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Zapraszamy na Święto Gminy Przeciszów 
w dniach 13-14 lipca!

BLUE PARTY to zespół złożony z trzech młodych, energicz-
nych, kipiących od pomysłów i energii przyjaciół, którzy dla 
muzyki poświęcili cale swoje życie. Blue Party ma na swoim 
koncie wiele przebojów: „Zgrana Paka”, „Słodka wiitamina” 
czy „To nie ja” z Pawłem Gołeckim, do których powstały 
profesjonalne teledyski. Zespół możemy często zobaczyć w 
TVS, TV Disco, ITV, POWER TV oraz usłyszymy w radio Jura, 
Piekary, Fest i Vanessa. Blue Party często zajmuje czołowe 
miejsca na śląskich listach przebojów.

CHRZĄSZCZE to jeden 
z najlepszych i najpopu-
larniejszych zespołów w 
Polsce grający muzykę 
lat sześćdziesiątych m.in. 
The Beatles, The Sha-
dows, Czerwone Gitary. 
Zespół występuje w nie-
zmienionym składzie od 
1997 roku i ma za sobą 
ponad 1200 koncertów 
w Polsce, Niemczech i 
Austrii. Chrząszcze mają 
na swoim koncie kilka 
płyt z przebojami z lat 
60. Podczas koncertów 
grupa gra całkowicie na 
żywo. Zespół poza cove-
rami przebojów z lat 60. 
gra również własne kom-
pozycje, takie jak utwór 
Linda, za który grupa 
otrzymała nagrodę Radia 
Katowice.

W sobotę w programie rajd rowerowy oraz zabawa taneczna. Z kolei w niedzielę występy muzyczno-tanecznych formacji 
lokalnych oraz koncerty zespołów Chrząszcze i Blue Party. Na zakończenie pokaz sztucznych ogni!



3Wieści Gminy Przeciszów nr 2 (54) 2019 rok

Gminne inwestycje
Strategicznym ciągiem komunikacyjnym z uwagi na alter-

natywne połączenie z drogą krajową nr 44, czyli z kierunkiem 
prowadzącym do Parku Rozrywki Energylandia są powiatowe 
grogi, ulice Podlesie, Leśna i dalej aż do granicy z gminą wiejską 
Oświęcim. Powiat niedawno złożył do Funduszu Dróg Samorzą-
dowych wniosek o dofinansowanie remontu tego ciągu. Obecnie 
czekamy na decyzję. Taki obrót spraw oznacza dla nas ważną, ale i 
kosztowną do uniesienia inwestycję drogową. Minimalny poziom 
dofinansowania wyniesie 50 proc. W efekcie wyodrębniono trzy 
etapy zadania, które będą realizowane sukcesywnie. Jeden z nich 
poprowadzi od ul. Sosnowej na Podlesiu do drogi krajowej. Jest 
on najtańszy, gdyż koszt realizacji tego remontu oszacowano 
na 2,5 mln zł. Z uwagi na jego niski koszt powiat zdecydował się 
wykonać go jako pierwszy. 

- Dla nas taki obrót spraw nie jest korzystny, ponieważ w tym 
przypadku dochodzi wymiana starego wodociągu. Z uwagi na to 
musielibyśmy wyłożyć z naszego budżetu dodatkowo ok. 600 tys. 
zł, oprócz wkładu własnego w remont drogi, aby wyremontować 
ten odcinek drogi. Tak się składa, że ani powiat, ani nasza gmina 
nie zabezpieczyła środków w tegorocznym budżecie na remont 
tego ciągu komunikacyjnego. A niestety fundusz stawia warunek, iż 
zadanie musi być rozpoczęte w roku podpisania umowy na dofinan-
sowanie. Następny etap zadania realizowany już w przyszłym roku 
byłby najkosztowniejszy, bo oszacowany na ok. 7 mln zł i prowadzi 
od mostu na kanale aż do ulicy Sosnowej. Na ten sam rok, czyli 2020 
zaplanowano trzeci etap inwestycji, która będzie wiodła od kanału 
do granicy z gminą wiejską Oświęcim – zaznacza wójt naszej gminy 
Tomasz Kosowski.

n n n

Gmina Przeciszów złożyła także wniosek do Funduszu Dróg 
Samorządowych o dofinansowanie dokończenia remontu drogi 
gminnej, ul. Długiej. Jeśli otrzymamy środki na ten cel, to również 
w tym roku musimy rozpocząć zadanie. Ta inwestycja objęłaby 
remont 700 mb drogi i połączyłaby nasz szlak komunikacyjny z 
ul. Wspólną w Polance Wielkiej. Zakres prac dotyczyłby położenia 
chodnika, nowej nawierzchni oraz budowy zjazdów. Ta droga 
łączy gminę Polanka Wielka z drogą krajową nr 44 i ma znaczenie 
strategiczne.

- Z pewnością wszystkie te inwestycje drogowe będą bardzo trud-
ne do udźwignięcia przez budżet gminy – komentuje wójt Tomasz 
Kosowski.

n n n

Nasza gmina otrzymała promesę ze środków wojewody w wyso-
kości 150 tys. zł na remont drogi rolniczej, ul. Górki w sołectwie 
Las. Prace obejmą ok. 600 mb drogi i będą polegać na częściowym 
korytowaniu, wykonaniu podbudowy, zajadów do pól, przepustów 
oraz położeniu nakładki asfaltowej na całym odcinku. Gmina na 
ten cel zabezpieczyła w budżecie kwotę, która wraz z dofinanso-
waniem daje sumę 350 tys. zł.

n n n

Powiat oświęcimski wykona projekt remontu ul. Lipowej w 
Piotrowicach. Zadanie ma być również wykonane do końca 2020 
roku, a jego wartość to 70 tys. złotych.

(ryt)

Krakowskie Zakłady Eksploatacji 
Kruszywa S.A. jeszcze w tym roku roz-
poczną wydobycie na terenie naszej 
gminy. W tym rejonie ma ono potrwać 
wg szacunków od 8 do 9 lat. Jednak 
już dziś firma wystąpiła do władz gmi-
ny Przeciszów o poszerzenie terenu 
eksploatacji. Przy czym decyzja w tym 
zakresie będzie uwarunkowana sto-
sownymi zapisami w palnie i studium.

- Firma zwróciła się do nas z kolejnym 
wnioskiem o poszerzenie strefy wydobycia 
kruszywa. Zaproponuję radzie, aby zmienić 
poprzednią uchwałę w sprawie Studium 

Zyskamy
na kruszywie

Trwa czwarta edycja Budżetu Oby-
watelskiego Województwa Małopol-
skiego. Do 17 czerwca mieliśmy okazję 
zgłosić ciekawy projekt do sfinansowa-
nia przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego w Krakowie. 
Do wzięcia jest 12 mln zł, po 2 mln zł dla 
każdego subregionu. Wystarczył tylko 
dobry pomysł i odrobina kreatywności. 
Na zadania, które przejdą pomyślnie 
weryfikację, mieszkańcy Małopolski 
zagłosują od 9 do 30 września.

- Myślę, że nawet drobne pomysły będą 
miały szanse na realizację. Ważna jest kre-
atywność i pomysłowość naszych mieszkań-
ców. Sądzę, że mamy szansę choćby na 150 
tys. zł z przeznaczeniem na niewielki projekt. 
Weryfikacja trwa stosunkowo długo, a potem 
głosowanie. Będę trzymał kciuki, wierzę, że się 
uda – komentuje wójt Tomasz Kosowski.

(ryt)

Pieniądze
do 

wzięciaZagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Przeciszów i na tym etapie rozpocząć prace na 
poszerzonym już dokumencie. Zakład zdaje 
sobie sprawę, że okres procedowania zmiany 
studium i planu może potrwać nawet pięć 
lat. Dlatego już teraz, z wyprzedzeniem apli-
kują. Wydobycie kruszywa ma się odbywać 
metodą nieinwazyjną, a działalność tej firmy 
jest znakomitą szansą dla nas na pozyskanie 
dodatkowych środków do budżetu gminy. W 
tym przypadku mówimy nawet o kwocie od 
400 do 500 tys. zł rocznie – zaznacza wójt 
Tomasz Kosowski.

(ryt)
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W połowie maja delegacja naszej 
gminy uczestniczyła w II Szczycie Anty-
smogowym Powiatu Oświęcimskiego 
pn. „Realizacja Programu Ochrony 
Powietrza Małopolski w Powiecie 
Oświęcimskim”. Wzięli w nim udział 
niemal wszyscy samorządowcy z nasze-
go terenu.

- W tym roku szczyt spotkał się z większym 
zrozumieniem problemu obecności smogu 
oraz z determinacją w jego zwalczaniu. Głów-
nym zagadnieniem była wymiana kotłów 
CO. Chyba niewielu z nas uświadamia sobie 
konieczność wymiany starych pieców na 
nowoczesne V generacji lub zmianę źródła 
ogrzewania np. na gaz  przed rokiem 2023. 
Musimy uświadamiać mieszkańców, że ten 
okres nie zostanie przedłużony. A to jest już 
poważny problem. W Krakowie wymiana 
pieców nastąpiła w przeciągu 10 lat, ale 
z olbrzymim dofinansowaniem środków 
publicznych. W tym przypadku mówimy aż 
o 90 proc. dotacji do wymiany kotła CO! – 
wskazuje wójt gminy Przeciszów Tomasz 
Kosowski.

W poprzednich latach gminy mogły 

zaoferować mieszkańcom dofinansowanie 
do wymiany pieca CO, dzięki realizowanym 
programom. W chwili obecnej nastąpiła 
zmiana i to zadanie przekazano do woje-
wództwa i to niestety z poważnymi obosz-
czeniami. A potrzeby są wielkie. Według 
szacunków w naszej gminie do wymiany 
jest od 700 do 800 kotłów CO.

Już niebawem zostanie przekazana do 
wypełnienia przez mieszkańców ankieta, 
dzięki której będą poznane szczegółowe 
dane dotyczące ilości i jakości kotłów CO 
w gminie Przeciszów.

Wymiana starych pieców może nastąpić 
jedynie na najnowsze kotły biodegenera-
cji, paleniskowe, gazowe, elektryczne lub 
pompy ciepła. To są kosztowne zakupy i z 
pewnością wielu mieszkańców nie pora-
dzi sobie z problemem samodzielnego 
zakupu. 

- Program Czyste Powietrze realizowany 
centralnie przez Wojewódzkie Fundusze 
Ochrony Środowiska uważamy za niewydol-
ny. Z uwagi na to, że kryteria, które należy 
spełnić są trudne do realizacji, a samorządy 

nie mają w ogóle wglądu do tego co się dzieje. 
Dofinansowane jest umiarkowane z uwagi na 
próg dochodowy, choć zainteresowanie jest 
olbrzymie. Niech przykładem będzie fakt, że 
podczas spotkań przedstawicieli WFOŚ sala 
była pełna, ale do momentu kiedy powiedzia-
no jak niewielka jest skala dofinansowania, 
przy odpowiednich dochodach. Wówczas 
pomieszczenie momentalnie opustoszało. 
Uważam, że jeśli chcemy wydać te 103 mld 
zł na poprawę jakości powietrza, to najwyż-
szy czas, aby program zszedł niżej, czyli do 
samorządu gminnego lub powiatowego. 
Wtedy podział środków finansowych będzie 
sensownie realizowany. Obecny program jest 
adresowany do osób fizycznych i gmina nie 
ma szansy partycypować w czymkolwiek. 
Będzie bardzo trudno wydać te pieniądze 
nawet w przeciągu tych 10 lat – tłumaczy 
wójt Przeciszowa.

W naszej gminie zainstalowano dwa 
czujniki smogowe, które mierzą obecność 
pyłu PM10 w powietrzu. Znajdują się one 
na budynkach szkoły w Piotrowicach oraz 
Domu Kultury w Przeciszowie. Wartości 
można sprawdzić na stronie internetowej.

Ryszard Tabaka

Smog = problemy

Z dniem 1 lipca 2017 r. weszły w życie przepisy Uchwały 
nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 
dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obsza-
rze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw.

OD 1 lIPcA 2017 ROKU:

można instalować tylko nowoczesne urządzenia spełniające •	
normy,

nie wolno spalać mułów, flotów i wilgotnego drewna.•	

DO KOńcA 2022 ROKU:

trzeba wymienić wszystkie „kopciuchy” (kotły niespełnia-•	
jące wymogów 3 klasy emisyjności).

OD POcZąTKU 2027 ROKU MOżNA UżyWAć JEDyNIE:

nowoczesnych urządzeń spełniających normy ekoprojektu,•	

kotłów 5 klasy, których eksploatacja rozpoczęła się przed •	
1 lipca 2017 roku.

Za palenie mułem węglowym, flotami węglowymi, drobnym 
miałem węglowym (paliwem, gdzie drobnego węgla o uziarnieniu 
0–3 mm jest ponad 15%), zawilgoconym drewnem (drewnem lub 

biomasą o wilgotności ponad 20%, drewno musi być sezonowane 
co najmniej przez 2 lata) grozi kara grzywny nawet do 5.000 zł.

WyMIEń PIEc I UNIKNIJ KAR ZANIM BęDZIE ZA PóźNO

Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z zapisem powyższej uchwały 
gmina powinna przygotować i na bieżąco aktualizować bazę 
inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy. W najbliższym 
czasie zostanie do Państwa dostarczona ankieta dotycząca sys-
temu ogrzewania waszych budynków. Wypełnioną ankietę, pro-
simy o osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Przeciszowie 
(pokój nr 206), przesłanie pocztą (ul. Podlesie 1; 32-641 
Przeciszów) lub na adres mailowy: gmina@przciszow.pl

Ankiety te posłużą również w celu określenia skali zapotrzebo-
wania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców gminy. n

Co zmienia małopolska uchwała 
antysmogowa?
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Kanalizacja sołectwa Przeciszów zosta-
ła zakończona. Za nami są także próby 
szczelności sieci oraz przepompowni. Do 
połowy czerwca przeprowadzono wszelkie 
inspekcje i odbiory.

Nowa sieć kanalizacyjna posiada główne 
kolektory, ciągi i cztery przepompownie 
zlokalizowane w rejonie Boconka i ulicy 
Nawsie. Przyłącza do domów będą reali-
zowane od sierpnia, ponieważ najpierw 
inwestycja musi być oddana i uzyskać 
pozwolenie na użytkowanie. 

Wśród skanalizowanych na tym etapie 
inwestycji należy wymienić ulice: Boconek, 
Jazowa, Szkolna, Topolowa, Nawsie, Stro-
ma, Wąska, Jesionowa, Dębowa i Cicha. Te 
wszystkie ulice są całkowicie odbudowa-
ne. Na całej długości drogi wymieniono 
nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową, 
a tam, gdzie było to konieczne wykonano 
wymianę sieci gazowej oraz przepusty. 
Na ulicy Topolowej można się spodziewać 
chodnika. Wykonano wszystkie prace 
przygotowawcze pod jego położenie, ale 
niestety zabrakło już środków na jego 
budowę. Ten chodnik będzie łącznikiem 
z ulicą Długą aż do ulicy Szkolnej, czyli do 
drogi wojewódzkiej nr 949.

- Do samych prac dodatkowych przy odbu-
dowie dróg gmina musiała dołożyć aż 700 tys. 
zł. Ta kwota nie była założona w tegorocznym 
budżecie, ale udało się znaleźć te środki. 
Chcieliśmy tę inwestycję zrobić dobrze, tak 
jak powinnyśmy, czyli od początku do końca 
– mówi z akcentem wójt naszej gminy.

Z uwagi na to, iż projekt kanalizacji sołec-
twa Przeciszów był wykonany 9 lat temu nie 
zostały w nim ujęte domy, które powstały 
po 2010 roku. 

- W miejscach, gdzie było to możliwe dokła-
daliśmy studnie, tak aby podłączyć nowy 
dom. Jednak zostało kilka miejsc, podobnie 
jak było to przy III etapie, które wymagają 
doprojektowania, a następnie realizacji w 
terenie. Dzieje się tak, ponieważ nie można 
doprojektować istotnych zmian na etapie 
realizacji. Oceniam, że kwota, która jest nam 
potrzebna na wykonanie tego, co zostało 
doprojektowane już przy III etapie łącznie z 
IV etapem i wykonaniem może sięgnąć nawet 

1 mln zł. To są dodatkowe środki, które nie 
były przewidziane na realizację inwestycji. 
Dlatego będę przekonywał radę, aby kosztem 
dopłaty do jednego m3 ścieków przesuwać 
te środki w kierunku inwestycji tak, aby dalej 
rozbudować tę sieć. Jest to zasadne, gdyż 
musimy uzyskać pewne wskaźniki. Uważam, 
że jak najszybciej trzeba wykonać dodatkowe 
projekty – uzasadnia wójt gminy Przeciszów 
Tomasz Kosowski.

Kanalizacja sołectwa Przeciszów już 
przeszła do historii. Przed nami kolejny, V 
etap inwestycji, która tym razem obejmie 
połowę sołectwa Piotrowice. To zadanie 
rozpocznie się od 1 lipca i potrwa aż do 
końca grudnia 2020 roku. W tym przypadku 
zostanie skanalizowanych ok. 400 gospo-
darstw domowych, co pokryje 70 proc. 
zapotrzebowania mieszkańców  sołectwa 
Piotrowice w tym zakresie.

Wykonawcą tego zadania jest Przedsię-
biorstwo Budownictwa Inżynieryjnego 
Machnik sp. z o.o. z Krynicy Zdroju. Z kolei 
etap IV kanalizacji zrealizowała FHU Instbud 
z Gdowa. 

Inwestycja obejmie cały ciąg ulicy Andry-
chowskiej do wysokości szkoły oraz ulice: 

Lipowa, Akacjowa, Wrzosowa, część ulicy 
Pagórkowej. 

Musimy jednak pamiętać, iż w naszej 
gminie są gospodarstwa domowe, które 
nie będą skanalizowane. Będzie tak w przy-
padku przysiołków, które są w zbyt dużej 
odległości od głównej sieci.

Sołectwo Las zwróciło się do wójta i rady 
gminy z wnioskiem, aby środki z dopłat do 
metrów sześciennych ścieków dofinanso-
wać budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków, ale w tych miejscach, gdzie nie jest 
planowana budowa sieci kanalizacyjnej. To 
samo dotyczy Łowiczek, Przyrębu i Granic 
Głębowskich.

- W tym przypadku zdania są podzielo-
ne, co do zasadności tej decyzji. Osobiście 
uważam to za słuszne, ponieważ miejsca te 
potrzebują takiego rozwiązania, gdyż pro-
blem ścieków należy rozwiązać od a do z. Na 
tę chwilę nie ma możliwości skorzystania ze 
środków zewnętrznych. Jest to pomysł lepszy 
niż na przykład bezodpływowe przydomowe 
szamba. Będziemy się starać o zorganizo-
wanie potrzebnych środków - mówi wójt 
Tomasz Kosowski.

Ryszard Tabaka

Skanalizowano Przeciszów, 
czekają Piotrowice

W sołectwie Przeciszów zakończono IV etap kanalizacji. Inwestycja, która trwała od ubiegłego roku, przyczyni się do 
podłączenia ok. 900 domów mieszkalnych do sieci, dając tym samym wynik 96 proc. skanalizowanego sołectwa. 

Do 30 czerwca ma być zakończony gruntowny remont dróg gminnych, przez które przechodzi sieć. Z kolei Piotrowice 
już czekają na rozpoczęcie V etapu kanalizacji, zaplanowanego na początek lipca.

Podczas kanalizacji sołectwa Przeciszów prace szły pełną parą. Ten widok jednak jest już 
historią. Przed nami kanalizacja Piotrowic.
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Wywiad z Markiem Trzaską, przewodniczącym Rady Gminy Przeciszów
cZęść PIERWSZA

- Sięgnijmy pamięcią wstecz. Jak się 
zaczęła Pana działalność samorządowa? 
Dlaczego zdecydował się Pan pracować 
na rzecz lokalnej społeczności?

Jestem już czwartą kadencję radnym, 
czyli 12 lat w samorządzie gminnym, a 
przede mną kolejne, tym razem pięć lat. 
Moja działalność społeczna miała swój 
początek kiedy pierwszy syn poszedł do 
przedszkola, czyli od 1997 roku. Wówczas 
rozpocząłem działalność w komitecie 
rodzicielskim, dalej w szkole podstawowej i 
szkole średniej. Chciałem pomagać ludziom 
w ich rozwoju, zachęcać do zabawy, wspól-
nych spotkań oraz integracji, żeby żyło się 
lepiej.

- Czy wtedy istniały potrzeby lokalnej 
społeczności, które nie były zaspoka-
jane?

Zawsze takie były. Pamiętam, że istniały 
kluby we wioskach, gdzie młodzież przy-
chodziła, spotykała się przy kawie, ciastku, 
grała w szachy, warcaby. W Piotrowicach 
też był taki klub zlokalizowany w Domu 
Ludowym. Czułem potrzebę integracji z 
innymi ludźmi. Jednocześnie chciałem 
organizować imprezy tak, aby ludzie mogli 
się bawić, bo tego brakowało. Kolejną 
potrzebą  była poprawa infrastruktury 
drogowej, ponieważ w tym względzie 
należało wiele zrobić. Było i jest sporo 
dróg, które były remontowane, czy nawet 
budowane jeszcze w latach 70 i wcześniej. 
Przychodzi czas, kiedy trzeba działać i to 
szybko! Dużym wyzwaniem jest kanalizacja 
całej gminy, która pochłania sporą część 
budżetu. Myślę, że wielką zaletą jest to, że 
przy budowie kanalizacji odnawiamy rów-
nież drogi. Dzięki temu mieszkańcy zyskują 
drogi na kolejne lata. Już zakończyliśmy 
kanalizację w Przeciszowie a przed nami 
kolejny jej etap tym razem w Piotrowicach. 
W przypadku dróg, które nie są gminnymi 
mamy problem z ich remontem. 

- A dlaczego problem, o co chodzi?

Problem w przypadku dróg powiatowych 
są jak zawsze pieniądze. Od lat walczymy 
o środki pieniężne na remont ulic Lipowej 
w Piotrowicach oraz Leśnej i Podlesie w 
sołectwie Las i Przeciszów. Nasza gmina 
staje się miejscowością turystyczno-noc-
legową. Wiele osób przyjeżdża do Doliny 
Karpia i Energylandii. Trzeba przyznać, że 
ruch turystyczny związany z tymi miejscami 
jest naprawdę bardzo duży. Nie chcemy 

turystów zniechęcać fatalnym stanem dróg 
i wobec tego musimy je remontować tak, 
aby służyły wszystkim w dobry sposób. 

- W takim razie widzi Pan szanse dla 
gminy w przypadku rozwoju turystyki?

Jak najbardziej. Chodzi przede wszystkim 
o rozwój bazy turystyczno-noclegowej, 
rozwój oferty kulturalno-sportowej dla 
odwiedzających naszą gminę. 

- Wobec tego jak Pan uważa, czy 
nasza gmina posiada dostateczną ilość 
miejsc noclegowych, wypoczynkowych 
dla zainteresowanych pobytem u nas 
turystów?

W tej materii mamy jeszcze sporo do zro-
bienia, ponieważ Energylandia przyjmuje 
ok. 1,5 mln osób w okresie od końca maja 
do końca października. To olbrzymia ilość 
turystów, odwiedzających park rozrywki. 
Energylandia ma być jeszcze rozbudowana 
o kolejne atrakcje więc musimy zadbać o 
zapewnienie bazy noclegowej i przystą-
pienie do zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy o tereny pod zabu-
dowę mieszkaniowo-usługową.

- Był Pan na spotkaniu z właścicielem 
Energylandi. Czy udało się przedłużyć 
okres wstępu do parku za 1 zł dla miesz-
kańców naszej gminy?

Niestety nie udało się. Właściciel chce 
jednakowo traktować mieszkańców Gminy 
Przeciszów jak mieszkańców Gminy Zator 
jeżeli chodzi o ulgi dotyczące wstępu na 
teren parku rozrywki.

- Czy Energylandia jest zaintereso-
wana kolejnymi terenami w naszej 
gminie?

Tak, jest zainteresowana. Rozbudowa 
pójdzie w kierunku Przeciszowa i Zatora.

- W takim razie, czy gmina Przeciszów 
jest przygotowana na przyjęcie dużej 
ilości turystów? Mam na myśli między 
innymi infrastrukturę drogową.

Nie jesteśmy przygotowani, choć pro-
blem ten nie leży tylko po stronie gminy, 
ale również powiatu, a może nawet i 
województwa. Ruch kołowy na pewno 
się zwiększył z kilku powodów tzn. trwa-
jące w Energylandii inwestycje, w strefach 
gospodarczych Zatora i Oświęcimia oraz 
rozpoczynające wydobycie Krakowskie 
Zakłady Eksploatacji Kruszywa. Wbrew 
pozorom, to nie weekendy są obciążone, a 

Chciałem pomagać ludziom

Marek Trzaska – przewodniczący Rady 
Gminy Przeciszów, urodził się w 1968 
roku, rodowity piotrowiczanin. Do szkoły 
podstawowej w Piotrowicach uczęszczał 
w latach 1975-1983. W roku 1988 ukończył 
technikum mechaniczne przy Oświęcim-
skich Zakładach Napraw Samochodów i 
tam też rozpoczął swoją pierwszą pracę. 
Studiował zaocznie na Politechnice Ślą-
skiej na Wydziale Transportu o specjali-
zacji eksploatacyjna naprawa pojazdów 
samochodowych. Lata nauki uwieńczył 
tytułem inżyniera w roku 1994. Pracę roz-
począł w OZNS jako projektant w biurze 
projektów. Jednak po dwóch latach na 
fali przemian ustrojowo-gospodarczych 
został grupowo zwolniony. Wtedy krótko 
pracował jako elektryk w prywatnej fir-
mie z Krakowa. Po tym został przyjęty do 
pracy do Zakładów Chemicznych Oświę-
cim (obecnie Synthos Dwory 7 sp. z o.o.) 
na stanowisko ślusarza. W międzyczasie 
kontynuował studia. Po dwóch latach 
został mechanikiem ds. utrzymania ruchu 
na wydziale dyspersji, gdzie do chwili 
obecnej pracuje jako starszy specjalista 
ds. mechanicznych. Nie należy do żad-
nej partii politycznej, jest niezależny. W 
samorządzie gminnym jest już czwartą 
kadencję. W radzie był przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej przez dwie kadencje, a 
przez jedną zastępcą przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. Obecnie jest prze-
wodniczącym Rady Gminy Przeciszów. 
Jest żonaty, ma dwóch synów. Jego 
zainteresowaniem od lat są samochody i 
motocykle, wycieczki rowerowe i górskie, 
zwiedzanie ciekawych miejsc w Polsce i 
zagranicą.
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właśnie dni powszednie. Mieszkańcy muszą 
dojechać do pracy, a to staje się problemem 
w obliczu wzmożonego ruchu samochodo-
wego. Pewnym rozwiązaniem tej kwestii 
jest budowa obwodnicy. Na ten temat 
będziemy prowadzić rozmowy. Jednak 
nie jest to tylko problem Przeciszowa, ale 
również naszego całego regionu. Przy tym 
wszystkim należy również pamiętać o spe-
cjalnych strefach gospodarczych w Zatorze 
i Oświęcimiu. Wobec tego, aby gmina nale-
życie funkcjonowała musimy udostępnić 
i opracować na nowo Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Przeciszów. 
Myślę o wybudowaniu restauracji, hoteli, 
powstawanie agroturystyki itp.

- Jakie są jeszcze obszary strategiczne 
dla gminy według Pana i z punktu widze-
nia Rady Gminy Przeciszów?

Mamy Dolinę Karpia, czyli wszystkie 
malownicze stawy, ścieżki rowerowe, 
obiekty sportowe, są ciekawi ludzie, którzy 
mają swoje niezwykłe pasje, propagujemy 
lokalne rzemiosło na całą Polskę. Trzeba 
powiedzieć, że gdzie nie zajedziemy w 

Polsce, to wszyscy wiedzą, co to jest Dolina 
Karpia, która bardzo dobrze wpisuje się w 
naszą okolicę. Mam nadzieję, że ta marka 
będzie się rozwijać i propagować naszą 
okolicę. Fajną sprawą jest wypoczynek na 
rowerach. Polacy entuzjastycznie podeszli 
do tego sposobu spędzania wolnego czasu. 
Taką właśnie ważną kwestią jest rozwój 
ścieżek rowerowych. Na tym również musi-
my się skupić. Moim marzeniem jest wzno-
wienie ruchu przez Wisłę tak, aby połączyć 
się z Gminą Babice. To może być prom, 
albo  kładka przez Wisłę, gdzie jest ścieżka 
rowerowa do Krakowa koroną wałów. Myślę 
również, że trzeba reanimować kolej, ponie-
waż te problemy komunikacyjne będą z 
czasem narastać. Uważam, że wznowienie 
połączeń PKP na trasie z Krakowem z pew-
nością odciąży drogi. Jeśli chodzi o sport, 
to chcieliśmy podjąć działania, zmierzające 
do powstania centrum kultury i sportu dla 
skoordynowania działań w zakresie kultury, 
wypoczynku, sportu i kółek zainteresowań. 
Mamy piękne obiekty sportowe, Orlika do 
których stworzenia przyłożył się były wójt 
naszej gminy. Może uda się wypracować, 

że będziemy mieć jakąś sztandarową dys-
cyplinę sportową, a reprezentacja naszej 
gminy podejmie promocję nas w Polsce i 
zagranicą. Jest propozycja, aby na przemian 
organizować święto gminy w Przeciszowie 
i Piotrowicach. Strategiczną inwestycją jest 
kanalizacja całej gminy i jest to największe 
zadanie w nadchodzącym czasie. Musimy 
zbudować dodatkowe parkingi w okolicach 
szkół, przedszkoli i poprawić parking przy 
ośrodku zdrowia. Chcemy współpracować z 
organizacjami, stowarzyszeniami, zespoła-
mi działającymi na terenie naszej gminy.

- Gdzie będzie zlokalizowane to cen-
trum kultury i sportu?

Takich szczegółów jeszcze nie znam.

- A kiedy powstanie?

Być może już w tym roku.

Dokończenie wywiadu nastąpi w kolej-
nym wydaniu WGP. Już dziś zapraszamy 
do lektury!

Rozmawiał Ryszard Tabaka

W dniach 15 i 22 maja Gminną Bibliotekę Publiczną w 
Przeciszowie odwiedziły dzieci z przedszkoli w Przeciszowie 
i Podlesiu, a 16 maja przedszkolaki z Piotrowic, które udały 
się do filii GBP w Piotrowicach. Wizyta ta była połączona 
z czytaniem książeczki Wiesława Drabika „Awantura na 
podwórku” w ramach akcji cała Polska czyta Dzieciom. 
Książkę czytał wójt Tomasz Kosowski. Dzieci z uwagą wysłu-
chały bajki.

Na pamiątkę spotkania wszyscy otrzymali książkę, która była 
czytana oraz zakładkę do książki. Wizyta zakończyła się słodkim 
poczęstunkiem oraz pamiątkowym zdjęciem.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy za rok!
GBP w Przeciszowie

Czytano dzieciom bajkę

Bajeczkę, którą przeczytał wójt Tomasz Kosowski wysłucha-
ły dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Przeciszowie. 

Powyżej w towarzystwie nauczycielek, wójta oraz pracowników 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie. Ogólnopolska 

akcja organizowana przez bibliotekę w Przeciszowie spotyka 
się z zainteresowaniem przedszkoli, a przede wszystkim samych 

dzieci.

Zdjęcie grupowe dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2 w 
Przeciszowie, które wysłuchały bajki „Awantura na podwórku”, 

autorstwa Wiesława Drabika. 

Nasi milusińscy z Samorządowego Przedszkola w Piotrowicach, 
którzy przybyli do filii w Piotrowicach Biblioteki Publicznej w 

Przeciszowie. 16 maja poznali bajeczkę, która przeczytał im wójt 
naszej gminy Tomasz Kosowski.
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Dzień Mamy i Taty
To szczególne święto połączone z piknikiem rodzinnym 
obchodzono 17 maja w Samorządowym Przedszkolu nr 1 
w Przeciszowie. Na placu zabaw rada rodziców rozłożyła 
namioty, stoły i ławki. Była oczywiście estrada dla małych 
aktorów, a w tle napis KOcHAMy WAS z sylwetkami chłopca 
i dziewczynki i dużą ilością serc. 

Po programie artystycznym czekały na dzieci niesamowite 
atrakcje: dmuchana trampolina, malowanie twarzy, Fabryka Kre-
atywności, przeciąganie linii, łowienie przedmiotów, czy zabawa z 
bańkami mydlanymi i coś niebywale absorbującego dzieci – robie-
nie pachnących mydełek. Była też pieczona kiełbaska, prażonki, 
różne rodzaje przepysznych ciast z przepisów rodziców i wiele, 
wiele innych atrakcji, za które z góry wszystkim dziękujemy!!!

Józefa Olejarz, dyrektor przedszkola prowadziła i nadzorowała 
występy, nadając im uporządkowany przebieg. Prezentacje roz-
poczęły na estradzie maluszki wierszem:

Chociaż jestem mała, pani mnie wybrała, żebym wszystkich 
gości pięknie przywitała.

Chcemy dzisiaj uczcić święto Taty, Mamy, więc nasze występy 
właśnie zaczynamy.

Dla Was zaśpiewamy, dla Was zatańczymy, aż na Waszych twa-
rzach uśmiech zobaczymy.

Piosenka „Niedźwiadki i wiosna” rozkręciła maluszki i dała poczu-
cie pewności siebie. Rodzice odpowiedzieli sobie na pytanie: - Po 
co jest mama?

„Po to jest moja Mama, aby mnie wzięła na kolana. By pogładzi-
ła po głowie i podarowała opowieść. By zawsze przy mnie była: 
pomogła, pocieszyła. A kiedy coś nabroję, to także i skarciła. A ja 
rosnę przy Mamie, wczoraj, dzisiaj i jutro. Aby jej nigdy w życiu nie 
było pusto i smutno.”

Zwieńczeniem tego była piosenka „Kocham Cię…”

Tatusiowie podziwiali swoje pociechy podczas recytacji wiersza 
specjalnie dla Taty „Gdy się latawiec zepsuje”:

Gdy się zepsuje latawiec, Wrotki, samochód lub rower Mój tatuś 
rower naprawi I dalej  - ruszaj w drogę! To tatuś mi opowiada O 
gwiazdach i ptakach, w obłokach Dlatego mojego tatę tak bardzo, 
bardzo kocham!

Dzieci następnie odśpiewały piosenkę „Kiedy byłam jak kro-
pelka”, po czym zarecytowały wiersz „Mamo, Tato…” A na koniec 
maluszki zatańczyły specjalnie dla swoich ukochanych Rodziców 
„Prawa, lewa noga…” Nie tylko oni byli dumni ze swoich pociech, 
ale też wychowawczynie, panie: Marcelinka i Bernadka. Gromkie 
brawa podkreśliły ogrom pracy i dawały satysfakcję z pięknych 
występów i tak licznej publiczności. Cała grupka maluszków wrę-
czyła gościom niespodzianki. Własnoręcznie wykonane kwiaty i 
piękny kolorowy „Torcik” trafił na ręce ukochanych Rodziców.

Na estradę wyszły średniaki, zaśpiewały piosenkę „Przedszkole 
drugi dom”, „Piosenka dla Mamy i Taty”. Przedszkolaczki podkre-
śliły i wplotły w swój repertuar wartości patriotyczne śpiewając 
piosenkę „Ojczyzna”. Pięknie zatańczyły „Koziorajkę”, „Poleczkę”. 
Wykonały ilustrację ruchową do muzyki „Taniec motylków” w pięk-
nych przebraniach kolorowych owadów. Zwieńczeniem występów 
tej grupy był „Taniec Piratów”, „ Chihuahua”. Widownia szalała z 
zachwytu. Oklasków nie było końca.

Dzieci zachęciły swoich tatusiów do zastanowienia się nad tema-
tem „Do czego służy Tatuś?”. W związku z tym zarecytowały wiersz 

pod tym tytułem. Wśród licznej publiczności, wszyscy zadeklaro-
wali zgodnie i jednogłośnie, że Tatuś i Mamusia są bezcenni.

Średniaczki złożyły piękne życzenia dla Rodziców i wręczyły 
wykonane własnoręcznie portrety Mamy i Taty. Były oklaski i 
podziękowania ze strony Rodziców. Pani Bogusia postarała się i 
zadbała o to, by wszystkie dzieci pięknie występowały, a Rodzice 
byli zadowoleni.

Następnie estradę wypełniły starszaki. Zapadła cisza, pełne sku-
pienie. Panujący porządek na estradzie, współdziałanie w grupie i 
sprzyjająca atmosfera dały się we znaki.

Taniec „Andre rieu – strauss en co medley” i taniec do piosenki 
„Grease” stał się jednym z wielu popisów naszych milusińskich. 
Melodie rozbrzmiewały na placu przed budynkiem przedszkolnym. 
Słońce rozjaśniło twarze starszaków. W pełnej okazałości, w skupie-
niu i ciszy przedszkolaki krok po kroku prezentowały swoje talenty 
i umiejętności. Oklaskom nie było końca. Potem dzieci zaśpiewały 
piosenkę „Jesteś Mamo skarbem mym”. Widać było wzruszenie u 
Mam i ukradkiem ocierane łzy. Świetnie starszaki odśpiewały też 
piosenkę „Arka Noego – Weź mnie na ręce”:

Potem zapanowała cisza, a dzieci rozpoczęły kolejny taniec 
„W moim ogródecku rośnie rózycka”. Piękny podkład muzyczny 
wkomponowany w całość programu artystycznego wykonanego 
przez starszaków rozlegał się dookoła. Rodzice zauroczeni skład-
ną, rzewną melodią wytupywali nogami rytm tańca, a oklaskami 
nagradzali dzieci. Wszystkim obecnym melodia wpadła w ucho i 
rozochoceni do dalszej zabawy zdawać, by się mogło chcieli więcej. 
Tekst piosenki „Zozi-Dziękuję Mamo, dziękuję Tato” wywarł na 
wszystkich duże wrażenie. Dotarło tak naprawdę do wszystkich, 
jakimi świetnymi obserwatorami są dzieci. Jak pięknie potrafią 
docenić trud, pracę osób dorosłych i zachować szacunek dla 
starszych.

Wreszcie starszaczki zatańczyły taniec do znanej piosenki 
„Cudownych rodziców mam”.  I tym razem dało się odczuć pełne 
skupienie u dzieci, a u Rodziców zachwyt. Wspomnienia z tam-
tych lat wzięły górę. Na koniec zarecytowały wiersz „Kochani 
Rodzice”:

Po występach i zakończeniu programu artystycznego nastą-
piło rozdanie upominków dla Mam i Tatusiów. Serduszka z gliny 
własnoręcznie wykonane przez dzieci i zapachowe świeczki spo-
tkały się z wielkim uznaniem wśród Rodziców. „Brawo pani Asiu!!! 
– świetny pomysł!!!” ktoś zawołał. Uścisków i całusków dzieci nie 
było końca.

Po udanych występach pani dyrektor wystąpiła z podziękowa-
niami dla nauczycieli i rady rodziców.

Dyrektor przedszkola życzyła nauczycielom: Bogusławie 
Krawczyk, Bernadecie Cholewka, Joannie Jureckiej, Marcelinie 
Hodur, Marek Justynie, Romie Szostak dalszych sukcesów zawo-
dowych, złożyła serdeczne podziękowania za trud włożony w 
nauczanie i wychowanie.

Radzie rodziców: Tomaszowi Koza, Iwonie Szafraniec, Jolancie 
Bercal, Kazimierze Kuwik, Annie Cygan, Monice Augustyniak 
wyraziła gorące podziękowania za zaangażowanie społeczne 
i wkład pracy na rzecz naszej placówki. Życzyła wielu sukcesów 
w życiu prywatnym i zawodowym.

Życzenia kieruję też dla Wszystkich Rodziców: wiele uśmiechu 
w życiu osobistym, dużo radości i pociechy z dzieci oraz owocnej 
współpracy na kolejne lata.

J. Olejarz
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Co słyChać u Cyklistów?
7 KWIETNIA (NIEDZIElA)

Pierwsza rowerowa wycieczka sezonu 
odbyła się po Wiślanej Trasie Rowerowej 
Oświęcim – Zator –Podolsze. Wystartowali-
śmy tradycyjnie spod apteki w Przeciszowie, 
po czym przez Las, Dwory II dojechaliśmy 
do obwodnicy przy starym placu PKS, gdzie 
dołączyli do nas koledzy z Oświęcimia i 
Osieka. W sumie w grupie 15 osób obwod-
nicą Oświęcimia udaliśmy się w kierunku 
Chrzanowa, po czym w miejscowości Gro-
miec zjechaliśmy na ścieżkę rowerową WTR. 
Jedną z najnowszych dróg rowerowych 
dojechaliśmy do Podolsza i przez Przeręb 
wróciliśmy na miejsce startu.

13 KWIETNIA (SOBOTA)

W tym dniu odbył się po raz pierwszy 
Rajd Wielkanocny, który częściowo przeje-
chaliśmy szlakiem Doliny Karpia. Startowa-
liśmy z dwóch miejsc Osieka i Przeciszowa, 
żeby połączyć się w Zatorze Łowiczkach. 
Po przejechaniu ok. 30 km dojechaliśmy 
do Domu Ludowego w Lesie, gdzie dzięki 
uprzejmości sołtysa Krzysztofa Gałuszki 
zjedliśmy tradycyjne jajko.

OD 30 KWIETNIA DO 3 MAJA

Weekend majowy spędziliśmy na Sło-
wacji. Rajd po Słowacji to niezapomniane 
chwile również na basenach termalnych. 
Rajd rozpoczęliśmy, po przyjeździe busem 
do Nowego Targu, na przepięknej trasie 
rowerowej Nowy Targ – Tristina, która 
prowadzi po płaskim terenie u podnóża 
Tatr z przepięknymi widokami i miejscami 
odpoczynku. W pierwszym dniu pokona-
liśmy ok. 45 km, kończąc dzień relaksem 
w wodach termalnych. W następnym 
dniu przejechaliśmy trasę wokół jeziora 
orawskiego, dojeżdżając do Namestowa. 
Tam spotkaliśmy przypadkowo znane-
go polskiego bramkarza piłki ręcznej 
Sławomira Szmala z rodziną. Oczywiście 
nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć z 
popularnym bramkarzem. Trzeciego dnia 
wracaliśmy do domu niestety w strugach 
deszczu. Na szczęście tylko 12 km do 
Chochołowa, gdzie czekał na nas bus. Po 
tym jak zakończyliśmy jazdę rowerem i 
zwiedziliśmy ciekawe Muzeum Muzeum 
Powstania Chochołowskiego, mogliśmy 
zasmakować herbatki „góralskiej” u bardzo 
sympatycznego pana „Władka”, z którym 
już wstępnie umówiliśmy się na kulig w 
styczniu przyszłego roku.

OD 1 DO 9 cZERWcA

To były wspaniałe wczasy rowerowe 
dla ludzi aktywnych. Ponad tydzień na 
Mazurach to znakomity wypoczynek już na 

początku lata. Pierwsze 4 dni mieliśmy bazę 
w miejscowości Ruciane Nida w pięknym 
pensjonacie nad jeziorem z portem jachto-
wym, należącym do właściciela pensjonatu. 
Prawie 2,5-godzinny przejazd statkiem 
do Mikołajek i powrót rowerami to jeden 
z piękniejszych dni. Pętla rowerowa Woj-
nowo, zwiedzanie Parku Dzikich Zwierząt, 
stadniny koni oraz poznanie historii cerkwi, 
zarządzanej przez zakonnice, to wiele 
cennych doznań i emocji w ciągu jednego 
dnia. Kolejny dzień na trasie rowerowej to 
muzeum Konstantego Idelfonsa Gałczyn-
skiego, niezwykła bardzo ciekawa historia 
naszego poety i ciekawe pamiątki zgroma-
dzone w centrum Puszczy Piskiej nad jezio-

rem. Kolejne cztery dni nasza 30-osobowa 
grupa spędziła w Augustowie. Wspaniała 
gratka dla rowerzysty, środa to poznawanie 
Augustowa, czwartek to pętla wokół jeziora 
Białego i Studzienniczego, szlak papieski, 
sanktuarium w Studzienniczej, ścieżka 
wzdłuż kanału augustowskiego. Piątek to 
pętla wokół jeziora i rzeki Rozpudy, a w 
sobotę wycieczka autokarem do Wilna, 
gdzie poznaliśmy stolice Litwy zajadając 
„Kibiny” i inne regionalne potrawy. Nie-
dziela to czas odpoczynku, plażowania i 
nic nie robienia. Każdy wykorzystywał ten 
czas według własnego uznania. Szczęśliwi 
w poniedziałek rano 10 czerwca wróciliśmy 
do domów. 

J. Kajdas

Cykliści podczas wycieczki do Wilna. W tle „Ty, co w Ostrej świecisz Bramie”.

W Ogólnopolskim Konkursie lite-
rackim „I ty możesz zostać baśniopi-
sarzem” uczennica kl. Vb ze Szkoły 
Podstawowej w Piotrowicach Amelia 
Błażewicz znalazła się w gronie osób 
nagrodzonych. To już dwunasta edycja 
konkursu cieszącego się coraz więk-
szym zainteresowaniem.

Amelia otrzymała Nagrodę Dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. 
Ch. Andersena w Radomiu Marka Sternal-
skiego za swoją baśń pt. „Woda cenniejsza 
niż złoto”, w której przypomina nam, iż 

Nasza mała baśniopisarka
warto pomyśleć o innych, a nie tylko o 
swoich korzyściach. Obok twórczego 
wykorzystania motywów z baśni Hansa 
Christiana Andersena, mała autorka zawarła 
elementy wiedzy o tradycji i kulturze swo-
jego regionu.

Uczennica naszej szkoły znalazła się w 
gronie 9 nagrodzonych osób. Na konkurs 
wpłynęło ponad 100 prac. Baśń autorstwa 
Amelii zostanie opublikowana w pamiąt-
kowym tomiku pokonkursowym, który 
wkrótce trafi do naszej szkoły.

Estera Mirosławska-Bąk
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W wyniku intensywnych opadów 
deszczu zostały przekroczone stany 
ostrzegawcze na potokach Bachórz, 
Łowiczanka, Młynówka i systema-
tycznie podnosił się stan wody na 
rzece Wiśle.  W związku z prognozo-
wanymi opadami deszczu wójt gminy 
Przeciszów Tomasz Kosowski ogłosił 23 
maja pogotowie przeciwpowodziowe 
na terenie gminy Przeciszów.

W wyniku intensywnych opadów desz-
czu w sołectwie Przeciszów zostały zalane 
piwnice w czterech domach mieszkalnych 
oraz w Przedszkolu nr 1 w Przeciszowie. Z 
kolei w Piotrowicach zalaniu uległy piwnice 
również w czterech domach mieszkalnych, 
boisko sportowe, ponadto nadmiar wody 
uszkodził nawierzchnie dróg i przepusty.

Do ochrony przed rosnącym zagroże-
niem użyto zastępów OSP z Przeciszowa i 
Piotrowic oraz Gminny Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Przeciszowie.

Do głównych zadań straży pożarnej 
należało wypompowanie wody z piwnic i 
posesji oraz układanie worków z piaskiem, 
zabezpieczających przed wlewaniem się 
wody do piwnic budynków i na drogi. 

Zaatakowała nas woda

GZWiK w Przeciszowie dostarczał worki 
i piasek do miejsc działania straży pożar-
nej.

27 maja poziom wody na potokach i rzece 
Wiśle znacząco się obniżył. Najbliższe pro-
gnozy pogody nie przewidywały dalszych 
intensywnych opadów. W związku z tym 
wójt Tomasz Kosowski odwołał tego dnia 
pogotowie przeciwpowodziowe na terenie 
naszej gminy.

W imieniu własnym oraz mieszkańców 
gminy Przeciszów dziękuję druhom 
strażakom ochotnikom OSP, GZWiK w 
Przeciszowie oraz wszystkim osobom 
zaangażowanym w akcję przeciwpo-
wodziową za poświęcenie i okazaną 
pomoc.

Tomasz Kosowski,
wójt gminy Przeciszów

Trwający blisko trzy miesiące kurs 
podstawy obsługi komputera „50+ 
i Enter” został zakończony. Zajęcia 
odbywały się w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Przeciszowie. Słuchacze podczas 
spotkań mogli dowiedzieć się wielu 
interesujących i ważnych zagadnień 
na temat budowy komputera, obsługi 
przeglądarek internetowych. Każdy 
założył własny e-mail, którego z sukce-
sem dzisiaj używa. Nie zabrakło zajęć 
z grafiki i obróbki zdjęć, poznaliśmy 
niezbędne funkcje edytora tekstu, 
arkusza kalkulacyjnego.

Dzięki uprzejmości Banku Spółdzielczego 
w Zatorze zostały również przeprowadzone 
zajęcia na temat bankowości internetowej, 
gdzie słuchacze poznali najważniejsze 
zagadnienia. Omówiliśmy również kwestie 
bezpieczeństwa w sieci. Grupa słuchaczy 
liczyła 15 osób.

Oficjalne zakończenie nastąpiło 12 
czerwca. Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy dyplom za udział oraz miły 
upominek.

Dziękujemy wszystkim za udział w 
kursie i do usłyszenia.

Łukasz Fuczek

Poznali komputer
na wylot

Podczas kolejnej edycji festiwalu 
„Militaria w POPkulturze”, który odbył 
się 18 maja w Artetece Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Krakowie, 
zaprezentowano na wystawie modele 
kartonowe samolotów, łodzi podwod-
nych, czołgów oraz innych pojazdów 
bojowych naszych modelarzy z klubu 
Orzeł. Można je było obejrzeć do końca 
czerwca!

Inicjatywa ta cieszy się wielkim zaintere-
sowaniem. W tym roku motywem przewod-
nim festiwalu były zmiany w postrzeganiu 
żołnierzy, wojny i militariów na przestrzeni 
dekad. Gościem wydarzenia był m.in. były 
żołnierz jednostki GROM-Naval.

Organizatorzy przygotowali wiele atrak-
cji dla mieszkańców. Były tam m.in. pre-
lekcje z udziałem dziennikarza Sławomira 
Zagórskiego, pisarza Michała Gołkowskie-
go i Marka Meissnera. Dodatkowo przed 
budynkiem można było podziwiać pojazdy 
wojskowe i wziąć udział w strzelaniu ASG.

Łukasz Fuczek

Wystawa 
modeli w 
Krakowie

Wielka woda odpuściła i nie wydarzyła się tragedia w postaci powodzi. Jednak niewiele 
brakowało. Na szczęście deszcze ustały...



11Wieści Gminy Przeciszów nr 2 (54) 2019 rok

J u ż  k o l e j n y  r a z  w  s a l i  O S P  w 
Piotrowicach odbył się 25 kwietnia 
Dzień Seniora. W uroczystości udział 
wzięli seniorzy z sołectwa Piotrowice, 
przedstawiciele władz samorządowych 
wójt Tomasz Kosowski, przewodniczą-
cy Rady Gminy Przeciszów Marek Trza-
ska, sekretarz gminy Dorota Nykiel-
Urban oraz zaproszeni goście.

Spotkanie rozpoczęło się od przemó-
wienia Czesławy Środy, członkini KGW w 
Piotrowicach, a część artystyczną przygo-
towały panie z tego właśnie koła. 

Następnie wójt gminy złożył życzenia 
Seniorom i wraz z przewodniczącym rady 
wręczył kwiaty Mariannie Frączek, jednej z 
najstarszych seniorek.

Uroczystość uświetnił poczęstunek 
przygotowany prze KGW oraz wspólne 
śpiewanie.

Dziękujemy za udział w imprezie i 
zapraszamy za rok. n

Nestorzy na 
spotkaniu c z ł o n k o w i e  K l u b u  S e n i o r a  w 

Przeciszowie obchodzili 15 czerwca 
20-lecie swojej działalności. Na wstę-
pie przewodnicząca Maria Wilczak 
przywitała wszystkich zaproszonych. 
Gościnnie wystąpił chór młodzieżowy 
Perfectum, działający przy Szkole Pod-
stawowej w Piotrowicach. Wszystkie 
członkinie z 20-letnim stażem w klubie 
otrzymały podziękowania za wytrwa-
łość oraz piękną różę.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in.: wójtowie gminy naszej gminy – Józef 
Klimczyk, Bogdan Cuber oraz obecny wójt 
Tomasz Kosowski, który podziękował za 
wieloletnią działalność klubu, zaznaczając, 
że członkowie pracują również na rzecz 
lokalnej społeczności. 

Józef Klimczyk zauważył, iż wiele pracy 
przy powstaniu klubu włożył Józef Płachta 
oraz ówczesny zarząd gminy. Wszyscy trzej 
wójtowie zostali uhonorowani statuetkami 
przez Zarząd Klubu Seniora.

Dodatkowo osobne podziękowania prze-
kazano na ręce Marcina Śmiecha, członka 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze, a 
statuetkę otrzymała Katarzyna Lalik, prezes 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze.

Nadmienić należy, iż dodatkowe podzię-
kowania otrzymały wszystkie organizacje 
wspierające Klub Seniora na przestrzeni 
lat.

Dla przybyłych gości przedstawiono pre-
zentację multimedialną, w której pokazano 
jak na przestrzeni tych wielu lat nasi senio-
rzy spędzali czas w klubie, niejednokrotnie 
organizując wydarzenia dla społeczności 
lokalnej.

Po uroczystych przemówieniach nad-
szedł czas na poczęstunek i zabawę przy 
muzyce DJ Moniki.

Było wiele wspomnień, miłej zabawy. I 
tak należy trzymać dalej…

M.W.

20 lat Klubu Seniora

Przedstawiciel Wojskowego Komen-
danta Uzupełnień w Oświęcimiu mjr 
cezary Pązik wraz z wójtem gminy 
Przeciszów Tomaszem Kosowskim 
wręczyli 13 maja medale Za Zasługi 
Dla Obronności Kraju. To odznaczenie 
zostało nadane przez Ministra Obrony 
Narodowej rodzicom z terenu gminy 
Przeciszów, których troje lub więcej 
dzieci odbyło służbę wojskową. Uro-
czystość miała miejsce w Urzędzie 
Gminy w Przeciszowie 

Wśród wyróżnionych odznaczeniem 
rodziców znaleźli się: Maria Hutny, Zofia 
Klęczar, Rozalia Figura, Danuta i Stanisław 
Frączkowie, Małgorzata i Czesław Frącz-
kowie. n

Medale dla rodziców żołnierzy

XIII Ogólnopolski Konkurs Modeli 
Kartonowych i Plastikowych w Inowro-
cławiu odbył się w dniach od 27 do 28 
kwietnia. Dla modelarzy tegoroczna 
„trzynasta” edycja była bardzo udana. 
Nie możemy mówić o żadnym pechu. 
No, może pogoda mniej dopisała…

W tym roku zaprezentowaliśmy blisko 
20 modeli kartonowych, które powstawały 
w ostatnim czasie w naszej modelarni. Po 
tym weekendzie mamy powody do zado-
wolenia, gdyż część naszych prac została 

doceniona i wyróżniona.

WśRóD zWyCięzCóW znAlEźli Się:

Andrzej Jakulewicz (model USS North 
Carolina)

Łukasz Fuczek (model USS Greeneville)

Konrad Odrobina (model Ursus C-360)

Piotr Zieliński (model czołgu Chi-He)

Wszystkim modelarzom dziękujemy za 
udział. I do następnego…

Łukasz Fuczek

Nasi modelarze w Inowrocławiu

Odznaczeni rodzice, przedstawiciele władz gminy oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Oświęcimiu. To była ważna chwila dla rodzin z naszej gminy.
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cykliczny już Konkurs Piosenki Majowe śpiewanie odbył 
się 18 maja w Domu Kultury w Przeciszowie. celem konkursu 
jest stworzenie wspólnej, dobrej zabawy z odrobiną współ-
zawodnictwa. Dzieci poszerzają swoje zainteresowania 
muzyczne i wymieniają doświadczenia. Dla większości z 
nich jest to pierwsze zetknięcie się ze sceną i dużą widownią. 
Wszyscy wykonawcy mimo wielkiej tremy zaprezentowali 
się bardzo dobrze.

Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wieko-
wych: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII, VIII i III gimnazjum.

Jury w składzie : Małgorzata Płonka, Anna Momot oraz Mirosław 
Kramarczyk przyznało wyróżnienia i nagrody w trzech kategoriach 
wiekowych:

SZKOŁA PODSTAWOWA Kl. I-III

i miejsce – Sylwia Piotrowska

ii miejsce – Paulina Żyłka

iii miejsce – Dominika Bulek

Wyróżnienia: Maja Frączek, Julia Polok

SZKOŁA PODSTAWOWA Kl. IV-VI

i miejsce – Patrycja Piotrowska

ii miejsce – Wiktoria Buczek

iii miejsce – Korneliusz Stolarczyk

Wyróżnienia: Gabriela Momot, iga Klimczyk, Antonina 
Kozak, Julia Kościelnik, Amelia Błażewicz, Marta Milowska.

SZKOŁA PODSTAWOWA Kl. VII, VIII I III GIMNAZJUM

i miejsce – zuzanna Bratek

Śpiewali w maju

ii miejsce – Mikołaj Stanisławek

iii miejsce – nicol Kędzierska

Wyróżnienia: zuzanna Jurecka, natalia Stolarczyk

Konkurs zaszczycili swoją obecnością: wójt gminy Przeciszów, 
przewodniczący Rady Gminy Przeciszów, radni, dyrektorzy szkół 
i nauczyciele. Występy młodych artystów oklaskiwali rodzice, 
dziadkowie i znajomi.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zgłoszenia do konkursu 
będą jeszcze liczniejsze, a repertuar i wykonanie na równie wyso-
kim poziomie.

Zapraszamy za rok!!!
GBP w Przeciszowie

Na obszernym placu przed Komendą Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu odbył się 11 czerwca 
uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Uroczystość ta była 
połączona z jubileuszem XX-lecia działalności Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu. 

W tym szczególnym dniu przybyło do Oświęcimia wielu 
zaproszonych gości, a wśród nich m.in.: wicewojewoda Zbigniew 
Starzec, komendant wojewódzki PSP w Krakowie st. bryg Marek 
Bębenek, dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w Krakowie 
dh Kazimierz Sady, jak również przedstawiciele władz samorządo-
wych powiatu oświęcimskiego, wójtowie i burmistrzowie gmin. 
Gminę Przeciszów reprezentował Tomasz Kosowski, wójt gminy 
Przeciszów.

Ważnym elementem uroczystości było nadanie sztandaru Zarzą-
dowi Oddziału Powiatowego PSP w Oświęcimiu.

Kolejnym elementem apelu było wręczenie odznaczeń i awan-
sów służbowych dla druhów OSP oraz funkcjonariuszy PSP.

Podczas spotkania miała miejsce podniosła i historyczna chwila. 
Z okazji XX-lecia powiatowych struktur ochrony przeciwpożarowej 
Prezydium ZOP ZOSP RP w Oświęcimiu ustanowiło odznakę hono-
rową Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Oświęcimskiej.

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Strażaka po raz pierwszy 

medale zostały wręczone zasłużonym strażakom z terenu powiatu 
oświęcimskiego oraz wszystkim samorządom. 

W imieniu gminy Przeciszów odznaczenie odebrał wójt Tomasz 
Kosowski. Wśród odznaczonych odznaką Zasłużony dla Pożarnic-
twa Ziemi Oświęcimskiej znaleźli się: dh Edward Ganobis członek 
OSP Przeciszów oraz dh Bogdan Cuber członek honorowy OSP 
Piotrowice.

W czasie uroczystego apelu wręczono również odznaczenia pań-
stwowe nadane przez Prezydenta RP. Brązowym Krzyżem Zasługi 
odznaczony został dh Michał Curlej, członek Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie. n

Uhonorowano mieszkańców gminy

Od lewej stoją: dh Edward Ganobis, dh Bogdan Cuber, dh Michał 
Curlej.

Uczestnicy konkursu Majowe Śpiewanie wraz z organizatorami i 
przedstawicielami władz gminy.
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W rajdzie rowerowym wzięło udział 200 
osób. Miłośnicy dwóch kółek zebrali się 
rano wokół szkoły. Wówczas wójt gminy 
Tomasz Kosowski wygłosił krótkie przemó-
wienie i otworzył rajd. Pod opieką policji 
z Zatora, Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Piotrowic, służb medycznych z Oświęcimia, 
nasi cykliści zwiedzili malownicze rejony 
naszej i sąsiadujących z nami gmin. Po 
malowniczej wyprawie, którą przygotował 
Tomasz Milowski dla cyklistów nastał czas 
zabaw, rozrywki dla wszystkich rodzin, 
które przybyły na festyn.

Tego roku pogoda dopisała nam wyśmie-
nicie i wszyscy uczestnicy po zakończonym 
rajdzie wjechali na teren boiska sportowego 
przy Szkole Podstawowej w Piotrowicach, 
gdzie czekały dmuchańce, kolorowe balo-
nowe stworki, malowanie twarzy i oprawa 
muzyczna, którą przygotował D.J. KMC 
TEAM i wspaniałe jedzenia przyrządzone i 
podane przez katering EUROPA.

Po przywitaniu przybyłych gości nasze 
dzieci ze szkoły i przedszkola uświetniły 
święto swoim śpiewem i tańcami. Ze szkoły 
podstawowej zaśpiewał chór Perfektum, 
występując pod opieką Iwony Bernaś. Z 
kolei przedszkolaki zaprezentowałky swoje 
umiejętności, wypracowane pod okiem 
nauczycielek Wiesławy Mrowiec i Marty 
Nowak. 

Gościliśmy także Mażoretki z Polanki 
Wielkiej i „Zumbę” z Przeciszowa. Po 
występach i musztrze strażackiej naszych 
młodych strażaków z Piotrowic, losowano 
nagrody, które ufundowali: wójt Tomasz 
Kosowski, radni z Piotrowic: Dawid Nowak, 
Ryszard Cygan, Ludwig Makuch, przewod-
niczący Rady Gminy Przeciszów Marek 
Trzaska, wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Przeciszów Władysław Kozub, sołtys Adam 
Madeja, radny powiatowy Adam Merta, 
Renata i Mirosław Rogalscy Agrostar, firma 
VAN KEULEN, Justyna i Sebastian Makuch.

Dla dzieci, którym nie udało się wygrać 
nagród głównych mieliśmy darmowe losy 
z loterii fantowej – każdy los wygrywał. 
Nasze dzieci zabawiała Akademia Piłkarska 
z Przeciszowa, prowadzona przez Łukasza 
Płonkę i Szymona Porębę, a także wspaniała 
animatorka, w którą wcieliła się Iwona Ber-

naś. Bardzo dziękuję im za pomoc i za to że 
uczynili ten festyn wyjątkowym dniem.

Dziękuje także strażakom z Polanki 
Wielkiej, Przeciszowa i Piotrowic i załodze 
karetki pogotowia, którzy przedstawili nam 
namiastkę tego, z czym strażak i ratownik 
musi zmierzyć się podczas wypadku dro-
gowego. Serdecznie dziękuje za wspaniałą 
współpracę.

Dziękujemy także rodzicom za przepysz-
ne domowe ciasto, które uświetniło naszą 
imprezę. Dziękuje również paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Piotrowic za pomoc 
w przygotowaniu posiłku dla gości.

Nasi sponsorzy byli bardzo hojni i tu 
chciałabym im bardzo gorąco podzięko-
wać, dzięki Wam można było zobaczyć 
uśmiech naszych dzieci. 

SPONSORZy:

wójt gminy Tomasz Kosowski, radni 
z Piotrowic: Dawid Nowak, Ryszard 
Cygan, Ludwig Makuch. sołtys Adam 
Madeja, przewodniczący Rady Gminy 
Przeciszów Marek Trzaska, wiceprze-
wodniczący Władysław Kozub, rad-
ny powiatowy Adam Merta, Renata i 
Mirosław Rogalscy Agrostart, GOPS 
w Przeciszowie, anonimowy sponsor, 
Justyna i Sebastian Makuchowie, Justy-
na i Waldemar Makuchowie, Mirek 
Frączek, Rafał i Łukasz Łubiarz, HDK 
w Piotrowicach, pływalnia Delfin,, Fill 
Zator, Endorfina, BELLEZZA Katarzyna 
Kuwik, Gminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji w Przeciszowie, Euromat, 
FC 24 Oświęcim, Lody Lolly Polly, KIMI-
KO Przeciszów, Bank Spółdzielczy w 
Zatorze, VAN KEULEN, Agata i Robert 

Tyranowie, Szlagor, Kwieciste Ranczo, 
Dinolandia Inwałd, Ogród Jana Pawła 
II Inwałd, Ogród Zoologiczny w Chorzo-
wie, Czesław Zając Usługi transportowe 
Rafał Jędrzejczyk Przedsiębiorstwo 
wielobranżowe Gramina, Tomasz Wit-
kowski firma Code, OSP Piotrowice, OSP 
Przeciszów, OSP Polanka Wielka, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Piotrowic, Wizan, 
Park Rozrywki Rodzinnej Energylandia, 
Zygmunt Jelonek PZU.

Dziękuję obstawie rajdu, która czu-
wała nad naszym bezpieczeństwem a 
byli to: policjanci z Zatora i Wydziału 
Ruchu Drogowego w Oświęcimiu. Dzię-
kuję także załodze karetki pogotowia, 
a także naszym strażakom z Piotrowic. 
Jednak niczego nie osiągnęlibyśmy bez 
rodziców. Dziękujemy Wam za wielkie 
serca, czas i poświęcenie.

W imieniu organizatorów
Małgorzata Górecka

Rodzinnie w Piotrowicach
„Grunt to rodzinka, grunt to rodzinka, 
Bo kto rodzinkę fajną ma, Nie wie co 
bieda, bo gdy trzeba, Tomu rodzinka 
da!” - Jan chełmiński – tak brzmiało 
motto naszego festynu. 8 czerwca 
odbył się już XIII Festyn Rodzinny w 
Piotrowicach połączony z Rajdem 
Rowerowym.

Wiele atrakcji czekało na wszystkich, którzy tego dnia udali się na festyn do Piotrowic. Na 
zdjęciu symulowana akcja straży pożarnej.

ten, kto zamierza 
czynić dobro, nie 
może oczekiwać, 
iż ludzie będą mu 
usuwać kamienie z 
drogi, ale musi być 
przygotowany na to, 
że mu je będą rzucać 
na drogę.

albert schweitzer
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Młodzież z SP nr 1 w Przeciszowie 
odbyła XXI Rajd Górski, nieco inny niż 
zwykle, bo zaprowadził on uczestni-
ków na Słowację. Po pokonaniu niezbyt 
dużego dystansu o przewyższeniu ok. 
130m mogliśmy podziwiać jedną z 
najpiękniejszych i najczęściej odwie-
dzanych jaskiń na Słowacji.

Choć okoliczności jej powstania nie są do 
dziś w wełni wyjaśnione to Jaskinia Bielska 
od ponad 100 lat zachwyca różnorodnością 
i oryginalnością nacieków. Idąc trasą liczącą 
1370 m n.p.m. podziemnego korytarza 
można było przyjrzeć się licznym stalakty-
tom, stalagmitom i stalagnatom, draperiom 
naciekowym, wapiennym wodospadom 
i podziemnym jeziorkom. Dziwaczne for-
my skalne zachwycają swoim wyglądem. 
Ciekawostką na skalę europejską jest sala 
Hudobná sieň, w której organizowane są 
koncerty muzyki poważnej.

Po zwiedzeniu „wnętrza skalnego” przy-
szedł czas na  spacer  Ścieżką w Koronie 
Drzew. Ścieżka znajduje się w samym 
sercu gatunkowo zróżnicowanego lasu 
Pienińskiego Parku Narodowego. Ścieżka 
o długości ponad 600 metrów prowadzi 
na wieżę widokową, z której na wysokości 
32 metrów można podziwiać szczyty Tatr 
Bielskich, wyjątkowy krajobraz Pienin i 
malownicze Zamagurze. Łączna długość 
ścieżki z wieżą widokową wynosi 1234m, a 
maksymalna jej  wysokość to 24m.

Wspaniała pogoda pozwoliła wszystkim 
na wypoczynek i odrobinę pozytywnego 
zmęczenia podczas przemierzania gór-
skich szlaków, po których prowadził nas 
przewodnik Wacław Franiek.

Oprócz pogody, która nas rozpieszczała, 
niektórzy mieli wyjątkowego farta mogąc 
zrobić sobie zdjęcie na wieży widokowej z 
Jurkiem Dudkiem.

Organizatorem tego cyklicznego rajdu 
była rada rodziców, działająca przy szkole.

km

Tym razem 
na Słowacji

Uczniowie klasy III gimnazjum SP nr 
2 w Przeciszowie wraz z wychowawcą - 
Rafałem Smurzyńskim udali się 8 maja 
na trzydniową wycieczkę do stolicy 
Węgier, Budapesztu.

Po dziewięciogodzinnej jeździe nareszcie 
byliśmy na miejscu. Niezwłocznie rozpo-
częliśmy zwiedzanie od Placu Bohaterów, 
czyli panteonu węgierskich królów. Zoba-
czyliśmy też pomnik Archanioła Gabriela. 
Przewodnik dokładnie wszystko opowiadał, 
posiadał ogromną wiedzę na temat historii 
Węgier. Wieczorem byliśmy już w hotelu, by 
zregenerować siły na kolejny dzień pełen 
wrażeń.

Następnego dnia zaraz po śniadaniu 
wyruszyliśmy zwiedzać królewski zamek, 
zwany również zamkiem Buda, ponieważ 
znajduje się w starej części miasta. Ten 
obszar zdecydowanie różni się od współ-
czesnych zabudowań. Naszym oczom nie 
ukazały się zmodernizowane drapacze 
chmur, lecz barokowe budowle. Uliczki, 
kawiarnie oraz restauracje idealnie wpaso-
wywały się w średniowieczny klimat. Tego 
dnia poznaliśmy legendę o królu Macieju 
i zobaczyliśmy fontannę nazwaną jego 
imieniem.

Niestety, pogoda nam nie dopisała. 
Jednak czekał nas rejs statkiem po rzece 
Dunaj. Ponieważ było to wieczorem, widok 
gmachu parlamentu, oświetlonego mostu 
łańcuchowego oraz całego miasta był 
niesamowity.

Następnie autokar zawiózł nas na górę 
Gellerta.  Mogliśmy stamtąd zobaczyć 
panoramę stolicy. Po wyczerpującym dniu 
udaliśmy się do hotelu.

Nadszedł dzień wyjazdu, lecz nie ozna-
czało to końca zwiedzania. W drodze 
powrotnej wstąpiliśmy do malownicze-
go miasteczka o nazwie - Szentendre. 
Ostatnim punktem naszej wycieczki była 
bazylika św. Wojciecha. Cieszy się ona mia-
nem największej i najważniejszej świątyni 
chrześcijańskiej na Węgrzech. 

Reszta drogi minęła spokojnie, ponieważ 
byliśmy zmęczeni po trzech dniach wrażeń. 
O godzinie 22.00 byliśmy pod szkołą, gdzie 
czekali na nas opiekunowie.

Podczas wyjazdu nie tylko dowiedzieli-
śmy się wielu nowych rzeczy, ale także spę-
dziliśmy miło czas w swoim towarzystwie, 
już ostatni raz w takim gronie...

Emilia Piela,
uczennica klasy III G

NAD PIęKNyM, MODRyM DUNAJEM

Wycieczka do 
Budapesztu

Nikodem Jurecki z klasy Va ze Szkoły 
Podstawowej w Piotrowicach znalazł 
się w gronie Zwycięzców Honorowych 
ogólnopolskiego konkursu literackie-
go Serce Kapsuły czasu. Praca naszego 
ucznia w oryginale zostanie zabezpie-
czona, a następnie złożona i zamknięta 
wewnątrz Kapsuły czasu na kolejne 
dziesięciolecia.

Konkurs literacki i plastyczny był elemen-
tem ogólnopolskiego projektu Fundacji 
TWORZYMY KRAKÓW. Pierwszy etap sta-
nowiła mobilna forma Rzeźby Architekto-
nicznej, której lokalizacją bazową będzie 
prestiżowe miejsce w Krakowie przy ul. 
Dolnych Młynów 10.

Przedmiotem całego przedsięwzięcia 
jest zachowanie i przeniesienie w czasie 
współczesnej myśli, wyobrażenia Pola-
ków, jak ich Małe Ojczyzny, Polska i Świat 
wyglądać mogą na przestrzeni wieku. W 
zamyśle organizatora zarówno sama kap-
suła, jak i zamknięte w niej prace mają stać 
się wspólnym dziedzictwem, które zostanie 
darowane następnym pokoleniom. Kapsuła 

Czasu będzie otwierana w interwałach cza-
sowych: za 10, 25, 50, 75 i 100 lat tak, aby 
było możliwe porównywanie z teraźniej-
szością wizji przedstawionych w pracach 
uczestników.  Być może, wzorem książek 
Stanisława Lema, to właśnie literacka wizja 
ucznia naszej szkoły przedstawi rzeczywi-
stość kolejnych pokoleń?

Uroczystości związane z zamknięciem 
i zaplombowaniem zwycięskich prac 
wewnątrz Kapsuły Czasu odbędą się w IV 
kwartale 2019 roku w Krakowie.

Estera Mirosławska-Bąk

Uczeń w kapsule czasu
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Tuż przed świętami Wielkanocnymi 
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego na Kartkę Wielkanocną. 
Komisja w składzie : Agata Nowak, Sła-
womira Gaudyn i Wiesław Twardowski 
spośród wszystkich złożonych prac 
wybrała laureatów tegorocznej edycji 
konkursu.

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

i KATEGORiA PRzEDSzKOlE:

i MiEJSCE Hania Piegza

ii MiEJSCE Agata Żebro

iii MiEJSCE Antonina Makuch

WyRóŻniEniA: Kinga Wilczak, Pola Wój-
cik, Błażej Polak, Pola Szot, Julia Misielak

ii KATEGORiA SzKOŁy PODSTAWOWE 
Kl. i-iii

i MiEJSCE Maja Hałacz

ii MiEJSCE izabela Gliniak

iii MiEJSCE Julia Sulikiewicz

WyRóŻniEniA: Natalia Całus, Bartosz 
Matla, Sara Skupień, Alicja Chmura, Jakub 
Całus

iii KATEGORiA SzKOŁy PODSTAWOWE 
Kl. iV - Vi

i MiEJSCE Aleksandra Włodarczyk

ii MiEJSCE Barbara Gliniak

iii MiEJSCE Aleksandra Sałaciak

WyRóŻniEniA: Emilia Panek

iV KATEGORiA SzKOlA PODSTAWOWA 
Kl. Vii, Viii, GiMnAzJUM Kl. iii 

i MiEJSCE Amelia Patyk

Uczestnikom oraz laureatom konkursu 
serdecznie gratulujemy! 

GBP w Przeciszowie

Rozstrzygnięto konkurs wielkanocny

143 pluszaki zebrali uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ignacego 
Fika przyłączając się do akcji charyta-
tywnej Fundacji Oko w Oko z Rakiem 
„Przynieś pluszaka dla chorego dzie-
ciaka”.

Dlaczego warto pomagać? Bezinteresow-
na pomoc to najlepsza forma pokazania 
swojego człowieczeństwa. Pomagając 
sobie nawzajem sprawiamy, że nasze 
otoczenie staje się lepsze i bardziej przy-
jazne. Wystarczy, że odrzucimy postawę 
obojętnego przechodnia, który zauważa 
tylko siebie i swoje potrzeby. Każdy z nas 
do prawidłowego rozwoju i funkcjonowa-
nia potrzebuje zdrowych relacji z innymi 
ludźmi.

Wartość pomagania innym jest bezcen-
na. Wywołuje w nas pozytywne uczucia, 
że robimy coś pożytecznego, dobrego, 
szlachetnego, co spotyka się z aprobatą i 
uśmiechem innych. Choć wydawać by się 
mogło, że tak trudno o takie „odruchy” w 
dzisiejszych czasach.

Najlepszym przykładem tego są ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ignacego 
Fika. Podczas zbiórki pluszaków dla dzieci z 
Hospicjum Świetlikowo w Tychach. Rozmiar 
akcji przeszedł moje najśmielsze oczekiwa-
nia. 143 pluszowe maskotki!!!

Pluszaki przekazałam fundacji 28 kwiet-
nia podczas II charytatywnego biegu, 
którego celem była profilaktyka nowo-
tworowa, promocja zdrowego odżywiania 
w trakcie i po chorobie oraz promowanie 
aktywnego trybu życia.

Serdeczne podziękowania kieruję do 
Agnieszki Cisowskiej, Samorządu Uczniow-
skiego, uczniów, rodziców i wszystkich, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do tej akcji.

To właśnie dzięki Wam na pewno pojawi 
się uśmiech na twarzach dzieci z Hospicjum, 
a każda chwila radości to dla nich bezcenny 
skarb.

km

Radość dzielenia się

W ramach 9. edycji ogólnopolskiej 
wiedzy na temat ekologii i ochrony śro-
dowiska zorganizowano 7 maja w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Przeciszowie 
konkurs Ekotest.

Celem tego konkursu było promowanie 
postaw proekologicznych wśród uczniów 
oraz zwiększenie ich świadomości wobec 
współczesnych zagrożeń środowiska natu-
ralnego. Był on skierowany do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów, a dla 
wyrównania szans wszystkich uczestników 
Ekotest podzielono na kilka kategorii.

Nauczycielami odpowiedzialnymi za 
przygotowanie do konkursu byli Jolanta 
Wieczorek oraz Kazimierz Kabziński.

Zakres pytań konkursowych wybiegał 
poza materiał objęty nauczaniem w szkole, 
a pomimo tego nasi uczniowie osiągnęli 
wysokie wyniki.

Na szczególne uznanie i wyróżnienie 
zasługuje Zosia Kabzińska z klasy czwartej, 
która w kategorii wiekowej III-IV klasa zajęła 
13 miejsce w kraju oraz Mikołaj Kimak z 
klasy VIII, który w swojej kategorii VII-VIII 
klasa zajął 7 miejsce. Gratulujemy! n

Konkurs 
Ekotest
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Zdaniem dr Krzysztofa Stachyry z 
Uniwersytetu Marii curie-Skłodow-
skiej z Instytutu Muzyki w lublinie: 
„Muzyka ma silny wpływ na wycho-
wanie społeczno-moralne i zdrowotne 
dzieci. Podstawowy mechanizm wpły-
wu, to oddziaływanie na procesy tem-
peramentalne dziecka, czyli na podłoże 
wszelkich emocji i zdolności. Dążenia 
dziecka stymulowane temperamentem 
realizują się w działalności estetycznej, 
która sublimuje popędy, łagodzi atawi-
zmy, właściwie ukierunkowuje pierwot-
ne siły organizmu dziecka, motywuje do 
działań sensownych i wartościowych.”

Wpływ muzyki na rozwój człowieka 
możemy zauważyć już od najwcześniej-
szych wieków. Już w IV w p.n.e. Platon 
twierdził: 

„Uczyłbym dzieci muzyki, fizyki i filozofii; 
ale w szczególności muzyki, dla wzorców w 
muzyce i wszelkich sztuk, które są kluczowe 
w uczeniu się”.

Z kolei prezes MC Donald Edward Rensi 
pisał: „Naszym zadaniem – jako rodziców, 
nauczycieli i przyjaciół – jest dostrzec, że 
nasi młodzi ludzie mają okazję uzyskać 
gruntowną edukację, która przygotuje 
ich na przyszłość. Wiele z tego kształcenia 
odbywa się w klasie. W tej pogoni za nauką 
musimy zachęcić nasze dzieci do edukacji 
muzycznej. Oprócz wyciągnięcia lekcji, że 
osiągnięcie sukcesu wymaga ciężkiej pra-
cy, niezależnie od jej dziedziny, edukacja 
muzyczna może dostarczyć uczniom silne 
poczucie determinacji, poprawę umiejęt-
ności komunikacyjnych, oraz wiele innych 
cech niezbędnych do udanego życia.” 

Kontakt z muzyką ma korzystny i długo-
trwały wpływ na rozwój dziecka. Badania 
wykazują, że uczniowie uczestniczący 
w zajęciach muzycznych osiągają lepsze 
wyniki w nauce i testach pamięci. Dzieci 
które uczą się grać na keyboardzie osiągają 
wyższe wyniki w testach pamięciowych i 
poznawczych.  Muzyka kształtuje pamięć 
aktywną, podzielność uwagi, twórczą 
wyobraźnię oraz kompetencje poznaw-
cze.

Muzyka jest sztuką potrzebną dzieciom, 
ponieważ przez nią i w niej tworzą oni swój 
świat przeżyć i wzruszeń wzbogacających 
życie. Muzyka kształtuje emocjonalność i 
osobowość człowieka. Uczy wrażliwości na 
otaczającą rzeczywistość. Wpływa korzyst-
nie na relacje międzyludzkie. Uwalnia od 
stresu, pomaga w koncentracji. Szczególną 
rolę w rozwoju dziecka odgrywa aktywne 
zajmowanie się muzyką przez najbliższe 
otoczenie dziecka, to znaczy gra na instru-
mencie muzycznym, udział w chórze, 
uczęszczanie na koncerty muzyczne.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr.1 
w Przeciszowie mają możliwość uczest-
niczenia w szkolnym zespole wokalnym 
Śpiewające Jeziora. Zespół liczy 40 osób 
z klas od drugiej podstawowej do trzeciej 
gimnazjum. Praca przebiega na dwóch 
poziomach - młodsza grupa i starsza. 
Uczniowie w ciągu roku poznają szereg 
piosenek o tematyce świeckiej i religijnej. 
Opracowując programy i koncerty, dzieci 
poznają historię powstania niektórych 
piosenek i ich autorów. Podczas tworzenia 
programów bożonarodzeniowych poznają 
tradycje związaną ze świętami.

W tym roku szkolnym ogromnym przed-
sięwzięciem dla uczniów było przygotowa-
nie programu „Powróćmy jak za dawnych 
lat” z okazji 100-lecia odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę. Uczniowie musieli 
zmierzyć się z bardzo trudnym repertuarem 
i odnaleźć w czasach, które już minęły 
(stroje, anegdoty, dekoracja).

Drugim dużym wydarzeniem było opra-
cowanie scenariusza programu: „Tradycje 
kolędnicze w Dolinie Karpia”, który został 
zaprezentowany dla wielu grup z naszej 
miejscowości. (emeryci, renciści, samotni 
mieszkańcy Przeciszowa, gala podczas 
Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, 
cykliści). Należy zwrócić uwagę na fakt, że 
uczniowie biorą udział również w konkur-
sach muzycznych. Grupa najstarsza zdobyła 
I Miejsce w Konkursie Piosenki Obcojęzycz-
nej, zorganizowanym w Radoczy, a solistka 
III.  Możemy się też pochwalić sukcesami w 
konkursie gminnym Majowe Śpiewanie.

Ważnym elementem pracy zespołu jest 
współpraca z Fundacją im. Brata Alberta. 
Od wielu lat uczestniczymy w ważnych 
wydarzeniach w życiu fundacji. W tym 
roku szkolnym byliśmy odpowiedzialni 
za oprawę muzyczną spotkania wigilijne-
go organizowanego w Domu Kultury w 
Przeciszowie.

Drugim ważnym wydarzeniem była opra-
wa muzyczna XXVII Ogólnopolskiej Piel-
grzymki Fundacji im. Brata Alberta w Łasku. 
Jesteśmy częścią fundacji, podopieczni z 
radością oczekują naszych występów, a my 
staramy się uatrakcyjnić ich wydarzenia.

W tym roku szkolnym wyjazd został 
połączony z wycieczką do Łodzi. Ucznio-
wie wzięli udział w zajęciach w Centrum 
Nauki Experymentarium oraz Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa. Z wielkim zaan-
gażowaniem i radością uczniowie uczest-
niczyli w warsztatach zorganizowanych 
w tych muzeach. Prowadzący zajęcia byli 
pod wrażeniem kreatywności uczniów, 
zaangażowania w zajęcia i dyscyplinę. Do 
muzeów docieraliśmy komunikacją miejską. 
Jazda tramwajem dla niektórych uczniów 
była wydarzeniem, którego doświadczyli 
pierwszy raz w życiu.

Praca w zespole jest nie lada wyzwaniem 
dla opiekuna jak również dla uczniów. W 
ciągu roku praca z uczniami wymaga wielu 
godzin prób, zajęć, przygotowania repertu-
aru, podkładów muzycznych, nagrań multi-
medialnych, strojów, organizacji wyjazdów, 
szukania funduszy i wielu innych starań, 
które wpływają na jakość danego projektu 
i przedsięwzięcia.

Obserwując uczniów widzę ogromny 
rozwój osobowości. Dojrzałość, dyscyplina, 
pomoc starszych uczniów skierowana na 
młodszych. Twierdzę, że rozwój muzyczny 
ma znaczący wpływ na wychowanie moich 
podopiecznych.

Bardzo dziękuję absolwentom, którzy 
w tym roku kończą karierę w zespole 
Śpiewające Jeziora za 8 lat pracy. Wierzę, 
że ten czas znacząco wpłynął na rozwój 
każdego z nich.

UD

Rozwój muzyczny, a wychowanie 
dziecka

Zespół Śpiewające Jeziora wraz z Urszulą Daczyńską podczas walentykowego konkursu.
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Finał Wojewódzkiego Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym w Małopolsce w 
tym roku okazał się wielkim sukcesem 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Ignacego Fika w Przeciszowie.

Nasi uczniowie po przejściu eliminacji 
gminnych, powiatowych zakwalifikowali się 
do etapu wojewódzkiego i reprezentowali 
powiat oświęcimski w finale wojewódzkim. 
W turnieju brało udział 21 szkół. Każda 
reprezentowała swój powiat. W tym roku 
zawody odbyły się w miejscowości Stronie 
w powiecie wadowickim w dniach od 16 do 
17 maja w dwóch kategoriach wiekowych 
10-12 lat oraz starszej.

Drużynę młodszą szkoły podstawowej 
reprezentowali: Aleksandra Sałaciak, 
Natalia Rusin, Michał Kozioł, Hubert Rapka, 
Patrycja Siwek – rezerwowa. Drużynę w 
starszej kategorii wiekowej reprezentowali: 
Dawid Nikliborc, Filip Momot, Joachim 
Wojtaszczyk.

Drużyna młodsza w ogólnej klasyfikacji 
zajęła III miejsce. Jest to ogromny sukces, 
ponieważ zawodnicy po raz pierwszy star-
towali w turnieju.

Drużyna starsza zajęła V miejsce w kla-
syfikacji ogólnej. Niestety drobny pech 

spowodował, że chłopcy praktycznie otarli 
się o podium. 

Wszyscy zawodnicy musieli zaliczyć 
następujące konkurencje:

rozwiązywanie testów ze znajomo-•	
ści przepisów ruchu drogowego 
oraz skrzyżowań,

jazda po miasteczku komunikacyj-•	
nym,

praktyczne udzielanie pomocy •	
przedmedycznej,

jazda po torze przeszkód.•	

Obydwu drużynom gratulujemy sukcesu 
i dziękujemy za pracę podczas przygotowa-
nia do poszczególnych etapów.

Małgorzata Matyja,
opiekun drużyn

Sukces przeciszowskiej Jedynki

W dniach od 27 maja do 1 czerwca w 
SP nr 1 w Przeciszowie, odbył się już 
VIII Tydzień Profilaktyki. Jak co roku 
zorganizowano wiele warsztatów, 
konkursów i spotkań z zaproszonymi 
gośćmi - specjalistami.

Młodsi uczniowie uczestniczyli w warsz-
tatach prowadzonych przez psychologa pt. 
„Agresja i przemoc rówieśnicza - panuję 
nad emocjami”, starsi w warsztatach „Stop 
hejtowi i mowie nienawiści”.

O zagrożeniach związanych z ekspery-
mentowaniem z papierosami opowiedział 

pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Oświęcimiu. Nasi 
uczniowie spotkali się także z dietetykiem 
z Natur House, który  przybliżył im problem  
zaburzeń odżywiania i zdrowej diety.

Z kolei przedstawiciele policji starali się 
uświadomić dzieciom i młodzieży, z jakimi 
zagrożeniami mogą się spotkać na co dzień, 
jak reagować w trudnych sytuacjach. Roz-
mawiali na temat bezpieczeństwa, odpo-
wiedzialności za własne zachowanie.

Na lekcjach wychowawczych w każdej 
klasie dyskutowano, jak  radzić sobie ze 
stresem. 

Uczniowie mogli wziąć udział w kon-
kursach plastycznych o tematyce profilak-
tycznej.

W przygotowaniu tygodnia profilaktyki 
współpracowaliśmy z Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Przeciszowie, 
Sanepidem, policją, dietetykiem i specjali-
stami z zakresu resocjalizacji i wychowania. 
Fundusze na realizację naszych działań 
pozyskaliśmy z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Przeciszowie.

MJ, SE

Wszyscy, którzy mieli okazję przy-
być 25 kwietnia do Domu Kultury w 
Przeciszowie, mogli skorzystać z zajęć 
Masterclass i nauczyć się podstaw Zum-
by! Była to niecodzienna możliwość, 
ponieważ trening prowadziła Izabela 
Kin-Janda z Kłodawy koło Gorzowa 
Wielkopolskiego – osobowość świato-
wej sceny Zumby!

Instruktorka jest ZES-Zumba Education 
Specialist, czyli zajmuje się szkoleniem 
wszystkich instruktorów na terenie Polski 
i Europy. To dzięki niej Zumba trafiła 10 lat 
temu do Polski.

I m p r e z a  m o g ł a  m i e ć  m i e j s c e  w 
Przeciszowie dzięki jej organizacji przez 
instruktorkę Angelinę Pawul oraz wsparciu 
finansowemu gminy Przeciszów.

GBP w Przeciszowie

Zumba opanowała Przeciszów

Drużyna starsza, która wywalczyła V miejsce w klasyfikacji ogólnej z opiekunem Małgo-
rzatą Matyją.

Żyję zdrowo - nie ulegam nałogom
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PING-PONGOWE WIEŚCI
28 kwietnia

zUziA WyGRyWA, SylWiA i ŁUCJA W CzOŁOWEJ DziESiąT-
CE, W TRzECiM WTK SKRzATóW W nOWyM TARGU

Podczas rozegranego trzeciego wojewódzkiego turnieju klasy-
fikacyjnego Skrzatów, nasze dziewczynki zagrały bardzo dobre 
zawody. Zuzia Piekarczyk wygrała turniej po raz trzeci. Natomiast 
w czołowej dziesiątce uplasowały się jeszcze Sylwia Piotrowska 
oraz Łucja Noworyta, odpowiednio na 8 i 9 miejscu. Bardzo się 
cieszymy że z turnieju na turniej nasze najmłodsze zawodniczki 
coraz lepiej się prezentują.

18 maja

4 MEDAlE nA MiSTRzOSTWACH WOJEWóDzTWA KADE-
TóW i JUniORóW

Na hali Bronowianki odbyły się Mistrzostwa Województwa Kade-
tów i Juniorów. W zawodach wystartowali Michał Piekarczyk, Kamil 
Wodniak i Zuza Staszczak. W singlu o włos od strefy medalowej byli 
Michał w Kadetach i Zuza w Juniorkach, przegrywając oboje swoje 
gry w stosunku 3:2 i zajmując odpowiednio 7 i 6 miejsce. Kamil 
zakończył tę konkurencję na 13 pozycji. W deblu nasi podopieczni 
zainkasowali dwa medale, Michał i Paweł Kopacki zdobyli srebro, z 
kolei Zuza i Weronika Żydowska brąz. W turnieju gry mieszanej na 
najniższym stopniu podium w kategorii Juniorów uplasowali się 
Zuza i Kamil. Każdy z naszych reprezentantów wyjechał z medalem 
na szyi. Mały niedosyt w postaci chociaż jednego medalu w singlu 
pozostaje, ale cóż taki jest sport. Ktoś musi przegrać, by ktoś mógł 
wygrać. Cała trójka po raz kolejny zapisuje się w historii klubu, 
przywożąc kolejne już medale mistrzostw województwa.

26 maja

OWOCny WEEKEnD - KOlEJnE MEDAlE nASzyCH MŁO-
DyCH TEniSiSTEK

Zaczynając od początku, w piątek zagraliśmy przedostatni 
mecz ligowy w drugiej lidze kobiet, wygrywając pewnie z drużyną 
Szczytnik, co dało nam awans na 4 miejsce w tabeli. Sobota upłynę-
ła pod znakiem turniej z okazji Dnia Dziecka w Choczni. Tam nasze 
młode tenisistki zdobyły sześć medali w różnych kategoriach. Były 
to: Sylwia Piotrowska (1 m w kat), Łucja Noworyta (2 m w kat), Julia 
Kozak (1 m w kat), Zosia Noworyta (2 m w kat), Patrycja Jurecka (3 
m w kat), Zuza Piekarczyk (1 m w kat). Niedziela to już Mistrzostwa 
Województwa Żaków w Waksmundzie i bardzo dobry występ Zuzy 
Piekarczyk, która zdobyła brązowy medal w singlu oraz złoty w 
deblu z koleżanką że Skawiny - Zuzą Bezak.

2 czerwca

liGA zAKOńCzOnA - GARść STATySTyK i PODSUMOWAniE

W ostatni weekend zakończyliśmy rozgrywki ligowe w sezonie 
2018/2019. IV-ligowa drużyna męska z dorobkiem 13 punktów (6 
zwycięstw, 1 remis i 8 porażek) uplasowała się dokładnie w połowie 
stawki zajmując 6 miejsce. Najlepszymi zawodnikami byli Michał 
Piekarczyk i Krzysiek Wójcik, którzy zanotowali 60% skuteczności. 
Nie wiele mniej zanotował na swoim koncie Grzesiek Moskała 55%, 
natomiast Kamil Wodniak zakończył ligę z wynikiem na poziomie 
43% a Czarek Krupa z 38 %.

Mówiąc krótko, na pewno ten sezon zagraliśmy słabiej, ale biorąc 
pod uwagę fakt że trenowaliśmy bardzo mało - można ten rezultat 
uznać za dobry.

Druga liga kobiet. Z dorobkiem, 4 zwycięstw, jednego remisu 
i 4 porażek drużyna żeńska ukończyła rozgrywki na 5 pozycji. 
Najlepszą zawodniczką w szeregach piotrowiczanek okazała się 
Karolina Januś, notująca przy swoim nazwisku 75% skuteczność. 
Zuza Staszczak notuje 56% zwycięstw, Zuzia Piekarczyk 30% a 
Weronika Januś 25%. Reasumując, zajęliśmy miejsce adekwatne 
do naszej dyspozycji. Co mogliśmy wygrać wygraliśmy, czego nie 
mogliśmy - przegraliśmy.

Krzysztof Żebro

Drużyna drugiej ligi kobiet od lewej: Karolina Januś, Zuzia Piekar-
czyk, Zuzanna Staszczak, Weronika Januś.

Na podium zakończyli rozgrywki o mistrzostwo III ligi 
Okręgowej Trampkarzy, młodzi piłkarze lKS Piotrowice 
oraz Przeciszovii Przeciszów. Po doskonałym sezonie zajęli 
odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Rozgrywki, natomiast 
wygrało lKS Rajsko.

Drużyna z Rajska w tym sezonie była poza zasięgiem. Tym 
samym zespoły z naszej gminy musiały zadowolić się walką o 
drugie i trzecie miejsce. Warto jednak zaznaczyć, że triumfatorzy 

w tegorocznych rozgrywkach stracili tylko dwa punkty i wydarzyło 
się to w starciu z Przeciszovią.

O drugim miejscu zadecydowały jednak derby gminy Przeciszów. 
Z tego pojedynku obronną ręką wyszli zawodnicy z Piotrowic, 
którzy w meczu wyjazdowym pokonali swoich rówieśników z 
Przeciszowa 5:2. Trzeba jednak wspomnieć, że ten mecz od samego 
początku, nie układał się po myśli gości, którzy dopiero w drugiej 
połowie, przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Bartłomiej B. Kasperczyk

Trampkarze na 
podium
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I Turniej Szachowy w Dolinie Karpia 
odbył się 6 kwietnia w Domu ludo-
wym w lesie. Patronat honorowy nad 
tym wydarzeniem objął wójt gminy 
Przeciszów Tomasz Kosowski. Ogółem 
w szachowych rozgrywkach wzięło 
udział 72 uczestników, którzy roze-
grali 7 rund w systemie szwajcarskim. 
Sędzią głównym turnieju był Martin 
Surman.

Turniej podzielono na trzy grupy wie-
kowe, tj.:

Grupa A - do 10 roku życia (34 •	
zawodników)

Grupa B - do 16 roku życia (26 zawod-•	
ników)

Grupa C - powyżej 16 roku życia (12 •	
zawodników).

Turniej odbył się w miłej atmosferze, a 
miejsce rozgrywek wybrano nie bez przy-
czyny – Las. Roztaczał się on wokół uczest-
ników i działał kojąco na skołatane nerwy 
przed powrotem do szachownicy. 

Na podium w poszczególnych grupach 
uplasowali się:

W GRUPIE A DO 10 lAT:

I miejsce zajął Paweł Szkodny,

II miejsce zajął Jakub Kantyka,

III miejsce zajęła Julia Sroczyńska. 

W GRUPIE B DO lAT 16:

I miejsce wywalczył Maciej Daszkiewicz,

II miejsce zajął Jakub Sroczyński,

III miejsce zajął Benedykt Paluch.

W GRUPIE c OTWARTEJ:

I miejsce zajął Tomasz Kantyka,

II miejsce zajął Sławomir Ciuba,

III miejsce zajął Mariusz Makuch.

NAGRODę SPEcJAlNą WóJTA GMINy 
PRZEcISZóW ZDOByŁ Paweł Szkodny.

Na uczestników oraz opiekunów dzieci 
czekał słodki poczęstunek oraz bigos 
przygotowany przez Stowarzyszenie Klub 
Seniora z Przeciszowa.

Organizatorzy dziękują za wsparcie 
tego wydarzenia.

Dziękujemy wójtowi gminy Przeciszów 
- Tomaszowi Kosowskiemu, sołtysowi 

wsi Las - Krzysztofowi Gałuszce oraz 
Radzie Sołeckiej Wsi Las, sołtysowi wsi 
Przeciszów - Władysławowi Kozubowi. 
Osobne podziękowania kierujemy do:

B a n k u  S p ó ł d z i e l c z y  w  Z a t o r z e , 
Profil - Plast z Przeciszowa, Instalbis 
z Przeciszowa, Bud-Max z Przeciszo-

Rywalizowali na 
szachownicy

wia, Delikatesy Lucyna Szklarska z 
Przeciszowa, CBMZ z Oświęcimia, Art-
Grawer z Oświęcimia, Wojciech Płonka z 
Gierałtowiczek, Stowarzyszenie Dolina 
Karpia z Zatora, piekarnia Maja ze Spyt-
kowic.

Łukasz Fuczek

W sobotę 10 czerwca w hali wido-
wiskowo-sportowej w Inowrocławiu 
odbyły się Mistrzostwa Polski w Sztu-
kach Walki, których organizatorem 
była Międzynarodowa Federacja Sztuk 
Walki – IMAF Polska. Nasi młodzi 
zawodnicy odnieśli wielkie zwycięstwo 
wywalczyli dwa złote, dwa srebrne i 
jeden brązowy medal. Gratulujemy!!!

Udział w mistrzostwach wzięło prawie 
250 zawodników z 26 klubów/sekcji pocho-
dzących z różnych stron Polski. Rywalizacja 
toczyła się w konkurencjach Kenjutsu, Ju 
Jitsu, Karate, Kickboxing i Kobudo.

Kobudo Kata to konkurencja, w której 
zmagali się Zuzia, Szymon, Julia, Iga i Mał-
gorzata. Zawodnicy od kilku lat trenują w 
Oświęcimskim Stowarzyszeniu Japońskich 

Sztuk Walki pod okien shihana Przemysła-
wa Wiśniewskiego. Ciężka praca na trenin-
gach przekłada się na sukcesy młodych 
budoka.

W SOWIcH KATEGORIAcH NA 
PODIUM STANęlI:

zuzanna Michałek - złoto

Julia Tomaszek – złoto

Szymon Wójcik – srebro

Małgorzata Łabaj - srebro

iga Grabecka - brąz  n

Wielkie zwycięstwo
w sztukach walki

Był to pierwszy turniej szachowy w naszej gminie, który pokazał jak wielkie jest zaintere-
sowanie tym sportem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
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Wyniki:

Po raz drugi z rzędu piotrowiczanie 
udowodnili, że mają patent na rundę 
wiosenną. Podobnie jak w ubiegłym 
sezonie, po fantastycznym finiszu 
zapewnili sobie w rundzie rewanżowej 
A–klasowy byt.

Jeszcze zimą trener Jarosław Chowaniec, 
chciał zrezygnować z prowadzenia klubu 
w Piotrowicach. Po długich konsultacjach 
z zarządem, podjął decyzję o pozostaniu 
i podjęciu „rękawicy” walki o utrzymanie. 
Jak się okazało z perspektywy czasu była to 
słuszna decyzja, zaś piotrowiczanie zaczęli 
przypominać zespół z wiosny ubiegłego 
roku.

Pierwsze dwa mecze dały naszym kibi-
com duże nadzieje. Co prawda „pierwsza 
jaskółka wiosny nie czyni”, jednak remis 
z faworyzowanym Hejnałem, był już spo-
rym wyczynem. W kolejnych spotkaniach 
piotrowiczanie dostarczali jeszcze punkty 
faworytom ligi, jednak porażki z takimi eki-
pami jak Górnik czy Strumień nie przynosiły 
wstydu. Wszystko zmieniło się podczas 
„derbowej” konfrontacji z Przeciszovią. Po 
pierwszej połowie prowadzili faworyzo-
wani goście 1:0. Druga odsłona przyniosła 
niespodziewany zwrot akcji. Najpierw w 66 
minucie Marcin Krawczyk wyrównał stan 
rywalizacji na 1:1, a 10 minut później Adrian 

Dziuga pogrążył własny zespół, kierując 
futbolówkę do bramki strzeżonej przez 
Dawida Michałka.

W kolejnych meczach było już tylko 
lepiej. Podopieczni Jarosława Chowańca - 
nie licząc porażki z Solavią – odprawili kolej-
no z kwitkiem, Sołę Łęki oraz Zgodę Malec. 
Na koniec nasz zespół zremisował jeszcze, 
ze zdegradowanym już wcześniej LKS-em 
Bulowice 2:2. Ostatecznie na zakończenie 
sezonu znaleźliśmy się na 9. miejscu. W 22 
spotkaniach zgromadziliśmy 19 punktów, 
z czego 14 zdobyliśmy wiosną.

Bartłomiej B. Kasperczyk

Wiosna dla Piotrowic!

Hejnał Kęty – LKS Piotrowice 1:1 (1:0)

Samek 31 – Rogalski 63

LKS Piotrowice - LKS Bobrek 2:1 (2:1)

Rogalski 17, Żmuda 41  – Ławczys 2

LKS Gorzów – LKS Piotrowice 5:0 (2:0)

Ząbek 4, Majcherek 36, 73, Bodziony 70, 
Migdał 80,

LKS Piotrowice – Strumień Polanka W. 0:2 (0:2)

Juras 3, Boba 29, Romanek 53,

Górnik Brzeszcze– LKS Piotrowice 7:0 (3:0)

Piwowar 12, Czerwik 24, Czul 40, Kopta 60, 
Widuch 62, 83, Żmudka 78

Orzeł Witkowice – LKS Piotrowice 3:1 (1:1)

Jasiński 3, 79, Walus 49 –  Krawczyk 28

LKS Piotrowice - Przeciszovia Przeciszów 
2:1 (0:1)

Krawczyk 66, (sam. Dziuga) 76 – Ł.Michałek 17

Solavia Grojec – LKS Piotrowice 2:1 (1:0)

Płaczek 42, 67 – Krawczyk 90+4

LKS Piotrowice -  Soła Łęki 3:2 (1:2)

Krawczyk 10, Figura 62, Piotr Frączek 75 – 
Adamczyk 29, Amrozi 38

Zgoda Malec – LKS Piotrowice 1:3 (0:3)

P.Dudzic 88 – Paweł Frączek 17, Krawczyk 
19, Żmuda 40

LKS Piotrowice -  LKS Bulowice 2:2 (1:0)

Żmuda 30, Merta 75 – Kołaczek 73, Wyso-
gląd 84

Przed sezonem liczono, że przeci-
szowianie będą walczyć o pierwszą 
czwórkę. Tymczasem podopieczni 
Krzysztofa Barcika, zakończyli sezon 
na 8. miejscu.

To nie był dobry sezon w wykonaniu 
Przeciszovii. Choć jeszcze przed sezonem 
liczono, że nasz zespół będzie wstanie 
nawiązać walkę z najlepszymi, to rywa-
lizacja na boisku pozbawiła nas złudzeń. 
26 punktów i ujemny bilans bramkowy, 
pozwoliły nam zakończyć rozgrywki na 8. 
pozycji.  To podobny wynik do tego sprzed 
trzech lat. Tyle, że wówczas zdobyliśmy o 1 
punkt więcej.

Początek rundy rewanżowej, nie zapo-
wiadał takiego rozwoju sytuacji. Zwycię-
stwa przeplatane remisami oraz urwane 
punkty liderowi, pozwalały z optymizmem 
spoglądać na przyszłość. Niestety majowa 
seria porażek, w tym ta najbardziej bolesna 
z LKS Piotrowice, spowodowała, że czołów-
ka oświęcimskiej Klasy A uciekła naszym 
zawodnikom.

Niestety, ten sezon tylko potwierdził to, o 

czym mówiło się od dawna. Nie da się wal-
czyć w każdym sezonie o czołowe lokaty 
bez zaplecza juniorskiego. Krótka ławka, 
kartki, kontuzje. Te wszystkie elementy 
wpływają na stabilność drużyny. Co prawda 
proces odbudowy grup młodzieżowych 

Przeciszovii już się rozpoczął, tyle że on 
musi potrwać. Zalążkiem przyszłej druży-
ny juniorów mają być obecni trampkarze, 
którzy swoje rozgrywki w tym sezonie 
zakończyli na trzecim miejscu.

Bartłomiej B. Kasperczyk

To nie był udany sezon

Wyniki:

Tabela – Klasa A   2018/2019

1. LKS Gorzów   22  55  73-22

2. Hejnał Kęty   22  53  62-19

3. Górnik Brzeszcze  22  43  56-27

4. Soła Łęki   22  39  68-38

5. Zgoda Malec   22  34  67-55

6. Strumień Polanka Wielka 22  32  54-45

7. Orzeł Witkowice  22  28  50-52

8. Przeciszovia Przeciszów 22  26  37-42

9. lKS Piotrowice  22  19  33-69

10. Solavia Grojec  22  17  34-78

11. LKS Bobrek   22  17  47-72

12. LKS Bulowice  22  12  22-84
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Prawo na co dzień

KRONIKA POLICYJNA

coraz częściej zdarza się, że spad-
kobiercy dowiadują się o zadłużeniu 
dopiero po przyjęciu spadku. Jeżeli 
masz podejrzenie, że zadłużenie spad-
kodawcy może przekraczać wysokość 
jego majątku i twoje możliwości finan-
sowe trzeba się odpowiednio zabez-
pieczyć.

Może zdarzyć się taka sytuacja, że naj-
bliższa rodzina odrzuci spadek. Wówczas 
spadek wraz z długami przechodzi na 
dalszą rodzinę, która może nie wiedzieć 
o zadłużeniu. Wtedy po przyjęciu spadku 
w sytuacji, gdy spadkodawca nie będzie 
miał majątku lub majątek będzie mniejszy 
niż zadłużenie spadkobiorca będzie musiał 
pokryć zadłużenie z własnego majątku.

Dlatego od momentu, w którym dowie-
działeś się o śmierci spadkodawcy, masz 
6 miesięcy na złożenie oświadczenia o 
zrzeczeniu się praw do spadku. Można to 
zrobić przed notariuszem lub przed sądem 

cywilnym. Wówczas zostaniesz wykluczony 
z postępowania spadkowego. Czyli jeżeli 
miałbyś dziedziczyć przykładowo po mat-
ce, ale zrzekniesz się prawa do spadku z 
długiem, to w następnej kolejności dziedzi-
czyć będą twoje dzieci, które też powinny 
się zrzec spadku itd.

Kto dziedziczy bez testamentu?

Zgodnie z prawem prawo dziedziczenia 
spadku bez testamentu posiadają: współ-
małżonek oraz dzieci, wnuki, rodzice, 
rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziad-
kowie, pasierbowie, na koniec gmina lub 
Skarb Państwa.

Jak sprawdzić, czy zmarły miał długi?

W zasadzie przed podjęciem decyzji o 
przyjęciu lub odrzuceniu spadku zawsze 
warto zajrzeć w każdy zakamarek domu 
zmarłego, do szafek barków, gdzie można 
znaleźć umowy pożyczek, kredytów, fak-
tury, wezwania do zapłaty ponaglenia firm 

windykacyjnych, a kluczową sprawą jest 
zajrzenie do ksiąg wieczystych. Są jawne. 
Miejmy to na uwadze, żeby jakiś daleki 
krewny nie zrobił nam „niespodzianki”.

oprac. Janek Kajdas

JAK NIE ODZIEDZIcZyć DŁUGóW?

Spadek z pułapką

3 kwietnia - Komisariat Policji w Zatorze 
został powiadomiony, iż w Przeciszowie 
na ul. Długiej doszło do kradzieży torby z 
zawartością laptopa, telefonu komórkowe-
go i dokumentów. Ustalono, iż pokrzyw-
dzony to mieszkaniec powiatu chrzanow-
skiego, który przez zapomnienie pozosta-
wił poprzedniego dnia późnym wieczorem 
torbę w miejscu, gdzie zaparkował swój 
samochód. W godzinach porannych wrócił 
na miejsce, ale torby już nie było. Policjanci 
z zatorskiego komisariatu po uzyskaniu 
informacji o zdarzeniu podjęli natych-
miast działania, w wyniku których po kilku 
godzinach na terenie jednej z miejscowości 
powiatu oświęcimskiego ustalili sprawcę 
czynu, którym okazał się obywatel Ukrainy, 
przebywający czasowo w Polsce. Podejrza-
nego zatrzymano, po czym przedstawiono 
mu zarzut kradzieży. Skradzione mienie 
odzyskano w całości i w tym samym dniu 
zwrócono prawowitemu właścicielowi.

11 kwietnia – wszczęto dochodzenie w 
sprawie oszustwa na szkodę mieszkanki 
gminy Przeciszów, która na portalu OLX za 
kwotę 150 zł zamówiła towar, wpłacając 

oferentowi pieniądze. Mimo to zamówiony 
towar nie dotarł, a kupującej nie zwrócono 
pieniędzy. W tej sprawie w dalszym ciągu 
trwają czynności, mające na celu ustalenie 
tożsamości sprawcy.

Policja przypomina o dokonywaniu 
przemyślanych zakupów w różnego 
rodzaju serwisach bądź sklepach inter-
netowych i jak najdokładniejszym spraw-
dzaniu sprzedających.

17 i 27 kwietnia - w Komisariacie Policji 
w Zatorze wszczęto kolejne postępowania 
karne z art. 209 § 1a Kodeksu karnego, doty-
czące uchylania się od zobowiązań alimen-
tacyjnych na małoletnie dzieci, zamieszkałe  
na terenie gminy Przeciszów. Policja przy-
pomina, iż nieuzasadnione i celowe uchyla-
nie się od zobowiązań alimentacyjnych jest 
przestępstwem zagrożonym do dwóch lat 
pozbawienia wolności. 

27 kwietnia – w Przeciszowie na ul. Kra-
kowskiej zatrzymano mieszkańca gminy 
Przeciszów, który kierował samochodem 
osobowym, znajdując się w stanie nietrzeź-
wości (ok. 1,2 promila alkoholu w wydy-

chanym powietrzu). W sprawie wszczęto 
dochodzenie o przestępstwo z art. 178a § 
1 Kodeksu karnego.

4 maja  – do groźnego inc ydentu 
doszło na terenie boiska sportowego w 
Przeciszowie, gdzie w trakcie meczu zawod-
nik jednej z drużyn uderzył kibica drużyny 
przeciwnej, w wyniku czego pokrzywdzony 
doznał złamania kości nosowych. W sprawie 
wszczęto dochodzenie o przestępstwo z 
art. 157 § 1 Kodeksu karnego, po czym na 
podstawie zebranego materiału ustalono 
sprawcę czynu, któremu przedstawiono już 
zarzut popełnienia przestępstwa.

5 maja – podczas interwencji domowej 
nietrzeźwy mieszkaniec Przeciszowa znie-
ważył interweniujących policjantów. Za 
swój czyn sprawca odpowie przed sądem 
z art. 226 § 1 kodeksu karnego.

11 czerwca – w Komisariacie Policji w 
Zatorze przyjęto zawiadomienie o prze-
stępstwie znęcania się nad rodziną przez 
mieszkańca gminy Przeciszów. Wskazywa-
ny sprawca był już w przeszłości karany za 
ten sam czyn. W ramach dochodzenia poli-
cjanci sprawdzą, czy i tym razem doszło do 
popełnienia przestępstwa i w razie potwier-
dzenia okoliczności wskazywanych przez 
pokrzywdzonych, przedstawią sprawcy 
zarzut i skierują sprawę do sądu.

KomPol
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ODESZLI OD NAS...
marzec

1. Zofia Bratek, żyła 93 lata  Przeciszów

kwiecień

1. Zofia Całus, żyła 75 lat  Przeciszów

2. Maria Wójcik, żyła 80 lat  Przeciszów

3. Albin Młynarczyk, żył 79 lat Piotrowice

maj

1. Andrzej Kuwik, żył 68 lat  Przeciszów

2. Jan Figura, żył 58 lat  Piotrowice

3. Mariusz Zając, żył 50 lat  Przeciszów

czerwiec

1. Stanisław Krystian, żył 71 lat Piotrowice

2. Stanisław Kozak, żył 63 lata Piotrowice

3. Janina Skrobacz, żyła 87 lat Las 

4. Zofia Kobylańska, żyła 84 lata Przeciszów
Pierwsza noc w OSP w Piotrowicach odbyła się z 11 na 12 

maja. Wzięli w niej udział młodzi strażacy z naszej gminy.

Impreza rozpoczęła się o godz. 19:00. Opiekun MDP Tomasz 
Hałatek oraz druh Przemysław Nowak rozpoczęli szkolenie z pierw-
szej pomocy. Dzięki uprzejmości szkoły w Piotrowicach mogliśmy 
poćwiczyć resuscytację na fantomach. Po ponad godzinnym 
wykładzie był czas na zjedzenie pizzy! Ten czas umilał nam pokaz 
filmów.

Aż tu nagle wybiła godzina 22.30 i ALARM! Rozpoczęliśmy 
podchody. Podzieliliśmy się na trzy grupy. Każda grupa miała 
inne zadania, ale cel był ten sam - dotrzeć jak najszybciej do mety. 
Wszystkie drużyny otrzymały drobne upominki oraz dyplomy. 

Następnie wróciliśmy na salę i dalej oglądaliśmy filmy - jednak 
nie wszyscy, ponieważ niektórzy z nas już smacznie spali. Jednak 
nasze starsze koleżanki zachęciły nas do wspólnych tańców, wszy-
scy świetnie się bawili!

O godz. 1:00 znów ALARM! Tym razem starsi druhowie byli 
bardzo poważni! Nikt nie wiedział o co chodzi. Opiekun MDP 
zaprowadził wszystkich do garażu. Tam każdemu przydzielono 
hełm. Następnie dowiedzieliśmy się, że uczestniczymy w symulacji 
wypadku samochodowego! Dzięki wcześniejszym szkoleniom 
wiedzieliśmy co robić. 

Okazało się, że zderzyły się dwa samochody, w których są 
poszkodowane osoby. Drużyna MDP została podzielona na dwie 
grupy. Pierwsza udzielała pierwszej pomocy osobom w autach, a 
druga grupa rozwijała linie gaśnicze. W całej akcji pomagali nam 
nasi starsi druhowie. Przez dokładną praktykę wiele się nauczy-
liśmy. 

Po akcji był czas na odpoczynek! Szybko wróciła nam spora 
dawka energia, więc opiekun zabrał wszystkich o godz. 3.00 na 
jogging. Był także czas na gry zespołowe; zagraliśmy m.in. w 
puszkę Pandory. Zmęczeni wróciliśmy pod kocyki. Większość po 
chwili zapadła w głęboki sen, ale tylko do godz. 5.30, gdyż o tej 
porze była POBUDKA.

Starsze dziewczęta zachęcały wszystkich z dużą dawką energii 
do porannego treningu, ale mało osób miało siłę wstać!

O godzinie 7.00 było pożegnanie i udaliśmy się do domów!

Wszystkim druhom oraz szkole w Piotrowicach dziękujemy za 
pomoc i współpracę w przygotowaniu tej niezapomnianej nocy!

Noc w straży

Po bardzo ciężkim i długim boju uczennica klasy Vb 
Katarzyna Hałat ze szkoły w Piotrowicach zajęła I miejsce 
w powiecie oświęcimskim w Konkursie czytelniczym Nasze 
lektury, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kul-
tury w Oświęcimiu. Podczas gali finałowej w Oświęcimiu, 
która odbyła się 18 czerwca zwyciężczyni odebrała swoją 
nagrodę.

Zmagania trwały osiem miesięcy, gdyż konkurs miał charakter 
cykliczny i składał się z siedmiu etapów (od października 2018 do 
maja 2019). Uczestnicy mogli wziąć udział w jednym, w kilku lub 
we wszystkich częściach. Tematem kolejnych etapów była szcze-
gółowo sprawdzana znajomość książek i informacji o ich autorach. 
Była to dziewiąta edycja konkursu.

Uczennica naszej szkoły pokonała 76 konkurentów z 13 szkół 
powiatu oświęcimskiego (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętach, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Kętach, Szkoła Podstawowa nr 5 w Oświęcimiu, 
Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu, Szkoła Podstawowa w 
Porębie Wielkiej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeciszowie, Szkoła 
Podstawowa w Rajsku, Samorządowy Zespół Szkół w Chełmku, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Głębowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 
w Osieku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej).

Katarzyna Hałat została czterokrotnie zwycięzcą etapu, a także 
zwycięzcą całego konkursu, uzyskując najwyższą sumę punktów 
wśród wszystkich uczestników. Jest żywym przykładem na to, że 
talent poparty systematyczną pracą przynosi efekty!

Estera Mirosławska-Bąk

Zwycięstwo 
na konkursie 
czytelniczym
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Festyn rodzinny w Piotrowicach


