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Przeciszowie
Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każ-

dego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. W 
okazałych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych, 
kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, 
ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim mozolna 
praca i codzienna troska mieszkańców wsi oraz ich głębokie 
przywiązanie do narodowej tradycji.

Mszę św. dziękczynną w podziękowaniu za zebrane plony odpra-
wiono w kościele parafialnym w Przeciszowie. Oficjalne uroczysto-
ści miały miejsce na placu, w pobliżu stadionu LKS Przeciszovia.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Przeciszowie wręczyły 
wieniec i chleb dożynkowy Angelice i Pawłowi Całus, gospo-
darzom tegorocznych dożynek. Chleby otrzymali również wójt 
gminy Przeciszów Tomasz Kosowski, przewodniczący Rady Gminy 
Przeciszów Marek Trzaska, sołtys sołectwa Przeciszów Władysław 
Kozub, sołtys sołectwa Las Krzysztof Gałuszka, wicewojewoda 
Małopolski Zbigniew Starzec oraz wiceprzewodnicząca sejmiku 
województwa małopolskiego Iwona Gibas.

Po części obrzędowej głos zabrali wójt naszej gminy i wice-
wojewoda, którzy podziękowali rolnikom za ich ciężką, ale jakże 
potrzebną pracę.

- Dożynki odbyły się, jak co roku w dwóch sołectwach. Nasz teren nie 
został dotknięty suszą i te plony są przyzwoite, na dobrym poziomie 
oraz jakości. Ceny są niższe niż w ubiegłym roku. Podsumowując rok 
po zbiorze plonów uważam, że nie wygląda on źle, a całkiem dobrze 
– komentuje wójt Tomasz Kosowski.

Następnie rozpoczęła się część artystyczna podczas, której 
wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 1 w Przeciszowie, zespół śpiewa-
czy Same Swoje, Zespół Pieśni i Tańca Bratkowie z Monowic oraz 
Zespół Pieśni i Tańca Kotlina z Osieka. Na zakończenie Angelina 
Pasternak licencjonowana instruktorka przeprowadziła zajęcia 
pokazowe Zumba Fitness dla dorosłych i dzieci.

Podczas dożynek w budynku LKS Przeciszovia odbył się wernisaż 
wystawy prac malarskich Zdzisława Połącarza.

Po części artystycznej rozpoczęła się zabawa taneczna z zespo-
łem Lepsi.

Podczas imprezy dzieci mogły pomalować bezpłatnie buzie i 
otrzymać skręcany balonik, zrobić sobie zdjęcie z klaunem. Artyści 
malarze, którzy przyjechali na plener malarski do gminy Przeciszów 
wykonywali portrety zarówno małym jak i dużym modelom. Moż-
na też było odwiedzić stoiska z rękodziełem z terenu Doliny Karpia 
oraz z gadżetami Klubu Sportowego LKS Przeciszovia.

PoDziękoWania
W imieniu organizatorów dziękujemy sponsorom i 

wszystkim, którzy pomagali przy organizacji dożynek w 
Przeciszowie: gospodarz dożynek – Angelika i Paweł Całus, 
Piekarnia Cukiernia Maja Tomasz i Kazimierz Stańczyk ze 
Spytkowic, Piekarnia Jolanta Hajduk, Magdalena Hajdu-
k-Jurczyk z Przeciszowa, pracownicy Gminnego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji, sołtys sołectwa Przeciszowa 
Władysław Kozub, sołtys sołectwa Las Krzysztof Gałuszka, 
Zespół Same Swoje z Przeciszowa, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Przeciszowie, Samorządowe Przedszkole nr 1 w 
Przeciszowie, Zespół Pieśni i Tańca Bratkowie, Zespół Pie-
śni i Tańca Kotlina, uczestniczki Zumba Fitness i trenerka 
Angelina Pasternak, Zarząd LKS Przeciszovia wraz z preze-
sem Wojciechem Maca, Halina i Andrzej Stokłosa, Bogdan 
Tokarz, Jerzy Michałek, Andrzej Michałek, Leszek Rzońca, 
Emil Stokłosa, Jan Kajdas,  Józef Król, Sylwester Kościelnik, 
Władysław Beś, Marian Makoś, Jacek Tobiczyk, Maria Wil-
czak, Władysława Cygan, Łukasz Całus, Anna Kot, Teresa 
Gałuszka, Sławomira Gaudyn, Zofia Szlachetka, Danuta 
Koryczan, Danuta Kucharczyk, pracownicy Urzędu Gminy 
w Przeciszowie Bogdan Bartuś, Andrzej Szatan oraz Leszek 
Łuniewski, Piotr Kosek, Michał Milowski, Anna Wanat wszyst-
kim, którzy przyczynili się do organizacji dożynek.
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Gminne inwestycje

Dzięki inicjatywie podjętej przez 
władze naszej gminy, dwie ważne, 
planowane do realizacji inwestycje 
drogowe otrzymały dofinansowanie 
w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych. o podjętej decyzji poinformował 
Małopolski Urząd Wojewódzki w kra-
kowie. Wśród traktów zakwalifikowa-
nych do przebudowy znalazła się droga 
powiatowa na odcinku składającym się 
z ulic Podlesie i Leśna (od wjazdu na Dk 
44, aż do granicy z Dworami ii). inny 
odcinek przeznczony do gruntownego 
remontu obejmuje  ulicę Długą. 

W ramach funduszu zakwalifikowano do 
dofinansowania przebudowę drogi powia-
towej, składającej się z dwóch ulic Podlesie 
i Leśnej w Przeciszowie. Jest to odcinek o 
długości aż 4 km 400 m. Z uwagi na wiel-
kość inwestycji, zadanie podzielono na trzy 
etapy, które będą realizowane w kolejnych 
latach. To ważne, drogowe przedsięwzięcie 
rozpocznie się już w tym roku, jednak na 
2019 przewidziano jedynie prace przygoto-
wawcze na sumę 400 tys. zł, które pokryje 
powiat oświęcimski. W efekcie niemal 
całość inwestycji zostanie zrealizowana w 
dwóch kolejnych latach.

Koszt zadania oszacowano na 17,5 mln 
zł. Środki na pokrycie połowy wydat-
ków zapewniają władze województwa w 
ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Reszta, czyli 50 proc. kosztów inwestycji 
pokryje solidarnie, czyli po połowie z 
budżetu powiat i nasza gmina.

Pierwotny podział kolejnych etapów 
zadania do realizacji jest dla naszej gminy 
problematyczny.

- Chcemy zmienić kolejność wykonywanych 
etapów zadania. Ma to bezpośredni związek 
z koniecznością poniesienia dodatkowych 
kosztów przez naszą gminę. Mam na myśli 
wymianę odcinka wodociągu wzdłuż ulicy 
Podlesie. To obciążenie finansowe wyniesie 
700 tys. zł, a nie jesteśmy teraz na nie przygo-
towani. Chcemy pierwszy etap rozpocząć od 
przebudowy odcinka od granicy Przeciszowa 
z Dworami II do mostu na kanale. Kolejny etap 
będzie wiódł od ulicy Leśnej wzdłuż mostu na 
kanale do szkoły. Następna część zadania, 
zaplanowana na 2021 poprowadzi od ul. 
Sosnowej do wjazdu na DK 44 – tłumaczy 
wójt Tomasz Kosowski.

To zadanie obok kanalizacji będzie w 

najbliższych latach sporym obciążeniem 
finansowym dla gminy Przeciszów.

- Środki na to zdanie są zagwarantowane 
przez fundusz, ale my musimy zadbać o to, 
aby w naszym budżecie na 2020 rok znalazły 
się dodatkowo ponad trzy mln zł, a w 2021 
niespełna 1,5 mln zł. Prócz tego musimy 
postarać się o kolejne 700 tys. zł na wymianę 
odcinka wodociągu. Dodatkowo będziemy 
realizować inną inwestycję drogową, zakwa-
lifikowaną przez fundusz do dofinansowania. 
A to będzie kolejny koszt w wysokości 400 tys. 
zł. Finansowanie tych inwestycji drogowych 
plus kanalizacja może być problemem dla 
gminy i nie lada wyzwaniem. Jednak mimo 
wszystko myślę, że jest to szansa dla nas i rada 
podejdzie ze zrozumieniem do tego zagadnie-
nia - akcentuje wójt Przeciszowa.

Ta powiatowa droga jest w złym sta-
nie technicznym, do czego przyczyniła 
się odbudowa wałów wiślanych. Ciężki 
sprzęt, który poruszał się nią codziennie, 
dokonał sporych zniszczeń. Na odcinku 
od Dworów II do szkoły przy ulicy Podlesie 
zaplanowano całkowitą przebudowę drogi 
wraz budową po jednej stronie chodnika 
(pieszo-rowerowego).

- Mieszkańcy naszej gminy oczekują tej 
inwestycji, a my nie wiemy jak długo będzie 
istniał fundusz. Ponadto ta droga jest trakto-

wana jako połączenie alternatywne z DK 44, 
co ma niebagatelne znaczenie z uwagi na 
wzmożony na niej ruch, głównie z uwagi na 
turystów. Przede wszystkim droga musi być 
bezpieczna i taką już niebawem się stanie – 
zapewnia wójt Przeciszowa.

Inna droga, tym razem gminna, którą 
Funduszu Dróg Samorządowych zakwa-
lifikował do przebudowy, to ulica Długa 
w Przeciszowie, a właściwie jej odcinek o 
długości ok. 700 mb.

- Mieliśmy obawy, czy w ogóle składać 
wniosek, ponieważ kiedyś nie uzyskała ona 
akceptacji władz wojewódzkich podczas 
oceny. Trochę ryzykowaliśmy, ale się udało. 
Co ciekawe otrzymaliśmy dofinansowanie 
do przebudowy w wysokości aż 80 proc., czyli 
z 2 mln zł ogólnych kosztów gmina będzie 
musiała wyłożyć z budżetu ok. 400 tys. zł, 
resztę pokryje fundusz, czyli 1 mln 633 tys. 
zł. Jest to ostatni etap remontowanej od lat 
drogi. Ten jej fragment łączy się bezpośrednio 
z ul. Wspólną, leżącą już w gminie Polanka 
Wielka - zaznacza włodarz naszej gminy.

To zadanie inwestycyjne dotyczy prze-
budowy drogi wraz z budową chodnika 
i kanalizacji deszczowej. Ma potrwać od 
września tego roku do sierpnia 2020 roku.

Ryszard Tabaka

Dwie drogi do remontu

Tak wygląda ulica Podlesie w Przeciszowie. Dzięki podjętym staraniom przez naszą gmi-
nę będzie ona gruntownie wyremontowana, podobnie jak ulica Leśna.
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- Jako gospodarz gminy wraz z właścicie-
lami parku rozrywki miałem okazję otworzyć 
Smoczy Gród oraz największy na świecie 
drewniany coaster Zadra. Te obiekty znajdują 
się na terenie gminy Przeciszów, po drugiej 
stronie ulicy Granicznej. Ich lokalizacja ma 
dla nas olbrzymie znaczenie i niesie z sobą 
korzyści, które będą odczuwalne w przyszło-
ści – zaznacza wójt Tomasz Kosowski.

Zadowolenie może budzić fakt, iż najważ-
niejsze w kraju przedsięwzięcie z dziedziny 
rozrywki rodzinnej będzie się rozrastać i 
rozwijać właśnie na terenie naszej gminy.

- W tej chwili inwestor zwrócił się do nas z 
wnioskiem o budowę kolejnych dwóch modu-
łów, które będą zwrócone w stronę Łowiczek 
i położone wzdłuż ulicy Granicznej. Póki co 
jeszcze dokładnie nie wiemy, co będzie się 
znajdować na tym terenie, ale jeden z modu-
łów przewiduje prawdopodobnie rozrywkę 
i rekreację w wodzie. Ogółem po zrealizo-
wanych zadaniach Energylandia zajmie po 
naszej stronie obszar ok. 16 ha. Jednak cały 
przeznczony teren gminy Przeciszów pod 
zabudowę parku wynosi na chwilę obecną 
ok 80 ha. Jednocześnie równolegle jest opra-
cowywany raport oddziaływania zabudowy 
parku na środowisko naturalne, który został 
zlecony przez inwestora - komentuje wójt.

Na korzyści finansowe z „partnerstwa” 
naszej gminy z parkiem rodzinnej rozrywki 
Energylandia jeszcze musimy poczekać, 
ale z pewnością warto uzbroić się w cier-
pliwość.

- Energylandia jest naszym największym 
inwestorem i szansą. Na razie nie możemy 
liczyć dochodów z obecności u nas parku, 
gdyż nie są znaczące, a praktycznie póki 
co ich nie ma. Jednak od przyszłego roku 
środki finansowe zaczną do nas płynąć. To 
będą podatki od nieruchomości, budowli. Te 
wpływy znacząco poprawią dochody budże-
tu gminy, na co liczymy. Ze swojej strony 
też musimy mieć na uwadze rozwój gminy. 
Powstają pensjonaty, miejsca noclegowe, 
stawiane są domki kanadyjskie, holenderskie, 
coraz więcej jest pytań o działki budowlane; 
wobec tego rozwijamy się. Kiedyś wskazałem, 
że ok. 300 miejsc noclegowych jest na terenie 
naszej gminy, ale jak przeliczono, to ta ilość 
już znacznie przekracza 300. To są również 
konkretne miejsca pracy i pewne dochody 
dla mieszkańców. W tym upatruję szansę. 
Jest propozycja wyjazdu studyjnego do 
jednego z miasteczek na południu Niemiec 
do parku, który istnieje od kilkudziesięciu 
lat. To miasteczko żyje z obsługi tego parku, 
a mieszkańcy są zadowoleni. Park rozrywki 
rodzinnej Energylandia jest dla nas wszyst-
kich olbrzymią szansą – podkreśla wójt 
Tomasz Kosowski.

W parku rozrywki Energylandia w Zatorze 
powstał największy na świecie drewniany 
coaster Zadra. Kolejka wynosi pasażerów na 
61 metrów wysokości po torze o długości 
1316 m. Budowa nowej części parku pn. 
Smoczy Gród oraz kolejki Zadra, która tam 
się znajduje, trwała 11 miesięcy. 

Prawie 1,5 tys. metrów długości, pręd-
kość dochodząca do 142 km/h i spadek z 
wysokości 80 metrów pod kątem niemal 
90 stopni – takimi parametrami może się 
pochwalić coaster Zadra. Jednorazowo 
wagon kolejki zabiera 24 osoby. Wagony 
i aranżacja Zadry nawiązują do średnio-
wiecznej krainy smoków.

Budowa nowej części parku pn. Smoczy 
Gród oraz kolejki Zadra rozpoczęła się w 
listopadzie 2018 r., a zakończyła w sierpniu 
2019 roku. W zadanie zaangażowanych było 
ponad 300 osób. Wśród nich wyspecjalizo-
wani projektanci, inżynierowie, budowlań-
cy, mechanicy, elektrycy, ogrodnicy a także 
konstruktorzy roller coasterów. Drewno do 
budowy kolejki pochodzi ze stanu Georgia 
w USA – to sosna żółta niezwykle twarda 
i odporna na warunki atmosferyczne. Do 
budowy Zadry zużyto 737 ton tego drewna. 
Inne elementy coastera, takie jak stalowe 
stopy, czy tor, powstawały w Stanach Zjed-
noczonych i Polsce.

Wooden coastery to konstrukcje drew-
nianych kolejek będących symbolem wielu 
parków rozrywki na całym świecie. Roller 
coaster przypomina oldschoolową kon-
strukcję, lecz jest bardziej zaawansowany 
technologicznie niż coastery stalowe. Zadra 
jest modelem hybrydowym, co oznacza, że 
budowano ją z dwóch materiałów drewna 
i metalu. Posiada drewniany stelaż oraz 
metalowy tor, a także stalowe płyty, spo-
jenia, stopy czy wsporniki.

Ryszard Tabaka

Energylandia w naszej gminie
Jak już informowaliśmy park rozrywki Energylandia wszedł na dobre na teren gminy Przeciszów. Do tej pory zajmował 

on wyłącznie gminę zator, ale to już przeszłość. 22 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie nowej części parku pn. 
Smoczy Gród oraz znajdującego się na nim drewnianego coastera zadra. Te nowe architektoniczno-użytkowe elementy 
Energylandi są zlokalizowane na obszarze naszej gminy. Wójt Przeciszowa Tomasz kosowski dokonał wraz z właścicie-
lami uroczystego otwarcia niedawno powstałych obiektów.

Wójt gminy Przeciszów Tomasz Kosowski (pierwszy z prawej) przeciął wstęgę wraz z właścicielami parku rozrywki Energylandia. W ten 
symboliczny sposób oddano do użytku nową część obiektu, który powiększył się o drewniany coaster Zadra oraz Smoczy Gród. Ten 

fragment parku leży już w całości na terenie naszej gminy .
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W ostatnim wydaniu „Wieści Gmi-
ny Przeciszów” pisaliśmy na temat 
zakończonej kanalizacji w sołectwie 
Przeciszów. Dziś przyszedł czas na 
garść informacji o rozpoczętej właśnie 
inwestycji w Piotrowicach. To już V etap 
zadania mającego na celu skanalizowa-
nie naszej gminy.

Zgodnie z harmonogramem prac wyko-
nawca, którym jest Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Inżynieryjnego Machnik sp. z 
o.o. z Krynicy Zdroju, wszedł na plac budo-
wy z początkiem lipca. Terenem zadania 
inwestycyjnego są głównie nasze drogi lub 
ich pobliski obszar.

- Z początkiem lipca weszli geodeci, którzy 
wytyczyli trasy. Obecnie są prowadzone wyko-
py w różnych miejscach. Teren w Piotrowicach 
jest trudny, zalewowy. W tej chwili prace 
trwają na ulicy Pagórkowej, a weszliśmy od 
ulicy Wrzosowej. Są tam prowadzone wykopy 
i jest układana sieć kanalizacyjna – zaznacza 
wójt Tomasz Kosowski.

Podczas prowadzonej inwestycji kana-
lizacyjnej sołectwa Piotrowice trudność 
stanowi trafne określenie, które z ulic będą 
w najbliższym czasie kanalizowane.

- Nie mogę wskazać konkretnie kanalizo-
wanych ulic, ponieważ podobnie jak to było 
podczas IV etapu, zaczęliśmy na kilku odcin-
kach naraz. Często jest tak, że nie możemy 
kopać kanału przy konkretnej ulicy, ponieważ 
nie pozwalają na to warunki atmosferyczne, 
obfite deszcze. Wobec tego zaczynamy powy-
żej. Ze względu na to, że teren jest bardzo 
trudny wykonawca nie jest w stanie dokładnie 
określić miejsca przyszłych prac. Staramy się 

oczywiście przewidywać, lecz te wykopy i tak 
są w większości prowadzone poza drogami. 
W przeciwieństwie do Przeciszowa, gdzie sieć 
biegła właśnie drogami - przekonuje wójt 
Kosowski.

Jednocześnie dla włodarza gminy bez-
pieczeństwo i wyrozumiałość mieszkańców 
stanowi bardzo ważny element związany z 
prowadzonym zadaniem.

- Mam nadzieję, że mieszkańcy podejdą 
do tej ważnej inwestycji z wyrozumiałością; 
o co proszę. Jednocześnie głębokie wykopy 
stanowią niebezpieczeństwo szczególnie dla 
dzieci, które mogą obrać sobie teren budowy 
za plac zabaw. Bardzo proszę o dopilnowanie 
pociech! Myślę, że po roku od zakończenia 
inwestycji większość z mieszkańców już 
nie będzie pamiętała o niedogodnościach, 

Piotrowice do kanalizacji!

związanych z prowadzeniem tego zadania. 
Za jakiś czas wszyscy skorzystamy z kana-
lizacji i nie będziemy pamiętać o trudach i 
niedogodnościach – zapewnia wójt Tomasz 
Kosowski.

Piąty etap kanalizacji obejmuje tym 
razem połowę sołectwa Piotrowice. To 
zadanie rozpoczęło się 1 lipca i potrwa 
aż do końca grudnia 2020 roku. W tym 
przypadku zostanie skanalizowanych ok. 
400 gospodarstw domowych, co pokryje 
70 proc. zapotrzebowania mieszkańców 
sołectwa Piotrowice w tym zakresie.

Inwestycja obejmie cały ciąg ulicy Andry-
chowskiej do wysokości szkoły oraz ulice: 
Lipowa, Akacjowa, Wrzosowa, część ulicy 
Pagórkowej.

Ryszard Tabaka

na łamach naszego kwartalnika 
stosunkowo często powraca temat 
konieczności utrzymania powietrza w 
dobrej jakości, a niestety zagraża nam 
smog… a wszystko przez spalanie, a 
właściwie efekt uboczny tego procesu. 
Chcąc się ratować musimy wymienić 
wszystkie piece centralnego ogrze-
wania starego typu, spalające węgiel 
i pochodne na ekologiczne o określo-
nych normach.

Chcąc poznać problem najpierw należy 
go zdiagnozować, aby przedsięwziąć środki 
zaradcze.

- Wyszliśmy do mieszkańców z ankietą, 
której celem była inwentaryzacja kotłów na 
terenie gminy Przeciszów. Odzew ze strony 
mieszkańców niestety był niewielki. Wpłynęło 

jedynie ok. 100 ankiet, czyli zdecydowanie 
za mało. Ponowimy apel – komentuje wójt 
Tomasz Kosowski.

Z pewnością bardzo dobrym rozwią-
zaniem, które pozytywnie rokowało na 
przyszłość były dopłaty do zakupu pieców 
ekologicznych CO przez mieszkańców 
gminy. W tym względzie niestety nastąpił 
impas.

- Nie sądzę, aby gmina z własnego budżetu 
dopłacała do zakupu nowych pieców CO o 
rygorystycznych normach emisyjnych. Oczy-
wiście wszystko zależy od decyzji rady, ale 
jeśli idziemy w kierunku prowadzenia inwe-
stycji, które są bardzo kosztowne, to musimy 
wybierać. Tym bardziej, że jest jeszcze kwestia 
dopłat do śmieci, co również rodzi trudne 
decyzje. W celu poprawienia sytuacji będzie-

my podejmować próby pozyskania środków 
na dofinansowanie zakupu odpowiednich 
pieców w funduszach ochrony środowiska, 
tak w wojewódzkim, jak i narodowym. Oczy-
wiście jeśli pojawi się taka możliwość. Z tego 
co wiem, to Program Czyste Powietrze ma 
zejść niżej, czyli z województw do gmin. To 
dobre posunięcie, jednak jeśli nie pójdą za 
tym dodatkowe środki finansowe na utrzy-
manie pracowników obsługi, a spadnie to 
na barki gmin, to wówczas będziemy mówić 
o kolejnym problemie. W tym przypadku 
oczekujemy ruchu w odpowiednim kierunku 
ze strony władz wojewódzkich. Jesteśmy 
skłonni pomóc w rozpoznawaniu problemu, 
w składaniu wniosków i na pewno będziemy 
zabiegać o zaangażowanie mieszkańców w 
termomodernizacje budynków, jak i wymianę 
starych pieców CO – zaznacza wójt naszej 
gminy.

Ryszard Tabaka

Smog się zbliża

Rozpoczęto kolejny etap kanalizacji naszej gminy. Tym razem ciężki sprzęt wkroczył do 
Piotrowic. Na zdjęciu moment wykonywania prac na ulicy Pagórkowej.
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Wywiad z Markiem Trzaską, przewodniczącym Rady Gminy Przeciszów
Część DRUGa

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.

- Proszę wymienić rodzaj imprez, 
które mogłyby sprowadzić tłumy do 
naszej gminy?

Mam na myśli koncerty zespołów muzycz-
nych, tanecznych, folklorystycznych, kaba-
retowych, itp. Dwukrotny występ Ray’a 
Wilsona w domu kultury był bardzo udany, 
znakomite koncerty.

- W takim razie rozumiem, że jeśli 
powstanie u nas takie gminne centrum 
kultury i sportu, to oznacza, że tego 
typu koncerty będą organizowane 
częściej?

Myślę, że tak. Chodzi o imprezy masowe, 
aby nasi mieszkańcy mogli spotkać ze zna-
jomymi i dobrze się bawić.

- Co Pan powie na temat klubu, o któ-
rym Pan wspominał? Może brakuje u 
nas klubu dla młodzieży. Jednak myślę, 
że należy sobie wpierw zadać pytanie, 
czy młodzi ludzie tego typu miejsca dla 
siebie potrzebują?

Myślę, że potrzebują. Ponadto sądzę, że 
wszyscy mieszkańcy w każdym wieku chcą 
takiego miejsca. Przecież są kluby sporto-
we,  emeryta, stowarzyszenia cyklistów, 
górników, zumba, które bardzo dobrze 
działają, mamy również piękne obiekty 
sportowe. Młodzi też się spotykają, ale 
często na przystankach, czy w innych 
miejscach np. na boiskach piłkarskich. Być 
może jest to kwestia przyciągnięcia młode-
go człowieka poprzez zainteresowanie go 
czymś ciekawym? Tutaj ma pole do popisu 
młodzieżowa rada gminy. Trudno jest obec-
nie znaleźć to dobre, cenne zainteresowa-
nie, ten wspólny mianownik tak, aby młodzi 
ludzie mogli zafunkcjonować wokół niego. 
Co teraz będzie w Przeciszowie? Może klub 
fitness, siłownia, kręgle…

- Co jeszcze jest ważnego z punktu 
widzenia gminy? Może udało się Panu 
coś przeforsować przez radę?

Obecnie najważniejsza jest kanalizacja 
naszej gminy, którą rozpoczęto czwarty i 
piąty etap, ale i szósty, który obejmie kolejną 
część Piotrowic. Wyremontowaliśmy wiele 
dróg gminnych. Skorzystaliśmy ze środków, 
które dofinansowały nasze zadania na 
terenie wszystkich sołectw. Taką ważną i 
przełomową sprawą jest budowa i oddanie 
do użytku Orlika. Służy on bardzo dobrze 
wszystkim mieszkańcom. Kompleks sporto-
wy w Piotrowicach, to również duży sukces 

gminy. Ocieplono wiele budynków, doko-
nując termomodernizacji. To są ważniejsze, 
zrealizowane zadania. Teraz przy każdym 
przedszkolu znajdują się place zabaw, 
wykonane przy dofinansowaniu ze środ-
ków unijnych. Kolejne zadanie zakończone 
jeszcze za kadencji wójta Bogdana Cubera, 
to wiata przy fundacji brata Alberta i Domu 
Ludowym w Przeciszowie. Dom Ludowy 
w Lesie również został wyremontowany. 
Już korzystają z niego mieszkańcy. Będę 
wnioskował o to, by mieszkańcy mogli w 
jeszcze większym zakresie korzystać z tych 
pomieszczeń, które znajdują się w strażni-
cach, domu kultury. Uważam, że wszyscy 
mieszkańcy powinni mieć możliwość 
korzystania z tych pomieszczeń na różne 
okolicznościowe przyjęcia. W Piotrowicach 
ma być także przebudowana droga koło 
szkoły, przez co kompleks sportowy będzie 
jeszcze lepiej funkcjonował. Ważną sprawą 
w Piotrowicach i Przeciszowie, są parkingi 
koło szkół. To miejsca oblegane podczas 
wywiadówek lub większych szkolnych 
wydarzeń. Myślimy o powiększeniu miejsc 
parkingowych i pozyskaniu działek na te 
cele. Sprawą pierwszorzędną są drogi. 
Te, które zostały wyremontowane przed 
laty oraz chodniki też zaczynają się sypać 
i trzeba znowu je remontować. Ważne są 
dla gminy organizowane wyjazdy dzieci 
ze szkół, np. Zielona Szkoła, Biała Szkoła, 
bo dzieci chętnie korzystają z tych okazji 
do wyjazdu i aktywnego wypoczynku. 
Gmina stawia też na ekologię i odnawialne 
źródła energii.

- zmienił się wójt. Czy obecny wło-
darz gminy nawiązał konstruktywne 
relacje z radnymi, jak i samą Radą 
Gminy Przeciszów. Pytam o to z dwóch 
powodów. Po pierwsze jest Pan prze-
wodniczącym rady, a po drugie, jak 
wszyscy wiemy – przytłaczająca więk-
szość zasiadających w radzie, to osoby 
startujące z listy komitetu wyborczego 
Bogdana Cubera, kontrkandydata w 
wyborach na stanowisko wójta.

Z mojego punktu widzenia przez ten 
okres, od kiedy wójt sprawuje swój urząd 
jego relacje z radą są w równowadze. Naj-
większą uwagę zwraca się na kanalizację. 
Zakończono zadanie związane z kolek-
torami głównymi w Przeciszowie i trwa 
obecnie przyłącz do domów. Czas pokaże 
jak wójt będzie się angażował w kanalizację 
Piotrowic. Rada nie robi wójtowi pod górkę, 
a wójt stara się spełniać oczekiwania rady. 
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Jeśli są zastrzeżenia, jakieś niezgodności to 
wszystko omawiamy, wyjaśniamy na komi-
sjach i sesjach. Wójt uzupełnia brakujące 
informacje.

- Tegoroczny budżet był zaprogra-
mowany przez poprzedniego wójta. 
Jak wygląda jego realizacja?

Ten rok musi funkcjonować finansowo 
tak, jak zaproponował go były wójt Bogdan 
Cuber. Obecny włodarz trzyma się założo-
nego planu. Tak jest w przypadku choćby 
kanalizacji. Jeśli chodzi o drogi, to ulica 
Podlesie od DK 44 aż do Dworów. Udało 
się obecnemu wójtowi pozyskać fundusze 
na remont tej drogi, finansowanej wspólnie 
z powiatem. Ulica Lipowa biegnąca od 

Polanki po ulicę Zatorską i łącząca dwie 
gminy też ma być finansowana przy udziale 
powiatu.

- Proszę zdiagnozować i ocenić zagro-
żenia dla naszej gminy. Czy możemy 
sobie na chwilę obecną z nimi pora-
dzić?

Problem ogromny to ruch samochodo-
wy na DK 44 i skrzyżowanie przy urzędzie 
gminy. Kierowcy jadą z dużą prędkością, 
przekraczającą dopuszczalną. Monitujemy 
do zarządu dróg krajowych o dodatkowe 
sygnalizatory z wyświetlaczem prędkości, 
aby dać dodatkowy sygnał dla kierowcy, 
żeby ściągnął nogę z gazu. Bezpieczeństwo 
jest bardzo ważne. Ten ruch się zwiększa,  

jeżdżą duże ciężarówki i dlatego jest ważna 
obwodnica, o której już mówiliśmy. Wały 
przeciwpowodziowe na Wiśle w sołectwie 
Las mamy wzmocnione i na razie jest ok.

a co Pan myśli o powstaniu u nas 
kopalni?

Pomysł był dobry. Złoże węgla nie znik-
nie. Ono jest i będzie nadal. Może przyjść 
taki dzień kiedy jakaś kopalnia będzie 
chciała wejść na nasz teren, ale wcale nie 
jest przesądzone, że jej siedziba znajdzie 
się u nas.

- Dziękuje za rozmowę

Rozmawiał Ryszard Tabaka

akcja narodowego Czytania obyła 
się 6 września w SP nr 1 w Przeciszowie. 
W ósmym roku tego przedsięwzię-
cia wybrano osiem lektur, będących 
nowelami polskich pisarzy. W dwóch 
turach uczniowie klas Va, Via oraz Vii i 
Viii zaprezentowali nowelę Bolesława 
Prusa „katarynka”. Słuchacze z uwagą 
śledzili losy pana Tomasza i niewido-
mej dziewczynki.

Równolegle w naszej szkole trwa akcja 
Odblaskowa Szkoła, dlatego czytający 
wystąpili w odblaskowych kamizelkach, aby 
przypomnieć o obowiązku ich noszenia.

Wspólne czytanie poprzedziły słowa listu 
prezydenta RP Andrzeja Dudy.

(…) Jest to wybór tekstów, których wspól-
nym mianownikiem jest polskość w połącze-
niu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad 
człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła 
forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i 
plastycznością, która pozostawia w umysłach 
czytelników niezapomniane wrażenia. Takie 
właśnie są zaproponowane w tym roku do 
Narodowego Czytania utwory Marii Konop-
nickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, 

Władysława Stanisława Reymonta, Henryka 
Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka 
Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Towarzy-
szyły one naszym rodakom, kiedy pod zabo-
rami walczyli o suwerenność naszej Ojczyzny 
i szukali odpowiedzi na wyzwania swoich 
czasów. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej 
aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy 
kierować się szlachetnością i solidarnością, że 

nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką 
krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. 
Znajdziemy w nich udane portrety psycho-
logiczne, mistrzowskie opisy i celne diagnozy 
społeczne, a nade wszystko znakomicie zbu-
dowane fabuły i wyrazistych bohaterów. To 
dzieła niepowtarzalne i – mimo niewielkich 
rozmiarów – doniosłe…

A.S.

Narodowe Czytanie w szkole

Budżet gminy na nowy 2020 rok 
będzie pierwszym, zaproponowanym 
przez nowego wójta Tomasza kosow-
skiego tego rodzaju projektem uchwa-
ł y do przegłosowania przez Radę 
Gminy Przeciszów . Jaki on będzie? Jak 
wygląda realizacja starego budżetu? o 
czym należy pamiętać?

- Budżet na 2019 rok odziedziczyłem po 
moim poprzedniku. Był on podporządkowany 
głównie realizacji kanalizacji i nie pozostawiał 
wielkiego pola manewru finansowego. Po 
analizie pierwszego półrocza z wykonania 
budżetu powiem, że jest przyzwoicie. Wskaź-

niki wpływów są na dobrym poziomie, choć 
przekraczały zakładane plany, ale o niewiel-
kie wartości. Myślę że wykonanie budżetu 
uda nam się w sposób, który zakładaliśmy. Po 
stornie wydatków wielkich oszczędności nie 
poczynimy. Spięcie budżetu na przyszły rok 
będzie trudne. Będę apelował do wszystkich 
organizacji działających w naszej gminie, aby 
podejść do oczekiwań racjonalnie i zrozu-
mieć, że mamy ograniczenia. Przygotowując 
budżet będę chciał ująć zadania wszystkich 
organizacji, które zwracają się do mnie. Jest 
pewnym utrudnieniem to, że stowarzyszenia, 
organizacje gminne przychodzą z potrzebami 

w trakcie roku budżetowego. Wówczas reali-
zacja oczekiwań finansowych jest bardzo 
trudna. Chciałbym, aby regułą się stało to, 
że wszelkie potrzeby natury finansowej te 
podmioty będą zgłaszać w trakcie tworzenia 
nowego budżetu. Jest to o tyle ważne, że tylko 
wówczas można je zapisać, przewidzieć i 
zrealizować. Takim granicznym terminem w 
tym roku jest 10 października! Dzięki temu 
nie będziemy musieli szukać dodatkowych 
źródeł finansowania i przesuwać środki. 
Dobrze jest znać przewidywania i potrzeby, 
choć oczywiście nie mogę zagwarantować, 
że zostaną zaspokojone wszystkie z tych 
wniosków, bo pierwszeństwo w realizacji 
posiadają jednak inwestycje gminne – mówi 
wójt Tomasz Kosowski.

(ryt)

Słów kilka o budżecie

Młodzież z uwagą słuchała odczytywanych fragmentów nowel. Czy ta akcja pobudzi 
do patriotyzmu młode pokolenia?
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Sylwetkę Jana kajdasa już przedstawiliśmy na łamach 
naszego czasopisma przed laty (WGP nr 3(8) z 2007 roku), 
jednak dziś pragniemy zwrócić uwagę naszych Czytelni-
ków na jego ciągłe zaangażowanie w sprawy gminy, czemu 
daje wyraz w działalności na rzecz Stowarzyszenia Dolina 
karpia oraz aktywności na polu popularnego Towarzystwa 
Turystyki Rowerowej Cyklista w Przeciszowie.

Podczas zebrania sprawozdawczo–wyborczego TTR Cyklista, 
które odbyło się w połowie marca tego roku, o czym informo-
waliśmy, Jan Kajdas został wybrany na prezesa stowarzyszenia 
Cyklista.

- Kolega zrezygnował ze względów osobistych, a moją kandyda-
turę poddano pod głosowanie i zostałem prezesem. Myślę, że jest mi 
łatwo działać w stowarzyszeniu, ponieważ od początku jego istnienia 
należę do aktywnych członków. Nie mam kłopotów z jego prowadze-
niem i mam nadzieję, że będziemy się rozwijać. Chcę zaznaczyć, że 
ostatnio bardzo dużo przybyło nam członków. Aktualnie mamy ich 
72, a na ostatnim zarządzie przyjęliśmy ośmiu. W tej chwili złożyło 
nam deklarację przystąpienia do stowarzyszenia jeszcze sześć osób. 
Cieszy nas to, że są to młodzi ludzie z rodzinami, dziećmi i chcą jeź-
dzić na organizowanych przez nas rajdach rowerowych. Większość, 
ponad połowa jest z naszej gminy, ale są również członkowie z okolic 
Oświęcimia, Osieka, Zatora, Czechowic-Dziedzic, Brzeszcz, Polanki 
Wielkiej. Każdy może się do nas zapisać, jeśli tylko chce – zaznacza 
prezes Cyklisty Jan Kajdas.

Wobec tego jak będzie wyglądała przyszłość TTR Cyklista w 
Przeciszowie? Czego możemy się spodziewać po nowym prezesie, 
który być może wniesie świeżą inicjatywę i pomysły na rozwój 
działalności stowarzyszenia?

- Myślę, że nasza popularność, a szczególnie to, że coraz więcej 
zapisuje się do nas osób, głównie młodych przyczyni się do naszej 
jeszcze większej aktywności i prowadzenia różnych form działalności 
ukierunkowanej na potrzeby mieszkańców. Chcemy, aby w ramach 
integracji międzypokoleniowej w turystyce rowerowej uczestniczyły 
dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Będziemy promować takie wyjazdy. 
Wiąże się to z zapotrzebowaniem mieszkańców na tego typu aktyw-
ność. Poza tym w ramach grantu, który złożyliśmy jako stowarzyszenie 
Dolina Karpia chcemy, żeby nasza działalność pojawiła się również 
na innym polu nie związanym z turystyka rowerową. Mam na myśli 
zaplanowane warsztaty ceramiczne i może w przyszłości jeszcze 
warsztaty malarskie. To już nie ma związku z jazdą na rowerze, a 
wiec pojawia się nowy wymiar działalności naszego Cyklisty. Ponadto 
planujemy cykliczne wyjazdy do teatru i na odpoczynek i relaks w  
wodach termalnych. To jest inicjatywa cyklistów i mamy nadzieję, 
że spotka się ona z zainteresowaniem mieszkańców. To ma także 
umożliwić mieszkańcom spędzenie wolnego czasu w pożyteczny i 
aktywny sposób - akcentuje Jan Kajdas.

Ciekawą inicjatywą TTR Cyklista, skierowaną do mieszkańców 
gminy, mogą stać się także czwartkowe spotkania w Domu Kultury 
w Przeciszowie. Będą na nie zapraszane osoby, będące specjalista-
mi w określonej dziedzinie, czy też reprezentujące instytucje. Roz-
mowa z nimi, prezentacja określonych zagadnień i problematyki 
może przynieść nam odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości.

- Będziemy także w okresie jesienno-zimowym organizować 
czwartkowe spotkania z mieszkańcami. Pierwsze z nich odbędzie się 
w listopadzie. Zostanie na nie zaproszona Joanna Mociąg, Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów w Oświęcimiu. Chcemy, aby mieszkańcy mieli 
możliwość spotkania się z nim na miejscu, zadania mu pytań na temat 
kupowania, sprzedaży, gwarancji, rękojmi, zakupów przez Internet, 
czyli o to wszystko, co staje się aktualnym problemem podczas zaku-
pów. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Ponadto chcemy zorga-
nizować spotkanie z dietetykiem na temat odpowiedniego żywienia 
i zdrowego stylu życia. Tematem będzie komponowanie posiłków i 
zdrowa kuchnia. Wiem, że są chętni, aby przyjść na takie spotkanie. 
W naszych planach znalazło się także spotkanie z prawnikiem, gdzie 

przykładowymi tematami będą sprawy majątkowe, dziedziczenie, 
księgi wieczyste. Innym specjalistą będzie osoba znająca zagadnienia 
z zakresu ubezpieczeń. Czwartkowe spotkania organizowane przez 
cyklistów będą mieć taki właśnie charakter. W naszym zamyśle mają 
one być kameralne, przy kawie i ciastku oraz bezpłatne – zapowiada 
Jan Kajdas.

Prezes TTR Cyklista Jan Kajdas jest także członkiem Zarządu 
Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze. W ramach tej organizacji 
działa on czynnie na rzecz naszej gminy.

- Kończy się w naszym stowarzyszeniu okres programowania 
środków na określone cele w cyklu na lata 2014-2020. Jesteśmy 
zadowoleni, ponieważ większość środków, czyli ok. 90 proc. zostało 
już rozdysponowanych w ramach funduszy unijnych w związku z 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do gminy Przeciszów trafiła 
w formie dofinansowania różnych projektów z tego programu kwota 
ponad 1 mln 300 tys. zł, a pozostało jeszcze do wykorzystania ok. 300 
tys. zł. Były to dotacje obejmujące utworzenie nowej infrastruktury 
noclegowo-turystycznej, robót budowlano–konserwatorskich w 
naszym kościele, budowy kompleksu rekreacyjnego w Piotrowicach, 
budowy infrastruktury rekreacyjnej w Przeciszowie i w Lesie – pod-
kreśla Jan Kajdas.

Stowarzyszenie Cyklista może być dobrym przykładem organi-
zacji pozarządowej, która skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne 
na działalność, przynoszącą korzyści mieszkańcom naszej gminy 
i nie tylko.

- W ubiegłym roku uzyskaliśmy kwotę 29 tys. zł w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Za te środki zorganizowaliśmy trzy rajdy 
rowerowe dla szkół podstawowych z naszej gminy. Były to edukacyjne 
rajdy rowerowe, w ramach których odbyły się warsztaty cukiernicze, 
ornitologiczne na stawach i warsztaty pszczelarskie. Zorganizowa-
liśmy trzy wycieczki po Dolinie Karpia, dzięki którym mieszkańcy 
nie tylko gminy Przeciszów, ale również Osieka i Polanki Wielkiej 
skorzystali z naszej inicjatywy. Byliśmy w Tomicach, gminie Spytko-
wice, Osieku. Z tego dofinasowania skorzystaliśmy, organizując inną 
imprezę, obejmującą tradycje bożonarodzeniowe, wspólne śpiewanie 
kolęd, spotkania z mieszkańcami. W roku 2019 jest podobny nabór 
na granty. Piszemy w tej chwili projekt na ok. 30 tys. zł, który będzie 
realizowany w roku przyszłym. W tym przypadku powtórzymy rajdy 
rowerowe, ponieważ szkoły i dyrektorzy szkół są tym zainteresowani. 
Cieszą się, że uczniowie mogą się edukować również poza szkołą w ten 
interesujący sposób. W tych rajdach rowerowych będą uwzględnione 
nasze szkoły, a także z Polanki Wielkiej. Prócz tego chcemy zorgani-
zować warsztaty ceramiczne, ponieważ nasza gmina planuje przejąć 
nowy piec ceramiczny. Jest on w tej chwili w dyspozycji stowarzyszenia 
Doliny Karpia. Wójt naszej gminy wyszedł z inicjatywą wypożyczenia 
tego pieca i ma się on znaleźć w Domu Kultury w Przeciszowie, w 
zapleczu kuchni. To tam będą wypalane przyszłe ceramiczne dzieła 
sztuki. Warsztaty chcemy zorganizować w grupach nie większych 
jak 15 osób. Zaplanowaliśmy przeprowadzić w przyszłym roku osiem 
takich warsztatów. W sumie jak obliczyliśmy to ok. 96 osób weźmie 
udział w tej naszej inicjatywie. Jeśli oczywiście nasz wniosek zostanie 
zakwalifikowany – mówi prezes Cyklisty Jan Kajdas.

Nową inicjatywą TTR Cyklista w Przeciszowie są wyjazdy do 
basenów termalnych, które mają się stać cyklicznymi. Jako cel 
obrano Orawicę, Chochołów i Solec Zdrój. To właśnie tam znajduje 
się najwięcej mikroelementów i siarki, co bardzo dobrze wpływa 
na ludzki organizm. Mają to być wyjazdy busem organizowane 
jesienią i zimą dla grup nie większych niż 20 osób. Pierwszy z nich 
zaplanowano na 5 października do Orawicy na Słowacji. Kolejne 
mają się odbyć 26 października oraz 9 i 26 listopada. Jest dekla-
racja, że jeśli będzie zainteresowanie, to takie wyjazdy zostaną 
zorganizowane także w styczniu i lutym.

Na temat aktywności i rozwoju Cyklisty można także mówić 

Aktywnie dla gminy
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Co słyChać u Cyklistów?
13 LiPCa (SoBoTa)

Kolejny rok z rzędu wspólnie z Mało-
polskim Związkiem Kolarskim, Gminną 
Biblioteka Publiczną w Przeciszowie w 
ramach Święta Gminy Przeciszów, zorga-
nizowaliśmy Rodzinny Rajd Rowerowy, w 
którym uczestniczyło ok. 400 osób. Uczest-
nicy przejechali ok. 30 km, z przystankiem 
w Ośrodku Wypoczynkowym Karpik w 
Graboszycach, wracając na stadion LKS 
Przeciszovia, gdzie czekały na nich zabawy i 
konkursy, przygotowane przez animatorów 
Cyrku Anime z Bielska-Białej. W tym roku nie 
obyło się bez deszczu w trakcie powrotu, 
ale już na stadionie wyszło słońce, które 
poprawiło nasze humory.

21 LiPCa (niEDziELa)
Rajd rowerowy odbył się na trasie: 

Przeciszów, Dwory II, Oświęcim, Wiślana 
Trasa Rowerowa, Mętków, Wygiełzów, 
Jankowice, Podolsze, Zator, Przeciszów. 
Jednak głównym celem wycieczki rowero-
wej była impreza plenerowo-koncertowa 
w Wygiełzowie „Szanty na Wiśle”, na której 
byliśmy aktywnymi uczestnikami. Pomimo 
przelotnego deszczu zadowoleni wrócili-
śmy do domów.

15 SiERPnia (CzWaRTEk)
Miał miejsce wyjazd rowerowy na Targi 

Turystyczne w Zatorze. Wystartowaliśmy 
z rynku w Zatorze w kierunku stawów 
wędkarskich w Palczowicach, gdzie sma-
kowaliśmy karpia wędzonego, przygoto-
wanego przez firmę Skarby Doliny Karpia. 
Po krótkim odpoczynku przejechaliśmy 
na stawy hodowlane Przeręb, gdzie spo-
tkaliśmy ornitologów z Małopolskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego. Warsztaty 
ornitologiczne - podglądanie życia ptaków, 
ciekawe informacje o nich oraz o znaczeniu 
tych zwierząt w ekosystemie środowiska 
- to wspaniałe doświadczenie. Powrót 
na rynek w Zatorze przez ul. Graniczną i 
strefę ekonomiczną, pozwolił nam jeszcze 
na degustację potraw regionalnych oraz 
uczestniczenie w losowaniu nagród, któ-
rych w tym roku było wyjątkowo dużo, a 
część z nich trafiła do naszych cyklistów.

24 i 25 SiERPnia (SoBoTa – 
niEDziELa)

W sobotę o godz. 7:30 pakujemy się do 
busa. Jest nas 17-stu, czyli tylu ile można 
zabrać rowerów na naszą przyczepę rowe-
rową. Po dwóch godzinach jesteśmy na 
polu campingowym pod Ostrawą w Cze-
chach. To piękne miejsce, które znalazł nasz 
kolega Waldek i wyznaczył nam dwie trasy 
do przejechania. Byliśmy pod wrażeniem 
infrastruktury ścieżek rowerowych w tych 
okolicach. Po pierwszym dniu zajadaliśmy 
się niezwykle smaczną i pikantną potrawą 
polsko-czeską przygotowaną przez kolegę 
Krzyśka. Wieczorne ognisko i spanie w 
namiotach to dodatkowe wrażenia z tego 
pobytu.

8 WRzEśnia (niEDziELa)
Gościmy u siebie cyklistów z Bielska-Bia-

łej. Jest ich 14-stu, a nas 16-stu. Spotykamy 
się przy Domu Kultury w Przeciszowie i 
wspólnie wyznaczoną trasą – szlakiem Doli-
ny Karpia, jedziemy na dożynki gminy Zator, 
organizowane w Ośrodku Wypoczynko-
wym Karpik w Graboszycach. Była to dla nas 
dodatkowa wartość, że mogliśmy uczestni-
czyć w uroczystościach dożynkowych, na 
których częstowano różnymi produktami 
lokalnymi, żurkiem, gulaszem i innymi ser-
wowanymi przez panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z gminy Zator. Przed deszczem 
zdążyliśmy wrócić do Przeciszowa.

14 WRzEśnia (SoBoTa)
W tym dniu na prośbę Rady Rodziców 

i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Przeciszowie pomogliśmy zorganizować 
Rodzinny Rajd Rowerowy dla rodziców i 
uczniów tej szkoły. Organizatorzy zadbali 
o poczęstunek, za który dziękujemy. Były 
też gry, zabawy i dobrze zorganizowana 
impreza, której dopisała piękna jesienna 
pogoda. Rajd ukończyli wszyscy i mali i 
dorośli, jechaliśmy w grupach 15-osobo-
wych, stosując się do przepisów ruchu 
drogowego, a nad bezpieczeństwem nie 
pierwszy już raz, czuwali nasi strażacy z OSP 
w Przeciszowie, którym bardzo serdecznie 
dziękujemy.

21 WRzEśnia (niEDziELa)
O godz. 10:00 spod domu kultury wystar-

towało 18-stu cyklistów z zamiarem poko-
nania krótkiej trasy rowerowej, której celem 
były Wielkie Żniwa Karpiowe, organizowa-

ne na łowisku wędkarskim pana Sałaciaka 
w Palczowicach. To była pięknie i aktywnie 
spędzona niedziela na ciekawej imprezie, 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie 
Dolina Karpia i Regionalny Ośrodek Kultury 
w Zatorze. Konkursy i warsztaty kulinarne, 
występy różnych zespołów trwały prawie 
cztery godziny, a my najwięcej oklaski-
waliśmy występ zespołu Same Swoje z 
Przeciszowa, degustując później smakowity 
żurek, przygotowany przez nasze KGW.

28 i 29 WRzEśnia (SoBoTa – 
niEDziELa)

To był dwudniowy rajd rowerowy po 
Dolinie Karpia zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Dolina Karpia w ramach 
Euroregionu Beskidy, ze stroną słowacką. 
Słowacy już po raz drugi są naszymi gośćmi 
i poznają walory Doliny Karpia, podróżując 
rowerami. W tym roku byli zakwaterowani 
w pensjonacie Natura Katarzyny Całus w 
Przeciszowie, gdzie przygotowano wspa-
niałe ognisko. Jak poprzednio słowaccy 
goście wyjechali zadowoleni ze wspólnie 
spędzonego czasu, poznania atrakcyjnych 
miejsc Doliny Karpia. Dziękowali nam też 
serdecznie za gościnę i ciepłe przyjęcie.

Zachęcamy mieszkańców gminy do 
wspólnych wycieczek rowerowych, które 
poprawiają nasze samopoczucie, kon-
dycję fizyczną i psychiczną, pozwalają 
na aktywne spędzenie wolnego czasu, 
poznanie innych miejsc, wydarzeń, atrak-
cji oraz ciekawych ludzi.

Janek K.

w zestawieniu z planowanymi wyjazdami 
do teatru. To również ma być cykliczne 
przedsięwzięcie stowarzyszenia. Znamy 
już sztukę i teatr, gdzie zarezerwowano 
30 miejsc. Będzie to komedia „Wieczór 
Kawalerski” Robina Hawdona, wystawiany 
w krakowskiej Bagateli. Wszelkie informacje 
będą zamieszczane na stronach interneto-
wych Cyklisty, stronie UG oraz na tablicach 
ogłoszeń w gminie.

Jan Kajdas jest mediatorem sądowym w 
sprawach karnych i pomaga tym, którzy 
weszli w konflikt z prawem, jak również oso-
bom poszkodowanym. Obie strony zyskują 
dzięki jego zaangażowaniu i pracy.

- W tym miesiącu prowadzę równolegle trzy 
mediacje. To jest dużo, a to nie jest przecież 
moja praca zawodowa, traktuję to zajęcie 
raczej jako hobby. Muszę przyznać, że daje mi 
ono sporą satysfakcję, kiedy uda się zawrzeć 
porozumienie między stronami, które są 
w konflikcie. Najczęściej w trakcie mediacji 
dochodzi do ugody, ludzie z reguły nie eska-
lują konfliktu, dążą do złagodzenia lub jego 
zakończenia. Mediacje są bardzo ważne dla 
wszystkich, ponieważ w sprawach karnych 

sąd generalnie interesuje się tylko tym, czy 
zostało popełnione przestępstwo, czy jest 
ustalony sprawca i czy oskarżony popełnił to 
przestępstwo, a jeśli popełnił, to należy mu 
wymierzyć karę. Natomiast osoba pokrzyw-
dzona jest na boku, nie jest w centrum zainte-
resowania sądu. Można ewentualnie po pro-
cesie karnym występować do sądu cywilnego 
o odszkodowanie, naprawienie szkody, ale to 
są dalsze problemy. Z kolei podczas mediacji, 
która jest procesem pozasądowym dochodzi 
do pogodzenia się i zyskują wszyscy. Na 
mediacji nie ma przegranych, zyskuje spraw-
ca, który otrzymuje niższą karę, a czasami sąd 
może nawet od niej odstąpić. Zyskuje również 
pokrzywdzony. Ma on możliwość wyrażenia 
swoich emocji, opisania krzywdy, cierpień, 
bólu jakiego doznał oraz spełnienia swoich 
oczekiwań, związanych z tą sytuacją. Z kolei 
sprawca ma możliwość  naprawienia szkody, 
zadośćuczynienia. Obie strony unikają kilku-
miesięcznych, a nawet kilkuletnich procesów 
sądowych i kłopotów z tym związanych. Nale-
ży zaznaczyć, że istotą mediacji nie jest ocena 
popełnionego czynu, ocena oskarżonego 
czy pokrzywdzonych, istotą jest stworzenie 
warunków do porozumienia się i zawarcia 
ugody - tłumaczy Jan Kajdas.

Ryszard Tabaka
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Tomasz kosowski, po wygranych 
wyborach samorządowych w wyścigu 
do fotela wójta gminy Przeciszów, 
mówił o konieczności zmian w sporcie 
i kulturze. Według niego niezbęd-
ne okazało się wówczas utworzenie 
nowego podmiotu pod roboczą nazwą 
gminne centrum kultury i sportu. Ten 
nowy twór miał zajmować się przede 
wszystkim koordynowaniem działal-
ności kulturalno-sportowej na terenie 
naszej gminy. Dziś już wiemy, że to 
nie nastąpi, choć pewne zmiany już 
zaplanowano.

- Myśleliśmy o powstaniu instytucji koor-
dynującej kulturę i sport w naszej gminie. 
Mieliśmy na to rok. Od samego początku 
chcieliśmy zrobić to w sposób dobry, ale 
jednocześnie nie powielać błędów, które 
mogłyby się przy tej okazji pojawić. Rozma-
wialiśmy z kilkoma gminami, które tworząc 
takie jednostki niestety popełniały błędy, lub 
pojawiały się trudne do przewidzenia zda-
rzenia. Prowadziliśmy rozmowy z gminami 
Bestwina i Skawina. Podczas tych spotkań 

doszliśmy do wniosku, że obecnej struktury 
organizacyjnej jednak nie zmienimy. Nadal 
będzie istnieć w niezmienionej formie Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Przeciszowie. 
Nie będzie zmiany, ponieważ widzimy, że 
rozpoczęła się odbudowa sportu w naszej 
gminie. Mamy świetne zaplecze, jeśli chodzi 
o Piotrowice, czyli szkółka piłkarska, tenis 
stołowy i obiekty sportowe. Myślę, że LKS 
Przeciszovia również się odbuduje, tym bar-
dziej, że mamy nowy zarząd i nowe otwarcie 
klubu. W zaistniałej sytuacji nie ma potrzeby 
reorganizacji instytucjonalnej. Nowa struk-
tura póki co nie jest potrzebna. Na to mamy 
jeszcze czas. Zarząd LKS Przeciszovia tworzą 
młode, prężnie działające osoby, które są w 
pełni zaangażowane w proces koniecznych 
zmian. To grupa ludzi skupionych wokół mnie 
jako wójta, mająca swoje koncepcje, pomysły, 
a przede wszystkim wolę do działania – 
akcentuje wójt Tomasz Kosowski.

Jednak pewne zmiany są konieczne, przy 
czym pójdą one w kierunku utworzenia 
stanowisk koordynatora działań w zakresie 
sportu, jak również animatora działalności 
kulturalnej w naszej gminie.

- Potrzebne jest stanowisko koordynatora 
ds. sportu, bezpośrednio podległe wójtowi 
gminy. Osoba ta będzie koordynować dzia-
łalność pomiędzy stowarzyszeniami, klubami 
sportowymi tak, aby zapanował należyty 
przepływ informacji. Gmina będzie miała 
obraz tego, co w danej chwili się dzieje. Były 
przecież likwidowane drużyny piłkarskie, 
ponieważ nie było kontaktu pomiędzy LKS 
Przeciszovia i LKS Piotrowice. Efekt tego 
był taki, że młodzież odchodziła całkiem 
niepotrzebnie. Gminną Biblioteką Publiczną 
w Przeciszowie nadal będzie kierował kie-
rownik, przy czym istnieje potrzeba również 
utworzenia nowego stanowiska animatora 
kultury. Jestem także świadomy potrzeby 
powołania do życia nowych zespołów w 
obszarze kultury. Na to muszą być przeznczo-
ne dodatkowe środki finansowe. Wszystkie 
te pomysły należy zrealizować. Chcemy, aby 
oferta kulturalna gminy była dla wszystkich 
mieszkańców atrakcyjna, szersza niż obecnie i 
dostosowana do potrzeb – zaznacza Tomasz 
Kosowski, wójt gminy Przeciszów.

Ryszard Tabaka

Kultura i sport prawie po staremu

okazuje się, że nasza gmina, podobnie jak inne samorzą-
dy w Polsce musi się zmierzyć ze śmieciowym problemem, 
tym bardziej aktualnym po nowelizacji ustawy o gospoda-
rowaniu odpadami. Szykują się spore zmiany, które mogą 
uderzyć nas po kieszeni. Dlatego należy racjonalnie podejść 
do tego trudnego zagadnienia.

Wójt gminy Tomasz Kosowski widzi pewne rozwiązania dla nas 
wszystkich, które mogą nam przyjść z pomocą.

- Zaproponujemy mieszkańcom nowy program gospodarowania 
śmieciami. Mam na myśli nieco inny sposób segregacji odpadów. 
Pewnym rozwiązaniem może być osobno zbierany popiół z pieców 
CO. Dziś jest on wrzucany do odpadów zmieszanych. Zimą potrafimy 
produkować spore jego ilości. Wówczas kwota odbioru odpadów 
zmieszanych byłaby znacząco niższa. Poza tym istnieje jeszcze pro-
blem odpadów zielonych, których jest dużo z racji tego, że jesteśmy 
gminą wiejską. Ponosimy duże koszty oddawania tych odpadów. 
Pomysł jest taki, aby każdy, kto będzie kompostował takie odpady na 
swojej działce, uzyska zniżkę przy zbiórce odpadów z własnej posesji. 
Ustawa daje taką możliwość gminie. Jesteśmy na etapie rozpoznawa-
nia tematu – zaznacza wójt Tomasz Kosowski.

W dobie ogólnego problemu z rosnącymi kosztami związany-
mi z gospodarowaniem odpadami wydaje się, że nie unikniemy 
podwyżki cen za odbieranie odpadów.

- Wiele gmin już przeprowadziło przetargi i okazuje się że np. gmi-
na Oświęcim ustaliła miesięczny koszt odbioru i wywozu odpadów 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca na kwotę 24 zł. Jeśli chodzi 
o nas, to ta suma przebija naszą o 100 proc. Uważam, że nie mamy 
wyjścia i musimy podnieść ceny, bo gmina tego ciężaru nie uniesie, 
jeśli oczywiście chcemy prowadzić założone inwestycje. W tym roku 
dopłata z budżetu gminy do śmieci jest zaproponowana w wysokości 
350 tys. zł i już wiemy, że będzie to kwota zbyt mała. Boje się, że ta suma 
może nawet znacząco przekroczyć 400 tys. zł. Zbieramy z okolicznych 

gmin informacje po zbiórce odpadów wielkogabarytowych, których 
ilość wzrosła w ostatnim czasie o 100 proc. To są olbrzymie koszty. 
Oczywiście cieszymy się, że te odpady wielkogabarytowe nie trafiają 
do pieców czy do lasu, ale niestety następuje znaczący wzrost kosztów. 
Może być tak, że w przyszłym roku będziemy musieli dopłacić do śmieci 
nie 400 a 800 tys. zł. Tu się rodzi poważny problem. Lekarstwem na to 
może być uświadomienie nam wszystkim - jak można realnie obniżyć 
ilość produkowanych przez każdego z nas śmieci. To się zaczyna od 
torebek foliowych zabieranych przez nas ze sklepów – twierdzi wójt 
gminy Przeciszów.          Ryszard Tabaka

Śmieciowy problem

W GBP w Przeciszowie oraz filii Piotrowice rozpoczynamy 
projekt, który realizowany jest w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy 
z bibliotekami publicznymi. akcja ma zachęcić rodziców 
do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dziec-
kiem.

Dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat) za każdą wizytę w 
bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego otrzyma naklejkę na Karcie Małego 
Czytelnika, która zostanie mu wydana, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. Wraz z kartą otrzyma w prezen-
cie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą, w której znajdą wyjątkową 
książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu 
pięknych i mądrych książek dla najmłodszych. 

Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny 
zarówno dla bibliotek, jak również dla dzieci i ich rodziców.

GBP w Przeciszowie

Mała książka  -
wielki człowiek
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5 lipca rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Dolina 
karpia w obiektywie”. Jego organizatorem była Gminna 
Biblioteka Publiczna w Przeciszowie. Celem konkursu było 
uwrażliwienie na piękno przyrody, zabytków oraz okolic 
poprzez celne i oryginalne uchwycenie ciekawych tematów, 
promocja obszaru Doliny karpia, rozwijanie osobistych 
zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidual-
nych zdolności twórczych.

Prace konkursowe były na bardzo wysokim poziomie. Jury w 
składzie Anna Przytuła - fotograf, Józef Bebak – fotograf i Marcin 
Figura – fotograf było pod wrażeniem poziomu zgłoszonych prac 

i po długich obradach wyłoniło następujących laureatów:

i miejsce – Wioletta Bury „Przedwiośnie”

ii miejsce – krystyna Michałek „natura”

iii miejsce – Piotr oczkowski „klejnot Doliny”

Wyróżnienie – Tomasz Gębiś „Poranek na stawach”

Wręczenie nagród odbyło się w niedzielę 14 lipca podczas Święta 
Gminy Przeciszów.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
GBP w Przeciszowie

Dolina Karpia w obiektywie
RozSTRzyGnięTo konkURS

I miejsce – Wioletta Bury „Przedwiośnie” II miejsce – Krystyna Michałek „Natura”

III miejsce – Piotr Oczkowski „Klejnot Doliny” Wyróżnienie – Tomasz Gębiś „Poranek na stawach”

z początkiem września odbył się Xiii Regionalny konkurs 
Wieńców Dożynkowych w ramach dożynek gminnych w 
Dankowicach (gmina Wilamowice). W konkursie brało udział 
koło Gospodyń Wiejskich w Przeciszowie. nasze Panie osią-
gnęły sukces i stanęły na podium.

Herb Gminy Przeciszów w kategorii Współczesne Kompozycje 
zdobył II miejsce (na zdjęciu obok). Autorką nagrodzonego wieńca 
jest członkini KGW Kazimiera Guguła. Gratulujemy i życzmy dal-
szych sukcesów!                G.K.

KGW na podium
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W sobotę impreza rozpoczęła się Zlotem Rowerowym w Dolinie 
Karpia, organizowanym w ramach Rodzinnych Rajdów Rowero-
wych. Później rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do 
późnych godzin nocnych. Do tańca przygrywał zespół Sunday 
Band.

Drugi dzień Święta Gminy Przeciszów rozpoczęli laureaci kon-
kursu piosenki Majowe Śpiewanie. Występy młodych wokalistów 
wywołały burzę oklasków wśród zgromadzonej publiczności. 

Następnie na ludową nutę zaśpiewały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Piotrowic. Z kolei zespół śpiewaczy Same Swoje przy-
gotował odmienny program, w którym znalazły się m.in. przeboje 
z kabaretu Starszych Panów.

Impreza była również okazją do wyróżnienia laureatów konkursu 
fotograficznego „Dolina Karpia w obiektywie”, którym Tomasz 
Kosowski, wójt gminy Przeciszów i Ewa Głogowska kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie wręczyli nagrody.

Po dawce piosenek i pieśni ludowych na scenę wkroczyły ze 
swoim pokazem uczestniczki biorące udział w zajęciach Zumba 
Fitness.

Późnym popołudniem na scenie pojawił się zespół Chrząsz-
cze, który zapewnił dużą dozę energetycznej muzyki lat sześć-
dziesiątych. Po tym scena należała do zespołu Blue Party, który 
żywiołowym wykonaniem swoich utworów porwał do zabawy 
zgromadzoną publiczność.

Impreza zakończyła się pokazem sztucznych ogni. Prezentacja, 
jak co roku wzbudziła spore zainteresowanie przybyłych osób, 
tym bardziej, że niebo na chwilę rozgorzało feerią niezwykłych 
barw i kształtów.

Ze względu na warunki atmosferyczne nie odbył się zaplanowa-
ny mecz Orlik Yellow Club contra samorządowcy.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji towarzyszących m.in. 
przejazdy Ciuchcią Beskidzką, które od wielu lat cieszą się dużą 
popularnością, animacje i konkursy dla dzieci, warsztaty wikliniar-
skie, modelarskie.

Pomimo deszczowej pogody przybyło bardzo wiele osób, aby 
wziąć udział w Święcie Gminy Przeciszów.

PoDziękoWania
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim zaangażowa-

nym w przygotowanie Święta Gminy Przeciszów 2019. Podzię-
kowania kierowane są do sponsorów oraz wszystkich, którzy 
przyczynili się do organizacji tegorocznej imprezy: Krakowskie 
Zakłady Eksploatacji Kruszywa SA, Bank Spółdzielczy w Zatorze, 
Józef Śliwa i pracownicy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji w Przeciszowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Przeciszowie, Towarzystwo Tury-
styki Rowerowej Cyklista z Przeciszowa, Komisariat Policji w 
Zatorze, Stowarzyszenie Dolina Karpia, prezes LKS Przeciszo-
via Wojciech Maca z zarządem, Halina i Andrzej Stokłosowie, 
Zbigniew Gil, Wiesława i Zygmunt Kurzakowie „Pasieka nad 
Wisłą”, Laureaci Konkursu Piosenki Majowe Śpiewanie 2019, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowic, Zespół Same Swoje, 
uczestniczki pokazu zumby, sołtys Władysław Kozub, sołtys 
Krzysztof Gałuszka, Danuta Kucharczyk, Bogdan Bartuś, Dawid 
Góral, Robert Mendyk, Krzysztof Polak, Piotr Kosek, Leszek 
Łuniewski, Michał Milowski.

GBP w Przeciszowie

Dni naszej gminy
W letni weekend, przez dwa dni od 13 do 14 lipca po raz kolejny odbyła się u nas duża impreza plenerowa, czyli święto 
Gminy Przeciszów. Był rajd rodzinny na rowerach, liczne występy artystyczne, pokazy oraz czas na gwiazdy wieczoru. 
niestety przez te nasze dni zabawy i relaksu pogoda nas nie rozpieszczała…

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowanie 
Pani Ewie Głogowskiej za długie lata 
sumiennej, wykonywanej z wielkim 
zaangażowaniem oraz owocnej pracy 
bibliotekarza i kierownika Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Przeciszowie. 
Do realizowanych, postawionych przed 
sobą i pracownikami zadań zawsze pod-
chodziła z odpowiedzialnością, a pozy-
tywne skutki jej działalności możemy 
doceniać do dziś. Życzymy szanownej 
Pani Ewie wielu szczęśliwych, upływa-
jących w spokoju i zdrowiu lat, spędzo-
nych na zasłużonej emeryturze.

Pracownicy GBP w Przeciszowie

Redakcja „Wieści Gminy Przeciszów”

W pierwszy dzień święta gminy do tańca przygrywał nam zespół 
Sunday Band.
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Kto był z pewnością nie powinien żało-
wać. Ponad 500 modeli kartonowych, 
wykonanych przez modelarzy z Polski, 
Ukrainy, Czech, Słowacji oraz Niemiec moż-
na było podziwiać na sali widowiskowej 
Domu Kultury w Przeciszowie.

W tym roku dominowały samoloty, 
pojazdy szynowe, kołowe oraz gąsieni-
cowe. Zaskoczeniem była znaczna ilość 
modeli rakiet i science-fiction. Nie zabrakło 
dodatkowych atrakcji. 

W sobotę odbyło się pierwsze z serii spo-
tkań pn. Przeciszowskie Spotkania Mode-
larskie, w którym modelarze samolotowi 
zgłębiali tajniki swoich technik. Sala Klubu 
Seniora była wypełniona po brzegi. Zapro-
szeni goście – modelarze Andrzej Latyński z 
Krakowa, Janusz Lemański z Zabrza, Paweł 
Ogarek z Jaworzna oraz Mariusz Gortyński 
z Łodzi opowiadali z wielkim zaangażowa-
niem o swoich technikach, przedstawiając 
i dzieląc się swoją wiedzą z przybyłymi 
osobami.

Kolejną atrakcją był wernisaż obrazów 
i grafik Tomasza Króla z Rzeszowa, który 
swoją wystawą, pod nazwą „Wielka Wojna 
i Niepodległość”, w sposób niebanalny opo-
wiadał o powstaniu, inspiracjach oraz tech-
nikach malarskich. Każdy z uczestniczących 
osób mógł porozmawiać z autorem oraz 
otrzymać pamiątkowy wpis. Wystawa trwa-
ła w naszej gminie do 28 września.

Podsumowanie konkursu modelarskiego 
odbyło się w niedzielę 15 września, wtedy 
to modelarze zostali nagrodzeni za najle-
piej wykonane prace. Walczyli oni m.in. o 
nagrody specjalne, czyli puchary: Wójta 
Gminy Przeciszów, Publiczności, Posła na 
Sejm RP Marka Sowy, Prezesa Portu Lotni-
czego w Balicach, Starosty Oświęcimskiego 
oraz Komendanta Powiatowego Policji w 
Oświęcimiu.

Puchar Publiczności za najlepszy model 
konkursu zdobył Zbigniew Kwiatkowski 
za model IJN Yukikaze. Puchar Posła 
na Sejm RP Marka Sowy za najlepszy 
model konkursu otrzymał Piotr Ulman za 
model parowozu PT-47. Puchar Prezesa 
Portu Lotniczego w Balicach Radosława 

Włoszka otrzymał Robert Kołodziejski za 
model RWD-6. Puchar Starosty Oświę-
cimskiego Marcina Niedzieli zdobył 
Tomasz Weremko za model Sao Gabriel. 
Główny puchar konkursu, czyli Puchar 
Wójta Gminy Przeciszów Tomasza 
Kosowskiego uzyskał Jacek Małkowski 
za model katedry we Fromborku.

Z kolei Puchar Komendanta Powiato-
wego Policji w Oświęcimiu insp. Roberta 
Chowańca za najlepszy model pojazdu 
bojowego w kategorii junior wywalczył 
15–letni Maksymilian Moś z Bielska–
Białej za model radiowozu policyjnego 
Kia Ceed. Z uwagi na fakt, iż laureat nie 
dotarł na galę finałową, zaproszono go 
na wręczenie pucharu do oświęcimskiej 
komendy policji.

Szczegółowe informacje na temat nagro-
dzonych i ich modeli w poszczególnych 
grupach wiekowych można odnaleźć na 

stronie internetowej KM Orzeł: www.km-o-
rzel.pl/archiwum/2019_wyniki_okmk.
pdf. Nie było możliwe zamieszczenie 
wszystkich laureatów konkursu, gdyż 
przekracza to możliwości edycyjne naszego 
periodyku.

Podczas niedzielnej gali finałowej odwie-
dzający wystawę oraz uczestnicy konkursu 
mogli na specjalnych stoiskach przygoto-
wanych przez policję i straż pożarną obej-
rzeć sprzęt służbowy oraz pojazdy służb 
ratunkowych. Dzieci i młodzież chętnie 
przymierzały elementy umundurowania, 
akcesoria policyjne, a rodzice robili pamiąt-
kowe zdjęcia.

Jako organizatorzy nie zwalniamy tempa, 
gdyż znając termin kolejnej jubileuszowej 
edycji konkursu (18.20.09.2020) zapraszamy 
do udziału i pracy nad kolejnymi małymi 
cudami z kartonu.

Łukasz Fuczek

Święto Modeli po raz 19.
kolejny rok modelarskiej przygody 

już za nami. W dniach od 13 do 15 
września odbył się XiX ogólnopolski 
konkurs Modeli kartonowych o Puchar 
Wójta Gminy Przeciszów. organizato-
rem zmagań konkursowych była gmi-
na Przeciszów, klub Modelarski orzeł 
z Przeciszowa oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Przeciszowie.
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Energylandia Cup 2019

Dokończenie na stronie  16

Gdy kończą się wakacje i wracamy do 
codziennych obowiązków, przychodzi 
taki dzień refleksji pełny podsumowań 
i wspomnień tego co już za nami. a 
wspominać tegoroczny turniej będzie-
my jeszcze bardzo długo! W dniach 
od 28 do 29 sierpnia w Piotrowicach 
odbyła się trzecia edycja turnieju Ener-
gylandia Cup. Podobnie jak w zeszłym 
roku do turnieju zaprosiliśmy sześć 
ekip dziewcząt oraz dwanaście zespo-
łów chłopców.

Pierwszego dnia wcześnie rano, ruszyły 
do walki drużyny dziewczęce. Na starcie 
zameldowały się: UKS Varsovia Warszawa 
(mazowieckie), GKS Katowice (śląskie), 
UKS Talent Trzebnica (dolnośląskie), AP 
Przeciszów (gospodarz, małopolskie), UKS 
Unia Opole (opolskie), LKS Sparta Lubliniec 
(śląskie).

Już po pierwszych meczach pewnym 
okazało się, że rywalizacja będzie na naj-
wyższym poziomie, jednakże największe 
słowa uznania należą się drużynie GKS-u 
Katowice. Niesamowicie dysponowane 
zawodniczki nie dały żadnych szans pozo-
stałym drużynom, gromiąc praktycznie 
każdego i kończąc rywalizację z bilansem 
39:4.

Reszta zespołów prezentowała zdecy-
dowanie bardziej wyrównany poziom co 
sprawiło, że każdy mecz można było obser-
wować z wypiekami na twarzy.

Jeśli zaś chodzi o drużynę gospodarzy to 
prezentowała się ona z różnym skutkiem i 
szczęściem. Nie można jednak im odmówić 
chęci walki i naprawdę niewiele zabrakło do 
tak zwanego „pudła”. Ostatecznie dziew-
częta zajęły podobnie jak przed rokiem 
czwarte miejsce. Dumni możemy być z 
Hani Kruczyńskiej, która została wybrana 
najlepszą bramkarką turnieju. Podsumowu-
jąc tę część imprezy, poniżej prezentujemy 
ostateczny kształt tabeli:

1. GKS Katowice

2. UKS Unia Opole

3. UKS Varsovia Warszawa

4. AP Przeciszów

5. UKS Talent Trzebnica

6. LKS Sparta Lubliniec

Po zakończeniu turnieju przyszła część 
na trochę zabawy i wszystkie drużyny wraz 
z opiekunami odwiedziły Park Rozrywki 
Energylandia w Zatorze, gdzie pomimo 
zmęczenia dziewczęta bawiły się wyśmie-
nicie i z ogromną radością korzystały z 
wszystkich atrakcji dostępnych na terenie 
obiektu.

Po turnieju dziewcząt przyszła kolej na 
chłopców, którzy jeszcze liczniej zamel-
dowali się na boisku w Piotrowicach. Dwa-
naście zespołów zostało podzielonych na 
dwie grupy, w których rywalizowały między 
sobą w systemie: każdy z każdym. Tutaj tak 

chwilę będą grać w seniorskich drużynach 
ekstraklasowych. Wola walki, ambicja, a 
także wyszkolenie taktyczne i techniczne 
niejednokrotnie przewyższały to, co moż-
na zobaczyć na co dzień oglądając polską 
ekstraklasę. Marzymy o tym, żeby żar w 
tych chłopcach nigdy nie zagasł i żeby z 
chęcią kiedyś wspominali udział w naszym 
turnieju, a my żebyśmy mogli powiedzieć, 
że od najmłodszych lat obserwowaliśmy 
rozwój ich talentu.

Ostatecznie cały turniej padł łupem dru-
żyny ZWAR Warszawa, za nimi uplasowała 
się ekipa Zagłębia Sosnowiec, a na trzecim 
stopniu podium stanęła drużyna, która 
sprawiła miłą niespodziankę, prowadzona 
przez trenera Szczepana Biernatka LKS 
Strumień Polanka Wielka.

Na osobą uwagę zasługuje fakt, iż w tym 
roku poziom turnieju był tak wysoki, że 
naszym ambitnie grającym zawodnikom z 
AP Przeciszów nie udało się wygrać żadne-
go meczu. Nie załamujemy się tym jednak, 
bo wiemy że dzisiejsze lekcje futbolu zapro-
centują w przyszłości. Końcowa klasyfikacja 
wyglądała tak:

1. zWaR Warszawa

2. zagłębie Sosnowiec

3. Strumień Polanka Wielka

4. igloopol Dębica

5. Banik ostrava

6. aP 21 kraków

7. aP Reissa kalisz

8. Rekord Bielsko-Biała

9. kS zakopane

10. Fa Bolesławiec

11. Włókniarz konstantynów Łódzki

12. aP Przeciszów

Wielkie brawa dla zawodników reprezen-
tujących aP Przeciszów:

Kadra dziewcząt: Hania Kruczyńska, 
Julia Sikora, Emilia Sabuda, Emilia Klime-
czek, Jalia Sieradzka, Nikola Ściera, Izabela 
Kozaczek, Gabriela Zembrzuska, Martyna 
Stokłosam Natalia Zając, Wiktoria Frączek, 
Maria Górecka, Maja Domasik, Kinga Kobiał-
ka, Amelia Młynarczyk

Kadra chłopców: Kacper Romanek, 
Jakub Sanak, Adam Mendyk, Kacper Knu-
tel, Bartosz Całus, Dominik Gębala, Michał 
Bytnar, Michał Knapik, Mikołaj Duraj, Jakub 
Knapik

W tym miejscu kieruję jedno słowo do 
wszystkich sponsorów, organizatorów, 
rodziców, trenerów oraz dzieciaków, którzy 
wzięli udział w tym ogromnym wydarzeniu. 
Tym słowem jest: DziękUJEMy!

samo jak wcześniej okazało się, że poziom 
jest niezwykle wysoki, a każdy mecz obfito-
wał w ogromną ilość emocji, goli i pięknych 
akcji. Po pierwszym dniu z każdej grupy, 
trzy najlepsze drużyny awansowały do 
swoistej Ligi Mistrzów, zaś drużyny którym 
się nie poszczęściło rywalizowały w Lidze 
Europy.

Grupa A została zdominowana przez 
FC Banik Ostarva, która z jedną porażką 
zameldowała się w grupie mistrzowskiej. 
Rywalizacja o pozostałe dwa miejsca, była 
niezwykle zacięta i aż do ostatniego meczu 
pozostawała nierozstrzygnięta. Ostatecznie 
ZWAR Warszawa i Igloopol Dębica o punkt 
wyprzedziły Rekord Bielsko-Biała.

1. FC Banik Ostrava (Czechy)

2. KS ZWAR Warszawa (mazowieckie)

3. LKS Igloopol Dębica (podkarpackie)

4. Rekord Bielsko-Biała (śląskie)

5. FA Bolesławiec (dolnośląskie)

6. AP Przeciszów (gospodarz, małopol-
skie)

W grupie B poziom był równie wysoki, 
żadnej z drużyn nie udało się zgroma-
dzić kompletu punktów, jednak na czele 
stawki uplasowała się drużyna Zagłebia 
Sosnowiec, która już przed turniejem była 
pasowana na faworyta. Zacięta rywalizacja 
była o miejsca premiowane grą w Lidze 
Mistrzów, ostatecznie zespoły z Polanki 
Wielkiej i Krakowa o punkt wyprzedziły 
teamy z Kalisza i Zakopanego.

1. Zagłębie Sosnowiec (śląskie)

2. LKS Strumień Polanka Wielka (mało-
polskie)

3. AP 21 Kraków (małopolskie)

4. AP Reissa Kalisz (wielkopolskie)

5. KS Zakopane (małopolskie)

6. KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki 
(łódzkie)

Po zaciętych eliminacjach, nastąpił 
wspólny grill, a po nim drużyny rozjechały 
się do baz noclegowych. Następnego dnia 
już od rana ruszyła rywalizacja pośród 
drużyn które zajęły miejsca 4-6 w swoich 
grupach. Zaś reszta stawki w nagrodę za 
dobrą grę pojechała do Energylandii. W 
Lidze Europy najlepiej spisała się drużyna 
AP Reissa Kalisz, która bez straty punktu, 
uplasowała się na pierwszym miejscu.

W godzinach popołudniowych nastąpiła 
zmiana i drużyny które wyszalały się w par-
ku rozrywki, założyły trykoty i wdały się w 
wir boiskowej rywalizacji. Reszta zaś mogła 
już z chłodną głową poszaleć na rollercoste-
rach i innych atrakcjach w Zatorze.

Oglądając każdy z meczów popołudnio-
wych można było dojść do wniosku, że na 
boiskach obserwujemy nie dziesięciolet-
nich chłopców, a zawodników którzy za 
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Olej, akwarela, pastele, to techniki, który-
mi posługiwali się malarze. Piękna martwa 
natura, pejzaże, architektura. I to wszystko 
na terenie gminy Przeciszów. Plener poka-
zał, jak piękne miejsca są tuż obok nas, a 
od teraz możemy podziwiać je przelane 
na płótno.

Malarze, którzy wzięli udział w plenerze: 
Zdzisław Połącarz, Ryszard Pozdrowicz, 
Wasyl Stetsko, Marek Mamica, Grzegorz 
Haiski, Ivan Maliński, Gienadij Gawarcow, 
Svitlana Shynkarenko, Zofia Trzepióra-
Noga, Izabela Jamrozińska, Anna Szmit-
Mamica, Agata Skrzelowska, Anastazja 
Fietisowa, Katarzyna Kudełka.

- Plener malarski był bardzo udaną impre-
zą. W założeniu chcemy, aby był on konty-
nuowany w kolejnych latach. Mamy wiele 
miejsc w naszej gminie do namalowania. 
Rzeczywistość zamieniona w sztukę przez 
artystę nabiera nowego, często odmiennego, 
niespotykanego wymiaru. Obsada była bar-
dzo dobra, międzynarodowa, wśród których 
znalazło się wielu znanych artystów – zazna-
cza wójt Tomasz Kosowski.

Plener zorganizowały we współpracy 
Gmina Przeciszów oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Przeciszowie. 

Pragniemy serdecznie podziękować za 
wsparcie i przychylność wielu osób oraz 
instytucji, w tym wójtowi gminy Przeciszów 
Tomaszowi Kosowskiemu, Zofii Bator, Sła-
womirowi Nelcowi, Dorocie i Kazimierzowi 
Całusom, pracownikom Willa Boconek, 
sołtysowi sołectwa Las Krzysztofowi 
Gałuszce, sołtysowi sołectwa Przeciszów 
Władysławowi Kozubowi, sołtysowi sołec-
twa Piotrowice Adamowi Madei, właścicie-
lowi Parku Rozrywki Energylandia Markowi 
Goczałowi oraz osobom, które przyczyniły 
się do realizacji tego przedsięwzięcia.

Dziękujemy naszym sponsorom: 
Katarzynie Lalik - prezes Banku Spół-
dzielczego w Zatorze, Justynie Czopek z 
ArtGrawer, Franciszkowi Sałaciakowi ze 
Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze. 
Dziękujemy za wsparcie staroście oświę-
cimskiemu Marcinowi Niedzieli.

Patronat medialny objęli: Fakty Oświę-
cim, Kulturalny Powiat, „Wieści Gminy 
Przeciszów” oraz Radio Kraków.

Łukasz Fuczek

Gmina pędzlem malowana
W dniach od 16 do 26 sierpnia 
odbył się i Międzynarodowy Ple-
ner Malarski w Gminie Przeciszów 
pn. „Gmina Przeciszów pędzlem 
malowana”. Udział w nim wzięli 
malarze z Polski, Ukrainy oraz Bia-
łorusi. ogrom pracy, jaki włożyli 
nasi zaproszeni goście można było 
podziwiać podczas odbywającej 
się do 6 września wystawie pople-
nerowej w naszym domu kultury. 
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Bez Was nie odbyłoby się to. Sponsorom 
dziękujemy zarówno za wkład finansowy, 
dzięki któremu mogliśmy nagrodzić najlep-
sze drużyny, zawodników a także trenerów. 
Dziękujemy Energylandii za to, że umożliwi-
ła dzieciakom fantastyczną zabawę. Termą 
Chochołowskim za sponsorowanie biletów 
na baseny oraz gadżetów dla dzieciaków, 
OW Azalia w Węgierskiej Górce za nagrody 
dla trenerów w postaci weekendowych 
pobytów w ich ośrodku, Starostwu Powia-
towemu w Oświęcimiu za wkład w zakup 
pamiątkowych koszulek dla uczestników, 
zaś Wójtowi Gminy Przeciszów Tomaszowi 
Kosowskiemu, za ufundowanie nagród, 
pucharów oraz medali. Dzięki Wam być 
może wychowamy kolejnych reprezentan-
tów Polski!

Osobny akapit należy się rodzicom. 
Tytaniczna praca jaką wykonali jest czymś 
niespotykanym o czym niejednokrotnie 
mówili nam trenerzy innych akademii. 
Powinno wam się zrobić miło, gdyż napraw-
dę zazdrościli nam tego wszyscy. Brawo dla 
Was. To wy jesteście pierwszą instancją, 
która sprawia, że na buźkach dzieciaków 
pojawiał się uśmiech. Pomimo rywalizacji 
i walki, wszystkie ekipy zaprezentowały 
najwyższy poziom i grę fair-play. Cieszy 
nas, że piłka nie daje tylko radości, ale także 
potrafi wychować i uczyć!

Podziękowania także ślę dla Łukasza 
Płonki, założyciela Akademii Piłkarskiej 
Przeciszów, a także pomysłodawcy tur-
nieju Energylandia Cup. Te rozgrywki to 
jego „dziecko” i pomimo niesamowitego 
zmęczenia na jego twarzy, pod koniec dnia 

mogliśmy zaobserwować szczery uśmiech i 
radość, że udało się wszystko odpowiednio 
rozegrać, a każdy opuszczał nasze rejony z 
miłymi wspomnieniami.

ko ń c z ą c  c h c e my  p o d z i ę kow a ć 
wszystkim drużynom oraz trenerom. 
za sportową rywalizację, dobrą zaba-
wę i mnóstwo dobrej nauki, którą 
każdy z nas wyciągnął w ciągu tych 
dwóch dni. na boiskach w Piotrowicach 
widzieliśmy mnóstwo ambicji i woli 
walki wśród młodzieży, ale także ludzi 
z ogromną pasją, chęcią dzielenia się 
wiedzą i wspaniałym zaangażowa-
niem. 

Jeśli tylko będzie nas więcej, coś czu-
ję, że o dobro polskiej piłki martwić się 
nie musimy! W

Ewa Sulikiewicz została now ym 
dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 
1 w Przeciszowie. Jest nauczycielem z 
szesnastoletnim stażem w tej placów-
ce, ucząc przyrody, biologii, chemii 
oraz informatyki. Dotychczasowa 
dyrektor Urszula Momot odeszła na 
zasłużoną emeryturę. Jej następczynię 
wyłoniono w drodze przeprowadzone-
go konkursu.

Nowa pani dyrektor pełni swoje obowiąz-
ki z nastaniem roku szkolnego 2019/2020 
i jak twierdzi bardzo dobrze czuje się w 
szkole.

- Od początku bardzo dobrze się tutaj 
czułam. Dużo zawdzięczam Radzie Peda-
gogicznej. Znakomicie pracuje mi się tutaj 
z nauczycielami i szybko się odnalazłam, 
spotykając się z serdecznością – zauważa 
Ewa Sulikiewicz.

Chyba jednym z najważniejszych pytań 
zadanych nowej dyrektor jest to, dotyczące 
przyszłości szkoły. Jak będzie ona wyglądać 
z nastaniem nowej kadencji?

- Na pewno będę chciała się skupić na tym, 
aby środowisko w szkole sprzyjało nauce, a 
dzieci czuły się bezpieczne. Nasza szkoła dba 
o bezpieczeństwo uczniów szczególnie na 
drodze. W tym roku również bierzemy udział 
w konkursie Odblaskowa Szkoła. Myślę, że 
dzieci znają zasady bezpiecznego porusza-
nia się po drodze i korzystają z nich w życiu 
codziennym, ale ważne, aby utrwalać dobre 
nawyki. Jeśli uczniowie będą bezpieczni, to 
również zmotywowani do nauki. Na pewno 
skupię się na obszarach, w których dzieci 
potrzebują pomocy od najmłodszych lat, 
czyli na nauce czytania, umiejętnościach 
matematycznych i posługiwaniu się językiem 
obcym. To są bardzo ważne, kluczowe zagad-
nienia dla naszych uczniów, którzy staną się 
niebawem absolwentami szkoły. Szczególnie 
język obcy jest bardzo ważny. Na pewno też 
będę się starała rozbudowywać i wyposażać 

pracownie matematyczne, polonistyczne, 
przyrodnicze i stworzyć laboratorium języ-
ków obcych. Taki mam plan. Myślę, że bardzo 
ważna jest współpraca z rodzicami. Rada 
Rodziców działa bardzo prężnie angażując 
się w wiele działań. Możemy tu wymienić 
imprezy takie jak: wycieczki rowerowe, pikniki 
rodzinne, kuligi, rajdy górskie, będące bardzo 
dobrym świadectwem znakomitej pracy 
naszej rady. Chcę rozwijać tę współpracę, 
ponieważ rodzice mają niesamowite pomysły 
i potencjał do działania. Na pewno zwrócę też 
uwagę na sport. Mamy na miejscu wspaniałe 
obiekty sportowe i korzystamy z Orlika. Nasi 
uczniowie co roku zimą wyjeżdżają w góry 
na Białą Szkołę, aby uczyć się i doskonalić 
umiejętności jazdy na nartach. Ten kierunek 
będziemy kontynuować. Oprócz tego planuję 
również całkowicie zrezygnować z papiero-
wego dziennika i zastąpić go elektronicznym. 
Po rozmowie z nauczycielami wiem, że ma 
to sens – tłumaczy nowa dyrektor szkoły w 
Przeciszowie.

Ewa Sulikiewicz pracuje jako nauczy-
ciel w SP nr 1 w Przeciszowie od 16 lat. 
Wcześniej, tuż po zakończonych studiach 
uczyła przez 6 lat w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Przeciszowie-Podlesiu. Ukończyła 
biologię na Uniwersytecie Śląskim w 
Katowicach. Ponadto ma za sobą kurs 

Nowa dyrektor szkoły nauczania przyrody w klasach od IV do VI, 
a także studia podyplomowe z informatyki 
na Politechnice Krakowskiej oraz chemii na 
UJ w Krakowie. Inne ukończone przez nią 
kursy dotyczą zarządzania oświatą oraz 
oligofrenopedagogiki (nauczania osób z 
niepełnosprawnością intelektualną). 

Nowa dyrektor szkoły mieszka w Brzezin-
ce koło Oświęcimia i codziennie dojeżdża 
do miejsca pracy. Jednak jak mówi - Można 
się przyzwyczaić. Są osoby, które dojeżdżają 
z odleglejszych miejscowości.

Ryszard Tabaka

Oddana krew

- Odznaka Hono-
rowy Dawca Krwi 
– Zasłużony dla 
Zdrowia Narodu 
może być przy-
znana każdemu, 
kto oddał co naj-
mniej 20 litrów krwi. 
Chcąc przekazać tyle krwi, to trzeba ją 
regularnie oddawać przez ok. 12 lat. U 
nas w klubie są krwiodawcy, którzy mają 
oddane nawet po 50 litrów krwi. Są to 
Kazimierz Buczuliński oraz Jan Wolas.

Statystyka

- W naszym klubie mamy 70 czynnych 
krwiodawców. Rocznie oddajemy 90 
litrów krwi, co jest bardzo dobrym wyni-
kiem, jak na wiejski klub. Dla przykładu 
podam, że klub w Oświęcimiu oddaje 
120-130 litrów rocznie. Klub Strażak, 
działający przy PSP w Oświęcimiu może 
się pochwalić 140 litrami. W naszym 
banku krwi mamy ponad 3 tys. litrów, 
które ofiarowali krwiodawcy w okresie 
istnienia naszego klubu. Co roku prze-
prowadzamy w Piotrowicach cztery 
akcje oddawania krwi.

- mówi Eugeniusz Naglik, prezes WK 
HDK w Piotrowicach i zarazem koor-
dynator Delegatury Małopolskiego 
Oddziału Okręgowego PCK dla Oświę-
cimia i Powiatu Oświęcimskiego z 
siedzibą w Piotrowicach.
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Szczególnie uroczysty charakter 
miało spotkanie członków Wiejskiego 
klubu Honorowych Dawców krwi PCk 
im. dr T. Chowańca w Piotrowicach, 
które odbyło się końcem sierpnia. 
Tego dnia wyróżniono zasłużonych 
członków klubu oraz przedstawicieli 
władz naszej gminy pamiątkowym 
medalem z okazji 100-lecia Polskiego 
Czerwonego krzyża w Małopolsce. 
Podczas tego okolicznościowego 
zebrania władze klubu przypominały 
o tych członkach HDk w Piotrowicach, 
którzy otrzymali prestiżową odznakę 
Honorowy Dawca krwi – zasłużony dla 
zdrowia narodu.

Wśród osób przybyłych tego dnia do 
Piotrowic na spotkanie obok członków 
Wiejskiego Klubu HDK znaleźli się także: 
wójt gminy Przeciszów Tomasz Kosowski, 
przewodniczący Rady Gminy Przeciszów 
Marek Trzaska, sołtys wsi Piotrowice Adama 
Madeja. Honory gospodarza pełnił Euge-
niusz Naglik, prezes WK HDK w Piotrowicach 
i zarazem koordynator Delegatury Mało-
polskiego Oddziału Okręgowego PCK dla 
Oświęcimia i Powiatu Oświęcimskiego z 
siedzibą w Piotrowicach.

Centralnym wydarzeniem podczas spo-
tkania było uroczyste wręczenie pamiątko-
wego medalu, wybitego z okazji 100-lecia 
istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Małopolsce. To wyróżnienie nadane przez 
Zarząd Okręgowy Małopolskiego PCK 
na wniosek zarządu HDK w Piotrowicach 
oraz koordynatora delegatury MOO PCK 
w Piotrowicach wręczył prezes Eugeniusz 
Naglik. Tym medalem uhonorowano takie 
osoby jak: Tomasz Kosowski - wójt gminy 
Przeciszów, Marek Trzaska - przewod-
niczący Rady Gminy Przeciszów, Adam 
Madeja - sołtys wsi Piotrowice, Kazimierz 
Buczuliński, Stanisław Kolasa, Janusz 
Frączek, Mateusz Tobiczyk, Anna Kowal-

ska, Anna Bałamucka, Antoni Mamoń i 
Eugeniusz Naglik.

- Serdecznie gratuluję wszystkim osobom 
dziś wyróżnionym. Mam także w pamięci to 
wydarzenie z 10 kwietnia tego roku, kiedy to 
uhonorowano dziewięciu członków naszego 
klubu Odznaką Honorowy Dawca Krwi – 
Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Te osoby są z 
nami dziś na sali. To jedno z najważniejszych 
odznaczeń, nadawanych przez Ministra 
Zdrowia trafiło wtedy do nas. To niesamowity 
zaszczyt dla dawców krwi. Jeszcze nikt wcze-
śniej w naszym klubie nie otrzymał takiego 
wyróżnienia! Dwa lata czekaliśmy na nadanie 
odznaczeń, ale w końcu zostały przyznane. 
Ministrowie zdrowia się zmieniają i nie wiado-
mo jak będzie w przyszłości. Kolejne wnioski 
na medale poszły, ale musimy czekać. Dla 
nas to jest wielki zaszczyt, tym bardziej, że 
jesteśmy wiejskim klubem – zauważył prezes 
Eugeniusz Naglik.

Odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłu-
żony dla Zdrowia Narodu to polskie resor-
towe odznaczenie w formie odznaki, którą 
ustanowiono 22 sierpnia 1997 roku i jest 
nadawana od 2005 roku honorowym daw-
com krwi w uznaniu wybitnych zasług na 
rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia 
oraz aktywnej działalności w ruchu honoro-
wego krwiodawstwa. Odznakę może otrzy-
mać krwiodawca, który oddał co najmniej 
20 litrów krwi lub innych jej składników.

Wśród członków Wiejskiego Klubu 
HDK w Piotrowicach wyróżnionych tym 
odznaczeniem znaleźli się: Antoni Mamoń, 
Witold Krawczyk, Piotr Kowalski, Wiesław 
Gorzkowski, Andrzej Antecki, Franciszek 
Klimczyk, Łukasz Kolasa, Tomasz Hałat, 
Tadeusz Frączek (nieobecny na spotka-
niu).

Swoje wystąpienie miał także wójt naszej 
gminy Tomasz Kosowski.

- Jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczy-
cony, że mogłem otrzymać medal. Traktuję 

to odznaczenie oczywiście jako wyróżnienie 
dla gminy, jednostki, która wspiera państwa. 
To jest dla nas zaszczyt, ponieważ w okolicy 
nie ma gminy, w której działałby tak prężnie 
wiejski klub HDK. Dzięki wam to wszystko 
funkcjonuje. Wiem, że jest ciężko. Często 
pan prezes do mnie przychodzi i mówi o tych 
trudnościach. Chcę wam podziękować za to 
wszystko, że jesteście, działacie, poświęcacie 
swój wolny czas i przede wszystkim ofiaro-
wujecie, to co jest najcenniejsze, czego nie 
można wyprodukować na żadnej taśmie czy 
laboratorium – krew, która jest życiem. Tylko 
raz udało mi się oddać krew, jakieś 20 lat 
temu, tata jednego z kolegów zachorował, 
byliśmy wtedy na obozie i była zorganizo-
wana zbiórka krwi, ale podczas pobierania 
zemdlałem i pani powiedziała mi, żebym 
nigdy więcej jej nie oddawał. Deklaruję ze swej 
strony i samorządu gminnego pełne wsparcie 
dla klubu – akcentował podczas spotkania 
wójt Tomasz Kosowski.

Wyrazy wdzięczności przekazał klubowi 
w Piotrowicach również przewodniczący 
Rady Gminy Przeciszów Marek Trzaska.

- W imieniu rady pragnę podziękować za to 
wyróżnienie. Jestem zaszczycony, że państwo 
obdarzyli minie tym medalem. Myślę, że rada 
będzie wspierać honorowych krwiodawców. 
Nasz klub jest wyjątkowy, ponieważ nie ma 
drugiego takiego w okolicy. To świadczy, że 
nie tylko mieszkańcy naszej gminy są w tym 
klubie, ale też z ościennych gmin. To mówi o 
tym, że nie wszędzie przyjmuje się idea nie-
sienia pomocy. Jest to piękny gest z waszej 
strony, dziękuję za obdarowanie mojej osoby, 
a zarazem całej Rady Gminy Przeciszów – 
dziękował przewodniczący RG Przeciszów 
Marek Trzaska.

Już na zakończenie swoją deklarację 
pomocy we wszystkich sprawach, w któ-
rych może służyć Klubowi HDK, złożył soł-
tys sołectwa Piotrowice Adam Madeja.

Ryszard Tabaka

Uhonorowano krwiodawców

Wyróżnieni Odznaką Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla 
Zdrowia Narodu oraz przedstawiciele władz gminy. Od lewej 

stoją: przewodniczący Rady Gminy Przeciszów Marek Trzaska, 
sołtys Piotrowic Adam Madeja, wójt gminy Przeciszów Tomasz 
Kosowski, Tomasz Hałat, Franciszek Klimczyk, Antoni Mamoń, 

Piotr Kowalski, Wiesław Gorzkowski, Andrzej Antecki, Łukasz 
Kolasa, Witold Krawczyk.

Osoby uhonorowane pamiątkowym medalem z okazji 100-lecia 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Małopolsce. Od lewej stoją: wójt 

gminy Przeciszów Tomasz Kosowski, przewodniczący Rady Gminy 
Przeciszów Marek Trzaska, sołtys Piotrowic Adam Madeja, Kazi-
mierz Buczuliński, Stanisław Kolasa, Anna Kowalska, Eugeniusz 

Naglik, Janusz Frączek, Anna Bałamucka, Mateusz Tobiczyk, 
Antoni Mamoń.
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W S z ko l e Po d s t awowe j n r  1  w 
Przeciszowie zorganizowano 7 wrze-
śnia Piknik Rodzinny pod hasłem 
„Policyjna odyseja iii: bezpieczeństwo 
i zdrowie”. kolejna edycja tego wyda-
rzenia wzbudziła duże zainteresowa-
nie wśród mieszkańców, oferując m.in. 
liczne pokazy i konkursy związane z 
wiedzą o ruchu drogowym.

Impreza rozpoczęła się tradycyjnym 
biegiem ulicznym, w którym wzięli udział 
uczniowie i rodzice. Na ten temat piszemy 
szerzej na stronie 19.

Po biegu Grupa Rekonstrukcyjna Historii 
Posterunek Policji Państwowej oraz Biuro 
Edukacji Historycznej – Muzeum Policji 
Komendy Głównej w Oświęcimiu przed-
stawiła na terenie szkoły historię policji od 
1919 roku do czasów współczesnych. Gru-
pie rekonstrukcyjnej towarzyszyli przed-
stawiciele Biura Historii i Tradycji Komendy 
Głównej z Warszawy. Nawiązano do tego-
rocznych obchodów 100-lecia policji.

Podczas trwania pikniku odbył się pokaz 
symulatora zderzenia i dachowania, alko i 
narko-gogle. Maria Przeworska przepro-
wadziła prelekcję pt. „Z cukrzycą na TY”, o 

tym również informujemy w tym numerze 
czasopisma.

W trakcie trwania pikniku uczestników 
zabawiali szczudlarze oraz uczniowie, któ-
rzy zaprezentowali swoje talenty muzyczne 
i sprawnościowe.

Dla uczestników i zaproszonych gości nie 
mogło zabraknąć poczęstunku, jak zawsze 
przygotowanego przez Radę Rodziców SP 
nr 1 w Przeciszowie.

Całej imprezie towarzyszyło przesłanie 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w 
drodze do szkoły. Wychodzimy już po raz 
dziesiąty do społeczeństwa z kamizelkami i 
elementami odblaskowymi uświadamiając 
potrzebę noszenia odblasków. Uważamy, 
że poprzez takie imprezy plenerowe można 
trafić do szerszego grona odbiorców.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ignacego 
Fika w Przeciszowie już po raz dziesiąty 
bierze udział w konkursie Odblaskowa 
Szkoła organizowanym przez Komendę 
Wojewódzką Policji w Krakowie oraz Kura-
torium Oświaty w Krakowie. Przez trzy 
kolejne edycje szkoła była laureatem tego 
konkursu – zajmując pierwsze miejsce!

Małgorzata Matyja, koordynator

Bezpiecznie i zdrowo

Uczniowie Szkoł y Podstawowej 
nr 1 w Przeciszowie uczcili w tym 
roku 100-lecie Państwowej Policji. na 
szkolnym orliku uczniowie ubrani w 
kamizelki odblaskowe stworzyli żywy 
napis STo LaT PoLiCJi.

Tym przedsięwzięciem wyrazili wdzięcz-
ność za dobrą współpracę policji z młodym 
pokoleniem Polaków. Wszystkim policjan-
tom i pracownikom policji składamy naj-
serdeczniejsze życzenia, a także gratulacje 
i wyrazy uznania za ich pełną poświęcenia 
służbę i pracę.   M.M.

Szkoła uczciła 
jubileusz 

policji
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Podczas zebrania sprawozdawczo-
wyborczego zarządu klubu LkS Prze-
ciszovia, które odbyło się 29 czerwca, 
podsumowano pierwsze półrocze 
działalności i przedstawiono plan na 
kolejne pół roku. Jednak najważniej-
szym zagadnieniem podczas spotkania 
był wybór nowego zarządu, który jest 
zupełnie nowym rozdaniem perso-
nalnym po tym, jak dotychczasowi 
członkowie, po wielu latach zakończyli 
swoją działalność. należy dodać, że 
rozdaniem koniecznym, składającym 
się z młodych i bardzo młodych osób, 
które przybyły z określoną misją, 
wielkim potencjałem, witalnością i 
pomysłami na przyszłość.

Do grona członków oraz sympatyków 
dołączyła grupa młodych ludzi – wycho-
wanków klubu, którzy postanowili kandy-
dować w wyborach.

W wyniku głosowania wybrano w całko-
wicie nowym składzie Zarząd Ludowego 
Klubu Sportowego Przeciszovia oraz Komi-
sję Rewizyjną. Dla klubu oznacza to kolejny 
rozdział w jego historii.

- Ze sportem jesteśmy związani od naj-
młodszych lat, tak naprawdę tutaj zaczęła się 
nasza przygoda z piłką nożną. To tutaj przez 
lata zbieraliśmy piłkarskie doświadczenie, 
tutaj wykreowano w nas ducha walki, two-
rzyliśmy drużyny od sekcji młodzieżowych 
po seniorskie, dzięki czemu powstało wiele 
przyjaźni, niektórzy z nas nadal są czynnymi 
zawodnikami. Kiedy okazało się, że klub jest 
w potrzebie, między nami wystarczyła jedna 
rozmowa, każdy już wiedział, co trzeba zrobić. 
Choć posiadamy doświadczenie na boisku 
to w zakresie zarządzania klubem jesteśmy 
nowicjuszami i zdajemy sobie sprawę, że sta-
nęliśmy przed niezwykle ciężkim wyzwaniem, 
jednak wspólnymi siłami możemy zdziałać 
naprawdę wiele! – mówią świeżo upieczeni 
działacze Przeciszovii.

W serwisie internetowym Facebook 
powstała nowa oficjalna strona klubu, na 
której kilka godzin po wyborach ogłoszono 
nadchodzące zmiany i cele na najbliższe 
miesiące.

Nowe gremium chce stworzyć dobre 
zaplecze dla sekcji seniorskiej dzięki reak-
tywacji drużyn we wszystkich kategoriach 
wiekowych – młodzicy, trampkarze i 
juniorzy. Ta koncepcja już jest realizowana 
z powodzeniem, gdyż w tym roku młodzicy 
i juniorzy startują w rozgrywkach ligowych, 
dlatego owocną może okazać się współpra-
ca klubu z Akademią Piłkarską Przeciszów, 
którą zadeklarowały obie strony.

Kolejny pomysł to zwiększenie udziału 
wychowanków oraz zawodników z naszej 
gminy w drużynach. Nowi działacze chcą 
również zaktywizować lokalną społeczność 
poprzez mecze, zawody oraz wydarzenia 
sportowe i pozasportowe wykorzystując 
dostępną infrastrukturę.

Jeśli ktoś śledzi poczynania organizacyj-
ne i sportowe Przeciszovii w ostatnim cza-
sie, musi przyznać, że ten sezon rozpoczęto 
koncertowo.

PoDziękoWania
Dziękujemy poprzedniemu Zarządowi 

za ich trud włożony przez te wszystkie 
lata. Już teraz przekonaliśmy się, że było 
to ogromne wyzwanie i nie ma w tym nic 
prostego. Szczególne podziękowania 
należą się Panu Zbigniewowi Gilowi, 
byłemu Prezesowi, który do dziś poma-
ga nam w sprawach od A do Z, tak aby 
wszystko było dopięte na ostatni guzik. 
Dziękujemy wszystkim, którzy ciągle 
pomagają nam w przekazaniu spraw 
i obowiązków, aby LKS funkcjonował 
prawidłowo.

Dziękujemy również tym, którzy 
wspierali nas w przygotowaniach do 
tej inicjatywy, Panu Wójtowi Tomaszo-
wi Kosowskiemu, z którym odbyliśmy 
wiele rozmów na temat współpracy i 
przyszłości klubu. Dziękujemy kibicom, 
którzy coraz to liczniej przybywają na 
stadion. Do zobaczenia!

Zarząd LKS Przeciszovia

Wielkie zmiany w LKS Przeciszovia

Nowy Zarząd LKS Przeciszovia. Od lewej: Łukasz Lasek, Andrzej Kozłowski, Łukasz 
Szafraniec, Dawid Świerguła, Łukasz Hutny (wiceprezes zarządu), Wojciech Maca (prezes 

zarządu), Mateusz Płonka.

W ramach trzeciego już pikniku 
szkolnego „Policyjna odyseja iii: bez-
pieczeństwo i zdrowie” odbył się bieg 
uliczny po przeciszowskich drogach. 
Jak co roku budził on spore zaintereso-
wanie wśród aktywnych mieszkańców 
naszej gminy.

Przedszkolaki oraz młodsi uczniowie 
szkoł y podstawowej w Przeciszowie 
wystartowali w biegu Mini na dystansie 
1 km. 73 uczestników rozpoczęło bieg na 

trasie od murów szkoły przez ulicę Szkolną 
w kierunku Piotrowic, zawracając w okolicy 
skrzyżowania z ulicą Kolonia w kierunku 
szkoły.

na podium w biegu Mini uplasowali 
się kolejno: Oliwia Ostafin klasa Vb, Miko-
łaj Duraj – klasa IV oraz Oliwia Kozłowska 
– klasa Va.

W biegu Maxi na dystansie 4 kilometrów 
oprócz uczniów nie zabrakło również 

aktywnych absolwentów i sympatyków 
naszej szkoły. Na starcie stanęło ponad 
50 zawodników. Mocną grupę stanowili 
aktualni uczniowie szkoły, którzy zajęli w 
biegu wysokie miejsca.

Zwyciężył uczeń klasy ósmej Patryk 
Sanak, drugi na metę wbiegł Joachim 
Wojtaszczyk, również z klasy ósmej nato-
miast miejsce trzecie wybiegał niedawny 
absolwent kacper Stachura.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
i życzymy dalszych udanych biegowych 
startów.    M.R.

Biegali na pikniku
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Wyniki:

Terminarz spotkań

nasz zespół pokazał na co go stać, a 
i szczęście mu sprzyjało. Bardzo dobre 
otwarcie z nową (starą) Przeciszvią, 
która po przemianie stała się zdecy-
dowanie lepszą drużyną, rodzi nasz 
apetyt na sukcesy w przyszłości!

Swoje zmagania na A klasowych boiskach 
LKS Przeciszovia uświetniła wyjazdowym 
meczem z beniaminkiem ligi Pogórzem 
Gierałtowice. Spotkanie okazało się łatwą 
przeprawą i gładkim inauguracyjnym 
zwycięstwem 3:0. Kolejne trzy punkty 
drużyna przywiozła z niezwykle ciężkiego 
terenu, jednego z kandydatów do awansu 
- Górnika Brzeszcze. Po emocjonującym 
spotkaniu i bramce w końcówce na 3:2, 
drużyna z Przeciszowa mogła cieszyć się z 
pozycji lidera tabeli. Pierwszy mecz u siebie 
przyciągnął na trybuny rzeszę sympatyków 
i pokazał, że futbol w naszej małej miejsco-
wości powoli się odradza i są fundamenty, 
na których ten rozwój można oprzeć. Naj-
młodsze towarzystwo na trybunach zaba-
wiała maskotka drużyny, zaś dla starszych 

kibiców przygotowane zostały kiełbaski 
i oprawa dźwiękowa. Tym razem jednak 
spotkanie z Orłem Witkowice, zakończyło 
się podziałem punktów i wynikiem 0:0.

Następnie podrażnieni stratą punktów 
zawodnicy, udali się do Malca i po raz trzeci 
w sezonie przywieźli komplet punktów z 
meczu wyjazdowego. Wynik 4:2 nie oddaje 
jednak wyrównanego przebiegu spotkania 
z drużyną Zgody.

Piąta kolejka przyniosła długo wyczeki-
wane spotkanie derbowe z LKS Piotrowice. 
Mecz obfitujący w walkę i dużą dawkę emo-
cji zakończył się wynikiem 2:2 po bramce w 
końcówce z rzutu karnego podyktowanego 
dla gospodarza z Przeciszowa.

Zaś w miniony weekend, Przeciszovia roz-
gromiła w meczu wyjazdowym LKS Bobrek, 
aplikując im pięć bramek i tracąc przy tym 
jednego gola. Można mieć nadzieję, że to 
dobre preludium przed nadchodzącym, 
najważniejszym spotkaniem tej rundy, gdyż 
na własnym stadionie ekipa z Przeciszowa 

będzie podejmować dotychczasowego 
lidera Hejnał Kęty.

Na ten moment nasza drużyna plasuje się 
na pozycji wicelidera A klasy oświęcimskiej. 
Dotychczasowo forma na pewno wyma-
ga stabilizacji i przeciszowianie przede 
wszystkim winni zacząć lepiej punktować 
w meczach u siebie, ale nawet najbardziej 
sceptyczni kibice muszą przyznać, że dru-
żyna prezentuje się o niebo lepiej niż w 
zeszłym sezonie.

Wyrównana kadra, walka i ambicja spra-
wiają, że mecze Przeciszovii ogląda się z 
przyjemnością, atmosfera wokół klubu 
znacznie się poprawiła, drużyna stała się 
drugą siłą ligi, a niektórzy, co odważniejsi 
przebąkują nawet o tym, iż zdecydowanie 
lepiej zielone trykoty prezentowałyby się 
w piątej lidze...

Kto wie co przyniesie czas? Póki co zapra-
szamy serdecznie na wszystkie spotkania 
rozgrywane na stadionie w Przeciszowie!

LKS Przeciszvia

Przeciszovia z sukcesami

Sezon 2019/2020 dla LkS Przeciszovii 
zaczął się od sporych zmian, o których 
piszemy na łamach naszego czasopi-
sma; zapraszamy do lektury! nowy 
zarząd prężnie przystąpił do zadania, 
polegającego na wzmocnieniu druży-
ny, która w zeszłym sezonie borykała 
się z dużymi problemami kadrowymi i 
niejednokrotnie była zmuszona grać 
„gołą jedenastką”.

Dzięki licznym zabiegom do klubu 
powrócili wychowankowie: Krystian Bar-
tuś (Skawa Podolsze), Krzysztof Skrobacz 
(Zatorzanka Zator), Mateusz Płonka (Skawa 
Podolsze), Adam Jurecki (Unia Oświęcim), 
Tomasz Klimczyk (Sygnał Włosienica), 
Mariusz Michałek (po przerwie), Bartosz 
Hutny (po przerwie), Michał Kozłowski (po 
przerwie). Ponadto skład wzmocnili: Artur 
Serwatka (Skawa Podolsze), Paweł Semik 
(Zaborzanka Zaborze). Z kolei z klubem 
pożegnali się: Adrian Dziuga (Pogórze 

Gierałtowice), Grzegorz Samek (Hejnał 
Kęty), Rafał Sergiel (Iskra Brzezinka).

Cała kadra zawodników na sezon 
2019/2020 to: Krystian Bartuś, Bartosz 
Hutny, Adam Jurecki, Tomasz Klimczyk, 
Marcin Kościelnik, Michał Kozłowski, Jakub 
Krzemień, Krystian Kułas, Łukasz Lasek, 
Łukasz Matla, Dawid Michałek, Kamil Micha-
łek, Łukasz Michałek, Mariusz Michałek, 
Krzysztof Mycyk, Adrian Pawela, Mateusz 
Płonka, Paweł Semik, Artur Serwatka, 
Krzysztof Skrobacz, Łukasz Szafraniec, 
Łukasz Węgrzyn, Grzegorz Żabiński.

Trenerem, który podjął się pracy z dru-
żyną został Łukasz Płonka, dzięki czemu 
otworzył on drugi rozdział swojej przy-
gody z LKS Przeciszovia, gdyż wcześniej z 
sukcesami prowadził drużyny juniorskie, a 
następnie na poziomie IV i V ligi drużynę 
seniorską.

LKS Przeciszovia

05.10.2019 godz. 16:00

Sygnał Włosienica – LkS PRzECiSzoVia 
PRzECiSzÓW

12.10.2019 godz. 15:30 

LkS PRzECiSzoVia PRzECiSzÓW – Stru-
mień Polanka Wielka

19.10.2019 godz. 15:00

S o ł a  Ł ę k i  –  L k S  P R z E C i S z o V i a 
PRzECiSzÓW

26.10.2019 godz. 13:00

LkS PRzECiSzoVia PRzECiSzÓW – 
Solavia Grojec

Konieczne zmiany w Przeciszovii
Pogórze Giertałtowice 0 – 3 LkS PRzECi-
SzoVia PRzECiSzÓW

Górnik Brzeszcze 2 – 3 LkS PRzECiSzoVia 
PRzECiSzÓW

LkS PRzECiSzoVia PRzECiSzÓW 0 – 0 
Orzeł Witkowice

LKS Zgoda Malec 2 – 4 LkS PRzECiSzoVia 
PRzECiSzÓW

LkS PRzECiSzoVia PRzECiSzÓW 2 – 2 
LKS Piotrowice

LKS Bobrek 1 – 5 LkS PRzECiSzoVia 
PRzECiSzÓW

W sezonie 2019/2020 zaszło kilka zmian 
w sekcji tenisa stołowego w Piotrowicach. 
Obecnie o składzie sekcji stanowią dzieci 
z roczników 2010-2018. W pierwszym 
półroczu nastawiamy się na rozwój naj-
młodszej grupy wiekowej. Mamy zamiar 
uczestniczyć w zawodach wojewódzkich, 
a także regionalnych. Z racji tego, że kilku 
starszych odeszło lub zakończyło swoje 
kariery, położymy większy nacisk na szko-
lenie dzieci. Od tego sezonu skład trener-
ski zasiliła nasza wychowanka Zuzanna 
Staszczak, która postanowiła spróbować 
swoich sił jako trener. Mamy nadzieję, że 
nasi podopieczni będą się sukcesywnie 
rozwijać i zdobywać coraz lepsze miejsca 
w różnych zawodach.

Krzysztof Żebro

W nowym sezonie
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Prawo na co dzień

KRONIKA POLICYJNA

13 października 2019 roku w godzi-
nach od 7:00 do 21:00 odbędą się 
wybory parlamentarne. kogo i jak 
wybieramy?

Zgodnie z konstytucją, wybieramy 460 
posłów w wyborach do sejmu. Na posłów 
zagłosujemy w wielomandatowych okrę-
gach wyborczych w Polsce. W okręgu 
wyborczym wybiera się co najmniej 7 
posłów. Posłem może zostać obywatel 
Polski, który w dniu wyborów kończy 21 
lat. Wybieramy również 100 senatorów w 
jednomandatowych okręgach wyborczych. 
Każdy komitet wyborczy może zgłosić tylko 
jednego kandydata w danym okręgu, a 
wyborca też oddaje głos na jednego kan-
dydata. Wybiera się od 2 do 4 senatorów 
w jednym okręgu. Do senatu kandydować 
może każdy obywatel Polski, który w dniu 
wyborów kończy 30 lat. Do sejmu i senatu 
kandydatów mogą zgłaszać partie poli-
tyczne oraz wyborcy, którzy mogą założyć 
komitety wyborcze.

Chcesz zagłosować poza miejscem stałe-
go zamieszkania? Złóż wniosek o dopisaniu 
siebie do spisu wyborców w wybranym 
obwodzie głosowania w urzędzie gminy, 

w którym zamierzasz głosować poza miej-
scem zamieszkania. Jest na to czas do 8 
października.

Można głosować również na podstawie 
zaświadczenia o prawie do glosowania. 
Należy wówczas złożyć wniosek w urzędzie 
gminy w którym znajdujesz się w spisie 
wyborców. Jest na to czas do 11 paździer-
nika. Do 10 października, wyborcy przeby-
wający za granicą mogą zgłaszać wnioski o 
wpisanie do spisu wyborców w obwodach 
utworzonych za granicą.

A jak głosować? Miej ze sobą dokument 
ze zdjęciem, np. dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy. Zaznacz X w kratce przy kan-
dydacie tylko na jednej liście, w kratce z 
lewej strony obok nazwiska jednego z kan-
dydatów z tej listy, przez co wskazujesz jego 
pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Uwaga! Gdy postawisz więcej niż 
jeden X na jednej liście danego komitetu 
to głos zostanie zaliczony kandydatowi 
na pierwszym miejscu z tej listy, ale jeże-
li postawisz X na różnych listach różnych 
komitetów – głos będzie nieważny.

Jan K.

Wybory parlamentarne

19 i 22 czerwca – podczas interwencji 
domowych w Piotrowicach mieszkaniec 
tego sołectwa, w miejscu swojego zamiesz-
kania, dwukrotnie znieważył interweniują-
cych policjantów, każdorazowo będąc w 
stanie nietrzeźwości. Należy wspomnieć, iż 
to nie pierwsze jego problemy z prawem, 
ponieważ był on już skazany, m.in. za 
znieważenie funkcjonariusza policji oraz 
znęcanie się nad rodziną. Ponadto kilka 
dni wcześniej wszczęto przeciwko niemu 
kolejne postępowanie dotyczące znęcania 
się nad osobami najbliższymi.

20 czerwca - w Przeciszowie na ul. Kolo-
nia zatrzymano kierującego samochodem 
osobowym, który znajdował się w stanie 
nietrzeźwości. Jak ustalono kierowca był już 
wcześniej karany za ten sam czyn, dlatego 
za obecnie popełnione przestępstwo grozi 
mu surowsza odpowiedzialność karna.

8 lipca – zatrzymano dwóch mieszkań-
ców Przeciszowa, którzy na jednym ze sta-
wów hodowlanych, należących do RZD w 
Zatorze, dokonywali nielegalnego połowu 
ryb przy użyciu sieci rybackiej. Sprawcy za 
swój czyn odpowiedzą przed sądem na 

podstawie przepisów z ustawy o rybactwie 
śródlądowym.

21 lipca – na terenie Przeciszowa w 
godzinach nocnych doszło do pożaru 
stodoły, w wyniku którego uległa ona cał-
kowitemu spalaniu. Policja wszczęła w tej 
sprawie dochodzenie, w ramach którego z 
pomocą biegłego do spraw pożarnictwa 
ustala, jakie były jego przyczyny, a przede 
wszystkim czy doszło do ewentualnego 
podpalenia.

22 lipca – na terenie GOPS w Przeciszowie 
nietrzeźwy mieszkaniec tej miejscowości 
znieważył jedną z jego pracownic. Spraw-
ca przestępstwa został ujęty, po czym 
przedstawiono mu zarzut określony w 
art. 226 § 1 Kodeksu karnego, dotyczący 
znieważenia funkcjonariusza publicznego 
podczas pełnienia przez niego obowiąz-
ków służbowych.

29 lipca - w Komisariacie Policji w Zato-
rze wszczęto dochodzenie z art. 209 § 1a 
Kodeksu karnego, dotyczące uchylania 
się od zobowiązań alimentacyjnych na 
małoletnie dziecko, zamieszkałe na terenie 
gminy Przeciszów.

6 sierpnia – w Przeciszowie na ul. Szkol-
nej mieszkaniec Bielska–Białej zauważył 
kobietę, która w niejasnych okolicznościach 
zatrzymała swój pojazd i wyrzuciła coś z 
niego do przydrożnego rowu. Gdy się on 
zatrzymał ujawnił, iż jest to martwy już kot. 
W sprawie wszczęto dochodzenie, dotyczą-
ce zabicia zwierzęcia, w ramach którego z 
pomocą Państwowej Inspekcji Weterynarii 
dokonane będą ustalenia na temat przy-
czyn i mechanizmu zgonu kota.

18 sierpnia – w Przeciszowie zatrzymano 
kierującego samochodem marki Renault, 
który znajdował się w stanie nietrzeźwości 
(ponad 1,5 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu). Za popełniony czyn 
sprawca odpowie przed sądem.

9 września  –  mieszkaniec gminy 
Przeciszów został oszukany na kilkaset 
złotych, chcąc wynająć na kilka dni domek 
w Zakopanem. W sprawie wszczęto docho-
dzenie o przestępstwo z art. 286 § 1 Kodek-
su karnego.

15 września – w godzinach nocnych 
w Przeciszowie na ul. Krakowskiej doszło 
do pożaru budynku gospodarczego. W 
sprawie wszczęto dochodzenie dotyczące 
zniszczenia mienia. Jak ustalono najbar-
dziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia 
było podpalenie.

KomPol

Po 42 latach pracy odeszła na eme-
ryturę Ewa Głogowska, kierownik 
Gminnej Bibliotek i Public znej w 
Przeciszowie. z biblioteką była zwią-
zana od 1 czerwca 1977 roku, czyli 
całe swoje zawodowe życie. od 2000 
roku kierowała biblioteką połączoną z 
ośrodkiem kultury. z pasją i zaangażo-
waniem realizowała wszystkie zadania 
jakie przed nią zostały postawione. 
zawsze serdeczna i przyjazna w stosun-
ku do ludzi, troszczyła się o jednostkę, 
którą zarządzała oraz pracowników.

Stanowisko kierownika Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Przeciszowie objął od 
27 września pełniący obowiązki Łukasz 
Fuczek, dotychczasowy pracownik naszej 
lokalnej instytucji kultury.

GBP w Przeciszowie

Kierownik 
GBP odeszła na 

emeryturę

Kupię stare motocyKle:
WsK, WFm, JaWa, sHl  
i inne. W każdym sta-
nie technicznym.

517-625-371

Kontakt:
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ODESZLI OD NAS...
czerwiec

1. Stanisław Całus 64 lata   Przeciszów

2. Honorata Wądrzyk 85 lat   Przeciszów

3. Jacenty Matla 64 lata   Przeciszów

4. Marian Mąsior 75 lat   Przeciszów

5. Helena Stokłosa 93 lata   Las

6. Zofia Stokłosa 63 lata   Przeciszów

7. Maria Knapik 64 lata   Przeciszów

8. Zofia Bury 93 lata    Przeciszów

lipiec

1. Stanisław Kozłowski 87 lat   Przeciszów

2. Krzysztof Michałek 43 lata   Przeciszów

3. Andrzej Prysak 74 lata   Przeciszów

4. Tadeusz Porzycki 79 lat   Przeciszów

sierpień

1. Aleksander Soból 74 lata   Przeciszów

2. Stanisław Jarnot 62 lata   Piotrowice

3. Wiktoria Antecka 83 lata   Piotrowice

4. Aleksander Zając 51 lat   Piotrowice

5. Zofia Jakubaszek 93 lata   Przeciszów

6. Jan Mus 77 lat    Las

7. Władysław Noworyta 65 lat  Piotrowice

8. Czesława Ćwiek 73 lata   Piotrowice

9. Józefa Momot 70 lat   Przeciszów

wrzesień

1. Roman Kajdas 29 lat   Przeciszów

2. Genowefa Patrzyk 74 lata   Piotrowice

3. Grzegorz Michalski 40 lat   Piotrowice

4. Władysław Hałatek 72 lata  Piotrowice

15 sierpnia w Zatorze odbyły się VIII Targi Turystyczne Doliny 
Karpia, prezentujące dorobek artystyczny i turystyczny gmin 
tworzących Dolinę Karpia. Naszą gminę reprezentowali: uczestnicy 
konkursu piosenki Majowe Śpiewanie, Koło Gospodyń Wiejskich z 
„Żurem po przeciszowsku” oraz członkowie Towarzystwa Turystyki 
Rowerowej Cyklista, którzy poprowadzili rajd rowerowy po Dolinie 
Karpia.     GBP w Przeciszowie

Podczas trzeciego już pikniku rodzinnego Policyjna ody-
seja iii: Bezpieczeństwo i zdrowie Maria Przeworska, pielę-
gniarka z Przychodni Rejonowej nr 1 w oświęcimiu wygło-
siła prelekcję dotyczącą cukrzycy. obecni usłyszeli krótki 
wykład o chorobie, jej przyczynach, objawach i sposobach 
leczenia. Przy swoim stanowisku pani Maria prowadziła 
indywidualne rozmowy. Chętnym mierzyła ciśnienie, tętno 
i poziom saturacji (nasycenie tlenem hemoglobiny).

Cukrzyca to choroba cywilizacyjna. Już ponad 10 lat temu ONZ 
uznała tę chorobę za epidemię XXI wieku. Szacuje się, że w Polsce 
choruje na nią aż 3 mln ludzi, z czego nawet milion osób nie zdaje 
sobie z tego sprawy. To bardzo niebezpieczne, bo cukrzyca rozwija 
się w utajeniu i powoduje groźne powikłania, takie jak: zawały serca 
i udary mózgu, niewydolność nerek, utratę wzroku i uszkodzenie 
nerwów obwodowych.

Nasz tegoroczny piknik miał podkreślić, że cukrzycy można 
zapobiec przez zbilansowaną dietę i codzienny ruch. Stosując się 
do tych zaleceń musimy pamiętać, że jesienią coraz wcześniej robi 
się ciemno i powinniśmy zakładać elementy odblaskowe, czy to 
jeżdżąc na rowerze czy spacerując. 

CzyM JEST CUkRzyCa?
Produkty spożywane przez człowieka są zamieniane w organi-

zmie na cukier prosty, czyli glukozę, która odżywia nasze komórki 
i zapewnia organizmowi energię niezbędną do prawidłowego 
funkcjonowania. Insulina, wytwarzana przez trzustkę, zwiększa 
transport glukozy do komórek, co z kolei powoduje spadek jej 
poziomu we krwi. Cukrzyca to efekt zaburzenia tego procesu. W 
krwioobiegu znajduje się za dużo glukozy, bo trzustka produkuje 
zbyt małą ilość insuliny lub działa ona nieprawidłowo (mówimy 
wtedy, że ktoś ma wysoki cukier).

Wyróżniamy kilka typów cukrzycy, ale największe żniwo zbiera 
cukrzyca typu 2. Rozwija się ona najczęściej w wieku dojrzałym, 
choć coraz częściej spotyka się ją również u dzieci. Badania wska-
zują, że można wyróżnić trzy główne przyczyny zapadania na tę 
chorobę: nieprawidłowa dieta, brak aktywności fizycznej, nad-
waga i otyłość.                A.C.

Cukrzyca zabija

W pierwszą sobotę września w przeciszowskiej jedynce już 
po raz trzeci odbył się piknik „Policyjna odyseja iii: bezpie-
czeństwo i zdrowie”, na którym oprócz zabawy nie zabrakło 
również prelekcji o sprawach ważnych, obecnych w naszym 
życiu codziennym. Jednym z zagadnień, istotnych dla osób 
niewidomych lub ociemniałych jest pies przewodnik.

Osoby niewidome są wśród nas. W codziennym życiu może im 
pomagać pies przewodnik. Aby taki pies spełniał swoje zadanie, 
musimy nauczyć się tolerancji i pewnych zasad.

Pies pomaga osobie niewidomej ominąć przeszkody − wskazuje 
schody, windę, drzwi, przejścia dla pieszych. Jest nie tylko pomoc-
nikiem, ale też przyjacielem. Ułatwia bezpieczne przemieszczanie 
się, ale wymaga również uwagi i troski. Obie strony mają do siebie 
zaufanie, a to warunek niezbędny, aby wspólne poruszanie się było 
możliwe. Spotykając takiego psa na ulicy, w urzędach, w sklepach 
itp. pamiętaj, że nie należy: psa głaskać, gwizdać, karmić go, mówić 
do niego, zamykać przed nim drzwi, straszyć go, podjeżdżać 
zbyt blisko rowerem, uderzać itp. Pies na uprzęży pracuje. Każde 
nieodpowiednie zachowanie w stosunku do niego może sprawić, 
że ulegnie on dekoncentracji, a to z kolei może być powodem 
ponownego szkolenia psa ,co wiąże się z wysokimi kosztami.

Na pikniku nie zabrakło również tematów „odblaskowych”, 
przypominających jak ważne jest noszenie takich elementów po 
zmierzchu, bo przecież:  jesteś widoczny - jesteś bezpieczny.

km

Oczy osoby niewidomej

Gmina na targach
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Dożynki to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych 
świąt polskiej wsi. Wielu gości oraz mieszkańców Piotrowic 
przybyło 25 sierpnia, aby wyrazić szacunek i wdzięczność 
rolnikom za ich trud i ciężką pracę. 

Obrzędy dożynkowe rozpoczęły się już od rana od tradycyjnego 
objazdu wsi. Msza św. Dziękczynną odprawiono za plony oraz w 
intencji rolników.

Część centralna dożynek odbyła się przy remizie OSP w 
Piotrowicach. Uroczystości rozpoczęły się od przyśpiewek KGW i 
wręczenia wieńca dożynkowego gospodarzom dożynek – Renacie 
i Mirosławowi Rogalskim oraz chlebów dożynkowych: wójtowi 
gminy Przeciszów Tomaszowi Kosowskiemu, przewodniczącemu 
Rady Gminy Przeciszów Markowi Trzasce i sołtysowi sołectwa 
Piotrowice Adamowi Madei.

Część artystyczną przygotowały panie z KGW Piotrowice, dzieci 
z przedszkola w Piotrowicach oraz zespół Perfectum, działający 
przy szkole podstawowej w Piotrowicach.

Ważnym elementem obchodów Święta Polonów była prezen-
tacja prac, wykonanych podczas pleneru malarskiego. Wójt oraz 
kierownik GBP w Przeciszowie podziękowali wszystkim artystom 
za uwiecznienie naszej gminy na płótnach. Na zakończenie odbyła 
się zabawa taneczna z zespołem Bumerang.

Podczas imprezy dzieci mogły pomalować sobie buzie, otrzymać 
balonowego zwierzaczka czy spotkać się z piratem.

PoDziękoWaniE
Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do 

organizacji tego pięknego święta Chleba. Dziękujemy 
księżom z parafii w Piotrowicach za odprawienie mszy św., 
paniom z kGW, pani dyrektor i wychowawczyniom z Samo-
rządowego Przedszkola w Piotrowicach za przygotowanie 
dzieci występujących w programie artystycznym, iwonie 
Bernaś i chórowi Perfectum.
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XIX KonKurs modelarsKI

Święto GmiNy przECiszów


