 
– zaakcentował ze wzruszeniem dh Zdzisław 
Bochenek.

Obok wręczenia odznaczenia program 
zebrania OSP w Przeciszowie przewidywał 
także przedstawienie sprawozdań z działal-
ności zarządu, finansowego, komisji rewi-
zyjnej, a także zaprezentowano plan pracy 
na ten rok. Elementem nieodłącznym była 
także dyskusja i głosowanie nad absoluto-
rium dla zarządu za okres sprawozdawczy. 
Druhowie zadecydowali także o przyjęciu 
planów działalności i finansowego na ten 
rok. W wyniku przeprowadzonego głoso-
wania zarząd OSP w Przeciszowie otrzymał 
absolutorium.

W roku ubiegłym członków czynnych 
OSP w Przeciszowie było 63, honorowych 
4, wspierających 2. Z kolei członków mło-
dzieżowej drużyny pożarniczej chłopców 
9, dziewcząt 1. Wyposażenie jednostki nie 
uległo zmianie. Wśród wykonanych zadań 
można wspomnieć o zrealizowanym pod-
jeździe do garażu wolnostojącego. Drużyna 
z jednostki w Przeciszowie wzięła udział w 
zawodach sportowo-pożarniczych na szcze-
blu gminnym. Seniorzy zajęli drugie miejsce, 
a młodzieżówka pierwsze. W przypadku 
wyjazdów do pożaru należy wymienić 43 
miejscowe zagrożenia, a 3 poza terenem 
gminy.

Ryszard Tabaka

dh Zdzisław Bochenek został odznaczony Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza.
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Wśród osób, które w tym dniu przybyły 
na to coroczne wydarzenie, znaleźli się: 
wójt Bogdan Cuber, przewodnicząca Rady 
Gminy Przeciszów Anna Momot, przewod-
niczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 
Sportu Rady Gminy Przeciszów Władysław 
Kozub, radni gminni, dyrektorzy naszych 
szkół, prezes zarządu Banku Spółdzielcze-
go w Zatorze Katarzyna Lalik, nominowani 
do tytułu sportowca roku 2017, trenerzy, 
nauczyciele wychowania fizycznego, prezesi 
LKS w Przeciszowie i Piotrowicach. Imprezę 
poprowadzili Krzysztof Żebro i Weronika 
Januś.

- Witam państwa na czwartym już plebiscy-
cie na sportowca roku i dziękuję za zaangażo-
wanie w przygotowanie tej ważnej imprezy. 
Cieszę się, że przybyliście tak licznie ze swoimi 
latoroślami, aby ich tu wspierać. Gratuluje 
wszystkim laureatom oraz tym, którzy wzięli 
udział w konkursie. Myślę, że w przyszłym 
roku będą kolejni sportowcy, którzy sięgną 
po zwycięstwo. Dziękuje sponsorom oraz 
organizatorom i wszystkim zaangażowanym 
w dzisiejszą imprezę – zaakcentował wójt 
gminy Bogdan Cuber.

W tym roku organizatorzy zadecydowali 
o zmianie formuły głosowania. Internauci 
oddawali swój głos, wybierając spośród 
nominowanych sportowców, którzy następ-
nie zostali poddani ocenie przez jury. To wła-
śnie jury na podstawie osiągnięć każdego ze 
sportowców użyło klucza punktowego, by 
wytypować laureatów plebiscytu.

Do udziału w cyklicznej już imprezie 
nominowano piętnastu sportowców, miesz-
kańców naszej gminy. Wśród nich znaleźli 
się: Kamila Anteckiego (piłka nożna), Kacpra 
Zajasa (piłka nożna), Karol Sanak (taniec), 
Sylwia Płonka (taniec), Martyna Galus (piłka 
nożna), Jakub Zajas (piłka nożna), Klaudia 
Tobiczyk (piłka nożna), Zuzanna Staszczak 
(tenis stołowy), Zuzanna Michałek (sztuki 
walki), Miłosz Michałek (piłka nożna), Sara 
Sanak (taniec), Magdalena Gancarczyk 
(lekkoatletyka, piłka nożna), Emilia Domider 
(piłka nożna), Antoni Trębacz (Oyama Kara-
te), Monika Krawczyk (piłka nożna).

Do grona imprez sportowych, na które 
można było oddać internetowy głos zaliczo-
no: zlot rowerowy w ramach Święta Gminy 

Przeciszów, piknik LKS Piotrowice pn. „Sport 
przez zabawę”, rajd rowerowy Piotrowice, 
bieg uliczny Przeciszów, VII Otwarte Mistrzo-
stwa Gminy Przeciszów w Tenisie Stołowym, 
Dzień Dziecka z Akademią Piłkarską, Nocny 
Turniej w Piłce Nożnej Przeciszów.

Inną kategorią do głosowania poprzez 
Internet była najlepsza drużyna sportowa 
2017 roku. W tym zestawieniu nominowano: 
LKS Przeciszovia Przeciszów (A klasa), LKS 
Piotrowice - drużyna piłki nożnej (A klasa), 
dziewczęca drużyna w piłce nożnej – uczen-
nice gimnazjum w Piotrowicach (IV miejsce 
w mistrzostwach województwa małopol-
skiego), Akademia Piłkarska Przeciszów (II 
miejsce w Małopolskim Turnieju o Puchar 
Tymbarku pn. „Z podwórka na stadion”), 
LKS Olmex Piotrowice - drużyna tenisa 
stołowego (IV liga), dziewczęca drużyna w 
tenisie stołowym – uczennice gimnazjum 
w Piotrowicach (VI miejsce (drużynowo) w 
Mistrzostwach Polski Szkół Gimnazjalnych).

W głosowaniu na najlepszą imprezę spor-
tową w 2017 roku z liczbą 185 oddanych gło-
sów wygrał piknik rodzinny pn. „Sport przez 
zabawę”, którego organizatorem był Klub 
LKS Piotrowice w Piotrowicach. Statuetkę 
wraz z dyplomem odebrał z rąk przewodni-
czącej Rady Gminy Przeciszów Anny Momot, 
prezes LKS Piotrowice Piotr Frączek.

Najlepszą drużyną sportową 2017 roku, 
z liczbą 203 oddanych głosów, została 
Akademia Piłkarska Przeciszów. Okolicz-
nościową statuetkę przekazał zwycięzcom 
Władysław Kozub, przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady 
Gminy Przeciszów.

Najpopularniejszym sportowcem ubie-
głego roku została w ramach ogłoszonego 
plebiscytu Klaudia Tobiczyk, która na co 
dzień gra w piłkę nożną. Osiągnęła ona 
wynik 148 oddanych głosów. Laureatkę 
uhonorował statuetką i dyplomem wójt 
Bogdan Cuber.

Wśród uczestników głosowania wyloso-
wano również internautę, któremu wręczo-
no nagrodę. Został nim Bartosz Marzec.

Punktem kulminacyjnym gali było wrę-
czenie nagród najlepszym sportowcom 
2017 roku. Wyróżnionych zawodników oraz 

laureatów uhonorowali przedstawiciele 
władz naszej gminy.

Wśród najlepszych z najlepszych AD 2017 
znaleźli się:

15 miejsce – Miłosz Michałek (41 pkt)

14 miejsce – Kamil Antecki (60 pkt)

13 miejsce – Antoni Trębacz (70 pkt)

12 miejsce – Magdalena Gancarczyk (90 
pkt)

11 miejsce – Kacper Zajas (95 pkt)

10 miejsce – Monika Krawczyk (119 pkt)

9 miejsce – Zuzanna Michałek (128 pkt)

8 miejsce – Klaudia Tobiczyk (158 pkt)

7 miejsce – Emilia Domider (160 pkt)

6 miejsce – Jakub Zajas (181 pkt)

5 miejsce – Martyna Galus (300 pkt)

4 miejsce – Sylwia Płonka (306 pkt)

3 miejsce – Karol Sanak (376 pkt)

2 miejsce – Sara Sanak (397 pkt)

Zwyciężczynią plebiscytu na najlepszego 
sportowca gminy Przeciszów w roku 2017 
została z ilością 584 punktów po raz czwarty 
z rzędu Zuzanna Staszczak!!! Gratuluje-
my! Na temat tej utalentowanej tenisistki 
stołowej nie raz pisaliśmy na łamach WGP. 
Zachęcamy do lektury archiwalnych wydań 
naszego czasopisma!

Nasza laureatka obok okolicznościowej 
statuetki i dyplomu odebrała także nagrodę 
specjalną - rower, który ufundował Bank 
Spółdzielczy w Zatorze. Uroczystego wrę-
czenia dokonała Katarzyna Lalik, prezes 
zarządu banku.

- Jestem bardzo szczęśliwa, cieszę się, że 
moje osiągnięcia przynoszą aż taki efekt. 
Dziękuję za wsparcie i wytrwałość w racy 
mojemu trenerowi oraz rodzinie, która nawet 
w najtrudniejszych chwilach mnie nie opuściła 
i wszystkim moim bliskim. Obecnie zmieni-
łam klub i gram w drugoligowej drużynie z 
Bielska-Białej, a ponadto w tym roku kończę 
naukę w gimnazjum – tak komentowała dla 
nas „na gorąco” swoje zwycięstwo Zuzanna 
Staszczak.

Tę cykliczną już imprezę gminną uatrak-
cyjniły występy zespołów tanecznych takich 
jak: Błysk, Super Girls i Bingo. Formacje te 
zaprezentowały taniec na wysokim pozio-
mie, dając pokaz kunsztu artystycznego, 
gracji i młodzieńczej, a nawet dziecięcej 
witalności.

Ryszard Tabaka

Najlepsi sportowcy 2017
Już po raz czwarty wybraliśmy najlepszych sportowców naszej gmi-

ny. Gala, na której uroczyście wręczono laureatom statuetki wraz 
z nagrodami i dyplomami, odbyła się w niedzielę, 4 marca w Domu 
Kultury w Przeciszowie. Najlepszym sportowcem 2017 roku została 
po raz czwarty z rzędu nasza znakomita tenisistka stołowa Zuzanna 
Staszczak. Organizatorami plebiscytu była gmina Przeciszów oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie.
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Niewiele jest instytucji, nie posiadających 
własnych środków, które potrafią przetrwać 
wiele lat dzięki pasji osób, które je tworzą. 
Jedną z nich jest Zespół Śpiewaczy Same 
Swoje, działający przy KGW w Przeciszo-
wie.

W gościnnym Domu Kultury, który jest sie-
dzibą zespołu, zgromadziło się liczne grono 
przybyłych na uroczystość gości. Byli wśród 
nich m.in.: wójt gminy Przeciszów Bogdan 
Cuber, sekretarz gminy Dorota Nykiel-Ur-
ban, skarbnik gminy Antoni Wójcicki, prze-
wodnicząca Rady Gminy Przeciszów Anna 
Momot wraz z radnymi, proboszcz parafii 
w Przeciszowie ks. Marek Spólnik, a także 
sołtysi Władysław Kozub, Krzysztof Gałusz-
ka, Adam Madeja oraz kierownicy i prezesi 
wszystkich instytucji z terenu gminy, Zarząd 
KGW w Przeciszowie wraz z członkiniami i 
inni mieszkańcy wsi.

Na spotkanie przybyli również przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych zespołów i 
kół gospodyń wiejskich, a wśród nich: ZPiT 
Kotlina z Osieka, ZPiT Miasta Oświęcim 
Hajduki, KGW Piotrowice i KGW Łowiczki, z 
którymi Same Swoje, mają okazję współpra-
cować, wspólnie koncertować i inspirować 
się nawzajem swoją twórczością. Gośćmi 
honorowymi byli członkowie zespołu, którzy 
współtworzyli go na przestrzeni 40-tu lat. 

Jubileuszowy koncert podzielony został 
na dwie części. W pierwszej, prowadzący 
uroczystość - Katarzyna Baranowska i Krzysz-
tof Szarzec - przedstawili historię powstania 
i działalności zespołu na przestrzeni lat, w 
powiązaniu z osiągnięciami artystycznymi, 
zaś grupa zaśpiewała piosenkami, które były 
wykonywane zgodnie z chronologią ich 
powstawania. Konferansjerzy wspomnieli, 
że zespół powstał w 1977 r. przy Kole Gospo-
dyń Wiejskich w Przeciszowie z inicjatywy 
członkiń koła: nieżyjącej już Stanisławy 
Kościelnik oraz Anny Kajdas, która stała się 
jego nieformalnym kierownikiem.

W skład nowopowstałego zespołu weszły: 
Stanisława Oleksy, Stanisława Ganobis, Ste-
fania Baluś, Anna Kajdas, Maria Kozub, Maria 
Zając, Stanisława Wiecheć, Zofia Jodłowska, 
Stanisława Kościelnik. W ciągu kolejnych 
kilku tygodni, zachęcone przez koleżanki, 
w szeregi zespołu wstąpiły kolejne panie: 
Władysława Jędrys, Janina Sroka, Krystyna 
Momot, Zofia Momot, Maria Młodzik, Helena 
Wacławek, Helena Bratek, Maria Przystał, 
Teresa Woźniak. Pierwszym akompaniato-

rem została Anna Gałdyn (obecnie Zajas). 
W 1978 roku zespół przyjął nazwę Same 
Swoje i mimo, że w ciągu lat jego szeregi 
zasilali także mężczyźni nazwę tę zachował 
po dzień dzisiejszy. W tym samym roku 
panie otrzymały dotację na zakup strojów 
od kilku instytucji: WZKR-u (Wojewódzkiego 
Zarządu Kółek Rolniczych), G.S. Zator, koła 
gospodyń oraz Urzędu Gminy Przeciszów. Za 
pozyskane pieniądze zakupiono akordeon, 
który służył zespołowi przez kolejnych 30 
lat oraz materiał, z którego wykonano 20 
kompletów strojów. Uszyte zostały one w 

czynie społecznym przez koleżanki z KGW, 
zapłacono jedynie za haftowanie bluzek 
oraz zakup korali.

Pierwsze występy zespołu odbyły się z 
okazji Dnia Kobiet, Dnia Rencisty  w Zakła-
dowym Domu Kultury w Oświęcimiu, Dnia 
Seniora w Przeciszowie, na 1-go Maja, Święto 
Ludowe oraz w uroczystościach dożynko-
wych, cieszyły się dużym powodzeniem i 
przyjmowane były z ogromnym entuzja-
zmem. To niewątpliwie zachęcało całą grupę 
do pracy i dalszego rozwoju, korzystnie też 
wpływało na wizerunek naszej gminy. Jej 
ówcześni włodarze, w 1980 roku przezna-
czyli pieniądze na zakup 16 kompletów 
strojów krakowskich-bronowickich dla pań, 
8 wianków oraz kilku kompletów strojów 
męskich. Skład zespołu zasilili: ówczesna 
przewodnicząca KGW Janina Fuczek, Wła-
dysława Michałek, Emilia Cisowska oraz 
pierwsi panowie: Stanisław Szuber i Tadeusz 
Cisowski, a w 1982 roku do grupy śpiewa-

40 lat zespołu Same Swoje
Jubileusz

Z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia zespołu śpiewaczego Same Swoje zor-
ganizowano 6 stycznia koncert, który był podsumowaniem ich działalności w 
latach 1977-2017.

ków dołączyła także Anna Zając (obecnie 
Szarzec). Na koncie zespołu pojawił się też 
pierwszy prawdziwy sukces – zdobycie 
II miejsca na Wojewódzkim Przeglądzie 
Zespołów Ludowych w Rajczy.

Kolejne lata przyniosły wiele zmian. Jedni 
odchodzili, drudzy zasilali szeregi zespołu. 
Zmienił się także akompaniator – miejsce 
Ani Gałdyn zajął Władysław Jazowski. Zespół 
nadal się rozwijał i brał udział w licznych 
imprezach organizowanych na terenie wsi 
i w najbliższej okolicy, dzięki czemu został 
dostrzeżony przez Spółdzielnię Rękodzieła 
Ludowego Nadwiślanka, z siedzibą w Zato-
rze, która w 1983 roku objęła patronat nad 
grupą. W latach 1983-1986 zespół funkcjono-
wał jako Zespół Pieśni i Tańca - Same Swoje, 

reprezentując wspomnianą spółdzielnię. 
Skład zespołu stanowiło 8 par tanecznych, 
16-18 osób śpiewających, 5 członków 
kapeli. Była to najliczniejsza, w trakcie całej 
działalności grupa osób przynależących 
do zespołu, których nie sposób wymienić 
dziś z imienia i nazwiska. Choreografem i 
kierownikiem artystycznym był nieżyjący już 
dziś Emil Bytom, kierownikiem muzycznym 
kapeli, wspomniany wcześniej Władysław 
Jazowski.

Na przełomie lat 1986/87 Nadwiślanka, 
ze względów finansowych zakończyła 
współpracę i patronat nad zespołem, któ-
ry wrócił do korzeni i ponownie stał się 
zespołem śpiewaczym, działającym przy 
KGW w Przeciszowie. Nieliczna grupa mło-
dych tancerzy zasiliła szeregi śpiewaków.  
W latach 1987-1998 zespół nie posiadał 
instruktora - opiekowały się nim kolejne 
przewodniczące KGW: Janina Fuczek, Wła-
dysława Michałek, Elżbieta Momot, Maria 
Zając. W 1988 r. Władysława Jazowskiego 

Same Swoje obchodziły uroczyście jubileusz.



Wieści Gminy Przeciszów nr 1 (49) 2018 rok 15
- akompaniatora zespołu zastąpił młodszy 
kolega „po fachu” – Paweł Mozgała. Przez 
zespół przewijały się kolejne osoby zasilając 
go głosowo przez dłuższy lub krótszy okres. 
Były wśród nich: Zofia Kowalczyk, Anna 
Całus, Elżbieta Momot, Zofia Maciejewska, 
Teresa Hankus, Zofia Jurecka, Anna Sanak, 
Anna Zegiel, Andrzej Zegiel, Anna Polak, 
Aleksandra Zając (obecnie Szymańska), 
Sylwia Guguła (obecnie Zielińska). Zespół 
mimo pewnej stagnacji, starał się sprostać 
potrzebom mieszkańców wsi i brał udział 
w uroczystościach organizowanych na jej 
terenie. Jego działalność w tym okresie była 
nierozerwalna z działalnością KGW. 

Reaktywacja grupy nastąpiła w 1999 r. 
Formalnym kierownikiem i instruktorem 
zespołu została Anna Szarzec. Od tego 
czasu zespół zaczął się regularnie spotykać, 
odtwarzać teksty piosenek z dawnych lat, 
pisać teksty do znanych melodii ludowych, 
tworzyć własne aranżacje i ćwiczyć, ćwiczyć, 
ćwiczyć aż do utraty tchu. Repertuar zespołu 
został poszerzony o pieśni i przyśpiewki cha-
rakterystyczne nie tylko dla regionu krakow-
skiego, ale także rzeszowskiego, lubelskiego 
i Podbeskidzia, pieśni kościelne i obrzędowe, 
nieliczne skecze, oraz liczne monologi w 
wykonaniu Jadwigi Pokrzyk.

W 2000 roku, po jubileuszu 40-lecia KGW, 
Paweł Mozgała – długoletni akompaniator 
Samych Swoich zakończył współpracę z 
zespołem, a jego miejsce zajął Rafał Zieliń-
ski, który wraz z Anią Szarzec w tym czasie 
pracował także z młodzieżowym zespołem 
tanecznym Splot z Poręby Wielkiej. Przez 
kolejne trzy lata losy obydwu zespołów 
przeplatały się ze sobą.

Prawdziwy przełom nastąpił w 2002 roku, 
kiedy to Same Swoje zaczęły być postrzega-
ne jako jeden z czołowych zespołów powia-
tu oświęcimskiego. Kierownictwo grupy 
opracowało scenariusze: „Szansy na sukces”, 
„Cygańskiej biesiady”, „Obrzędu kolędowa-
nia”, „Historii powstania kolęd”, które człon-
kowie zespołu błyskawicznie rozpracowali 
dając świetne występy, nagrodzone przez 
publiczność gromkimi brawami. 

Skład zespołu w 2003 r. stanowili: Maria 
Zając, Władysława Jędrys, Władysława 
Michałek, Kazimiera Guguła, Kazimiera 
Gargas, Bogumiła Zegiel, Jadwiga Matla, 
Jadwiga Pokrzyk, Anna Madeja, Wiktoria 
Madeja, Józefa Stokłosa, Grażyna Gisterek, 
Józefa Mąsiorska, Sylwia Zielińska, Stanisław 
Szuber, Kazimierz Sabuda, Marian Makoś, 
Rafał Zieliński – akompaniator zespołu, Anna 
Szarzec – kierownik i instruktor zespołu oraz 
od 2006 r. - Henryka Kurek. We wszystkich 
działaniach zespół był wspierany przez 
jego najstarszą członkinię – nieżyjącą już 
dziś Marię Kozub. W kolejnych latach w 
składzie grupy następowały liczne rotacje: 
jedni odchodzili z przyczyn zdrowotnych 
bądź osobistych, inni jak najstarsza człon-
kini Maria Kozub zwana babcią, Władysława 

Michałek i Kazimiera Gargas – by nadal śpie-
wać lecz tym razem w wieczności, w domu 
Pana. Zespół zasiliły kolejno: Maria Maj, Zofia 
Zięba, Patrycja Przystał, a w ostatnich latach 
także Angelika Maj i Elżbieta Przystał. 

Część drugą Jubileuszu stanowiły podzię-
kowania dla wszystkich licznie zgromadzo-
nych na sali byłych członków zespołu, którzy 
na przestrzeni dziesięcioleci przewinęli się 
przez szeregi Samych Swoich. Ku zaskocze-
niu obecnych, każdy były członek zespołu 
został uhonorowany okazjonalnym meda-
lem, specjalnie wybitym na tę okoliczność, 
zaś na ręce byłych kierowników zespołu wrę-
czono pamiątkowe statuetki. Nie zabrakło 
również podziękowań dla przedstawicieli 
władz gminnych z wójtem Bogdanem Cube-
rem na czele, przewodniczącą Rady Gminy 
Przeciszów Anną Momot oraz kierowników 
instytucji, które chętnie wspierały i wspierają 
do tej pory działalność zespołu. Szczególnie 
gorące podziękowania za wieloletnią współ-
pracę popłynęły do kierownika GBP Ewy 
Głogowskiej, kierownika GOPS Anny Kot, 
sołtysów Władysława Kozuba i Krzysztofa 
Gałuszki, całego zarządu KGW w Przeciszo-
wie, a także do osób indywidualnych – przy-
jaciół zespołu. Podziękowaniom dla Samych 
Swoich za dotychczasową działalność zespo-
łu, za reprezentowanie naszej miejscowości 
na obszarze gminy, powiatu, województwa, 
jak i na imprezach ogólnopolskich, wyra-
żonych ze strony władz samorządowych 
w osobach wójta gminy, przewodniczącej 
rady, sołtysów oraz przedstawicieli instytucji 
wspierających nie było końca. 

Na zakończenie imprezy wszyscy zgro-
madzeni mogli skosztować kawałka jubile-
uszowego tortu i wypić lampkę szampana za 
pomyślność zespołu.  Odśpiewane zostało 
tradycyjne sto lat, a kierownik zespołu 
złożyła wszystkim gościom noworoczne 
życzenia.

Dorobek zespołu na przestrzeni 40-tu 
lat jest ogromny, a repertuar „Samych 
Swoich” jest niezwykle bogaty. Czwarte 
dziesięciolecie działalności zespołu to naj-
bardziej dynamiczny oraz niosący ze sobą 
wiele zmian rozwój. Oprócz folkloru kra-
kowskiego, pieśni ludowych, obrzędowych 
i kościelnych w repertuarze grupy pojawiły 
się stare ballady śpiewane a’capella, szlagie-
ry z lat 70-tych, piosenki kabaretowe oraz 
estradowe. Zespół próbuje się też zmierzyć 
z niezwykle trudnym repertuarem zespołu 
Śląsk czy Mazowsze, dostosowując go do 
swoich potrzeb i możliwości. Oferta zespołu 
w ciągu ostatnich lat została poszerzona o 
nową adaptację sztuki teatralnej „Opowieść 
wigilijna” w reżyserii kierownictwa zespołu 
oraz występy kabaretowe opracowane na 
podstawie utworów Kabaretu Starszych 
Panów tj. „Wesołe jest życie staruszka” czy 
też „Tanie dranie” oraz inspirowane pio-
senkami z filmów ze serii „W starym kinie”. 
Pojawiły się też utwory ludowe w nowych 
interpretacjach, wykonywane przez naj-
młodsze członkinie grupy.

Należy tutaj zaznaczyć, że praca zespołu 
to nie tylko śpiewanie, ale najróżniejsze 
działania artystyczne rozpoczynając od 
gawędziarstwa, kultywowania tradycji i 
przypominania obrzędów towarzyszących 
codziennemu życiu na wsi, obrzędom 
religijnym w przebiegu roku liturgicznego, 
jak i działania związane z propagowaniem 
regionalnego dorobku kulinarnego, zarów-
no na specjalnych przeglądach jak i starania 
o uznanie naszych potraw jako unikalne na 
skalę europejską – zakończone powodze-
niem, którym jest zdobycie certyfikatu na 
potrawę regionalną (żurek przeciszowski). 

Skład Zespołu Śpiewaczego Same 
Swoje na dzień jubileuszu stanowią: 

Anna Szarzec (kierownik i instruktor - 
członek grupy od 35 lat)

Rafał Zieliński (kierownik muzyczny, 
akompaniator)

Maria Zając (członek zespołu od dnia 
jego założenia, obecnie przewodnicząca 
KGW/)

Jadwiga Pokrzyk (gawędziarka zespo-
łowa)

Kazimiera Guguła (kronikarz i dekorator 
zespołu)

Wiktoria Madeja

Anna Madeja

Jadwiga Matla

Grażyna Gisterek

Henryka Kurek

Zofia Zięba

Maria Maj

Andżelika Maj

Patrycja  Przystał

Elżbieta Przystał (fotograf zespołu)

Dzięki zaangażowaniu i chęci do pracy 
wszystkich członków zespołu, wykonywaniu 
przepięknych, okazjonalnych dekoracji, wie-
lu godzin poświęconych na poszukiwanie i 
odtwarzanie dawnych pieśni i zwyczajów, 
przygotowywanie repertuaru, pisanie sce-
nariuszy, organizowanie wyjazdów, udział 
w licznych konkursach niejednokrotnie 
zakończonych sukcesami, Zespół Same 
Swoje cieszy się dobrą sławą i ogromnym 
zaufaniem społeczności lokalnej. Cieszymy 
się, że możemy liczyć na wsparcie ze strony 
władz samorządowych, przedstawicieli 
KGW, członków naszych rodzin oraz licz-
nych przyjaciół zespołu. Za wszelką pomoc, 
życzliwość, zrozumienie, wspieranie naszych 
inicjatyw, a nawet za konstruktywne słowa 
krytyki, wszystkim, którzy kiedykolwiek 
współpracowali z zespołem i wspierali jego 
rozwój serdecznie dziękujemy. 

Anna Szarzec
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Gminna Biblioteka Publiczna w Przeci-
szowie filia w Piotrowicach zorganizowa-
ła dla dzieci konkurs literacko-plastyczny 
Kwiaty Wiosną. Znamy już wyniki i poni-
żej prezentujemy laureatów.

Patrycja Siwek I miejsce

Amelia Kotyla I miejsce

Amelia Zając I miejsce

Dominika Bulek II miejsce

Katarzyna  Hałat I miejsce w kat. IV-VII

Justyna Kowalczyk II miejsce w kat. IV-VII

Aleksandra Piętka III miejsce w kat. IV-VII

Gratulujemy!

Edyta Sanak

Kwiaty Wiosną Kwiaty wiosną się rumienią,
liście im się zazielenią,
wokół cały świat rozpromienią!
Kwiaty wiosną są nieduże,
ale takie, jak najpiękniejsze róże!
Przebiśniegi i krokusy, fiołki, stokrotki,
żonkile i magnolie, niezapominajki…
Ach, długo by wymieniać.
Ale kwiaty wiosną, są to te – prawdziwe,
nie ze sztucznej hodowli,
lecz na łąkach i ogrodach,
polanach, czy lasach rosnące.
Kwiaty wiosną, z małą rosą, z łodyżką krót-
ką,
te z listkami i bez liści…
Wszystkie wszak się liczą!
Kolorowe i pachnące, wręcz zadziwiające!
Cud natury, radość cała…
Zimę całą wyczekałam,
by zobaczyć je!
Świat już w kwiatach,
wiosnę czuć,
ty się już niedźwiedziu budź!

Katarzyna Hałat  kl. IV

W dniach od 17 do 18 marca odbył się 
po raz czwarty Konkurs Modeli Kartono-
wych o Puchar Burmistrza Miasta Nowy 
Tomyśl. Wielkopolska impreza cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem wśród 
modelarzy, którzy przyjechali w tym roku 
z całej Polski. Do walki o najwyższe trofea 
stanęli również modelarze z przeciszow-
skiego Orła, którzy przez ostatnie miesią-
ce ciężko pracowali nad swoimi małymi 
dziełami. Łącznie zaprezentowaliśmy 28 
modeli kartonowych!

Konkurencja w konkursie była niesłycha-
nie wielka, o czym może świadczyć choćby 
fakt, że w grupie wiekowej młodzików, w 
kategorii budowle zaprezentowano aż 45 
modeli!!! Ogółem modelarze z całego kraju 
zaprezentowali w konkursie ponad 500 
modeli kartonowych!!!

Ogromnym sukcesem mogą poszczycić 
się nasi modelarze, którzy zdobyli 8 miejsc 
na podium. Wśród zwycięzców znaleźli się: 
Piotr Zieliński - II miejsc za model figurki Iron 
Man, Mateusz Maj - wyróżnienie za model 
Vikinga, Mateusz Maj - III miejsce za model 
okrętu podwodnego November, Konrad 
Odrobina - III miejsce za model Nowoto-
myskiej Wieży Ciśnień, Tomasz Wiśniecki 
- II miejsce za model Zamku w Czorsztynie, 
Mikołaj Stanisławek - II miejsce za model 
statku Iza, Tomasz Wiśniecki - III miejsce za 
model statku Iza

Serdecznie gratulujemy!
Łukasz Fuczek

Sukces KM 
Orzeł Pod takim hasłem krył się tegoroczny 

Koncert Kolęd i Pastorałek zorganizo-
wany w Piotrowicach. Już po raz trzeci w 
kościele p.w. Najświętszej Marii Panny 
odbyło się wspólne kolędowanie.

Tradycyjnie cały scenariusz jak i oprawę 
muzyczną przygotowały dzieci ze szkolnego 
chóru Perfectum pod opieka Iwony Bernaś. 
Na uroczystości nie zabrakło również gości 
specjalnych, a byli nimi w tym roku: Klaudia 

Śpiewajmy i grajmy Mu
Gagracz – skrzypce, Włodzimierz Szymanek 
– akompaniator, Magdalena Naglik – wokal, 
a na flecie przygrywała Iwona Bernaś.

Na koncercie nie zabrakło polskich tra-
dycyjnych kolęd jak i wesołych, pełnych 
humoru nowoczesnych pastorałek.

Występ cieszył się wielkim zainteresowa-
niem o czym świadczyły przepełnione ławki 
w naszej świątyni.

Chór Bel Canto wyśpiewał III nagrodę 
na konkursie o tematyce miłosnej, zor-
ganizowanym z okazji Walentynek. To 
spore wyróżnienie dla zespołu ze szkoły 
Przeciszowa-Podlesia choćby dlatego, że 
była spora konkurencja, a sama rywaliza-
cja stała na wysokim poziomie.

Tuż przed feriami zimowymi, w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. św. Jana Pawła II w Radoczy, obyła się już 
szósta edycja Walentynkowego Konkursu 
Piosenki Obcojęzycznej o Miłości.

Jak co roku, młodzież z okolicznych szkół 
gimnazjalnych i podstawowych, wykazała 
się świetnym wyczuciem muzycznym oraz 
ciekawą interpretacją zagranicznych hitów 
muzyki pop o tematyce miłosnej.

Organizatorzy konkursu podziwiali  nie 
tylko talent uczestników, ale także zaanga-
żowanie nauczycieli - opiekunów, którzy 
przygotowywali młodzież do konkursu. 
Niektórzy z nich nawet akompaniowali 

swoim podopiecznym, tak jak Iwona Bernaś, 
nauczycielka muzyki (na gitarze) oraz Rafał 
Smurzyński, nauczyciel języka angielskiego-
(na harmonijce ustnej).

Chór Bel Canto zaśpiewał utwór zespołu 
The Beatles „Love me Do”. Innym sukcesem 
podczas konkursu, ale już indywidualnym, 
było III miejsce dla Weroniki Łuszczek, 
uczennicy II klasy gimnazjum, która zapre-
zentowała piosenkę LP „Lost On You”.

Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci 
statuetek za kolejne miejsca oraz nagrody 
specjalne. Ponadto każdy uczestnik odebrał 
pamiątkowy dyplom – podziękowanie i 
poduszeczkę w kształcie serca z napisem „I 
love you” oraz słodycze.

Konkurs na Walentynki
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Pomocy już za nami. 14 stycznia WOŚP 
zagrała po raz 26. Cała Polska, a nawet 
świat wziął udział w tym Wielkim Dniu 
Hojności. Nie mogło zabraknąć również 
naszego udziału, zagraliśmy po raz 14. w 
naszej gminie.

Start bastąpił już w niedzielny mroźny 
poranek, 21 wolontariuszy rozpoczęło 
kwestowanie na terenie gminy Przeciszów, 
a popołudniu w sali widowiskowej Domu 
Kultury w Przeciszowie od godz.15.30 odbyła 
się część artystyczna przeplatana licytacją. 

Wystąpił chór Perfectum, działający przy 
Szkole Podstawowej w Piotrowicach, dzia-
łający pod opieką Iwony Bernaś, drużyna 
harcerska Wagabunda ze Szkoły Podsta-
wowej w Przeciszowie – Podlesiu z Rafałem 
Smurzyńskim na czele, Anna i Artur Strózik 
dali mini koncert na akordeonach, zaśpiewa-
ła Zuzanna Michałek, a gościnnie zatańczyła 
formacja Akcent ze Szkoły Tańca Astra w 
Oświęcimiu. Część artystyczną zakończył 
pokaz zajęć Zumba Fitness, które są prowa-
dzone przez licencjonowaną instruktorkę 
ZIN Angelinę Pawul.

Jak zawsze mieszkańcy gminy okazali 
wielkie serce, wsparcie i hojność podczas 
zbiórki. Dzięki Wam, wolontariuszom, dar-
czyńcom i sponsorom udało się zebrać 20 
276,81 zł i walutę obcą!!!

W tym roku Orkiestra grała dla wyrówna-
nia szans noworodkom. Z zebranych fundu-
szy wyposaży oddziały neonatologiczne w 
całym kraju oraz leżanki dla rodziców. Wybór 
celu Finału to każdego roku najtrudniejsza 
decyzja. Neonatologia była celem Finałów 
WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy na wszystkie 
oddziały noworodkowe w Polsce trafiły 3 
844 urządzenia medyczne za łączną kwotę 
blisko 122 mln zł. Dla takich celów warto 
organizować takie akcje, co roku pobijane 
są rekordy dobroci i wielkiego serca, u nas, 
w gminie Przeciszów, również pobijane są 
te rekordy, coraz więcej osób jest chętnych 
nieść pomoc i wspierać takie charytatywne 
przedsięwzięcia!!! Licytacje wszystkich 
gadżetów WOŚP, karnetów, cennych przed-
miotów, samodzielnie wykonanych rzeczy... 
pobiły najśmielsze oczekiwania!!! Dziękuje-
my szczególnie wam Uczestnikom Licytacji, 
Wolontariuszom i oczywiście Darczyńcom 
oraz wszystkim, którzy pomagali przy orga-
nizacji naszego Finału:

Bogdan Cuber wójt gminy Przeciszów, 
Momot Anna - przewodnicząca Rady Gminy 
Przeciszów, Maja Bratus - Avokado Fit&Dan-
ce, Beata Cisowska - Studio Fryzur Beata, 
Renata i Krzysztof Gagracz - Remix, Wie-

sława i Zygmunt Kurzak Pasieka nad Wisłą, 
LKS Przeciszovia - Klub Sportowy, Dominik 
Jarosz - Villaggio, Konrad Kozłowski - Firma 
Kozłowski, Alicja Jurecka - Prywatka, Paweł 
Michałek - Miko, Anna Szmit-Mamica, Marek 
Mamica, Kimiko, Katarzyna Trębacz - Kwia-
tosfera, Grzegorz Naglik - Dekorland Łęki, 
Wioletta Kowalczyk - Szkoła Tańca ASTRA, 
Anna Szarzec, Jadwiga Jędrzejowska, Wła-
dysław Kozub – sołtys, Anna Kwaśniak, Maria 
Cygan, Grażyna Makuch, Józefa Momot, 
Władysława Jędrys, Zofia Momot, Józefa 
Momot, Mynarska Teresa, Maria Dwornik, 
Kazimiera Guguła, Henryka Kurek, Anna 
Madeja, Wiktoria Madeja, Halina Matla, Maria 
Wilczak, Weronika Łukasik, Anna Kozieł, 
Józefa Stokłosa, Edyta Sanak, Zofia Zięba, 
KGW Przeciszów, Piekarnia Cukiernia Maja, 
Mirosław Frączek-Mirko, Lucyna Szklarska 
– Sklep spożywczy, OSP Przeciszów, Daniel 
Trzaska – Usługi Transportowe, Leszek 
Tatarczuk – Fotomaximum, Bogdan Bartuś, 
Piotr Tobiczyk, Wojciech Maca, Łukasz Lasek, 

Krystian Bartuś, Dorota Nykiel – Ubran, 
Jolanta Szymonek, Ilona Sanak, Alina Fuczek, 
Policja Zator.

Żadne sylwestrowe fajerwerki nie są tak 
ważne jak ognie wypuszczane na koniec 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. To coroczne podziękowania wolontariu-
szom za ich pracę oraz darczyńcom za ich 
pomoc dla fundacji. Tradycyjne światełko 
do nieba w Przeciszowie rozbłysło około 
godz.19.00. Darczyńcami Światełka do nieba 
w gminie Przeciszów byli: Towarzystwo Tury-
styki Rowerowej Cyklista, Stowarzyszenie 
Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych 
Gwarek, Józef Jarosz - Mechanika Pojazdo-
wa, Krzysztof Kajdas – Bud-Max, Justyna i 
Sebastian Makuch, Stanisław Matla - Mecha-
nika Pojazdowa, Robert Mazgaj - Rob-Tynk, 
Tomasz Pyrek i Mariusz Kajdas - Air Net, 
Daniel Trzaska - Usługi Transportowe.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego 
serca!!!  n

XXVI Finał Orkiestry

Anna i Artur Strózik dali mini koncert na akordeonach.

Gościnnie zatańczyła formacja Akcent ze Szkoły Tańca Astra z Oświęcimia.
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PING-PONGOWE WIEŚCI
29 grudnia 2017 roku Jak co roku nasi 

tenisiści stołowi w okresie świątecznym 
udali się do Żor na XIX Turniej Wigilijny. W 
tym roku wzięło udział w zawodach ponad 
200 zawodników. Nasz klub reprezentowali 
Zuza Piekarczyk, Michał Piekarczyk, Michał 
Bodnar, Łukasz Broszkiewicz, Karol Brosz-
kiewicz, Robert Żydek. Najlepiej poradziła 
sobie Zuza, która wygrała swoją kategorię. Z 
kolei czołówce swojej kategorii zameldował 
się Robert Żydek, który ukończył turniej na 
6 miejscu.

21 stycznia Byliśmy gospodarzami II 
Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjne-
go Skrzatów. W zawodach wzięło udział 
20 Skrzatek oraz 18 Skrzatów. Nasz klub 
reprezentowali: Zuzia Piekarczyk, Amelia 
Młynarczyk, Gabrysia Osowska, Łucja Nowo-
ryta, Natalia Jurecka, Kinga Kobiałka, Renia 
Kobiałka, Sylwia Piotrowska, a także Krystian 
Markiewicz oraz Szymon Kłusek. Dla kilku z 
nich były to pierwsze zawody w życiu. Po 
raz kolejny w tym sezonie Zuzia okazała się 
bez konkurencyjna, i bez straty seta wygrała 
cały turniej! Reszta naszych reprezentantów 
osiągnęła swoje najlepsze wyniki. Cieszymy 
się z widocznego postępu w grze naszych 
zawodników. Każdy z zawodników otrzymał 
medal i dyplom za zajęte miejsce, najlepsze 
trójki dostały również puchary.

Wyniki naszych reprezentantów:

dziewczęta:

19 – Natalia Jurecka

18 – Renia Kobiałka

17 – Gabrysia Osowska

16 – Łucja Noworyta

13 – Kinga Kobiałka

12 – Sylwia Piotrowska

9 – Amelia Młynarczyk

1 – Zuzia Piekarczyk

chłopcy:

15 – Szymon Kłusek

16 – Krystian Markiewicz

24 lutego W Otwartych Mistrzostwach 
Żywca w Tenisie Stołowym nasi ping-
pongiści w składzie Zuza Piekarczyk oraz 
Grzegorz Moskała, mocno zaakcentowali 
swoją obecność, potwierdzając to trzema 
medalami. Grzegorz w kategorii Juniorów 
zajął drugie miejsce, natomiast drugie srebro 
zdobyła w kategorii Żaków Zuza Piekarczyk. 
Zuza zajęła także trzecie miejsce w kategorii 
kobiet. Turniej stał na niezłym poziomie. 
Każdy z naszych zawodników zagrał kilka 
wartościowych spotkań.

4 lutego Co to był za weekend? W tur-
nieju eliminacyjnym II Grand Prix Polski 
Żaków wystartowała po raz pierwszy Zuza 
Piekarczyk, która była jedną z najmłodszych 
w stawce. Eliminacje Zuza przeszła jak burza 
meldując się razem z naszymi chłopakami 
Karolem i Robertem w turnieju głównym. 
Zuzia po bardzo dobrych grach zajęła osta-
tecznie 41 miejsce. Co jak na debiut jest 
super wynikiem. Nasi zawodnicy, wygrali 
swoje gry grupowe bez większych proble-
mów, awansując do czołowej 32. turnieju. 
W walce o najlepszą 16. zarówno Karol jak 
i Robert nie pozostawili złudzeń swoim 
rywalom. W grach o ćwierćfinał, Karol wygrał 
pewnie, natomiast Robert musiał niestety 
uznać wyższość rywala. Trzeci dzień turnieju 
dosyć niespodziewanie mógł przynieść nam 
największy sukces indywidulany w dziejach 
klubu. Karol miał cztery piłki meczowe (2:2 
10:6) o awans do strefy medalowej i tylko 
jeden punkt dzielił go od najniższego stop-
nia podium. Niestety przeciwnik pokazał 
nieprawdopodobną odporność psychiczną 
i Karol ostatecznie przegrał 3:2 12:10. Karol 
uplasował się na 7. miejscu. W tym samym 
czasie Robert walczył o awans do czołowej 
10 turnieju z drugiej strony drabinki, równy i 
dobry poziom gry sprawił że wygrał wszyst-
kie pojedynki tego dnia i zajął 9. miejsce.

Krzysztof Żebro

Przedszkolaki z Samorządowego 
Przedszkola w Piotrowicach rozpoczęły 
nowy, 2018 rok dosyć intensywnie i 
aktywnie. Można nawet rzec, iż z przy-
tupem.

Zaraz po powrocie dzieci ze świąteczno-
noworocznej przerwy, podjęto intensywne 
próby i treningi do występów z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Nie było to łatwe wyzwa-
nie, ponieważ liczebność uczęszczających 
przedszkolaków na przestrzeni miesiąca była 
bardzo zróżnicowana z powodu ich prze-
ziębień. Na szczęście wychowawczyniom 
wszystkich grup, udało się zmobilizować 
dzieci do systematycznej pracy i maksymal-
nego skupienia na próbach. 

Nasze najmłodsze Promyczki, radosne 
Żabki, nieco starsze Krasnale i wreszcie 
niebywale energiczne Biedronki uczyły 
się na pamięć swoich ról i wierszyków, 
doskonaliły umiejętności wokalne podczas 
śpiewu piosenek, uczyły się choreografii do 
mniej i bardziej skomplikowanych tańców, a 
nawet gry na instrumentach perkusyjnych 
do muzyki klasycznej.

Nie mniejszym wyzwaniem dla naszych 
podopiecznych okazały się prace nad upo-
minkami dla babć i dziadków, dla których 
występy były adresowane. Dzieciom bardzo 
zależało na tym, aby babcie i dziadkowie byli 
zadowoleni z otrzymanych od nich prezen-
tów. Wszak w tę pracę włożyły całe swoje 
małe serduszka.

Tymczasem panie przygotowywały 
scenografię i dopinały wszystko na ostatni 
guzik. I tak nadszedł długo wyczekiwany 
ostatni tydzień stycznia, w trakcie którego 
dzieci mogły zaprezentować swoim ukocha-
nym babciom i dziadkom efekty żmudnych 
prób, podczas których niejednokrotnie, 
zmęczenie dawało się we znaki zarówno 
dzieciom, jak i nauczycielkom.

W poniedziałek, 29 stycznia swój debiut 
przed publicznością złożoną z babć i dziad-
ków, zaliczyły dzieci 3–letnie z grupy zawsze 
uśmiechniętej pani Kasi. We wtorek, 30 
stycznia swój popis dały dzieci 3 i 4-letnie z 
grupy naszej energicznej pani Żanetki. Tym-
czasem w środę, 31 stycznia swój program 
artystyczny przedstawiły dzieci 5-letnie pod 

okiem doświadczonej pani Wiesi. Zwieńcze-
niem obchodów Dnia Babci i Dziadka okazał 
się występ dzieci 6-letnich, które wspólnie 
przygotował duet pań Ani i Marty. Naszym 
Starszakom towarzyszyła spora trema, 
ponieważ ich występy oglądał wójt gminy 
Przeciszów, Bogdan Cuber.

Nasze zdolne 6-latki przywitały gości 
instrumentacją „Walca kwiatów” Piotra 
Czajkowskiego, czym wzbudziły podziw 
wśród publiczności swoim poczuciem ryt-
mu, techniką gry na instrumentach, skupie-
niem i zaangażowaniem. Jednak wnuczęta 
skradły serca swoim babciom i dziadkom, 
nie grą na instrumentach do poważnego 
utworu z repertuaru muzyki klasycznej, a 
nieprawdopodobnie żywiołowym Rock’n 
Roll’em, o czym poświadczyły gromkie bra-
wa oraz prośba widzów o bis. Pomimo stresu  
i zmęczenia dzieciaki dały radę i ponownie 
zatańczyły przebojowe Let’s Twist Again z 
repertuaru Chubby Checker’a. W czwartek 
1 lutego zakończono świętowanie na cześć 
babć i dziadków naszych przedszkolaków.

Gdy emocje po uroczystych występach 
opadły, myśli przedszkolaków już krążyły 
wokół tak tradycyjnie wytęsknionej zabawy 
karnawałowej.              M. Nowak

Początek roku w przedszkolu
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Tradycją stało się organizowanie przez 
Samorządowe Przedszkole nr 1 w Przeci-
szowie uroczystych obchodów Dnia Bab-
ci i Dziadka. W tym roku nie mogło być 
inaczej. Impreza adresowana do babci 
i dziadków miała miejsce 26 stycznia w 
Domu Kultury w Przeciszowie.

Z początkiem obchodów wystąpiły na 
scenie średniaczki (4, 5 lat), które zaprezen-
towały wiersze, a wśród nich był i taki:

Dziś dla babci słońce mamy

I całuski dla dziadziusia

Dziś życzenia wnuczek składa

I piosenki śpiewa wnusia

Grupa średniaków nazywana Smerfami 
i prowadzona przez Beatę Jarosz i Józefę 
Olejarz zadebiutowała po raz pierwszy na 
prawdziwej scenie. Dzieci postarały się, by 
wiersze zarecytowano głośno, a co najważ-
niejsze powiedziano do mikrofonu przed 
tak wspaniałą publicznością. Nie wszyscy 
jednak mieli na tyle odwagi, by to zrobić. 
Przy takiej pokaźnej liczbie widzów, gości, 
trema dawała się we znaki, a powstała cisza 
okazała się artystyczną chwilą pełną magii, 
co zostało nagrodzone gromkimi brawami. 
Wiersze średniaków przeplatano tańcami 
maluszków.

Grupa 3 i 4-latków Krasnoludki z prowa-
dzącą B. Krawczyk i M. Hodur wprowadziła 
zebranych w bajkowy świat krasnoludków, 
przejeżdżając Pociągiem Krasnoludków. Mali 
pasażerowie w kolorowych, czerwonych 
ubrankach z charakterystycznymi czapka-
mi krasnoludków, wyjechali na środek sali. 
Wszyscy mieli frajdę uczestniczyć w tym 
kursie, którego kierunek nie był jednogło-
śnie wybrany. Najpierw na Kraków, potem 
Nowa Huta i wreszcie na Sopot – i był ogól-
ny kłopot, dla małych krasnali, co świetnie 
zresztą odzwierciedliły w tańcu.

Dzieci najmłodsze zadebiutowały na 
scenie po raz pierwszy i trzeba przyznać, że 
odwaga im dopisywała. W zabawie rucho-
wo – rytmicznej „My jesteśmy Krasnoludki” 
dały upust swojej energii. Rytmiczne wykla-
skiwanie tempa melodii przez maluszków 
wprawiło gości w zachwyt i pobudziło do 
wspólnej zabawy. Maluszki zatańczyły tańce 
krasnal, koziorajka, przedstawiły aranżację 
ruchowo – rytmiczną do muzyki „Kwiaty 
dla babci”.

Wiersz w wykonaniu Maciusia:

Mój dziadek ma swoje zdanie 

Budzi we mnie zaufanie.

To naprawdę trzeba przyznać 

Dziadzio fajny jest mężczyzna

wywołał u zaproszonych na tę uroczy-
stość gości uśmiech na twarzy, a sam aktor 
miał dużo satysfakcji i był bardzo z siebie 
zadowolony i dumny, co więcej spoglądał 
w stronę swojego dziadka, by już go wyści-
skać.

Na tę chwilę maluszki czekały z niecier-
pliwością, a kiedy usłyszały melodię „Poszło 
dziewczę po ziele” wspólnie z panią Mar-
celinką zajęły swoje miejsca na środku sali. 
Najlepiej radziły sobie z naśladowaniem 
połamania koszyczka przez braciszka i 
karceniem za złe postępowanie naśladując 
machaniem ręką na słowa „…ej ty, ty za 
koszyczek zapłać mi!...” A na sam koniec 
odśpiewały piosenkę pt. „Koszyczki”. Chłop-
cy wystąpili z łopatkami, przedstawiając kra-
snali wracających z kopalni, a dziewczynki 
z pięknymi koszyczkami pełnymi kwiatów 
tańczyły w rytm muzyki.

Duża porcja występów najmłodszych 
powoli dobiegała końca, miejsce zwalniało 
się znów dla grupy średniaczków. To one 
wkraczając na środek sali pewnym dziar-
skim ruchem w kolorowych strojach z panią 
dyrektor miały możliwość pokazania się z jak 
najlepszej strony.

Pierwszy taniec w ich wykonaniu – wal-
czyk zintegrował grupę, rozluźnił atmosferę. 
Drugi taniec samba z brokatowymi kapelu-
szami na głowach chłopców , króciutkimi 
spódniczkami u dziewczynek i pomponami 
w ręku podniósł adrenalinę u wszystkich 
zebranych na widowni, a trzeci hiszpański z 
rytmicznym klaskaniem chłopców, mocnym 
tupaniem nóg o podłogę dziewczyn, nadał 
swoim mocnym akcentem specyficzny cha-
rakter hiszpańskiego stepowania. A potem 
to już byliśmy u siebie w swoim ojczystym 
kraju i nie trzeba było nikogo specjalnie 
zachęcać do krakowiaka. W parach równiut-
ko, jedna za drugą, skocznie w rytm melodii 
odtwarzały poszczególne figury taneczne. 
Z głębi sali rozległy się oklaski, błyskały 
flesze i największa dla nas nagroda uśmiech 
szczęśliwego dziecka. Schodzimy ze sceny 
zadowoleni, pomimo małych potknięć i 
niedociągnięć. Wszyscy biją brawo!!!

A teraz kolej na starszaków. Grupa 5, 
6-latków Biedroneczki prowadzona przez 
B. Cholewkę wystąpiła z repertuarem pio-
senek, wierszy, inscenizacji i tańców:

„Moja babcia”, „Mój dziadek”, wspólna 
recytacja wiersza „Album rodzinny” Teresy 
Chwastek–Latuszkowej oraz inscenizacja D. 
Gellner „Dziadek stołek i rosołek”, podczas 

której starszaki wykazały się wielkim talen-
tem aktorskim. Szczególnie Maja, jak stwier-
dził wójt - Będzie kiedyś z niej dobry materiał 
na gospodynię, zauroczyła swoją odwagą, 
stanowczością i energią wszystkich.

Zwieńczeniem występów Biedroneczek 
był wesoły krakowiak w kolorowych stro-
jach.

Na zakończenie całe przedszkole zapre-
zentowało taniec Smerfy opracowany przez 
Romę Szostak–Makarewicz z prestiżowej 
Szkoły Tańca z Oświęcimia. 

Ważnym punktem programu było wrę-
czenie laurek babciom i dziadkom.

Jak, co roku naszą uroczystość zaszczycił 
swoją obecnością wójt gminy Przeciszów 
Bogdan Cuber, który złożył piękne życze-
nia dla babć i dziadków z okazji ich święta. 
Zwrócił uwagę na ogromny wkład pracy 
nauczycieli w przygotowanie dzieci i poziom 
prezentowanych występów. Wszystkim 
dzieciom na ręce pani dyrektor wręczył 
mnóstwo słodyczy.

Druga część uroczystości to karnawał, 
na który zaproszono wszystkich zebranych 
gości i oczywiście wychowanków przed-
szkola. Tę imprezę poprowadził wodzirej. 
Przedszkolaki tańczyły do dobrej karnawa-
łowej muzyki. Bogactwo kolorów, barwy 
świateł, różnorodność strojów i przebrań 
dzieci w różne postaci, odgadywanie zaga-
dek, wszystko to najpierw wyzwoliło a 
potem zaspokoiło aktywność zabawową 
dzieci. Do wspólnej zabawy zaproszono też 
zebranych gości. Na sali panowała niepo-
wtarzalna, magiczna atmosfera. Impreza 
cieszyła się dużą frekwencją zaproszonych 
gości, a liczne oklaski ku uciesze dzieci, a 
nam zadowoleniu były dowodem na wspa-
niały występ.

Dyrekcja przedszkola składa serdeczne 
podziękowania kierownik Gminnej Biblio-
teki Publicznej Ewie Głogowskiej, Edycie 
Krzyścin, Radzie Rodziców Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Przeciszowie oraz wszyst-
kim rodzicom, nauczycielom i pracownikom 
przedszkola.  n

Dzień Babci i Dziadka
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jak i piesi, wiele osób odnosi też obrażenia. 
Należy pamiętać, iż konsekwencje tego 
typu zdarzeń możemy odczuwać przez 
całe życie, a poza obrażeniami ciała trudne 
do przewidzenia mogą być konsekwencje 
psychiczne, zarówno dla osób pokrzywdzo-
nych jak i sprawców wypadków drogowych. 
Czujmy się więc współodpowiedzialni za 
bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, 
zaczynając przede wszystkim od przestrze-
gania przepisów ruchu drogowego.

W Komisariacie Policji w Zatorze w ostat-
nim czasie wszczęto kolejne dochodzenia 
w sprawie znęcania się nad osobami najbliż-
szymi, gdzie pokrzywdzonymi są mieszkań-
cy gminy Przeciszów. Policja przypomina, 
iż zachowania polegające m.in. na wszczy-
naniu awantur, wyzywaniu domowników, 
zakłócaniu ciszy nocnej, naruszaniu niety-
kalności cielesnej innych osób w miejscu 
zamieszkania, a przede wszystkim spowo-
dowaniu obrażeń ciała, mogą wyczerpywać 
znamiona przestępstwa określonego w art. 
207 Kodeksu Karnego, za które sprawcy 
grozi odpowiedzialność karna do pięciu 
lat pozbawienia wolności, a za znęcanie się 
ze szczególnym okrucieństwem nawet do 
dziesięciu lat pozbawienia wolności!

KomPol

Przeciszovia pomimo, że po rundzie 
jesiennej w walce o Klasę Okręgową 
pozostała z tyłu za głównymi pretenden-
tami, to wiosną tego celu nie zamierza 
ułatwiać swoim rywalom, którzy w tej 
grze jeszcze pozostali. 

Jeszcze końcem roku do Przeciszowa 
powrócił Krzysztof Barcik. To właśnie temu 
szkoleniowcowi postawiono zadanie budo-
wy zespołu, który w kolejnych latach ma nie 
być tylko czołową drużyną tej ligi, ale rów-
nież pokusić się o wyższe cele, czyli awans 
do wyższej klasy rozgrywkowej.

Póki co przygotowania do rundy rewan-
żowej wyglądają bardzo obiecująco. Nasz 
zespół rozegrał sześć spotkań kontrolnych 
z czego cztery wygrał, dwa zremisował i nie 
poniósł żadnej porażki – jestem zadowolony 
z meczów sparingowych, jednak to dopiero 
liga zweryfikuje formę zespołu – skomentował 
uzyskane wyniki trener Barcik.

Z kadry przeciszowskiego klubu ubyło 
zimą trzech zawodników, ale trzech innych ją 
również zasiliło. Stąd wiosną nie zobaczymy 
już Michała Tobika, Jakuba Chowańca oraz 
Tomasza Migdałka. W ich miejsce przyszli 
zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie 
występowali w zespołach klasy okręgowej. 
Pierwszy z nich to Damian Nowotarski z 

Niwy Nowa Wieś oraz dwóch piłkarzy KS 
Chełmek - Łukasz Węgrzyn oraz Michał 
Domżał. Co ciekawe dla tego ostatnie to nie 
pierwsza przygoda z klubem z Podlesia.

Przygotowania pozytywnie ocenia sam 
trener naszego zespołu – Zespół trenował 
bardzo intensywnie, tym razem poszliśmy w 
inną stronę bardziej profesjonalną i podparli-
śmy tymi, którzy przygotowaniem fizycznym 
zajmują się na co dzień – mówi Krzysztof 
Barcik – zadowalająca była również frekwen-
cja na treningach co nie często się zdarza na 
tym poziomie rozgrywkowym – chwali swoich 
podopiecznych szkoleniowiec Przeciszovii.

Pierwszy ligowy mecz przeciszowianie 
rozegrają już 25 marca w Brzeszczach z Gór-
nikiem, a ostatni 16 czerwca w Przeciszowie 
ze Zgodą Malec. Kibice zaś już z niecier-
pliwością czekają na kolejne Derby naszej 
gminy, które zostaną rozegrane 14 kwietnia 
w Piotrowicach o godzinie 16:00.

Mecze sparingowe Przeciszovii

wyniki:

Przeciszovia Przeciszów – LKS Żarki (V 
Liga) 3:2

Przeciszovia Przeciszów – Nadwiślanka 
Okleśna (B Klasa) 4:1

Trener Barcik: Mamy silny zespół!

Przeciszovia Przeciszów – LKS Gorzów (B 
Klasa) 8:1

Przeciszovia Przeciszów – Fablok Chrza-
nów (A Klasa) 1:1

Przeciszovia Przeciszów – Nadwiślani 
Gromiec (V Liga) 6:1

Przeciszovia Przeciszów – Arka Babice (A 
Klasa) 3:3*

*Jedyny mecz, który został rozegrany na 
naturalnym boisku w Przeciszowie. Reszta 
spotkań została rozegrana w Chełmku na 
boisku ze sztuczną murawą.

Bartłomiej B. Kasperczyk

25.03.18  Górnik Brzeszcze - Przeciszovia 
Przeciszów 15:00

31.03.18  LKS Bobrek - Przeciszovia Przeci-
szów 13:00

07.04.18  Przeciszovia Przeciszów -  LKS 
Bulowice 16:00

14.04.18  LKS Piotrowice - Przeciszovia Prze-
ciszów 16:00

21.04.18  Przeciszovia Przeciszów – LKS 
Rajsko 16:00

28.04.18  Przeciszovia Przeciszów – Hejnał 
Kęty 17:00

05.05.18  Przeciszovia Przeciszów – Orzeł 
Witkowice 17:00

13.05.18  Solavia Grojec - Przeciszovia Prze-
ciszów 11:00

19.05.18  Przeciszovia Przeciszów – Skawa 
Podolsze 17:00

26.05.18  Soła Łęki - Przeciszovia Przeciszów 
17:00

02.06.18  Przeciszovia - Strumień Polanka 
Wielka 17:00

16.06.18  Przeciszovia Przeciszów – Zgoda 
Malec 17:00

Terminarz

Przeciszovii Przeciszów

25.03.18  Strumień Polanka Wielka - LKS 
Piotrowice 15:00

08.04.18  Zgoda Malec - LKS Piotrowice 
16:00

14.04.18  LKS Piotrowice  - Przeciszovia Prze-
ciszów 16:00

22.04.18  LKS Bobrek - LKS Piotrowice 16:00

28.04.18  LKS Piotrowice  - LKS Bulowice 
17:00

05.05.18  Górnik Brzeszcze - LKS Piotrowice 
17:00

12.05.18  LKS Rajsko - LKS Piotrowice 17:00

19.05.18  LKS Piotrowice  - Hejnał Kęty 17:00

26.06.18  Orzeł Witkowice - LKS Piotrowice 
17:00

02.06.18  LKS Piotrowice – Solavia Grojec 
17:00

09.06.18  Skawa Podolsze - LKS Piotrowice 
17:00

16.06.18  LKS Piotrowice – Soła Łęki 17:00

Terminarz LKS Piotrowice

Klasa A
Dokończenie ze strony 21
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KRONIKA POLICYJNA

Prawo na codzień

Dziś, tytułem przypomnienia informu-
jemy o zaostrzonych karach za spowodo-
wanie zagrożenia w ruchu drogowym. 
Oprócz surowych kar za spowodowanie 
w stanie nietrzeźwości śmiertelnego 
wypadku drogowego, od czerwca 2017 
roku wprowadzono nowy przepis do 
ustawy Kodeks Karny, dotyczący ucie-
czek przed policyjnymi radiowozami.

Kierowcy chcąc uniknąć odpowiedzial-
ności nagminnie uciekają przed policyjnymi 
radiowozami stwarzając olbrzymie zagro-
żenie dla innych uczestników ruchu dro-
gowego, doprowadzając często do kolizji, 
wypadków w tym ze skutkiem śmiertelnym. 
Trasa takiej ucieczki prowadzi przez drogi 
publiczne, wśród uczestników ruchu, pie-
szych, rowerzystów, nierzadko powodując 
daleko idące skutki - uszkodzenie mienia, 
uszczerbek na zdrowiu czy utratę życia, w 
szczególności postronnych uczestników 
ruchu.

Sprawca takiej ucieczki trwającej często 
kilka, kilkanaście kilometrów, jeżeli nie 
doszło do jakiejś konkretnej kolizji czy 
wypadku, był praktycznie bezkarny, pomi-
mo stworzenia olbrzymiego zagrożenia dla 
ludzi, mógł otrzymać tylko mandat karny, 
bo takie zachowanie traktowane było jako 
wykroczenie z art. 92§ 2 KW. Zmienia to 
nowelizacja ustawy Kodeks Karny, którego 
nowy art. 178b brzmi: 

Kto, pomimo wydania przez osobę upraw-
nioną do kontroli ruchu drogowego, poru-
szającą się pojazdem lub znajdującą się na 
statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu 
sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia 
zatrzymania pojazdu mechanicznego nie 
zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje 
jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5. Jednocześnie, sąd odbierze 
mu prawo jazdy nawet na 15 lat.

Należy zauważyć, że przepis dotyczy 

pościgu radiowozem i ucieczki, natomiast 
nie zatrzymanie pojazdu przez kierującego 
podczas kontroli drogowych, gdy policjant 
zatrzymuje pojazd będąc poza radiowozem, 
będzie nadal wykroczeniem. Powyższy prze-
pis określa osobę uprawnioną do kontroli 
ruchu drogowego, poruszającą się pojaz-
dem, czyli policjanta, lub inną uprawnioną 
osobę poruszającą się pojazdem.

W praktyce kierowca nie zatrzymując się 
do tzw. rutynowej kontroli drogowej, popeł-
nia wykroczenie, ale taka sytuacja powodu-
je, że policjant udaje się w pościg radiowo-
zem i po nadaniu sygnałów o zatrzymaniu, 
kierowca nie zatrzymując się niezwłocznie, 
popełnia wyżej wymienione przestępstwo, 
narażając się na surowe kary.

JK

Bat na pirata drogowego

17 grudnia 2017 roku w Komisariacie 
Policji w Zatorze wszczęto kolejne docho-
dzenie w sprawie uchylania się od zobowią-
zań alimentacyjnych na rzecz małoletniego 
dziecka, zamieszkałego na terenie gminy 
Przeciszów.

26 grudnia 2017 roku w Przeciszowie 
nieznani sprawcy „skorzystali z okazji” 
podczas kolędowania i w jednej z posesji 
dokonali kradzieży dwóch rowerów o łącznej 
wartości 1500 zł. Jeden z pokrzywdzonych 
już następnego dnia zauważył na terenie 
Przeciszowa młodego mężczyznę, jadące-
go na jego rowerze, dzięki czemu zdołał 
odzyskać skradzione mienie. W tej sprawie 
wszczęto 2 stycznia dochodzenie, w ramach 
którego jednemu z ustalonych mężczyzn 
przedstawiono zarzut popełnienia prze-
stępstwa z art. 278 par. 1 kodeksu karnego. 
Postepowanie jest w toku, sprawcy za swój 
czyn odpowiedzą przed sądem.

6 lutego Komisariat Policji w Zatorze 
został powiadomiony o ujawnieniu na 
terenie rezerwatu przyrody zwłok psa rasy 
mieszanej, który udusił się na tzw. wnykach, 
założonych przez kłusownika, najprawdopo-
dobniej w celu pozyskania tuszy zwierzęcia 
leśnego (dzika, sarny, zająca). W sprawie tej 

wszczęto dochodzenie z ustawy o ochronie 
zwierząt, dotyczące znęcania się nad zwie-
rzęciem, jak też z ustawy Prawo łowieckie 
dot. nielegalnego posiadania narzędzi, 
służących do nielegalnego pozyskiwania 
zwierząt. Policja apeluje o przekazywanie 
jakichkolwiek informacji na temat osób, 
które trudnią się tego typu nielegalnymi 
działaniami i mogą mieć związek z tym 
zdarzeniem.

W dniach od 2 do 6 marca w Komisariacie 
Policji w Zatorze wszczęto kolejne docho-
dzenia w sprawie oszustw dokonanych za 
pośrednictwem popularnych portali interne-
towych. W obu przypadkach pokrzywdzeni, 
mieszkańcy Przeciszowa, dokonali zapłaty 
kwoty kilkudziesięciu złotych za zakupione 
towary, jednak ich nie otrzymali ani też nie 
zdołali nawiązać kontaktu ze sprzedający-
mi. Policja ponownie apeluje o rozwagę 
i rozsądek przy dokonywaniu zakupów 
on-line. Warto dokładnie sprawdzać osoby 
sprzedające a także, jeśli jest taka możliwość, 
przyjąć zasadę dokonywania płatności już 
po otrzymaniu towaru, co z pewnością 
pozwoli na uniknięcie kłopotów, a przede 
wszystkim zaoszczędzi pieniądze.

9 marca w centrum Przeciszowa, na 

drodze krajowej K-44 kierujący pojazdem 
dostawczym marki Renault uderzył w tył 
poprzedzającego go samochodu osobowe-
go marki Peugeot. Kierująca samochodem 
osobowym została odwieziona do szpitala, 
gdzie udzielono jej pomocy medycznej. W 
sprawie tej wszczęto dochodzenie o czyn z 
art. 177 par. 1 kodeksu karnego, w ramach 
którego powołany zostanie biegły sądowy, 
który oceni charakter obrażeń pokrzyw-
dzonej.

13 marca o godzinie 17:50 w miejsco-
wości Las na skrzyżowaniu ulicy Malwy z 
Leśną doszło do wypadku drogowego. Jak 
wstępnie ustalili policjanci jadąca na rowe-
rze 69–letnia mieszkanka gminy Przeciszów 
podczas skrętu w lewo zderzyła się z wyprze-
dzającym ją samochodem marki Honda 
Accord, którym kierował 51–letni mieszka-
niec Przeciszowa. W wyniku wypadku rowe-
rzystka doznała złamania nogi oraz ogólnych 
potłuczeń. W tej sprawie również wszczęto 
dochodzenie i w jego trakcie ustalane będą 
dokładne okoliczności zdarzenia, w celu jed-
noznacznego potwierdzenia, kto ponosi za 
jego zaistnienie odpowiedzialność. Policja 
apeluje o ostrożność w czasie prowadzenia 
pojazdów mechanicznych jak też rowerów, 
a także o bezpieczne korzystanie z dróg 
przez pieszych uczestników ruchu. Niestety 
w dalszym ciągu dochodzi do zdarzeń dro-
gowych, w których giną zarówno kierujący 



Wieści Gminy Przeciszów nr 1 (49) 2018 rok22

ODESZLI OD NAS...

Czasopismo Mieszkańców Gminy Przeciszów
Kwartalnik redagowany w składzie: redaktor naczelny Ryszard Tabaka, z-ca 
redaktora naczelnego Edyta Krzyścin, sekretarz redakcji Ewa Głogowska. 
Współpraca: Jan Kajdas, Bartłomiej B. Kasperczyk.
Adres redakcji: Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie, ul. Długa 6, 
32-641 Przeciszów, tel. 33 841-32-70,  www.gbprzeciszow.pl. 
Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie.
Druk: Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Jaroszowice 324, 34-100 Wado-
wice, tel. 33 873-46-20
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo 
do ich poprawy, skracania, zmian tytułów i śródtytułów. Redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.
ISSN 1895-7498 Nakład: 500 egz.

grudzień
1. Józef Głąb 90 lat    Piotrowice

styczeń
1. Marianna Sala 77 lat   Piotrowice 

2. Anna Sanak 79 lat   Przeciszów

3. Aleksander Niesyczyński 53 lata  Przeciszów

4. Czesław Skowron 82 lata  Przeciszów

5. Władysław Szalonek 83 lata  Przeciszów

6. Zdzisław Szumełda 89 lat  Przeciszów

7. Jacek Kasperek 48 lat   Przeciszów

luty
1. Stanisław  Kościelnik 64 lata  Przeciszów

2. Adam Kalisz 74 lata   Przeciszów

3. Bogdan Mleczek 57 lat   Piotrowice

4. Zofia Godek 91 lat   Las

5. Jerzy Zieliński 62 lata   Przeciszów

6. Rozalia Zając 94 lata   Piotrowice

7. Eugeniusz Czerwiec 84 lata  Przeciszów

8. Maria Zając 83 lata   Piotrowice

9. Jadwiga Czerwiec 79 lat  Przeciszów

marzec
1. Józefa Ordecka 80 lat   Przeciszów

2. Jan Ordecki 83 lata   Przeciszów

3. Jan Michałek 86 lat   Przeciszów

4. Kazimierz Grubka 61 lat   Przeciszów

5. Łukasz Kwadrans 38 lat   Przeciszów

6. Kazimierz Seremet 85 lat   Las

7. Jan Kowalczyk 90 lat  Przeciszów

Łamigłówki językowe
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