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Sport nabiera tempa
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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Niech Święta Wielkanocne
przyniosą radość oraz wzajemną życzliwość.
Niechaj Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
oraz da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...
życzą wszystkim Mieszkańcom gminy:
Tomasz Kosowski, wójt gminy Przeciszów
Marek Trzaska, przewodniczący Rady Gminy Przeciszów
Redakcja kwartalnika „Wieści Gminy Przeciszów”
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Nasza gmina, Polska i cały świat stanęliśmy przed wyzwa-
niami tak trudnymi dla wszystkich, bo nieznanymi od zakończe-
nia II wojny światowej. Stan epidemii w Polsce, a pandemii na 
świecie spowodowany koronawirusem jest dla nas zjawiskiem 
nowym, trudnym do opanowania, paraliżującym niemal każdy 
przejaw życia publicznego i niestety śmiertelnie groźnym.

W obliczu groźby utraty zdrowia i życia zwracam się do 
Was drodzy Mieszkańcy gminy Przeciszów o podejmowanie 
zalecanych przez służby sanitarne i nasze państwo działań 
prewencyjnych, które mają się przyczynić do izolacji nas i 
nierozprzestrzeniania się zarazy. Musimy zyskać czas, tak 
niezbędny w walce z wirusem, który sprawi, że służba zdro-
wia będzie mogła nam pomóc, a naukowcy znajdą skuteczne 
lekarstwo na chorobę, która zabiła już tysiące ludzi na całym 
świecie. 

Wiem jak bardzo trudne są do przyjęcia nakazane nam 
wszystkim przepisy i obostrzenia, przez co niektóre instytucje 
w naszej gminie praktycznie już nie funkcjonują, ale musimy 
to przetrwać i wygrać! Wiemy przecież, że koszmar, który 
wszyscy śnimy na jawie skończy się i zawita w nas radość 
z powrotu do normalnego życia. Urząd Gminy Przeciszów i 

podległe placówki pracują choć 
kontakt ze względów bezpie-
czeństwa pracowników jest 
ograniczony do informacji 
przekazywanych telefo-
nicznie, pocztą email bądź 
przez platformę e-pułap. 
Dlatego w tych dniach pro-
simy o wyrozumiałość i 
kontakt tylko w sprawach, 
które są ważne dla Państwa 
zdrowia i bezpieczeństwa.

Jestem przekonany, że zwyciężymy 
i wygramy my wszyscy, stawiając stanowczy opór nieznanej 
do końca sile. Bardzo proszę o cierpliwość, o zachowanie 
spokoju, o izolację siebie nawzajem, bo to nasza jedyna, 
skuteczna broń w walce z tą chorobą! 

Choć w tym roku Święta Wielkiej Nocy nie będą takie jak 
dawniej, proszę przyjąć życzenia przede wszystkim pogody 
ducha i nadziei na nowe jutro, którą przecież daje nam Zmar-
twychwstały Chrystus!

Tomasz Kosowski, wójt gminy Przeciszów

Walczymy do zwycięstwa
DroDzy Mieszkańcy, DroDzy Przyjaciele!

Niebezpieczny wirus 2019-nCoV atakuje nas nieubłaga-
nie. Do 25 marca 2020 roku odnotowano 416.916 potwier-
dzone przypadki zachorowania na COVID-19 (zakażenie 
koronawirusem 2019-nCoV). 18.565 osób zmarło. Wirus 
z Azji dotarł do Europy, a także do Ameryki Północnej, 
Ameryki Południowej, Australii i Afryki. W naszej gminie, 
podobnie jak w innych na ternie powiatu są rodziny pod-
dane obowiązkowej kwarantannie. Niestety już stwier-
dzono pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 
w powiecie oświęcimskim…

Nasz kraj znalazł się w stanie epidemii, spowodowanej tym 
wirusem, a WHO określiło zagrożenie mianem pandemii, która 
opanowała cały świat… To rodzi dla nas wszystkich istotne 
skutki. Musimy zgodnie z zaleceniami przebywać w izolacji, 
aby powstrzymać rozwój tej śmiertelnej choroby.

Nasze gminne instytucje musiały ograniczyć działalność, a 
w wielu przypadkach zmienić formę funkcjonowania na tzw. 
zdalną poprzez Internet, telefon, co daje pewną skuteczną 
łączność. Nie inaczej musiało się stać z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Przeciszowie. Jej działalność oparta na bez-
pośredniej aktywności personalnej została zawieszona do 
odwołania. Jednak nie zrezygnowano z kontaktu pośredniego. 
Wystarczy wejść na stronę internetową www.gbprzeciszow.
pl aby skorzystać z oferty, która jest bogata i może wielu z 
nas zainteresować. Okazuje się, że można być aktywnym w 
domu, czy wziąć udział w konkursie.

Zaplanowane na najbliższy czas przez GBP w Przeciszowie 
imprezy zostały przeniesione na inny termin. Stało się tak z 
koncertem zespołu Made in Warsaw - Tribute to Deep Purple. 

Pierwotny, kwietniowy termin imprezy przeniesiono na 2 paź-
dziernika 2020 roku, występ odbędzie się o godz. 19.30. Bilety 
zakupione na koncert (17.04.2020) posiadają ważność.

Organizatorzy odwołali także II Turniej Szachowy w Dolinie 
Karpia, który miał odbyć się 4 kwietnia. Nowy termin zostanie 
podany do publicznej wiadomości.

Koronawirus 2019-nCoV to wirus należący do rodziny korona-
wirusów (coronaviridae). Koronawirusy występują u zwierząt i 
powodują u nich różne choroby (układu oddechowego, układu 
pokarmowego, wątroby, układu nerwowego), wiele zakażeń 
przebiega też bezobjawowo. Wirusy te często mutują i mają dużą 
zdolność do zakażania nowych gatunków. Wszystkie poznane 
dotąd koronawirusy powodujące zakażenia u ludzi są wirusami, 
które wywołują objawy ze strony układu oddechowego, bardzo 
rzadko ze strony innych układów i narządów. Do 2019 roku pozna-
no 6 wirusów powodujących zakażenia u ludzi. Cztery z nich 
(229E, OC43, NL63, HKU1) są przyczyną przeziębienia o łagodnym 
przebiegu. Dwa pozostałe (wirusy SARS i MERS) mogą prowadzić 
do zagrażającej życiu ostrej niewydolności oddechowej. Koro-
nawirus 2019-nCoV jest wirusem odpowiedzialnym za obecną 
pandemię zakażeń układu oddechowego, która rozpoczęła się w 
Wuhan, w Chinach i tam zidentyfikowano po raz pierwszy przypa-
dek zachorowania, co miało miejsce w grudniu 2019 roku.

Ryszard Tabaka

Koronawirus 
komplikuje nam życie
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z początkiem roku przekaza-
no wykonawcy do przebudowy 
drogę powiatową, liczącą blisko 
5 km. Będzie to jedna z naj-
ważniejszych inwestycji, obok 
kanalizacji, prowadzonych na 
terenie gminy Przeciszów i przy 
współudziale naszych środków. 
inwestorem zadania jest powiat 
oświęcimski, który pozyskał z 
Funduszu Dróg samorządowych 
połowę kwoty niezbędnej na 
pokrycie kosztów.

Oficjalne przekazanie zadania do 
realizacji miało miejsce 7 stycznia w 
obecności m.in. wójta gminy Przeciszów 
Tomasza Kosowskiego oraz starosty 
oświęcimskiego Marcina Niedzieli. 
Wartość inwestycji, która potrwa do 
2021 roku i zostanie podzielona na 
trzy etapy, wyniesie blisko 14,1 mln zł 
brutto. Pozostały koszt, po dofinanso-
waniu przez FDS, nasza gmina pokryje 
solidarnie z powiatem, czyli przekaże 25 
proc., a będzie to kwota w wysokości 4 
mln zł. Wykonawcą tego dużego zada-
nia, wyłonionym w drodze przetargu, 
została firma Eurovia Polska S.A. Ta 
długa droga w naszej gminie wzbogaci 
się o nową nawierzchnię, ciągi piesze i 
pieszo-rowerowe.

- Ta inwestycja jest bardzo potrzebna 
naszej gminie. Zdajemy sobie sprawę, że 
ruch samochodowy z uwagi na pobliski 
park rozrywki Energylandia z pewno-
ścią będzie większy, a stan techniczny 
tej drogi jest bardzo zły. Choć należy 
pamiętać także o tym, że w złym stanie 
jest również ten odcinek, który prowadzi 
z Oświęcimia do nas. Podczas budowy, 
wzmacniania wałów na Wiśle, ta droga 
została zniszczona, ponieważ nie była 
przygotowana na ciężki sprzęt, który 
ją zdewastował. Ważna jest poprawa 
bezpieczeństwa użytkowników tej drogi, 
czyli budowa chodnika i ścieżki rowe-
rowej, co jest absolutnie konieczne. 
Muszę jednak przyznać, że słyszę głosy 
mieszkańców, którzy twierdzą, że droga 
ta wcale nie musiała być teraz remonto-
wana i niepotrzebnie dopłacamy do tej 
inwestycji, tym samym dotując powiat. 
Czynimy tak, bowiem zawsze tak robili-
śmy i jest to podyktowane koniecznością 
i zasadą. Myślę jednak, że należałoby 
się zastanowić nad jedną rzeczą, którą 
również podnoszę na spotkaniach samo-
rządowców – chodzi o proporcje. Powiat 
otrzymał mocne wsparcie państwa na 
swoją inwestycję, czyli 50 proc. pokrycia 
kosztów. W efekcie jego zaangażowanie 
finansowe to zaledwie 25 proc., a nasza 

gmina podczas remontów własnych 
dróg nie może skorzystać ze środków 
powiatowych. Uważam, że te proporcje 
zostały mocno zachwiane – zauważa 
wójt Tomasz Kosowski.

Do remontu przekazano pierwszy 
odcinek drogi powiatowej nr 1895K. 
Obejmuje on długość 1,2 km, zaczyna-
jąc się w sołectwie Las i prowadząc od 
granicy z gminą wiejską Oświęcim do 
mostku nad kanałem Wisły. Zakres robót 
budowlanych dla tego odcinka to m.in.: 
budowa z kostki brukowej lewostronne-
go chodnika przy ul. Leśnej na odcinku 
od skrzyżowania z drogą gminną, ul. 
Dąbki do skrzyżowania z ul. Mostową o 
szerokości 2 m, budowa sieci kanalizacji 
deszczowej, przebudowa jezdni o szero-
kości od 5,5 m do 6 m wraz z poboczem 
na szerokości 1 m, przebudowa zjazdów, 
zatok autobusowych, remont sieci wodo-
ciągowej oraz wykonanie oznakowania 
poziomego i pionowego.

Drugi odcinek przebudowywanego 
traktu powiatowego prowadzi od mostu 
na kanale Wisły do stadionu LKS Prze-
ciszovia. W ramach tej części zadania 
zostaną zrealizowane m.in. następujące 
prace: budowa z kostki brukowej lewo-
stronnego chodnika od skrzyżowania 
z ul. Mostową z wyłączeniem obiektu 
mostowego do skrzyżowania z ul. Gór-
ki o szerokości do 1,5 m, a także od 
wspomnianego skrzyżowania do skrzy-
żowania z ul. Przyrębską o szerokości 
2 m, remont istniejącego chodnika, 
budowa ścieżki rowerowej z dopusz-
czeniem ruchu pieszego wzdłuż lewej 
krawędzi jezdni ul. Podlesie (początek 
ma miejsce od ul. Przyrębskiej, z kolei 
koniec zlokalizowano przy stadionie LKS 
Przeciszovia) o szerokości 3 m, budo-
wa dziewięciu miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Przeciszowie wraz 
z chodnikiem w ich rejonie o szerokości 
3 m i elementów odwodnienia, przebu-
dowa jezdni o szerokości 6 m, zjazdów, 
poboczy i elementów odwodnienia oraz 
wykonanie oznakowania poziomego i 
pionowego.

Kolejna, trzecia już część inwestycji 
obejmie fragment drogi od stadionu LKS 
Przeciszovia do DK nr 44. W zakres tego 
zadania wejdzie m.in.: budowa z kostki 
brukowej lewostronnego chodnika, 
stanowiącego dojście do wiaty przy-
stankowej przy urzędzie gminy o szero-
kości 2 m oraz elementów odwodnienia, 
remont jezdni, zjazdów, poboczy oraz 
wykonanie oznakowania poziomego i 
pionowego.

Termin realizacji przebudowy pierw-
szego odcinka drogi powiatowej mija z 
końcem sierpnia tego roku. Następnie 
ruszy modernizacja drugiego fragmen-
tu, która potrwa do końca maja 2021 
r. Kompleksową inwestycję zwieńczy 
przebudowa trzeciego odcinka drogi – 
do skrzyżowania z DK 44 (obok urzędu 
gminy). Ostatni etap zakończy się w 
październiku 2021 r.

Nasza gmina z uwagi na oszczędno-
ści, które pojawiły się po przetargu, gdyż 
został on rozstrzygnięty poniżej spodzie-
wanych kosztów, może obecnie myśleć 
o koniecznej wymianie wodociągu w 
rejonie remontowanego odcinka drogi.

- Dzięki oszczędnościom przetarg 
wyszedł mniej niż wskazywał na to kosz-
torys inwestorski, co dało nam 600 tys. zł 
środków do dyspozycji, zaplanowanych 
na tę inwestycję. Zadecydowano, że 
utworzymy nowe zadanie, które obejmie 
wymianę odcinka sieci wodociągowej 
wzdłuż ulic Podlesie i Leśnej aż do ulicy 
Przyrębskiej. Mamy już gotowy projekt, 
a to zadanie bezpośrednio wiąże się z 
powiatową inwestycją. Koszt wymiany 
starego, azbestowego wodociągu był 
wyceniony na 1 mln 700 tys. zł netto. 
Być może brakującą kwotę pozyskamy z 
kredytu. Ten wodociąg musi być wymie-
niony z uwagi na to, że jego część idzie 
w poboczach drogi. Wobec tego pozo-
stawienie go takim jak jest byłoby zwykłą 
niegospodarnością. Można powiedzieć, 
że jest to zakopanie prawie dwóch mln 
zł w ziemi, ale nie ma innego wyjścia. 
Musimy przeprowadzić to zadanie i co do 
tego, tak radni jak i ja jesteśmy solidarnie 
zgodni – mówi z akcentem wójt Tomasz 
Kosowski.

Ryszard Tabaka

Długa droga do przebudowy

Moment przekazania placu budowy. 
Podpis składa wójt Tomasz Kosowski, 
obok niego stoi starosta oświęcimski. 

Fot. RL (powiat oświęcimski).
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Gminne inwestycje
Trwa ważna inwestycja drogowa, czyli 

gruntowny remont ostatniego odcinka 
ulicy Długiej w Przeciszowie. To zadanie 
domyka, trwające od lat przedsięwzięcie 
gminne, dzięki któremu nastąpi połącze-
nie DK 44 z ulicą Wspólną w Polance 
Wielkiej. Na odcinku 700 mb., przezna-
czonym do przebudowy, trwały w lutym 
prace obejmujące odwodnienie. Obec-
nie powstaje tam chodnik. Inwestycja, 
której wykonawcą jest Zakład Budow-
lano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch z 
Przeciszowa, potrwa wg przyjętego 
harmonogramu do czerwca tego roku. To 
gminne zadanie jest w 80 proc. wspófi-
nansowane ze środków pochodzących z 
Funduszu Dróg Samorządowych. Ogól-
ny koszt inwestycji wynosi 2 209.821,35 
zł przy dofinansowaniu z funduszu na 
kwotę 1 633.816 zł. Resztę sumy pokryje 
gmina z własnego budżetu.

n n n

W planach naszej gminy jest moderni-
zacja ulic Okrężnej i Krętej na Podlesiu z 
wykorzystaniem środków pochodzących 
z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Obecnie są przygotowywane projekty 
kosztorysowe, które pozwolą nam w 
miesiącach wakacyjnych złożyć potrzeb-
ny wniosek, gdy zostanie ogłoszony 
nabór. Zadanie to będzie podzielone na 
dwa lata. W pierwszym roku wyłonimy 
w przetargu wykonawcę, a w kolejnym 
zrealizujemy inwestycję.

n n n

Złożono wniosek do wojewody mało-
polskiego na wykonanie remontu nie-
spełna 1.7 km drogi gminnej, ulicy 
Bukowieckiej w Piotrowicach, która 
ucierpiała podczas obfitych opadów 
deszczu w lecie ubiegłego roku. Gmina 
ubiega się o środki z tzw. „powodziówki”. 
Nasz wniosek przekazano po pierwszej 
weryfikacji do MSWiA w Warszawie. W 
chwili obecnej czekamy na informacje na 
temat tego – czy wniosek przeszedł. Jest 
to droga w złym stanie technicznym ze 
słabą podbudową. Zaplanowano wymia-
nę nawierzchni, a w kilku miejscach 
również podbudowy. Dofinansowanie 
tego drogowego zadania wyniosłoby 
80 proc., przy czym należy pamiętać, że 
środki rządowe są ograniczone, a zainte-
resowanie samorządów rekordowe.

n n n

Nasz samorząd jest zainteresowany 
przeprowadzeniem kompletnej przebu-
dowy odcinaka drogi gminnej, liczącego 
blisko 4 km. Chodzi o rejon ulicy Kolonia. 
Jest to cały ciąg od ulicy Szkolnej, czyli 
od drogi wojewódzkiej, aż do ulicy Gra-

nicznej, gdzie znajduje się Energylandia. 
Ma być nowa nawierzchnia drogi wraz z 
chodnikiem pieszo-rowerowym.

- Szukamy partnera do wykonania 
projektu a następnie współfinansowa-
nia całego zadania. To będzie duża, 
poważna inwestycja. Zauważyliśmy, że 
ta droga jest bardzo obciążona ruchem 
samochodowym od strony Bielska-Bia-
łej, czyli od Osieka i Polanki Wielkiej, 
tych wszystkich pojazdów udających 
się do Energylandi. To odciąża drogę 
krajową, dzięki czemu nie ma tam wielu 
korków. Widzę tu partnerstwo ze strony 
właściciela parku rozrywki, bo to jest w 
jego interesie, aby poprawić komunikację 
drogową, która prowadzi do Energylandi. 
Musimy szukać wspólnych rozwiązań. W 
przypadku samorządu Zatora również 
miał miejsce mariaż środków gminy i 
Energylandi przy budowie ronda w pobli-
żu parku. Jeżeli udałoby się wykonać 
projekt i założyć montaż finansowy, to 
uważam, że warto spróbować. Jest to 
potrzebne rozwiązanie, które poprawi 
bezpieczeństwo przede wszystkim tych, 

którzy mieszkają przy ciągu ulicy Kolonia 
– akcentuje wójt naszej gminy.

n n n

Zakończono remont gabinetów wójta 
i sekretarz, a także sekretariatu w urzę-
dzie gminy. Zadanie wykonano sprawnie 
i według założonego planu, a na jego 
temat szeroko pisaliśmy w poprzednim 
wydaniu WGP. Dzięki pozyskanym 
oszczędnościom udało się wyposażyć 
te pomieszczenia w klimatyzację, tak 
potrzebną w upalne dni. Pozostałe 
jeszcze do remontu lokale, w których 
znajdują się wydziały planowania prze-
strzennego i ochrony środowiska są w 
chwili obecnej jeszcze modernizowane. 
Do końca marca prace powinny być 
zakończone. Ostatnimi pomieszcze-
niami przeznczonymi do remontu są 
klatka schodowa, sanitariaty i dziennik 
podawczy. Końcowym etapem remontu 
będzie termomodernizacja budynku 
urzędu gminy, która nada ostateczny 
wygląd bryle obiektu.

Ryszard Tabaka

Są uczniowie, którzy czytają i biorą 
udział w X Powiatowym Konkursie 
Czytelniczym „Nasze lektury” pod 
patronatem starosty oświęcimskiego. 
Spektakularne sukcesy osiąga Karol 
Malinkiewicz, uczeń klasy VII Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II 
w Przeciszowie, który zajął I miejsce 
w trzech etapach konkursu ze znajo-
mości lektur.

Etapy były podzielone na lektury: 

Mistrz czytania „Pinokio” Carla Collodiego. Do konkur-
su przystąpiło 51 uczniów z 12 szkół, 
„Pajączek na rowerze” Ewy Nowak. Do 
konkursu przystąpiło 40 uczniów z 10 
szkół, „Chłopcy z Placu Broni” Ferenca 
Molnára. Do konkursu przystąpiło 47 
uczniów z 11 szkół.

Zachęcam obecnych uczestników kon-
kursu, jak i pozostałych uczniów szkoły 
do czytania kolejnych książek. Odbędą 
się jeszcze trzy etapy konkursu. Każdy 
ma szansę na zwycięstwo.

Gratuluję zwycięzcy i zapraszam do 
lektury.      Kazimierz Kabziński

Gabinet wójta naszej gminy zmienił się nie do poznania.
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Wywiad z Urszulą Momot, emerytowaną dyrektor szkoły w Przeciszowie

Urszula Momot – emerytowa-
na, wieloletnia dyrektor szkoły w 
Przeciszowie. Pochodzi z okolic 
Przeworska na Podkarpaciu. Od 
roku 1984 mieszka w naszej gminie 
wraz z mężem, rodowitym przeciszo-
wianinem. Ukończyła Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną w Krakowie (obecnie 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krako-
wie) na kierunku fizyka, uzyskując 
w roku 1983 tytuł magistra fizyki.   
Przez rok, po ukończeniu studiów, 
pracowała w liceum ogólnokształ-
cącym w Sieniawie, a następnie na 
całe życie zawodowe związała się ze 
szkołą w Przeciszowie. Przez siedem 
lat pełniła funkcję doradcy metodycz-
nego nauczycieli fizyki, najpierw w 
Wojewódzkim Ośrodku Metodycz-
nym w Bielsku-Białej, a po zmianach 
administracyjnych pracowała jako 
doradca w Wojewódzkim Ośrodku 
Metodycznym w Krakowie, ucząc 
nieprzerwanie w przeciszowskiej 
szkole. W roku szkolnym 1999/2000 
w wyniku reformy systemu oświaty 
powstały sześcioletnie szkoły pod-
stawowe i trzyletnie gimnazja. Pani 
Urszula objęła funkcję dyrektora 
Gimnazjum nr 1 w Przeciszowie, 
pełniąc równocześnie obowiązki 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Ignacego Fika w Przeciszowie, co 
miało miejsce przez pół roku, czyli 
do czasu rozstrzygnięcia konkursu 
na to stanowisko. Po dwóch latach 

- z końcem roku szkolnego 
2018/2019 przeszła Pani na 
emeryturę. Proszę powiedzieć 
czytelnikom naszego kwartal-
nika – jak wygląda Pani nowa 
rzeczywistość?

Przechodząc na emeryturę planowa-
łam długi odpoczynek, czyli zdystanso-
wanie się od pracy, od szkoły, a skupie-
nie się na czymś zupełnie innym, na co 
zwykle nie starczało czasu. Planowałam 
podróże, wypady w góry, rowerowe 
wycieczki, czytanie książek w ogro-
dowym hamaku… Miałam też zabrać 
się wreszcie za przydomowe prace, 
które stale odkładałam na później. Ale 
przyszedł wrzesień i zaczęło się znowu 
chodzenie do szkoły. Podjęłam pracę. 
Pracuję z młodzieżą w technikum, uczę 
fizyki. Nie musiano mnie długo przeko-
nywać, ponieważ odczułam, że ja rów-
nież tej pracy potrzebuję, bo nadal żyję 
szkolnym rytmem. Nowa szkoła, nowe 
nieznane środowisko, nowe zadania i 
obowiązki sprawiły, że czuję się chwilami 
jak „stażystka”. Jest to również ciekawe 
doświadczenie pedagogiczne po wielu 
latach pracy w szkole podstawowej i 
gimnazjum. 

- Proszę powiedzieć, czy w 
Pani ocenie są różnice pomiędzy 
uczniami szkoły podstawowej 
a średniej, których teraz Pani 
uczy?

Ten rok szkolny jest wyjątkowy, do klas 
pierwszych szkół średnich trafili absol-
wenci gimnazjów i rok od nich młodsi 
absolwenci szkół podstawowych. Są 
więc klasy pierwsze po gimnazjum, ich 
kariera w szkole średniej jest krótsza, 
czyli trzy lata w liceum lub cztery lata 
w technikum. Natomiast klasy pierwsze 
po podstawówce to pierwsi po reformie 
ósmoklasiści, którzy rozpoczęli naukę w 
4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. 
Edukacja w tych zespołach prowadzona 
jest według odpowiednio dostosowa-
nych, różnych programów nauczania. 
Tak się złożyło, że wdrażam kolejną 
reformę systemu edukacji. A wracając 
do pytania, obserwuję duże  różnice 
w zachowaniu uczniów. Uczniowie 
klas pierwszych są mniej spontaniczni 
i żywiołowi niż jeszcze kilka miesięcy 
temu, kiedy funkcjonowali w podstawów-
ce czy gimnazjum. Niewątpliwie ma na 

to wpływ  integracja w nowym zespole 
klasowym, nowe środowisko, nowi nie-
znani nauczyciele. Uczniowie starszych 
klas są bardzo zżyci w swoich zespo-
łach, solidarni, odpowiedzialni. Niewąt-
pliwie szkoła średnia to czas bardziej 
dojrzałego spojrzenia na świat, można 
powiedzieć, że młodzi ludzie dorastają 
do pewnych spraw. Jest jeszcze coś, 
co zasadniczo różni te szkoły, to atmos-
fera przerw międzylekcyjnych. Gwar, 
hałas, bieganie po korytarzach zostało 
w murach podstawówki. Młodzież w 
technikum  spędza przerwy wpatrzona 
w ekrany telefonów.

- Proszę dokonać podsumowa-
nia Pani pracy jako nauczycie-
la, dyrektora naszej szkoły w 
Przeciszowie. Proszę zaprezen-
tować czytelnikowi w sposób 
syntetyczny, te najważniejsze 
aspekty dokonań, podjętych 
działań, zrealizowanych celów. 
Powrócić myślą do wzlotów i 
może również do upadków.

Początki były trudne, wszystkiego 
uczyłam się od podstaw. Nie miałam 
doświadczenia dyrektorskiego, nie było 
funkcji zastępcy dyrektora a różnorod-
nych obowiązków wiele. Rozpoczę-
łam pracę na stanowisku dyrektora w 
momencie wdrażania reformy systemu 
oświaty, wtedy to utworzono gimnazjum 
i sześcioletnią szkołę podstawową. 
Wdrażano nowe podstawy programowe 
w klasach rozpoczynających nowy cykl 
kształcenia. Równocześnie uczniowie w 
klasach starszych kontynuowali naukę 
w wygasającym „starym systemie”, 
były też jeszcze w szkole klasy ósme. 
Dyrektor pracuje z uczniami, nauczy-
cielami, pracownikami administracji 
obsługi szkoły, rodzicami, organem 
prowadzącym i nadzorującym szkołę, 
środowiskiem lokalnym. Stąd też liczba i 
różnorodność zadań, a w szczególności 
ogromna odpowiedzialność dyrektora 
za całokształt funkcjonowania szkoły 
jest wielkim wyzwaniem. Na początku 
pracy na stanowisku dyrektora szkoły 
problemem była jej wieloaspektowość, 
nie zawsze udawało się spełnić  oczeki-
wania odbiorców. Dzięki ustawicznemu 
doskonaleniu i wysiłkowi całego zespołu 
wypracowaliśmy pewne normy, kanony 
postępowania, procedury sprawdzające 
się w życiu naszej szkoły. Wiele energii 

Postawiłam na pracę i jej efekty

część PierWsza
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utworzono w naszej gminie trzy 
zespoły szkół podstawowo-gim-
nazjalnych. Dyrektorem Zespołu 
SP-G nr 1 w Przeciszowie został w 
roku 2001 Marek Pelczar, a Urszu-
la Momot jego zastępcą. W roku 
2006 po odejściu dyrektora Pel-
czara, pełniła obowiązki dyrektora 
zespołu, a następnie przystąpiła do 
konkursu na to stanowisko. Od roku 
szkolnego 2007/2008 do 2016/2017 
pracowała na stanowisku dyrektora 
Zespołu Szkół Podstawowo-Gimna-
zjalnych w Przeciszowie. W wyniku 
reformy systemu oświaty doko-
nanej w 2017 roku, zlikwidowano 
gimnazja i utworzono ośmioletnie 
szkoły podstawowe. Pani Urszuli 
powierzono funkcję dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Ignacego 
Fika w Przeciszowie. Dyrektorem 
szkoły była do czasu przejścia na 
emeryturę, czyli do końca roku 
szkolnego 2018/2019 i wygaśnię-
cia gimnazjum. Dorobek zawodo-
wy Urszuli Momot został wysoko 
oceniony, za szczególne zasługi 
dla oświaty i wychowania w 2012 
roku została odznaczona Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, a po 
sześciu latach otrzymała za wybitne 
osiągnięcia w pracy dydaktycznej 
i wychowawczej nagrodę Ministra 
Edukacji Narodowej.

i trudu wymagały  działania, których 
celem było wypracowanie metod pozwa-
lających osiągać wysoki poziom naucza-
nia w naszej szkole, co przekładało się 
na wyniki sprawdzianu po klasie szóstej 
egzaminów gimnazjalnych. 

- jak Pani wówczas tę sytuację 
oceniała?

W napięciu czekałam na informację 
o wynikach egzaminów zewnętrznych 
z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 
Krakowie. Analizowaliśmy je, szukaliśmy 
stale sposobów jak pracować z ucznia-
mi, żeby efekty były jeszcze lepsze. 
Ważną i miarodajną była też informa-
cja – jak naszym absolwentom wiedzie 
się w szkołach ponadgimnazjalnych, 
jak sobie radzą, jakie osiągają wyniki 
w nauce? Moja radość była wielka, 
kiedy nasi prymusi byli też prymusami 
w nowych szkołach. Bardzo budujące 
były również wiadomości, kiedy dowia-
dywaliśmy się, że uczeń w nowej szkole 
osiągnął wyższe wyniki, że wiedzie 
mu się lepiej, ma sukcesy. O wysokim 
poziomie nauczania świadczyły  wyniki 
uzyskiwane przez uczniów podczas 
egzaminów gimnazjalnych. Były też 
wysokie miejsca w konkursach przed-
miotowych oraz zawodach sportowych. 

To wszystko określało naszą szkołę jako 
konkurencyjną placówkę wobec innych 
szkół. Podejmowaliśmy różnorodne dzia-
łania, aby udoskonalać proces naucza-
nia, unowocześniać bazę dydaktyczną. 
Wyposażaliśmy w nowoczesny sprzęt 
pracownie komputerowe, pracownie 
przedmiotowe w tablice interaktywne, 
zestawy multimedialne, zabiegaliśmy 
o rozbudowę bazy sportowej. Apliko-
waliśmy do wielu programów ministe-
rialnych, finansowanych ze środków 
unijnych, braliśmy udział w konkursach, 
aby pozyskać wyposażenie lub środki 
finansowe na zakup. Kiedy odchodziłam 
na emeryturę w każdej sali lekcyjnej był 
zestaw multimedialny, komputer, rzutnik 
lub tablica interaktywna. W całej szkole 
działa sieć bezprzewodowa. Korzysta-
liśmy z dziennika elektronicznego. Nikt 
nie przewidywał jak ważnym narzędziem 
okaże się dziennik elektroniczny w 
sytuacji, kiedy zadaniem szkoły będzie 
organizowanie zdalnego nauczania.

- zapytam o czas zmian, refor-
mę edukacji w naszym kraju, 
czyli przejście z gimnazjów do 
szkół podstawowych. Był to 
niejako powrót do przeszłości. 
czy rodziło to duże problemy w 
naszej szkole?

Wdrażana reforma oświaty to zmiany 
systemowe i programowe. Duża zmiana 
dla starszego pokolenia, to po części 
powrót po 18 latach do czegoś co już 
było. Można tu zacytować powiedzenie 
„historia kołem się toczy”. Znów przy-
szedł czas, kiedy w szkole funkcjonują 
równolegle dwa systemy - stary i nowy. 
Ta sytuacja nie jest komfortowa i wyma-
ga wiele dodatkowej pracy nauczycieli. 
Pamiętam początek roku 2017/2018, 
klasa siódma, uczniowie w szkole pod-
stawowej a tu tyle zajęć, nowe trudne 
przedmioty. Niektórzy przejęci ilością 
obowiązkowych zajęć, inni zmęczeni 
długim pobytem w szkole. Niepokoje 
rodziców i nawracające co jakiś czas 
pytanie, czy ma sens zadawanie zadań 
domowych?

- Program „odblaskowa szko-
ła” to wielki sukces szkoły w 
Przeciszowie, kontynuowany 
przez lata. Proszę naszemu czy-
telnikowi przybliżyć to zagadnie-
nie, a właściwie ten spektaku-
larny sukces.

Autorem a właściwie ojcem sukce-
sów uczniów naszej szkoły w obszarze 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
jest Adam Kozłowski. Już w latach dzie-
więćdziesiątych jego uczniowie odnosili  
sukcesy na szczeblu wojewódzkim, 
ogólnopolskim a nawet międzynarodo-
wym w turniejach bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym zarówno w rywalizacji 
drużynowej jak i indywidualnej. Przez 
wiele lat drużyny startujące w BRD i 
były wizytówką szkoły. W konkursie 
„Odblaskowa szkoła” braliśmy udział 
od początku, czyli od  pierwszej edy-
cji i uzyskiwaliśmy wyniki plasujące 
naszą szkołę w pierwszej dziesiątce w 
województwie ,a to był duży sukces. W 
kolejnych latach pięliśmy się „w tej złotej 
dziesiątce” w górę. Było siódme miejsce 
później wskoczyliśmy na podium - trze-
cie miejsce w województwie. Sukces 
dodaje skrzydeł, motywuje do działania, 
nakręca…  Potem przez trzy kolejne lata 
byliśmy najlepsi, z dumą odbieraliśmy 
na uroczystej gali w Krakowie dyplom 
laureata i nagrody finansowe dla szko-
ły.  W tym roku było drugie miejsce. Na 
początku szkolnym koordynatorem akcji 
„Odblaskowa Szkoła” był Adam Kozłow-
ski. Po Jego odejściu ze szkoły, funkcję 
tę corocznie wzorowo pełni Małgorzata 
Matyja i to Jej zasługą są największe, 
spektakularne sukcesy szkoły tym 
konkursie. Wspomnę może tylko  jed-
no, wyjątkowe wydarzenie związane 
z „Odblaskową Szkołą”- ustanowienie 
rekordu Polski w utworzeniu Żywego 
Łańcucha Odblasków, który tworzyli 
ludzie ubrani w odblaskowe kamizelki. 
Długość łańcucha była imponująca, 
na miarę jak się okazało rekordu. Nie 
mogło być inaczej do łańcucha dołączyły 
przedszkolaki, rodzice, babcie dziad-
kowie, władze samorządowe, starosta 
i wielu sympatyków szkoły. Nie jest 
przesadą stwierdzenie, że „Odblaskowa 
szkoła” to sukces całej społeczności 
szkolnej uczniów, nauczycieli, pracow-
ników niepedagogicznych, rodziców i 
wielu sojuszników szkoły, których nie 
sposób wymienić. Należą im się słowa 
podziękowania za wspieranie szkoły w 
edukowaniu dzieci i młodzieży w sposo-
bie bezpiecznego ich uczestniczenia w 
ruchu drogowym. Tu należałoby jeszcze 
wspomnieć o sukcesach uczniów w 
wojewódzkich konkursach plastycznych 
„Bezpieczna droga do szkoły” – dwu-
krotnie w 2009 i w 2014 roku, wówczas 
szkoła otrzymała tytuł laureata.

- jak wiemy szkoła nie tylko 
realizowała z bardzo dobrym 
skutkiem nauczanie zasad bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. 
Były także inne obszary działań, 
zaangażowania placówki, gdy 
pracowała Pani w szkole, które 
warto czytelnikom przybliżyć.

Oczywiście, przykładem może być 
ekologia, nauka zachowań proekolo-
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gicznych. Uczniowie naszej szkoły przez 
wiele lat brali udział w ogólnoświatowych 
akcjach Sprzątanie Świata, i Dzień 
Ziemi. Z sukcesami rywalizowali w 
powiatowym konkursie Zbiórka Baterii. 
Ponadto w szkole, co roku organizowano 
w formie konkursów z nagrodami zbiórkę 
surowców wtórnych, głównie makulatury 
i puszek po napojach. Pamiętam apel, 
którego mottem było „Nie tam jest czy-
sto, gdzie się sprząta lecz tam, gdzie się 
nie śmieci”. Ciekawą prelekcję wygłosił 
Jan Bratek, opowiadał o naturze, śro-
dowisku, ekologii, recyklingu. Demon-
strował jak zgniatać butelki plastikowe, 
uczył jak dzielić odpady, uzasadniał, 
dlaczego nie wrzucamy wszystkiego do 
jednego śmietnika. Byliśmy przekonani, 
że te działania mają sens, zakupiliśmy 
kolorowe kosze, ustawiliśmy na kory-
tarzach i wszyscy uczyliśmy się sorto-
wania odpadów.  To było dawno, wtedy 
o ekologii, ochronie środowiska nie 
mówiło się tyle, była to pewna nowość, 
dzisiaj segregacja odpadów jest normą 
i obowiązkiem.

- Przejdźmy może do tematu 
wykonanych inwestycji w szkole 
przez wszystkie lata, gdy Pani 
kierowała tą placówką.

Przez cały okres pełnienia obowiąz-
ków dyrektora szkoły systematycznie 
w miarę posiadanych środków finanso-

wych modernizowałam i remontowałam 
szkołę. Praktycznie w  każde wakacje 
w szkole trwały prace remontowe. W 
budynku szkoły zostały wymienione 
wszystkie okna, drzwi wejściowe, drzwi 
wewnętrzne na dwóch kondygnacjach, 
w całej szkole we wszystkich pomiesz-
czeniach wymieniono wykładzinę podło-
gową, dostosowano sale do wymogów 
reformy dla klas I-III, wydzielając prze-
strzeń edukacyjną i rekreacyjną, wyko-
nana została modernizacja instalacji 
elektrycznej, oświetlenia sal lekcyjnych 
i korytarzy. Szkoła została wyposa-
żona w system alarmowy, monitoring 
zewnętrzny i wewnętrzny. Kompleksowo 
została wyremontowana i odmalowana 
sala gimnastyczna. Sukcesywnie sale 
lekcyjne były odnawiane, malowane, 
wyposażane w nowe meble. Wyre-
montowano kotłownię, wybrukowano 
obejście szkoły i plac rekreacyjny. Były 
też nieplanowane, awaryjne remonty. 
Jedną z nich pamiętam szczególnie, 
kiedy to po gradobiciu w czerwcu 2009 
roku trzeba było naprawić, a właści-
wie wykonać nowe pokrycie dachu na 
budynku szkoły.

- Proszę przybliżyć nam temat 
powstania przy szkole orlika. 

Nasze boisko było już w bardzo złym 
stanie, wymagało kompleksowego 
remontu, a szkoła nie dysponowała 
wystarczającymi finansami. Sygnali-
zowaliśmy władzom samorządowym 
konieczność modernizacji szkolnego 

boiska. Wówczas w kraju wdrażano 
program rządowo-samorządowy Moje 
Boisko – Orlik 2012,którego celem było 
wybudowanie boisk sportowych w każ-
dej gminie. Nasza gmina przystąpiła 
do programu, początkowo planowano 
usytuowanie Orlika w innym miejscu, 
ostatecznie jednak postanowiono, że 
Orlik zostanie wybudowany przy naszej 
szkole. Budowę Orlika rozpoczęto w 
wakacje, była to dużą inwestycją, naj-
pierw usuwano drzewa, które okalały 
stare boisko, przygotowywano teren. 
Cały kompleks powstał w przeciągu kil-
ku miesięcy. Uroczyste otwarcie Orlika 
i przekazanie go do użytku nastąpiło 
w grudniu 2012 roku. Kilka lat później, 
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 
2018/2019 miało miejsce otwarcie kom-
pleksu lekkoatletycznego, obejmującego 
bieżnię, skocznię do skoku w dal, rzutnię 
do pchnięcia kulą i część rekreacyjną. 
Cały obiekt sportowy ogrodzono, co 
było naszym marzeniem. Boiska Orlik i 
lekkoatletyczne są sportową wizytówką 
gminy, służą uczniom naszej szkoły, 
stanowią arenę międzyszkolnych zawo-
dów sportowych. Na Orliku zatrudnieni 
są animatorzy sportu, którzy organizują 
imprezy sportowe i koordynują funkcjo-
nowanie obiektu, z którego licznie korzy-
stają mieszkańcy naszej gminy.

Wywiad będzie kontynuowany w przyszłym 
wydaniu WGP.

Rozmawiał Ryszard Tabaka

Walentynki to święto, które 
co roku obchodzimy 14 lutego. 
święty Walenty jako patron 
zakochanych czczony jest szcze-
gólnie w stanach zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii. W Polsce tra-
dycja ta rozwinęła się w latach 
90. ubiegłego stulecia. zako-
chani obdarowują się kartkami 
walentynkowymi, prezentami i 
wspólnie spędzonym czasem. 

W Zespole Szkół CKU im. św. Jana 
Pawła II w Radoczy już po raz ósmy 
odbył się Festiwal Piosenki o Miłości. 
Niezwykła atmosfera towarzyszyła w tym 
dniu wszystkim uczestnikom. Impreza ta 
cieszy się dużym zainteresowaniem.

W konkursie uczestniczyły między 
innymi zespoły z Przeciszowa. Zespół 
Śpiewające Jeziora, który wystąpił pod 
kierownictwem Urszuli Daczyńskiej oraz 
zespół Bel Canto, który na co dzień pro-
wadzi Iwona Bernaś.

Dziękujemy Śpiewającym Jeziorom za 

zdobycie: I miejsca w kategorii zespół z 
piosenką Justina Bibera „Love Yourself”, 
II miejsca w kategorii duet - Zuzanna 
Jurecka i Zuzanna Kała z piosenką „Say 
sometching”. Zuzanna Jurecka w kate-
gorii solista również zajęła II miejsce z 
piosenką Lady 
Gagi „Always 
remember us 
thiz way”.

Zespół Bel 
Canto wybrał 
bardzo cieka-
wy repertuar i 
zaśpiewał pio-
senkę w języku 
rosyjskim Ałły 
Pu g a c zowe j 
„Milion Alych 
Roz”.

Na  z akoń -
czenie festiwa-
lu uczniowie 
wraz z opieku-
nami wykonali 

Festiwal na walentynki w Radoczy
wspólnie piosenkę Sylwii Grzeszczak 
„Księżniczka”, która połączyła wszyst-
kich w jeden chór.

Serdecznie gratulujemy zespołom uda-
nych występów! l

Zespół Śpiewające Jeziora wraz z Urszulą Daczyńską.
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Co słyChać u Cyklistów?
Od początku roku zaproponowaliśmy 

mieszkańcom wiele atrakcji w ramach 
czwartkowych spotkań z cyklistami.

Od 10 stycznia, piątek rozpoczęły 
się zajęcia z ćwiczeń jogi w Przeciszowie 
i trwały nieprzerwalnie w każdy piątek o 
godz. 17:00 dla jednej i o 18:00 dla dru-
giej grupy. Na zajęcia, co było naszym 
zaskoczeniem, zapisało się 48 osób. 
Spotkania miały trwać do końca kwiet-
nia, ale ze względu na ogłoszenie stanu 
epidemii w kraju, co nastąpiło 10 marca, 
zostały one zawieszone do odwołania. 
Zajęcia jogi najprawdopodobniej wzno-
wimy jesienią, w połowie września i już 
dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych, 
dla których możemy utworzyć trzecią 
grupę. Oczywiście ze względów logi-
stycznych ilość osób będzie ograniczo-
na. Warto wcześniej dowiedzieć się jak 
ważne dla zdrowia są to ćwiczenia.

13 stycznia, czwartek  odbyło się 
otwarte spotkanie dla mieszkańców, na 
którym Andrzej Nalewajk, rowerzysta i 
podróżnik zaprezentował temat „Rowe-
rem po Krymie”. Przez godzinę i 40 min. 
opowiadał on o podróży rowerem po 
półwyspie krymskim (1400 km) w 2010 
roku. Było to bardzo ciekawe spotkanie, 
na którym opowiadano o historii Krymu, 
zwyczajach, tradycjach, dziedzictwie 
kulturowym i różnych ciekawostkach 
poznanych podczas podroży. Zakoń-
czenie prezentacji nagrodzono dużymi 
brawami, a pan Andrzej na początku 
marca, na czwartkowym spotkaniu obie-
cał zaprezentować kolejną wycieczkę 
rowerową po Rumuni i Mołdawi. Andrzej 
Nalewajk od 9 lat jest mieszkańcem 
Przeciszowa, a pasją jego jest rower i 
podróże. W ten sposób zwiedził Gruzję, 
Armenię, Górski Karabach, Mołdawię, 

Albanię, przejechał też trasę Przeciszów 
– Paryż – Przeciszów, o której to podróży 
też obiecał opowiedzieć.

16 stycznia, czwartek g. 17:00 odby-
ło się spotkanie z policjantami Wydziału 
Ruchu Drogowego KPP w Oświęcimiu 
na temat bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Spotkanie było bardzo ciekawe 
i zamiast godziny, trwało ponad dwie, a 
pytaniom do policjantów nie było końca. 
Na prezentacji multimedialnej z użyciem 
filmów pokazano ostanie zmiany w prze-
pisach Prawa o ruchu drogowym w tym 
„korytarz życia” i jazdę na „suwak”. Nie 
obyło się też bez przykładów z praktyki 
i życia wziętych.

23 stycznia, czwartek godz. 17:00 – 
Zdrowe odżywianie – to kolejne spotka-
nie, tym razem z dietetyczką Magdaleną 
Tomczyk, która prowadziła wykład i pre-
zentacje na temat zdrowego i świadome-
go żywienia, podstawowych zasadach 
zdrowego odżywiania się, konsekwen-
cjach nieprawidłowej diety, mitach i fak-
tach oraz modnych dietach, a na koniec 
po pytaniach i odpowiedziach, każdy 
skorzystał z darmowego pomiaru masy 
i składu ciała. Dowiedzieliśmy się, co to 
jest tłuszcz trzewny wewnętrzny i jak to 
u nas wygląda, jak można go zwalczyć. 
Tłuszcz trzewny to tłuszcz, który osadza 
się na narządach wewnętrznych, a jego 
odpowiedni poziom jest ważny, bo chroni 
narządy przed urazami mechanicznymi, 
ale jego nadmiar staje się niebezpieczny. 
Było to bardzo pouczające spotkanie.

30 stycznia, czwartek odbyło się 
spotkanie ze stylistką Lucyną Sobie-
szek na temat, zasad dobierania ubrań, 
kształtowania wizerunku. Część prak-
tyczna, to były indywidualne porady dla 
uczestników. Pani Sobieszek, pokazała 

najnowsze trendy mody, zarówno dam-
skiej jak i męskiej. Zwracała uwagę 
mężczyznom, jak długie powinny być 
spodnie, jak skrojone, co ubieramy na 
zwykłe wizyty towarzyskie, co na spo-
tkanie biznesowe, a co na bal, przyjęcie 
weselne itp. Miało miejsce bardzo poży-
teczne spotkanie.

1 lutego, sobota to dzień wyjazdu na 
słowackie stare termy w Orawicy. Koszt 
całkowity całodniowego wyjazdu w tym 
bilety wstępu to tylko 40 zł, z uwagi na 
dopłatę z kasy TTR Cyklista. Powrócili-
śmy szczęśliwi i wypoczęci.

16 lutego, niedziela – odbył się 
wyjazd do teatru Bagatela na sztukę 
„Ryzykowna forsa”. Z Przeciszowa 
wyjechaliśmy o 17:30, żeby zdążyć na 
spektakl o godz. 19:15. Zadowoleni 
powróciliśmy do Przeciszowa po godz. 
22:00.

5 marca, czwartek miało miejsce 
koleje spotkanie a Andrzejem Nalewajk, 
tym razem na warsztatach rowerowych 
w Domu Kultury w Przeciszowie. W ich 
trakcie dowiedzieliśmy się jak dbać o 
rower, jak dokonywać drobnych napraw, 
jak regulować hamulce, łańcuch itp.

10 marca z uwagi na zagrożenie 
koronawirusem odwołaliśmy wszystkie 
planowane w marcu imprezy, a był to 
wyjazd do oświęcimskiego OCK na 
kabaret Slim, do Teatru Rozrywki w 
Chorzowie na musical oraz tradycyjne 
coroczne topienie marzanny. Mamy 
nadzieję, że świat wróci do normalności, 
a my będziemy spokojnie realizować 
swoje pasje. Życzymy tego wszystkim 
mieszkańcom i zapraszamy w przyszło-
ści na wspólne wyjazdy rowerowe.

Jan Kajdas
prezes TTR Cyklista

Gminny ośrodek Pomocy spo-
łecznej w Przeciszowie trady-
cyjnie, jak co roku, zorgani-
zował Wieczerzę Wigilijną dla 
mieszkańców gminy. 18 grudnia 
2019 roku sala Domu kultury 
w Przeciszowie zapełniła się 
zaproszonymi gośćmi. Wśród 
gości nie zabrakło włodarzy gmi-
ny Przeciszów, przedstawicieli i 
kierowników jednostek działa-
jących na terenie naszej gminy 
a także duszpasterza parafii w 
Przeciszowie.

Wszystkich przybyłych gości przywitał 
wójt Gminy Przeciszów Tomasz Kosow-
ski. Uroczystość rozpoczęła się wspólną 
modlitwą, którą poprowadził ksiądz 
proboszcz Marek Spólnik. Na jej zakoń-
czenie wszyscy symbolicznie połamali 
się opłatkiem, składając sobie życzenia 
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 
Nowym Roku. Na stole znalazły się tra-
dycyjne potrawy wigilijne, przygotowane 
przez pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Przeciszowie.

Bardzo miłym akcentem uroczystości 
był występ artystyczny zespołu Śpiewa-
jące Jeziora pod kierownictwem Urszuli 
Daczyńskiej. Wszyscy chętnie kolędo-
wali wraz z zespołem, a na twarzach 
naszych gości pojawił się uśmiech.

Kierownik GOPS w Przeciszowie wraz 
z pracownikami przekazują serdeczne 
podziękowania sołtysom gmin: Ada-
mowi Madei, Władysławowi Kozubowi 
oraz Krzysztofowi Gałuszce za pomoc 
w organizacji Wieczerzy Wigilijnej. 
Dodatkowe podziękowania pragniemy 
skierować w stronę Kazimiery Guguły za 
udostępnienie dekoracji oraz Kazimierza 
Sobeckiego za przekazanie opłatków.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy 
darczyńcom: firmie Grażyna s.c., firmie 
MWS sp. z o.o. sp. k. Tychy oraz Katarzy-
nie Trębacz z kwiaciarni Kwiatosfera za 
okazane serce, a także zespołowi Śpie-
wające Jeziora za wspaniałą oprawę 
muzyczną. Dziękujemy wszystkim tym, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do organizacji Wieczerzy Wigilijnej.

Na wigilii
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rada Gminy Przeciszów na posiedzeniu 30 grud-
nia 2019 roku podjęła uchwałę budżetową na 2020 
rok. Poniżej prezentujemy jej treść w niemal nie-
zmienionej formie. W tekście jest mowa w wielu 
miejscach o załącznikach, których oczywiście w 
naszym czasopiśmie nie publikujemy. zapraszamy 
do lektury.

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 
38.229.843,19 zł, w tym :

1) dochody bieżące 31.372.313,64 zł;

2) dochody majątkowe 6.857.529,55 zł

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej 
kwocie 46.032.748,23 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę 
26.704.954,53 zł, w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 
16.676.128,53 zł, w tym :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
10.644.473,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych 6.031.655,53 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 900.000,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
8.916.826,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem 
środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3, w części zwią-
zanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 
2.000,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 210.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną 
kwotę 19.327.793,70 zł, w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.053.542,70 
zł, w tym :

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związa-
nej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 
12.926.521,35 zł,

2) dotacje 3.274.251,00 zł

–  jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt 
budżetu w kwocie (-) 7.802.905,04 zł,  który zostanie pokryty 
przychodami z tytułu: pożyczek w wysokości 3.600.000,00, 
wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu jest w wysokości 2.298.184,05, 
niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżą-
cym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków 
nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu w wysokości 1.633.000,00 oraz nad-
wyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie  271.720,99.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w 2020 roku w kwocie 
8.602.905,04 zł i rozchody budżetu na rok 2020 w kwocie 
800.000,00 zł – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 
100.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na finansowanie wła-
snych zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 
w kwocie 80.000,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

1) kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przeciszów 
w 2020 roku w kwocie łącznej 4.176.251,00 zł – jak w załącz-
niku nr 5 do niniejszej uchwały,

2) wydatki w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 
2020 rok na łączną kwotę 99.864,33 zł - jak w załączniku nr 
6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

1) dochody z opłat i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gmin-
nym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

2) dochody i wydatki oraz dochody budżetu Państwa związane 
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku 
nr 8 do niniejszej uchwały,

3) dochody  z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki 
związane z ochroną środowiska – jak w załączniku nr 9 do 
niniejszej uchwały,

4) dochody  z opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi i wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu gospo-
darowania odpadami – jak w załączniku nr 10 do niniejszej 
uchwały,

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie 
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 
– jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,

6) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu dotyczące Funduszu Dróg Samorzą-
dowych – jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie – jak w załącz-
niku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Przeciszów do dokonywania 
innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, 
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia 
się Wójta Gminy Przeciszów do zaciągania w 2020 roku kre-
dytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu 
budżetu, z których zadłużenie w trakcie 2020 roku nie może 
przekroczyć limitu 5.000.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej w 2020 
roku długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów etap IV i V na kwotę 
3.600.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Przeciszów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. l

Budżet na 2020 rok
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Na ostatniej sesji rady Gminy 
Przeciszów w roku 2019, przy-
jęto jedną z najważniejszych 
uchwał, czyli budżet na 2020 
rok. Był to pierwszy przygoto-
wany i zaproponowany przez 
wójta Tomasza kosowskiego 
projekt tak istotnej uchwały. 
Warto w tym miejscu dodać, że 
radni przyjęli ją podczas sesji 
jednogłośnie.

- To jest mój pierwszy budżet, który 
oparłem na inwestycjach i zapropono-
wałem radzie, aby go przyjęła. Staramy 
się minimalizować wydatki bieżące. 
Zostały ograniczone dopłaty do odbioru 
odpadów i ścieków.  Szeroko informo-
waliśmy już mieszkańców o problemie 
i koniecznych do podjęcia decyzjach. 
Głównym czynnikiem jest to, że gospo-
darka śmieciowa musi się bilansować, 
czyli wydatki muszą być pokryte przez 
dochody. Nie ma innej drogi. Są zarzuty, 
że koszt odbioru i składowania odpa-
dów jest wyższy niż w innych gminach. 
Specyfika każdej gminy jest inna, a 
brak konkurencji na rynku firm zajmu-
jących się odbiorem odpadów wynika z 
tego, że składowiska przyjmują bardzo 
ograniczoną ilość śmieci. Przekonuję 

mieszkańców do tego, aby odpadów 
zielonych było mniej. Bardzo duży 
przyrost następuje w oddawaniu mebli i 
innych sprzętów domowych. Samorządy 
bardzo mocno akcentują na każdym spo-
tkaniu, że zmiany legislacyjne w sferze 
gospodarki odpadami są konieczne. 
Na spotkaniu w ramach Forum Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów naszego 
województwa wicepremier Gowin powie-
dział, że takie prace trwają i podobno 
rozwiązania tam zaproponowane mają 
być z korzyścią dla mieszkańców. Jak to 
się skończy, tego nie wiemy, ale mamy 
pewne wątpliwości i obawy. Główną 
przyczyną problemu jest nadmierna ilość 
odpadów. Są potrzebne szybkie kroki, 
które sprawią, że zostaną wybudowane 
w naszym województwie kolejne 3-4 
spalarnie odpadów. Znacznych nakła-
dów wymaga oddany ponad 10 lat temu 
pierwszy odcinek kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompownią ścieków, projek-
towanie i budowa kolejnych odcinków 
do nowo wybudowanych domów. Nie-
stety nie zwiększają się dochody gminy. 
Subwencja oświatowa jest niższa niż w 
roku poprzednim, a to znacząca pozycja 
w naszym, samorządowym budżecie. 
Kwota jaką założyliśmy do wydania z 
tego tytułu w tym roku jest o 55% wyższa 

niż w roku 2019. Obejmuje ona wszelkie 
wskaźniki, łącznie ze wzrostem płac, ale 
także drobne remonty placówek. Chcąc 
temu wszystkiemu sprostać jesteśmy 
zmuszeni redukować wydatki bieżące 
ale i inwestycyjne. W tym roku odczuje-
my zmniejszone wpływy z podatku PIT, 
podatku od osób fizycznych. Młodzież 
do 26. roku życia jest z niego zwolniona. 
Wicepremier mówi, że trwają prace, aby 
wskaźnik udziału tego podatku w docho-
dach dla samorządów był wyższy. Zoba-
czymy jak będzie. Niestety ilość zadań 
nakładanych przez władze centralne na 
samorządy jest coraz większa. Rozpo-
czynając spłatę kredytów zaciągniętych 
na budowę kanalizacji lub też wziętych 
na przebudowy dróg, może się okazać, 
że środków na te inwestycje zabraknie. 
Czekamy na pewne wpływy, mam na 
myśli podatek od wartości zabudowy, 
wyposażenia Energylandi. Będzie to 
pierwszy podatek od wartości samych 
urządzeń, konstrukcji tam zlokalizowa-
nych. Reasumując, uważam, że przyjęty 
budżet odzwierciedla potrzeby gminy, jej 
mieszkańców i jest prorozwojowy z uwa-
gi na inwestycje, ale również to pewien 
kompromis, który zawsze trzeba przy-
jąć – zaznacza wójt gminy Przeciszów 
Tomasz Kosowski.      Ryszard Tabaka

Budżet gminy przyjęty

inwestycja, mająca na celu skanalizowanie 
sołectwa Piotrowice, trwa wg zaplanowanego 
harmonogramu. Pod koniec lutego wykonano już 
5,5 km sieci.

Kanalizacja jest realizowana w jednym czasie w kilku miej-
scach, ponieważ wykonawca dokonuje licznych przewiertów. 
Do tej pory położono odcinki sieci w obrębie ulic: Pagórkowej, 
Akacjowej, Lipowej, aż w stronę kościoła. Inwestor, czyli nasza 
gmina zabiega o to, aby jak najszybciej wejść w tereny rolni-
cze i zdążyć z zadaniem jeszcze przed wiosennymi pracami 
polowymi.

- Podczas budowy napotykamy pewne problemy. Nieste-
ty projekt kanalizacji był wykonany blisko 10 lat temu, a to 
oznacza różnice w terenie i nieprzewidziane niespodzianki. 
Pewne zmiany konsultujemy z mieszkańcami i dokonujemy, 

spotkanie seniorów sołectwa las odbyło się 
8 lutego w Domu ludowym w lesie. Był to czas 
życzeń, wspólnych rozmów i wzruszeń. oprawę 
artystyczną tego wydarzenia uświetnił występ 
zespołu śpiewaczego same swoje.

W spotkaniu, oprócz licznie przybyłych seniorów udział 
wzięli zaproszeni goście:  wójt gminy Przeciszów Tomasz 
Kosowski, przewodniczący Rady Gminy Przeciszów Marek 
Trzaska, proboszcz parafii w Pzreciszowie ks. Marek Spólnik 
oraz kierownik GOPS w Przeciszowie Anna Kot.

jeśli to możliwe, niewielkich przesunięć w ramach tzw. zmian 
nieistotnych, w większości to się nam udaje. Według harmo-
nogramu nasza inwestycja w Piotrowicach ma być zakończona 
do grudnia tego roku. W tej chwili oceniamy, że termin ten nie 
jest zagrożony – akcentuje wójt naszej gminy.

W sołectwie Przeciszów, jak pamiętamy, zrealizowano już 
IV etap kanalizacji, jednak przeciąga się w czasie procedura 
podłączenia gospodarstw domowych do sieci.

- W Przeciszowie czekamy na uzyskanie zgodny na użytko-
wanie, jednak to oznacza opóźnienia spowodowane działania-
mi zakładu energetycznego. Zmienił on warunki podłączenia 
przepompowni do sieci elektrycznej. W przypadku obiektu 
znajdującego się przy ul. Wąskiej, należało zmienić cały 
projekt przyłącza energetycznego. Procedura pozyskania 
warunków jest niestety czasochłonna. Na przełomie marca i 
kwietnia prawdopodobnie będą wykonywane pierwsze przy-
łącza domów do nowej części kanalizacji w Przeciszowie – 
zaznacza wójt Tomasz Kosowski.    Ryszard Tabaka

Oprawę muzyczną całej uroczystości dał zespół Same 
Swoje. W czasie spotkania nie zabrakło rozmów na temat pro-
blemów codziennego życia, a przede wszystkim wspomnień 
z lat młodości oraz wspólnego śpiewania.

Bardzo gorąco dziękuję za pomoc w zorganizowaniu tego 
spotkania wójtowi gminy Przeciszów, rademu gminnemu 
naszego sołectwa, całej Radzie Sołeckiej w Lesie i wszystkim 
współmałżonkom za upieczenie pysznego ciasta oraz obsługę 
całej uroczystości. Dziękuję także zespołowi Same Swoje za 
występ artystyczny i wspólny śpiew z seniorami. Dziękuję 
wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do zorganizowania tej uroczystości.

Krzysztof Gałuszka, sołtys wsi Las

Seniorzy w Lesie

Kanalizacja Piotrowic
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18 stycznia w Domy Kul tur y w 
Przeciszowie odbyło się uroczyste 
otwarcie galerii Na Skrzydłach. Pomysło-
dawcą tej nazwy jest Urszula Daczyńska, 
mieszkanka naszej gminy. Pracuje jako 
nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 
1 w Przeciszowie. Warto podkreślić, że 
to Ona już prawie 30 lat prowadzi zespół 
Śpiewające Jeziora, angażując się w 
życie kulturalne gminy. Jak zaznaczyła 
autorka nazwy - Celem galerii jest, żeby 
niosła wszystkich w różnych działaniach, 
i żeby w tej galerii każdy mógł czuć się 
dobrze i swobodnie.

Galeria Na Skrzydłach to miejsce 
gdzie możemy podziwiać prace wielu 
artystów. Na pierwszą wystawę pn. „Try-
by czasu”, którą zobaczyli mieszkańcy 
gminy, składały się obrazy Katarzyny 
Kudełki z Nowego Tomyśla. Na otwar-
ciu galerii i zarazem wernisażu zabrał 
głos wójt gminy Przeciszów Tomasz 
Kosowski.

- Otwarcie galerii to pierwszy mały 
krok do tego, aby ten dom kultury otwo-

zaprasza i prezentuje
Nowoczesny człowiek nie wyobraża sobie swego życia bez prze-
czytanej książki, nowego filmu, wernisażu wystawy. Teatr, muzyka 
dają ludziom wielką radość w ich codzienności. obrazy powstają 
tylko wtedy kiedy człowiek otwiera serce i farbami przekazuje 
swoje emocje.

rzyć dla mieszkańców, którzy chcą tu 
przychodzić - zaznaczył wójt Tomasz 
Kosowski.

Oprawę muzyczną w tym wyjątkowym 
wydarzeniu zapewnił zespół Same Swo-
je pod kierownictwem Anny Szarzec. 
Rozpoczął on swój występ utworem, 
nawiązującym do nowo otwartej galerii 
„Miałem dzisiaj piękny sen”.

Linoryt – to druga wystawa, którą 
otwarto w galerii Na Skrzydłach, co 
miało miejsce 20 lutego. Twórcami prac 
są podopieczni Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Chełmka, Przeciszowa, 
Jawiszowic oraz Oświęcimia.

Wielką radość mogli poczuć autorzy 
jako pełnowartościowi artyści, ponieważ 
galeria Na Skrzydłach jest dla każdego. 
To właśnie tutaj można rozwinąć swoje 
skrzydła.

Malarstwo jest odwiecznym źródłem 
piękna, wyobraźni i poznania czegoś 
nowego.

GBP w Przeciszowie

Podczas otwarcia galerii Na Skrzydłach została nagrodzona autorka jej nazwy - Urszula Daczyńska (pierwsza od 
lewej). Inauguracja nowego miejsca do prezentacji prac artystów była połączona z wernisażem twórczości Kata-

rzyny Kudełki.

Katarzyna Kudełka podczas wer-
nisażu prac jej autorstwa.

W trakcie wernisażu wystawy 
Linoryt przemawiała Beata Ciu-
ra, kierownik Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Chełmku.



Wieści Gminy Przeciszów nr 1 (57) 2020 rok 13

zaczyna się 21 marca, a koń-
czy 22 czerwca. świat budzi się 
po zimowej drzemce, topnieje 
śnieg, ptaki wróciły już z cie-
płych krajów i budują gniazda. 
Na dworze robi się coraz cie-
plej, a dni są coraz dłuższe. 
świat staje się piękny i koloro-
wy, przypomina zaczarowaną 
krainę. całe piękno to wiosna. 
Wszystko to odzwierciedliło się 
w pracy naszych dzieci z gminy 
Przeciszów.

17 marca odbyło się podsumowanie 
wyników konkursu plastycznego „Zwia-
stuny wiosny”, organizatorem którego 
była GBP w Przeciszowie.

Celem konkursu było rozwijanie 
wyobraźni i pomysłowości oraz umie-
jętności twórczych. Odkrywanie i pro-
mowanie talentów plastycznych. W 
konkursie były wyróżnione trzy kate-
gorie: przedszkole, kl. 1-III, kl. VI-VIII. 
Różnorodność form i pomysłów dzieci 
związaną  z tematyką wiosenną wzbu-
dziła podziw jury oceniających prace.

Jury powołane przez organizatora oce-
niło walory plastyczne pracy (zgodność z 
tematem konkursu, oryginalność pracy, 
pomysłowość i różnorodne techniki pla-
styczne). W efekcie przyznano nagrody 
i wyróżnienia.

KAtEgORIA PRzEDSzKOlE: 

I miejsce:  tymon Ostafin

II miejsce: Natalia Kasperek

III miejsce: Aleksander i Mikołaj Frą-
czek

wyróżnienie: Nikodem Bernaś, Sara 
Piegza

KAtEgORIA: Kl.  I - III

I miejsce: Hanna Piegza (na zdjęciu)

Ex aequo: Bartosz Matla

II miejsce: Izabela gliniak

Ex aequo: Dominika Bulek

III miejsce: Karolina Cholewka

KAtEgORIA: Kl.VI - VIII

I miejsce: Anna Medyńska

II miejsce: Oliwia Mamoń

III miejsce: Olivia Kasior, Daria Majkut

Bardzo dziękujemy wszystkim zaanga-
żowanym i życzymy dalszych sukcesów.

GBP w Przeciszowie

Wiosna w obrazie

Występ zespołu śpiewaczego Same Swoje uświetnił otwarcie  galerii 
Na Skrzydłach.

Podczas wernisażu wystawy 
linoryt.

Halina Czerwiec grała na 
skrzypcach.

Prezentowana twórczość artyst-
ki, podczas otwarcia galerii, 

budziła spore zainteresowanie.
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W tym dniu sala naszego domu kul-
tury była wypełniona po brzegi nie tylko 
młodymi sportowcami i ich rodzicami, 
ale również zaproszonymi gośćmi. Na 
uroczystą galę sportu przybyli m.in.: 
wicewojewoda małopolski Zbigniew 
Starzec, wójt gminy Przeciszów Tomasz 
Kosowski, przewodniczący Rady Gmi-
ny Przeciszów Marek Trzaska, prezes 
Banku Spółdzielczego w Zatorze Kata-
rzyna Lalik, radni gminni, dyrektorzy 
naszych szkół, prezesi klubów i orga-
nizacji, działacze sportowi, trenerzy, 
nauczyciele wychowania fizycznego. 
Tegorocznym gościem specjalnym był 
Andrzej Wyroba, trener młodzieżowych 
kadr narodowych U 18 I 19 w piłce noż-
nej, szkoleniowiec klubów Extraklasy 
– Podbeskidzie Bielsko Biała, Wisła 
Płock, a także współzałożyciel Akademii 
Piłkarskiej Be Better.

W tym roku formuła naszego plebiscy-
tu uległa zmianie. Kapituła jury - w skła-
dzie: Dorota Kajdas, Michał Romański, 
Łukasz Płonka, Wojciech Maca, Adam 
Maślana, Jakub Wachtarczyk, Szymon 
Poręba - wybrała na podstawie klucza 
punktowego najlepszą dziesiątkę spor-
towców z naszej gminy bez podziału na 
miejsca. Organizatorzy chcą, aby każdy 
z laureatów czuł się wyróżniony w takim 
samym stopniu. W głosowaniu interne-
towym mieszkańcy gminy Przeciszów 
wybierali najlepszą drużynę oraz najlep-
szą imprezę sportową roku.

Nominowanymi w kategorii Najlepsza 
Impreza Sportowa Roku 2019 byli:

Rajd rowerowy w ramach Święta • 
Gminy Przeciszów,

Rajd rowerowy w Piotrowicach,• 

Dzień Dziecka z Akademią Pił-• 
karską,

X Otwarte Mistrzostwa Gminy • 
Przeciszów w Tenisie Stołowym,

Ogólnopolski Turniej Szkółek • 
Piłkarskich Energyladnia CUP. 
2019

Zwycięzcą w kategorii Najlepsza 
Impreza Sportowa Roku 2019 został 
– turniej Energylandia CUP 2019. 

Statuetkę z rąk wicewojewody Zbi-
gniewa Starca odebrał Łukasz Płonka, 
trener, koordynator i założyciel Akademii 
Piłkarskiej Przeciszów, będący także 
organizatorem tej imprezy.

Nominacje w kategorii Najlepsza Dru-
żyna Sportowa Roku 2019 uzyskali:

LKS Przeciszów – drużyna senio-• 
rów,

Akademia Piłkarska Przeciszów – • 
drużyna dziewcząt,

LKS Piotrowice - drużyna tenisa • 
stołowego,

LKS Piotrowice – drużyna senio-• 
rów.

W tej kategorii zwycięzcą okazała się 
drużyna dziewcząt Akademii Piłkar-
skiej Przeciszów. Powtórnie na scenę 
po odbiór nagrody i dyplomu wyszedł 
Łukasz Płonka. Wręczenia statuetki 
dokonał tym razem wójt naszej gminy 
Tomasz Kosowski.

Tradycją gali sportowej stało się zapra-
szanie na nią gości specjalnych, zwią-
zanych ze sportem, którzy uświetniają 
naszą uroczystość. W tym roku, jak już 
wspomnieliśmy, był Andrzej Wyroba.

- Tak naprawdę nie czuję się gościem 
specjalnym, bo to wy mali sportowcy 

jesteście gośćmi specjalnymi, bo to 
wam gmina poświęca czas i pieniądze 
na wasz rozwój. Pamiętajcie o jednym 
młodzi sportowcy, nawet pochodząc z 
mniejszych miejscowości można osią-
gnąć sukces, czego sam jestem tego 
przykładem, bo pracując w ekstraklasie, 
również pochodzę z małej miejscowości. 
Wystarczy być upartym, cierpliwym, 
dążyć do celu, mieć swoje marzenia 
i cały czas pracować, ale pamiętajcie 
po drodze na szczyt będą wam rzucać 
bardzo wiele kłód pod nogi. Trzeba mieć 
wyznaczony cel i uparcie do niego dążyć 
– przekonywał Andrzej Wyroba.

Organizatorzy nie tylko zmienili formułę 
klasyfikacji sportowców do nagrody, ale 
również postanowili przybliżyć każdego 
z nich krótkim materiałem filmowym. 
Publiczność mogła obejrzeć film, przez 
co sportowcy stali się jej bliscy.

Wśród dziesięciu sportowców gminy 
Przeciszów A.D. 2019 uhonorowanych 
nagrodą, z którymi na podium wyszli 
również ich trenerzy, znaleźli się:

Sylwia Piotrowska• , trener Zuzan-
na Staszczak (tenis stołowy),

Emilia Domider• , trener Łukasz 
Płonka (lekkoatletyka),

Martyna galus• , trener Krzysztof 
Wyroba (piłka nożna),

sportowcy roku 2019 nagrodzeni!

To już szósty raz uhonorowano sportowców gminy Przeciszów dorocznymi nagrodami dla naj-
lepszych zawodników, ale również stowarzyszenia mogące pochwalić się najlepszą drużyną i 
organizacją imprezy sportowej. Uroczysta gala odbyła się 16 lutego w sali widowiskowej domu 

kultury w Przeciszowie. jej organizatorami, jak co roku, były gmina Przeciszów oraz Gminna Biblio-
teka Publiczna w Przeciszowie. Galę poprowadzili p.o. kierownik GBP w Przeciszowie Łukasz Fuczek 
oraz koordynator ds. sportu gminy Przeciszów krzysztof Żebro. impreza odbyła się pod honorowym 
patronatem Tomasza kosowskiego, wójta gminy Przeciszów, zbigniewa starca, wicewojewody mało-
polskiego oraz Pawła kobielusza, wicestarosty oświęcimskiego.

Moment odebrania nagrody przez Konrada Błażewicza. Gratulowali mu zwycięstwo 
przedstawiciele władz gminy i województwa oraz gość specjalny Andrzej Wyroba.
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Konrad Błażewicz• , trener Maciej 
Iwański (piłka nożna),

Karolina Makuch• , trener Michał 
Romański (piłka siatkowa),

Robert Rzepka• , trener Piotr Sza-
farczyk (kolarstwo),

Sylwia Płonka• , trener Natalia Soj-
ka (taniec latynoamerykański),

Wiktoria Frączek• , trener Łukasz 
Płonka (piłka nożna),

Klaudia tobiczyk• , trenere Seba-
stian Stemplewski (piłka nożna),

Kacper tobiczyk• , trener Mariusz 
Majewski (piłka nożna).

Okolicznościowe statuetki i dyplomy 
dla sportowców, a dla trenerów dyplomy 
przekazali wicewojewoda małopolski, 
wójt naszej gminy oraz przewodniczący 
Rady Gminy Przeciszów.

Nagrodę specjalną, jak co roku uroczy-
ście wręczyła Katarzyna Lalik, prezes 
Banku Spółdzielczego w Zatorze. Jej 
laureatką została Sylwia Płonka.

Osobą, która podczas gali dwukrotnie 
wychodziła na scenę po odbiór statuetki 
oraz dwukrotnie towarzyszyła zawodni-
kom, był Łukasz Płonka.

- Największym sukcesem naszej 
akademii jest właśnie organizacja tur-
nieju piłkarskiego Energylandia Cup, 
mającego charakter ogólnopolski. To 
duże przedsięwzięcie, które udaje 
nam się zorganizować i zręcznie w nim 

pogodzić sport z zabawą dzięki parkowi 
rozrywki Energylandia. To dla nas duże 
wyróżnienie, jednak okupione pracą i 
przygotowaniami. Warto podjąć ten trud, 
bo satysfakcja jest wielka i radość trene-
rów, współpracowników, rodziców. Bez 
ich pomocy ten turniej by się nie odbył. 
Kolejnym sukcesem w tym roku jest to, 
że zgłosiliśmy naszą drużynę dziewcząt 
w struktury PZPN i mamy drugą po Iskrze 
Brzezinka drużynę kobiecą, grającą w 
powiecie oświęcimskim. Cieszę się, że 
taka impreza jest i są wyróżniani spor-
towcy w różnych kategoriach. Wielkie 
brawa dla organizatorów. Akademia w 
tym roku ma już 6 lat, rozwijamy się i 
mamy kolejne pomysły. Posiadamy dru-
żynę dziewcząt, turniej Energylandia, ale 
również wprowadziliśmy w przedszko-
lach program Akademia Przedszkolaka, 
organizujemy dla dzieci i młodzieży 
Dzień Dziecka z Akademią, jesteśmy 
otwarci na różne pomysły. W tym roku 
zaczynamy współpracę z LKS-em Prze-
ciszovia. To idzie w dobrym kierunku. 
Nasi wychowankowie będą mieć moż-
liwość kontynuowania swojej przygody 
z piłką nożną w naszym klubie, a nie w 
ościennych, jak ma to miejsce do tej pory 
– mówił Łukasz Płonka, trener i twórca 
Akademii Piłkarskiej Przeciszów.

Ważnym elementem gali sportu była 
oprawa artystyczna. Za tę stronę odpo-
wiadały zespoły taneczne oraz soliści. 
Wszyscy zgromadzeni w obszernej sali 

domu kultury mogli podziwiać: Emilię 
Brandys, tancerkę formacji turniejowej 
GRW Jazz Junior, Grupę GRW Crew, 
dwukrotnych Mistrzów Świata IDF for-
macji hip hop, Klaudię Rąba, tancerkę 
formacji turniejowej GRW Art One a 
zarazem instruktorkę tańca jazzowego, 
Aleksandrę Witos, tancerkę formacji tur-
niejowej GRW Junior w pokazie freesty-
le, oraz duet GRW, czyli Maję Łukowicz 
i Kamilę Korczyk.

Wszyscy artyści, którzy zaprezen-
towali się tego dnia przed publiczno-
ścią, dali pokaz niezwykłego, często 
dynamicznego i wymagającego wielu 
umiejętności tańca. Było to bardzo 
udane i elektryzujące przedstawienie 
możliwe dzięki Szkole Tańca Grawitacja 
z Oświęcimia. 

Już na zakończenie imprezy głos 
zabrał wójt gminy Przeciszów Tomasz 
Kosowski.

- Dziękuję wam wszystkim, że wzięli-
ście udział w plebiscycie na sportowca 
roku. Jest nas tutaj przynajmniej dwa 
razy więcej niż w ubiegłym roku i to mnie 
bardzo cieszy. Mamy inną formułę, bo 
chcemy dotrzeć do jak największej ilości 
młodzieży, dzieci ciężko pracujących i 
osiągających wyniki w sporcie. To jest 
otwarta formuła. Dziękuję rodzicom, bo 
bez waszego wsparcia i zaangażowania 
sukcesów waszych dzieci by nie było. 
Chcę przedstawić Krzysztofa Żebro, 
będącego tu dzisiaj z nami, który jest 
moim pełnomocnikiem i zajmuje się w 
gminie sportem, będąc koordynatorem. 
Ma zapewnić sprawne działanie i koordy-
nację pomiędzy wszystkimi organizacja-
mi, klubami sportowymi, działającymi w 
gminie Przeciszów. Gratuluje wszystkim 
wyróżnionym. Myślę, że w przyszłym 
roku spotkamy się w jeszcze szerszym 
gronie, czego wszyscy oczekujemy – 
akcentował wójt Tomasz Kosowski.

Organizatorzy dziękują sponsorom za 
wsparcie tegorocznej gali sportu, która 
nie mogłaby się odbyć bez ich zaanga-
żowania. Gorące słowa podziękowania 
kierują do: Katarzyny Lalik, prezes Banku 
Spółdzielczego w Zatorze – fundatorowi 
nagrody specjalnej, firmie Profil Plast 
Marek Zięba Piotr Oleś, firmie Bud Max 
Krzysztof Kajdas, Starostwu Powiatowe-
mu w Oświęcimiu, Justynie Czopek z Art 
Grawer, Zofii Bator, KGW w Przeciszowie, 
Kazimiery Guguły, która już po raz kolejny 
stworzyła piękny wystrój sali widowisko-
wej, Patrycji Keller-Wykręt oraz Dariu-
szowi Keller prowadzącym Szkołę Tańca 
Grawitacja z Oświęcimia, która uświetniła 
galę świetnymi występami.

Ryszard Tabaka
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W niedzielę, 5 stycznia w sali 
widowiskowej Domu kultury w 
Przeciszowie odbyły się jasełka 
w wykonaniu dzieci i młodzie-
ży ze szkoły Podstawowej nr 
1 w Przeciszowie oraz oazy i 
służby liturgicznej ołtarza. 
Przygotowane z wielkim zaan-
gażowaniem misterium nie było 
tylko przypomnieniem historii 
narodzin jezusa, ale zawierało 
głębsze przesłanie, że Bóg rodzi 
się pośród nas, w drugim czło-
wieku, w naszych sercach.

Podczas jasełek podkreśliliśmy rów-
nież, jak ważną rolę w naszym życiu 
pełnią seniorzy: nasi Dziadkowie i nasze 
kochane Babcie, które darzą swoje 
wnuki ogromną miłością, poświęcają 
czas i uwagę, uczą pierwszych modlitw, 
potrafią opowiadać historyczne wydarze-
nia dotyczące bardzo często osobistych 
przeżyć.

Na uroczystość przybyło wielu zna-
mienitych gości, swoją obecnością 

zaszczycił nas proboszcz parafii ks. 
kanonik Marek Spólnik, wójt gminy 
Przeciszów Tomasz Kosowski, przed-
stawiciele samorządu, dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, rodzice uczniów, dziadko-
wie, a wszystkich witały urocze aniołki z 
koszyczkami pełnymi słodkości.

Jasełka, których autorem scenariusza 
był Dariusz Daczyński, po raz kolejny 
swoją niezwykłością wzbudziły wiele 
wzruszających przeżyć w naszych 
sercach, przybliżyły tajemnicę Bożego 
Narodzenia, napełniły nas pokojem, 
dobrocią serca, zgłębiły tajemnicę betle-
jemskiej nocy.

Bardzo cieszy fakt, że do udziału w 
jasełkach nie trzeba namawiać dzieci 
i młodzieży. Zawsze są bardzo oczeki-
wane, a uczniowie dokładają wszelkich 
starań, by doskonale wczuć się w swoje 
role. Warto podkreślić, że w organi-
zowanie jasełek angażują się również 
absolwenci szkoły, rodzice, co oznacza, 
że podtrzymywanie pięknych, świątecz-
nych tradycji chrześcijańskich ma dla 
nich wielkie znaczenie. 

Podtrzymują jasełkową 
tradycję

kolejny już raz przyszło szkole 
Podstawowej w Piotrowicach 
zmierzyć się z organizacją przed-
stawienia jasełkowego połączo-
nego z kiermaszem bożonaro-
dzeniowym.

Tegoroczne widowisko teatralne, 
nad którym pieczę sprawowały Iwona 
Bernaś i Estera Mirosławska-Bąk, było 
wystawione czterokrotnie w remizie stra-
żackiej w Piotrowicach. Zaangażowano 
w nie całą klasę VIb oraz wybranych 
uczniów z kilku innych oddziałów. Uro-
czystość uświetnił swoimi oryginalnymi 
pastorałkami szkolny zespół Perfec-
tum. Występom towarzyszył kiermasz 
bożonarodzeniowy, który nadzorowały 
Mirosława Grzybek i Joanna Frączek 
wraz z Komitetem Rodzicielskim Szkoły 
Podstawowej w Piotrowicach. Pod-
czas wspólnego świętowania dyrektor 
Ewa Michałek obdarowała wszystkich 
młodych plastyków dyplomami, z kolei 
zwycięzcy poszczególnych kategorii 
otrzymali nagrody.

15 grudnia, w niedzielne popołudnie, 
gościliśmy obecnego i byłego wójta gmi-
ny Przeciszów, przedstawicieli rady gmi-

Jasełkom towarzyszyło śpiewanie 
kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu 
Śpiewające Jeziora, pod kierunkiem 
Urszuli Daczyńskiej i akompaniamencie 
Dariusza Daczyńskiego, Anny Daczyń-
skiej-Buda, Magdaleny Daczyńskiej, 
Haliny Czerwiec i Nikoli Czerwiec. 

Atmosferę jasełek podkreśliła budują-
ca nastrój poszczególnych scen muzyka 
opracowana przez Agnieszkę Cisowską, 
piękna scenografia przygotowana przez 
Kazimierę Guguła i Marka Augustyna, 
oświetlenie, nad którym czuwał Tomasz 
Bury, kostiumy, o które zadbały Ane-
ta Kalisz i Joanna Momot, akustyka, 
przy której zaangażowali się Krzysztof 
Fajczyk, Michał Kozioł, Jakub Momot i 
Krystian Rusin. Uwagę wszystkich skupił 
żywy Jezusek, roczna Karinka Folga.

Bardzo gorąco dziękujemy dzieciom i 
młodzieży oraz wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w przygotowanie jasełek. 

Ewa Sałaciak
„Niniejszym serdecznie dziękujemy Ewie 

Sałaciak za wysłuchanie głosów naszych 
dzieci i podjęcie trudu organizacji jasełek. 
Dziękujemy za wiarę w możliwości dzieci, 
za ich wspieranie, pozytywne motywowanie 
i prowadzenie podczas wszystkich prób i 
przedstawień.

Rodzice”

Światłość w ciemności świeci…
ny, proboszcza parafii w Piotrowicach, 
kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Przeciszowie oraz prezesów miejsco-
wych stowarzyszeń, jak również licznych 
mieszkańców naszej miejscowości. W 
kolejnym dniu przedstawienie zapre-
zentowano uczniom szkoły podstawowej 
oraz zaproszonym na tę okoliczność 
gościom – podopiecznym Fundacji im. 
Brata Alberta w Przeciszowie-Lesie.

Trzyaktowy spektakl rozpoczął się 
teatrem światła i muzyki. Tańczące w 
takt Hallelujah - znanej melodii skom-
ponowanej przez Leonarda Cohena w 
1984 roku - Pokolenia połączyły świat 
Starego i Nowego Testamentu, czasy 
króla Dawida z momentem spotkania 
Marii z posłanym do niej archaniołem 
Gabrielem. Akt pierwszy przywołał czę-
sto zapomniane tło narodzin Chrystusa. 
W refleksyjny i pełen zadumy klimat 
oczekiwania wprowadzała nas swoją grą 
skrzypaczka Halina Czerwiec.

Kolejna część historii przeniosła 
widzów do XIII-wiecznej Italii, do Greccio, 
gdzie przebywał i aktywnie działał boży 
szaleniec - Święty Franciszek z Asyżu. 
To właśnie ta postać jest prekursorem 
jasełek i bożonarodzeniowej szopki. 

Świętemu w jego drodze towarzyszyła 
Klara oraz ukochane zwierzęta, zwane 
przez niego braćmi mniejszymi. 

Ostatni akt rozgrywał się w Betlejem, 
gdzie na świat przyszedł Jezus. Do 
Niego podążali ubodzy pasterze i wiel-
cy królowie. Narodził się wśród braci 
mniejszych, którzy w szopce przejęli 
role komentatorów otaczającej rzeczy-
wistości. To one uświadamiały nam, że 
żyjąc w chaosie i ciągłym zabieganiu 
gubimy to, co jest najważniejsze - Miłość 
i Dobro.

Serdeczne podziękowania kierują 
organizatorzy do wszystkich, którzy 
współpracowali przy organizacji jasełek 
oraz kiermaszu bożonarodzeniowego!

Estera Mirosławska-Bąk
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Ferie rozpoczęły się od warsztatów 
artystycznych, a ściślej od malowania i 
ozdabiania serduszek styropianowych. 
Technika dekorowania kończyła się tam, 
gdzie wyobraźnia dzieci. Uczestnicy z 
zapałem zabrali się do pracy, a efekt 
końcowy był zdumiewający. Każdy obda-
rował swym wyjątkowym serduszkiem 
bliską osobę.

Kolejnego dnia odbyły się zajęcia kuli-
narne. Nasi podopieczni samodzielnie 
przygotowywali pizzę włoską. Dzieci 
podzielone zostały na kilka sekcji. Grupa 
chętnych osób przygotowywała i zagnia-
tało ciasto , kolejne kroiły składniki i 
ścierały ser. Rąk do pracy nie brakowało. 
Potrzeba było jednak cierpliwości, by 
ciasto urosło, a potem już tylko pozo-
stała sama przyjemność z delektowania 
się wypieczoną pizzą. Nawet te nasze 
tzw. „niejadki” potrafiły spałaszować 
całą pizzę! „To jest najlepsza pizza , 
jaką jedliśmy” - można było usłyszeć 
tego dnia niejednokrotnie. A wiadomo, 
jak coś własnoręcznie wykonane to i 
smakuje lepiej! W dwóch słowach: „było 
pysznie”. 

Każdego dnia dzieci miały okazję 
spędzić czas na wspólnych zabawach, 
grach i rozmowach, a dzięki temu moc-
niej zacieśnić więzi.

Niezwykle interesujące okazały się 
zajęcia muzyczne, na których dzieci z 
uwagą słuchały ciekawostek na temat 
instrumentów muzycznych, a na koniec 
stworzyły wspaniałą orkiestrę i wszyscy 
razem zagrali do skocznej melodii. Gorą-
ce podziękowania dla niezwykle umu-
zykalnionej osoby, Iwony Bernaś, która 
chętnie zaangażowała się w pomoc 

przy poprowadzeniu tych zajęć. Tego 
samego dnia odbył się również konkurs 
pod nazwą „The Voice of Świetlica”. Miło 
było patrzeć jak dzieci z zapałem kilka 
dni wcześniej przygotowywały się na to 
wydarzenie. Efektem końcowym były już 
same występy, na których młodzi ludzie 
zaprezentowali swoje talenty. Nasz 
konkurs był wyjątkowy, gdyż znalazły 
się w nim osoby nie tylko śpiewające, ale 
też takie, które zatańczyły i zagrały na 
instrumencie. Nasza skromna widownia 
z zapartym tchem oglądała występy, a 
wymagające, jak się okazało, jury, zło-
żone z podopiecznych miało niełatwą 
decyzję, aby wyłonić zwycięzcę. Wygrał 
Patryk Żmuda, który swą grą na cymbał-
kach oczarował i porwał do śpiewu kolęd 
całą publiczność. 

Świetnym pomysłem okazały się trwa-
jące trzy dni zajęcia teatralne. Dzieci 
samodzielnie przygotowały kukiełki 
warzyw z papieru do widowiska teatral-
nego, przedstawiającego znany wiersz 
Jana Brzechwy „Na straganie”. Młodzi 
aktorzy z wielką ochotą i zaangażowa-
niem przystąpili również do nauki swoich 
kwestii. Przez dwa dni odbywały się 
próby, by trzeciego wystąpić i genial-
nie się zaprezentować. W tym miejscu 
składamy serdeczne podziękowania dla 
Kazimiery Guguła, za skonstruowanie 
przepięknego straganu, który posłużył 
nam do występu teatralnego.

3 lutego odbyła się wycieczka do 
„Kolejkowa” w Gliwicach. Młodzi ludzie 
mieli okazję przeżyć niezapomnianą 
przygodę i obejrzeć największą makietę 
kolejkową w Polsce. W tym niesamowi-
tym, miniaturowym świecie uczestnicy 
zobaczyli ludzi wykonujących najróż-
niejsze zawody, poruszające się samo-
chody, a nawet pływający statek. Dzień 
w atrakcji Kolejkowo trwa 9 minut, po 
nich następuje noc; zapalają się uliczne 
latarnie oraz światła w budynkach. Jest 
pięknie! Uczestnicy wzięli też udział w 

warsztatach modelarskich, więc nikt nie 
wrócił do domu z pustymi rękoma. Do 
pełni szczęścia, jak wszyscy podkreślili, 
brakowało tylko wizyty w McDonaldzie. 
Na to niestety zabrakło czasu, ale mimo 
wszystko na brak wrażeń nie można było 
narzekać.

Nasze wspólne ferie zakończyły się 
balem przebierańców (na zdjęciu). Nie-
mal każdy uczestnik na ten dzień zmienił 
się nie do poznania. Temu wydarzeniu 
towarzyszyły liczne zabawy i konkursy. 
Tańcom i wygłupom nie było końca. 
Odbyło się też uroczyste wystąpienie 
kierownika biblioteki publicznej Łukasza 
Fuczka, który dziękował wszystkim za 
udział w zajęciach i wręczył każdemu 
uczestnikowi ferii pamiątkowy dyplom, 
kubeczek i gadżety. Finałem zabawy 
było wyłonienie królowej i króla balu. 
Zostali nimi Agatka Żebro i Tomek Baran. 
Na sam koniec czekał na dzieci słodki 
poczęstunek w postaci gofrów. Wszyscy 
z wielkim entuzjazmem zareagowali na 
te smakołyki. Po deserze otworzyliśmy 
pocztę walentynkową. W ten oto sposób 
zakończyliśmy dzień wypełniony wraże-
niami, a jednocześnie ferie pełne atrakcji 
i niespodzianek.

Gorąco dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za udział w zajęciach, zorganizo-
wanych wspólnie przez kadrę biblioteki i 
świetlicy.

My ciepło i z uśmiechem będziemy 
wspominać ten krótki, ale intensywny, 
zimowy okres wolny od szkoły. Liczymy, 
że uczestnicy ferii podobnie i mamy 
nadzieję, że wrócą tutaj jeszcze nie 
raz.

Dziękujemy fotografowi, za podzielenie 
się z nami pięknymi zdjęciami z balu kar-
nawałowego i zajęć kulinarnych, na których 
robiliśmy pizzę. Fotografie te wykonał 
Tomasz Bulek. 

Urszula Frączek
Halina Czerwiec

Ferie zimowe z pompą!
Ferie zimowe w tym roku w 
naszym województwie trwały 
od 27 stycznia do 7 lutego. 
kadra Biblioteki Publicznej w 
Przeciszowie i świetlicy Pro-
filaktyczno–Wychowawczej, 
działającej przy Gminnym 
ośrodku Pomocy społecznej 
w Przeciszowie, postanowi-
ły połączyć siły i wspólnie 
zorganizować w tym okresie 
czas wolny dla dzieci z gminy. 
okazało się, że liczba chęt-
nych osób przerosła oczeki-
wania organizatorów, co nie-
zmiernie cieszy. co dzień, na 
dzieci czekały liczne atrakcje 
w postaci zajęć z różnych 
dziedzin, począwszy od pla-
stycznych, poprzez teatralne, 
muzyczne, sportowe, aż po 
kulinarne.



Wieści Gminy Przeciszów nr 1 (57) 2020 rok18

Po kilku miesiącach wytężo-
nej pracy całej społeczności 
szkolnej, przyszedł czas pod-
sumowań. Pragniemy podzielić 
się radością z sukcesów, jakie 
odnieśli uczniowie naszej szko-
ły zarówno na niwie nauki, jak i 
innych aktywności. 

Wysokie wyniki w nauce, czyli średnią 
ocen powyżej 4,75, uzyskało w kla-
sach IV – VIII dziewiętnastu uczniów. 
Za pilną i systematyczną pracę zostali 
wyróżnieni:

w klasie IV – grzegorz Michałek, 
Mikołaj Piwowarczyk, lena i Wiktoria 
Michałek, Jan Krystian,

w klasie V –Antonina Kozak, zofia 
Kabzińska, zuzanna Szymonik, Julia 
Knapik, Milena Seratowicz, Sabina 
Wojas, Kacper Sanak, 

w klasie VIa – Aleksandra Domagała, 
Agata Wągiel,

w klasie VIb – Anna Strózik,

w klasie VII – Karol Malinkiewicz, 
Małgorzata Hycnar,

w klasie VIII – Weronika Wędrzyk, 
Mikołaj Malinkiewicz.

Sześcioro uczniów, którzy uzyskali 
wysokie wyniki w nauce , może pochwa-
lić się także otrzymaniem stypendium 
wójta gminy. Niech to będzie zachętą 
dla pozostałych do jeszcze pilniejszej 
pracy, gdyż zarówno nagrody pieniężne, 
jak i świadectwa z wyróżnieniem czekają 
już na kolejnych laureatów. Niezmiernie 
cieszy fakt, że przeszło 50% uczniów w 
klasach IV-VIII uzyskało wzorową ocenę 
zachowania, co świadczy o prawidłowo 
prowadzonym procesie wychowawczym 
w szkole, jak i jest głębokim ukłonem dla 
pracy nad wychowaniem dzieci i mło-
dzieży prowadzonym przez rodziców.

Z racji tego, że w klasach I – III nie 
ocenia się uczniów, stosując szkolne 
stopnie, ich sukcesy mają odmienny 
charakter. Tym bardziej zasługują na 
uznanie, gdyż często są owocem pracy 
całej grupy pod okiem nauczyciela – 
wychowawcy. Młodsze dzieci całym 
sercem angażują się we wszelkie akcje 
społeczne i charytatywne oraz kon-
kursy plastyczne i często zdobywają w 
nich czołowe miejsca. Na szczególne 
uznanie zasługują uczniowie klasy I z 
wychowawczynią, Żanetą Rapką oraz 
uczniowie klasy III z wychowawczynią, 
Iloną Sanak, które zdobyły wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkursie „Magiczne 
Drzewo Słodziaków”. Nie można tutaj 
pominąć wielkiego święta dla babć i 
dziadków, które rokrocznie organizują 

wychowawczynie klas młodszych. Tak 
było i w tym roku – występy artystycz-
ne, słodki poczęstunek, własnoręcznie 
zrobione prezenty. 

Najmłodsi uczniowie zasilają także 
w największym stopniu Szkolną Kasę 
Oszczędności, którą prowadzi Dorota 
Kajdas. Dzieci biorą udział w wielu 
różnych konkursach, za które otrzy-
mują atrakcyjne prezenty, a pozyskane 
środki finansowe przeznaczane są 
doposażenie szkoły – w tym roku były 
to zestawy szachowe i plansze z okazji 
rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

W naszej szkole prężnie działa świe-
tlica szkolna prowadzona przez Annę 
Kabzińską, gdzie zwłaszcza najmłodsi 
uczniowie mają możliwość nie tylko 
otrzymania pomocy w nauce, ale także 
rozwijania swoich talentów, poprzez 
udział w rozlicznych konkursach pla-
stycznych. Jednym z nich był organizo-
wany przez Instytut Dialogu Międzykultu-
rowego w Krakowie konkurs pod hasłem 
„Ubierzemy choinkę dla świętego Jana 
Pawła II”. Pracami zwycięzców zostały 
udekorowane choinki w Sanktuarium 
św. Jana Pawła II w Krakowie. Wśród 
nich znalazła się praca ucznia klasy III, 
Mateusza Kabzińskiego. Warto nad-
mienić, że konkurencja była olbrzymia, 
ponieważ nadesłano aż 1824 prace. 
Organizatorem drugiego konkursu „Boże 
Narodzenie 2019” był MOKSiR w Chełm-
ku. Spośród 970 prac nadesłanych z 
całej Polski, do udziału w wystawie w 
siedzibie organizatora zakwalifikowana 
została praca Kacpra Sanaka, ucznia 
klasy III.

Szczególnymi osiągnięciami nauko-
wymi może pochwalić się Mikołaj Malin-
kiewicz, uczeń klasy VIII, który wziął 
udział w Małopolskim Konkursie Mate-
matycznym oraz Małopolskim Konkursie 
Geograficznym i w obu konkursach 
przeszedł do etapów rejonowych. Gra-
tulujemy Mikołajowi oraz nauczycielom 
prowadzącym – Nataszy Kajdas–Kimak 
i Alicji Makuch.

Ogólnopolskie Centrum Edukacji w 
Warszawie zorganizowało Ogólnopol-
ski konkurs wiedzy na temat zdrowia i 
jego ochrony. Udział w nim wzięli chętni 
uczniowie z klas IV – VIII i na 7037 
uczestników zajęli miejsca od 19. do 35., 
co jest wynikiem bardzo dobrym i świad-
czy, że u uczniów wzrasta świadomość, 
jak ważne jest zdrowie i jego ochrona. W 
szkole patronował temu przedsięwzięciu 
Kazimierz Kabziński.

W naszej szkole prężnie działa Szkol-
ny Klub Ekologiczny. Uczniowie biorą 

udział w Międzynarodowym Programie 
Szkoły dla Ekorozwoju (Eco – Schools 
PL). Organizowane są akcje „Sprzątania 
Świata”, zbiórki makulatury i puszek alu-
miniowych. Wzięliśmy udział w konkursie 
organizowanym przez ZUK Oświęcim 
„Uwalniamy Nasze Środowisko od Zuży-
tych Baterii”.

Do zdrowego i aktywnego stylu życia 
zachęca Koło Krajoznawczo – Tury-
styczne PTTK „Pogromcy Szlaków” z 
opiekunami Dorotą Kajdas, Adamem 
Maślaną, Dominiką Sobecką i Rafałem 
Pytlowskim. W ramach działalności koła 
zorganizowano wycieczkę do Parku 
Trampolin w Bielsku – Białej, a także 
wyprawę w Beskid Mały. 

Słowa uznania należą się ósmoklasi-
stom – Julii Papciak, Weronice Wędrzyk 
i Mikołajowi Malinkiewiczowi, którzy w 
Międzygminnym Konkursie Pięknego 
Czytania „O Złote Usta” uzyskali wyróż-
nienia i nagrody pieniężne. Gratulujemy 
również Kazimierzowi Kabzińskiemu, 
który przygotowywał uczniów do kon-
kursu.

Podopiecznym pana Kabzińskiego 
jest również uczeń klasy VII, Karol 
Malinkiewicz, który może poszczycić się 
spektakularnymi sukcesami czytelniczy-
mi, gdyż jest on zwycięzcą trzech kolej-
nych etapów X Powiatowego Konkursu 
Czytelniczego „Nasze lektury”. Konkurs 
trwa, życzymy więc Karolowi zajęcia 
pierwszego miejsca w całej edycji kon-
kursu, a za pozostałych uczestników 
trzymamy kciuki.

Szkoła Podstawowa nr 2 może być 
dumna z działalności 1 WPDH Waga-
bunda, prowadzonej przez druha Rafała 
Smurzyńskiego, będącego jednocze-
śnie nauczycielem języka angielskiego 
swoich podopiecznych. Nasi harcerze 
wyjeżdżają na biwaki, spotkania harcer-
skie, gdzie w różnorodnych konkursach 
zajmują czołowe lokaty, co roku dostar-
czają mieszkańcom gminy Betlejemskie 
Światełko Pokoju, pełnią warty honorowe 
podczas obchodów świąt państwowych, 
są wolontariuszami działającymi na 
rzecz WOŚP. Obecnie realizują program 
„Małopolska Sieć Świetlic Podwórko-
wych – Wyjdź Na Pole”, w ramach które-
go zdobywają różnorodne kompetencje 
społeczno–obywatelskie. Na wielką 
pochwałę zasługuje współpraca harce-
rzy z kierownictwem i podopiecznymi 
Ośrodka Terapii Zajęciowej im. Brata 
Alberta w Lesie.

Prawdziwie tętniącym sercem szkoły 

sUkcesy UczNióW szkoŁy PoDsTaWoWej Nr 2 W PrzeciszoWie

jesteśmy z nich dumni

/
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jest Samorząd Uczniowski, którego 
opiekunkami w bieżącym roku szkolnym 
zostały Żaneta Rapka i Dominika Sobec-
ka. Oprócz organizowania tradycyjnych 
zabaw, akademii, apeli i dyskotek, 
uczniowie włączyli się w akcje charyta-
tywne, takie jak „Góra Grosza”, sprzedaż 
Świątecznych Kartek Dobroczynnych, 
kiermasz bożonarodzeniowy, Między-
narodowy Dzień Pluszowego Misia, 
podczas którego odbyła się zbiórka 
maskotek i materiałów plastycznych dla 
małych pacjentów oddziałów szpital-
nych. Uczniowie nie pozostają obojętni 
na los zwierząt. Z niezmiennie wielkim 
zaangażowaniem biorą udział w zbiór-
kach darów dla zwierząt znajdujących 
się w „Przystani Ocalenie” w Ćwiklicach. 
Wielką orędowniczką tego dzieła jest 
tu dyrektor Magdalena Tęcza. W tym 
miejscu serdeczne słowa podziękowa-
nia należą się Rodzicom. Wszelkiego 
rodzaju zbiórki to efekt ich zaangażo-
wania w życie szkoły, a zarazem nauka 
dla dzieci, aby dostrzegały wokół osoby 
potrzebujące, chore i umiały brać odpo-
wiedzialność za swoje postępowanie w 
stosunku do słabszych, czasem niepeł-
nosprawnych.

5 grudnia 2019 roku z inicjatywy 
uczniów, nauczycieli i rodziców na tere-
nie naszej szkoły powstał Szkolny Klub 

Wolontariatu, który pod swoje skrzydła 
wzięły Żaneta Rapka i Dominika Sobec-
ka. Klub działa bardzo prężnie, o czym 
świadczą takie działania, jak udział w 
charytatywnym Jarmarku Bożonarodze-
niowym na rzecz Lenki Kożuch, zorgani-
zowanym przez Małą Orkiestrę Wielkiej 
Pomocy w Oświęcimskim Centrum Kul-
tury, a także zorganizowanie kiermaszu 
bożonarodzeniowego na terenie naszej 
szkoły, z którego datki przeznaczono dla 
Mai Owczarek.

Konkurs plastyczny „Czym dla Ciebie 
jest wolontariat” okazał się szczęśliwy 
dla Zuzanny Kasperek z klasy VIb, która 
zajęła III miejsce na około pół tysiąca 
prac. Gratulujemy.

Niewątpliwą ozdobą wszystkich aka-
demii są występy naszego chóru pod 
batutą Iwony Bernaś. Na szczególne 
wyróżnienie zasługują przygotowane 
przez panią jasełka „Tak, On jest Kró-
lem”, które obejrzała ogromna rzesza 
widzów z władzami gminy na czele.

To nie jedyna impreza środowisko-
wa, jaka odbyła się w naszej szkole. 
Wszyscy pamiętamy wspaniały Piknik 
Rodzinny, z mnóstwem atrakcji i pysz-
nym zapleczem przygotowanym przez 
Radę Rodziców. 

Do wszelkiego rodzaju aktywności 
niezmiennie zachęcają główni animato-
rzy naszej placówki w osobach dyrektor 

/
Magdaleny Tęczy i wicedyrektora Rafa-
ła Pytlowskiego. Szkoła się zmienia, 
pojawiły się nowe firanki i ławeczki na 
korytarzach, w klasach są komputery i 
monitory, które ogromnie ułatwiają pracę 
i uatrakcyjniają proces dydaktyczny, w 
czasie przerw młodzież i dzieci mogą 
pograć w tenisa stołowego na trzech 
stołach.

W tym roku szkoła bierze udział w 
następujących projektach i programach: 
„Trzymaj formę”, „Szkoła promująca zdro-
wie”, „Bieg po zdrowie”, „Zdrowo jem – 
więcej wiem”, „Szkolne przygody gangu 
Słodziaków”, „Akademia Bezpiecznego 
Puchatka”, „Podaj dobro dalej – dzieci 
dzieciom”, „Wyjdź na pole”, „Uniwersytet 
dzieci”, „Lepsza szkoła”, „Program dla 
szkół”. Ponadto szkoła została włączona 
do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 
zapewniającej bezpłatny dostęp do 
szybkiego i bezpiecznego Internetu.

Krótki opis najważniejszych działań 
odbywających się w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Przeciszowie nie wyczer-
puje oczywiście wszystkich aspektów 
działalności naszej placówki. Wszelkie 
wewnątrzszkolne projekty, konkur-
sy, zabawy sprawiają, że szkoła tętni 
życiem, a uczniowie i Rodzice czują się 
w niej dobrze. Za wszelką pomoc, życz-
liwość i wsparcie dyrekcja i wszyscy pra-
cownicy szkoły serdecznie dziękują. l

Nasza gmina zabiega od dawna o poprawę 
jakości powietrza, co przekłada się na działania 
mające głównie na celu wymianę starego „kopciu-
cha” na nowoczesny piec co gazowy lub węglowy 
nowej generacji, działający wg rygorystycznych 
norm emitowania spalin. To wszystko w trosce o 
nasze zdrowie. rządowy program czyste Powie-
trze nieco wyhamował, choć jest światełko w 
tunelu. My z kolei, mamy póki co kolejną szansę 
na skorzystanie z dofinansowania udzielonego 
nam przez gminę.

W przyjętej uchwale budżetowej na ten rok znalazł się 
zapis o przeznaczeniu 100 tys. zł na dofinansowanie zakupu 
nowoczesnego pieca CO, który ma zastąpić stary, nie-eko-
logiczny. Wystąpiliśmy też do Zarządu Powiatu o dofinanso-
wanie tego programu. Poziom dofinansowania do jednego 
zakupu wyniesie 3 tys. zł i nie więcej niż 50 proc. kosztów 
kwalifikowanych.

- Ma to być wymiana na źródło ciepła o wyższym standardzie 
niż było, czyli piec węglowy na gazowy, lub na węglowy naj-
nowszej generacji, posiadający certyfikaty wymaganej emisji. 
Liczymy na to, że wymienimy w tym roku od 30 do 33 pieców. 
Na tyle nas stać – mówi wójt Tomasz Kosowski.

Być może w programie Czyste Powietrze zostanie zniesione 
kryterium dochodowości, czyli największy hamulec wymiany 
pieców. Ponadto jeśli jego realizacja zejdzie do powiatów i 
gmin, a wraz z nim powędrują rządowe środki na jego reali-
zację, wówczas możemy być pewni tak potrzebnego przełomu 
w trosce o środowisko i nas samych.   Ryszard Tabaka

Szansa na piec CO
rada sołecka w Przeciszowie wraz z sołtysem i 

przy akceptacji wójta, zadecydowała o tym że, w 
sołectwie Przeciszów odbędzie się Dzień senio-
ra. zaproszenia otrzymali mieszkańcy, którzy 
ukończyli 80 lat na koniec 2019 roku. okazało 
się, że 176 osób spełnia kryterium wieku. Uro-
czystość odbyła się 29 lutego w Domu kultury w 
Przeciszowie.

Organizacją imprezy zajęła się rada sołecka przy pomocy 
najbliższych członków rodziny. Sala została przystrojona 
przez Kazimierę Gugułę. Do uświetnienia spotkania seniorów 
zaproszono zespół Same Swoje, który dał występ.

Dzień Seniora rozpoczął się od wręczenia kwiatów dla 
najstarszej pani i pana, którzy byli na imprezie. Następnie 
odbył się występ zespołu śpiewaczego Same Swoje oraz 
krótki recital Patrycji Przystał. Najważniejszy jest jednak cel 
tego spotkania, pamięć i wdzięczność za to, że seniorzy są 
pośród nas.

Organizatorzy kierują serdeczne podziękowania do gości, 
a przede wszystkim do: ks. proboszcza, wójta wraz z żoną, 
przewodniczącego Rady Gminy Przeciszów, sekretarz 
gminy, kierownik GOPS w Przeciszowie, kierownika GBP w 
Przeciszowie.

Najlepszą formą podziękowania dla nas organizatorów 
od Was seniorów jest radość, którą okazywaliście podczas 
całego spotkania.

Do zobaczenia za rok

WK

Seniorzy w Przeciszowie
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- Koordynator, który jest nam bardzo 
potrzebny, zajmuje się sportem i rekre-
acją w gminie. Po roku konsultacji w 
ramach klubów i szkółek piłkarskich 
okazuje się, że największym problemem 
był przepływ informacji, którego właści-
wie nie było. Pojawiały się zarzuty, że 
niewielu zawodników trafia ze szkółki 
piłkarskiej do LKS-ów. Były pytania 
dlaczego tak się dzieje, w kontekście 
tego, że przecież szkółka jest prowa-
dzona w tym samym budynku co klub. 
W innych gminach tacy koordynatorzy 
są i się sprawdzają. Pracownik ten został 
zatrudniony na pół etatu, ale myślę, że 
w przyszłym roku będzie dla niego cały 
etat i poszerzymy zakres jego obowiąz-
ków – tłumaczy wójt gminy Przeciszów 
Tomasz Kosowski.

Z pewnością wybór Krzysztofa Żebro 
na nowe stanowisko nie jest przypad-
kowy, a wręcz przeciwnie został on 
gruntownie przemyślany.

- Wydaje mi się, że moje wszystkie 
działania, które prowadziłem od kil-
ku lat na terenie gminy Przeciszów, 
zostały dostrzeżone i docenione przez 
obecne władze. Mam na myśli przede 
wszystkim to, że rozwinąłem sekcję 
tenisa stołowego, która odnosi sukcesy 
na arenie ogólnopolskiej, dając tym 
samym tak potrzebną promocję gminy. 
Ponadto angażuję się społecznie w wiele 
przedsięwzięć i dałem się poznać jako 
osoba z zaangażowaniem w sprawny 
naszej lokalnej społeczności – akcentuje 
Krzysztof Żebro.

Zadaniem nowego pracownika, któ-
rego pomieszczenie zlokalizowano na 
parterze Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Przeciszowie jest koordynowanie dzia-
łań wszystkich jednostek i organizacji, 
zajmujących się sportem oraz rekreacją, 
a do nich należą kluby sportowe i sto-
warzyszenia. W naszej gminie znajdują 
się dwa ludowe kluby sportowe oraz trzy 
stowarzyszenia, które prowadzą działal-
ność sportową bądź rekreacyjną. Do tej 
drugiej grupy nalezą: nowoutworzona 

Akademia Sportu Przeciszów, Akademia 
Piłkarska Przeciszów oraz TTR Cykli-
ści. Ponadto istnieje nieformalna grupa 
Trochę się Biega, której członkowie, jak 
sama nazwa wskazuje spotykają się, 
aby biegać. 

- Moja praca polega na pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych dla organizacji, 
a ponadto pomagam im we wszyst-
kich sprawach, w których oni nie dają 
rady, czyli na przykład przy moderni-
zacji obiektu. Wtedy wchodzę do akcji 
i staram się to ogarnąć. Finalnie to 
stowarzyszenie podejmuje decyzje, 
ale ja przygotowuję wszystko, aby 
oni mogli swobodnie działać. Dbam 
również czasami o całkiem prozaiczne 
sprawy, jak choćby o pozyskanie środ-
ków do pielęgnacji murawy. W efekcie 
przejąłem pewien ciężar obowiązków 
stowarzyszeń sportowych. To nie jest 
proste, ponieważ wszystko wymaga 
ciągłej aktywności, bycia w ruchu, ale 
ja to lubię i odnajduję się w tym. Obec-
nie pomagam pisać trzy wnioski do 
Ministerstwa Sportu na dotację dla LKS 
Piotrowice, LKS Przeciszovia i Akademii 
Piłkarskiej Przeciszów. Środki mają być 
przeznczone na rozwój młodzieży, czyli 
na szkolenie i sprzęt sportowy. Łączna 

kwota to 15 tys. zł dla każdej z tych 
organizacji. Mam nadzieję, że uda nam 
się pozyskać te fundusze. Pomagam 
także pisać jeszcze jeden wniosek, a jest 
to świeża sprawa, obejmuje on projekt 
Małopolska Lokalnie. W tym przypad-
ku z pozyskanych środków planujemy 
zorganizować Dzień Sportu w gminie. 
Chcemy, aby odbył się on w pierwszy 
dzień Święta Gminy Przeciszów i wraz z 
TTR Cyklista chcielibyśmy zorganizować 

sport nabiera tempa
Z początkiem tego roku powołano do życia nowe stanowisko 

– koordynatora ds. sportu w gminie Przeciszów. osobą, 
która pełni obowiązki w jego ramach jest krzysztof Żebro. 

Decyzję o organizacji nowego miejsca pracy podjął wójt Tomasz 
kosowski i to jemu bezpośrednio podlega nowy pracownik Urzędu 
Gminy w Przeciszowie. Takie działanie naszego włodarza jest 
podyktowane przede wszystkim troską o koordynację, wymianę 
informacji pomiędzy klubami sportowymi i stowarzyszeniami, 
a także niesieniem pomocy w pozyskiwaniu dla nich środków 
zewnętrznych.

rajd rowerowy a po nim, spartakiadę dla 
najmłodszych, turnieje piłki nożnej dzi-
kich drużyn czy turniej tenisa stołowego. 
Wszystkie zawody będą się odbywać na 
obiektach LKS Przeciszovia. Na ten cel 
możemy pozyskać dofinansowanie z 
powiatu w wysokości 5 tys. zł – zauważa 
Krzysztof Żebro.

Z inicjatywy Krzysztofa Żebro od 6 
marca zaczęto organizować co piątek 
dla mieszkańców gminy cykliczne spo-
tkania sportowe pn. Aktywny Piątek, od 
godz. 16:30 do 18:00 w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Przeciszowie Podlesiu. 
Zajęcia są tak pomyślane, aby nakłonić 
do ruchu poprzez aktywność sportową 
przy grach zespołowych, takich jak piłka 
nożna, siatkowa i koszykówka. Pierwszy 
Aktywny Piątek odbył się z sukcesem i 
było nim zainteresowanie mieszkańców, 
ale z uwagi na stan epidemii w Polsce i 
konieczność pozostania w domu – spo-
tkania zawieszono do odwołania.

Bodaj jedną z najistotniejszych kwe-
stii, które stawia sobie koordynator ds. 
sportu jest scentralizowanie szkolenia 
dzieci i młodzieży. Zajęcia wówczas 
odbywałyby się, jeśli będzie to możliwe, 
w jednym miejscu i pod opieką jednego 

Krzysztof Żebro, koordynator ds. sportu gminy Przeciszów.
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podmiotu. Poza tym konieczna staje się 
zmiana formy finansowania stowarzy-
szeń sportowych w gminie.

- Posiadamy Akademię Piłkarską 
Przeciszów i jest tam dużo zdolnych 
dzieci, ale mamy problem w gminie, że 
ci młodzi zawodnicy uciekają po pewnym 
okresie do Oświęcimia, Wadowic, Zato-
ra, a my chcemy stworzyć takie warunki 
dla nich, aby zostali u nas w LKS Pio-
trowice lub LKS Przeciszovia. Powinni 
od młodzika iść do juniora i przechodzić 
płynnie do naszego klubu. Jednak, aby 
to zrobić musimy zmienić finansowanie 
sportu w gminie. Obecny system nie 
jest adekwatny do dzisiejszych czasów 
oraz potrzeb i wymaga gruntownej 
zmiany, ponieważ kryteria przyzna-
wania pieniędzy są nieodpowiednie. 
Dziś musimy skupić się na dzieciach i 
młodzieży, na szkoleniu i stworzeniu im 
jak najlepszych warunków rozwoju. To 
jest dla nas przyszłość. Wobec tego w 
przyszłym roku planujemy diametralnie 
zmienić system finansowania sportu 
przez gminę. Zamierzamy wyznaczyć 
odpowiednie kryteria przyznawania 
dotacji z naciskiem na potrzeby dzieci i 
młodzieży. Niestety, ale drużyny senior-
skie będą się musiały liczyć z tym, że nie 
będą wspierane w takim wymiarze jak 

do tej pory. Zdaję sobie sprawę z tego, 
że jest to istotna zmiana, ale mam głosy 
wielu rodziców dzieci, którzy twierdzą, że 
jak zobaczą warunki do rozwoju swoich 
pociech, to zostaną w Przeciszowie. 
Ta poprawa powinna iść właśnie w tym 
kierunku – mówi Krzysztof Żebro.

W powiazaniu z tym bardzo istotne 
jest spojrzenie nowego pracownika 
Urzędu Gminy w Przeciszowie na swą 
misję i powinność wobec lokalnej spo-
łeczności.

- Wszystko zaczyna się od dzieci 
i młodzieży i dla mnie główną misją, 
kwintesencją tego wszystkiego co tu 
robię jest to, aby sprowokować właśnie 
dziecko do wyjścia i poświęcenia przez 
niego chociaż dwóch minut na ruch 
kosztem telefonu i tabletu. Jeśli tak 
będzie, to będę się cieszył, niezależnie 
od wyników sportowych. Najważniejsze 
jest, aby ono przyszło i się poruszało – 
podkreśla Krzysztof Żebro.

Ko o r d y n a to r  d s .  s p o r t u  g m i -
ny Przeciszów Krzysztof Żebro ma 
żonę i dwie córki. Pracuje w Gminnym 
Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 
w Przeciszowie. To dzięki jego zaan-
gażowaniu tenis stołowy stoi w naszej 
gminie na bardzo wysokim poziomie. 
Obecnie prowadzi on sekcję ping-ponga 
w Przeciszowie, po tym jak z jego inicja-
tywy powołano w zeszłym roku do życia 

Akademię Sportu Przeciszów. W ramach 
tego stowarzyszenia Zuzanna Staszczak 
prowadzi zajęcia z młodymi tenisistami 
stołowymi w Piotrowicach. 

Efektem pasji kolarskiej Krzysztofa 
Żebro, zaszczepionej mu przez ojca, sta-
ło się utworzenie przez niego rok temu 
amatorskiego teamu - Innergy Team. 
Jako kolarz specjalizuje się w terenie 
pagórkowatym i klasycznej jeździe po 
płaskim terenie.

- Zainteresowałem się kolarstwem 
szosowym i zacząłem jeździć z różnymi 
grupami. Poznałem i nauczyłem się 
wiele i postanowiłem założyć własną 
grupę nieformalną i tak też się stało. 
Ściągnąłem do siebie bardzo mocnych 
kolarzy amatorów. W tym roku posze-
rzyliśmy działalność o kolejne osoby, 
dziewczęta, które będą z nami jeździć w 
teamie. Chciałbym łącznie wystartować 
w 45 wyścigach oraz w ultramaratonach. 
Mamy trzech zawodników, którzy jeżdżą 
długie dystanse i są w czołówce Polski. 
Chcą przejechać cały Puchar Polski i 
myślę, że zajmą miejsce w czołowej dzie-
siątce. Mamy również osoby na górskie 
wyścigi, a także sprinterów. Myślę, że 
dziewczęta dużo zdobędą, ponieważ są 
naprawdę niezłe w górach. Weźmiemy 
udział w najbardziej topowych wyścigach 
amatorskich. To są duże imprezy po 
kilka tysięcy osób – mówi z akcentem 
Krzysztof Żebro.          Ryszard Tabaka

Finał Wielkiej orkiestry świą-
tecznej Pomocy już za nami. 11 
stycznia WośP zagrała po raz 
28. cała Polska, a nawet świat 
wziął udział w tym szczegól-
nym wydarzeniu. Nie mogło nas 
również zabraknąć i dlatego 
zagraliśmy po raz 16. w gminie 
Przeciszów.

Jak co roku kwestowanie rozpoczęli-
śmy od samego rana, kiedy to 22 wolon-
tariuszy wyruszyło na ulice naszej gminy. 
Popołudniu w sali widowiskowej Domu 
Kultury w Przeciszowie odbyła się część 
artystyczna przeplatana licytacją.

Dzieci z przedszkola w Piotrowicach, 
przygotowane przez swoje wychowaw-
czynie, zaprezentowały jasełka, następ-
nie wystąpił pod opieką Iwony Bernaś 
chór Perfectum, działający przy Szkole 
Podstawowej w Piotrowicach wraz z 
solistami chóru Bel Canto, działającego 
przy Szkole Podstawowej w Przeci-
szowie-Podlesiu, drużyna harcerska 
Wagabunda ze Szkoły Podstawowej w 

Przeciszowie–Podlesiu z Rafałem Smu-
rzyńskim na czele, zaśpiewała Zuzanna 
Bratek. Część artystyczną zakończył 
pokaz zajęć Zumba Fitness, które są 
prowadzone przez licencjonowaną 
instruktorkę ZIN Angelinę Pasternak. 

Po raz pierwszy odbył się również I 
Przeciszowski Bieg i Nordic Walking z 
WOŚP, który zorganizowali TTR Cykli-
sta, Trochę się Biega i sztab WOŚP 
Przeciszów.

Jak zawsze mieszkańcy gminy okazali 
wielkie serce, wsparcie i hojność podczas 
zbiórki. Dzięki Wam, wolontariuszom, 
darczyńcom i sponsorom udało się zebrać 

30.709,29 zł i walutę obcą!!!

W tym roku Orkiestra przeznaczy 
zebrane środki na zakup najnowocze-
śniejszych urządzeń dla ratowania życia 
i zdrowia dzieci, potrzebujących różnego 
rodzaju operacji.

Dla takich celów warto organizować 
takie akcje, co widzimy po hojności i 
zaangażowaniu wielu mieszkańców z 
naszej gminy. Coraz więcej osób jest 
chętnych nieść pomoc i wspierać takie 
charytatywne przedsięwzięcia. 

28. FiNaŁ Wielkiej orkiesTry śWiąTeczNej PoMocy

Wiatr w żagle

Dokończenie na stronie 23
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Akademia Sportu Przeciszów

20 sTyczNia
trzeci turniej Wadowicko-zator-

skiej ligi trójek w Mini-siatkówce 
dziewcząt.

W trzecim turnieju ligi siatkówki „Tró-
jek” po raz kolejny zespół Akademii 
Sportu Przeciszów w składzie: Karolina 
Makuch, Julita Jarczyńska, Patrycja 
Siwek oraz Natalia Rusin nie dał się 
pokonać żadnej z drużyn. Co więcej, 
nasza drużyna całkowicie zdominowała 
turniej nie tracąc w żadnym spotkaniu 
więcej niż 8 małych punktów. Dużą rolę 
w zwycięstwie odegrała bardzo skutecz-
na zagrywka, świetnie dysponowanej 
tego dnia Karoliny Makuch.

Bardzo dobrze zaprezentowały się 
pozostałe nasze zespoły. Najmłodsza 
drużyna dziewcząt z rocznika 2008 w 
składzie: Ola Sałaciak, Julia Mikołajew-
ska, Oliwia Bielat oraz Ola Stachura 
po raz pierwszy zameldowała się na 
podium, zajmując trzecie miejsce, po 
świetnej grze w grupie, w której dziew-
częta wygrały wszystkie swoje mecze ze 
starszymi od siebie zawodniczkami.

Dobrą grę przedstawiła również druży-
na numer 2 w składzie: Simona Kaspe-
rek, Natalia Gajewska, Oliwia Mamoń, 
Gabriela Surowiak, Milena Łuszczek. 
Dziewczętom w grupie zabrakło jed-
nego wygranego meczu do wyjścia z 
pierwszego miejsca i grę o pozycje 1-3. 
W końcowym rozrachunku dziewczęta 
zajęły wysokie 6 miejsce na 12 drużyn.

7 Marca
Otwarte Mistrzostwa Powiatu 

Pszczyńskiego w tenisie Stołowym

Zosia i Łucja Noworyta, Sylwia i 
Patrycja Piotrowska oraz Błażej Oleksy 
zaprezentowali się w sąsiednim woje-
wództwie na mocno obsadzonych 18. 
Mistrzostwach Powiatu Pszczyńskiego. 
Ostatecznie siostry Piotrowskie uplaso-
wały się na trzecich miejscach w swoich 
kategoriach wiekowych, a pozostałym 
zawodnikom mimo zaciętych meczów 
nie udało się zdobyć podium.

8 Marca
Mistrzostwa Powiatu Oświęcim-

skiego w tenisie Stołowym

W Zaborzu, szeroki skład tenisistów 
Akademii Sportu Przeciszów podtrzy-
mując tradycję - zdominowali mistrzo-
stwa powiatu zgarniając w kategoriach 
młodzieżowych 8 medali

KAtEgORIA ŻACy

1. Amelia Młynarczyk 2. Sylwia Piotrow-
ska 3. Łucja Noworyta

KAtEgORIA MŁODzICy

1. Patrycja Piotrowska 2. Zosia Noworyta 
3. Matylda Młynarczyk

KAtEgORIA JUNIORzy

2. Błażej Oleksy 3. Patryk Kolasa

akTyWNy PiąTek
Pierwsze zajęcia, które odbyły się 

6 marca

W hali sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Przeciszowie Podlesiu zainau-

gurowano cykl Aktywny Piątek. Jest to 
inicjatywa skierowana do mieszkańców 
gminy Przeciszów, mająca na celu inte-
grację oraz aktywne spędzanie czasu. 
Na pierwszych zajęciach pojawiło się 12 
osób z Przeciszowa i Piotrowic. Niestety 
z uwagi na epidemię koronawirusa, która 
dotknęła nasz kraj oraz pandemię na 
całym świecie zajęcia zostały zawieszo-
ne do odwołania.

Krzysztof Żebro

Drużyna siatkarek z trenerem Michałem Romańskim.

W naszej gminie powstało 
nowe stowarzyszenie pn. akade-
mia sportu Przeciszów. Formal-
nie zostało ono związane w listo-
padzie ubiegłego roku, ale działa 
w pełnym wymiarze od stycznia 
2020. W jego ramach funkcjonu-
ją dwie sekcje sportowe – tenisa 
stołowego i siatkówki.

Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia 
jest koordynator ds. sportu w gminie 
Przeciszów Krzysztof Żebro. Założycie-
lami Akademii Sportu Przeciszów są: 
Michał Romański, Jakub Wachtarczyk 
i Leszek Jurecki, który zajmuje się 
sprawami tenisa stołowego. Wszystko 
zaczęło się od spotkania i pomysłu.

- Spotkałem się z Michałem jakiś czas 
temu i widząc, że wykonuje bardzo dobrą 

pracę z siatkarkami z Przeciszowa, ma 
pierwsze sukcesy i potrzebuje wspar-
cia, zaproponowałem mu utworzenie 
stowarzyszenia. W planach miałem 
odłączenie sekcji tenisa stołowego z LKS 
Piotrowice, a jego siatkarki byłyby drugą 
sekcją. Od słowa do czynu i już mamy 
akademię. Myślę, że dzięki temu stowa-
rzyszeniu siatkarki otrzymają wsparcie 
z gminy, a tenis stołowy rozwinie się 
też w Przeciszowie. Z racji sprawowa-
nej funkcji będę pomagał ASP. Mamy 
w planach start w młodzieżowej lidze 
siatkarek. Obecnie w naszych struk-
turach znajduje się 17. siatkarek i tyle 
samo tenisistów stołowych – zauważa 
Krzysztof Żebro, koordynator ds. sportu 
gminy Przeciszów.

(ryt)

Akademia na starcie
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Dziękujemy szczególnie Wam 
- darczyńcom, wolontariuszom 
i oczywiście wszystkim, którzy 
pomagali przy organizacji nasze-
go Finału:

Tomasz Kosowski wójt gminy Przeciszów, 
Marek Trzaska - przewodniczący Rady 
Gminy Przeciszów, Maja Bratus - Avo-
kado Fit&Dance, Beata Cisowska - Stu-
dio Fryzur Beata, Renata i Krzysztof 
Gagracz - Remix, Wiesława i Zygmunt 
Kurzak Pasieka nad Wisłą, LKS Prze-
ciszovia – Ludowy Klub Sportowy, 
Konrad Kozłowski - firma Kozłowski, 
Anna Szmit-Mamica, Marek Mamica, 
Kimiko Magdalena Kałat, Katarzy-
na Trębacz - Kwiatosfera, Grzegorz 
Naglik - Dekorland Łęki, Magia Wnętrz 
Zator, OSP Przeciszów, Textil Home 
Jolanta Madeja – Kajdas, Energylandia 
Zator, Piekarnia Tyran, Lolly Polly Zator, 
Małgorzata Marsowicz – Fryzjerstwo, 
Mini Market Monika Skowron, Gazy 
Techniczne Gazik Robert Czopek, 
Daniel Trzaska – Usługi transportowe, 
Małgorzata Trzaska, Katarzyna Kudeł-

ka, Agnieszka Mendyk, Agata Nowak, 
Jadwiga Jędrzejowska, Anna Kwaśniak, 
Władysława Jędrys, Teresa Mynarska, 
Izabela Płonka, Anna Madeja, Wiktoria 
Madeja, Elżbieta Przystał, Patrycja Przy-
stał, Elżbieta Kozłowska, Grażyna Giste-
rek, Maria Zając, Henryka Kurek, Maria 
Wilczak, Weronika Łukasik, Anna Kozieł, 
Maria Dwornik, Ewa Dwornik, Józefa 
Stokłosa, Joanna Makoś, Ewa Koby-
lańska, Edyta Sanak, Hanna Płonka, 
KGW Przeciszów, Piekarnia Cukiernia 
Maja, Mirosław Frączek - Mirko, Lucyna 
Szklarska – Sklep spożywczy, OSP 
Przeciszów, Daniel Trzaska – Usługi 
Transportowe, Bogdan Bartuś, Dorota 
Nykiel – Urban, Jolanta Szymonek, Ilona 
Sanak, Ewa Głogowska, Rafał Smu-
rzyński, Alina Fuczek, Żaneta Płonka, 
Michał Kwadrans, Kacper Fik, Mateusz 
Maj, Darek Sanak, Kacper Wójcik, Sara 
Sanak, Karol Sanak, Natalia Stolarczyk, 
Policja Zator.

Tradycyjne światełko do nieba w 
Przeciszowie rozbłysło po godz. 19:00 
za co dziękujemy takim podmiotomjak: 
Towarzystwo Turystyki Rowerowej Cykli-
sta, Stowarzyszenie Górników, Emery-
tów i Rencistów Górniczych Gwarek, 

Dokończenie ze strony  21 Józef Jarosz - Mechanika Pojazdowa, 
Krzysztof Kajdas – BUD-MAX, Justyna 
i Sebastian Makuch, Stanisław Matla - 
Mechanika Pojazdowa, Robert Mazgaj 
– Usługi Transportowe, Tomasz Pyrek 
i Mariusz Kajdas - Air Net, pralniazator.
pl Mariusz Kajdas i Adrian Kozłowski, 
Ludwik Kuwik, Władysław Kozub – sołtys 
sołectwa Przeciszów.

Dziękujemy także organizatorom I 
Przeciszowskiego Biegu i Nordic Wal-
king z WOŚP – TTR Cyklista, Trochę się 
Biega oraz Krystynie Michałek, Pawłowi 
Bazylewicz, Dorocie Pyrek–Papciak, 
Wioli, Juli i Tomaszowi Bury, Wioli Frą-
czek – Kurzak, Ewie Sałaciak, Aldonie 
Zielińskiej, Amelii Patyk i Dorocie Klim-
czyk. W imieniu organizatorów biegu 
dziękuję wszystkim, którzy go wsparli: 
Profil Plast – spółka cywilna, Fundacja 
Grupa Kęty SA, Restauracja Villaggio 
Dominik Jarosz Polanka Wielka, Kolmet 
– agencja reklamy, Instalatorstwo sani-
tarne Miko Paweł Michałek, Sklep spo-
żywczo – przemysłowy Anna Górecka z 
Zatora, Drukarnia Grafikon, Fadolandia 
Wadowice, funkcjonariuszom policji, 
strażakom z OSP Przeciszów.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego 
serca!!!

Najmłodsi uczniowie ze szkoły Podstawowej nr 
1 w Przeciszowie, 25 stycznia uroczyście świę-
towali Dzień Babci i Dziadka. z tej okazji wraz z 
wychowawcami: anetą kalisz, Urszulą Daczyńską, 
jakubem Wachtarczykiem i Urszulą Ptaszkowską-
englert, przygotowali dla swoich kochanych babć 
i dziadków niezapomniany występ. Były wiersze, 
piosenki, tańce i mnóstwo wzruszeń.

Dzieci w różnorodnych strojach prezentowały swoje 
umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie. Pierwszaki 
zachwyciły wszystkich tańcami góralskimi, drugoklasiści wal-
czykiem, polonezem i twistem, a trzecioklasiści choreografią 
do piosenek z różnych bajek. Na zakończenie występu dzieci 
zaprezentowały jeszcze kilka wierszyków w języku angielskim 
oraz piosenkę przygotowaną na zajęciach językowych z 
Agnieszką Szlachcic.

Po wspólnie zaśpiewanym „Sto lat” wnuki wręczyły babciom i 
dziadkom przygotowane upominki. W tym roku były to gipsowe 
obrazki na ścianę, własnoręcznie zdobione przez dzieci.

Na zakończenie części oficjalnej wszyscy ustawili się do 
pamiątkowego zdjęcia, a następnie dyrektor Ewa Sulikiewicz 
zaprosiła gości na przygotowany przez rodziców poczęstu-
nek. Rozmowy przy kawie były dla wielu z nich okazją do 
wspomnień i miłego spędzenia czasu. Za piękny występ Rada 
Rodziców ufundowała dzieciom voucher do kina na dowolny 
film. Gdy emocje nieco opadły, a uczniowie posilili się i odpo-
częli, rozpoczął się długo wyczekiwany bal karnawałowy.

Opiekunka Rady Uczniowskiej Agnieszka Cisowska wraz z 
podopiecznymi, czuwała nad muzyką i dobrą zabawą podczas 
balu. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ten dzień 
był wyjątkowy serdecznie dziękujemy!

Urszula Ptaszkowska-Englert

Pamiętali o babciach 
i dziadkach

Dzień Babci i Dziadka to wielkie wydarzenie i 
niewątpliwie świetna okazja do tego, by naszych 
gości uraczyć miłym żartem, rozbawić i sprawić, 
że na ich twarzach pojawi się uśmiech i łza wzru-
szenia. W sP nr 2 w Przeciszowie Dzień Babci i 
Dziadka uroczyście obchodzono 20 lutego.

Na wstępie dyrektor Magdalena Tęcza przywitała wszystkie 
zaproszone babcie i dziadków oraz przybyłych gości, wśród 
których znaleźli się: wójt gminy Przeciszów Tomasz Kosowski, 
sołtys sołectwa Przeciszów Władysław Kozub, sołtys sołec-
twa Piotrowice Adam Madeja, sołtys sołectwa Las Krzysztof 
Gałuszka i złożyła serdeczne życzenia wszystkim babciom i 
dziadkom.

Oprócz montażu słowno–muzycznego przygotowanego 
przez uczniów klas I-III, szanowni goście podziwiali swoje 
pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z 
przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzru-
szeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. 

Następnie dzieci obdarowały swoich ukochanych dziadków 
własnoręcznie wykonanymi upominkami. Spotkanie upłynęło 
w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez insceniza-
cję, wiersze, piosenki oraz wspólną zabawę, mogły wyrazić 
kochanym babciom i dziadkom swoją miłość i wdzięczność 
za trud włożony w ich wychowanie.

Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz 
kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i chwile 
spędzone wspólnie z wnukami.

Szczególne podziękowania należy skierować do Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w 
Przeciszowie, która bardzo zaangażowała się w to przedsię-
wzięcie, przygotowując poczęstunek dla licznie przybyłych 
gości. l

Dzień Babci i Dziadka 
w szkole
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Kupię stare motocyKle:
WsK, WFm, JaWa, sHl  
i inne. W każdym sta-
nie technicznym.

517-625-371

Kontakt:

W okresie przygotowawczym 
Przeciszovia Przeciszów zdążyła 
rozegrać sześć spotkań kon-
trolnych. Podopieczni Łukasza 
Płonki odnieśli w nich trzy zwy-
cięstwa i ponieśli trzy porażki.

Zespół swój pierwszy mecz rozegrał z 
liderem tyskiej klasy B Unią Bieruń Stary, 
wygrywając 3:2. W drugiej swojej zimo-
wej konfrontacji rozprawił się z trzecią 
siłą oświęcimskiej klasy B, wygrywając 
5:3. Tak dużo szczęścia przeciszowianie 
nie mieli już w kolejnych konfrontacjach, 
ulegli kolejno Astrze Spytkowice, Wiśle 
Łączany czy Pulsowi Broszkowice.

Porażka z tym ostatnim była najwięk-
szą niespodzianką zimowych meczów 
testowych. To, że był to tylko wypadek 
przy pracy, zespół prowadzony przez 
Łukasza Płonkę, potwierdził w swoim 
szóstym sparingu, w którym rozgromił 
reprezentanta tyskiej A klasy LKS Fry-
dek 4:0. 

Bartłomiej B.Kasperczyk

WyNiki:
Przeciszovia Przeciszów – Unia Bieruń 
Stary 3:2

Przeciszovia Przeciszów – Zaborzanka 
Zaborze 5:3

Przeciszovia Przeciszów – Astra Spyt-
kowice 2:4

Przeciszovia Przeciszów – Wisła Łącza-
ny 2:3

Przeciszovia Przeciszów – Puls Brosz-
kowice 2:3

Przeciszovia Przeciszów – LKS Frydek 4:0

Mecze 
sparingowe 
Przeciszovii

sześć spotkań kontrolnych 
rozegrało lks Piotrowice, pod-
czas przygotowań do rundy 
wiosennej. Do najtrudniejszych 
należały te z rywalami, wystę-
pującymi na co dzień w klasie 
„okręgowej”.

Pierwsze mecze sparingowe pio-
trowiczan nie napawały optymizmem. 
Zespół prowadzony przez Jarosława 
Chowańca przegrał m.in. z Unią Bieruń 
Stary (B Klasa Tychy) oraz zremisował z 
Iskrą Brzezinka (B Klasa Oświęcim). Na 
zwycięstwa przyszedł czas w kolejnych 
meczach testowych z zespołami, które 
na co dzień rywalizują w chrzanowskiej 
A klasie. Najpierw nasza drużyna poko-
nała Wisełkę Rozkochów 3:1, a później 
Zagórzankę Zagórze 2:0.

LKS Piotrowice w dwóch ostatnich 
konfrontacjach sprawdził również formę 
dwóch zespołów z klasy okręgowej. Co 
prawda zwycięstwa już nie osiągnęli, 
jednak dobra postawa w przegranym 
meczu z Nadwiślaninem i remis z LKS 
Żarki, można uznać, za duży pozytyw 
tych przygotowań.

Bartłomiej B.Kasperczyk

WyNiki:
LKS Piotrowice – Unia Bieruń Stary 3:4

LKS Piotrowice – Iskra Brzezinka 2:2

LKS Piotrowice – Wisełka Rozkochów 3:1

LKS Piotrowice – Zagórzanka Zagórze 2:0

LKS Piotrowice – Nadwiślanin Gromiec 
1:3

LKS Piotrowice –  LKS Żarki 3:3

Trudni 
rywale LKS 
Piotrowice

Czy zagramy 
jeszcze w 

tym sezonie?

Nie pogoda, a wirus pokrzyżo-
wał inaugurację rozgrywek piłkar-
skich w Polsce. Czy uda się jesz-
cze w tym sezonie rozegrać?

Wiosenna aura już nie raz nas 
przyzwyczaiła, że nie rozpoczy-
naliśmy rozgrywek rewanżowych 
w terminie. zazwyczaj spowodo-
wane było to przedłużającą się 
zimą lub wiosennymi roztopami, 
które beznamiętnie zalewały wodą 
nasze boiska. tym razem sytuacja 
jest zgoła inna i dużo bardziej 
niebezpieczna dla naszego życia 
i zdrowia. Wszystko za sprawą 
rozprzestrzeniającego się koro-
nawirusa COVID – 19, w związku 
z którym 11 marca Małopolski 
związek Piłki Nożnej postanowił 
zawiesić wszystkie rozgrywki pił-
karskie na terenie Małopolski.

Już dziś wiemy, że rozgrywki 
nie rozpoczną się początkiem 
kwietnia. Wszystko za sprawą 
wprowadzonego przez rząd sta-
nu zagrożenia epidemicznego. 
W myśl tego rozporządzenia nie 
będą mogły się toczyć, żadne 
rozgrywki. Stan ten ma trwać, aż 
do odwołania. Nic zatem nie wska-
zuje, by piłkarze pojawili się na 
boiskach wcześniej niż w maju.

Bartłomiej B.Kasperczyk
Przeciszovia w przerwie zimo-

wej dokonała tylko lekkich korekt 
w swoim składzie. Dużo większą 
aktywność na tym polu zanotował 
lKS Piotrowice.

lks Przeciszovia Przeciszów

Przybyli: Dariusz Kidoń (LKS Piotro-
wice),

Odeszli: Jakub Krzemień (Iskra Brze-
zinka), Krystian Kułas (nie wznowił 
treningów).

lks Piotrowice

Przybyli: Damian Rozumek (Zgoda 
Malec), Bartłomiej Nowak (Unia Oświę-
cim), Adrian Głownia (Promyk Bolęcin), 
Bartosz Antecki, Mateusz Kościelnik, 
Grzegorz Hałatek (wznowili treningi), 
Jarosław Chowaniec (nowy trener)

Odeszli: Dariusz Kidoń (Przeciszovia 
Przeciszów), Mirosław Zemła (Strumień 
Polanka Wielka), Damian Ochman, 
Marek Kudłacik (Orzeł Witkowice).

Bartłomiej B.Kasperczyk

Zmiany kadrowe w Przeciszovii i LKS 
Piotrowice
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Prawo na co dzień

KRONIKA POLICYJNA

Uchwalona w trybie pilnym 
przez sejm Ustawa o zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi, wpro-
wadza między innymi czasową 
reglamentację zaopatrzenia w 
określonego rodzaju artykuły, 
zakaz opuszczania miejsca kwa-
rantanny, zakaz opuszczania 
strefy zero przez osoby chore i 
podejrzane o zachorowanie.

Treścią rozporządzeń można bardzo 
szybko ustanowić czasowe ogranicze-
nia, obowiązki i nakazy, o których mowa 
w tej ustawie. W rozporządzeniach tych 
minister zdrowia może czasowo ograni-
czyć specyficzny sposób przemieszcza-
nia się, zakazać i ograniczyć czasowo 
obrót i używanie określonych produktów, 
może czasowo ograniczyć funkcjonowa-
nie określonych instytucji lub zakładów 
pracy i wprowadzić zakaz organizowa-
nia widowisk i wszelkich zgromadzeń 
określonych co do liczby w wydanym 

rozporządzeniu. Ponadto może nakazać 
udostępnienie nieruchomości lokali, 
terenów, również prywatnych, na poczet 
działania i w planach przeciwdziałania 
epidemii. Część tych rozporządzeń już 
jest wdrożona w życie. Niżej podano 
definicję stref zagrożeń:

strefa zero zdefiniowano obszar, • 
na którym wystąpił stan epide-
mii, znajdujący się bezpośrednio 
wokół ogniska wirusa, podlega-
jący ograniczeniom, w szczegól-
ności zakazom, nakazom oraz 
środkom kontroli, opisanym w 
stosownym rozporządzeniu,

strefa buforowa - rozumiana, jako • 
obszar wokół strefy zero, podle-
gający ograniczeniom, w szcze-
gólności zakazom lub nakazom 
dotyczącym przemieszczania się 
ludzi,

strefa zagrożenia - obszar, na • 
którym możliwe jest ryzyko wystą-

Uchwała na czas zarazy

pienia stanu epidemii,

zagrożony obszar - obszar jed-• 
nej lub kilku jednostek podziału 
terytorialnego kraju lub obszar 
określony w sposób inny niż przez 
odniesienie do jednostek podziału 
terytorialnego kraju,

miejsce kwarantanny - odrębny • 
obiekt budowlany czasowego 
pobytu osób chorych lub podej-
rzanych o zachorowanie, w któ-
rym prowadzi się kwarantannę.

Za łamanie zakazów i nakazów grożą 
kary, ale musimy sobie zdawać sprawę, 
że dzisiaj za brak odpowiedzialności, 
roztropności, lekceważenie zasad spo-
tkać nas może najwyższa kara jaka 
może spotkać człowieka, kara, której 
od dłuższego czasu nie ma w naszym 
Kodeksie karnym.

Ps. Dla PrzyPoMNieNia
Pamiętajmy o podstawowych zalece-

niach ograniczania kontaktów oraz by 
jak najczęściej myć ręce - przynajmniej 
30 sekund, nie zapominając o przestrze-
niach między palcami i nadgarstkach. To 
pozornie banalne zalecenie jest skutecz-
ną metodą zwalczania wirusa, który ma 
cienką warstwę tłuszczową i można go 
skutecznie niszczyć za pomocą deter-
gentów, w tym mydła i innych środków 
dezynfekcyjnych.     Jan Kajdas

2 grudnia 2019 r. – wszczęto docho-
dzenie w sprawie oszustwa na szkodę 
mieszkańca gminy Przeciszów, który 
za pośrednictwem portalu OLX doko-
nał zakupu sprzętu domowego użytku 
i pomimo zapłaty nie otrzymał zaku-
pionego towaru. Policja apeluje o jak 
najdokładniejsze sprawdzanie i weryfiko-
wanie osób, które oferują do sprzedaży 
różnego rodzaju towary na tego typu por-
talach. Z pewnością zasadnym będzie 
w sytuacjach niepewnych korzystanie z 
opcji płatności przy odbiorze.

22 grudnia 2019 r. – mieszkaniec gmi-
ny Przeciszów kierował samochodem 
osobowym marki Peugeot, znajdując 
się w stanie nietrzeźwości. Sprawę 
skierowano już do Sądu Rejonowego 
w Oświęcimiu z aktem oskarżenia o 
przestępstwo z art. 178a§1 Kodeksu 
karnego.

W okresie od stycznia do marca 
2020 r. w Komisariacie Policji w Zatorze 
wszczęto 8 postępowań przygotowaw-
czych, dotyczących nie wywiązywania 
się z obowiązku łożenia na utrzymanie 
dzieci. Policja przypomina, iż w każ-
dym przypadku dokładnie sprawdzane 
są okoliczności nie wywiązywania 
się z zobowiązań alimentacyjnych i w 

przypadku potwierdzenia, iż sprawca 
w sposób świadomy i celowy unikał 
płacenia alimentów, sprawa kierowana 
jest do sądu.

9 stycznia – wszczęto postępowanie 
dotyczące oszustwa, do którego doszło 
za pośrednictwem portalu OLX, gdzie 
pokrzywdzona za kwotę kilkuset zło-
tych zakupiła odzież, której niestety nie 
trzymała.

21 stycznia – kolejne dochodzenie 
w sprawie oszustwa zaistniałego za 
pośrednictwem portalu OLX dotyczy 
sprzedaży gry Playstation za kwotę 139 
zł. Pokrzywdzony i tym razem przelał 
w/w kwotę pieniędzy bezpośrednio po 
złożeniu zamówienia i niestety nie otrzy-
mał towaru. Policja prowadzi intensywne 
czynności mające na celu ustalenie 
sprawcy przestępstwa.

7 lutego – kolejne oszustwo i ten 
sam portal ogłoszeniowy. Tym razem 
pokrzywdzony mieszkaniec gminy 
Przeciszów dokonał zakupu karty gra-
ficznej i nie otrzymał towaru. Policja 
apeluje o jak najdokładniejsze spraw-
dzanie i weryfikowanie osób, które 
oferują do sprzedaży różnego rodzaju 
towar na tego typu portalach. Z pew-
nością zasadnym będzie w sytuacjach 

niepewnych korzystanie z opcji płatności 
przy odbiorze.

9 marca – w Piotrowicach na ul. 
Kasztanowej doszło do pożaru budynku 
mieszkalnego. Policja prowadzi w tej 
sprawie dochodzenie mające na celu 
ustalenie jego przyczyn.

zMiaNy W zaTorskiM koMi-
sariacie

Z dniem 21 lutego komendant Komisa-
riatu Policji w Zatorze asp. szt. Sławomir 
Habas przeszedł na emeryturę po blisko 
26 latach służby, zaś jego obowiązki 
przejął podinsp. Dariusz Kulig, który 
dotychczas był zastępcą komendanta 
Komisariatu Policji w Kętach. Należy 
wspomnieć, iż podinsp. Dariusz Kulig 
pracował już w zatorskim komisariacie 
w latach 1991–2009. Byłemu już komen-
dantowi życzymy udanej emerytury i 
wszelkiej pomyślności, zaś obecnemu 
dalszych sukcesów zawodowych i satys-
fakcji z pełnionej służby.

Informujemy również, że z dniem 21 
lutego służbę w policji zakończył dzielni-
cowy Przeciszowa mł. asp. Mariusz Orlik, 
któremu również życzymy powodzenia i 
wszelkiej pomyślności na tym nowym 
etapie życia. Jego obowiązki przejął 
sierż. szt. Tomasz Ryszawy, policjant, 
który niemal od początku swojej kariery 
pracuje w zatorskim komisariacie. Nowe-
mu dzielnicowemu życzymy satysfakcji i 
powodzenia na nowym stanowisku.

KomPol
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ODESZLI OD NAS...
grudzień

1. Zofia Migdał 65 lat  Przeciszów

2. Zofia Wieczorek 88 lat  Przeciszów

styczeń

1. Dariusz Bartuś 50 lat  Przeciszów

2. Maria Orkisz 80 lat  Przeciszów

3. Ludwik Sanak 53 lata  Las

4. Grzegorz Kajdas 42 lata  Przeciszów

5. Mirosław Ogrodnik 59 lat  Przeciszów

6. Jan Michałek 80 lat  Przeciszów

7. Krystyna Bartuś-Wojtasik 75 lat Las

luty

1. Stanisław Żurek 79 lat  Piotrowice

2. Marianna Gorzowska 84 lata Piotrowice

3. Zofia Molenda 93 lata  Las

4. Jan Kasperek 58 lat  Piotrowice

5. Stanisław Makuch 66 lat  Piotrowice

6. Julian Bartula 76 lat  Las

7. Józef Tokarz 81 lat   Przeciszów

8. Jan Sporysz 73 lata  Piotrowice

marzec

1. Czesław Nykiel 71 lat  Piotrowice

2. Henryka Kłagisz 69 lat  Przeciszów

3. Stanisław Kasperek 82 lata Las

Niebezpieczny pożar wybuchł rano 9 marca w 
domu jednorodzinnym przy ulicy kasztanowej w 
Piotrowicach. Domownicy szybko go dostrzegli, 
zaalarmowali straż pożarną i opuścili budynek. 
W tym przypadku można mówić o prawdziwym 
szczęściu, bowiem ogień rozgorzał na zewnątrz, 
na balkonie pierwszego piętra. Największe straty 
dotyczą przede wszystkim kompletnie zniszczo-
nego okna balkonowego. Przyczyna pożaru nie 
została ustalona, bada ją policja.

Pożar wybuchł jeszcze przed godziną 8:00. Na miejsce 
zdarzenia udały się cztery samochody JRG z Państwowej 
Straży Pożarnej w Oświęcimiu oraz po jednym z OSP Piotro-
wice i Przeciszów. Ponadto przybyły także policja i pogotowie 
energetyczne. Mieszkańcy bezpiecznie opuścili budynek, po 
tym jak pożar rozgorzał na balkonie ich posesji. Na szczęście 
ogień nie przedostał się do wnętrza domu. Płomieniami zajęły 
się okno i drzwi tarasowe, element więźby, drewniana bariera. 
Przyłącze, które dostarczało energię elektryczną do domu, 
leżało zerwane na trawie.

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, podaniu strumienia wody na palący się balkon 
oraz konstrukcję dachu. Sprawdzono wszystkie pomieszczenia 
oraz poddasze budynku pod kontem przebywania tam miesz-

Pożar w Piotrowicach

kańców. Po ugaszeniu pożaru i odcięciu przewodu energetycz-
nego od słupa przez pogotowie energetyczne, przystąpiono 
do gaszenia tlących się elementów więźby dachowej.

Okopceniu uległy ściany i sufit na piętrze budynku, elewacja 
wewnętrzna, tynk klatki schodowej. Częściowo została znisz-
czona elewacja budynku, blacha na dachu wskutek oddziały-
wania temperatury, tynk cementowo-wapienny, a także zerwa-
ne przyłącze energetyczne. Spaleniu uległo trzykwaterowe 
okno balkonowe oraz drewniane barierki balkonu.

Ryszard Tabaka

Uczennica klasy Vib ze szkoły Podstawowej w 
Piotrowicach zajęła ii miejsce w Powiatowym 
konkursie literackim, adresowanym do uczniów 
klas iV-Viii powiatu oświęcimskiego. Tegoroczna 
edycja poświęcona była podróżom patrona ziemi 
oświęcimskiej – św. o. Maksymiliana kolbe (raj-
munda kolbe), w szczególności do kraju kwitną-
cej Wiśni.

Powiatowy Konkurs Plastyczny i Literacki o św. Maksymi-
lianie Kolbe w tym roku został zorganizowany po raz szósty. 
W przeszłości zaczynał się od poziomu gminnego, od trzech 
lat przebiega na szczeblu powiatowym, przy czym nasza 
uczennica bierze w nim udział po raz drugi (w ubiegłym roku 
zajęła I miejsce).

Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa im. św. 
Maksymiliana Kolbego w Harmężach oraz Centrum św. Mak-
symiliana Kolbego w Harmężach. Rywalizacji, która okazała 
się przedsięwzięciem międzynarodowym (w części plastycznej 
wzięły udział także trzy szkoły z Blieskastel w Niemczech 
oraz kraje misyjne Krakowskiej Prowincji Franciszkanów m.in. 
Włochy, Paragwaj, Argentyna, Brazylia).

Uroczyste podsumowanie zmagań odbyło się w styczniu w 
sali Domu Ludowego w Harmężach. Podczas gali konkursowej 
wręczono nagrody i wyróżnienia, a uczniowie miejscowej szko-
ły uczcili rocznicę urodzin patrona swej placówki specjalnym 
programem artystycznym.

Nagrody wręczył najlepszym uczestnikom wójt gminy Oświę-
cim Mirosław Smolarek i gwardian klasztoru franciszkanów w 
Centrum św. Maksymiliana w Harmężach - o. Piotr Cuber.

Estera Mirosławska-Bąk

Sukces Kasi Hałat z Piotrowic

Pożar rozgorzał na balkonie.
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