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W oczekiwaniu na zbliżające się

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

Żegnamy minione miesiące

I pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.

Pragniemy przeżyć

Niepowtarzalne świąteczne chwile

W pokoju i wzajemnej bliskości.

Serdeczne życzenia

Zdrowia, pogody ducha,

Spełnienia wszystkich marzeń,

Zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów

Życzą:

Tomasz Kosowski, wójt gminy Przeciszów

Marek Trzaska, przewodniczący Rady Gminy 
Przeciszów

Redakcja „Wieści Gminy Przeciszów”

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, działający przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Przeciszowie, 
zaprasza na XXVIII Finał, który odbę-
dzie się 12 stycznia 2019 roku w 
Domu Kultury w Przeciszowie.

Serdecznie zapraszamy!

OrKIeStra zaGra W StycznIu!
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Gminne inwestycje
Trwa piąty etap kanalizacji naszej gminy. 

Jak już podawaliśmy 5 lipca rozpoczęto 
zadanie na terenie sołectwa Piotrowice. 
Obecnie wykonano sieć kanalizacyjną o 
długości ok. 4 km. Prace są prowadzone 
w różnych miejscach wsi w zależności od 
warunków pogodowych. W trakcie zada-
nia wykonawca nierzadko jest zmuszony 
wprowadzać do dokumentacji projekto-
wej nieistotne zmiany, które wymagają 
zatwierdzenia. Obejmują one na przykład 
przesunięcie studni czy korektę przebiegu 
samego rurociągu. Jest to spowodowane 
tym, iż dokumentację projektową wyko-
nano przed laty. 

n n n

W ostatnim wydaniu WGP szeroko pisali-
śmy na temat planowanej, dużej inwestycji 
drogowej, obejmującej remont połączony 
z przebudową drogi powiatowej nr 1895K, 
ulic Podlesie i Leśnej w Przeciszowie i sołec-
twie Las (od wjazdu na DK 44, aż do granicy 
z Dworami II). Jak się okazuje przebudowa 
drogi, zaplanowana w latach 2019-2021 
w tym roku nie rozpoczęła się. Inwestor, 
którym jest powiat oświęcimski, nie zdążył 
z rozstrzygnięciem przetargu.

- Przetarg został ogłoszony, ale jego roz-
strzygniecie nastąpi dopiero kilka dni przed 
końcem roku, co wynika z harmonogramu 
postępowania przetargowego. Efektem 
tego jest zagrożenie czasu realizacji całej 
inwestycji, bowiem pozostały nam dwa lata 
na wykonanie zadania. W 2019 roku powiat 
miał wydatkować 400 tys. zł na prace przy-
gotowawcze, które mogą spiętrzyć nasze 
zadanie w kolejnych latach, ale to pozostaje 
już w gestii inwestora. Nasza gmina jest goto-
wa na to duże przedsięwzięcie drogowe. W 
przyszłorocznym budżecie zabezpieczyliśmy 
potrzebną kwotę i myślę, że rada podejdzie 
ze zrozumieniem do tego zagadnienia. Jest 
to olbrzymie zadanie, wyzwanie, ale jedno-
cześnie szansa na to, że rozwiąże ono nasze 
problemy komunikacyjne w tym rejonie – 
konkluduje wójt Tomasz Kosowski.

n n n

Inną inwestycją drogową, realizowaną już 
samodzielnie przez gminę jest gruntowny 
remont ostatniego odcinka ul. Długiej w 
Przeciszowie, liczącego ok. 700 mb. Ten 
fragment łączy się bezpośrednio z ul. 
Wspólną, leżącą w Polance Wielkiej. Na 
wykonanie tego zadania otrzymaliśmy dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg Samorządo-
wych do wysokości 80 proc. poniesionych 
kosztów. Firmą, która wygrała przetarg jest 
Zakład Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław 
Flejtuch z Przeciszowa, który wszedł już na 
plac budowy. Zadanie, polegające na prze-
budowie drogi wraz z budową chodnika i 
kanalizacji, potrwa do połowy przyszłego 

roku. Ogólny koszt inwestycji wynosi 2 
209.821,35 zł przy dofinansowaniu z fun-
duszu na kwotę 1 633.816 zł. Resztę sumy 
pokryje gmina z własnego budżetu.

n n n

Nasza gmina wydatkowała dodatkową 
kwotę w wysokości 10 tys. zł na wykona-
nie remontów cząstkowych na drogach 
gminnych wraz z przepustami. Wśród 
dróg, których poprawiono stan techniczny 
znalazły się ulice: Bukowiecka, Głębowicka 
i Kolonia.

n n n

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie wraz z naszą gminą współfinanso-
wało zadanie, polegające na udrożnieniu 
cieku wodnego Młynówka wzdłuż ulicy 
Topolowa. Na to przedsięwzięcie prze-
znaczyliśmy kwotę w wysokości 10 tys. 
zł. Obecnie trwa regulacja rzeki Bachórz 
na wysokości DK44,czyszczenie dopływu 
Wisły na kanale wału, prowadzone przez 
PGWWP. Zadanie polega również na bada-
niu zagęszczenia struktury wału.

n n n

W grudniu zakończono remont trzech 
pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w 
Przeciszowie. Był to kolejny, trzeci już etap 
prowadzonych od 2017 prac remontowych, 
mających na celu poprawę warunków 
lokalowych, w których pracują urzędnicy 
i przyjmują petentów. Koszt tego zadania, 
które wykonały firmy MP MAL Płonka 
Mariusz z Frydrychowic i Instalacje Elek-
tryczne Odgromowe Pomiary Elektrycz-
ne – Wojciech Płonka z Wieprza wyniósł 
113.446 zł Remont polegał na wykonaniu w 
sekretariacie, gabinetach sekretarz i wójta 
nowych podłóg, choć w tym przypadku nie 
położono betonowych stropów, wyrówna-
no gładzią i pomalowano ściany, obniżono 
lekko sufity, dostosowano oświetlenie do 
współczesnych wymogów środowiska 
pracy. W gabinecie sekretarz wstawiono 
dodatkowe okno, co również było koniecz-
ne oraz wykonano instalację pod założenie 
klimatyzacji w pomieszczeniach wydziału 
budownictwa i inwestycji, który mieści 
się na poddaszu. Z uwagi na to jest tam w 
okresie letnim bardzo wysoka temperatura 
powietrza. Klimatyzacją będzie również 
objęta serwerownia, co jest wymogiem 
technicznym jej prawidłowej pracy. Do 
remontu w budynku urzędu gminy pozo-
stały jeszcze pomieszczenia należące do 
wydziałów ochrony środowiska, plano-
wania przestrzennego a także magazyn i 
korytarz. Wcześniejsze prace remontowe, 
związane z budynkiem urzędu, dotyczyły: 
uzupełnienia i wymiany sieci elektrycznej, 
teleinformatycznej oraz CO.

n n n

Budynek naszego urzędu z zewnątrz 
prezentuje się tak, jak przed laty. Okazuje 
się, że czekamy na możliwość skorzystania 
z dofinansowania na wykonanie jego ter-
momodernizacji.

- Jest przygotowany projekt termomoder-
nizacji budynku urzędu gminy. Liczymy na 
środki, które być może pojawią się w związku 
z programem Czyste Powietrze. Jesteśmy 
przygotowani i jak tylko pieniądze się poja-
wią, to na pewno wystartujemy. Chcemy 
czym prędzej zakończyć sprawę remontu 
całego budynku urzędu gminy – zapewnia 
nasz wójt.

n n n

Nasza gmina, tak jak każda inna w naszym 
kraju jest zobowiązana do stworzenia w 
urzędzie systemu teleinformatycznego, 
który stanie się podstawą do wprowadze-
nia usług dla mieszkańców gminy w ramach 
e-urzędu. Problemem jest, tak jak zwykle, 
skala kosztów do poniesienia.

- Mamy złożony wniosek na dofinansowa-
nie instalacji systemu teleinformatycznego w 
naszym budynku i czekamy na rozstrzygnię-
cie. Nabory zostały przeprowadzone, ale po 
spotkaniu z marszałkiem wiemy, że środków 
do rozdysponowania jest 20 mln zł, a samych 
wniosków złożono na kwotę ponad 60 mln zł. 
To jest nasze trzecie podejście z wnioskiem 
i boimy się, co będzie. Małe gminy nie są w 
stanie podołać temu zadaniu. Koszt takiego 
przedsięwzięcia dla nas to milion zł, a samo 
dofinansowanie powinno być na poziomie 
80 proc. pokrycia kosztów – twierdzi wójt 
Tomasz Kosowski. 

n n n

W przyszłym roku nasza gmina nie planu-
je realizacji dużych inwestycji, oczywiście 
poza kanalizacją Piotrowic i przebudową 
drogi powiatowej w Przeciszowie i Lesie. 
Tak jak twierdzi to wójt, będzie to czas 
tworzenia projektów.

- Skupiamy się obecnie na tworzeniu 
projektów, całych dokumentacji przyszłych 
inwestycji. Przed nami są środki, które można 
pozyskać z funduszy przy kolejnych nabo-
rach, ale koniecznie musimy mieć projekty 
przyszłych zadań inwestycyjnych. Myślimy 
o remoncie ulic Okrężnej na Podlesiu i Krętej, 
które wymagają naszej interwencji od czasu 
wybudowania tam kanalizacji. Nasza uwaga 
skupi się także na Piotrowicach, gdzie również 
pragniemy wykonać kilka zadań. Zobaczy-
my jak w trakcie roku budżetowego będą 
wyglądać subwencje, jak i wpływy od tego 
również wiele zależy. Kanalizacja pochłania 
wiele naszych środków, więc musimy uzbroić 
się w cierpliwość – zaznacza wójt gminy 
Przeciszów.

Ryszard Tabaka
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Od stycznia 2020r. wzrasta opłata za odbiór odpadów komunalnych. Podstawowa miesięczna stawka wzrośnie z 12 zł 
do 26 zł za osobę, natomiast stawka podwyższona (gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpa-
dów w sposób selektywny) wzrośnie z 17 zł do 52 zł za osobę. Należy tutaj wyjaśnić, że stawka opłaty w 2019r. za odpady 
selektywne  powinna realnie wynosić 16,00 zł (gmina dopłacała  z budżetu  4,00 zł miesięcznie do każdego mieszkańca). 
Zatem wzrost opłaty za odpady segregowane wynosi 62,5% a nie jak wszyscy sugerują ponad 100%.

Dodatkowo wprowadzono zwolnienie z opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie na osobę dla właścicieli budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować 
bioodpady w przydomowym kompostowniku. Osoby, które będą chciały zadeklarować kompostowanie bioodpadów będą musiały 
złożyć w 2020r. nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że w 2020r. zmieniła się częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 
które będą teraz odbierane 2 razy w miesiącu oraz odpadów  biodegradowalnych, które odbierane będą w miesiącach kwiecień – 
październik również 2 razy w miesiącu. Oprócz tego  jest możliwość aby w przyszłym roku wprowadzić dodatkową zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych.

Wzrost opłaty został określony Uchwałą nr XII/78/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Zwiększona opłata wynika bezpośrednio z 
rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, który został otwarty 13 listopada br. W przetargu została złożona 
tylko jedna oferta. Taki stan rzeczy powoduje, że nie ma konkurencji, zatem ceny za odpady komunalne dyktowane są przez firmy. 
Według obowiązujących przepisów prawnych gmina nie może nie zorganizować przetargu a zaproponowane w nim ceny nie  pod-
legają już negocjacji.

Jak firmy biorące udział w przetargach tłumaczą wzrost cen za odpady komunalne?

Firmy biorące udział w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów w gminach tłumaczą wzrost cen za odpady komunalne 
m.in.:

- znaczącym wzrostem wynagrodzeń pracowników, co jest związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia jak również sytuacją 
na rynku pracy,

- wzrostem cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych,

- wzrostem opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów na wysypiskach), ustalanej przez rząd. W roku 
2018 stawka ta wynosiła 140 zł, w roku 2019  - 170 zł, w 2020 - 270 zł.

Znaczący wzrost produkcji śmieci z naszych gospodarstw domowych

Oprócz  wyżej wykazanych  przyczyn, do wzrostu opłaty przyczynił się również wzrost ilości wytwarzanych  śmieci  w naszej gminie. 
W podziale na poszczególne frakcje przedstawia się on w sposób następujący:

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]
2016 2017 2018

Niesegregowane odpady komunalne 1376,95 1503,43 1529,62
Odpady wielkogabarytowe 45,48 93,52 134,92
Odpady ulegające biodegradacji 165,99 171,30 239,330
Opakowania z papieru i tektury 6,86 10,16 38,652
Opakowania z tworzyw sztucznych 84,48 83,14 88,246Opakowania z metali 0,94 3,54
Opakowania ze szkła 114,30 113,069 103,228
Odpady betonu i gruzu 181,10 153,84 65,861
Zużyte urządzenia elektryczne i elektron. 10,58 5,68 4,741
Leki 0,1 0,08 0,015
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje itp. 2,14 2,24 0,67
Leki 0,1 0,08 0,015
Zużyte opony 6,86 15,32 14,50
Baterie i akumulatory - 0,020 0,020
Środki ochrony roślin 0,08 - -
Inne odpady nieulegające biodegradacji - - 3,900
Razem 1995,86 2155,34 2223,70

W tabeli poniżej przedstawiono ilość odpadów jaka przypada na 1 mieszkańca w naszej gminie:

Rok Liczba mieszkańców 
wg złożonych deklaracji

Ilość odpadów przypa-
dająca na 1 mieszkańca na 
rok [kg]

Ilość odpadów przypada-
jąca na 1 mieszkańca na m-c 
[kg]

2014 6131 267 22,25
2015 6075 297 24,75
2016 6100 327 27,25
2017 6073 354 29,50
2018 6066 366 30,50

Z wyżej przedstawionych danych można wywnioskować, że w 2018r. każdy mieszkaniec Gminy Przeciszów oddał w miesiącu ponad 

Dlaczego wzrosły opłaty za śmieci?
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30 kg odpadów. Jeszcze w 2014 roku produkowaliśmy o ok. 8 kg na miesiąc mniej. 

W następnej tabeli zestawiono jak kształtowała się cena 1kg odpadu w kolejnych latach (obliczenia oparto wyłącznie na podstawie 
kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów):

2016 2017 2018 2019 2020*
0,32 zł 0,35 zł 0,32 zł 0,56 zł 0,82 zł

*cena obliczona na podstawie danych uzyskanych z przetargu z dnia 13.11.2019r.

Jeżeli zatem, my wszyscy, mieszkańcy Gminy Przeciszów, jako 
wspólnota  nie będziemy dążyć do zmniejszenia ilości wytwarza-
nych odpadów poprzez m.in. właściwe segregowanie, kompo-
stowanie bioodpadów, ograniczenie korzystania z woreczków i 
reklamówek foliowych na rzecz opakowań papierowych czy toreb 
wielokrotnego użytku oraz uczciwe nie zadeklarujemy do systemu 
gospodarowania odpadami wszystkich osób, które mieszkają w 
naszych domach może dojść do kolejnych podwyżek cen w latach 
następnych. 

Sposoby na ograniczenie kosztów systemu śmieciowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi system gospo-
darowania odpadami komunalnymi musi się bilansować, tzn. 
wpływy z opłaty wnoszonej przez mieszkańców muszą pokryć 
koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, jak również koszty 
administracyjne (opłaty pocztowe, programy komputerowe, wyna-
grodzenie osób zajmujących się obsługą i kontrolą systemu).

Urząd Gminy Przeciszów podejmuje działania, aby zmniej-
szyć koszty systemu odbioru odpadów komunalnych. Dąży do 
tego, aby liczba mieszkańców zgłoszonych do systemu była jak 
najbliższa rzeczywistości. Wykonuje kontrole deklaracji, weryfi-
kuje czy wszyscy złożyli deklaracje, następnie czy jest zgłoszona 
odpowiednia liczba osób – sprawdzane są m.in. nowe urodzenia i 
zameldowania. Prowadzona była również kompleksowa kontrola 
firmy wywożącej odpady. 

Ponadto Urząd Gminy Przeciszów zwraca się z prośbą do  
mieszkańców o ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów na 

cmentarzach komunalnych. Koszt odbioru i zagospodarowania 
tych odpadów w tym roku przekroczy kwotę 110 tys. zł. 

Oto kilka wskazówek, które pozwolą ograniczyć ilość tych 
odpadów: 

Kupuj znicze wielokrotnego użytku – po wymianie wkładu 
możesz wykorzystać je ponownie.

Wykorzystuj ponownie sztuczne kwiaty i dekoracje, które po 
wyczyszczeniu odzyskają kolory i blask.

Żywe kwiaty doniczkowe przeznacz po świętach na kompost 
albo zabierz przed pierwszymi przymrozkami i przechowaj przez 
okres zimy. Przy sprzyjających warunkach pogodowych będzie 
można je przesadzić i wykorzystać ponownie.

Kup jeden większy kwiat w doniczce zamiast 2 czy 3 mniejszych 
– na śmietnik trafi mniej plastikowych osłonek.

Podsumowanie

Jako samorząd nie mamy jakiegokolwiek wpływu na ceny narzu-
cane przez firmy funkcjonujące na rynku śmieciowym. Możemy 
tylko pilnować, aby w systemie gospodarowania odpadami były 
zgłoszone wszystkie osoby, aby do gminnego systemu nie trafiały 
odpady z przedsiębiorstw oraz aby ilość i masa wystawianych przez 
nas śmieci w pojemnikach była jak najmniejsza (np. poprzez kom-
postowanie, używanie toreb wielokrotnego użytku, pakowanie 
produktów w papierowe torby). Wyłącznie te wspólne działania 
mogą nas ustrzec przed dalszymi podwyżkami cen za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów. 

Podczas sesji Rady Gminy Przeciszów, która odbyła się 2 
grudnia, podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Poniżej 
prezentujemy informacje na ten temat.

Roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków – 0,90 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 
zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni,

d) ujętych w ewidencji gruntów jako drogi - 0,07 zł od 1 m2 
powierzchni,

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1398 oraz z 2019 poz. 730) i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usłu-
gową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 

wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie 
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w 
tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego - 0,02 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej – 22,21 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,55 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej - 2 % wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.

Podatki od nieruchomości
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Wywiad z Łukaszem Fuczkiem, p.o. kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie

- Jak się zaczęła Pana przygoda chyba 
z największą pasją, którą jest modelar-
stwo i dlaczego właśnie modelarstwo?

Początki mojej pasji odnajduję w VI klasie 
szkoły podstawowej, kiedy to jeden z moich 
kolegów Paweł Ziobrowski zaszczepił we 
mnie zamiłowanie do modelarstwa. Któ-
regoś dnia po mszy świętej, ponieważ obaj 
byliśmy ministrantami, zaprosił mnie do 
siebie i pokazał swoją kolekcję modeli kar-
tonowych. To była ta osoba, która zaświe-
ciła we mnie tę „lampkę modelarską”. W 
tamtych latach nie było nic, żadnych sekcji 
modelarskich. Każdy z nas rozwijał tę swoją 
pasję samodzielnie. Oczywiście w szko-
łach były zajęcia praktyczno-techniczne i 
wykonywano w ich ramach proste prace 
modelarskie. Jednak to były lata, w których 
było bardzo trudno pozyskać modele. W 
latach 80. był tylko jeden tytuł na rynku 
prasowym „Mały Modelarz”. Można go było 
kupić, uśmiechając się do pani w kiosku 
ruchu, która mogła założyć teczkę i ściągać 
to czasopismo. To był produkt niszowy i nie 
było na niego zapotrzebowania. Miałem 
taką teczkę, co było zasługą mojej mamy. 
Tak pozyskiwałem modele i oczywiście je 
sklejałem, co robiłem dosyć szybko. Przez 
lata pracowałem nad swoją cierpliwością i 
w końcu załapałem to, co trzeba robić, aby 
wykonywać to wszystko poprawnie, bez 
pośpiechu. Z perspektywy czasu każdy 
model był dla mnie satysfakcjonujący, nie-
zależnie od tego jak był sklejony.

- Ile Pan skleił modeli w swoim życiu?

Nigdy nie liczyłem ich, ale myślę, że 
skleiłem ok. 200 modeli. W tamtych latach 
wszystko mnie interesowało, ponieważ 
zachłysnąłem się modelarstwem i trak-
towałem go horyzontalnie. Próbowałem 
wszystkiego, czyli pojazdy, samoloty, 
okręty, ale tak najbardziej przemawiały do 
mnie samoloty. W tę samą pasję wkroczył 
mój serdeczny przyjaciel Marek Góral, 
który obecnie prowadzi klub modelarski w 
Polance Wielkiej. Dużo czasu spędzaliśmy 
ze sobą na omawianiu spraw związanych 
z modelarstwem. To był początek lat 90. 
i zarazem wspólne początki naszej pasji, 
która trwa do dziś.

- Czy po drodze przyszły pierwsze suk-
cesy w modelarstwie kartonowym?

Te pierwsze lata spędziłem na rozwijaniu 
własnego warsztatu. Wówczas miałem 
świadomość, że jeszcze wielu rzeczy nie 

potrafię zrobić, ale to było podyktowane 
przede wszystkim brakiem dostępu do 
narzędzi, które są dzisiaj. Nie było mat do 
cięcia, tylko płytki PCV, a nożyk modelar-
ski, to był nóż tapicerski, a nożyczki były 
krawieckie; pamiętam, że brałem je mojej 
mamie i sklejałem te moje modele w swoim 
pokoju. Miałem wtedy taki okres, w którym 
sklejałem tak dużo, że wpadałem niemal w 
trans i wiedziałem, że to mnie rzeczywiście 
pochłania. Jednak nie zamykałem się w 
pokoju, ale znajdowałem również czas dla 
przyjaciół. Modelarstwo miało dla mnie 
duże znaczenie również ze względu na 
wyciszenie się i to właśnie doceniam do 
dziś. Mogłem wyhamować, na chwilę się 
zatrzymać w tym pędzie dnia.

- A jak było z klubem modelarskim w 
Przeciszowie, który Pan założył i działa 
z sukcesami do tej pory?

Klub modelarski powstał w 2001 roku. 
Zrodził się z pomysłu i potrzeby działania. 
Wtedy pracowałem od trzech lat jako tera-
peuta i myślę, że to też wywarło na mnie 
wpływ, ponieważ dla mnie najważniejsza 
jest praca z ludźmi. W tym właśnie okresie 
wraz z Markiem Góralem uznaliśmy, iż 
warto spróbować założyć taki klub w naszej 
gminie. Rozpoczęliśmy rozmowy, których 
f inałem było spotkanie z ówczesnym 
wójtem Józefem Klimczykiem i prośba o 
udostępnienie pomieszczenia, aby pro-
wadzić zajęcia pracowni modelarskiej. 
Spotkałem się ze zrozumieniem. To było 
nowe wyzwanie, nowe działanie, ale rów-
nież odpowiedzialność za dzieci. Tworzona 
struktura dała efekty w postaci świetnie 
rozwijającej się modelarni, która na stałe 
wpisała się w kulturę  Przeciszowa. W efek-
cie otrzymałem pomieszczenie, które jest 
doskonałe do tego typu zajęć. Pamiętam 
-  był taki okres, w którym musiałem utwo-
rzyć dwie grupy, a dzieci przychodziły i 
czekały na swoją kolej. Dzisiaj widzę, iż to 
działanie było i jest szczególnie ważne dla 
młodego pokolenia mieszkańców, którzy 
w dalszym ciągu przychodzą, rozwijając 
swoje zainteresowania.

- A jak obecnie działa klub? Często 
piszemy o jego sukcesach, o laurach 
osiąganych przez członków podczas 
licznych konkursów.

To są pokolenia modelarzy. Za chwilę 
będą do nas przychodzić dzieci moich 
podopiecznych sprzed lat. To jest historia, 
to jest niesamowite. Jeśli chodzi o frekwen-

Najważniejsza jest praca z ludźmi

Łukasz Fuczek – od września 2019 
roku p.o. kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przeciszowie. Ma 43 lata. 
Z Przeciszowem związany od najmłod-
szych lat, gdzie mieszkał i uczył się w 
szkole podstawowej. Obecnie mieszka 
w Oświęcimiu. Ukończył szkołę średnią 
- Technikum Chemiczne w Oświęcimiu 
(dziś - PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu), 
po czym podjął naukę w studium tera-
pii zajęciowej w Zaborzu, a następnie 
rozpoczął pracę w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Oświęcimiu jako 
terapeuta zajęciowy osób niepełno-
sprawnych. Po dwóch latach przeniósł 
się z Oświęcimia do Kęt, a następnie do 
filii w Brzeszczach. Na tym stanowisku 
pracował do 2012 roku, a następnie 
został zatrudniony w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Przeciszowie jako instruktor 
ds. kultury. Znany, ceniony i utytułowa-
ny modelarz modeli kartonowych. To 
dzięki jego inicjatywie powstał w maju 
2001 roku Klub Modelarski Orzeł w 
Przeciszowie. Jego zasługą jest również 
organizacja cyklicznego i popularnego 
nie tylko w naszym kraju Konkursu 
Modeli Kartonowych o Puchar Wójta 
Gminy Przeciszów. W tym roku odbyła 
się jego 19. edycja. Ma wykształcenie 
wyższe, ukończył socjologię na Wyższej 
Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych 
w Tychach, a w ubiegłym roku obronił 
dyplom studiów podyplomowych w 
Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji 
na Wydziale Bibliotekoznawstwa. Jego 
pasja to podróże na pewno na równi z 
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cję na zajęciach, to mam świetną grupę 
maluchów, ambitnych, pełnych pomysłów, 
energii i przede wszystkim kreatywnych 
młodych ludzi, którzy przychodzą, działają 
i chcą to po prostu robić. Odrywam ich od 
telefonów, komputerów, multimediów. 
Poza tym nasz klub modelarski nieprze-
rwanie odnosi sukcesy. Posiadamy wielu 
medalistów mistrzostw świata, Europy, 
Polski. Historia klubu jest bogata i mamy 
się czym pochwalić.

- Jako kierownik GBP w Przeciszowie 
znajdzie Pan czas na prowadzenie klubu 
modelarskiego?

Nie wyobrażam sobie, aby będąc kierow-
nikiem nie prowadzić zajęć, pomimo wielu 
obowiązków. Powiem – „tak”, a nawet nie 
zamierzam, po prostu to robię. Schodzę z 
gabinetu na dół do modelarni i już jestem 
dla dzieci.

- Jak to się stało, że pojawił się jakże 
ważny konkurs dla modelarzy kartono-
wych? Jest on organizowany z wielkim 
powodzeniem i rozmachem od 19 lat. 
Ta impreza, przez Pana zainicjowana, 
sprowadza do naszej gminy wielu utytu-
łowanych modelarzy nie tylko z Polski, 
ale również z zagranicy. Jak to się stało? 
Jak to się udało? Jak to jest możliwe?

Też kiedyś zadawałem sobie te pytania, 
ale jest mi trudno na nie odpowiedzieć. To 
jest sukces przede wszystkim całej naszej 
gminy, a także klubu modelarskiego. 
Uważam, że mamy fantastyczne miejsce 
i bardzo dobry termin tego konkursu, a 
przede wszystkim ludzi, którzy chcą działać. 
A jeśli chodzi o modelarzy, którzy do nas 
przyjeżdżają, to oni poczuli w pewnym 
momencie, że to jest impreza warta ich 
uwagi. W ciągu roku tych imprez modelar-
skich jest sporo i tworzą się kolejne, a to nie 
wpływa na frekwencję podczas konkursu w 
Przeciszowie. Umiemy jednak się promo-
wać, wiemy jak to robić, jak przyciągać, a 
modelarze to doceniają i przyjeżdżają do 
nas. Myślę, że jest to na zasadzie trochę 
perpetuum mobile, ponieważ oni się sami 
napędzają. Przyjeżdżają do nas, rozmawiają 
o naszym konkursie w swoim środowisku, 
twierdząc, że było super, a na przyszły 
rok przyjedzie już ich więcej i tak dalej, 
aż konkurs urasta do sporej rangi. Jednak 
należy pamiętać, że są to lata pracy. To nie 
powstało zaraz. Tak naprawdę ten boom 
na konkurs w Przeciszowie odnotowałem 

od 2012 roku i trwa on do chwili obecnej. 
Poziom naszej rywalizacji jest najwyższy. 
Każdy, kto tu przyjeżdża i porównuje naszą 
imprezę z innymi konkursami, to wie i 
mówi głośno, że tak wysokiego poziomu 
jak w Przeciszowie nie ma nigdzie. Jest 
wielu modelarzy, którzy tylko i wyłącznie 
przyjeżdżają do Przeciszowa. Oni sklejają 
model przez rok, a robią to tak doskonale, 
że trudno stwierdzić, czy to jest aby na pew-
no karton i prezentują swoją pracę tylko u 
nas. Odpowiadając na pytanie, myślę, że 
ludzie przyjeżdżają dla siebie. Oni wiedzą, 
że jest weekend w Przeciszowie i chętnie 
się u nas zjawiają. Nasz konkurs stał się 
właśnie taką marką i to jest bardzo ważne, 
a gmina Przeciszów może się tym dzisiaj 
szczycić! Ten konkurs pod względem ilości 
modelarzy uczestniczących i modeli wysta-
wianych wiedzie prym w całej Europie! Nie 
ma takiego konkursu, który od 2012 roku 
miałby taką frekwencję wśród modelarzy 
kartonowych i modeli w jednym miejscu. 
To są najważniejsze nazwiska zawodników 
z Polski i zagranicy, mistrzowie Europy i 
Świata. Oni pragną zdobywać laury, a nie 
ma lepszego sposobu, jak zapoznanie 
się z pracami mistrzów, aby potem stać 
się samemu mistrzem. Jako organizato-
rzy, czyli Gminna Biblioteka Publiczna w 
Przeciszowie, Gmina Przeciszów i Klub 
Modelarski Orzeł udostępniamy miejsce 
dla modelarskiego weekendu we wrześniu 
każdego roku. Jesteśmy z tego dumni.

- Niebawem, czyli w przyszłym roku 
będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia 
konkursu. Czy czeka nas jakaś niespo-
dzianka? Co planują na ten czas orga-
nizatorzy?

Przygotowanie tego konkursu to jest rok 
pracy i wolę jeszcze nie mówić o niespo-
dziankach. Zaczynamy starania o kolejną 
edycję tuż po zakończeniu konkursu. Mamy 
już plakaty na przyszły rok, a promocja jest 
natychmiastowa. Chodzi o to, aby modela-
rze już mieli wgląd w informator, w katego-
rie, które będą obstawiać, datę kolejnego 
konkursu. To od nich zależy bardzo wiele, 
ponieważ to właśnie oni sklejają modele, 
które następnie będą oceniane. Wobec 
tego czekamy i uważamy, że ta jubileuszo-
wa impreza będzie równie ciekawa jak w 
innych latach.

- Proszę powiedzieć czytelnikom o tej 
innej pańskiej pasji, o której nic nie wie-
działem do tej pory, czyli o podróżach.

Od dziecka byłem „łazikiem”, zawsze ze 
znajomymi gdzieś chodziliśmy, zwiedza-
liśmy różne miejsca. Wyjeżdżaliśmy, aby 
spędzić czas na łonie natury. Uwielbiam 
góry, te otwarte przestrzenie, tę wielkość 
tych masywów górskich. Staram się chodzić 
po górach jak tylko mogę. Ostatnio nie 
mam czasu tak, jak bym chciał. Myślę, że 
to się zmieni. Uwielbiam Tatry. Stare miej-

sca odkrywam na nowo. Nawet gdybym 
wychodził na szczyt po raz drugi, to jest on 
dla mnie czymś nowym. Uwielbiam góry, 
ponieważ lubię na nie patrzeć i podziwiać 
naturę. Tatry po stronie słowackiej również 
mnie przyciągają. Właśnie z Markiem Góra-
lem niedawno wyszliśmy na Bystrą właśnie 
po stronie słowackiej. Przebywanie w 
górach to moja wewnętrzna potrzeba wyci-
szenia się. To jest doskonały sposób, aby iść, 
zmęczyć się, czuć siebie i być z myślami sam 
na sam w tym zmęczeniu. To nie tylko góry, 
ale również spacer po Oświęcimiu wieczo-
rem, chętnie wychodzę i robię sobie różne 
trasy, jak tylko mam wolny czas.

- Czy był Pan w ciekawych miejscach 
zagranicą, a może zwiedzał Pan intere-
sujące zakątki naszego kraju?

Moim celem jest zwiedzanie całej Polski. 
Chciałbym ją poznać, pokonując ją w zadłuż 
i w szerz. Myślę, że wszystko jest jeszcze 
przede mną i to się z pewnością stanie. W 
każdej wolnej chwili staram się wychodzić 
i poświęcać czas kontemplacjom oraz roz-
myślaniom podczas drogi.

- Ostatnio zmieniło się wiele w Pana 
życiu zawodowym. Został Pan pełnią-
cym obowiązki kierownika Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Przeciszowie. 
Co się już zmieniło w tej prowadzonej 
przez Pana placówce, a co jest jeszcze 
przed nami? Interesują mnie pomysły 
na przyszłość, plany i zamierzenia. Czy 
możemy mówić o powiewie nowego?

Kiedy dzisiaj rozmawiamy mijają dokład-
nie dwa miesiące odkąd zostałem powo-
łany na stanowisko pełniącego obowiązki 
kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Przeciszowie i do tego czasu zrobiliśmy 
to, co sobie już zamierzyliśmy. Mam tu na 
myśli dodatkowe sekcje zajęć dla dzieci i 
młodzieży, a także dla dorosłych, ponie-
waż nasza oferta będzie się poszerzała. 
Tutaj jednak niezbędna jest przestrzeń 
do działania, czyli sale dydaktyczne, o 
które się staram, aby zagospodarować je 
we właściwy dla – Domu Kultury – spo-
sób. Odbył się już pierwszy rzut naborów 
do sekcji. Oczywiście w przyszłym roku 
również planujemy ich poszerzenie, ale 
pomówmy o nich chronologicznie. Uru-
chomiliśmy z wielkim powodzeniem sekcję 
gier planszowych i szachów. Byłem bardzo 
mile zaskoczony, kiedy zobaczyłem ilość 
osób i tempo w jakim rodzice zapisywali 
swoje dzieci. Zajęcia odbywają się raz w 
tygodniu w poniedziałek od godz. 17:00 do 
19:30. Zajęcia są podzielone na dwie grupy. 
Pierwszy dotyczy dzieci, które przychodzą 
pograć w gry planszowe i sala jest pełna! 
Trzeba było jedynie odkręcić ten przysło-
wiowy „zawór”, a zainteresowani sami nas 

modelarstwem. Kocha muzykę rockową, 
jazz, blues. Uwielbia pracę z ludźmi i to 
było nadrzędne podczas jego wyboru 
pracy terapeuty zajęciowego. Społecz-
nik. Jak sam twierdzi – w modelarstwie 
osiągnąłem już chyba wszystko, co sobie 
założyłem, bo dobrze, gdy człowiek stawia 
sobie cele i je realizuje.

Dokończenie na stronie 8
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odnaleźli. Chciałbym dodać, że gry do zajęć 
zasponsorowali nam rodzice i z tego miejsca 
składam im wielkie podziękowania. Z kolei 
druga grupa jest przewidziana dla dzieci i 
młodzieży grających w szachy. A tutaj nasza 
jednostka doposażyła sekcję w zestawy 
szachowe. Myślę, że w przyszłości ta grupa 
będzie brała udział w konkursach i zawo-
dach szachowych, życzę im już teraz wielu 
sukcesów. Tak na marginesie już powoli 
przygotowujemy się do drugiego konkursu 
szachowego w naszej gminie. Pierwszy 
odbył się jak pamiętamy w sołectwie Las. 
Zaplanowano go na kwiecień i już będzie-
my się mogli pochwalić własnymi szachista-
mi. Moim celem jest, aby oferta sekcji była 
różnorodna i dzieci nie poczuły znużenia. 
Chce podkreślić przede wszystkim to, że w 
tym działaniu, jak również naszych innych, 
o których powiem dalej jest niesłychanie 
szybki i duży odzew mieszkańców gminy. 
Możemy mówić o trafionych decyzjach. 
Następna sekcja, która ruszy od stycznia, to 
nauka języka rosyjskiego w dwóch grupach, 
czyli dla dzieci do 15-go roku życia i dla 
średniozaawansowanych. Chcę powiedzieć 
w tym miejscu, że język rosyjski może być 
atrakcyjny i jak się okazuje jest, ponieważ 
w dniu kiedy daliśmy na naszą stronę 
internetową plakat o naborach do sekcji 
nauki języka rosyjskiego w ciągu doby lista 
zapełniła się, a w ciągu następnych kilku 
dni była prawie podwójna rezerwowa. A 
założyliśmy z instruktorką, która będzie 
prowadziła te zajęcia, że lista do stycznia 
powoli się zapełni. Jednak rzeczywistość 
przerosła nasze oczekiwania. Chciałbym 
zaakcentować to, że jest niesłychanie duże 
zainteresowanie tymi zajęciami. Kolejna 
sekcja, która już działa to jest nauka gry 
na skrzypcach. To są zajęcia płatne, ale 
indywidualne, co jest ważne i mamy pięć 
osób. To sukces niesłychany. Wobec tego, 
patrząc na całokształt wprowadzonych 
obecnie sekcji i zainteresowanie miesz-
kańców ich ofertą, mamy pomysły na 
kolejne przedsięwzięcia, tak aby stworzyć 
kompletną ofertę. Faktem jest, iż borykam 
się z brakiem pomieszczeń merytorycz-
nych, ale myślę, że w najbliższym czasie 
zostanie ta sprawa rozwiązana. Od stycznia 
planujemy również rozpoczęcie zajęć w 
sekcji ceramiki i garncarstwa we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia 
w Zatorze. Pozyskaliśmy niezbędny sprzęt 
do prowadzenia tej działalności. Piec i cały 
osprzęt na tę chwilę jeszcze jest w Zatorze, 
czyli w siedzibie Doliny Karpia. Czekam na 
zakończenie procedury przekazania, ale 
zakładam, że od stycznia będziemy wdra-
żać wprowadzenie nowej sekcji. Oczywiście 
zostanie ogłoszony nabór, a zajęcia będą 
również płatne. Naszym pomysłem jest to, 
aby podczas imprez prezentować doko-
nania sekcji wraz z pokazem prac z udzia-
łem koła garncarskiego. Nasza placówka 
działa również w sferze bibliotecznej, co 
jest oczywiste i czego przykładem może 
być otwarcie naboru do kółka literackiego 

dla osób dorosłych. Ma ono ruszyć już od 
stycznia. To jest nasza propozycja dla tych, 
którzy kochają czytać, kochają książki chcą 
się spotykać i dyskutować o nich. Planujemy 
nasze spotkania wzbogacić o pogadanki 
z zaproszonymi gośćmi, w tym również 
pisarzami. Będą prezentacje na przykład 
podróżników z naszej gminy, którzy chcą 
się pochwalić informacjami o tym, co 
zobaczyli i gdzie byli. Myślę, że może to być 
zalążek bardzo ciekawych zajęć. Ponadto 
postanowiłem, że nasza biblioteka rozpo-
czyna projekt „Przedszkole”, gdzie biblio-
tekarki z Przeciszowa i filii z Piotrowic będą 
uczestniczyły co najmniej raz w miesiącu 
w zajęciach z dziećmi w przedszkolu. To 
my będziemy jeździć do dzieci i czytać im 
bajki. Być może z tego urodzą się teatrzyki 
kukiełkowe na podstawie bajek. Chcemy 
wyjść do dzieci i już jestem po spotkaniach 
z paniami dyrektorkami przedszkoli, które 
są zainteresowane współpracą z nami. 
Naszym zadaniem jest promowanie czy-
telnictwa wśród najmłodszych i dorosłych. 
Chcemy to robić w jak najlepszy sposób i 
mamy wykwalifikowaną kadrę. Będziemy 
wychodzić naprzeciw potrzebom i reali-
zować pomysły. Obok tego w przyszłości 
chciałbym uruchomić sekcję fotografii, 
ale analogowej, takiej jak była przed laty. 
Chcemy mieć ciemnię, aby młodzi ludzie, 
stawiając pierwsze kroki w fotografii, robili 
to tak, jak niegdyś. Chodzi o to, aby adepci 
fotografii zrozumieli to, jak zdjęcie powstaje 
i tworzyli fotografie bliższe sztuce. To także 
jest plan na przyszłość. Zamierzenia naszej 
placówki na przyszły rok są szerokie, jeśli 
chodzi o bieżące zadania, konkursy i nad-
chodzące wydarzenia. W tym roku organi-
zowaliśmy mikołajki, konkurs adwentowy 
w filii w Piotrowicach i oczywiście konkurs 
szopek bożonarodzeniowych, który jest 
taką naszą wisienką na torcie. Zmienia nam 
się również hall główny. Dzięki wsparciu 
i pomocy gminy Przeciszów został on 
wyremontowany, a docelowo ma się stać 
galerią z prawdziwego zdarzenia, gdzie 
będą wystawiane prace artystów plasty-
ków z Polski i zagranicy. W związku z tym 

zorganizowaliśmy konkurs na nazwę tej 
przestrzeni, tego miejsca i do 20 grudnia 
można przesyłać swoje propozycje. W kolej-
nym wydaniu „Wieści Gminy Przeciszów” 
podamy już nazwę naszej galerii. Osoba, 
która zostanie wyróżniona przez jury, a 
jej propozycja nazwy wybrana, odbierze 
nagrodę podczas uroczystego otwarcia 
galerii, które nastąpi 18 stycznia. W tym 
dniu odbędzie się wernisaż pierwszej w tym 
miejscu artystki malarki Katarzyny Kudełki 
z Nowego Tomyśla, która zaprezentuje w 
naszej galerii swoje obrazy na ekspozycji 
pt. „Tryby czasu”. Już dzisiaj zapraszamy! 
Prace będziemy mogli podziwiać przez 
miesiąc. Artystka ta była jedną z osób, 
które wzięły udział w międzynarodowym 
plenerze malarskim w Przeciszowie. Kolej-
ne wystawy są już planowane. Ponadto 
w naszym hallu znajdzie się dużych roz-
miarów choinka, będąca świadectwem i 
wyrazem nadchodzących Świat Bożego 
Narodzenia.

- A jeśli chodzi o prezentacje arty-
styczne na scenie, czy możemy się spo-
dziewać u nas gwiazd, tego formatu co 
niezapomniany Ray Wilson?

To ważne pytanie i odpowiem na nie - 
tak. Mamy piękną salę widowiskową, którą 
pragniemy wykorzystywać w odpowiedni 
sposób. Planujemy organizować występy 
kabaretów i koncerty. Czynione są starania 
o koncert, który być może odbędzie się 
na przełomie marca i kwietnia przyszłego 
roku. Cofniemy się do muzyki rockowej 
lat 70, 80-tych. Na scenie zaprezentuje 
się przed publicznością zespół Made in 
Warsaw, który wykonuje utwory niezapo-
mnianego i wciąż żywego Deep Purple! 
Jestem przekonany, że nasza sala będzie 
zapełniona do ostatniego miejsca; tak jak 
to było podczas występów Ray’a Wilsona 
w minionych latach.

- Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

Rozmawiał Ryszard Tabaka

Dokończenie ze strony  7

Na terenie naszej gminy kultywo-
wano, jak co roku, obchody Święta 
Górników, potocznie zwane Barbórką. 
W każdym z sołectw odbyły się trady-
cyjne biesiady przy piwie i golonce. 

Stowarzyszenie Górników, Emerytów i 
Rencistów Górniczych Gwarek w Gminie 
Przeciszów zorganizowało 30 listopada dla 
członków oraz mieszkańców biesiadę bar-
bórkową, która odbyła się w domu kultury. 
Uczestnicy imprezy bawili się przy muzyce, 
golonce i piwku do białego rana. Wśród 
osób przybyłych znalazł się wójt gminy i 
przewodniczący rady wraz z małżonkami.

Tradycyjnie w Święto Górników, czyli 4 

Barbórka w gminie
grudnia odprawiono mszę świętą w koście-
le parafialnym w Przeciszowie, sprawowaną 
w intencji wszystkich ciężko pracujących 
w kopalniach. Po zakończonej Eucharystii 
członkowie stowarzyszenia Gwarek udali 
się do Domu Ludowego w Lesie, gdzie 
czekało na nich gorące, tradycyjne golonko 
i zimne piwo, przygotowane przez zarząd 
i komisję rewizyjną stowarzyszenia. Tam 
wszystkich biesiadników odwiedził ks. 
proboszcz Marek Spólnik.

Tego samego dnia górnicy z Piotrowic 
obchodzili swoje święto, zainicjowane 
również mszą świętą w kościele parafialnym 
w Piotrowicach. Biesiada miała miejsce w 
domu strażaka.
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Co słyChać u Cyklistów?
12–13 PaźdZieRNika

Kolejny raz byliśmy z rowerową wizytą na 
Słowacji w miejscowości Żabokreky koło 
Martina, gdzie udaliśmy się busem, ładując 
rowery na naszą niezastąpioną przyczepę 
rowerową. Słowacy byli u nas w dniach 
28-29 września. Naszym połudiowym 
sąsiadom pokazaliśmy atrakcyjne miejsca 
w Dolinie Karpia, organizując warsztaty 
ornitologiczne i pszczelarskie. Z kolei nas 
zaproszono na rajd rowerowy „Pod tatrami” 
oraz na święto „ziemniaka” zorganizowane 
12 października, na którym oprócz wystę-
pów artystycznych, ogniska, częstowano 
nas potrawami regionalnymi. Imprezę 
zakończyliśmy wspólnym śpiewaniem bie-
siadnych piosenek polsko-słowackich.

19 PaźdZieRNika
Zorganizowaliśmy dla cyklistów oraz 

mieszkańców Przeciszowa wyjazd do Solca 
Zdroju, gdzie mogliśmy zażyć kąpieli w 
basenach mineralnych. To nie są zwykłe 
termy. Tajemnica leczniczych właściwości 
kąpieli w tych basenach tkwi w wodzie – 
solance siarczkowo-bromkowo-jodkowo-
borowej pochodzącej ze źródła „Malina” w 
Solcu Zdroju, która ma najwyższą, nigdzie 
niespotykaną zawartość aktywnych związ-
ków siarki – ok.900mg H2S/litr. (czyt.www.
basenymineralne.pl) Siarka jest jednym z 
makroelementów niezbędnych do życia, 
potrzebna do utrzymania zdrowia. 3,5 
godziny kąpieli a następnie spacer i obiad 
w Busku Zdroju to pięknie i zdrowo zago-
spodarowana sobota.

25 PaźdZieRNika
W tym dniu w ośrodku wypoczynko-

wym Karpik w Graboszycach odbyło się 
nasze coroczne podsumowanie sezonu 
rowerowego, na którym mieliśmy zaszczyt 
gościć osoby współpracujące z naszym 
stowarzyszeniem na czele z wójtem gminy 
Tomaszem Kosowskim. Prezes TTR Cyklista 
przedstawił zebranym różne poziomy 
aktywności naszych członków i korzysta-
jących z tych aktywności mieszkańców 
Przeciszowa. Między innymi zorganizo-
wanie Rodzinnego Rajdu Rowerowego w 
ramach Święta Gminy Przeciszów, rajdu 
dla rodziców i dzieci w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Przeciszowie, wycieczki rowerowej 
do lasu dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 
1 w Przeciszowie, wyjazdu na baseny dla 
mieszkańców, Wczasy Rowerowe Mazury, 
Rowerem po Wrocławiu i inne wydarzenia 
opisane we wcześniej publikowanych 
tekstach.

15 listOPada
To pierwszy zorganizowany przez nas 

wyjazd do Teatru Bagatela w Krakowie, 
na sztukę pt. „Wieczór kawalerski”, w któ-
rym uczestniczyło 28 osób. Była to udana 
komedia, z której wszyscy przyjechali 
zadowoleni.

16 listOPada
W tym dniu kolejna grupa mieszkańców 

wyjechała tym razem na baseny termalne 
do Chochołowa. Kąpiele w tych basenach 
cieszą się dużą popularności, o czym 
świadczyła bardzo duża liczba uczestników 
wyjazdu.

5 GRudNia
W tym dniu rozpoczęliśmy cykl czwartko-

wych spotkań przy kawie dla mieszkańców, 
którzy są zainteresowani poznawaniem 
ciekawych ludzi i zdobywania ważnych 
dla siebie wiadomości. W ten czwartek 
była z nami Rzecznik Praw Konsumenta 
ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, 
która w sposób ciekawy i obrazowy mówiła 
o naszych codziennych sprawach związa-
nych z dokonywaniem różnego rodzaju 
zakupów w sklepach, galeriach, przez 
Internet, na pokazach i problemach z tym 
związanych, wadach towarów, reklamacji, 
gwarancji, rękojmi itp.

12 GRudNia
To drugie nasze spotkanie z ciekawymi 

ludźmi. Tym razem była z nami Agata Dwo-
rzak, zdobywczyni Korony Gór Polskich, 
która z pasją mówiła o tym jak niedoce-
niane są nasze polskie góry, które mamy 

tak blisko, jak ważne dla naszego zdrowia 
są piesze wycieczki górskie, jak ważna jest 
ta aktywność szczególnie dla osób star-
szych, jak można tanio zorganizować takie 
wycieczki. Dowiedzieliśmy się, że w Polsce 
jest 28 szczytów i pasm górskich, które 
zdobyła uczestniczka naszego spotkania. 
Ponad 30 osób słuchało z wielka uwagą, 
a na zakończenie nagrodziło prowadzącą 
spotkanie długimi brawami.

17 GRudNia
Nasz drugi wyjazd do teatru, tym razem 

do Teatru Stu w Krakowie, na sztukę pt. 
„Kolacja na cztery ręce”. To wspaniała 
zabawa i niezwykły klimat stworzony przez 
znanych aktorów.

Zapraszamy na nasze spotkania już w 
styczniu 2020 roku i proszę czytać nasze 
plakaty na tablicach ogłoszeń, informujące 
o spotkaniach przy kawie między innymi 
z dietetykiem, stylistą i innymi ciekawymi 
ludźmi.

Korzystając z okazji Towarzystwo 
Turystyki Rowerowej Cyklista skła-
da wszystkim mieszkańcom Gminy 
Przeciszów - Serdeczne Życzenia pokoju, 
pojednania, radości oraz wzajemnej 
życzliwości. Nadchodzący Nowy Rok 
niech przyniesie wszystkim spełnienie 
marzeń i realizacji planów.

Jan Kajdas,
prezes TTR Cyklista

Z początkiem listopada stanowisko 
instruktora ds. kultury w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Przeciszowie 
objęła Halina Czerwiec. Prowadzi zaję-
cia: umuzykalniające, indywidualne z 
gry na skrzypcach i z języka rosyjskie-
go. Współpracuje z zespołami, szkoła-
mi oraz przedszkolami z terenu naszej 
gminy w sferze zajęć muzycznych. 
Witamy w naszym zespole!

Halina Czerwiec mieszka w Przeciszowie. 
Urodziła się na Ukrainie w miasteczku Koro-
pieć niedaleko Tarnopola. Jest obywatelką 
Polski. Mężatka, dwie córki. W 2000 roku 
ukończyła na Ukrainie muzyczną uczelnię 
im. Barwińskiego w klasie skrzypiec.

Mieszka w Przeciszowie od 2002 roku. W 
2009 roku ukończyła filologię rosyjską na 
PWSZ w Oświęcimiu oraz studium peda-
gogiczne w Oświęcimiu.

Nowy pracownik w kulturze
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uczniowie klas Vi - Viii ze szkół pod-
stawowych gmin: Oświęcim, Osiek i 
Przeciszów konkurowali 18 listopada 
w Grojcu o miano Mistrza Czytania. 
Biblioteki z tych gmin po raz czternasty 
zorganizowały Międzygminny konkurs 
Pięknego Czytania pn. „Złote usta”. 
uczniom z naszych szkół przypadły w 
udziale wyróżnienia.

Autorem czytanej książki był Michał 
Zawadka pisarz, autor książek motywacyj-
nych i społecznych dla dzieci i młodzieży. 
Optymista. Mówca inspiracyjno-motywa-
cyjny. Członek Stowarzyszenia Profesjonal-
nych Mówców.

Jury konkursowe w składzie Jadwiga 
Szczerbowska (OKSiR), Agata Szyszka-
Mądro (GBP w Kętach) i Danutą Żemła 
(Galeria Książki Oświęcim) wyłoniło laure-
atów tegorocznego konkursu.

Po części konkursowej odbyło się spo-
tkanie z autorem czytanej książki. Nagrody 
wręczył laureatom wójt gminy Oświęcim 
Mirosław Smolarek wraz z Michałem 
Zawadką i Barbarą Gasidło.

Rywalizowali o Mistrza Czytania

laureatami konkursu Pięknego Czy-
tania 2019 zostali:

i miejsce „Mistrz Czytania 2019” : Igor 
Bartosz SP Zaborze

ii miejsce Natalia Pierkiel ZSP nr 1 w Osie-
ku, Martyna Kozłowska SP nr 2 w Osieku

iii miejsce Michał Piwowarczyk SP w 
Grojcu, Nadia Kuczek  SP w Babicach

Wyróżnienie: Weronika Wędrzyk SP nr 
2 w Przeciszowie, Paweł Lasatowicz SP 
nr 1 w Osieku, Julia Papciak  Sp nr 2 w 
Przeciszowie, Korneliusz Stolarczyk SP 
w Piotrowicach, Mikołaj Malinkiewicz  SP 
nr 2 w Przeciszowie, Kamila Waliczek ZSP 
w Harmężach 

GBP w Przeciszowie

XiV Ogólnopolski konkurs Modeli 
kartonowych o Puchar dyrektora GOk 
w Gołębiu, który odbył się w dniach 
od 7 do 8 grudnia możemy uznać za 
bardzo udany. Zakończenie sezonu dla 
modelarzy z Przeciszowa odbyło się na 
lubelszczyźnie. do walki o najwyższe 
trofea stanęło blisko 100 modelarzy, 
którzy zaprezentowali ponad 200 
modeli kartonowych.

Poziom prezentowanych prac był bardzo 
wysoki. Wielkim i zarazem miłym zasko-
czeniem były dla nas miejsca na podium. 

WśRóD ZWyCIęZCóW ZNALeźLI SIę:

Tomasz Wiśniecki•	  – 2 miejsce za 
model Zamku w Czorsztynie

Konrad Odrobina•	  – 1 miejsce za 
model traktora Ursus C-360

Mateusz Maj•	  – 1 miejsce za model 
samolotu Dassault Mystere IV

Andrzej Jakulewicz•	  – 1 miejsce miej-
sce za model Stajni

Andrzej Jakulewic•	 z – 3 miejsce za 
model USS North Carolina

Wojciech Bochenek•	  – 1 miejsce za 
model rakiety Proton

Łukasz Fuczek•	  – 2 miejsce za model 
samolotu F-16D

Dodatkową i najważniejszą nagrodę 
konkursu, czyli Puchar Dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Gołębiu otrzymał 
Łukasz Fuczek.

Gratulujemy!

Łukasz Fuczek

Modelarze w Gołębiu

W po łowie września bibliotekę 
odwiedziły dzieci z Przedszkola samo-
rządowego w Przeciszowie, aby dowie-
dzieć się o akcji „Mała książka wielki 
człowiek”. Z kolei 24 października 
roku pracownicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przeciszowie odwiedzili 
samorządowe przedszkola w Przeci-
szowie-Podlesie oraz Piotrowicach. 
W spotkaniu wzięły udział dzieci oraz 
przedszkolanki.

Dzieci z uwagą wysłuchały dlaczego war-
to czytać bajki i dlaczego warto odwiedzać 
bibliotekę. Projekt „Mała książka wielki 
człowiek” jest przeznaczony dla dzieci w 
wieku przedszkolnym (3-6 lat). 

GBP w Przeciszowie

Z książką do 
przedszkoli

Uczestnicy Konkursu Pięknego Czytania „Złote usta” wraz z pisarzem i organizatorami.
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Uroczystość swoją obecnością zaszczycił 
wójt Tomasz Kosowski. Szkoła włączyła się 
w akcję Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Rady Dzieci i Młodzieży, dlatego na począt-
ku odśpiewano hymn narodowy.

Uczniowie klas II i III przybliżyli historię 
naszego kraju z czasów, gdy Polska straciła 
niepodległość i zniknęła z map świata oraz 
przypomnieli daty trzech najważniejszych 
powstań narodowych, podkreślając wkład 
ich uczestników.

O piękną oprawę muzyczną uroczystości 
zadbał zespół szkolny Śpiewające Jeziora 
pod kierunkiem Urszuli Daczyńskiej. Usły-
szeliśmy wiele patriotycznych utworów, 
które towarzyszyły Polakom walczącym o 
niepodległość.

Celem uroczystości było utrwalenie 
historycznej wiedzy uczniów, kształtowa-
nie szacunku dla historii minionych poko-
leń oraz podkreślenie roli Polaków, którzy 
oddali swoje życie za Ojczyznę.

11 listopada przedstawiciele Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz zespół Śpiewające 
Jeziora wzięli udział w uroczystościach, któ-
re miały miejsce w kościele pw. Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela w Przeciszowie. Zespół 
swoim śpiewem uświetnił mszę świętą, a 
następnie zaprezentował bogaty repertu-
ar pieśni patriotycznych. Koncert z okazji 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
od kilku lat gromadzi rzesze mieszkańców 
Przeciszowa, a także przedstawicieli władz 
samorządowych.

W scenerii kościoła wszyscy zebrani 
udali się w muzyczną podróż z utworami, 
które towarzyszyły tym, którzy walczyli o 
niepodległą Polskę. Zespół wykonał m.in.: 
„Rotę”, „Legiony”, „Przybyli ułani”, „Serce w 
plecaku”, „Szary mundur”, „Psalm stojących 
w kolejce”.

Wdzięczność za tak piękne przeżycie 
muzyczne wyraził ks. proboszcz Marek 
Spólnik, a zgromadzona w kościele publicz-
ność, zachwycona występem, nagrodziła 
zespół długimi owacjami na stojąco. Kon-
cert w kościele połączył wszystkich, którzy 
pragnęli oddać hołd tym, którzy wywalczyli 
dla nas niepodległość. Był dla wszystkich 
piękną, pełną wzruszeń lekcją patrioty-
zmu, dzięki której nasza historia przestaje 
być jedynie częścią odległej przeszłości, a 

sP nr 1 w PRZeCisZOWie

Uczczono 101. rocznicę
listopad to miesiąc, w którym obchodzimy ważne święto dla wszystkich Polaków – Narodowe Święto Niepodległości. 
W 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość. Z tej okazji w piątek 8 listopada w szkole Pod-
stawowej nr 1 odbyła się uroczysta akademia.

stanowi element zadumy, szacunku i praw-
dziwej troski o Ojczyznę.

Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: 
„Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale 
największą sztuką jest dobrze żyć dla 
niej”. Dbałość o naszą wolność, tradycję, 
wartości duchowe, patriotyczne i religijne 
jest naszym obowiązkiem i jesteśmy to 
winni wszystkim, którzy za tę wolność 
oddali życie.

Dziękujemy rodzinie państwa Daczyń-
skich, nauczycielom i wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie uro-
czystości za pielęgnowanie patriotyzmu 
oraz przekazywanie wartości młodemu 
pokoleniu.

Ewa Sałaciak

Samorząd uczniowski wraz z opiekunami 
zaangażował uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Przeciszowie w przygotowanie 
ręcznie wykonanych ozdób świątecznych, 
które wsparły kiermasz bożonarodzeniowy 
„Magiczne Święta z Lenką”. Środki pozyska-
ne podczas imprezy zostaną przekazane na 
leczenie dziewczynki. Wszystkim osobom 
biorącym udział w tworzeniu tych pięknych 
dzieł sztuki gorąco dziękujemy za piękny 
gest miłości wobec Lenki Kożuch.

Pomogliśmy 
Lence

- Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z 
nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj 
zrobiłem gest miłości wobec drugiego 

Papież Franciszek

W ścianie kościoła parafialnego 
wmurowano w 1996 roku tablicę - w 
hołdzie poległym na polu chwały, 
rozstrzelanym, pomordowanym w 
obozach, zamęczonym przez nazistów 
w latach 1939-1945 - ufundowaną przez 
mieszkańców Przeciszowa. W tym 
symbolicznym miejscu, 1 Wielopozio-
mowa drużyna Harcerska Wagabunda, 
działająca w szkole Podstawowej nr 2 
w Przeciszowie, pełni wartę honorową 
podczas świąt państwowych. 

W tym roku, w Święto Niepodległości, 
reprezentacja drużyny złożyła kwiaty, 
zapaliła znicze oraz pełniła wartę podczas 
uroczystej mszy świętej. Harcerzy do zmia-
ny warty przygotował Rafał Smurzyński.

Jak co rok, w uroczystej mszy świętej 
udział wzięły poczty sztandarowe, w tym 
poczet z naszej szkoły. Szkolnym pocztem 
opiekuje się Dorota Kajdas.

phm RS

Harcerze pełnili wartę

Zespół szkolny Śpiewające Jeziora.
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13 grudnia na sali widowiskowej domu kultury w 
Przeciszowie odbył się Vii konkurs szopek Bożonarodze-
niowych „anieli w niebie śpiewają” pod patronatem wójta 
gminy Przeciszów. W tegorocznej edycji wzięło udział 23. 
uczestników, prezentujących taką samą ilość prac. uroczy-
stą galę uświetnił występ zespołu Śpiewające Jeziora, który 
wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój.

WyNiki kONkuRsu:

Przedszkole

1 miejsce – emilia Zając (Spytkowice)

2 miejsce – Małgorzata Łąka (Spytkowice)

3 miejsce – Sara Piegza (Przeciszów)

Klasy 1-3

1 miejsce – Bartosz Matla (Przeciszów)

2 miejsce – Paulina Boba (Polanka Wielka)

3 miejsce – Kamila Raj (Polanka Wielka)

Klasy 4-6

1 miejsce Katarzyna Hałat (Piotrowice)

2 miejsce – Amelia Kulawik (Trzebieńczyce)

3 miejsce – Magdalena Boba (Polanka Wielka)

Nagroda Wójta Gminy Przeciszów – Mikołaj Luranc (Osiek)

serdeczne podziękowania składamy dla:

wójta gminy Przeciszów Tomasza Kosowskiego, Kazimiery 
Guguła, zespołu Śpiewające Jeziora, Banku Spółdzielczego w 
Zatorze, Profil Plast – Piotr Olesia, Marka Zięby, Marka Bratka, 
Bogusława Ganobisa, firmy Art Grawer,spółki  PWiK w Oświę-
cimiu, pracowników GZWiK w Przeciszowie, Wojciecha Płonki, 
firmy Modern Comp, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej 
w Oświecimiu, Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświę-
cimiu, Delikatesy Marka Szklarskiego pracowników Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Przeciszowie, pracowników Urzędu 
Gminy w Przeciszowie.

Łukasz Fuczek

Na konkursie szopek
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28 września na sali widowiskowej 
Przeciszowie odbył y się obchody 
60-lecia działalności koła Gospodyń 
Wiejskich w Przeciszowie. spotkanie 
uświetnił występ zespołu śpiewacze-
go same swoje, które poprzedziły 
podziękowania za pracę na rzecz 
naszej gminy. 

Podziękowania złoż ył wójt gminy 
Przeciszów Tomasz Kosowski, sekretarz 
gminy Dorota Nykiel-Urban wraz z sołtysa-
mi sołectw Przeciszów (Władysław Kozub), 
Las (Krzysztof Gałuszka) oraz Piotrowice 
(Adam Madeja). Podziękowania złożyli 
również wicewojewoda województwa 
małopolskiego Zbigniew Starzec oraz wice-
przewodnicząca Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Iwona Gibas.

Ponadto podziękowania na ręce prze-
wodniczącej KGW Marii Zając złożyły 
zaprzyjaźnione instytucje oraz organizacje. 
My również składamy najserdeczniejsze 
życzenia w działaniach mających na celu 
kultywowanie tradycji!

60 lat KGW w Przeciszowie
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W niezwykle uroczystej oprawie świętowano 5 listopa-
da w sali Pasja w Przeciszowie jubileusze 50, 60 i 65-lecia 
pożycia małżeńskiego par małżeńskich, mieszkających na 
terenie gminy Przeciszów. W tym wyjątkowym wydarzeniu 
dostojnym Jubilatom towarzyszyły władze samorządowe 
na czele z wójtem gminy tomaszem kosowskim i przewod-
niczącym Rady Gminy Przeciszów Markiem trzaską, sekre-
tarzem gminy dorotą Nykiel–urban, kierownikiem urzędu 
stanu Cywilnego w Przeciszowie sławomirem domasik 
oraz sołtysami Władysławem kozubem, adamem Madeja i 
krzysztofem Gałuszka.

Uroczystość rozpoczęła się symbolicznym Marszem Mendelso-
na, od którego można by rzec rozpoczęła się przed laty wspólna 
życiowa droga Szanownych Jubilatów. W dalszej części było oficjal-
ne przemówienie, gratulacje i życzenia władz samorządowych, a 
następnie udekorowanie Małżonków obchodzących w 2019 roku 
jubileusz 50–lecia zawarcia związku małżeńskiego, nadanym przez 
prezydenta RP Andrzeja Dudę postanowieniem z 5 września 2019 
r. Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla 22 par małżeń-
skich z gminy Przeciszów. Medal ten jest nagrodą dla osób, które 
przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Ceremonii aktu dekoracji dokonał wójt gminy wraz z przewod-
niczącym rady gminy, sekretarzem gminy, kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego w Przeciszowie oraz sołtysi.

Szanownym Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe 
dyplomy i upominki oraz kwiaty. Dodatkowo klimat tej uroczy-
stości uświetnił swą grą i śpiewem zespół śpiewaczy Same Swoje 
z Przeciszowa.

Podniosłą chwilę uczczono toastem symboliczną lampką 
szampana oraz odśpiewaniem wspólnie z Jubilatami gromkiego 
sto lat.

Jubileusz wspólnie spędzonych 50 lat świętowały pary:

Krystyna i Władysław Bartuś, Maria i Władysław Bratek, Zofia i 
Aleksander Całus, Janina i Henryk Całus, Wanda i Ludwik Całus, 
Helena i Bolesław Góreccy, Krystyna i Stefan Klimczyk, Maria i 
Adam Kołodziej, Filomena i Władysław Kowalczyk, Władysława i 
Stefan Kozak, Zofia i Kazimierz Kozioł, Irena i Władysław Kwadrans, 
Halina i Józef Łasocha, Weronika i Stanisław Łukasik, Wiktoria i 
Henryk Madeja, Maria i Henryk Marek, Anna i Mieczysław Piętka, 
Zofia i Władysław Stachura, Zofia i Bronisław Szypuła, Wanda i 
Władysław Węgrzyn, Zofia i Stanisław Wójcik, Kazimiera i Andrzej 
Żmuda.

Wśród tegorocznych Jubilatów świętowało również 7 par obcho-
dzących Diamentowe Gody (60-lecie), byli nimi: Anna i Bronisław 
Kołodziej, Helena i Stanisław Kukuła, Elżbieta i Aleksander Momot, 
Stanisława i Stanisław Oleksy, Władysława i Józef Tokarz, Stanisła-
wa i Kazimierz Ubik, Anna i Stefan Uznańscy. Jedna para świętująca 
Żelazne Gody (65-lecie) to Emilia i Tadeusz Cisowscy.

Z okazji jubileuszu 50, 60 i 65-lecia pożycia małżeńskiego, 
życzymy Państwu by Wasza miłość i wspólna życiowa droga 
trwała jeszcze przez wiele szczęśliwych i pogodnych lat. Niech 
nadchodzące dni, miesiące, lata upływają Wam w dobrym zdro-
wiu i spokoju oraz będą dla Was pełne optymizmu i radości.

Prezydent RP odznaczył pary małżeńskie

Emilia i Tadeusz Cisowscy - 65 lecie Diamentowi i żelaźni jubilaci, obchodzący 65 i 60 lat pożycia małżeńskiego!

Anna i Bronisław Kołodziej - 60 lecie Elżbieta i Aleksander Momot - 60 lecie Stanisława i Kazimierz Ubik - 60 lecie

Diamentowe i Żelazne Gody
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Stefan Uznański - 60 lecie Jubilaci obchodzący Złote Gody, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego.

Anna i Mieczysław Piętka Filomena i Władysław Kowalczyk Halina i Józef Łasocha

Helena i Bolesław Góreccy Irena i Władysław Kwadrans Kazimiera i Andrzej Żmuda

Krystyna i Stefan Klimczyk Krystyna i Władysław Bartuś Maria i Henryk Marek

Maria i Władysław Bratek Wanda i Ludwik Całus Wanda i Władysław Węgrzyn

Złote Gody naszych par
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Prezydent RP odznaczył pary małżeńskie

Weronika i Stanisław Łukasik Wiktoria i Henryk Madeja Zofia i Aleksander Całus

Zofia i Bronisław Szypuła Zofia i Kazimerz Kozioł Zofia i Stanisław Wójcik

Zofia i Władysław Stachura
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Gorąco zachęcamy wszystkie dzieci z 
naszej gminy w wieku od 6  do 13 lat 
do udziału w atrakcyjnych zajęciach, 
które odbywają się w świetlicy, dzia-
łającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej (ul. Długa 6, Przeciszów) od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
13:00-17:00.

Zapewniamy pomoc w nauce i odra-
bianiu zadań domowych, udział w 
zabawach ruchowych, integracyjnych, 
muzycznych, zajęciach plastycznych, 
konkursach, wycieczkach i wielu innych. 
Gwarantujemy miłą atmosferę i świetną 
zabawę.

Zapisów można dokonać u wychowawcy 
świetlicy pod nr tel. 509 786 981.

ŚWIETLICA 
PROFILAKTYCZNO
WYCHOWAWCZA

tradycją naszego samorządu jest głosowanie nad jedną z 
najważniejszych uchwał, czyli budżetem w ostatnich dniach 
grudnia. W tym roku nie będzie odstępstwa od reguły. 
Budżet na 2020 rok będzie trudnym z kilku względów, o 
których poniżej mówi wójt naszej gminy.

- Jest to mój pierwszy budżet, jeśli tak mogę powiedzieć. To bardzo 
trudny budżet głównie z uwagi na oświatę, oraz duże wydatki inwe-
stycyjne, ponieważ mamy mniejsze subwencje i dochody z podat-
ków. Będzie mniej środków na zadania powierzone przez państwo. 
Mam informację, że w roku 2020 subwencja oświatowa zostanie 
nam pomniejszona w stosunku do 2019, pomimo, że przewidziano 
podwyżki płac dla nauczycieli. Wobec tego z naszego budżetu będą 
pochodzić środki, aby uzupełnić te potrzeby. Tak jest w samorządach 
w całej Polsce. Gdybyśmy przyjęli model w gminie, w którym szkoły 
otrzymałyby wyłącznie środki z subwencji oświatowej, wówczas nie 
starczyłoby na zakup nawet tych najpotrzebniejszych materiałów 
jak papier, itp., a budynki trzeba przecież utrzymać oraz wykonywać 
remonty. O ile w tym roku ta dopłata do oświaty wynosiła ok. pół 
miliona zł, to z tych planów finansowych, które otrzymaliśmy na 
rok 2020 wynika, że udział gminy musiałby opiewać na kwotę ok. 1 
mln 800 tys. zł. Więc wzrost jest olbrzymi. Gminy nie stać na to, aby 
ponieść, aż takie koszty. Budżet nie będzie łatwy również z uwagi na 
podwyżkę płacy minimalnej, którą musimy realizować  w szkołach, 
przedszkolach, urzędzie; choć oczywiście te płace były niskie i nawet 
sam we wrześniu zdecydowałem o ich podniesieniu. Jednak to właśnie 

one zrodzą spore skutki finansowe dla naszego budżetu – tłumaczy 
wójt Tomasz Kosowski.

Inną, ważną sprawą dla nas wszystkich z uwagi na budżet 
domowy jest podwyżka opłat za wywóz, składowanie i utylizację 
śmieci. To poważny problem dla naszego kraju, który spływa na 
jego obywateli.

- Analiza budżetu gminy nie może również pominąć problemu 
odpłatności mieszkańców, czyli nas wszystkich za śmieci. Zmienia się 
koszt związany z usuwaniem odpadów, który stanie się z konieczności 
większym obciążeniem finansowym dla mieszkańców. Ten problem 
dotyczy wszystkich samorządów w Polsce. Zaplanowano wzrost 
opłat za śmieci o ponad 62 proc. Do tej pory cena jednostkowa dla 
mieszkańca wynosiła 12 zł, przy realnym koszcie 16 zł. Różnicę pokry-
wała gmina. Obecnie wszystko się zmienia. Koszt wzrasta, a gmina 
już nie będzie mogła dopłacać! Regionalna Izba Obrachunkowa 
stoi na stanowisku, o czym mówi ustawa, że gminna gospodarka 
śmieciami musi się zbilansować. Mówiąc krótko wpływy z opłat za 
śmieci mają pokrywać wydatki. Oznacza to, że mieszkańcy będą 
płacić pełne 100 proc. ceny za wywóz, składowanie i utylizację śmieci. 
Oczywiście pewnym wyjściem będą kompostowniki, które zredukują 
koszt. Jednak jedynym rozwiązaniem problemu wydaje się budowa 
spalarni odpadów, ponieważ brakuje miejsca na składowanie śmieci. 
Do tego tematu musimy podejść odpowiedzialnie – akcentuje wójt 
Tomasz Kosowski.

Ryszard Tabaka

Budżet 2020 w ocenie wójta

W dniach 5-6 października odbył się X Małopolski Prze-
gląd dorobku artystycznego i kulinarnego kół Gospodyń 
Wiejskich w Jabłonce. ta malownicza, górska miejscowość 
przyciągnęła w tym roku koła Gospodyń Wiejskich, które 
miały za zadanie zaprezentowanie własnego dorobku arty-
stycznego, jak również kulinarnego.

Gminę Przeciszów reprezentowało KGW w Przeciszowie, które 
przedstawiło na scenie piękny występ artystyczny oraz scenkę 
obrzędową, a w innych salach Orawskiego Centrum Kultury – 
potrawę regionalną, której głównym składnikiem był pencok z 
białą kapustą, okraszony słoniną. Dodatkową konkurencją było 
przygotowanie różdżki weselnej.

W łącznej klasyfikacji KGW w Przeciszowie otrzymało wyróżnie-
nie, a za poszczególne kategorie wyniki wyglądają następująco:

ii miejsce•	  za potrawę regionalną i różdżkę weselną

iii miejsce•	  za scenkę obrzędową - wyróżnienie za śpiew

Naszej grupie serdecznie gratulujemy sukcesu!

KGW w Jabłonce

W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Bibliotekę Naro-
dową, Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie otrzymała 
w roku 2019 dofinansowanie w wysokości 4.750 zł.

Ze środków tych zostało zakupionych wiele nowości wydawni-
czych do biblioteki w Przeciszowie oraz filii w Piotrowicach. 

Zapraszamy do korzystania z naszych księgozbiorów! 
GBP w Przeciszowie

Zakupiono książki
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Wręczenie nagrody odbyło się 4 grudnia 
w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. 
Na gali spotkali się najlepsi z 22 powiatów 
Małopolski. Wręczenie nagród uświetnił 
występ Katarzyny Cerekwickiej.

Większość szkół od września do paź-
dziernika realizuje różne przedsięwzięcia, 
mające na celu poprawę bezpieczeństwa 
podczas poruszania się uczniów i miesz-
kańców po drogach. Efektem jest wypo-
sażenie uczniów w kamizelki i elementy 
odblaskowe.

W tym roku szkolnym uczniowie naszej 
szkoły realizowali szereg działań, mają-
cych na celu zwiększenie bezpieczeństwa. 
Dlatego pragnąc upamiętnić 100 rocznicę 
powstania policji, z kamizelek odblasko-
wych utworzyli żywe logo 100 Lat Policji.

7 września szkoła zorganizowała piknik 
„Policyjna Odyseja III” - bezpieczeństwo 
i zdrowie. Podczas pikniku odbył się bieg 
uliczny. Było wiele atrakcji towarzyszą-
cych. Zaprezentowano symulator zderze-
nia, dachowania, alkogogle. Można było 
zobaczyć wystawę pokazującą historię 
policji „Wczoraj i dziś”. W tym roku duży 
nacisk położono na edukację seniorów 
rozdając im podczas spotkań elementy i 
kamizelki odblaskowe. Istotną rolę w tym 
roku odegrała współpraca z TTR Cyklista 
z Przeciszowa, którzy zorganizowali dla 
uczniów wycieczkę Doliną Karpia. W tym 
czasie odbyło się wiele konkursów, zwią-
zanych z bezpieczeństwem na drodze m.in. 
plastyczne „Bądź bezpieczny na drodze”, 
turnieje wiedzy o bezpieczeństwie w 
ruchu drogowym, a w klasach uczniowie 
wykonali gazetki promujące bezpieczną 
drogę do szkoły.

Dzięki działaniom, które realizuje szkoła 
przez te lata kształci się młode pokole-
nie mające świadomość jak bezpiecznie 
poruszać się po drodze (w kamizelkach 
i elementach odblaskowych). Często ci 
młodzi ludzie edukują swoich dziadków 
i rodziców. Pozostaje więc mieć nadzieję, 
że działania podejmowane przez naszą 
placówkę przyniosą trwałe efekty.

Jednak nie byłoby tych sukcesów bez 
wielu osób, które nas w tym wspierają: 
przede wszystkim, szczególnie Rada Rodzi-
ców, przedstawiciele Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Przeciszowa, klub cyklistów 
z prezesem Janem Kajdasem, Komenda 

Powiatowej Policji w Oświęcimiu, dyrekcja, 
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Przeciszowie oraz redakcja „Wieści Gminy 
Przeciszów”, która zawsze relacjonowała 
wydarzenia związane z naszym udziałem 
w konkursie.

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
naszego sukcesu składam wielkie podzię-
kowania. Dziesięć lat udziału naszej 
szkoły w konkursie to nie tylko nagrody 
pieniężne, ale przedsięwzięcia i zaanga-
żowanie wielu podmiotów, które fanta-
stycznie się zintegrowały, co przyniosło 
wymierne efektu i będzie procentowało 
w przyszłości.

Małgorzata Matyja,
koordynator

Już od kilku lat Szkoła Podstawowa nr  1 
w Przeciszowie zajmowała miejsca w ścisłej 
czołówce. W roku 2010 uzyskała IX miejsce, 
w roku 2011 VII miejsce, w 2014 roku VI miej-
sce, w 2015 - II miejsce, a w latach 2016, 2017 
i 2018 była liderem konkursu. Przez cały ten 
okres szkoła utrzymała niezwykle wysoki 
poziom działań na rzecz bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Realizując działania przy wsparciu poli-
cjantów z Wydziału Ruchu Drogowego 
oświęcimskiej komendy Policji, wyko-
nała wielką pracę w zakresie promocji i 
kształtowania świadomości oraz postaw 
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 
drogowym. Działania kierowane były do 
uczniów szkoły podstawowej, rodziców, 
władz samorządowych oraz mieszkańców 
Przeciszowa, bezpośrednio jak również za 
pośrednictwem mediów. Szkolną koordy-
nacją działań w ramach konkursu „Odbla-
skowa szkoła” od sześciu lat, z wielkim 
zaangażowaniem i poświęceniem zajmuje 
się Małgorzata Matyja.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeciszowie 
ma długą tradycję w propagowaniu tema-
tyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
gdyż od ponad 28 lat, jej uczniowie uczest-
niczą w Ogólnopolskich Turniejach Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym, odnosząc 
liczne sukcesy. Wielokrotnie wygrywali 
eliminacje powiatowe, wojewódzkie i 
ogólnopolskie, zdobywając tytuły mistrza 
Polski zarówno w kategorii drużynowej jak 
i indywidualnej.

Sukces Odblaskowej Szkoły
Już po raz dziesiąty uczniowie szkoły Podstawowej nr 1 im. ignacego Fika w Przeciszowie wzięli udział w konkursie 
Odblaskowa szkoła, organizowanym przez komendę Wojewódzką Policji w krakowie. W tym roku do rywalizacji w 
Małopolsce przystąpiło aż 325 szkół podstawowych. udział w konkursie okazał się wielkim sukcesem, ponieważ szkoła 
z Przeciszowa zajęła drugie miejsce. Została najlepszą szkołą w powiecie oświęcimskim i drugą w Małopolsce.

Jak co roku, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ignacego Fika w Przeciszowie 
wraz z Radą Rodziców zachęca wszystkich rodziców uczniów oraz sympatyków 
szkoły do podzielenia się 1% podatku dochodowego za rok 2019.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na rzecz wspierającego nas Stowarzy-
szenia Pomocy Szkole Małopolska. Przekazanie 1% podatku w zeznaniu rocznym 
polega na podaniu numeru KRS 0000052078 oraz wpisaniu celu szczegółowego: 
SZKOŁA PRZECISZÓW – Szkolna 93.

Jednocześnie pragniemy złożyć podziękowanie za tegoroczną szczodrość. Pie-
niądze jakie pozyskaliśmy z Państwa darowizn, przekażemy na rzecz uczniów 
naszej szkoły.

1 % nA SZKOŁę!

Nagrodzona reprezentacja naszej szkoły kolejny raz święci sukces!
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11 listopada to symboliczna data, 
święto odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. dzień ten ustanowiono 
świętem narodowym dopiero ustawą z 
kwietnia 1937 roku. do czasu wybuchu 
ii wojny światowej, święto obchodzono 
tylko dwa razy w 1937 i 1939 roku.

Po wojnie Narodowe Święto Niepodle-
głości wróciło do kalendarza oficjalnych 
świąt państwowych. Główne obchody z 
udziałem najwyższych władz państwowych 
odbywają się na placu Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie. Znajduje się tam Grób Nie-
znanego Żołnierza. Jest to symboliczny 
grób wszystkich bohaterów, którzy oddali 
swoje życie za wolną Polskę.

8 listopada po przywitaniu wszystkich 
zebranych oraz specjalnych gości w oso-
bach, wójta gminy Przeciszów Tomasza 
Kosowskiego, przewodniczącego Rady 
Gminy Przeciszów Marka Trzaski oraz p.o. 
kierownika GBP w Przeciszowie Łukasza 
Fuczka, rozpoczęliśmy w naszej szkole 
uroczystą akademię upamiętniającą 101. 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości od 
odśpiewania o godz. 11.11 hymnu pań-
stwowego.

Uczniowie klasy VIII wraz z wycho-
wawczynią oraz chórem Bel Canto pod 
opieką Iwony Bernaś, przygotowali z tej 
okazji montaż słowno-muzyczny. Podczas 
przedstawienia zaprezentowali jakie drogi 
wiodły Polaków do niepodległości. Recy-
towano wiersze i przedstawiano krótkie 
scenki historyczne. Przypomniano czasy 
rozbiorów, kiedy Polska na 123 lata zniknęła 
z mapy Europy. Wspominano waleczność 
Polaków w powstaniach i smutny czas w 
historii naszej Ojczyzny, kiedy nie było 
polskiego rządu, ani wojska, ani stolicy. 
Kiedy to nie wolno było używać polskiej 
flagi ani godła, a za mówienie po polsku 
dzieci były karane, a dorośli trafiali do wię-
zienia. Przedstawiono jedną z ważniejszych 
postaci, która przyczyniła się do odzyskania 
niepodległości, marszałka Józefa Piłsud-
skiego (Mateusz Kiwior) – twórcę Legionów 
Polskich.

W trakcie przedstawienia mogliśmy 
wysłuchać patriotycznych pieśni oraz mniej 
znanych utworów o tematyce patriotycz-
nej. Chór wykonał marsz „My Pierwsza 
Brygada” znany też jako „Legiony”, który to 
w latach powojennych uważany była przez 
żołnierzy Marszałka Piłsudskiego niemal za 
hymn państwowy. 14 sierpnia 2007 roku 
Minister Obrony Narodowej swym posta-
nowieniem uznał „My Pierwsza Brygada” 
za Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. 
Mogliśmy usłyszeć także „Żeby Polska była 
Polską” – pieśń napisaną w 1976 r. przez 

Jana Pietrzaka z muzyką Włodzimierza 
Korcza. W latach 80. XX w. odgrywała rolę 
pieśni hymnicznej. Była wtedy uważana 
za wyraz walki z władzą komunistyczną 
i poparcia dla Solidarności. Przepięknie 
zaprezentowały się solistki w tym Antonina 
Kozak w utworze „Ojczyzno ma”, którego 
kompozytorem i autorem tekstu jest ksiądz 
Karol Dąbrowski. Ta pieśń patriotyczna 
została napisana w latach 80-tych, tuż po 
ogłoszeniu stanu wojennego. Popularność 
zyskała dzięki mszom świętym za Ojczyznę 
księdza Jerzego Popiełuszki. Pieśń „Ojczy-
zno ma”, bardzo szybko przedostała się do 
świadomości Polaków. Stała się obok Roty 
nieoficjalnym hymnem Solidarności. Kolej-
ną solistką była Zuzanna Szymonik, która 
zaśpiewała z własnym akompaniamentem 
gitary „Przybyli ułani pod okienko”. Jest to 
polska pieśń wojskowa napisana w 1914 
roku przez Feliksa Gwiżdża, który stwo-
rzył tekst do melodii ludowej. Następną 
z solistek w bardzo trudnej, przejmującej 
piosence „Wolność” Marka Grechuty była 
Wiktoria Ujma. Z kolei Julia Papciak zapre-
zentowała się wokalnie w mocno zapo-
mnianej już piosence, śpiewanej niegdyś 
przez Danutę Rinn „Skrzydła”. Ten trudny 
technicznie utwór został skomponowany 
przez Włodzimierza Korcza do słów Ernesta 
Brylla. Była to jedna z najpopularniejszych 
piosenek śpiewanych w stanie wojennym 
przez Danutę Rinn na koncertach organi-
zowanych w kościołach. Piosenka miała 
dawać bardzo pożądaną wówczas nadzieję, 
że bieda jest tylko chwilowa, a atrybuty 
naszej niegdysiejszej wielkości są tylko 
chwilowo ukryte, lecz nadejdzie moment, 
kiedy uniosą naród do czynów wielkich. 
„Skrzydła” stały się podobnie jak „Ojczy-
zno ma” jednym z nieoficjalnych hymnów 

podziemnej Solidarności. Utwór jest znany 
także pod tytułem „Polskie skrzydła” i 
„Jadą husarze”. Na zakończenie Julia Oleś 
zaśpiewała piękną, 44-letnią już piosenkę, 
skomponowaną przez Marka Sewena do 
wiersza Tadeusza Kubiaka, „Tu wszędzie 
jest moja Ojczyzna”. 

Uczniowie klasy VIII poruszyli także 
ważny, współczesny problem z zagospo-
darowaniem naszej wolności i niepodle-
głości. Problem wszechobecnej zawiści i 
zła, mediów karmiących nas agresją, braku 
przyjaźni i miłości. Problem ucieczki w 
wirtualny świat i związanego z tym uza-
leżnienia, braku czasu rodziców dla dzieci, 
problem biedy, alkoholu i narkotyków. 
Polska, w osobie Weroniki Wędrzyk zaape-
lowała do wszystkich, aby zmieniać się tak, 
żeby Polska była Polską, gdyż los Ojczyzny 
jest w naszych rękach i tylko my możemy 
ją uleczyć, lecząc siebie.

Na zakończenie zacytowano słowa 
Cypriana Kamila Norwida, który powie-
dział, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy 
obowiązek”. Zadano też pytania: Czy my 
rozumiemy swoje obowiązki względem 
Ojczyzny? Czy szanujemy symbole naro-
dowe, troszczymy się o poprawność języka 
polskiego i czy zachowujemy polskie trady-
cje narodowe? Na te pytania powinniśmy 
sami sobie odpowiedzieć.

Dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym w przygotowanie akademii i 
wspólnie świętującym, w tym szczególnie 
uczniom najmłodszych klas, którzy pięk-
nie prezentowali się z flagami, przystro-
jeni w nasze barwy narodowe.

Natasza Kajdas-Kimak,
wychowawca klasy VIII

sP nr 2 w PRZeCisZOWie

Świętowali 11 Listopada

Podczas występu w szkole. Na scenie Polska i zaborcy, którzy czyhają na nią.
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W sobotę 9 listopada po raz pierw-
szy został rozegrany turniej siat-
kówki trójek o Puchar Wójta Gminy 
Przeciszów. do turnieju zgłosiło się 
9 drużyn z klubów setbol Oświęcim, 
alPs Wadowice oraz drużyny ze szkoły 
w Przeciszowie.

W rozgrywkach grupowych nasze „trójki” 
radziły sobie bardzo dobrze i aż dwie nasze 
ekipy awansowały do zmagań półfina-
łowych. Z pierwszego miejsca w grupie 
dostał się zespół Przeciszów II w składzie: 
Ola Stachura, Karolina Makuch, Oliwia Bie-
lat, Julita Jarczyńska a z drugiego miejsca 
zespół Przeciszów III w składzie: Patrycja 
Siwek, Natalia Rusin, Simona Kasperek. W 
meczu półfinałowym obie nasze „trójki” 
trafiły na siebie. Lepszy okazał się zespół 
Przeciszów II wygrywając 25:20.

W meczu o III miejsce dziewczyny z dru-
żyny Przeciszów III zmierzyły się z drużyną 
Setbol II Oświęcim. Po dramatycznej, pełnej 
walki i ambitnej grze nasze dziewczęta 
uległy oświęcimiankom 25:23.

W finale zespół Przeciszów II spotkał się 
z pierwszym zespołem Setbola. To spotka-
nie wzbudziło wielkie emocje. Cały set gra 
przebiegała pod dyktando przeciszowia-
nek, jednak przy stanie 23:21 dla naszej dru-

żyny nastąpił kryzys w przyjęciu zagrywki. 
Mocne serwisy drużyny przeciwnej niestety 
nie zostały dokładnie przyjęte, przez co 
punktowały już tylko „Setbolówki”.

Mimo braku zwycięstw w meczach o I i 
III miejsce możemy optymistycznie patrzeć 
na kolejne występy naszych dziewcząt. 
Drużyny szkoły w Przeciszowie godnie 
reprezentowały gminę i walczyły jak rów-
ny z równym z siatkarkami klubu Setbol 
Oświęcim, który to od kilku lat jest najlep-
szym klubem, szkolącym młode siatkarki w 
województwie małopolskim.

Nasze siatkarki na podium!

Klasyfikacja końcowa od półfinałów:

1 miejsce: Setbol Oświęcim 1

2 miejsce: Przeciszów 2

3 miejsce: Setbol Oświęcim 2

4 miejsce: Przeciszów 3

MVP turnieju Oliwia Bielat (Przeciszów 2).

Dziewczętom oraz trenerowi serdecz-
nie gratulujemy wyników, życzymy im 
również wytrwałości w treningach i 
owocnych udziałów w turniejach.

14 listopada w szkole Podstawowej 
nr 1 im. ignacego Fika w Przeciszowie 
chorująca na cukrzycę typu 1, ala 
- uczennica klasy ii wraz ze swoimi 
koleżankami i kolegami z klasy oraz 
wychowawczynią anetą kalisz, zorga-
nizowali w swojej sali kącik diabetyka, 
do którego zaprosili uczniów wszyst-
kich klas uczących się w szkole.

W Kąciku Diabetyka dzieci z młodszych 
klas (I-III) wysłuchały książeczki pt. „Koko 
i urodzinowe wybryki Goofy’ego”, opo-
wiadającej o przygodach chorującej na 
cukrzycę typu 1 małpki Koko i jej przyjaciół 
znanych z bajek Disney’a. Z kolei uczniowie 
z klas starszych obejrzeli film, powstały w 
ramach kampanii Ministerstwa Zdrowia, 
który zwraca uwagę na problem cukrzycy 
wśród dzieci i jest rodzajem przewodnika 
dającego kilka prostych recept, w jaki 
sposób można pomóc w sytuacjach kry-
zysowych swojej koleżance, bądź koledze 
chorującym na cukrzycę typu 1. Zarówno 
książka, jak i film przybliżyły dzieciom 
czym jest cukrzyca typu 1, co odróżnia ją 
od cukrzycy typu 2, jakie są najbardziej 
charakterystyczne jej objawy i pomogły 
lepiej zrozumieć chorobę. 

Akcja przeprowadzona w szkole miała 
charakter edukacyjny i profilaktyczny. 
Liczymy na to, że dzięki niej informacje o 
chorobie będą mogły dotrzeć do szerszego 
grona, nie tylko uczniów szkoły, ale także 
ich bliskich.

Wybór 14 listopada nie jest przypadko-
wy, bowiem w rocznicę urodzin odkrywcy 
insuliny Fredericka Bantinga, od 1991 
roku obchodzimy Światowy Dzień Walki z 
Cukrzycą, ustanowiony przez Międzynaro-
dową Federację Diabetologiczną oraz Świa-
tową Organizację Zdrowia. Z okazji tego 
dnia na całym świecie organizowane są 
liczne wydarzenia, konferencje, w ramach 
których pogłębiana jest wiedza o tej choro-
bie oraz podejmowane są wspólne wysiłki, 
mające na celu podwyższenie jakości życia 
diabetyków. Bardzo istotne jest również 
samo zwrócenie uwagi na problem bardzo 
szybkiego tempa wzrostu zachorowań na 
cukrzycę, edukacja społeczeństwa w zakre-
sie rozpoznawania objawów i sposobów 
leczenia oraz zapobiegania chorobie, wte-
dy gdy jest to możliwe. Cukrzycę uznano za 
chorobę cywilizacyjną, a świadomość spo-
łeczna jej dotycząca jest wciąż niewielka.

Dziękuję Dyrektor Ewie Sulikiewicz za 
„zielone światło” dla organizacji całej akcji, 
a Anecie Kalisz za zaangażowanie osobiste 
oraz wychowanków z klasy II. Szczególne 
podziękowania kieruję również do Sto-
warzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży z cukrzycą typu 1 Słodka 
Jedynka, będącego pomysłodawcą Kącika 
Diabetyka. Dziękuję za przekazanie mate-
riałów informacyjnych (plakatów, ulotek) 
oraz gadżetów (długopisów, smyczy do 
kluczy oraz baloników), które uczniowie 
klasy II rozdawali swoim kolegom i kole-
żankom, a także pamiątkowych kubeczków 
i podkładek z logo stowarzyszenia, które 
trafiły w ręce dyrekcji i wychowawczyni 
klasy. BARDZO DZIĘKUJĘ również „niebie-
skiej drużynie” z klasy II (symbolem walki z 
cukrzycą jest błękitne koło będące znakiem 
zjednoczenia) - bez Waszej pomocy ten 
dzień nie byłby taki, jaki był! :-)

Wszystkich zainteresowanych tema-
tem, zachęcam do odwiedzenia strony 
internetowej Stowarzyszenia Słodka 
Jedynka: www.slodka1.pl

A. Ch.

Walczymy z cukrzycą

Nasza zwycięska drużyna dziewcząt z wójtem Tomaszem Kosowskim.



21Wieści Gminy Przeciszów nr 4 (56) 2019 rok

Zmiany w kulturze
W ostatnim wydaniu naszego kwar-

talnika pisaliśmy o przejściu na eme-
ry turę ew y G łogowskiej, kierow-
nik Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Przeciszowie. Jej miejsce na tym stano-
wisku zajął Łukasz Fuczek, który od 27 
września pełni obowiązki kierownika 
tej placówki. Na łamach WGP prezen-
tujemy obszerny z nim wywiad i z tego 
miejsca zachęcamy do jego lektury.

Na temat nowego p.o. kierownika wypo-
wiada się wójt naszej gminy Tomasz Kosow-
ski, dając mu „zielone światło” do zmian i 
aktywnej działalności w obszarze szeroko 
pojętej kultury.

- Powołując pana Łukasza na stanowisko 
kierownika wiedziałem, że mogę liczyć na 
pobudzenie kultury w naszej gminie oraz 
na pewne, konieczne działania, które on 
zainicjuje. To może cieszyć. Nowy kierownik 
podjął energiczne ruchy i tworzy zespół 
pracowników, który z nim współpracuje. 
Wiadomo, że nie możemy sobie pozwolić w 
przyszłym roku na duże zwiększenie budżetu 
na kulturę i bibliotekę, ale wokół tego co jest i z 
niewielkim wzrostem tych nakładów, kierow-
nik realizuje z sukcesem trafione pomysły. Tak 
jak na to wskazywałem, pierwotnie myślałem 
o utworzeniu centrum kultury i sportu, ale 
udało nam się pobudzić do działania LKS-y, 

więc to zagadnienie pozostawiamy na boku 
– akcentuje wójt.

Zmiany w kulturze oznaczają przede 
wszystkim poszerzony wachlarz sekcji i 
kółek zainteresowań, o których informacja 
jest natychmiast odnajdywana przez miesz-
kańców naszej gminy, a to z kolei oznacza 
zapełnione listy uczestników.

- Mam informacje od kierownika o naborze 
do kółek zainteresowań, sekcji, że zgłoszenia 
napływają lawinowo, a listy są szybko zapeł-
niane. Co ciekawe zgłoszeń jest znacznie 
więcej niż przewidzianych miejsc. To świadczy 
o potrzebach naszych mieszkańców i koniecz-
ności ich odczytywania oraz zaspokajania. 
Duże zadanie przy skromnym budżecie, ale 
jak chodzi o kulturę to traktuje ją prioryte-
towo. Chciałbym jeszcze dodać, że został 
zatrudniony w naszej placówce nowy pra-
cownik, animator kultury Halina Czerwiec. 
Nie ukrywam, że ją sam rekomendowałem 
na to stanowisko. Jest to osoba, która praco-
wała w innych domach kultury, dojeżdżając 
przez lata wiele kilometrów, a u nas nie była 
zauważona. Takie właśnie osoby trzeba 
gromadzić wokół naszej placówki, ponieważ 
mam sygnały, że zajęcia przez nią prowadzo-
ne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
– zauważa wójt Tomasz Kosowski.

Ryszard Tabaka

iX już Światowy dzień tabliczki Mno-
żenia obchodziliśmy 4 października 
w szkole Podstawowej nr 2 im. Jana 
Pawła ii w Przeciszowie. klasa Viii wraz 
z wychowawcą przygotowała w ramach 
badania znajomości tabliczki mnoże-
nia mnóstwo atrakcji. do sprawdzania 
oprócz tradycyjnych losów egzami-
nacyjnych wprowadziliśmy elementy 
zabawy w formie tabliczki kołowej i 
kart memo, które były bardzo atrakcyj-
ne dla młodszych uczestników akcji.

Podczas przerw na szkolnym korytarzu, 
każdy chętny mógł sprawdzić poziom 
swojej znajomości mnożenia i dzielenia. W 
nagrodę najlepsi jako eksperci otrzymywali 
„tabliczkowe” ołówki, zakładki i cukierki. 

Kolejka do egzaminatorów była cały czas. 
Większość z egzaminowanych mogła 
pochwalić się wspaniałymi wynikami.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to 
ważna inicjatywa skierowana nie tylko do 
młodzieży i dzieci, ale także do dorosłych. 
Odświeżenie tabliczki mnożenia nikomu 
nie zaszkodzi, a jest to dobry wzór dla 
wszystkich. Dzięki temu wydarzeniu moż-
na nadrobić matematyczne zaległości po 
wakacjach. O akcji jest głośno na całym 
świecie. Trwa od 2011 roku i uczestniczą 
w niej szkoły w z takich krajów jak Rosja, 
Włochy, Chorwacja, Rumunia, Stany Zjed-
noczone czy Arabia Saudyjska.

Dziękujemy wszystkim za dobrą zabawę 
i zapraszamy na kolejną za rok.

Mnożyli w szkole

W związku ze zbliżającymi się Świę-
tami Bożego Narodzenia Biblioteka w 
Przeciszowie zorganizowała warsztaty flo-
rystyczne pn. „Stroik bożonarodzeniowy”.

19 grudnia uczestniczki tych warsztatów 
wykonały samodzielnie własne indywidual-

ne stroiki świąteczne pod okiem Katarzyny 
Trębacz z kwiaciarni Kwiatosfera. Mamy 
nadzieję, że będą one podczas świat przy-
pominały o miłej i radosnej atmosferze 
w jakiej powstawały w ten grudniowy 
wieczór.

GBP w Przeciszowie

Święta tuż, tuż...

W niedzielę, 1 grudnia harcerze z 1 
WPdH Wagabunda wrócili z dwudnio-
wych andrzejek Harcerskich w stani-
sławiu dolnym „kraina Wyobraźni”. 

Podczas biwaku uczestniczyliśmy w grze 
terenowej zwiedzając piękne okolice Stani-
sławia, zdobywając ekwipunek dla naszego 
wymyślonego bohatera. Po obiedzie każda 
drużyna przedstawiła wymyślone scenki. 
Uczestniczyliśmy w wieczorze wróżb, dru-
żyny przygotowały stoły z poczęstunkiem, 
stylizowane na tematykę biwaku. 

Wieczorem miała odbyć się zabawa 
Andrzejkowa, jednak ze względu na żałobę 
ogłoszoną przez Hufiec Ziemi Wadowickiej, 
z powodu pogrzebu jednego z byłych 
instruktorów, wzięliśmy udział w zawodach 
sportowych. Doping uczestników biwaku 
był tak głośny, że aż trzeba było zatykać 
uszy.

Organizatorzy oceniali przygotowanie 
drużyn do biwaku oraz wszystkie zadania 
realizowane w jego trakcie. W rywalizacji 
drużyn zajęliśmy pierwsze miejsce, w czym 
pomógł nam nasz bohater, mieszkaniec 
Prastarej Puszczy, którego wykonaliśmy 
na jednej ze zbiórek - Bożydar Dobrocho-
czy. W nagrodę otrzymaliśmy torbę gier 
planszowych.

Dziękujemy organizatorom, 5DH Nasze 
Zoo z opiekunami za kolejną wspaniałą 
imprezę.

Czuwaj!                 phm RS

Andrzejki 
Harcerskie

Podziękowanie
za udział w zbiórce darów 

dla podopiecznych Śląskiego 
Hospicjum dla dzieci Świetli-
kowo

dziękujemy uczniom i ich 
rodzicom za aktywne włą-
czenie się w akcję „Paczusz-
ka dla chorego Maluszka”, 
organizowaną przez Śląskie 
Hospicjum dla dzieci Świe-
tlikowo. dzięki otwartości 
waszych serc, wrażliwości 
i szczodrości udało nam się 
przekazać do Hospicjum naj-
potrzebniejsze dary, które 
ulżą w codziennym funkcjono-
waniu jego podopiecznym.
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PING-PONGOWE WIEŚCI
11 listOPada

Cztery medale naszych tenisistów 
podczas Otwartych Mistrzostw Powiatu 
Wadowickiego

Nasi młodzi adepci z Piotrowic uczest-
niczyli, jak co roku, w Otwartych Mistrzo-
stwach Powiatu Wadowickiego z okazji 
Dnia Niepodległości. Gospodarzem turnieju 
był klub Olimpia Chocznia. Piotrowiczanie 
wystąpili w składzie: Natalia Jurecka, Sylwia 
Piotrowska, Amelia Młynarczyk, Matylda 
Młynarczyk, Patrycja Piotrowska, Patrycja 
Jurecka a także Patryk Kolasa. Po dobrych 
grach naszych zawodników wywieźliśmy z 
Choczni 4 medale. Amelia wygrała katego-
rie żaczek, Sylwia zdobyła srebrny medal, a 
na 5. pozycji uplasowała się Natalia. W kate-
gorii młodziczek Patrycja Jurecka stanęła 
na najniższym stopniu podium, a ostatni 
medal zdobyła Patrycja Piotrowska, która 
wywalczyła trzecie miejsce w kategorii 
kadetek. Tuż za podium w tej kategorii 
uplasowała się Matylda. Cieszymy się z 
dobrego występu naszych zawodników, 
dzięki któremu nabrali kolejnego niezbęd-
nego doświadczenia!

24 listOPada
Dobra passa trwa, pięć medali na Tur-

nieju o Puchar Wójta Gminy Wieprz

Przyzwyczailiśmy się do bardziej lub 
mniej dalekich wyjazdów turniejowych. 
Tym razem nasz „dziewczęcy skład” poje-

chał do sąsiedniego Nidku, by wystartować 
w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Wieprz. 
Nasze zawodniczki zdobyły całe podium w 
kategorii żaczek! Na najwyższym stopniu 
uplasowała się Amelia Młynarczyk, tuż za 
nią Łucja Noworyta oraz Sylwia Piotrowska. 
W kategorii młodziczek drugie miejsce zdo-
była Patrycja Piotrowska, a trzecie Matylda 
Młynarczyk, tuż za podium znalazła się 
Zosia Noworyta. W turnieju wystąpiły jesz-
cze Natalia i Patrycja Jurecka, które również 
uplasowały się w czołówce.

1 GRudNia
X Mikołajkowy Turniej w Piotrowicach 

przyniósł dużo upominków

Już grudzień, a jak grudzień to wiadomo 
że Mikołaj. Jak co roku rozegraliśmy turniej 
w bardzo przyjaznej atmosferze. Do stołu 
podeszli także rodzice naszych podopiecz-
nych, którzy rywalizowali równie zacięcie, 
co ich pociechy. Najlepszy okazał się Patryk 
Kolasa lecz Mikołaj wraz ze swoim renifer-
kiem, znany ze swej dobrotliwości, obdarzył 
wszystkich nowymi rakietkami! Mamy 
nadzieję, że pomogą one naszym zawod-
nikom w osiąganiu kolejnych sukcesów, a 
także zmotywują do dalszej pracy! Dzię-
kujemy trenerce Zuzannie oraz wszystkim 
rodzicom za pomoc w przygotowaniu 
turnieju.

Krzysztof Żebro

Wszyscy młodzi zawodnicy LKS Piotrowice na turnieju mikołajkowym.

W piątkowe popołudnie, 22 listo-
pada w szkole Podstawowej nr 1 w 
Wadowicach odbył się drugi turniej 
siatkarskiej ligi trójek. W tym roku do 
rozgrywek przystąpiło aż 14 zespołów 
z różnych szkół (Mks skawa Wadowi-
ce, sP 1 Wysoka, sP 1 Wadowice, uks 
sokół Zator, sP Zator, sP 1 Przeciszów), 
a uczestniczki podzielono na trzy gru-
py rozgrywkowe.

Mecze były bardzo emocjonujące i po 
zaciętych rozgrywkach grupowych nasze 
zespoły zajęły kolejno: pierwsze, dwa dru-
gie miejsca w swoich grupach.

Nasz zespół numer 3 w składzie: Karolina 
Makuch, Natalia Rusin, Patrycja Siwek, Iza 
Folga oraz Julita Jarczyńska, awansował 
do ścisłego finału, czyli do grupy walczącej 
o miejsca I-III. W spotkaniach finałowych 
nasze dziewczęta również nie miały sobie 
równych, pokonując zdecydowanie, po 
doskonałej grze drużyny UKS Sokół Zator 
I oraz SP nr 1 Wadowice.

Pozostałe drużyny z naszej szkoły zakoń-
czyły rywalizacje na 5 i 6 miejscu, co także 
jest bardzo dobrym wynikiem, patrząc na 
liczbę zespołów biorących udział w całym 
turnieju. Godna podziwu jest wola walki 
naszych siatkarek, a także wysoki poziom 
ich umiejętności.

klasyFikaCJa kOńCOWa

(PieRWsZa sZóstka)

SP Przeciszów 3,•	

SP 1 Wadowice 1,•	

UKS Sokół Zator,•	

MKS Skawa Wadowice 1.•	

sP Przeciszów 1 (Simona Kasperek, 
Natalia Gajewska, Oliwia Mamoń, Gabrysia 
Surowiak, Milena Łuszczek).

sP Przeciszów 2 (Oliwia Bielat, Ola 
Sałaciak, Ola Stachura, Julia Mikołajewska, 
Hania Mendyk).

Już następnego dnia, w sobotę 23 listopa-
da nasze młode zawodniczki brały udział w 
Memoriale Józefa Zemana w Wadowicach. 
I tutaj udowodniły swój wysoki poziom. W 
kategorii Trójek zajęły pierwsze (w zespole: 
Ola Stachura, Ola Sałaciak, Oliwia Bielat) 
i drugie miejsce (zespół w składzie: Julia 
Mikołajewska, Hanna Mendyk, Milena 
Łuszczek), zdobywając okazałe puchary i 
nagrodę.

Gratulujemy!

Siatkarskie nadzieje gminy
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druga część rundy jesiennej w wyko-
naniu lks Przeciszovii rozpoczęła się 
od meczu na szczycie tabeli pomię-
dzy Hejnałem kęty, który przed tym 
meczem nie stracił punktów, a drużyną 
gospodarzy w zielono-białych tryko-
tach. 90 minut wielkiej walki, zaan-
gażowania i zadziorności sprawił, że 
niespodzianka stała się faktem. Pewne 
zwycięstwo trzy do zera sprawiło, że 
Przeciszovia przestała być traktowana 
jak miła ciekawostka, a zaczęła być bra-
na pod uwagę jako jeden z kandydatów 
do awansu. lider z kęt przyjechał nie-
zwykle pewny swego, jednak wracał z 
boiska z Przeciszowa na tarczy.

Ósma kolejka przyniosła „małe derby”, 
gdyż Przeciszovia toczyła pojedynek w 
strugach deszczu z beniaminkiem A klasy, 
LKS Włosienicą. Jak zwykle trudny teren 
sprawił, że spotkanie to było typowym 
meczem walki, jednak dzięki doświad-
czeniu trzy punkty można było zapisać 

po stronie drużyny ze stadionu przy ulicy 
Podlesie.

Kolejny weekend nie należał już do tak 
udanych, gdyż zimny prysznic sprawiła 
Polanka Wielka, po zwycięskim golu byłe-
go zawodnika LKS Przeciszovia, Damiana 
Romanka. Jeden do zera i pierwsza porażka 
w rundzie stała się faktem. Późniejszy ciężki 
wyjazd do Łęki i remis jeden do jednego 
można uznać za sukces, biorąc pod uwagę, 
iż przeciwnik prezentuje się w tym sezonie 
naprawdę solidnie, a drużyna Soły od 
kilku lat jest uważana za bardzo mocnego 
rywala. 

Na zakończenie rundy jesiennej, na 
własnym terenie przyszło nam się mierzyć 
z Solavią Grojec. Teoretycznie łatwiejszy 
przeciwnik był okazją do pokazania się kil-
ku młodym graczom, a także możliwością 
odkupienia win przed własną publicznością 
za porażkę ze Strumieniem. Okazałe zwy-
cięstwo pięć do jednego sprawiło, iż po 

tej rundzie z optymizmem można patrzeć 
w tabelę. 

Na wiosnę Przeciszovię czeka niezwy-
kle ciężkie zadanie. Rozbudzone apetyty 
sprawiają, że strata czterech punktów do 
liderującego Hejnału, wcale nie wydaje się 
tak wielka, a czego jak czego, ale ambicji 
na pewno nie zabraknie. Zaraz za pleca-
mi wspomnianej dwójki czyhają mocne 
drużyny z Brzeszcz, Polanki oraz Łęk, co 
zapowiada naprawdę wielką dawkę emocji 
w nadchodzącej rundzie rewanżowej. 

Poniżej prezentujemy przeciwników z 
którymi przyjdzie się zmierzyć w okresie 
przygotowawczym ekipie z Przeciszowa 
(luty/marzec 2020): 09.02 Unia Bieruń 
Stary, 16.02 Piast Bieruń Nowy, 20.02 
Zaborzanka Zaborze, 23.02 Astra Spyt-
kowice, 01.03 Wisła Łączany, 05.03 Puls 
Broszkowice, 08.03 LKS Frydek, 14.03 
Sokół Hecznarowice, 21.03 Wilamowi-
czanka Wilamowice.

Na koniec rundy jesiennej

Piotrowiczanie swój trzeci sezon w 
klasie a rozpoczęli rewelacyjnie. W 
pierwszych pięciu meczach zgroma-
dzili osiem punktów, jak się później 
okazało, była to cała zdobycz naszego 
klubu w rundzie jesiennej.

Jeszcze pierwsze mecze w Piotrowicach 
napawały kibiców sporym optymizmem. 
Podopieczni Mirosława Zemły, zdobywając 
osiem punktów, lokowali się w górnej części 
tabeli. Tymczasem od derbowego pojedyn-
ku z Przeciszovią, piotrowiczanie, ponieśli 
serie porażek. Ich główną przyczyną była 
plaga kontuzji, która opanowała naszą dru-
żynę. Wiele spotkań musieli rozegrać bez 
zawodników rezerwowych. Taka sytuacja 
nie pomogła w zdobyciu żadnego punktu. 
Tym samym nasza ekipa, podobnie jak w 
ubiegłym sezonie będzie musiała grać o 
utrzymanie w lidze.

Po odejściu Mirosława Zemły, tej sztuki 
ponownie dokonać będzie musiał Jarosław 
Chowaniec, który objął funkcję trenera 
w naszym klubie. Poprowadzi on naszą 
drużynę w rundzie wiosennej już po raz 
trzeci. Chociaż tym razem sytuacja piotro-
wiczan już nie jest tak dramatyczna, jak w 
poprzednich dwóch sezonach, to emocji 
nie powinno zabraknąć na początku przy-
szłego roku.

Wiele zmian kadrowych zapowiada sam 

prezes LKS Piotrowice - Chcemy stawiać 
głównie na młodych zawodników, nie tylko 
z Piotrowic, ale również okolicznych miejsco-
wości – mówi Piotr Frączek – na razie jednak 
nie chcę zdradzać szczegółów, bo póki co 
trwają rozmowy – dodaje Frączek.

Bartłomiej B. Kasperczyk

Plaga kontuzji
w Piotrowicach

Plan meczów 
kontrolnych

1-2.02 Piast Bieruń Nowy (V Liga 
Bielsko - Tychy)

8-9.02 Iskra Brzezinka (B Klasa Oświę-
cim)

15-16.02 wolny termin

22-23.02 Zagórzanka Zagórze (A Kla-
sa Chrzanów)

28-29.02 Nadwiślanin Gromiec (V 
Liga Oświęcim)

7-8.03 LKS Żarki (V Liga Oświęcim)

14-15.03 Nadwislanka Okleśna (B 
Klasa Chrzanów)

21-22.03 Wikliniarz Woźniki  (B Klasa 
Chrzanów)

Nasza gmina będzie posiadać koor-
dynatora ds. sportu i rekreacji, zatrud-
nionego w urzędzie. to nowe stanowi-
sko obejmie z początkiem 2020 roku 
krzysztof Żebro, którego zapewne 
znają wszyscy z działalności w lks 
Piotrowice, zaangażowanego tenisisty 
stołowego, prowadzącego z sukcesami 
sekcję ping-pongistów. Z pewnością 
sport w naszej gminie bez jego aktyw-
ności miałby zupełnie inny, uboższy 
wymiar.

- Krzysztof Żebro jest osobą, która niejako 
społecznie prowadzi już taką działalność. Na 
pewno jako koordynator będzie miał dużo 
pomysłów na to, jak ma funkcjonować sport 
w naszej gminie. Mamy trzy sołectwa, LKS-y 
i szkółki, sekcje i potrzebna jest koordynacja 
tego wszystkiego. Chodzi o prawidłowy prze-
pływ informacji oraz pozyskiwanie środków 
zewnętrznych. Wiem, że pan Krzysztof już 
pisał projekty dla LKS-ów i z dobrym skutkiem 
pozyskiwał środki finansowe. Uważam, że 
taka osoba jak on jest u nas jak najbardziej 
potrzebna – tłumaczy włodarz gminy 
Przeciszów.      (ryt)

Sport pod 
kontrolą
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- To nie jest Pana pierwsza przygoda 
z Przeciszovią? Pierwszy raz w tym klu-
bie objął Pan funkcję trenera w dosyć 
trudnym momencie, jeszcze w IV lidze, 
teraz powrót, ale już do A Klasy. Choć 
czasem mówi się, że „dwa razy do tej 
samej rzeki się nie wchodzi”. To czy dłu-
go podejmował pan decyzję o powrocie 
do Przeciszowa?

To nie była łatwa decyzja, bo mam sporo 
obowiązków: praca w szkole, akademia i 
sprawy prywatne. Tamten okres w IV Lidze, 
pomimo że był ciężki, to wspominam go 
bardzo dobrze. Teraz można powiedzieć, że 
historia się powtórzyła, bo wtedy drużyna 
była rozsypana, po wycofaniu się sponsora 
i teraz było bardzo podobnie, tyle że w 
tym wypadku zmienił się zarząd. Drużyna 
wyglądała słabo, bo było bardzo mało 
chłopaków z Przeciszowa. Teraz klub przejął 
odmłodzony zarząd. Przedstawili mi swoje 
plany i namówili mnie do współpracy. Chcą, 
aby drużyna była oparta o miejscowych 
chłopaków, wzmocniona zawodnikami z 
zewnątrz, ale tylko tymi najbardziej war-
tościowymi. Powiedziałem, że ten rok jak 
najbardziej. Wiadomo, najpierw trzeba 
piłkę w Przeciszowie odbudować. Nie ma 
się co oszukiwać, wyniki w ostatnich latach 
nie były dobre. I postanowiliśmy wspólnymi 
siłami coś zmienić i póki co się udaje. A jeżeli 
chodzi „wchodzenie do tej samej rzeki”. To 
ja nie mam zwyczaju wierzyć w przesądy, 
tak samo nie ma u mnie czegoś takiego, że 
„zwycięskiego składu się nie zmienia”. Każ-
da historia toczy się do przodu i życie przed 
nami stawia cele i to, co jest do zrobienia.

- Drużyna oparta o młodych miejsco-
wych chłopaków. Z tym może być trudno 
o tyle, że praca z młodzieżą w ostatnich 
latach to nie najsilniejsza strona Prze-
ciszovii. Zazwyczaj na tym poziomie 
zapleczem kadry pierwszego zespołu, 
jest drużyna juniorów starszych, której 
obecnie nie ma. Na jej brak narzekał już 
m.in. trener Krzysztof Barcik?

Ta słabość piłki w Przeciszowie wynika 
z tego, że pozwolono sobie w przeszłości 
na osłabienie całej drużyny i całego klubu 
przez brak naboru i wychowania dzieci 
i młodzieży. Współpraca z akademią też 
wyglądała słabo. Dzieciaki nie miały moż-
liwości zaczepienia się w klubie. Teraz wizja 
zarządu jest całkiem inna. Pomimo wielu 
braków już jest mały postęp bo posiadamy 
drużynę młodzików i juniorów młodszych. 

Także już są jakieś pierwsze kroki poczy-
nione i jakieś plany zrealizowane. Tym 
samym zmieniając wizerunek klubu w tym 
względzie, będą wstanie przyciągnąć mło-
dzież do klubu. Łatwo jest tylko narzekać, 
że „nie ma tego, czy tamtego”. Trzeba brać 
to, co się ma i działać. A jak się nie robi 
nic, to później można tylko narzekać. My 
narzekać nie będziemy, tylko bierzemy się 
do pracy. A jeżeli chodzi całą organizację 
klubu, to już jest długi proces. Nie da się 
tego zrobić w ciągu pół czy jednego roku. 
Myślę jednak, że chłopaki mają tyle zapału, 
że już wkrótce będziemy mieli wszystkie 
grupy młodzieżowe.

- Dobry wynik po Pana przyjściu przy-
szedł stosunkowo szybko, bo już po 
pół roku pracy. Czy takie były pierwsze 
przedsezonowe założenia?

Jeśli chodzi o nasze założenia przed-
sezonowe, które wynikały z rozmów z 
chłopakami, to zależy nam głównie na 
odbudowie drużyny. Wielu zawodników 
wróciło do Przeciszowa. Obecnie mam do 
dyspozycji 23 chłopaków, z czego 16 jest z 
Przeciszowa. Naszym celem była odbudo-
wa drużyny i stworzenie dobrej atmosfery, 
bez względu na wyniki. Osobiście sądziłem, 
że na chwilę obecną środek tabeli to będzie 
wszystko na co nas stać. Zdrowa atmosfera 
w szatni spowodowała, że wygraliśmy kilka 
spotkań, które dodały skrzydeł chłopakom. 
Strata punktów wzięła się głównie stąd, 
że awanse robi się wygrywając z druży-
nami ze środka i końca tabeli. W naszym 
przypadku to się potwierdza. Przed nami 
pozostało jeszcze dużo pracy i na razie nie 
nastawiamy się na awanse. Na razie chcemy 
wygrywać i jeżeli na koniec tabela tak się 
ułoży, że będzie szansa na awans, to nie 
mówimy „nie”.

- Strata, których punktów was naj-
bardziej zabolała. Czy tych w meczach 
derbowych?

To zdecydowanie. Mecze derbowe 
rządzą się swoimi prawami. Szczególnie 
mecze z Piotrowicami są istotne dla oby-
dwóch drużyn. Ten remis najbardziej nam 
doskwiera, bo były to ostatnie punkty, jakie 
piotrowiczanie zdobyli w lidze. Trafiliśmy na 
ich dobry okres, gdzie byli dobrze zorgani-
zowani w obronie i wychodzili z groźnymi 
kontrami. Nasz błąd wynikał z tego, że zbyt 
pewnie podeszliśmy zarówno do meczu z 
Piotrowicami, jak i Polanką.

- Jakie obecnie są najsilniejsze punkty 
Przeciszovii?

To przede wszystkim kolektyw i zdrowa 
atmosfera w drużynie. Bo przy 23 zawodni-
kach, gdzie nie wszyscy mogą się przebrać 
i wejść na boisko, to jak dotąd nikt mi się 
jeszcze nie obraził, i nikt do nikogo nie ma 
pretensji. To właśnie jest podbudowane 
tą dobrą atmosferą w drużynie i wszyscy 
patrzą pozytywnie na to, co się dzieje. 
Myślę, że też styl gry, który proponujemy 
na dużych boiskach i pewne założenia tak-
tyczne, które chłopcy podłapali, są naszym 
dużym atutem.

- Nad czym musicie popracować?

Musimy jeszcze popracować nad wykoń-
czeniem akcji, bo stwarzaliśmy sporo sytu-
acji. Brakowało nam jednak tego spokoju 
w ich wykończeniu. Musimy też poprawić 
naszą grę defensywną, żeby nie popełniać 
prostych, głupich błędów.

- Jakie macie plany na wiosnę?

To nawet nie wiosnę, a na cały rok, bo 
plany klubu są długofalowe. Musi być roz-
wój organizacyjny i infrastruktury klubu. 
Chcemy, też dążyć w kierunku rozwoju 
sportowego. Jeśli się uda jedno i drugie 
to będzie super, a jeśli nie, to damy sobie 
czas na dalsze próby. Także będziemy w 
przyszłości walczyć o awans do okręgówki, 
bo Przeciszów na to zasługuje. Jeśli chodzi o 
samą wiosnę, to liga zweryfikuje, czy to, co 
wydarzyło się jesienią, było dziełem przy-
padku, czy też poziomu sportowego.

- Dziękują za rozmowę.
Rozmawiał Bartłomiej B. Kasperczyk

Naszym celem jest odbudowa 
drużyny

WyWiad Z ŁukasZeM PŁONką, tReNeReM PRZeCisZOVii PRZeCisZóW
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Prawo na co dzień

KRONIKA POLICYJNA

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

517-625-371

Kontakt:

Od 6 grudnia obowiązuje nowelizacja 
kodeksu drogowego, z którym warto 
się zapoznać. art. 22 ust 4 i następne 
4a i 4b opisuje jazdę na tzw. „suwak”, 
określając zasady zachowania się kie-
rowców podczas wykonywania manew-
ru zmiany pasa ruchu, kiedy na jezdni 
z co najmniej dwoma pasami w jednym 
kierunku, jeden z nich się kończy.

Wówczas należy kontynuować ruch do 
samego momentu zwężenia i przepusz-
czenia przez każdy pojazd jednego (i tylko 
jednego) pojazdu z pasa, który się kończy. 
Kierujący, zajmujący pas ruchu, który się nie 
kończy umożliwia dalszą jazdę, czyli zmianę 
pasa ruchu pojazdowi, znajdującemu się na 
pasie, który się kończy.

Pojazd wpuszczany: dojeżdża aż do 
końca dostępnego dla niego pasa jezdni, 
nigdy nie zmienia pasa jezdni wcześniej 
niż przed końcem swojego pasa, nawet jeśli 
widzi wolne miejsce na pasie sąsiednim, 
będąc już wpuszczonym nie wpuszcza 
nikogo innego.

Pojazd wpuszc zając y :  wpuszc z a 
dokładnie jeden pojazd z pasa, który się 
kończy i robi to dopiero przy końcu tego 

pasa, nie wcześniej, nie wpuszcza nikogo 
więcej ponad pojazd, który właśnie wpuścił, 
zachowuje odpowiedni odstęp od pojazdu 
poprzedzającego by nie tworzyć fantomo-
wego korka.

A co w sytuacji, kiedy jezdnia ma trzy 
pasy ruchu?

W takim przypadku kierowca jadący 
drożnym pasem ruchu ma obowiązek 
umożliwić zmianę pasa dwóm pojazdom; 
najpierw znajdującemu się na prawym 
pasie, a następnie pojazdowi opuszcza-
jącemu lewy pas ruchu. Należy dodać, że 
obowiązek stosowania jazdy na suwak 
dotyczy nie tylko stałych zwężeń jezdni, 
ale także wszystkich przypadków, gdy z 
różnych powodów doszło do zablokowania 
jednego z pasów, np. na wskutek wypadku, 
robót drogowych.

Co to jest „korytarz życia”?

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu dro-
gowym art. 9 ust 2, w razie zwiększenia 
natężenia ruchu, utrudniającego przejazd 
pojazdów uprzywilejowanych, szczegól-
nie ratowniczych, kierujący poruszający 
się drogą z dwoma pasami ruchu w tym 
samym kierunku mają obowiązek zjechać 

odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej 
krawędzi jezdni. Gdy pasów w jednym 
kierunku jest więcej, kierowcy poruszający 
się lewym skrajnym pasem mają obowiązek 
zjechać na lewo, a poruszający się pozosta-
łymi pasami - na prawo. 

Fantomowym korkiem, o którym piszę 
wyżej jest sytuacja, gdy w długim ciągu 
samochodów, które znajdują się bardzo 
blisko siebie (jazda na zderzaku), tym czę-
ściej muszą nie tylko zwalniać, ale po prostu 
się zatrzymywać. Następnie ruszyć i znów 
stanąć… i tak dalej. Taka sytuacja nazwana 
jest fantomowym korkiem. Zachowanie 
odpowiednich odstępów między samocho-
dami służyłoby jako swego rodzaju tłumik, 
który może absorbować zmiany płynności 
i prędkości ruchu. Taką sytuację zauważyli 
naukowcy z amerykańskiej uczelni MIT 
stwierdzając, że ruch będzie się odbywał 
płynie wtedy, gdy między samochodami 
będzie zachowany odpowiedni odstęp. 
Istnieje wówczas możliwość płynnego 
zwolnienia lub przyspieszenia. Jazda na 
tzw. zderzaku, nawet przy minimalnej 
zmianie prędkości poprzedzającego auta 
wymusza na kierowcy ostre hamowanie, 
co wywołuje efekt domina. Każdy za nim 
hamuje coraz ostrzej tworząc w ten sposób 
korek. (czyt. www.autokult.pl).

Jan Kajdas

Jazda na suwak
i korytarz życia

5 października – w Komisariacie Poli-
cji w Zatorze przyjęto zawiadomienie o 
kradzieży mienia na szkodę mieszkańca 
Oświęcimia, do jakiego miało dojść w miej-
scowości Piotrowice. Policja wszczęła w tej 
sprawie dochodzenie.

10 października – w Komisariacie Policji 
w Zatorze wszczęto dochodzenie w sprawie 
znęcania się nad osobą najbliższą przez 
mieszkańca gminy Przeciszów.

19 października – w Przeciszowie 
zatrzymano mężczyznę, który za pomocą 
sieci rybackiej, nie będąc uprawnionym do 
rybactwa, dokonał nielegalnego połowu 
ryb. W sprawie wszczęto dochodzenie o 
przestępstwo z art. 27c ust. 2 Ustawy o 
rybactwie śródlądowym.

24 października – przyjęto zawiado-
mienie o przestępstwie kradzieży roweru, 
do jakiej doszło w Przeciszowie. Sprawca 
czynu wykorzystał fakt pozostawienia 
go w rejonie sklepu spożywczego bez 
opieki i dokonał jego zaboru. Jak usta-
lono sprawcą okazał się mieszkaniec 
powiatu wadowickiego, a w jego ujęciu 
i odzyskaniu mienia pomogło ogłosze-
nie zamieszczone na jednym z portali 
społecznościach oraz zaangażowanie 
w sprawę kolegi poszkodowanej, który 
rozpoznał utracony rower i skutecznie go 
zabezpieczył. Policja dziękuje za pomoc i 
gratuluje obywatelskiej postawy!

5 listopada – wszczęto dochodzenie w 
sprawie nieuprawnionej zmiany danych 
informatycznych na koncie Facebook 

na szkodę mieszkanki gminy Przeciszów. 
Jak ustalono sprawca czynu przełamał 
zabezpieczenia konta i dokonywał na nim 
różnego rodzaju wpisów, podszywając się 
pod osobę poszkodowanej.

8 listopada – inny mieszkaniec gminy 
Przeciszów został poszkodowany działa-
niem osoby, która przełamała zabezpie-
czenia na koncie Facebook oraz poczcie 
elektronicznej, dokonując zmiany danych 
informatycznych. Policja apeluje, aby regu-
larnie zmieniać hasła dostępowe na różne-
go rodzaju portalach i poczcie elektronicz-
nej, co z pewnością w wielu przypadkach 
odstraszy potencjalnych włamywaczy. 

21 listopada – przyjęto zawiadomienie 
od mieszkańca gminy Przeciszów, który 
za pośrednictwem portalu OLX chciał 
dokonać zakupu telefonu komórkowego, 
niestety został oszukany przez sprzedawcę 
na kwotę kilkudziesięciu złotych. W sprawie 
wszczęto dochodzenie o przestępstwo z 
art. 286 § 1 Kodeksu karnego. 

KomPol
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ODESZLI OD NAS...
wrzesień

1. Janina Całus 68 lat    Przeciszów

2. Stanisław Kaźnica 85 lat  Przeciszów

październik

1. Józef Rogóż 65 lat   Las

2. Renata Lisak 50 lat   Przeciszów

3. Jan Czesak 68 lat   Przeciszów

4. Anna Uznańska 83 lata  Przeciszów

5. Stanisław Knapik 65 lat  Przeciszów

6. Stanisław Płonka 63 lata  Przeciszów

listopad

1. Edward Bernaś 67 lat  Przeciszów

2. Władysław Kozłowski 76 lat  Piotrowice

3. Alojzy Antecki 80 lat  Piotrowice

grudzień

1. Tadeusz Ważydrąg 90 lat  Piotrowice

SproStowanie
Do ostatniego wydania „Wieści Gminy 
Przeciszów” zakradł się błąd. W rubryce 
„Odeszli od nas…” przez pomyłkę podaliśmy 
informację o śmierci Zofii Stokłosy. Osobą 
zmarłą jest Zofia Bryła. Serdecznie prze-
praszamy za ten błędny wpis, szczególnie 
rodzinę zmarłej.

Redakcja

szanowni Mieszkańcy, zgodnie z zapisem uchwały nr 
XXXii/452/17 sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakre-
sie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw, gmina powinna przygotować i na bieżąco aktualizo-
wać bazę inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy.

W czerwcu br. zostały do Państwa doręczone za pośrednic-
twem poczty ankiety dotyczące systemu ogrzewania waszych 
budynków. W związku z małym odzewem ponownie zwracamy 
się z prośbą do osób, które nie dopełniły tego obowiązku o nie-
zwłoczne dostarczenie wypełnionych ankiet do Urzędu Gminy w 
Przeciszowie. Formularz można odebrać w siedzibie urzędu gminy, 
pok. 206 lub na stronie internetowej gminy www.przeciszow.pl

Ponadto zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy w 2019r. 
wymienili w swoich budynkach mieszalnych stare nie ekologicz-
ne piece na nowe spełniające wymagania powyższej uchwały o 
zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy w Przeciszowie, pok. 206. 
Informacje te posłużą do sporządzenia sprawozdania z realizacji 
Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego 
za 2019 rok.

Ogrzewanie do 
weryfikacji

Nasza społeczność stała się świadkiem aktu wandalizmu 
na obiekcie kultu, jakim są przydrożne kapliczki. sprawca 
lub sprawcy pozostają bezkarni, choć czyn ten jest bulwer-
sujący, ponieważ dokonany z zamysłem i niosący znamiona 
profanacji. Na szczęście, dzięki wspólnemu zaangażowaniu 
mieszkańców gminy udało się przywrócić obie kapliczki do 
dawnego wyglądu i funkcji!

W nocy z 14 na 15 września podpalono kapliczkę przy ulicy Cichej 
i zdewastowano inną kapliczkę, św. Izydora. Sprawę zgłoszono na 
policję, działania podjęła również prokuratura w Oświęcimiu. Nie-
stety, 24 października otrzymaliśmy pismo o umorzeniu postępo-
wania. Nie będziemy tego faktu komentować, jest nam po prostu 
bardzo przykro, że sprawcy lub sprawca pozostaje bezkarny.

Po dokonaniu czynności śledczych przez policję mogliśmy przy-
stąpić do remontu. Ponownie dzięki zaangażowaniu grupy ludzi, 
którzy wierzą że taki wandalizm już się nie powtórzy, kapliczki dalej 
będą uduchowiać wiernych i ubogacać nasz krajobraz.

Kapliczki, to historia naszych dziadów i rodziców, budowane w 
podziękowaniu za przywrócenie zdrowia lub inne łaski otrzymane 
od stwórcy. Odbywały się jak i odbywają nabożeństwa majowe. 
Od pewnego czasu przywracane do stanu swej dawnej świetności 
i świętości. Wielu z nas którzy pracowali przy tych, można rzec 
pomnikach historii, nie myślało, że stanie się takie zło.

Dziękujemy wszystkim którzy pomogli przy remoncie obu 
kapliczek. Najlepszą formą podziękowania niech będzie 
staropolskie ....BÓG ZAPŁAĆ.               WK

Kapliczki 
powróciły

Tak wygląda nasza kapliczka po remoncie. 



27Wieści Gminy Przeciszów nr 4 (56) 2019 rok

Dzieci czekają na mikołajki przez cały rok. To okazja do 
sprawiania wszelkiego rodzaju niespodzianek i w tajemnicy 
obdarowywania bliskich drobnymi prezentami.

Podobno w dzień św. Mikołaja może zdarzyć się wszystko. 
Ze względu na dużą frekwencję grzecznych dzieci i w tym 
roku Mikołaj odwiedził dzieci, przybywając 6 grudnia do 
biblioteki w Przeciszowie.

Wyczekiwane spotkanie z Mikołajem poprzedziło przedsta-
wienie, w którym zostały zaprezentowane perypetie anioła, 
diabła i Mikołaja. Na zakończenie Mikołaj rozdał prezenty, 
uściskał małych i dużych oraz obiecał wpaść do nas w 
przyszłym roku.

Dziękujemy Mikołaju!!!

GBP w Przeciszowie

Mikołajki w naszej gminie
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