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1. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane przez GZWiK w 
Przeciszowie lub innego wykonawcę posiadającego odpowiednie 
uprawnienia lub właściciela nieruchomości posiadającego niezbęd-
ną wiedzę techniczną w tym zakresie, wykonującego przyłącze 
na własne potrzeby.

2. W przypadku budowy przyłącza przez GZWiK w Przeciszowie 
należy złożyć zlecenie wykonania robót budowlanych w GZWiK 
oraz ustalić możliwy termin. W ramach zlecenia inwestor może 
ustaloną część robót wykonać we własnym zakresie.

3. W przypadku budowy przyłącza przez innego wykonawcę 
należy zawrzeć z nim umowę na wykonanie przyłącza oraz ustalić 
zasady prowadzenia robót budowlanych.

4. W przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego (zwa-
nego potocznie szambem) właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest do jego likwidacji lub przeznaczyć go na cele nie związane z 
odprowadzaniem ścieków sanitarnych.

5. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać w oparciu o istniejący 
projekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budow-
lanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV o 
przekroju 160 x 4,0 mm w terenie zielonym lub przekroju 60 x 4,7 
mm w terenie jezdnym, z zachowaniem normowego spadku.

Zasady podłączenia do kanalizacji
7. W miejscach zmiany kierunku trasy przyłącza, zmiany spadków 

kanału oraz w miejscu połączenia rur odpływowych (w przypadku 
kilku odpływów z budynku) należy zabudować studnie rewizyjne 
o przekroju 425. Na trasie przyłącza nie wolno stosować trójników 
ani kolanek.

8. Po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego, przed jego zasypa-
niem, należy zlecić uprawnionemu geodecie konieczność pomiaru 
geodezyjnego ułożonego przyłącza, a GZWiK w Przeciszowie 
zgłosić gotowość dokonania odbioru technicznego przedmioto-
wego przyłącza.

9. Odbiór wykonanych robót (przyłączenia do sieci) zostanie 
dokonany w terminie uzgodnionym z GZWiK w Przeciszowie i 
zakończony protokołem technicznego odbioru końcowego przy-
łącza kanalizacyjnego.

10. Po pozytywnym odbiorze technicznym należy niezwłocznie 
dostarczyć geodezję powykonawczą i podpisać umowę o odpro-
wadzanie ścieków pomiędzy właścicielem posesji, a GZWiK w 
Przeciszowie.

11. W razie uszkodzenia infrastruktury technicznej podczas 
wykonywania robót budowlanych związanych z włączeniem się do 
sieci kanalizacyjnej we własnym zakresie lub przez firmę zewnętrz-
ną, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do bezzwłocznego 
naprawienia tej szkody na własny koszt.
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Gminne inwestycje
Nasza gmina zakończyła 2 czerwca 

prowadzoną od listopada ubiegłego roku 
inwestycję, która polegała na gruntow-
nym remoncie ostatniego odcinka drogi 
gminnej, ulicy Długiej w Przeciszowie. To 
zadanie drogowe łączy z DK 44, z ulicą 
Wspólną w Polance Wielkiej i w konse-
kwencji z DW 949. Był to ostatni odcinek 
drogi przeznaczonej do remontu, na 
której prace trwały odcinkami od wielu 
lat. Ta inwestycja objęła fragment 780 
mb. i została wykonana przez Zakład 
Budownictwa Inżynieryjnego Zdzisław 
Flejtuch z Przeciszowa. To gminne zada-
nie jest współfinansowane w 80 proc. 
ze środków pochodzących z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Ogólny koszt 
inwestycji wyniósł 2 mln 209.821 zł, przy 
dofinansowaniu z funduszu na kwotę 1 
mln 633.816 zł. Brakującą sumę pokryła 
z budżetu gmina.

- Myślę, że ta już w pełni wyremon-
towana droga posłuży nam wszystkim 
przez wiele lat. Ten oddany właśnie 
odcinek ulicy Długiej posiada chodniki, 
odwodnienie, zjazdy do posesji i jest 
wykonany bardzo rzetelnie, starannie 
i solidnie. Słowa uznania na pewno 
należą się wykonawcy – przekonuje wójt 
Tomasz Kosowski.

n n n

W ubiegłym wydaniu WGP pisaliśmy 
obszernie o rozpoczętej inwestycji 
drogowej, prowadzonej przez powiat 
oświęcimski, a polegającej na prze-
budowie długiego traktu, leżącego w 
Przeciszowie i liczącego blisko 5 km. 
Zadanie realizowane jest terminowo 
i zgodnie z założonym harmonogra-
mem. W piątek, 26 czerwca rozpoczęto 
układanie warstw bitumicznych, czyli 
asfaltowanie nawierzchni jezdni ulicy 
Leśnej na odcinku od Dworów Drugich 
do mostu na kanale Wisły. W tym czasie 
dojazd do posesji naszych mieszkańców 
był ograniczony.

- Od początku inwestycji nie napotka-
liśmy większych problemów. Uwagi kie-
rowane przez mieszkańców, a dotyczące 
na przykład zjazdów do posesji, miejsc 
postojowych, dojazdów do pól są na 
bieżąco wykonywane przez wykonaw-
cę, oczywiście w zakresie możliwym do 
realizacji. To ważne i kosztowne zadanie, 
które jest współfinansowane z Funduszu 
Dróg Samorządowych, musi trzymać się 
określonych rygorów, co jest zrozumiałe. 
Wykonawca, jak i starostwo podchodzą 
do tego z pełnym zrozumieniem - mówi 
wójt naszej gminy.

W tym miejscu warto zauważyć, że 
inwestor proponuje wejść na kolejny 

odcinek przebudowywanej drogi nieco 
wcześniej, niż było to planowane, czyli 
już w sierpniu. Obecnie na kolejnym frag-
mencie zadania jest wykonywany kanał 
odwadniający w rejonie ulicy Skośnej do 
cieku Włosianka.

n n n

Rozstrzygnięto przetarg na remonty 

cząstkowe dróg gminnych, który wygrało 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inży-
nieryjnych Drotech - Andrzej Domagała 
z Tomic. Zaplanowane prace będą pole-
gać głównie na łataniu dziur w drogach 
na gorąco i uzupełnianiu poboczy. W 
Przeciszowie, jak zauważa wójt Tomasz 
Kosowski, drogi są w nieco lepszym 
stanie, niż w Piotrowicach.   (ryt)

Tak wygląda zadanie, prowadzone na drodze powiatowej w Przeciszowie.

Remont ostatniego odcinka ulicy Długiej w Przeciszowie wykonano perfekcyjnie!



Wieści Gminy Przeciszów nr 2 (58) 2020 rok4

Kanalizacja naszego sołectwa 
trwa nieprzerwanie, a prace 
są prowadzone m.in. na ulicy 
Akacjowej i wzdłuż Brzozowej. 
Za nami już ponad 11 km wyko-
nanej sieci, co stanowi powyżej 
60 proc. całego gminnego zada-
nia. To z pewnością budzi nasz 
optymizm, lecz stary projekt V 
etapu kanalizacji, sporządzony 
ponad 10 lat temu, generuje 
niemałe problemy, które o cały 
kwartał wydłużą prowadzoną 
inwestycję.

- Napotykamy niemałe utrudnienia pod-
czas realizacji kanalizacji w Piotrowicach, 
które są przede wszystkim związane z 
projektem, wykonanym ponad dekadę 
temu. Niestety nie zakładał on zmian 
w terenie, które po 10 latach napoty-
kamy. Są to na przykład wybudowane 
domy lub budynki gospodarskie, nowe 
instalacje, czy zmiany terenu wykonane 
przez obecnych właścicieli działek, a to 
wszystko koliduje z prowadzoną siecią. 
Mieszkańcy często nie pozwalają na 
przejście kanalizacji i wówczas rodzą się 
problemy. Z uwagi na to podchodzimy do 
tych wszystkich spraw bardzo racjonal-
nie i z pełną wyrozumiałością, tam gdzie 
jest to oczywiście możliwe. Trzeba jed-
nak powiedzieć, że generuje to poważne 
koszty, ponieważ każda taka zmiana 
wymaga zazwyczaj inwestycji w nowe 
mapy i zmiany pozwolenia na budowę. 
Więc koszty są znaczne. W tej chwili 
jeszcze ich dokładnie nie podliczamy, 
ponieważ priorytetem jest zakończenie 
tej inwestycji, współfinansowanej przez 
NFOŚ w Warszawie. Choć generalnie są 
to poważne wydatki związane z przepro-
jektowaniem zadania i ostrożnie szacu-
jąc możemy mówić o kwocie pomiędzy 
100-150 tys. zł. Niestety nie mamy tych 
środków założonych w budżecie. Jest 
to dla nas olbrzymi problem. Część z 
tych środków musimy przeznaczyć z 
wydatków bieżących na pokrycie zadań 
drogowych, czy na pomiary geodezyjne. 
Nie mamy innego wyjścia, a sytuacja 
jest szczególna. Od marca, kiedy poja-
wiła się pandemia, wpływy do budżetu 
są o wiele niższe i musimy się liczyć z 
tym, że jak chcemy dokończyć inwesty-
cje, zamknąć je wypłatą środków dla 
wykonawców, to musimy ograniczać 
wydatki bieżące. A tu niestety wydatkami 
bieżącymi pokrywamy znaczną część 
kosztów związanych z przeprojektowy-
waniem tych kanalizowanych odcinków. 
Jednak pomimo problemów idziemy 
wciąż do przodu – zaznacza wójt gminy 
Przeciszów Tomasz Kosowski.

Z uwagi na problemy z przeprojek-
towywaniem sieci nasza inwestycja 
wydłuży się nieco w czasie. 

- Wykonawca zwrócił się do nas z 
prośbą o wydłużenie terminu wykonania 
sieci kanalizacyjnej o jeden kwartał. W 
efekcie to nasze ważne zadanie inwe-
stycyjne potrwa do końca marca 2021 
roku. Natomiast jeśli chodzi o rozliczenie 
i uzyskanie efektu ekologicznego, czyli 
wskaźników, do których obliguje nas 
podpisana umowa z NFOŚ w Warsza-
wie, na razie nic się nie zmienia – twier-
dzi wójt Tomasz Kosowski.

Choć pojawiają się przejściowe pro-
blemy, to jednak warto pamiętać o korzy-
ściach, które daje sieć kanalizacyjna.

- Apeluje do mieszkańców o zrozu-
mienie i cierpliwość choćby na przykła-
dzie III etapu kanalizacji wykonywanej 
wzdłuż ulic Długiej i Oświęcimskiej, czy 
IV etapu. Po pewnym czasie już nikt nie 
pamięta o przejściowych problemach, 
a cieszy się z korzyści jakie daje nam 
nowa sieć. Proszę o wyrozumiałość, tak 

abyśmy mogli tę inwestycję dokończyć i 
przejść do kolejnych etapów. Przecież z 
kanalizacji będziemy wszyscy korzystać i 
jest to dobro wspólne, publiczne – prze-
konuje nasz wójt.

Zapewne wszyscy pamiętamy jesz-
cze IV etap kanalizacji, prowadzony w 
sołectwie Przeciszów. Od maja trwają 
tam podłączenia poszczególnych gospo-
darstw domowych do sieci. W dużej 
mierze są one wykonywane przez Gmin-
ny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Przeciszowie, choć część z nich realizują 
samodzielnie mieszkańcy, szczególnie 
gdy odcinek nie jest zbyt długi. Odbiór 
zadania jest oczywiście wykonywany 
przez pracowników zakładu.

Jak informuje urząd gminy do końca 
tego roku istnieje możliwość skorzysta-
nia z promocji. W jej ramach mieszkańcy 
nie muszą ponosić kosztów inwentaryza-
cji i odbioru, które to pokrywa z budżetu 
gmina. Zachęcamy do skorzystania z 
promocji!

Ryszard Tabaka

Kanalizujemy Piotrowice

W maju wykonano prace remonto-
we w Samorządowym Przedszkolu w 
Piotrowicach, polegające na wymianie 
wewnętrznej linii zasilającej, służącej do 
przesyłu energii elektrycznej, a zlokalizo-
wanej pomiędzy przyłączem a rozdzielnicą 
główną w budynku. Zadanie objęło także 
wykonanie instalacji wyłącznika głównego 
przeciwpożarowego.

Zakres prac, przeprowadzonych przez 
firmę Instalacje Elektryczne Odgromo-
we Pomiary Elektryczne – Wojciech 
Płonka z Gierałtowiczek, dotyczył m.in.: 

demontażu tablicy bezpiecznikowo–licz-
nikowej, wykonania WZL i uziemienia, 
montażu nowej tablicy licznikowej na 
elewacji budynku przedszkola, wyłącz-
nika głównego p.poż., wymiany tablicy 
bezpiecznikowej.

Koszt zrealizowanego zadania, które 
przyczyniło się m.in. do poprawy bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego budynku 
przedszkola, wyniósł 15.867 zł brutto i 
był on pokryty z budżetu gminy.

(ryt)

Remont w przedszkolu

Kanalizacja objęła m.in. ulicę Akacjową w Piotrowicach.
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Nasza gmina, podobnie jak my 
wszyscy, podjęła szereg nakaza-
nych przez państwo działań, aby 
uchronić się od zakażenia groź-
ną, śmiertelną i niezwykle łatwo 
przenoszoną chorobą. W gminie 
Przeciszów znajdowały się i 
nadal są osoby zakażone SARS-
CoV-2, lecz ich liczba nie prze-
kroczyła kilku i miejmy nadzie-
ję, że nie będzie dramatycznie 
rosła. Tym bardziej, że świat 
powoli podnosi się z pandemii, a 
życie wraca do poprzedniego ryt-
mu. Choć niepokój może budzić 
wciąż wysoka liczba zakażonych 
w naszym kraju, województwie 
i powiecie.

Zapewne wszyscy odczuliśmy skutki 
pandemii. Były to problemy nie tylko 
związane z konieczną izolacją, ale 
dotykały one niemal każdego aspektu 
naszego życia, również tego związanego 
chociażby z koniecznością załatwienia 
sprawy w urzędzie.

- W połowie marca wprowadziliśmy w 
urzędzie pracę przemienną, czyli część 
pracowników pracowała zdalnie z domu, 
co umożliwiał nam system informatycz-
ny. W tym czasie urząd funkcjonował 
niejako na dwóch zmianach. Przez trzy 
dni pracowaliśmy w urzędzie, a dwa 
z domu. Sprawy mieszkańców były 
załatwiane na bieżąco, podobnie jak 
wydawane decyzje, choć oczywiście 
konieczne było wcześniejsze umówienie 
się z urzędnikiem. Z początkiem maja 
praca w naszym urzędzie powróciła do 
dawnego trybu. Muszę przyznać, że 
poprzedni system wprowadzał odrobinę 
chaosu, ponieważ załatwianie spraw 
w urzędzie wymaga współdziałania w 
jednym czasie urzędników z określo-
nych wydziałów. Jednak póki co nadal 
utrzymujemy system kontaktu z peten-
tem poprzez domofon. Gwarantuje to 
przede wszystkim bezpieczeństwo 
urzędników. Decyzje administracyjne, 
jak i zaświadczenia są wydawane w 
specjalnie do tego urządzonym pomiesz-
czeniu na parterze. Chcemy zapewnić 
ciągłą, nieprzerwaną pracę urzędu i 
ważne jest bezpieczeństwo urzędników, 
ponieważ wystarczyłby jeden przypadek 
zachorowania na Covid-19, a urząd 
zostałby sparaliżowany, a tego właśnie 
chcemy uniknąć - tłumaczy wójt Tomasz 
Kosowski.

Koronawirus przyczynił się również do 
zmian w funkcjonowaniu jednostek gmin-

nych. Wszytko to było podyktowane tro-
ską o zdrowie i życie, tak pracowników, 
jak i mieszkańców gminy Przeciszów.

- Szkoły, przedszkola, biblioteka, 
wodociągi podeszły do tematu prawidło-
wo i pracowały w ostatnim czasie zgod-
nie z zaleceniami Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia. Ich 
funkcjonowanie było oparte na dwóch 
zmianach, a sami pracownicy nie kon-
taktowali się między sobą, odczyty i 
wystawianie faktur odbywało się zdalnie. 
Ten system też się sprawdził i myślę, że 
mieszkańcy mogą być zadowoleni, choć 
działalność naszych jednostek nie odby-
wała się w normalnym trybie - podkreśla 
wójt naszej gminy.

Namacalny powrót do normalności 
zaczął się od czasu otwarcia przedszko-
li, co miało miejsce u nas już 11 maja. W 
tym przypadku zainteresowanie miesz-
kańców było zdecydowanie większe 
niż było to, gdy chodziło o szkoły. Do 
przedszkoli posłaliśmy naszych najmłod-
szych, tworząc grupy nie przekraczające 
dwanaścioro dzieci. W szkołach po ich 
otwarciu dla klas od I do III uczniów 
było zalewnie… czterech. Dla nich 
oczywiście również zapewniono zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze.

Jak dobrze wiemy wszelkie zgroma-
dzenia, imprezy były i w dużej mierze 
nadal jeszcze są zabronione lub dra-
stycznie ograniczone. Ma to oczywiście 
związek z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa poprzez kontakt osobi-
sty, a osoba zakażona może nawet nie 
wiedzieć, że jest nosicielem wirusa i 
niebawem sama zapadnie na COVID-19. 
A żniwo niestety zostanie zebrane przez 
chorobę.

Pandemia przyniosła w naszej gminie 
rezygnację z organizacji ważnych, często 
cyklicznych imprez. Długo trwały i były 
intensywne przygotowania do obchodów 
w naszej gminie 30-lecia samorządno-
ści. Uroczysta gala zapowiedziana na 14 
marca musiała być odwołana. Być może 
odbędzie się ona końcem roku.

- Uroczysta gala samorządności 
zaplanowana na marzec musiała być 
odwołana, a miała to być poważna, duża 
impreza. Zaczęło się od tego, że miesz-
kańcy dzwonili do nas z informacją, że 
ich dzieci nie wystąpią. Wtedy podjęli-
śmy decyzję, że w sobotę, 14 marca ta 
impreza się nie odbędzie. Poinformowa-
no o tym wszystkich zainteresowanych 
- komentuje wójt gminy Przeciszów.

Podobna sytuacja dotyczy naszych 
innych gminnych imprez. Niestety 
cykliczne obchody Święta Gminy 
Przeciszów oraz dożynki gminne - nie 
odbędą się na pewno do sierpnia, a 
należy przypuszczać, że nawet do 
końca roku. Decyzja ta została grun-
townie przemyślana przez władze naszej 
gminy, skonsultowana z ościennymi 
samorządami i wynika przede wszystkim 
z obaw o bezpieczeństwo epidemiolo-
giczne wszystkich osób uczestniczących 
w nich.

Jeśli chodzi o imprezy, w których 
bierze udział mniejsza ilość osób, na 
przykład te organizowane przez szkoły 
i przedszkola, które tradycyjnie mają 
miejsce w jesieni, to ostateczna decyzja 
jeszcze nie została podjęta. Wszystko 
będzie zależeć od rekomendacji sani-
tarno-epidemiologicznych rządu. 

Władze naszej gminy wyszły w trudnym 
czasie również naprzeciw potrzebom 
przedsiębiorców, uchwalając uchwałę 
tzw. covidowską, która wniosła zwolnie-
nia od podatku od nieruchomości.

- Jesteśmy świadomi zagrożenia 
jakie niesie pandemia również dla 
sektora działalności prywatnej. Mamy 
przecież firmy, które wynajmują pokoje 
noclegowe dla gości, co ma związek z 
działalnością parku rozrywki Energylan-
dia. Jesteśmy światkami zastoju w tego 
typu aktywności biznesowej i musimy 
pomóc, jeśli tylko możemy. Oczywiście 
nie jest to proste choćby z uwagi na 
uszczuplenie dochodów gminy, jednak 
uważamy, że tego typu pomoc powin-
na mieć miejsce. Jedyną radą będzie 
szukanie oszczędności. Zagrożenie, 
które niesie pandemia koronawirusa jest 
trudnym orzechem do zgryzienia, ale 
trzymamy kciuki za naszego głównego 
inwestora, jakim jest Energylandia – 
mówi z akcentem Tomasz Kosowski, 
wójt naszej gminy.

Ryszard Tabaka

Nie dajemy się wirusowi!
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Wywiad z Urszulą Momot, emerytowaną dyrektor szkoły w Przeciszowie

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

Postawiłam na pracę i jej efekty

CZęść DRUGA

- Mówi Pani o nowoczesnych 
obiektach sportowych szkoły. 
Posiadamy Orlika oraz znakomi-
te warunki do prowadzenia zajęć 
z lekkoatletyki. Czy to ozna-
cza, że mamy również wysokie 
wyniki w rywalizacji sportowej 
naszych uczniów?

Tak, uczniowie osiągali wysokie wyni-
ki sportowe na różnych szczeblach, 
zarówno w rywalizacji indywidualnej 
jak i zespołowej. W ostatnich latach 
sukcesami może się poszczycić drużyna 
siatkarska dziewcząt prowadzona przez 
Michała Romańskiego, nauczyciela 
wychowania fizycznego.

- Słyszałem również o licznych 
wyjazdach uczniów na Białe 
Szkoły z prowadzoną nauką jaz-
dy na nartach. Proszę przybliżyć 
nam ten temat.

Duże zainteresowanie nauką jazdy 
na nartach sprawiło, że postanowiliśmy 
zorganizować tygodniowy wyjazd pod-
czas, którego nauka jazdy na nartach 
będzie połączona z realizacją podstawy 
programowej z przedmiotów szkolnych. 
W lutym 2014 roku uczniowie klasy VI 
pojechali po raz pierwszy na Białą Szko-
łę do Koninek koło Niedźwiedzia. Potem 
już co roku, organizowaliśmy Białe 
Szkoły w Małym Cichym. Sukcesywnie 
rosła ilość uczniów, którzy chcieli się 
uczyć jeździć na nartach. Każdorazowo 
funkcję kierownika wyjazdu i organiza-
tora nauki jazdy na nartach pełnił Michał 
Romański angażując do pomocy grupę 
instruktorów pracujących z uczniami 
na stoku. Równolegle inni nauczyciele 
prowadzili w ośrodku zajęcia lekcyjne. 
W 2016 roku po raz pierwszy zaapli-
kowaliśmy do wojewódzkiego projektu 
„Jeżdżę z głową” i uzyskaliśmy spore 
dofinansowanie do wyjazdu na narty dla 
młodszych uczniów, była to wówczas 
klasa trzecia. Od tego czasu sukcesyw-
nie wyjazdy narciarskie organizowaliśmy 
w dwóch turach: pierwsza w styczniu dla 
uczniów z klas 4-6, a druga dla uczniów 
młodszych z klasy trzeciej i drugiej w 
lutym. Z czasem do organizowanych 
wyjazdów na narty dołączyły także 
sąsiednie szkoły w gminie. Nie sposób 
też, w tym miejscu, nie wspomnieć o 
Zielonych Szkołach. To były dłuższe, 
dwutygodniowe wyjazdy nad morze 

organizowane zwykle końcem maja lub 
w czerwcu. Wybieraliśmy wyjątkowe, 
bogate w infrastrukturę ośrodki m.in. w 
Kołobrzegu, Jastrzębiej Górze, Ustroniu 
Morskim, Sarbinowie, Stegnie, Jarosław-
cu. Zielona Szkoła miała bogaty program 
różnorodnych zajęć był też czas  na 
zwiedzanie lokalnych atrakcji, organizo-
wano wycieczki, aktywny wypoczynek 
na plaży i kąpiele w morzu. Dla więk-
szości dzieci był to pierwszy tak daleki i 
długi wyjazd, niektórzy po raz pierwszy 
widzieli morze. Zielona Szkoła to także 
szkoła życia - samodzielności, gospoda-
rowania kieszonkowym, radzenia sobie 
z tęsknotą za domem i bliskimi. Skoro 
mówimy o turystyce, to chciałabym 
jeszcze powiedzieć o rajdach górskich. 
W ciągu ostatnich 12 lat zorganizowali-
śmy 21 rajdów. Górskie rajdy to pomysł 
na wspólne, aktywne spędzenie czasu 
wolnego rodziców z dziećmi (odbywały 
się w soboty), pomysł na integrację 
środowiska szkolnego, poznawanie gór, 
pokonywanie słabości. Pomysłodawcą 
rajdów i ich organizatorem był ówcze-
sny przewodniczący Rady Rodziców 
Dariusz Daczyński. On też poprowadził 
pierwszy rajd w październiku 2007 roku 
na Leskowiec i rok później drugi rajd na 
Żar. Następnie funkcję przewodniczącej 
Rady Rodziców objęła Aldona Zielińska, 
która cyklicznie wiosną i jesienią orga-
nizowała kolejne wyjazdy. Było tak ,że 
zamykając jeden rajd już planowaliśmy 
następny i cieszyliśmy się na kolejne 
spotkanie. Wtedy pierwszoplanową rolę 
podczas górskich wędrówek pełnił nasz 
wspaniały przewodnik, Andrzej Zieliński, 
mąż pani Aldony. Dzięki Nim – Aldonie 
i Andrzejowi przedeptaliśmy przez kilka 
lat większość beskidzkich szlaków, a 
było nas wielu, zwykle przeszło setka 
rajdowiczów. Później funkcję przewodni-
czącej Rady Rodziców objęła pani Kry-
styna Michałek i organizowała kolejne 
niezapomniane rajdy w Pieniny, oraz w 
Tatry polskie i słowackie. Rajdy górskie 
były naszą wizytówką, wydarzeniami, 
które miały swoisty, niepowtarzalny kli-
mat. Na nasze szkolne rajdy wybierały 
się często całe rodziny, ludzie zabierali 
małe, nawet kilkuletnie dzieci. Bywało 
też tak, że uczniowie wyruszali na rajd w 
towarzystwie dziadków, babć, krewnych 
lub przyjaciół, którzy niejednokrotnie 
przyjeżdżali z daleka. Miałam szczę-
ście pracować z bardzo kreatywnymi i 
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utworzono w naszej gminie trzy 
zespoły szkół podstawowo-gim-
nazjalnych. Dyrektorem Zespołu 
SP-G nr 1 w Przeciszowie został w 
roku 2001 Marek Pelczar, a Urszu-
la Momot jego zastępcą. W roku 
2006 po odejściu dyrektora Pel-
czara, pełniła obowiązki dyrektora 
zespołu, a następnie przystąpiła do 
konkursu na to stanowisko. Od roku 
szkolnego 2007/2008 do 2016/2017 
pracowała na stanowisku dyrektora 
Zespołu Szkół Podstawowo-Gimna-
zjalnych w Przeciszowie. W wyniku 
reformy systemu oświaty doko-
nanej w 2017 roku, zlikwidowano 
gimnazja i utworzono ośmioletnie 
szkoły podstawowe. Pani Urszuli 
powierzono funkcję dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Ignacego 
Fika w Przeciszowie. Dyrektorem 
szkoły była do czasu przejścia na 
emeryturę, czyli do końca roku 
szkolnego 2018/2019 i wygaśnię-
cia gimnazjum. Dorobek zawodo-
wy Urszuli Momot został wysoko 
oceniony, za szczególne zasługi 
dla oświaty i wychowania w 2012 
roku została odznaczona Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, a po 
sześciu latach otrzymała za wybitne 
osiągnięcia w pracy dydaktycznej 
i wychowawczej nagrodę Ministra 
Edukacji Narodowej.

aktywnymi ludźmi, myślę o rodzicach, 
którzy dla dzieci, szkoły, środowiska 
lokalnego zrobili wiele dobrego. Wielo-
krotnie organizowali dla dorosłych Bale 
Sylwestrowe, Karnawałowe Bale Prze-
bierańców, pozyskiwali środki finansowe 
i dedykowali je na wsparcie wycieczek, 
rajdów, Zielonych i Białych Szkół, zakup 
nagród i wiele innych potrzeb wspierają-
cych edukację.

- Z pewnością Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Przeciszowie może 
się pochwalić swoją „śpiewającą 
wizytówką”. Zespół śpiewające 
Jeziora ma za sobą lata udanej 
działalności, która ubogaca kul-
turalnie nie tylko naszą gminę. 
Formacja jest znana i lubiana 
przez wielu.

To prawda. Od prawie 30 lat nieustają-
co na topie, z wielowątkowym, szerokim 
repertuarem na każdą okazję i z własną 
płytą. Śpiewające Jeziora - Szkolny 
Zespół Piosenki i Ruchu prowadzony z 
niegasnącą pasją przez Urszulę Daczyń-
ską. Zespół ma bogatą historię, może 
poszczycić się wieloletnią współpracą 
z Fundacją im. Brata Alberta i Funda-
cją Mimo Wszystko Anny Dymnej. W 
Przeciszowie  i okolicy Śpiewające Jezio-

ra znają wszyscy z występów w szkole, 
na gminnych akademiach, dożynkach, 
jasełkach, uroczystościach kościelnych 
i innych imprezach. Jednak niewielu 
pewnie wie, że Śpiewające Jeziora mają 
w swoim dorobku także kilkudniowe 
zagraniczne tournée. W lutym 2003 
roku uczniowie naszej szkoły wystąpili w 
Wiedniu z przedstawieniem jasełkowym 
i koncertem kolęd, gdzie zachwycili 
lokalną polonię, a w nagrodę zwiedzili 
najbardziej urokliwe zakątki Wiednia i 
Kahlenberg.

- W maju 2016 roku szkoła w 
Przeciszowie gościła ambasa-
dor Izraela w Polsce, co miało 
związek z wyróżnieniem rodziny 
Matlaków z Przeciszowa, która 
w czasie niemieckiej okupacji 
zaopiekowała się żydowską 
dziewczynką Hanią Gross – ratu-
jąc ją tym samym od śmierci. 
Proszę ten temat nieco przybli-
żyć czytelnikom, gdyż jest on 
ważny i na swój sposób szcze-
gólny. O tym wydarzeniu szeroko 
pisaliśmy w naszym kwartalniku 
(nr 2, 2016 r.), zachęcamy do 
lektury!

Historię Hani Gross usłyszałam po raz 
pierwszy kilka lat temu, kiedy krewna 
rodziny Matlaków przyszła do szkoły w 
poszukiwaniu dokumentów potwierdza-
jących naukę Hani w naszej szkole pod-
czas okupacji. Zainspirowani tą historią 
dotarliśmy do ludzi, którzy pamiętają te 
czasy, znali Hanię, do rodziny państwa 
Matlaków a także do archiwalnej listy 
dzieci kończących klasę trzecią, gdzie 
figuruje zapis: „Anna Gross, wyznania 
mojżeszowego, opiekun Józef Matlak, 
kolejarz.” Postanowiliśmy o Hani, o 
tamtych strasznych czasach opowie-
dzieć naszym uczniom i mieszkańcom 
Przeciszowa. Chcieliśmy także sprawić, 
żeby przetrwała pamięć o ludziach, 
którzy narażając własne życie i swojej 
rodziny ocalili żydowskie dziecko. W 
przygotowanie uroczystości zaangażo-
wani byli nauczyciele a w szczególności 
Roman Gancarczyk, który przygotował 
film dokumentujący okupacyjne dzieje 
Hani Gross a Urszula Ptaszkowska–
Englert wzruszającą część artystycz-
ną. Wspierał nas wójt gminy Bogdan 
Cuber. Nawiązaliśmy kontakty z Cen-
trum Żydowskim w Oświęcimiu, Gminą 
Żydowską w Bielsku-Białej i ambasadą 
Izraela. Udało nam się dotrzeć do samej 
bohaterki, pani Hani Gross-Rosenberg, 
która mieszka w Szwecji i co nas zasko-
czyło świetnie mówi po polsku. Niestety 
pani Hania ze względu na stan zdrowia 
nie mogła być fizycznie z mami, ale bar-
dzo przeżywała to wydarzenie. Przesłała 
wzruszający, osobisty list, który zgodnie 

z jej życzeniem odczytałam podczas 
uroczystości. To był niezwykły dzień, 
do szkoły przybyli znamienici goście, 
a wśród nich ambasador Izraela Anna 
Azari, która wraz z wnuczką państwa 
Matlaków dokonała odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej.

- Szkoła nosi, a może już należy 
powiedzieć nosiła imię Ignacego 
Fika. Tak się dziwnie poskła-
dało, że ulica Ignacego Fika 
Oświęcimiu została niedawno 
przemianowana na Tomasza 
Arciszewskiego. Jak wiemy 
Fik urodził się w Przeciszowie i 
został rozstrzelany podczas oku-
pacji przez Niemców za swoje 
lewicowo-rewolucyjne przeko-
nania. Jaka jest Pani opinia na 
ten temat? Czy szkoła powinna 
przemianować swoją nazwę, 
usunąć patrona? Decyzja może 
być odczytana jako na wskroś 
dziwna i niepotrzebna.

Przyznam, że patron szkoły, w której 
rozpoczynałam pracę był mi nieznany, 
nie wiedziałam kim był Ignacy Fik. Był 
znany gównie lokalnej społeczności. 
Kilka miesięcy później podczas uroczy-
stego odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku 
czci patrona dowiedziałam się kim był i 
zrozumiałam dlaczego jest patronem. 
Nasza szkoła została wybudowana w 
ramach rządowej akcji „Tysiąc szkół 
na tysiąclecie” (rok 1966), wiele prac 
wykonali mieszkańcy w czynie społecz-
nym. Wtedy też wybrali na jej patrona 
Ignacego Fika – przeciszowianina, 
nauczyciela i działacza społecznego, 
który podczas okupacji został rozstrze-
lany przez Niemców. Kilka lat temu 
wezwano mnie do kuratorium i polecono, 
abym skierowała do IPN zapytanie: Czy 
Ignacy Fik może być patronem szkoły? 
Wykonałam to polecenie, kopia pisma 
znajduje się w szkole. Nie otrzymałam 
odpowiedzi. Nie jestem zaskoczona 
poleceniem usunięcia patrona, zresztą 
w Oświęcimiu wcześniej wiele się działo 
wokół nazwy ulicy, zmieniono ją, więc 
nasz patron, to była tylko kwestia czasu. 
Czy ta decyzja była potrzebna? Cóż, 
uważam, że potrzebujemy dystansu do 
tego, co dzieje się w świecie polityki i 
biznesu. Szkoła powinna być wolna od 
tego właśnie wszystkiego.

- Mówiliśmy o sukcesach, inwe-
stycjach, które szkoła realizo-
wała za Pani kadencji, a czego 
nie udało się zrealizować, co 
było takim, co mogło się odbić, 
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albo odbiło się negatywnie na 
szkole?

Planów i potrzeb było wiele. Chcieli-
śmy w pierwszej kolejności wyremon-
tować schody przy głównym wejściu do 
szkoły, wyposażając je w zadaszenie 
i podjazd dla niepełnosprawnych. Po 
dokonaniu ekspertyzy przez fachowców 

okazało się, że te schody nie są już do 
naprawy. Trzeba zbudować je na nowo. 
Chcieliśmy też odmalować miasteczko 
komunikacyjne na placu rekreacyjnym. 
Niestety, zabrakło środków finansowych 
i trzeba było plany odłożyć na później.

- Proszę pokrótce poddać 
ocenie, podsumować w kilku 
zdaniach Pani pracę w szkole. 
Co Pani odczuwa spoglądając 
wstecz?

Odeszłam na emeryturę z poczuciem 
dobrze wykonanego zadania, którego 
podjęłam się obejmując funkcję dyrek-
tora szkoły. Z łezką w oku żegnałam 
się z uczniami nauczycielami, pracow-
nikami niepedagogicznymi i rodzicami, 
którzy tworzą wyjątkową społeczność 
– SZKOŁĘ. Szkoła i jej życie nadal jest 
mi bardzo bliskie. Jestem Jej wiernym 
sympatykiem i przyjacielem.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka

Podczas XVI sesji Rady Gminy 
Przeciszów, która miała miejsce 
25 czerwca w sali widowiskowej 
domu kultury, podjęto 15 uchwał 
i wysłuchano m.in. informacji o 
stanie bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego na terenie gminy 
Przeciszów za ubiegły rok. Jed-
nak dwie najważniejsze przyjęte 
uchwały dotyczyły udzielania 
wójtowi wotum zaufania oraz 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2019 rok.

Wójt gminy Przeciszów Tomasz 
Kosowski na ostatniej sesji przedstawił 
na forum rady raport o stanie naszej 
gminy. Stał się on podstawą do przepro-
wadzenia debaty, która zakończyła się 
udzieleniem wójtowi przez radę wotum 
zaufania.

Jedną z najważniejszych uchwał 
podejmowanych co roku przez radę, 
obok uchwały budżetowej jest ta, która 
udziela wójtowi absolutorium. Radni 

wysłuchali sprawozdań z wykonania 
budżetu oraz finansowego za 2019 rok. 
Ponadto zapoznali się z pozytywną 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie, dotyczącą sprawozdania z 
wykonania budżetu za ubiegły rok. Na 
zakończenie przedstawiono informację 
o stanie mienia naszej gminy, a także 
stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Przeciszów.

Podczas głosowania nad udzieleniem 
wójtowi gminy Przeciszów absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, 
radni jednogłośnie przyjęli uchwałę.

Podczas czerwcowej sesji przedsta-
wiono na forum rady informacje nt. stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie gminy Przeciszów za rok 
2019. Jej prezentacji dokonał podinsp. 
Dariusza Kuliga, komendant Komisariatu 
Policji w Zatorze. Szerszą informację na 
ten temat przedstawimy w najbliższym 
wydaniu WGP. Już dziś zapraszamy do 
lektury!

Ryszard Tabaka

Obradowała Rada Gminy 
Przeciszów

Wójt Tomasz Kosowski przedstawił radnym raport o stanie naszej gminy. Na zdję-
ciu w towarzystwie sekretarz gminy Doroty Nykiel-Urban oraz skarbnik Agnieszki 

Domider.

Nasza gmina, podobnie jak wiele innych 
samorządów, stanęła przed problemem 
zapewnienia wszystkim uczniom równych 
szans w uczeniu się zdalnym w domu. 
Byliśmy świadkami ogólnoświatowego 
procesu, tzw. lockdown, spowodowanego 
obecnością pandemii koronawirusa. Jego 
skutkiem było m.in. zamknięcie szkół rów-
nież w naszym kraju. Jednak pozostanie 
uczniów w domach nie oznaczało zaprze-
stania ich nauki. Dzięki technice i interne-
towi mogli oni kontynuować edukację za 
pomocą komputerów, które posiadali. A co 
z tymi, którzy ich nie mieli?

Nasz samorząd gminny zareagował 
szybko i zlecił podległym szkołom zba-
danie problemu i przekazanie informacji 
o potrzebach w tym zakresie. W efekcie 
w ramach programu Zdalna Szkoła 
dofinansowano zakup laptopów i table-
tów dla uczniów, którzy nie posiadali 
tego sprzętu, a był on im niezbędny do 
codziennej nauki.

- Cieszymy się, że mogliśmy pomóc 
naszym uczniom, aplikując do progra-
mu, który był właśnie ukierunkowany 
na zaspokojenie tego typu potrzeb. Nie 
mogliśmy pozostawić ich przez pomocy, 
bo to oznaczałoby ich problemy w nauce, 
a nawet uniemożliwiłoby normalne reali-
zowanie codziennych zadań ucznia – 
zauważa wójt Tomasz Kosowski.

W ramach programu Zdalna Szkoła 
dofinansowano zakup 22 laptopów w 
kwocie 57.750 zł, a w przypadku pro-
gramu Zdalna Szkoła+ 11 laptopów i 23 
tabletów na sumę 45 tys. zł. Sprzęt ten 
trafił do wszystkich naszych szkół na 
terenie gminy i został przekazany naj-
bardziej potrzebującym uczniom.

Program Zdalna Szkoła prowadzony 
przez Ministerstwo Cyfryzacji jest finan-
sowany z budżetu Unii Europejskiej w 
ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. Na jego realizację przeznaczo-
no ogółem 186 mln zł.

Ryszard Tabaka

Uczniowie
i pandemia
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Co słyChać u Cyklistów?
Nasze stowarzyszenie, tak jak wszyst-

kich, dotknęła epidemia koronawirusa, 
co było powodem do ograniczenia, 
a w zasadzie do odwołania wszyst-
kich zaplanowanych imprez. Jedynym 
naszym wydarzeniem w tym czasie były 
wczasy rowerowe w Międzywodziu nad 
morzem w dniach od 6 do 14 czerw-
ca, na które wybrała się grupa ośmiu 
członków stowarzyszenia. Wrócili oni 
przede wszystkim zdrowi i wypoczęci. 
Zwiedzili rowerami Międzyzdroje, Wyspę 
Wolin, Kamień Pomorski, zapoznając się 
z różnymi ciekawymi miejscami. Było 
też plażowanie oraz wieczorne spacery, 
przy przepięknym zachodzie słońca.

20 czerwca odbyło się trochę opóź-

nione walne zgromadzenie członków 
naszego stowarzyszenia, na którym 
oceniono pozytywnie pracę zarządu za 
2019 rok zatwierdzając sprawozdania, 
przedstawione przez zarząd. Na zebra-
niu tym członkowie po przeprowadzonej 
dyskusji zdecydowali, że od kolejnej nie-
dzieli zostanie wznowiona akcja Lato z 
Rowerem, adresowana do wszystkich, w 
ramach której TTR Cyklista będzie infor-
mował mieszkańców o organizowanych 
niedzielnych wycieczkach rowerowych, 
na stronie internetowej www.cyklista.
com , a także  plakatach umieszcza-
nych na tablicach ogłoszeń. Informacje 
będą przekazywane w każdy piątek, 
przed niedzielą, której będzie dotyczył 
wyjazd.

Ponadto zaplanowano dwie większe 
imprezy. Pierwsza to ponowny wyjazd 
do Międzywodzia na wczasy rowerowe, 
które zaplanowano na wrzesień tego 
roku, a druga to autokarowa, 5-dniowa  
wycieczka objazdowa polskimi śladami 
po Kresach Wschodnich, gdzie podczas 
czterech dni będziemy mieli okazję zwie-
dzić miejsca znane z kart polskiej historii 
i trylogii Henryka Sienkiewicza.

Odwiedzimy Ukrainę, gdzie teraz 
znajdują się dawne polskie miasta jak 
Kamieniec Podolski, Stanisławów i 
oczywiście Lwów.

Jan Kajdas
Prezes TTR Cyklista

obwód 1 2 3 razeM

Robert Biedroń 13 6 12 31

Krzysztof Bosak 105 43 97 245

andrzej duda 727 474 655 1856

Szymon Hołownia 202 122 141 465

Marek Jakubiak 2 1 7 10

Władysław Kosiniak-
Kamysz

52 20 30 102

Mirosław Piotrowski 2 0 1 3

Paweł Tantajno 3 1 1 5

rafał Trzaskowski 440 214 242 896

Waldemar Witkowski 1 1 2 4

Stanisław Żółtek 3 0 3 6

Frekwencja 68% 70% 66% 68%

Tradycyjnie w naszej gminie głosowaliśmy w 
trzech obwodach podczas niedzielnych wyborów 
na prezydenta RP, które odbyły się 28 czerwca. 
Chyba dla nikogo nie było tajemnicą, że pojedy-
nek będzie miał miejsce tak naprawdę pomiędzy 
dwoma kandydatami - Rafałem Trzaskowskim i 
Andrzejem Dudą. Mieszkańcy gminy Przeciszów 
odpowiedzieli przy urnie wyborczej, że dużo 
większym mandatem zaufania, bo o niemal tysiąc 
głosów więcej, darzą obecnie urzędującego pre-
zydenta. To rozłożenie głosów jest charaktery-
styczne również dla skali naszego kraju.

Już wiemy, że drugi raz pójdziemy do głosowania 12 lipca, 
aby wybierać już tylko spośród dwóch kandydatów. Wów-
czas emocje z pewnością sięgną zenitu i będą próbą mobi-
lizacji elektoratu po obu stronach barykady . Frekwencja w 
poszczególnych lokalach wyborczych oscylowała wokół 70 
proc., czyli była całkiem duża w dobie światowej pandemii 
koronawirusa.

Chcąc zobrazować rozłożenie głosów i tym samym naszych 
preferencji i sympatii politycznych przedstawiamy obok tabelę 
z zestawieniem liczbowym i procentowym oddanych głosów 
i frekwencji.

Wygrał Andrzej Duda

Andrzej Duda uzyskał 43,5 proc. głosów, Rafał Trzaskow-
ski – 30,46 proc., a Szymon Hołownia – 13,87 proc. – to 
oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich 
2020. Do zobaczenia 12 lipca przy urnach wyborczych! 

Ryszard Tabaka
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- Jesteśmy bardzo zadowolone z 
remontu. Lała nam się woda po ścia-
nach, a wójt, gdy się o tym dowiedział, 
postanowił coś z tym zrobić. Cały ten 
remont pomieszczeń został wykonany 
przez pracowników wodociągów, którym 
jesteśmy wdzięczne. Konieczny materiał, 
farby, płytki i inne potrzebne rzeczy zaku-
piła gmina. Robocizna była po stronie 
pracowników zakładu, którzy wykonali 
wszystko w wolnym czasie – podkreśla 
Elżbieta Kozłowska, przewodnicząca 
KGW w Piotrowicach, sprawująca tę 
funkcje już od 31 lat.

Choć pomieszczenie nie jest duże, to 
jednak wystarcza na potrzeby samego 
stowarzyszenia. Inaczej rzecz się ma, 
gdy  mają być zaproszeni goście, wów-
czas panie z KGW muszą się posiłkować 
salą remizy OSP w Piotrowicach.

Ko ł o  G o s p o d y ń  W i e j s k i c h  w 
Piotrowicach liczące dziś 20 pań i jed-
nego pana działa aktywnie na rzecz 
lokalnej społeczności. Warto podkreślić, 
iż w ramach tej organizacji funkcjonuje 
zespół śpiewaczy, który często wykonuje 
piosenki ułożone przez członkinię Kry-
stynę Frączek. Zespołowi na co dzień 
przygrywa Rafał Łubiarz. Wato podać, iż 
jedynym „rodzynkiem” w Kole jest radny 
gminny Marcin Cygan, mieszkaniec 
Piotrowic, który bardzo lubi śpiewać.

KGW pełni ważną rolę jeśli chodzi o 
działalność kulturalną. Jest niezbędnym 
dopełnieniem wielu imprez w naszej gmi-
nie, a przy tym cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców. 
Cykliczny program działalności na tym 
polu opiera się na występach zespołu, 
ale również organizacji lub też współ-
organizacji: Dnia Kobiet we własnym 
gronie, Dnia Seniora, dożynek, Barbórki, 
czy też stołów wielkanocnych i bożonaro-
dzeniowych, gdzie są prezentowane do 
degustacji potrawy regionalne. W czasie 
wielu imprez nasze panie zachwycały 

nie tylko śpiewem, ale również przygo-
towanymi daniami. Niestety obecny czas 
pandemii nie jest łaskawy dla nikogo. 
Od początku roku nie odbyły się żadne 
zaplanowane uroczystości czy imprezy 
i w tym również gala samorządności, na 
którą Koło także się przygotowało.

Innym aspektem działalności Koła 
Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach jest 
organizacjia cyklicznych wycieczek nie 
tylko dla członkiń stowarzyszenia i ich 
rodzin, ale również wszystkich chętnych 
mieszkańców. Wśród miejsc zaliczonych 
przez Koło możemy wymienić m.in.: 
Tatry, Zawoję, Sandomierz, Kazimierz, 
Warszawę. Bardzo dużo miejscowości 
przez lata działalności zostało pozna-
nych, szczególnie tych leżących najbli-
żej. Były także wyjazdy do teatrów na 
spektakle. Często bywają to jasełka lub 

też misteria męki pańskiej. W ubiegłym 
roku panie obejrzały „Gościa oczekiwa-
nego”, sztukę wystawioną przez siostry 
elżbietanki w Cieszynie. Gmina podczas 
wyjazdów pomaga Kołu, sponsorując 
koszt dojazdu autobusem.

Warto zadać sobie pytanie, czy koła 
gospodyń wiejskich są nam potrzebne? 
Czy pełnią dziś jeszcze funkcje, do 
których zostały powołane przed laty? 
Odpowiedź zaje się być prostą.

- Sama nie zrobię nic, ale przy współ-
pracy z koleżankami, to można napraw-
dę dużo. Chętne są do pracy, działania i 
pośmiejemy się, porozmawiamy, zrobimy 
coś dobrego. KGW jest potrzebne tej 
naszej społeczności, ponieważ potrafi 

od 65 lat Z nami

KGW w Piotrowicach
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Piotrowicach, które jest z 
nami już od 65 lat, może się 
pochwalić wyremontowanym 
pomieszczeniem, użycza -
nym od wielu lat od Gmin-
nego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji w Przeciszowie. 
W jesieni naprawiono dach 
budynku, a w tym roku grun-
townie odnowiono wszystkie 
pomieszczenia.

Od lewej siedzą: Elżbieta Kozłowska, przewodnicząca KGW w Piotrowicach, Halina 
Frączek, skarbnik, Rozalia Marsowicz, sekretarz.

podziękowanie
Serdecznie dziękuję w imieniu kGw za udostępnienie nam pomiesz-
czenia na siedzibę koła, za jego niedawny remont oraz za wszelkie 
zaangażowanie w sprawy naszego stowarzyszenia. Słowa uznania 
kieruję do katarzyny Jamróz, kierownik Gzwik w przeciszowie, 
Tomasza kosowskiego, wójta gminy przeciszów, Łukasza Fuczka, 
kierownika GBp w przeciszowie oraz sołtysa piotrowic adama 
Madei.

elżbieta kozłowska

przewodnicząca kGw w piotrowicach
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przekazywać tradycje, otrzymane od 
naszych babć i mam. Jak to umknie, to 
stanie się nieodwracalne. Zauważyłam, 
że teraz zwraca się uwagę na rzeczy 
takie jak dawniej, a są to potrawy, proste, 
które zaczynamy doceniać. Jak zaginą 
koła gospodyń, to tradycja również 
zaniknie – komentuje przewodnicząca 
Elżbieta Kozłowska.

Podczas regularnie odbywających 
się spotkań, panie rozmawiają, dora-
dzają sobie wzajemnie, wspierają. To 
ważny element działalności KGW w 
Piotrowicach.

- Mamy kilka koleżanek, które przy-
szły do nas nie tak dawno, one również 
potrzebują wyjść z domu, spotkać się, 
porozmawiać na przykład o przeczytanej 
książce i to wcale nie jest tak, że spo-
tykamy się, aby plotkować, obgadywać 
innych, wcale nie. Omawiamy rzeczy 

bieżące i ważne dla nas samych, o 
chorobach raczej nie rozmawiamy, ale 
o leczeniu, profilaktyce już bardziej. 
Współcześnie KGW jest potrzebne 
podobnie jak było to przed laty, choć jego 
działalność nie jest do końca taka jak 
dawniej – mówi Elżbieta Kozłowska.

Współpraca z samorządem, jak pod-
kreśla przewodnicząca Koła układa się 
bardzo dobrze. Z każdym wójtem panie 
potrafią się dogadać, o czym może 
świadczyć niedawny remont pomiesz-
czeń i dachu budynku ich siedziby. 
KGW funkcjonujące w ramach Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Przeciszowie, 
otrzymuje na swoją działalność środki z 
budżetu gminy.

Jak będzie wyglądała przyszłość Koła 
Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach? To 
pytanie jest często zadawane w kontek-
ście umiarkowanego zainteresowania 
tego typu organizacjami przez współcze-
sne panie, które mieszkają na wsi.

- Ostatnio przybyło nam kilka pań, ale 
to jest pewien problem. Kiedyś ustaliły-
śmy, że jak odejdziemy, to wprowadzi-
my nasze córki. One nam pomagają i 
wiedzą na czym to wszystko polega. 
Niewiele trzeba, wystarczy spotkać się, 
rozmawiać, pośmiać się, aby odejść od 
codzienności; jesteśmy same dla siebie. 
Długo działamy i chciałybyśmy powiewu 
świeżego powietrza, tak żeby ktoś nam 
podpowiedział, coś pomógł, jesteśmy 
otwarte na każdego i chętnie przyjmie-
my! – zapewnia Elżbieta Kozłowska.

Czego możemy życzyć członkiniom 
Kola Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach 
w jubileuszu 65-lecia istnienia?

- Żebyśmy miały siłę, zdrowie i jak 
najdłużej działały i to nie tylko my, ale 
również te panie, które do nas dołączą, 
bardzo serdecznie je zapraszamy – 
życzy przewodnicząca Koła Elżbieta 
Kozłowska.

Ryszard Tabaka

Zofia Klimczyk, mieszkająca w 
Przeciszowie, obchodziła 4 maja 
swoje setne urodziny! Jest ona 
najstarszą mieszkanką naszej 
gminy.

Z uwagi na panująca pandemię i 
zagrożenia z tym związane, zwłaszcza 
dla osób starszych, niestety nie było 
możliwości bezpośrednich odwiedzin i 
osobistego spotkania z Dostojną Jubilat-
ką. W tym uroczystym dniu - setnych uro-

SZanowna Jubilatko - Pani Zofio!

Życzymy 200 lat życia!
dzin - przedstawiciele gminy Przeciszów 
w osobach: wójta Tomasza Kosowskie-
go, Marka Trzaski, przewodniczącego 
Rady Gminy Przeciszów, Sławomira 
Domasika, kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Przeciszowie oraz Wła-
dysława Kozuba, sołtysa Przeciszowa, 
udali się do pani Zofii, gdzie w ogrodzie 
przed jej domem przekazali Szanow-
nej Jubilatce na ręce wnuczki, bukiet 
kwiatów wraz z upominkami i listem 
gratulacyjnym. Przekazując w jego treści 
serdeczne życzenia wszystkiego co naj-
lepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie 
brakuje szczęścia, zdrowia i wszelkiej 
pomyślności!

Pani Zofia cały czas przebywa w 
mieszkaniu, niestety stan jej zdrowia nie 
pozwala już na jego opuszczanie. Mimo 
sędziwego wieku uśmiech na twarzy i 

dobry humor świadczą o zadowoleniu 
z życia, które nie było łatwe i „usłane 
różami”.

Po wybuchu II wojny światowej, w 
kwietniu 1940 pani Zofia została wywie-
ziona do Niemiec na roboty przymusowe. 
Pracowała w gospodarstwie rolnym we 
wsi Fredensagen u Gustava Kretschmer 
w Glogau aż do zakończenia wojny w 
1945 roku.

Wspólnie z mężem śp. Stanisławem 
Klimczykiem, z którym związek mał-
żeński zawarła 14 listopada 1945 roku, 
przeżyła wspólnie 58 lat. Pani Zofia ma 
dwoje dzieci, doczekała się również 3 
wnuków i 7 prawnuków.

Pani Zofia mieszka z córką, i wnuczką 
Iloną, które na co dzień się nią opiekują 
i zapewniają seniorce dobrą rodzinną 
atmosferą. n 

Przedstawiciele władz gminy i USC w Przeciszowie złożyli kwiaty oraz życzenia 
szanownej jubilatce. Niestety z uwagi na obostrzenia związane z pandemią nie 

mogli zrobić tego osobiście.
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28 kwietnia odbyło się roz-
strzygnięcie tym razem kon-
kursu literackiego „Obmyślam 
świat wiosną”, skierowanego 
do dzieci i młodzieży z terenu 
gmin Doliny Karpia. Z pewnością 
piękno wiosennego krajobrazu 
odzwierciedliło się w wierszach 
uczestników. 

Komisja konkursowa powołana przez 
organizatorów konkursu wyłoniła nastę-
pujących laureatów:

KaTeGoria KlaSy 1-3

I miejsce Hania Piegza
KaTeGoria KlaSy 4-6

I miejsce Aleksandra Sałaciak
II miejsce Sylwia Mitoraj
III miejsce ex aequo Karol Blacha i 
Dominik Noga.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za wzięcie udziału w konkursie. Gratulu-
jemy nagrodzonym i życzymy dalszego 
rozwijania w sobie talentu literackiego.

Zachęcamy do lektury wierszy naszych 
laureatów.

GBP w Przeciszowie

Poezja jest spowiedzią duszy, a nie wytworem ludzkiej myśli

Mikołaj Gogol

Obmyślam świat wiosną
WIOSNA

Za oknem śliwka biała

W kwiatach jest cała.

Słońce pięknie świeci

I z tego cieszą się dzieci.

Skowronek trele 

ćwierka

Kolegą jest wróbelka.

Zielenieje się wokół

Nad polami lata sokół

Tulipany na łąkach rosną -

Tak to jest wiosną!

Hania Piegza

WIOSNA
Witaj, wiosno ukochana!

Tak już długo wyczekana.

Jakże miło cię ujrzeć znów,

Ponowić słów cudownych łów.

Bo ty dajesz natchnienie,

Ust przepiękne milczenie,

Jednoczysz swym istnieniem,

Prostym, cichutkim brzmieniem.

Jak pszczoła kwiat zapyla,

Jak motyl twarz mą mija,

Jak ptak zachwyca śpiewem,

Jak Słońce ogrzewa promieniem,

Tak ty otulasz mnie całą

Swą naturą wspaniałą.

Po cichutku przychodzisz,

Nadzieję w sercu rodzisz,

Wyciągasz skrycie pomocną dłoń,

Kto zauważy, chwyci ją.

Aleksandra Sałaciak

OBMyślAM śWIAT WIOSNą
Urządzam świat na wiosnę,

Tata mi w tym trochę pomoże,

Wykopiemy kałużę w ogrodzie.

Chmurki będą się przeglądać w wodzie,

Tak zrobimy dwa nieba na co dzień.

Do kałuży zaprosimy żaby.

Żaby –żaby będą bardziej zielone,

Bociany polubią marchewkę-

Mama na grządkach wysieje,

Żeby żaby miały na wiosnę nadzieję

Na spokojne wieczorne kumkanie,

Na wiosenne po trawie kicanie.

Tak dla wszystkich świat będzie lepszy,

Bezpieczniejszy, weselszy, piękniejszy.

Karol Blacha

Obmyślam świat wiosną,

chwili gdy kwiaty rosną,

a w zieloną koronę drzewa

wiatr się wplątuje i cicho śpiewa,

ptaki z Afryki gorącej

przylatują do Polski kwitnącej,

wróble wdzięcznie ćwierkają,

dzięciołki o drzewa stukają,

pszczoły bzyczą radośnie

witając ze mną wiosnę,

wśród traw i ziół na łące

skaczą szare zające

- Wiosenko nasza miła,

dobrze, że do nas wróciłaś,

przytulaj nas wietrzykiem pachnącym

i kwieciem polnym kwitnącym.

Dominik Noga

WIOSNO MOJA!
Raz w roku, przez trzy miesiące

trwa najpiękniejsza pora na łące.

Krokusy, zieleń i zwierzątka,

po prostu raj dla dzieciątka.

Bociany z ciepłych krajów przylatują

i frajdę dla dzieci przygotują.

Skowronki, czajki i jaskółki,

to najpiękniejsze są gatunki.

Drzewa liście zielone wypuściły

i ponurą przyrodę ożywiły.

Bazie kotki, azalie i magnolie,

to wszystko jest takie kolorowe. 

Wiosno, wiosno - ach to Ty!

Dzięki Tobie mamy dłuższe dni.

Wieczory są coraz cieplejsze,

to dla nas o wiele przyjemniejsze

Sylwia Mitoraj



Wieści Gminy Przeciszów nr 2 (58) 2020 rok 13

Nasza galeria Na Skrzydłach 
gościła w dniach od 22 maja do 
26 czerwca artystyczne fotogra-
fie autorstwa Joanny Chrząszcz, 
prezentowane na wystawie cza-
sowej pn. „W podróży”.

Z uwagi na szczególny czas pandemii 
nie mógł odbyć się wernisaż wystawy w 
obecności artystki i zaproszonych gości. 
Podczas zwiedzania nie mogło przeby-
wać więcej niż sześć osób i obowiązko-
wo należało nosić maseczki. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
prace były także prezentowane on-line 
na stronie internetowej Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Przeciszowie.

Każdy kto odwiedził galerię mógł choć 
na chwilę oderwać się od rzeczywistości 
i wejść w strefę sztuki uchwyconej na 
zdjęciach. Mogliśmy obcować przede 
wszystkim ze starożytnymi kanonami 
piękna i perfekcji ludzkiego ciała. Kusiła 
nas tajemnica i zaduma zaklęta w kamie-
niu i prezentowana w szarościach, tak 
jak przed laty.

Co mówi artystka o swojej twórczości 
i samej wystawie?

- Dlaczego w podróży? Bardzo lubię 
podróżować, poznawać nowe miej-
sca, nowych ludzi. Dlaczego rzeźba 
jest tematem wiodącym na wystawie? 
Ze względu na moje wykształcenie i 
wykonywany zawód, ale też dlatego, 

że dzięki poznawaniu rzeźby zarówno 
w tych wielkich galeriach, jak również 
mniejszych, mam możliwość zapoznania 
się ze sztuką chociażby antyczną, do 
której zawsze miałam słabość. Jednak 
rzeźba to również ta, która towarzyszy 
nam w życiu, spotykana na ulicach, w 
sklepach, witrynach sklepowych, jak i 
ta na co dzień w kredensie naszej babci. 
To może być cudowna porcelana, która 
przyjmuje wyśmienite formy rzeźbiarskie 
– tłumaczy Joanna Chrząszcz.

Joanna Chrząszcz ukończyła liceum 
plastyczne w Nowym Wiśniczu. Następ-
nie filologię rosyjską, kulturoznawstwo 
oraz studia podyplomowe „Totalitaryzm-
Nazizm-Holocaust”. Pracuje w Państwo-
wym Muzeum Auschwitz-Birkenau w 
Oświęcimiu jako konserwatorka. Udziela 
się także jako edukatorka. Lubi podróżo-
wać, zwiedzać i poznawać nowych ludzi. 
Szczególny obszar jej zainteresowań to 
fotografika, będąca rejestracją otaczają-
cego ją świata, którą dzieli się z innymi 
podczas indywidualnych lub zbiorowych 
wystaw. Ma szczególną słabość do foto-
grafowania architektury i rzeźb.

Wystawę „W podróży” pierwszy raz 
zaprezentowano na Placu Kilińskiego 
przy Domu Kultury w Chełmku w ramach 
jednodniowego wydarzenia. Oświę-
cimska Galeria Książki stała się także 
miejscem jej czasowej ekspozycji.

Ryszard Tabaka

Sztuka na fotografii
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Mszę świętą ksiądz kanonik koncele-
brował z księdzem Andrzejem Kaszyc-
kim, prałatem, doktorem teologii, który 
16 lat temu witał księdza Marka w naszej 
parafii i głosił kazania. Teraz, podczas 
uroczystości pożegnalnych dziękował, 
że przez wszystkie lata kapłaństwa był 
ksiądz proboszcz przyjacielem kapła-
nów, przyjacielem każdego człowieka. 
Życzył, aby dalej realizował zamierze-
nia, które postawił mu Pan, a na końcu 
swoich dni mógł wypowiedzieć słowa 
św. Pawła i podpisać się pod nimi: „W 
dobrych zawodach wystąpiłem, bieg 
ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na 
ostatek odłożono dla mnie wieniec spra-
wiedliwości, który mi w owym dniu odda 
Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko 
mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali 
pojawienie się Jego”.

Podczas dziękczynnej Eucharystii nie 
zbrakło delegacji, które pragnęły podzię-
kować księdzu za współpracę i obec-
ność w naszej parafii. Na początku dzieci 
i młodzież podziękowały za dar opieki 
duszpasterskiej i podkreśliły, że pozosta-
nie w ich sercach jako Przyjaciel Oazy! 
Służba Liturgiczna zawierzyła dalszą 
drogę księdza Maryi, Matce wszystkich 
kapłanów. Przepełnieni wdzięcznością 
podziękowanie za okazaną życzliwość 
i wsparcie wyrazili rodzice. Członkinie 
Żywego Różańca życzyły księdzu dobra, 
wszelkiej obfitości, łask nieba i ludzkiej 
życzliwości. Zespół Same Swoje podzię-
kował za to, że potrafił zamieniać nasze 
zwątpienia w pewność, rozbudzał w nas 
marzenia jednocześnie wskazując drogę 
Nauczyciela siejącego Słowo, opiekuna, 
kapłana, który łamał się z nami ofiarnie 
chlebem, człowieka, który każdego dnia 
troszczył się o nas. Wójt podziękował 
za to, że ksiądz był dobrym przewodni-
kiem dla wspólnoty, nie bał się wyzwań, 
podejmował je i realizował do końca. 
Stowarzyszenie Górników, Emerytów i 
Rencistów Górniczych Gwarek zapew-
niło księdza, że emerytura to dobro, 
które można dobrze zagospodarować w 
sposób pożyteczny. Za modlitwę, dbanie 
o mundur strażacki, współpracę podzię-

kowali strażacy, ofiarowując figurę św. 
Floriana. Urszula Daczyńska w imieniu 
zespołu Śpiewające Jeziora dziękując 
za całe dobro kierowane do zespołu, 
życzyła samych miłych wspomnień z 
„Jeziorami”. Ostatnią delegacją była 
Rada Parafialna, która podziękowała za 
współpracę i wielkie zaangażowanie, we 
wszystkie sprawy techniczne związane z 
remontami obiektów kościelnych. 

Wszystkie delegacje złożyły również 
podziękowania wikariuszowi księdzu 
Józefowi Małocie, który decyzją metro-
polity krakowskiego ks. arcybiskupa 
Marka Jędraszewskiego został zwolnio-
ny z obowiązków w parafii Przeciszów i 
mianowany na urząd proboszcza parafii 
Ducha Świętego w Podstolicach.

Wyrazy wdzięczności popłynęły rów-
nież w stronę gospodyni Marii Kamiń-
skiej, która przez 16 lat dbała i służyła 
swoją pomocą na plebani i w kościele.

Na zakończenie Eucharystii ksiądz 
kanonik ze wzruszeniem powiedział:

- Chciałem podziękować za to, że 
mogłem tu między wami pracować, że 
Pan Bóg tak pokierował moim życiem, 
że mogłem tutaj być przez 16 lat między 
wami. Starałem się wypełniać swoje 
kapłańskie posłannictwo troski o dusze, 
ale także i troskę o dobra materialne, aby 
ten Dom spotkania z Bogiem był domem 
naszym pełnym wdzięku i by był do 
niego przez nas odpowiedni szacunek. 
Bóg zapłać, za to, że mogłem razem z 
wami, gdzie spotkałem się naprawdę z 
wielką życzliwością i pomocą, bo bez 
waszej pomocy nic byśmy nie zrobili, 
dlatego składam wszystkim Bóg zapłać. 
Bóg zapłać księżom, którzy razem ze 
mną pracowali przez te 16 lat. Służbie 
kościelnej panu kościelnemu najpierw 
panu Jazowskiemu i późnej obecnemu 
kościelnemu, także panu organiście, 
Radzie Parafialnej. Zawsze była otwar-
ta, pełna pomocy, najpierw poprzednia, 
teraz obecna, która bardzo mocno 
angażowała się, pomagała. Ja byłem 
tam duchem religijnym, który starał się 
nie przeszkadzać, aby mogli działać dla 

Pożegnaliśmy księży z Parafii

Bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem

W niedzielę, 28 czerwca pożegnaliśmy podczas uroczystej 
mszy świętej dziękczynnej ks. kanonika Marka Spólnika 

oraz wikariusza ks. Józefa Małotę. Nasz ksiądz proboszcz po 16 
latach pracy duszpasterskiej w przeciszowskiej parafii oraz 46 
latach w kapłaństwie przechodzi na emeryturę. Z kolei ksiądz 
wikariusz obejmuje probostwo. Było to ważne wydarzenie nie 
tylko dla naszej wspólnoty parafialnej, ale również całej gminy 
Przeciszów.

dobra naszego Kościoła. Szczególnie 
należy podziękować panu Daczyńskie-
mu, który wiele czasu poświęcił na to, 
abyśmy mogli skorzystać z rozmaitych 
dotacji. Bóg zapłać Różom Żywego 
Różańca, oddane kobiety, pełne modli-
twy, wierzę że ich modlitwy także i mnie 
w różnych momentach życia umacniały. 
Bóg zapłać Służbie Liturgicznej Ołtarza, 
młodzieży, dzieciom. Oazie, na którą 
zawsze można było liczyć. Ile razy coś 
trzeba było Oaza potrafiła zorganizować 
ten wystrój liturgii religijnej. Bóg wam 
zapłać za waszą otwartość i pomoc. 
Na pewno trzeba żebym podziękował 
osobie, która może nie pokazuje się 
tak publicznie w kościele, ale wtedy jak 
tu przychodziłem na proboszcza był tu 
odpust i cóż ja mogłem zrobić nie znając 
nikogo. Pożyczyłem gospodynię w Ska-
winie, bo tam mieli dwie. Teraz po odpu-
ście  ją oddam, po 16 latach. Bóg zapłać 
Jej, że służyła nam tu i rzeczywiście 
zżyła się z życiem parafialnym. Ile razy 
trzeba było służyła pomocą. Dziękuję 
samorządowcom, Śpiewającym Jezio-
rom, Samym Swoim, pani katechetce, 
która teraz szczególnie zajmuje się mło-
dzieżą i „Chrześcijaninem”. Na koniec 
chciałem podziękować w imieniu swoim 
i księdza Józefa za tą waszą życzliwość 
dla nas, za podziękowania, życzenia. 
Wszystkim wyrażamy Bóg zapłać za to 
że, stanowimy, jak z tego wynika, taką 
jedność, gdzie zależy nam wspólnie na 
nas wszystkich. Wszystkim wszystkiego 
najlepszego życzymy i składamy Bóg 
zapłać.



Wieści Gminy Przeciszów nr 2 (58) 2020 rok 15

Z racji odpustu parafialnego ku czci 
Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela 
uroczystości zakończyły się nabożeń-
stwem i procesją, w której licznie uczest-
niczyli parafianie i księża z sąsiednich 
parafii.

Ksiądz proboszcz od samego począt-
ku swoje obowiązki wykonywał z wiel-
kim zaangażowaniem, zawsze dążył 
do osiągnięcia zaplanowanych celów, 
wykazał się wielką dbałością o obiekty 
kościelne. Do pierwszych prac remon-
towych (wykonanie podstawy więźby) 
zaangażował górali z poprzedniej para-
fii. Następnie wykonano odwodnienie 
kościoła i remont zewnętrzny świątyni, 
dofinansowany ze środków unijnych. 
Ostatnie 3 lata to również prace remon-
towe wewnątrz kościoła, na które parafia 
złożyła wniosek o dofinansowanie ze 
środków unijnych. Wniósł on nieocenio-
ny wkład w remont naszego kościoła.

Ksiądz kanonik był dla nas wzorem 
prawdziwego kapłana, wierzącego 
sługi Bożego. Pokazywał nam, swoim 
parafianom jaki powinien być chrześci-
janin, jak powinien postępować człowiek 
wierzący w Boga Jedynego. Zawsze 
brał udział w uroczystościach patrio-
tycznych, nie odmawiał uczestnictwa 
w innych spotkaniach z parafianami i 
organizacjami społecznymi. Wspierał 
dzieci i młodzież, cenił działalność 
zespołu Śpiewające Jeziora, sprawował 
opiekę duszpasterską nad członkiniami 
Żywego Różańca. Pamiętał o chorych, 
odwiedzał ich niosąc Pana Jezusa w 
Komunii Świętej. Swoją życzliwością, 
serdecznością i otwartością, zjednał 
sobie wiernych. Zawsze miał czas, dobre 
słowo i pozdrowienie.

Ksiądz kanonik Marek Spólnik urodził 
się 10 czerwca 1950 roku w Skawinie. 
Rozpoznając łaskę powołania do kapłań-
stwa wstąpił w 1968 roku do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Krakowie, 
w którym odbył studia filozoficzno-teolo-
giczne. Święcenia kapłańskie przyjął 19 
maja 1974 roku z rąk Kardynała Karola 
Wojtyły, późniejszego papieża św. Jana 
Pawła II.

Na pierwszą parafię został skierowany 
jako neoprezbiter do Mszany Dolnej. 
Następnie jako wikariusz posługiwał w 
Gilowicach i Maniowach. W latach 1986-
1994 zajmował się budową kościoła 
i plebani w Bańskiej Niżnej. W swej 
wędrówce duszpasterskiej przybył do 
przeciszowskiej parafii 24 września 
2004 roku, by spełniać swoją posługę 
kapłańską, by służyć całą mocą Panu 
Bogu i Kościołowi.

Ewa Sałaciak - tekst
Krystyna Michałek i Anna Przytuła - 

zdjęcia
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26 maja, nasze mamy są zwykle obda-
rowywane przez dzieci kwiatami i róż-
nego rodzaju prezentami, najczęściej 
własnoręcznie przygotowanymi. Z okazji 
tego święta Gminna Biblioteka Publiczna 
w Przeciszowie zorganizowała kolejny 
konkurs dla dzieci i młodzieży szkoły pod-
stawowej oraz przedszkoli z terenu Doliny 
Karpia „Bukiet dla mamy”.

Na konkurs wpłynęło aż 38 prac. 
Celem tego przedsięwzięcia było zachę-
cenie dzieci do wyrażania uczuć w 
formie plastycznej, wzmacnianie ich 
więzi rodzinnych, a także pobudzanie 
wyobraźni oraz prezentacja talentów 
artystycznych.

Dnie robocze, piękne, młode 

w naszym życiu napotkamy

ale z jednym z najpiękniejszych 

oczywiście to Dzień mamy
Bukiet dla mamy

Wszystkie prace przesłane przez 
uczniów były piękne, bardzo kreatyw-
ne i niesamowicie trudno było wybrać 
zwycięzców.

KATeGORIA PRZeDSZKOle

I miejsce Natalia Kasperek

II miejsce Faustyna Makuch

III miejsce Wiktor Siwek

wyróżnienie Jan Kościelnik

KATeGORIA KlASy I-III

I miejsce Kacper Nocula

II miejsce Łucja Makuch

III miejsce Bartosz Matla

wyróżnienie Izabela Sałaciak

KATeGORIA KlASy IV-VI

I miejsce Aleksandra Sałaciak

II miejsce Oliwia Ostafin

III miejsce Natan Stachura

wyróżnienie Kacper Romanek

KATeGORIA KlASy VII-VIII

I miejsce Julian Matla

II miejsce Karol Malinkiewicz

Wielkie gratulacje kierujemy do wszyst-
kich uczestników, zapraszamy na kolej-
ne konkursy i życzymy sukcesów!

GBP w Przeciszowie

Aleksandra Szczęśniak Bartosz Matla Hanna Piegza

Gmin na  B ib l io t eka  P u b l ic z na  w 
Przeciszowie zorganizowała 21 maja 
czytanie bajek dla dzieci przedszkolnych 
z terenu naszej gminy. W tym roku wójt 
Tomasz Kosowski przeczytał bajki z ksią-
żeczki „Nibybór – zwierzęta wśród drapa-
czy chmur” autorstwa Agnieszki Frączek z 
ilustracjami Daniela Włodarskiego.

Z uwagi na sytuację pandemiczną, 
postanowiliśmy stworzyć nagranie i 
udostępnić je on-line dla naszych dzie-
ci. Jednocześnie przygotowaliśmy dla 
najmłodszych niespodziankę - piękną 
publikację książkową, której sponsorem 
jest Bank Spółdzielczy w Zatorze.

GBP w Przeciszowie

Wójt czytał 
dzieciom

Z okazji Dnia Dziecka Gminna Biblioteka 
Publiczna w Przeciszowie zorganizowała 
tym razem konkurs kulinarny. Dzieci 
mogły zaprezentować swoje kuchenne 
umiejętności. Zadaniem uczestników 
było własnoręczne wykonanie babeczek 
lub ciasteczek. Każda praca została 
udokumentowana w postaci trzech zdjęć 
w trakcie przygotowania wypieku, oraz 
jedno zdjęcie gotowej już pracy.

Uczestnicy to: Barbara Gliniak, Hania 
Piegza, Sara Piegza, Franek Piegza, 
Julia Jałowiecka, Natalia Błaż

Gratulujemy i życzymy dalszego roz-
wijania talentów kulinarnych. 

GBP w Przeciszowie

Ciasteczkowy 
Dzień Dziecka

„Bibliotekarze dla dzieciaków” – to 
akcja pracowników Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przeciszowie, skierowana 
do dzieci i młodzieży. Zachęcamy do 
zapoznania się z przygotowanymi dla 
Was słuchowiskami. Oferta bajek posze-
rza się!!! Miłego słuchania:)

Bajek można posłuchać na stronie 
www.gbprzeciszow.pl lub FB

GBP w Przeciszowie

Bibliotekarze 
dla 

najmłodszych
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W niedługim czasie po feriach 
zimowych, nasza świetlica 
została zamknięta, jak zresztą 
wszystkie tego typu instytucje 
z powodu pandemii koronawi-
rusa.

Nieoczekiwanie, końcem maja pojawi-
ła się dobra wiadomość, a mianowicie 
zielone światło i można było otworzyć 
placówkę. Entuzjazm był ogromny, 
gdy dzieci mogły się spotkać i spędzić 
wspólnie czas po tak długiej rozłące. 
Do zabaw i zajęć podchodzili z wielkim 
zaangażowaniem, a codzienny czas 
spędzany razem zdawał się być i tak 
zbyt krótki. 

Podczas naszych zajęć plastycznych 
dzieciom udało się wykonać m.in. swoje 

Z życia świetlicy...
portrety a także piękne słoneczniki dla 
Mam, z okazji ich święta. Dzieci się 
bardzo starały, aby ich kwiaty wyglądały 
nietuzinkowo. 

Mnóstwo czasu spędziliśmy na wspól-
nych grach ruchowych, wracaliśmy 
często do tych już zapomnianych, a 
sprawiających wielką radość. Nasi 
podopieczni uwielbiają także zabawy 
z chustą animacyjną, która daje wiele 
możliwości i uatrakcyjnia zajęcia. 

W Dniu Dziecka zostały przygotowane 
dla dzieci prezenty-niespodzianki, które 
jak się okazało, dostarczyły najmłodszym 
masę frajdy, a atmosfera towarzysząca 
świętowaniu sprawiła, że uśmiechy nie 
znikały im z buziek. W tym dniu to dzie-
ciaki „rządziły” i poza zaplanowanymi 

zajęciami, to one mogły zdecydować 
jak chcą spędzić ten wyjątkowy czas 
w świetlicy. Nie obyło się oczywiście 
bez puszczania baniek mydlanych oraz 
rywalizacji sportowych z wykorzysta-
niem sprzętu X-BOX Kinect. 

Po dwóch tygodniach od majowego 
otwarcia, okazało się, że zajęcia sta-
cjonarne w naszej świetlicy muszą być 
zawieszone. Ta wiadomość zaskoczyła 
wszystkich. Aktualnie zajęcia odbywają 
się zdalnie i póki co taka sytuacja będzie 
miała miejsce do 5 lipca. A co będzie 
dalej, okaże się początkiem lipca.

Jeśli do tej pory jest ktoś chętny, 
aby dołączyć do zajęć prowadzonych 
zdalnie - zaPraSzaMy :) (tel. do 
wychowawcy 509 786 981). Oby jak 
najszybciej ta niecodzienna sytuacja się 
ustabilizowała, a wówczas spotkamy się 
już w „normalnych” warunkach.

Urszula Frączek
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Uczennica klasy VIb Katarzyna 
Hałat ze Szkoły Podstawowej w 
Piotrowicach zajęła II miejsce 
w powiecie oświęcimskim w 
Konkursie Czytelniczym „Nasze 
lektury” organizowanym przez 
Młodzieżowy Dom Kultury w 
Oświęcimiu.

Zmagania trwały kilka miesięcy, gdyż 
konkurs miał charakter cykliczny i skła-
dał się w tym roku z czterech etapów.  
Uczestnicy mogli wziąć udział w dowol-
nej ich liczbie. Tematem kolejnych części 
była szczegółowo sprawdzana znajo-
mość książek i informacji o ich autorach. 
W tym roku szkolnym zorganizowano 
po raz dziesiąty konkurs na szczeblu 
powiatowym.

Uczennica szkoły w Piotrowicach 
pokonała kilkudziesięciu zdolnych kon-
kurentów z różnych szkół powiatu oświę-
cimskiego.  Katarzyna Hałat zwyciężyła 
w I etapie, a ostatecznie w ogólnej 
klasyfikacji uplasowała się na drugiej 
pozycji.

Z oczywistych względów w tym roku 
nie organizowano uroczystej gali wrę-
czenia nagród i dyplomów, każdy wyróż-
niony odebrał je indywidualnie w MDK 

w Oświęcimiu. Bardzo cieszy nas fakt, 
że uczennica ze Szkoły Podstawowej 
w Piotrowicach w tym konkursie odnosi 
sukcesy już kolejny raz (w ubiegłym roku 
zajęła I miejsce) i nie zwalnia tempa. 
Można tylko pogratulować Kasi ambicji, 
wytrwałości i pracowitości, które są nie-
odłącznym elementem tego sukcesu!

Estera Mirosławska-Bąk

Czytelniczka z nagrodą

Katarzyna Hałat została laureatką kon-
kursu czytelniczego. Gratulujemy!

Na stronie internetowej GBP w 
Przeciszowie zamieszczono w kwietniu 
wystawę Instytutu Pamięci Narodowej 
i Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego z okazji 70. rocznicy 
wstąpienia na tron prymasowski ks. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego i 40. 
rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II pn. 
„Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka 
życia”.

Zapraszamy do jej obejrzenia!
GBP w Przeciszowie

Gramatyka ich 
życia

28 kwietnia odbyło się pod-
sumowanie kolejnego konkur-
su plastycznego pod nazwą 
„Koszyczki wielkanocne”. Jego 
celem było kultywowanie wiel-
kanocnych tradycji świątecz-
nych oraz rozwijanie indywidu-
alnych zdolności plastycznych 
u dzieci. 

Do konkursu wpłynęło aż 50 prac, któ-
re zostały podzielone na cztery katego-
rie. Jurorzy po zapoznaniu się z pracami 
postanowili nagrodzić 16. uczestników 
oraz wyróżnić 6 prac.

KATeGORIA PRZeDSZKOle
I miejsce emilia Panek

II miejsce Tymon Ostafin

III miejsce Sara Piegza

KATeGORIA KlASy I-III
I miejsce Izabela Sałaciak

II miejsce Zuzanna Antecka

III miejsce Michał Jakubaszek

wyróżnienie Kacper Nocula

Kolejne konkursy za nami!
KATeGORIA KlASy IV-VI

I miejsce Katarzyna Hałat

I miejsce Aleksandra Antecka

II miejsce Oliwia Ostafin

II miejsce Mikołaj Piekarczyk

III miejsce Alicja Mąsior

III miejsce Kacper Tobiczyk

wyróżnienie dla Marty Figury, Julii 
Jałowieckiej, Bartosza Szczę-
śniaka.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
zaangażowanym!

GBP w Przeciszowie

Zachęcamy mieszkańców gminy do 
zabawy przygotowanej przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Przeciszowie. 
Czy znasz to miejsce...? To układanka 
z puzzli, które utworzą znane i te mniej 
znane miejsca na terenie naszej gminy. 
Prosimy regularnie sprawdzać naszą 
stronę internetową lub naszego FB, 
gdyż co jakiś czas są dodawane nowe 
układanki.   GBP w Przeciszowie

Zabawa w 
puzzle

Zapraszamy młodszych i starszych 
mieszkańców naszej gminy do spraw-
dzenia swojej wiedzy w quizach przy-
gotowanych przez pracowników GBP w 
Przeciszowie.

Do wyboru mamy 3 quizy: Co wiesz 
o bajkach?, Czy znasz instrumenty 
muzyczne?, Czy jesteś miłośnikiem 
książek? Zachęcamy do sprawdzania 
strony internetowej biblioteki oraz 
facebooka, gdyż będą tworzone nowe 
zgadywanki.   GBP w Przeciszowie

Quizy z 
biblioteką

Nasza gminna biblioteka  od 
maja posiada fanpage na 
facebook-u. Zapraszamy ser-
decznie do polubienia naszej 
strony i odwiedzania jej, gdyż 
regularnie publikujemy infor-
macje o naszych działaniach 
oraz inicjatywach!
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Kolejną inicjatywą, którą przygotowała Gminna 
Biblioteka Publiczna w Przeciszowie dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Przeciszów, to konkurs 
„Bajkowy świat”. 

Tym razem przenieśmy się w bajkowy świat Hansa Chri-
stiana Andersena, a dokładnie w prace, które mogliśmy 
podziwiać. Konkurs „Bajkowy świat” polegał na wykonaniu 
ilustracji przedstawiającej bohatera lub bohaterów z wybranej 
baśni Hansa Christiana Andersena.

Laureatami konkursu zostali:

KATeGORIA PRZeDSZKOle
I miejsce Szymon Żyłka „Słowik”

II miejsce Wiktor Siwek „Stokrotka”

III miejsce Tymon Ostafin „Brzydkie kaczątko”

wyróżnienie Oliwia Ostafin „Brzydkie kaczątko”

KATeGORIA KlASy I-III
I miejsce Kacper Nocula „Brzydkie kaczątko”

II miejsce Jakub Zimnal „Brzydkie kaczątko”

III miejsce Bartosz Matla „Brzydkie kaczątko”

wyróżnienie: Nadia Bernaś „Pasterka i kominiarczyk” 
oraz Szymon Szczęśniak „Ołowiany żołnierzyk”

KATeGORIA KlASy IV-VI
I miejsce Zuzanna Szymonik „Mała syrenka”

II miejsce Alicja Mąsior „Królowa śniegu”

III miejsce Maja Domasik „Calineczka”

wyróżnienie: Iga Klimczyk „Calineczka” oraz Patryk 
Kolasa „Księżniczka na ziarnku grochu”

wyróżnienie: Marta Figura „Ołowiany żołnierzyk” oraz 
Amelia Błażewicz „Kwiaty Idalki”

KATeGORIA KlASy VII-VIII
I miejsce emilia Panek „Brzydkie kaczątko”

II miejsce Julian Matla „Dziewczynka z zapałkami”.

Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich 
autorzy zasługują na pochwałę i uznanie!

GBP w Przeciszowie

Bajkowy świat

Nadia Bernaś „Pasterka i kominiarczyk”

Oliwia Ostafin „Brzydkie kaczątko”Kacper Nocula „Brzydkie kaczątko”
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Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Jana Pawła II w 
Przeciszowie podjęli wyzwanie 
i wzięli udział 12 maja w Ogól-
nopolskim Konkursie „Orzeł 
matematyczny”. Ze względu 
na obecną sytuację, konkurs 
został przeprowadzony online, 
co dodatkowo spowodowało, że 
uczniowie nie tylko zmierzyli się 
z zadaniami matematycznymi, 
ale i z informatycznymi trudno-
ściami. 

Do konkursu przystąpiło 25 uczniów 
z klas II–VIII. Należy podkreślić, że 
uczestnicy tegorocznej edycji wykazali 
się dużą wiedzą, uzyskując bardzo 
wysokie wyniki.

Tytuł laureata ogólnopolskiego 
Konkursu „orzeł matematyczny” 
online otrzymali:

Jakub Domagała, klasa II, V miej-
sce w kraju, I miejsce w szkole,

Maksymilian Jałowiecki, klasa V, 
V miejsce w kraju, II miejsce w szkole,

Kamila Jakubczyk, klasa II, VII 
miejsce w kraju, III miejsce w szkole,

Kacper Szymonek, klasa IV, VIII 
miejsce w kraju,

Izabela Gliniak, klasa II, IX miejsce 
w kraju,

Mikołaj Piekarczyk, klasa IV, IX 
miejsce w kraju,

Antonina Kozak, klasa V, IX miej-
sce w kraju,

Małgorzata Hycnar, klasa VII, IX 
miejsce w kraju.

Wszystkim uczniom, którzy posta-
nowili wziąć udział w konkursie, a w 
szczególności laureatom, gratulujemy 
zaangażowania w naukę, ambicji, zain-
teresowania przedmiotem oraz życzymy 
dalszych sukcesów w kolejnych latach 
nauki!       Dominika Sobecka

Nasze matematyczne Orły

14 maja uczniowie szkoły w 
Przeciszowie-Podlesiu wzięli 
udział w Ogólnopolskim Kon-
kursie „Orzeł informatyczny”. 
Z uwagi na obecną sytuację 
pandemiczną konkurs przepro-
wadzono online, co spowodowa-
ło, że uczniowie jednocześnie 
musieli się wykazać dużą wie-
dzą teoretyczną z informatyki, 
jak również umiejętnościami 
praktycznego jej zastosowania.

Do konkursu przystąpiło 44 uczniów 
z klas I – VIII. Wysokie wyniki uzyskane 
w konkursie świadczą o dużym zainte-
resowaniu uczniów tak trudną dziedziną, 
jaką jest informatyka i całkiem sporych 
umiejętnościach korzystania z technolo-
gii informacyjnych.

Tytuł laureata ogólnopolskiego 
Konkursu „orzeł informatyczny” 
online otrzymali:

Malwina Knapik, klasa I, III miejsce 
w kraju,

Agata Żebro, klasa I, VII miejsce 
w kraju,

Maria Hycnar, klasa II, VII miejsce 
w kraju,

Marcin Kiwior, klasa II, VII miejsce 
w kraju,

Aleksandra Domagała, klasa VI, 
VIII miejsce w kraju,

Kacper Bernaś, klasa II, IX miejsce 
w kraju,

Jakub Domagała, klasa II, IX 
miejsce w kraju,

Nikola Kościelnik, klasa II, IX 
miejsce w kraju,

Szymon Szubiński, klasa II, IX 
miejsce w kraju,

Zuzanna Szymonek, klasa II, IX 
miejsce w kraju,

Kacper Szymonek, klasa IV, IX 
miejsce w kraju,

Franciszek Oleś, klasa VI, IX miej-
sce w kraju,

Maciej Zięba, klasa VI, IX miejsce 
w kraju,

Mikołaj Malinkiewicz, klasa VIII, 
IX miejsce w kraju,

Mateusz Nowotarski, klasa VIII, 
IX miejsce w kraju, 

Kamila Jakubczyk, klasa II, X 
miejsce w kraju,

Karol Klimczyk, klasa III, X miej-
sce w kraju,

Jan Krystian, klasa IV, X miejsce 
w kraju.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli 
udział w konkursie, a w szczególności 
laureatom, gratulujemy zaangażowa-
nia w naukę, ambicji, zainteresowania 
przedmiotem oraz życzymy dalszych 
sukcesów w kolejnych latach nauki!

Dominika Sobecka

Informatyczne Orły rozdane!

W dniach od 25 do 29 czerw-
ca w Szkole Podstawowej nr 
1 w Przeciszowie, odbył się IX 
Tydzień Profilaktyki. Podobnie 
jak i nauka w ostatnim czasie, 
został on zrealizowany w nieco-
dzienny sposób - online.

Celem IX Tygodnia Profilaktyki było 
kształtowanie postaw zdrowego i bez-
piecznego stylu życia, uświadomienie 
zagrożeń wynikających z zażywania 
środków psychoaktywnych, kształ-
towanie umiejętności bezpiecznego 
korzystania z Internetu, komputera, 
zachęcanie do aktywnego spędzania 
wolnego czasu.

Każdy dzień był poświęcony innej 
tematyce. Na stronie internetowej szkoły 
codziennie zamieszczaliśmy materiały 
do przeczytania dla uczniów i rodzi-
ców, filmy, quizy, nawiązujące do hasła 
dnia.

Poniedziałek przebiegał pod hasłem 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Omó-
wiliśmy zasady zdrowego stylu życia, 
dostarczyliśmy informacji na temat 
prawidłowego odżywiania dzieci i mło-
dzieży, zachęcaliśmy do aktywności 
ruchowej.

We wtorek zajęliśmy się sprawami 
związanymi z bezpiecznym korzy-
staniem z komputera, który obecnie 
zawładnął życiem i wyobraźnią wielu. 
Poruszyliśmy problem hejtu w Internecie, 
cyberprzemocy. Radziliśmy co zrobić, 
aby „Nie wpaść w sieć”.

Jednym z największych zagrożeń we 
współczesnym świecie są uzależnienia. 
Co to znaczy być uzależnionym, jak 
działa uzależnienie? Jak przeciwdziałać 
uzależnieniom? Tym problemem zajmo-
waliśmy się w środę, która przebiegała 
pod hasłem „Uzależnienia nie są dla 
mnie”.

W czwartek zwróciliśmy uwagę na to, 
jak ważne są w życiu „Szacunek i bez-
pieczeństwo”. Uczyliśmy jak zachować 
się w sytuacji, gdy ktoś nam dokucza, 
radziliśmy do kogo zwrócić się o pomoc, 
gdy zetkniemy się z przemocą.

Nasi uczniowie mieli też możliwość 
wzięcia udziału w konkursach (literac-
kim i plastycznym), przygotowanych dla 
każdej grupy wiekowej.

W realizacji IX Tygodnia Profilakty-
ki, jak co roku, współpracowaliśmy z 
GOPS w Przeciszowie, który ufundował 
nagrody dla uczniów biorących udział w 
konkursach.      JM

Tydzień 
profilaktyki
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Wysokie miejsca zajęli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Przeciszowie w konkursie pla-
stycznym „Mieszkam w Beskidach”. Został on 
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w 
świnnej. Jego celem było rozbudzanie i poszerza-
nie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych sze-
roko rozumianych zainteresowań plastycznych, 
ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie 
folkloru i sztuki ludowej związanej z Beskidami. 
Ideą konkursu było również zwrócenie uwagi jego 
uczestnikom na otaczające nas piękno krajobrazu 
beskidzkiego i przemiany jakie w nim zachodzą.

W konkursie pracę można było wykonać różnymi technika-
mi plastycznymi: akwarelą, pastelami, grafiką komputerową, 
kolażem, była też poezja i wiele innych.

Prace oceniono z podziałem na grupy wiekowe oraz techni-
kę wykonanego zadania. W bieżącej edycji konkursu łącznie 
wzięło udział około dziewięć tysięcy uczestników z ponad 
trzystu placówek oświaty i kultury. Prace na konkurs nadesłano 
z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Litwy i Austrii. Do konkursu 
wpłynęło sześć tysięcy prac.

Na lekcjach plastyki podjęliśmy temat pracy i uczniowie w 

XXVii mięDzynaroDowy konkurs Plastyczny

Mieszkam w Beskidach
trakcie zajęć wykonywali różnymi technikami temat „Mieszkam 
w Beskidach”.

Dzieci z naszej szkoły, pomimo olbrzymiej konkurencji, 
znaleźli się wśród nagrodzonych. Gratulujemy ogromnego 
sukcesu naszym uczennicom i czekamy na rozdanie nagród. 
Warto uczestniczyć w każdym konkursie, ponieważ każde 
działanie rozwija młodego człowieka i uczy zdobywania coraz 
to nowych doświadczeń w otaczającym świecie. 

laureatki konkursu:

TeCHNIKA WyKleJANKA-KOlAŻ

I miejsce Aleksandra Sałaciak

III miejsce Aleksandra Stachura

TeCHNIKA RySUNeK

III miejsce Simona Kasperek

Wyróżnienie Oliwia Mamoń

Wyróżnienie lena Kapcia

Prace zostały wykonane pod kierunkiem nauczycielki Urszuli 
Daczyńskiej.              SP

Lena Kapcia Simona Kasperek

Oliwia Mamoń Aleksandra Stachura
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Sport i rekreacja w gminie

AKTyWNy PIąTeK
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-

niom mieszkańców odbyły się 6 marca 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Prze-
ciszowie-Podlesiu pierwsze zajęcia 
sportowo–rekreacyjne w ramach akcji 
Aktywny Piątek dla mieszkańców gmi-
ny Przeciszów. Uczestniczyło w nich 
13 osób z Przeciszowa i Piotrowic. Z 
powodu pandemii koronawirusa zajęcia 
przez dwa miesiące były zawieszone. 
Dostosowując się do zaleceń, zajęcia 
wznowiono 6 czerwca na Orliku w 
Przeciszowie. Zapraszamy wszystkich 
chętnych w każdy piątek od godz. 17:00 
do 19:00. Ze względów bezpieczeństwa 
prosimy o przychodzenie w strojach 
sportowych, ponieważ nie będzie moż-
liwości skorzystania z szatni.

MINISIATKóWKA
2 marca w Szkole Podstawowej nr 

1 w Przeciszowie odbyły się pierwsze 
zajęcia dla klas 1-3 z minisiatkówki 
dziewcząt. Były one zorganizowane 
przez Akademię Sportu Przeciszów. 
Na zajęciach pojawiło się 11 maluchów. 
Obecnie spotkania grupy naborowej 
oraz starszej są zawieszone. Prawdo-
podobnie treningi zostaną wznowione z 
początkiem lipca.

DZIeń SPORTU W GMINIe 
PRZeCISZóW I PROJeKT 

„3MAJ FORMę”
3 kwietnia Komisja konkursowa Biura 

Inicjatyw Społecznych w Krakowie pozy-
tywnie oceniła wniosek o dofinansowa-
nie do złożonego przez nas  projektu 
„3rzymaj formę” (na 127 zgłoszonych 
projektów nasz został oceniony na 5. 
miejscu pod względem merytorycznym). 
Dzień Sportu stanie się świetną okazją 
dla mieszkańców na aktywne spędze-
nie czasu w gronie rodziny i przyjaciół. 
Będą konkursy z nagrodami, będzie rajd 
rowerowy oraz wiele innych atrakcji. Z 
uwagi na obecną sytuację epidemiczną 
wnioskujemy o przesunięcie terminu 
realizacji zadania na wrzesień.

TeNIS STOŁOWy
W okresie marzec–kwiecień–maj dzie-

ci tenisiści z Akademii Sportu Przeciszów 
uczestniczyły w zorganizowanym on-line 
konkursie tenisa stołowego, w którym 
sprawdziliśmy zręczność, koordynację, 
szybkość i ogólną sprawność fizyczną. 
Zmierzyli się w pięciu zadaniach, za 
które byli nagradzani punktami. Walka o 
najlepsze miejsca była niezwykle zacięta 
aż do ostatniego zadania. W końcowym 
rozrachunku podium zajęli:

1. Patrycja Piotrowska

2. Błażej Oleksy

3. Patryk Kolasa

1. Sylwia Piotrowska

2. Natalia Jurecka

3. Łucja Noworyta

Nagrody za najlepsze wyniki i zaan-
gażowanie zostaną wręczone na sali, 
jak tylko będzie możliwe spotkanie się 
przy tenisowym stole. Treningi zostaną 
wznowione na początku lipca. Trenerzy 
przygotowali dla zawodników cykl filmów 
instruktażowych oraz poszerzających 
ogólną wiedzę z zakresu tenisa stoło-
wego.

OBIeKTy SPORTOWe
Władze LKS Przeciszovia w okresie 

wiosennym podjęły szereg działań 
mających na celu uporządkowanie oraz 
pielęgnację obiektu m.in.: nawożenie, 
nawadnianie, wertukulacja boisk, prze-
gląd sprzętu, rozbiórka ogrodzenia 
wzdłuż ul. Podlesie, karczowanie krza-
ków przy ogrodzeniu boiska wzdłuż ul. 
Podlesie.

Na obiektach LKS Piotrowice zostały 
wykonane podobne czynności, zwią-
zane z pielęgnacją płyty. W czerwcu 
planowane są małe prace remontowe 
w pomieszczeniach klubu. Na Orliku 
w Przeciszowie zamontowano długo 
oczekiwane okienko w pomieszczeniu 
dla animatorów, które jest niezbędne ze 
względów bezpieczeństwa.

Krzysztof Żebro

iNForMacJa z działań w zaKreSie SPorTu i reKreacJi PodJę-
Tych w oKreSie od 1 Marca do 6 czerwca

Tak wygląda płyta boiska LKS Pio-
trowice po jej pielęgnacji. Jest nie do 

poznania!

Pojawiło się okienko w pomieszczeniu 
dla animatorów na Orliku.
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Seniorska drużyna Przeciszo-
via Przeciszów zajęła drugie 
miejsce w A-klasie, podokręg 
Oświęcim. Drużyna juniorów 
młodszych zakończyła rozgryw-
ki na 5. miejscu, z kolei zespół 
młodzików uplasował się na 4. 
miejscu ligi okręgowej – Oświę-
cim.

Ze względu na pandemię panującą w 
naszym kraju świat sportu zatrzymał się 
w miejscu. Polski Związek Piłki Nożnej 
postanowił zawiesić rozgrywki piłkarskie 
na niższym szczeblu oraz rozgrywki mło-
dzieżowe. Runda wiosenna nie odbyła 
się, a pod uwagę brany był układ w 
tabelach z rundy jesiennej – zachowano 

Wicemistrzostwo A-klasy
awanse, żadna drużyna nie spada do 
niższej ligi.

W połowie maja, po długiej przerwie 
oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Sportu, rozpoczęto „odmrażanie” sportu. 
Dzięki znoszeniu obostrzeń przez wła-
dze w naszym klubie mogło się odbyć 
kilka zajęć rozruchowych, w których brali 
udział seniorzy i juniorzy.

Przygotowania do kolejnego sezonu 
przewidziane są na początek lipca. 
Do rozgrywek zgłoszone zostały dru-
żyny seniorów, juniorów, trampkarzy i 
młodzików. Pierwsze oficjalne mecze 
przewidziane są na początku sierpnia 
w ramach Pucharu Polski, zaś ligi ruszą 
w połowie sierpnia. Młodzież wznowi 
rozgrywki. n

4 lipca LKS Bestwinka 

11 lipca Brzezina Osiek 

18 lipca Wilamowiczanka Wilamowice 

22. lipca Skawa Wadowice 

25 lipca Olimpia Chocznia 

Miejsce i godziny nie są jeszcze ustalone, 
informacje pojawią się na stronie LKS 
Przeciszovia. Zapraszamy!

TeRMINARZ MeCZóW 
KONTROlNyCH

SeNIORZy

W okresie przerwy w rozgryw-
kach piłkarskich zarząd klubu 
lKS Przeciszovia zdecydował 
się na odnowę obiektu. Zmiany 
już możemy zobaczyć.

W pierwszej kolejności zdemonto-
wano wysłużone już ogrodzenie przed 
budynkiem głównym, które powstało na 
początku lat 80. – nowe jest już zaplano-
wanie i powstanie w najbliższym czasie. 
Z myślą o komforcie kibiców zostaną 
również wymienione stare ławki wokół 
głównego boiska. Zarząd wraz z działa-
czami i sympatykami klubu zadbali także 
o poprawę wyglądu obiektu, przeprowa-
dzając znaczną wycinkę krzewów przy 
trybunach.

Przerwa pozwoliła także na wykona-
nie kilku zabiegów pielęgnacji murawy, 
takich jak: wertykulacja, nawożenie i 
opryski, wapnowanie, nawadnianie oraz 
regularne koszenie. 

Niestety nie zostanie zrealizowany 
plan zakupu nowego sprzętu sportowe-
go, ze względu na brak dofinansowania 
z Ministerstwa Sportu.

Obiekt klubu po metamorfozie

Na jesień przewidziana jest kontynu-
acja modernizacji obiektu, która będzie 
jednak uzależniona od sytuacji finanso-
wej klubu. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do pomocy przy modernizacji 
obiektu. n

Podziękowanie

Zarząd LKS Przeciszovia pragnie podziękować wszystkim 
zawodnikom, trenerom, działaczom oraz sympatykom 
za zaangażowanie w działalność klubu. Wynik, który 
uzyskaliśmy po roku działalności jest naszym wspólnym 
osiągnięciem. Mamy nadzieję, że z roku na rok będziemy 
wspólnie odnosić coraz to większe sukcesy.

LKS Przeciszovia serdecz-
nie zaprasza dzieci i mło-
dzież na treningi, które 
rozpoczną się w lipcu. Wię-
cej informacji o zajęciach 
pojawi się już niedługo na 
naszej facebookowej stro-
nie klubowej, do śledzenia 
której zachęcamy.

Do zobaczenia!

ZaPraSZamy

W tym roku w ramach akcji gminnej 
zostanie dofinansowana wymiana 36 pie-
ców CO. Obecnie trwa weryfikacja w tere-
nie złożonych wniosków. Z budżetu gminy 
trafi na ten cel 100 tys. zł, przy wkładzie 
powiatu oświęcimskiego w wysokości 10 
tys. zł.

- Większość starych pieców CO będzie 
wymienionych na gazowe o wymaganej 
referencyjności. To nowoczesne jednost-
ki, które posiadają wszelkie potrzebne 
certyfikaty. Nasze dofinansowanie 
może wynieść indywidualnie do 3 tys. 
zł kosztów kwalifikowanych i co ważne 
nie ma żadnych obostrzeń, jeśli chodzi 
o dochody osób ubiegających się o 
wsparcie zakupu kotła. W pierwszej 
chwili spodziewałem się większej ilości 
wniosków, ogółem spłynęło ich do nas 
ponad 40. Wszyscy, którzy nie zostali 
zakwalifikowani znajdują się na liście 
rezerwowej i będą mogli liczyć w pierw-
szej kolejności na dofinansowanie w 
przyszłym roku - zapewnia wójt Tomasz 
Kosowski.    (ryt)

Dofinansują 
piece CO
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TABelA KOńCOWA

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

517-625-371

Kontakt:

To pierwszy w historii tak długi 
okres przygotowawczy do nowe-
go sezonu. Piłkarze Przeciszovii 
swoją formę szlifują już od poło-
wy maja. Krótką dwutygodniową 
przerwę będą mieli tylko w dru-
giej połowie czerwca. Od lipca 
znowu powrócą do treningów, by 
swoją formę dodatkowo spraw-
dzić w meczach kontrolnych.

Pierwsza połowa roku dla wielu 
zawodników i trenerów to czas wielkiej 
improwizacji. Nie inaczej było w Prze-
ciszovii. Podczas wielkiej narodowej 
kwarantanny zawodnicy starali się indy-
widualnie trenować i podtrzymać formę 
wypracowaną zimą.

Nasz zespół był nawet gotowy dokoń-
czyć sezon, co przyznał sam trener 
– byliśmy chętni, by rozgrywki dokoń-
czyć, przy podziale ligi na dwie grupy: 
mistrzowską i spadkową, można było 
spokojnie rozegrać pięć meczów i zakoń-
czyć sezon – mówi Łukasz Płonka. 

Ostatecznie Zarząd MZPN zakończył 
28 maja rozgrywki w IV i niższych ligach, 
a tym samym w oświęcimskiej Klasie 
„A”. Dzięki temu Przeciszovia została 
wicemistrzem tych rozgrywek, ale 
pozbawiona możliwości walki o awans 
do Ligi Okręgowej.

Na Podlesiu broni jednak nie składają. 
Po zwiększeniu liczby drużyn w A klasie 

Przeciszovia buduje formę na nowy sezon
do 14 zespołów zapowiada się niezwykle 
ciekawy i emocjonujący sezon.

Co prawda głównym faworytem do 
awansu będzie Górnik Brzeszcze, jed-
nak kilka zespołów może włączyć się 
do walki o promocję do wyższej klasy 
rozgrywkowej w tym i Przeciszovia 
Przeciszów.

Teraz nasza drużynę czeka pięć 
gier kontrolnych. W pierwszej już 4 
lipca zmierzy się z lKS bestwinka. W 
kolejnych meczach rywalizować będzie 
z brzeziną osiek, wilamowiczanką 
wilamowice, Skawą wadowice oraz 
olimpią chocznia.

Bartłomiej B.Kasperczyk

Siedem meczów kontrolnych rozegra 
zespół z Piotrowic przed nowym sezo-
nem 2020/2021. Wiele emocji zapowiada 
się w starciach z ekipami, występującymi 
na co dzień w Klasie Okręgowej, czyli: 
Piastem Bieruń Nowy, Nadwiślaninem 
Gromiec czy LKS Żarki.

Bartłomiej B.Kasperczyk

MeCZe SPARINGOWe
20 czerwca Stal Chełm Śląski – LKS 
Piotrowice

27 czerwca Unia Bieruń Stary – LKS 
Piotrowice

4 lipca Nawiślanin Gromiec – LKS 
Piotrowice

11 lipca Piast Bieruń Nowy – LKS Pio-
trowice

18 lipca LKS Żarki – LKS Piotrowice

25 lipca LKS Piotrowice – Iskra Brze-
zinka

1 sierpnia LKS Piotrowice – Gród Gro-
dzisko

Plany 
sparingowe 
PiotrowicPrzeciszovia Przeciszów zajęła 

drugie, a lKS Piotrowice dzie-
siąte miejsce w rozgrywkach o 
mistrzostwo Klasy A. Wszystko 
za sprawą uchwały nr 3/Z/2020 
Zarządu MZPN z dnia 28 maja 
2020 roku w sprawie zakończe-
nia sezonu 2019/2020 w Mało-
polsce.

Decyzja podjęta przez działaczy 
piłkarskich w Małopolsce jest najmniej 
korzystna dla zawodników Przeciszo-
vii, którzy mieli jeszcze szansę walki 

Sezon zakończony!

1 Hejnał Kęty    11   28   41:13

2 Przeciszovia Przeciszów  11   24   28:11

3 Soła Łęki    11   22   26:13

4 Górnik Brzeszcze   11   22   30:18

5 Strumień Polanka Wielka  11   21   26:17

6 Zgoda Malec    11   18   31:28

7 Sygnał Włosienica   11   13   17:19

8 LKS Bobrek    11   13   25:33

9 Orzeł Witkowice   11   10   23:28

10 LKS Piotrowice   11   8   9:21 

11 Solavia Grojec   11   8   16:40

12 Pogórze Gierałtowice  11   3   11:42

o awans do Klasy Okręgowej. Ten 
ostatecznie padł łupem mistrza jesieni 
Hejnału Kęty. Z ulgą odetchnęły drużyny 
w dolnej części tabeli, bowiem na mocy 
tej uchwały, żadna drużyna nie została 
zdegradowana do niższej ligi.

Utrzymana została też decyzja, o 
zwiększeniu oświęcimskiej A klasy do 
14 zespołów. Tym samym awans z B 
klasy wywalczyły, aż trzy zespoły: LKS 
Bulowice, Puls Broszkowice oraz Zabo-
rzanka Zaborze.

Bartłomiej B.Kasperczyk
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Prawo na co dzień

KRONIKA POLICYJNA

19 czerwca 2020 roku odbyło 
się w sejmie pierwsze czytanie 
rządowego projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo o 
ruchu drogowym oraz niektó-
rych innych ustaw. Co zmieni 
się dla kierowców po uchwale-
niu nowelizacji? Wprowadzi ona 
wiele ułatwień dla kierowców i 
w procedurze rejestracji samo-
chodów.

E-prawo jazdy. Po nowelizacji  • 
ustawy nie będzie obowiązku 
wożenia przy sobie dokumentu 
prawa jazdy i okazywania go 
podczas kontroli drogowej na 
terytorium Polski. Dane i upraw-
nienia kierowcy będą sprawdzane 
przez organ kontrolujący (policja, 
ITD. i inne) w centralnej ewiden-
cji kierowców. Będzie również 
udostępniona aplikacja mobilna 

e-usług dająca możliwość wglądu 
we własne dane., np. dotyczące 
własnego prawa jazdy. Cyfrowa 
wersja prawa jazdy stanie się 
legalnie użytkowanym i honoro-
wanym dokumentem w Polsce. 
Wraz z elektronicznym prawem 
jazdy będziemy mogli sprawdzić 
licznik punktów karnych.

rejestracja pojazdu może być • 
dokonana przez właściciela rów-
nież przez starostę właściwego ze 
względu na miejsce czasowego 
zamieszkania, a nie jak obec-
nie wyłącznie stałego miejsca 
zamieszkania.

możliwość zachowania na wniosek • 
właściciela pojazdu, dotychczaso-
wego numeru rejestracyjnego. 
Dużym ułatwieniem będzie wpro-
wadzenie powiązania czasowej 

rejestracji pojazdu w celu wywozu 
za granicę z wyrejestrowaniem 
pojazdu z „urzędu”.

możliwość załatwienia formal-• 
ności związanych z rejestracją 
nowego pojazdu przez salon 
sprzedaży. Takie rozwiązanie uła-
twi proces rejestracji, zaoszczędzi 
czas nabywcy, a także umożliwi 
mu odbiór już zarejestrowanego 
pojazdu z salonu sprzedaży, w 
przypadku zlecenia wniosku o 
rejestrację przez salon sprzedaży 
drogą elektroniczną.

nowe przepisy umożliwią zwrot • 
zatrzymanego elektronicznie 
przez organ kontroli ruchu dro-
gowego dowodu rejestracyjnego 
(pozwolenia czasowego) przez 
stacje kontroli pojazdów, co wyeli-
minuje konieczność zwracania się 
kierowcy o zwrot dokumentu np. 
do urzędu lub też jednostki orga-
nu, który zatrzymał dokument.

Kiedy zmiany wejdą w Życie? Nowe 
przepisy będą obowiązywać po trzech 
miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku 
Ustaw.

Jan Kajdas

Ułatwienia dla kierowców

28 marca – wszczęto dochodzenie 
o przestępstwo z art. 268a §1 Kodeksu 
karnego dotyczące nieuprawnionej 
zmiany danych informatycznych na 
szkodę mieszkanki gminy Przeciszów. 
Jak ustalono sprawca czynu wszedł w 
nieustalony sposób w posiadanie haseł 
pokrzywdzonej do logowania na konto 
Facebook oraz na konto pocztowe, 
po czym wysyłał z nich informacje do 
innych osób i korzystał z kont jak ich 
właściciel.  Policja apeluje o regularną 
zmianę haseł dostępowych, korzystanie 
z programów antywirusowych i unikanie 
sytuacji, gdzie do różnych kont korzysta 
się z tych samych haseł.

6 kwietnia – w Przeciszowie na ul. 
Podlesie nieustaleni sprawcy dokonali 
uszkodzenia samochodu osobowego na 
szkodę mieszkańca gminy Przeciszów 
w ten sposób, że zajechali mu drogę 
swoim samochodem, po czym jeden z 
nich dokonał rozbicia szyby i wgnieceń 
karoserii przy użyciu niebezpiecznego 
narzędzia. W wyniku podjętych czynno-
ści w toku prowadzonego dochodzenia 
ustalono sprawcę czynu, którym oka-
zał się mieszkaniec gminy Oświęcim. 

Przedstawiono mu zarzut z art. 288 §1 
Kodeksu karnego, a ponadto potwier-
dzono też, iż w tym samym dniu ten 
sam sprawca, z pomocą swojego kolegi, 
mieszkańca gminy Przeciszów, dokonał 
kradzieży z włamaniem do niezamiesz-
kałego domu, własności tego samego 
pokrzywdzonego, usiłując dokonać 
zaboru kół samochodowych i kosiarki. 
Sprawcy odpowiedzą więc przed sądem 
za uszkodzenie mienia oraz kradzież z 
włamaniem.

W okresie od marca do czerwca 
2020 roku w Komisariacie Policji w 
Zatorze wszczęto kolejne cztery kolejne 
postępowania przygotowawcze, doty-
czące nie wywiązywania się z obowiąz-
ku łożenia na utrzymanie dzieci. Policja 
ponownie przypomina, iż każdorazowo 
sprawdzane są okoliczności spraw 
związanych ze zobowiązaniami alimen-
tacyjnymi i w przypadku potwierdzenia 
świadomego i celowego unikania ich pła-
cenia, sprawa kierowana jest do sądu.

6 maja – wszczęto dochodzenie w 
sprawie oszustwa na szkodę mieszkań-
ca gminy Przeciszów, który za pośred-
nictwem portalu OLX dokonał zakupu 

plecaka za kwotę 440 zł i pomimo zapła-
ty nie otrzymał zakupionego towaru.

21 maja – nieustalony sprawca, 
pod pozorem rzekomego sprawdzania 
instalacji internetowej został wpuszczo-
ny do domu przez mieszkankę gminy 
Przeciszów, po czym wykorzystując 
jej nieuwagę dokonał kradzieży na jej 
szkodę pieniędzy i biżuterii. W sprawie 
wszczęto dochodzenie, trwają czynno-
ści mające na celu ustalenie sprawcy 
przestępstwa. Policja przypomina, by 
zachować czujność w tego typu sytu-
acjach i unikać kontaktów z osobami, 
których nie znamy i które oferują nam 
bez wcześniejszej zapowiedzi różnego 
rodzaju usługi, domagając się przy tym 
wejścia do domu bądź mieszkania. 
Zwracajmy uwagę na osoby obce, które 
przemieszczają się bez celu w rejonie 
domów, posesji i pamiętajmy, że jeśli 
cokolwiek wzbudzi nasze podejrzenia, 
mamy prawo zareagować, zgłaszając 
interwencję policji.

UWAGA od dnia 1 lipca obecnie funk-
cjonujący numer telefonu do Komisariatu 
Policji w Zatorze, tj.: 0-33-8410-997 nie 
będzie aktywny. Nowy numer telefonu, 
który obecnie już jest dostępny do kon-
taktu to: 0-47-8326-570 (z telefonów 
komórkowych bez cyfry 0).

KomPol
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ODESZLI OD NAS...
marzec

1. Józef Fuczek 93 lata   Przeciszów

2. Stanisław Kowalczyk 73 lata  Przeciszów

3. Melania Wesołowska 89 lat  Piotrowice

4. Kazimierz Kuzia 81 lat   Piotrowice

5. Lucjan Bębenek 77 lat   Las

kwiecień

1. Stanisław Płonka 79 lat   Przeciszów

2. Anna Malinkiewicz 83 lata   Las

3. Momot Władysław  80 lat   Przeciszów

maj

1. Julian Bisaga 87 lat    Las

2. Kazimiera  Gaudyn 80 lat   Przeciszów

3. Franciszek Gagracz 80 lat   Piotrowice

4. Oleksy Stanisław 83 lata   Przeciszów

5. Damian Mika 35 lat   Przeciszów

6. Stanisława Zimnal 91 lat   Piotrowice

7. Ignacy Kajdas 85 lat   Przeciszów

czerwiec

1. Irena Hałatek 91 lat   Piotrowice

2. Janina Tokarz 85 lat   Las

3. Krzysztof Momot 58 lat   Przeciszów

4. Stefania Sanak 88 lat   Przeciszów

5. Władysław Tobiczyk 70 lat   Piotrowice

6. Aleksander Sanak 80 lat   Przeciszów

7. Stanisław Miętka 86 lat   Piotrowice

8. Czesław Szklarski 79 lat   Przeciszów

Lipiec

1. Rozalia Krawczyk 83 lata   Piotrowice

W RAMACH TARCZy ANTyKRyZySOWeJ GMINy I POWIATy OTRZyMAŁy DOSTęP DO RZąDOWe-
GO PROGRAMU WSPARCIA INWeSTyCJI – FUNDUSZU INWeSTyCJI SAMORZąDOWyCH. WARTOść 
WSPARCIA DlA GMINy PRZeCISZóW WyNIeSIe 2 MlN 487.600 ZŁ.
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