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gmIny PRZECISZóW

numer

cena: 2,50 zł

ISSn 1895-7498 kWaRtaLnIk

Przeciszów Piotrowice Las

W numerze m.in.: Nadzieja, działanie i chwała - 
wywiad z Wojciechem Macą, 
prezesem LKS Przeciszovia 
Przeciszów

Obrazy malowane ogniem Arcydzieła z szydełka
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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

- W poniedziałek nastąpił odbiór pierw-
szego etapu inwestycji, realizowanej 
przez powiat oświęcimski przy naszym 
współudziale. To bardzo ważne zadanie 
drogowe, ponieważ obejmuje swym 
zasięgiem długi i strategiczny odcinek, 
złożony z ulic Leśnej i Podlesie. Oddany 
fragment prowadzi od granicy naszej 
gminy z Dworami Drugimi aż do mostu 
na kanale Wisły. Obecnie trwają prace 
na odcinku od kanału do skrzyżowania 
ulicy Podlesie z Sosnową. Cały ten 
odcinek wykonano z nową podbudową 
i założono stabilizację. Pierwsze dwa 
tygodnie września spowodowały nieco 
kłopotów, ponieważ zmieniły się trasy 
jazdy busów, konieczne były objazdy, a 
młodzież musiała dojechać na czas do 
szkół średnich głównie w Oświęcimiu. 
Jednak myślę, że rodzice z wyrozumiało-
ścią podeszli do tego problemu. Wyszli-
śmy naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców i dwa kursy przejeżdżają tamtędy, 
i aby to umożliwić wykonawca wchodzi 
na plac budowy z pewnym opóźnieniem. 
Chciałem także podkreślić, iż jest to naj-
większa inwestycja drogowa, prowadzo-
na na terenie naszej gminy przez powiat 
oświęcimski przy bardzo dużym udziale 
środków z budżetu gminy. Przypomnę, 
że chodzi tu o niespełna 4 mln zł, które 
wydamy w przeciągu dwóch lat - tłuma-
czył wójt Tomasz Kosowski.

Formalny odbiór końcowy robót 
budowlanych zakończonego pierwsze-
go etapu tej inwestycji drogowej odbył 
się przy udziale naszego wójta Toma-
sza Kosowskiego, wicestarosty Pawła 
Kobielusza, członka Zarządu Powiatu 
w Oświęcimiu Jerzego Mieszczaka oraz 
przedstawicieli wykonawców. Ten liczą-
cy 1,2 km odcinek wzbogacił się m.in. 
o nową nawierzchnię i chodnik. Finisz 
przebudowy całego 5-kilometrowego 
traktu – od granicy z Dworami Drugimi 
w gminie wiejskiej Oświęcim, aż do 
skrzyżowania z DK 44 (obok Urzędu 
Gminy w Przeciszowie) - zaplanowano 
w październiku przyszłego roku. Ten 
pierwszy, zakończony już etap robót 

kosztował ponad 4 mln zł brutto, przy 
czym całość zadania pochłonie ponad 
14 mln zł.

- Ta droga jest niezmiernie waż-
na nie tylko dla mieszkańców gminy 
Przeciszów, ale także w kontekście 
rozbudowy Rodzinnego Parku Rozrywki 
Energylandia, docelowo stając się alter-
natywą dla DK 44. Zmodernizowaną 
drogą powiatową będzie można doje-
chać do Drogi Współpracy Regionalnej 
w stronę Chełmka i dalej do autostrady 
A4 – powiedział wicestarosta Paweł 
Kobielusz, dodając że ta ważna i długo 
oczekiwana inwestycja jest finansowana 
z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 
budżetów powiatu oświęcimskiego i 
gminy Przeciszów.

Dla wójta Tomasza Kosowskiego ta 
inwestycja drogowa jest również bardzo 
ważna, także gdy bierze on pod uwagę 
część traktu leżącą już poza granicami 
naszej gminy.

- Możemy mówić o sporej akceptacji 
mieszkańców naszej gminy, jeśli chodzi 
o tę inwestycję. Twierdzą oni na spotka-
niach wiejskich, iż jest ona potrzebna i 
ja się z tym oczywiście zgadzam. Jed-
nak zastanawiam się, co nastąpi dalej, 
po zakończeniu tego zadania? Droga 
będzie piękna, ale połączenie przez 

Dwory Drugie z Oświęcimiem już nie. 
Będę namawiał wójta gminy Oświęcim 
do tego, aby dokończyć przebudowę 
tej drogi, bo myślę, że warto, ponieważ 
jest to ważna alternatywa dla drogi 
krajowej nr 44 – podkreślił wójt gminy 
Przeciszów.

Jednak już teraz, gdy zadanie wciąż 
jeszcze trwa, pojawił się pewien man-
kament, który nie uwzględniono w pro-
jekcie przebudowy drogi powiatowej w 
Przeciszowie.

- Niestety brakuje doświetlenia, lamp, 
punktów, które po zapadnięciu zmroku 
oświetliłyby fragmenty tej gruntownie 
wyremontowanej drogi. Projekt nie zało-
żył oświetlenia mostu na ulicy Leśnej w 
rejonie kanału na Wiśle, czy też ciągu 
pieszo-rowerowego pomiędzy ulicą 
Przyrębską a szkołą, to odcinek ok. 700 
m. Myślę, że należy jak najszybciej, ale 
po zakończeniu inwestycji, opracować 
projekt i koniecznie wykonać to oświetle-
nie. Droga piękna i mająca gwarantować 
bezpieczeństwo dzieciom, mieszkańcom 
musi posiadać odpowiednie oświetlenie 
na całej długości. Wystąpię do starostwa 
w tej sprawie, a gmina ze swej strony 
oczywiście zadeklaruje udział finansowy 
- zaakcentował wójt Tomasz Kosowski.

Ta inwestycja drogowa została podzie-
lona na trzy etapy:

odcinek nr I – droga powiatowa nr • 
1895K od granicy z gminą Oświę-
cim do mostu na kanale Wisły,

odcinek nr II – droga powiatowa nr • 
1895K od mostu na kanale Wisły 
do stadionu LKS Przeciszovia,

odcinek nr III – droga powiatowa • 
nr 1895K od stadionu LKS Przeci-
szovia do drogi krajowej nr 44.

Zakres robót budowlanych dla pierw-
szego odcinka drogi powiatowej objął 
m.in.: budowę lewostronnego chodnika 
przy ul. Leśnej na odcinku od skrzy-
żowania z drogą gminną ul. Dąbki do 
skrzyżowania z ul. Mostową o szerokości 
2 m, z kostki brukowej, budowę sieci 
kanalizacji deszczowej, przebudowę 
jezdni o szerokości od 5,5 m do 6,0 m 
wraz z poboczem na szerokości 1 m, 
przebudowę zjazdów, zatok autobuso-
wych, remont sieci wodociągowej oraz 
wykonanie oznakowania poziomego i 
pionowego pasa jezdni.

Ryszard Tabaka

Droga zmienia oblicze
Na terenie gminy Przeciszów trwa jedna z największych inwe-

stycji drogowych ostatnich lat, czyli gruntowna przebudowa 
drogi powiatowej nr 1895K na odcinku o długości 5 km. Na ten 
temat szeroko i cyklicznie piszemy na łamach naszego kwar-
talnika. Właśnie 14 września oficjalnie zakończono i oddano do 
użytku pierwszy z trzech etapów realizowanego, dwuletniego i 
finansowanego z trzech źródeł zadania.

Droga powiatowa po remoncie prezen-
tuje się znakomicie. (fot. RL).
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Bieżące informacje na temat zacho-
rowań i kwarantanny na naszym terenie 
możemy znaleźć w mediach społecz-
nościach, gdzie oficjalne statystyki 
publikuje Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Oświęcimiu. 

Ważnym zagadnieniem dla włodarza 
naszej gminy, co jest naturalne, było 
pytanie o skutki ekonomiczne pandemii 
i decyzji o lockdown-ie naszego kraju.

- Ważne było to, czy największy inwe-
stor i zakład pracy znajdujący się w 
pobliżu, czyli Rodzinny Park Rozrywki 
Energylandia oraz całe otoczenie tury-
styczne parku będą mogły w tym roku 
podjąć działalność. Od tego było zależne 
nasze funkcjonowanie i inwestycje. Rada 
Gminy Przeciszów podjęła uchwałę, 
dzięki której firmy skupione wokół sek-
tora turystyki były zwolnione przez trzy 
miesiące, czyli do czerwca, z podatku od 
nieruchomości. To był krok władz gminy 
w stronę ulżenia tym wszystkim, którzy 
mogli odczuć bolesne skutki lockdown-u. 
Obecnie widzimy, że obłożenie miejsc 
noclegowo-wypoczynkowych było już 
większe w wakacje, a w weekendy jest 
całkowite. Myślę, że miejsca pracy zosta-
ły zachowane, a firmy raczej przetrwały 
ten trudny czas; park rozrywki działa. Z 
uwagi na to wszystko nieco spokojniej 
podchodzimy do problemu paraliżu spo-
wodowanego pandemią. Ponadto mieli-
śmy spore obawy, dotyczące lockdaw-
n-u, a właściwie jego przedłużania się w 
czasie. Nie wiedzieliśmy, jak negatywny 
wpływ może on wywrzeć na podatek PIT 

lub od nieruchomości, co w konsekwen-
cji mogłoby zaburzyć naszą równowagę 
budżetową. Oczywiście mamy deficyt, 
który jest nieunikniony, co wykazało 
wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 
2020 roku. Jednak, co należy podkreślić 
– nie ma tragedii, a nasze finanse są 
pod kontrolą. Pewnym wyzwaniem dla 
budżetu gminy Przeciszów są sprawy 
związane z oświatą. Doszły nam we 
wrześniu podwyżki płac dla nauczycieli 
oraz inne zobowiązania, a to nie będzie 
dla nas łatwe. Oczywiście subwencja 
oświatowa nie zapewniła pokrycia pod-
wyżek i mamy wstępne wyliczenia, jeśli 
chodzi o szkoły i przedszkola. Okazuje 
się, że gmina musi dołożyć z własnego 
budżetu do oświaty ok. milion złotych. Tę 
sumę musimy zabezpieczyć w budżecie, 
choć środki te w ogóle nie były brane 
pod uwagę podczas jego tegorocznej 
konstrukcji. Będzie trudno spiąć nasz 
budżet. Apelowałem do organizacji i 
stowarzyszeń, straży pożarnej, LKS-
ów, aby ostrożnie prowadzić wydatki, 
bo mogą być problemy. Mój apel został 
dobrze odebrany i przyjęty. Sołtysi 
zaaprobowali oszczędności i przystąpili 
w sołectwach do oszczędzania energii 
elektrycznej, poprzez wyłączenia lamp 
przy drogach. Pojawiły się dzięki temu 
całkiem realne oszczędności. Po tym 
okresie wracamy do normalnego syste-
mu oświetlenia, tak jak to jest tradycyjnie 
realizowane w jesieni – zauważa wójt 
Tomasz Kosowski.

Urząd Gminy w Przeciszowie nadal 
pracuje wg zasad przyjętych zgodnie 
z nakazami sanitarno-epidemiologicz-
nymi. Petenci mają możliwość kontak-
towania się z urzędnikami telefonicznie 

lub poprzez pocztę elektroniczną, aby 
umówić się na spotkanie w celu realiza-
cji spraw. Tuż przy wejściu znajduje się 
domofon, który można wykorzystać do 
kontaktu z pracownikiem inspektoratu, 
który zejdzie do petenta, aby osobiście 
dokonać koniecznych ustaleń i podjąć 
wiążące decyzje. 

- Myślę, że urząd funkcjonuje spraw-
nie, a mieszkańcy nie odchodzą z przy-
słowiowym „kwitkiem”. Ten szczególny 
sposób naszej działalności daje pewną 
ochronę nie tylko urzędnikom, ale rów-
nież petentom, którzy nas odwiedzają 
– komentuje wójt gminy Przeciszów.

Pandemia koronawirusa skutecznie 
sparaliżowała zaplanowane i cykliczne 
imprezy, które miały się odbyć w naszej 
gminie z licznym udziałem publiczno-
ści.

- Jeśli chodzi o imprezy, mieliśmy 
pewien dylemat, co zrobić z dożynkami? 
Wraz z kolegami wójtami okolicznych 
gmin zastanawialiśmy się, jaką decyzję 
podjąć, ponieważ Święto Chleba ma 
swoją nieprzerwaną tradycję. Myślę, że 
decyzja świętowania wyłącznie podczas 
dwóch mszy świętych, bez osobnej 
imprezy, była słuszna. Nie mieliśmy 
w tym roku gospodarzy dożynek oraz 
imprez towarzyszących. Podjęto także 
decyzję o rezygnacji z organizacji Święta 
Gminy Przeciszów, rajdu rowerowego, 
Konkursu Modeli Kartonowych o Puchar 
Wójta Gminy Przeciszów. Musimy 
zachować pewien reżim i zasady bez-
pieczeństwa, aby móc spełnić wszelkie 
wymogi bezpieczeństwa. Zaplanowany 

Nadal w uścisku pandemii
Niemal od początku roku 

przeżywamy wielowymia-
rowe skutki pandemii korow-
nawirusa. Nadal nie ma sku-
tecznego lekarstwa, wciąż 
dowiadujemy się o nowych i to 
coraz liczniejszych w naszym 
kraju i powiecie zachoro -
wanych na COVID-19 oraz 
kolejnych osobach poddanych 
izolacji, a także zgonach. Ta 
nienormalna sytuacja stała 
się naszym dniem powsze-
dnim, na który składają się 
maseczki, odkażanie, dystans 
społeczny. Godzimy się na to 
wszystko, bo chcemy unik-
nąć choroby i mamy nadzieję 
na przetrwanie i powrót do 
normalności sprzed zarazy. 
A jak wygląda życie w naszej 
gminie?

Radni gminni podczas sesji zachowują nakazy sanitarno-epidemiologiczne.
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przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 
Przeciszowie koncert zespołu rocko-
wego również został przeniesiony na 
przyszły rok. Mam nadzieję, że już w 
roku 2021 będziemy mogli się spotykać z 
mieszkańcami, tak jak dawniej – zauwa-
ża wójt Tomasz Kosowski.

Zasady związane z ograniczeniami w 
funkcjonowaniu szkół gminnych także 
odbiły swoje piętno, choć od września 
uczniowie już uczęszczają do naszych 
placówek. Izolacja póki co nie wyzna-
czyła im nauczania zdalnego, co jednak 
może nastąpić, jeśli pojawią się przypad-
ki zachorowań.

- Dyrektorzy wraz z nastaniem pierw-
szego września przygotowali szkoły na 
przyjęcie uczniów. Zastosowano odpo-
wiednie procedury związane z wejściem 
do szkoły, czy przemieszczaniem się 
uczniów w budynku. Dyrektorzy wyszli 
naprzeciw oczekiwaniom rodziców i 
inspekcji sanitarnej i zastosowano wszel-
kie środki ostrożności. Przedszkola były 

wcześniej otwarte. Nie mieliśmy żadnych 
problemów. Słyszymy od rodziców, że 
nie ma pluszowych zabawek, dywanów, 
ale prosimy o pewną wyrozumiałość dla 
wymogów inspekcji sanitarnej i zdrowe-
go rozsądku. Cały czas monitorujemy 
sytuację. Wiem, że jest pewien wzrost 
zachorowań, jeżeli chodzi o dzieci w 
przedszkolach, szkołach, ale to są 
przeziębienia. Jeśli uczeń zachoruje na 
COVID-19 wówczas będą wprowadzo-
ne procedury adekwatnie do stopnia 
zagrożenia. Oczywiście nie wchodzi w 
rachubę wyłączanie całych szkół z pracy 
stacjonarnej, ale poszczególnych klas, 
tam gdzie znajdował się zakażony uczeń 
lub nauczyciel. Uczniowie pozostają w 
jednej klasie, nie chodzą po szkole za 
wyjątkiem oczywiście przerw, czy lekcji 
wychowania fizycznego. Jest zapewnio-
na dezynfekcja sprzętu, wietrzenie sal 
lekcyjnych oraz inne konieczne zabiegi 
sanitarno-epidemiologiczne – zapewnia 
wójt gminy Przeciszów.

Minęły miesiące od wprowadzenia 
lockdown-u, którego restrykcje w dużej 
mierze zniesiono, gdyż to doprowa-

dziłoby do ruiny gospodarki państw. 
Jednak działalność podstawowej opieki 
medycznej nadal stawia bariery pomię-
dzy lekarzem i pacjentem.

- To co mnie niepokoi, to sprawa 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie, a 
właściwie nadal nagminnie stosowanych 
teleporad, które nie mogą zastąpić nor-
malnej wizyty pacjenta u lekarza, albo 
lekarza u pacjenta w domu. Ta praktyka 
na odległość oczywiście występuje w 
całym kraju, ale myślę, że można ją 
nieco ograniczyć. Po powrocie dyrektora 
z urlopu porozmawiam z nim i będę go 
namawiał do tego, aby chociaż w jakimś 
zakresie uruchomić tradycyjne wizyty. 
Zabezpieczamy się przed koronawiru-
sem, jesteśmy świadomi konsekwencji 
zakażenia, ale jednocześnie potrzebu-
jemy bezpośredniego kontaktu lekarza 
z pacjentem, aby móc prawidłowo dia-
gnozować i pomagać chorym. Sądzę, 
że lekarze również zdają sobie z tego 
sprawę, jak bardzo jest to potrzebne – 
przekonuje wójt Tomasz Kosowski.

Ryszard Tabaka

Nasza gmina została włączo-
na, podobnie jak wiele innych 
samorządów, do wsparcia finan-
sowego w ramach Rządowe -
go Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Suma pomocy wyniosła 
2 mln 487.600 zł. Pieniądze już 
z końcem sierpnia znalazły się 
w naszym budżecie. Są one 
niezbędne, tym bardziej, że 
potrzeby można mnożyć. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, iż kwo-
ta ta jest najwyższą spośród 
wszystkich przyznanych sum dla 
gmin wiejskich z terenu powiatu 
oświęcimskiego.

- Te pieniądze mogą być przeznaczone 
na wydatki majątkowe i to jest właści-
wie jedyny wymóg. To są spore środki 
zasilające nasz budżet. Nie ma jasnych 
wytycznych, co do tego, jak je wykorzy-
stać. Na pewno nie można refinansować 
pewnych zadań, które wcześniej wyko-
nano. Dane mówią twardo, że wpływy do 
budżetu będą mniejsze i być może z tych 

właśnie środków zabezpieczymy wydatki 
majątkowe, związane z przebudową ulic 
Podlesie i Leśną - tłumaczy wójt Tomasz 
Kosowski.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych to środki przeznaczone na dotacje 
dla gmin, powiatów i miast, w wysokości 
od pół mln zł do aż ponad 93 mln. Łącz-
nie w skali całego kraju to aż 6 miliardów 
złotych. W sytuacji, gdy wiele gmin i 
powiatów boryka się z trudnościami 
finansowymi, dostęp do wielkiego rzą-
dowego programu wsparcia inwestycji 
to tarcza dla samorządów.

Ponad 2,6 mld złotych z funduszu trafi 
do gmin wiejskich i miejsko‑wiejskich. To 
droga zrównoważonego rozwoju, który w 
równym stopniu wspiera zarówno duże 
miasta, jak i najmniejsze miejscowo-
ści. Kwoty dotacji dla poszczególnych 
samorządów będą wynikały z relacji 
wydatków majątkowych i zamożności 
gmin i powiatów.

Źródłem finansowania projektu jest 
Fundusz COVID-19, a wsparcie nie 
wymaga zwrotu.

Nasza gmina widzi kolejną szansę na 
otrzymanie pomocy w ramach Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
bowiem do podziału jest dodatkowe 6 
mld zł, które rozdysponuje Prezes Rady 
Ministrów na konkretne inwestycje, 
zaproponowane przez samorządy. Ma 
to nastąpić już niebawem.

- W tym przypadku mogą kwalifikować 
się inwestycje powyżej 400 tys. zł oraz 
kontynuacje prowadzonych zadań. Nie 
mamy informacji, czym będzie się kiero-
wał premier podczas udzielania dotacji. 
Wnioski składamy poprzez wojewodę i 
na tym etapie nie są one weryfikowa-
ne. Postanowiłem złożyć trzy wnioski. 
Dwa z nich dotyczą wymiany odcinków 
sieci wodociągowych. Jeden to oczy-
wiście Podlesie, a drugi obejmie ulice 
Krakowską i Szkolną. Trzeci wniosek 
to nasz udział własny w finansowaniu 
przebudowy drogi powiatowej ulic Pod-
lesie i Leśna - argumentuje wójt gminy 
Przeciszów.

Ryszard Tabaka

Pomoc rządowa dla gminy

Małymi krokami zbliża się ważne 
święto dla każdego Polaka - Narodo-
we Święto Niepodległości. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Przeciszowie 
pragnie zachęcić dzieci i młodzież 
szkół z terenu Doliny Karpia oraz 
gminy Oświęcim do udziału w tym 

wydarzeniu. Jego ważną odsłoną 
będzie I Konkurs Pieśni Patriotycz-
nej, który odbędzie się on-line!

Czekamy na Wasze wykonania pieśni, 
nagrane w formacie audio i przesłane 
on-line do 28 października. Wręczenie 
nagród i statuetek odbędzie się w przed-

dzień Święta Niepodległości, czyli 10 
listopada 2020 roku w Domu Kultury w 
Przeciszowie o godzinie 18:00. Szcze-
góły dotyczące tego wydarzenia można 
znaleźć na plakacie, opublikowanym na 
naszych łamach.

Patronat Honorowy objął Tomasz 
Kosowski, wójt gminy Przeciszów oraz 
Łukasz Smółka, wicemarszałek woje-
wództwa małopolskiego. n

Pieśń patriotyczna on-line
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Wywiad z Wojciechem Macą, prezesem LKS Przeciszovia Przeciszów

Nadzieja, działanie i chwała

- Jak to się stało, że został Pan 
prezesem klubu. Czy rzeczywi-
ście w fatalnej kondycji był nasz 
LKS i należało go zreformować 
od podstaw, zmieniając cały 
zarząd?

Od kilku lat, gdy klub stracił strate-
gicznego sponsora, czyli firmę Radko, 
co miało miejsce w roku 2012,a byliśmy 
wówczas w IV lidze, zespół opuścili 
najlepsi zawodnicy. Drużyna seniorów 
opierała się na młodych piłkarzach, 
pochodzących stąd, czyli z naszej gminy. 
Jak wiadomo nie było środków finanso-
wych, aby utrzymać najlepszych, świet-
nie grających zawodników. Wówczas 
mecze przegrywaliśmy i spadliśmy do 
okręgówki, a następnie do A Klasy, gdzie 
utrzymaliśmy się przez ostatnie lata. W 
tym czasie byłem kierownikiem druży-
ny, członkiem zarządu klubu i często 
bywałem na meczach. Zauważyłem, że 
coraz mniej osób angażuje się w pracę 
klubu, choć na stałych bywalców zawsze 
mogliśmy liczyć. W tym okresie pojawiły 
się pogłoski, że ówczesny prezes klubu 
Zbigniew Gil chce zrezygnować ze swej 
funkcji. Mój kolega, który obecnie jest w 
zarządzie wiceprezesem Łukasz Hutny 
zadzwonił do mnie i powiedział - Zobacz 
Wojtek, jak to wszystko wygląda, szkoda 
byłoby naszych chłopaków, może byśmy 
coś podziałali. To był maj, może czerwiec 
2019 roku. Wszyscy, którzy byli aktywni, 
i którym zależało na klubie zebrali się, 
a byli to członkowie obecnego zarządu 
LKS-u. Wśród nas znaleźli się prócz 
mnie: Łukasz Hutny, obecny wiceprezes, 
Dawid Świerguła, który został skarb-
nikiem, Łukasz Lasek, sekretarz oraz 
Andrzej Kozłowski, Łukasz Szafraniec, 
Mateusz Płonka. Było to grono osób, 
które chciały utrzymać klub, zmienić 
jego wizerunek i powrócić do tego, co 
było kiedyś, zaktywizować społeczność 
gminy, aby uczęszczała na mecze, tak 
jak wówczas, gdy klub znajdował się w IV 
Lidze. Wtedy bardzo dużo kibiców cho-
dziło na mecze i interesowało się piłką 
nożną w Przeciszowie. Do tego właśnie 
chcemy dążyć. A więc zebraliśmy się, 
przegadaliśmy wszystkie sprawy, uzgod-
niliśmy jak to ma wyglądać, kto ma się 
czym zająć. Na mnie padło, że skoro 
jestem w zarządzie, to mam doświad-
czenie i pojęcie, a więc miałem zostać 
prezesem i tak też się stało. Sprawę 
przemyślałem i się zgodziłem.

- Jak się do tego wszystkiego 
odniósł stary zarząd klubu, który 
przecież podczas tych ustaleń 
jeszcze funkcjonował?

Podczas rozmów ze starym zarządem, 
to właściwie jedynie prezes Zbyszek 
Gil był zainteresowany tym wszystkim, 
co przedstawialiśmy. Inne osoby raczej 
obojętnie podchodziły do naszej ini-
cjatywy. Ówczesny prezes na nasza 
propozycję kontynuowania swojej funkcji 
powiedział, że prezesem na pewno nie 
będzie, ewentualnie mógłby zostać w 
zarządzie, ale wolałby nie. Mam wra-
żenie, że członkowie poprzedniego 
zarządu byli nawet zadowoleni z takiego 
obrotu sprawy, bo sądzili, że coś dobre-
go się zacznie dziać. Jak widać do tej 
pory zależy im na naszym klubie. Nadal 
możemy liczyć na pomoc, którą otrzyma-
liśmy i nadal otrzymujemy od Zbyszka 
Gila, jak i Andrzeja Stokłosy. Nie było 
żadnych tarć pomiędzy nami a starym 
zarządem. Wszystko odbyło się w dobrej 
atmosferze i ze zrozumieniem.

- Wobec tego możemy mówić, 
iż nastąpiło przejecie klubu pod 
nowy zarząd bez nieprzewidzia-
nych komplikacji?

Tak właśnie. Na początku baliśmy się 
jak to będzie. Nie wiedzieliśmy, gdzie 
dzwonić, z kim rozmawiać. Jednak były 
prezes bez problemu nam wytłumaczył i 
pomógł, z resztą do tej pory nam poma-
ga w niektórych jeszcze sprawach, za co 
jesteśmy mu bardzo wdzięczni.

- Jesteśmy w czerwcu 2019 
roku, czyli po przeprowadzonej 
rewolucji i pojawieniu się nowe-
go, młodego nie tylko duchem 
zarządu. Jakie decyzje wówczas 
zapadły, jak naświetlono przy-
szły kierunek działań Ludowego 
Klubu Sportowego Przeciszovia 
Przeciszów?

Muszę powiedzieć, że już wcześniej 
planowaliśmy pewne posunięcia, bo 
wiedzieliśmy, że nie będzie sprzeciwu 
i dlatego już byliśmy po rozmowach 
z zawodnikami, którzy gdzieś grali w 
pobliskich klubach, a pochodzą z gminy. 
Naszym zamiarem było ich ściągniecie 
po to, aby jak najwięcej grało w Prze-
ciszovii mieszkańców gminy. Taki był 
pomysł.

- Rozumiem, a czy zarząd ma 
również pomysł na ściągnięcie 

dobrych zawodników z innych 
klubów, którzy nie pochodzą z 
gminy Przeciszów?

Jest kilku chłopaków, którzy wcześniej 
już grali i chcieli zostać i nam pomóc, 
ale powiem szczerze, że zawodnicy 
tutaj grający są bardzo dobrzy, przecież 
otarli się o IV Ligę, więc na razie, póki 
co nie zamierzamy dokonywać transferu 
obcych zawodników, pochodzących z 
innych klubów. Nie widzimy takiej potrze-
by ani konieczności.

- Wobec tego proszę opowie-
dzieć o wizji funkcjonowania 
klubu z nowym zarządem? Rozu-
miem, że nowi członkowie mają 
swój pomysł na działalność klu-
bu, który odrodzi Przeciszovię i 
skieruje ją na nowe tory.

Naszym pragnieniem jest odbudowa 

Wojciech Maca – prezes zarządu 
LKS Przeciszovia w Przeciszowie. 
Ma 28 lat, pochodzi z naszej gminy. 
Pracuje w lokalnej firmie AirNet, 
zajmującej się sieciami teleinforma-
tycznymi. Od najmłodszych lat zwią-
zany z klubem w Przeciszowie jako 
zawodnik, który przeszedł wszystkie 
szczeble drużynowe, członek zarzą-
du klubu w latach 2012-2020 oraz 
kierownik seniorów. Końcem wrze-
śnia tego roku zmienił stan cywilny 
i został szczęśliwym mężem. Jego 
głównym zainteresowaniem jest 
sport, szczególnie piłka nożna, a w 
wolnym czasie wędkarstwo.
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tego wszystkiego co było. Klub, jego 
infrastruktura są bardzo dobre i trzeba 
to tylko wykorzystać. Oczywiście nie 
mówię tylko o seniorach, ale również, 
a może przede wszystkim o najmłod-
szych. Niestety dzieci garnących się 
do piłki nożnej nie ma dużo. Chcieliśmy 
nawiązać współpracę z akademią Łuka-
sza Płonki w taki sposób, aby młodzi 
zawodnicy po ukończeniu ostatniego 
szczebla rozwoju w Akademii Piłkarskiej 
Przeciszów mogli w sposób naturalny 
przechodzić do naszego klubu, aby go 
zasilać. Wówczas moglibyśmy otrzy-
mywać młodych, zdolnych zawodników, 
którzy niestety do tej pory rozchodzili się 
po okolicznych klubach, ale nie trafiali do 
nas. To są plany dalekosiężne. Do nie-
dawna dzieci było mało, ale teraz coraz 
więcej ich przychodzi ze szkółki i trenuje 
właśnie u nas. Jeśli zdolny zawodnik 
zostanie w naszym klubie, wówczas 
przejdzie wszystkie szczeble rozwoju 
piłkarskiego, co będzie z korzyścią dla 
wszystkich.

- Taki jest pomysł na przy-
szłość. A co udało się zrobić na 
tę chwilę, po roku działalności 
klubu pod kierunkiem nowego 
zarządu?

Mamy dwie drużyny młodzieżowe, 
czyli młodzików i juniorów. Co wcale nie 
znaczy, że jeśli ktoś do nas przyjdzie i 
będzie się kwalifikował do zajęć w innej 
grupie wiekowej, to odejdzie z niczym. 
Ustaliliśmy z LKS-em w Piotrowicach, że 
jeśli ktoś znajdzie się u nas z zamiarem 
gry w trampkarzach, to właśnie tam 
będzie mógł znaleźć dla siebie miejsce. 
Ten pomysł obowiązuje w obie strony. 
A tak poza tym, to mecze się odbywają, 
a kibiców jest coraz więcej. W rundzie, 
która została przerwana pandemią, szło 
nam bardzo bobrze. W tabeli zajęliśmy 
wysokie drugie miejsce, a mieliśmy 
smaki na więcej. Obecnie treningi 
przeprowadzamy w rygorze nakazów 
sanitarnych. Jak na razie wszystko idzie 
w dobrym kierunku i mecze odbywają się 
normalnie, a my jesteśmy po pierwszych 
trzech kolejkach. Jak do tej pory za nami 
są trzy zwycięstwa i zobaczymy, co czas 
przyniesie.

- Dla drużyny seniorów najważ-
niejszą sprawą jest dobry trener. 
Wiemy, że poprzedni szkolenio-
wiec odszedł, a jego miejsce 
zajął nowy, który w opinii wielu 
się sprawdza. Proszę powie -
dzieć jak Pan ocenia jego pracę 
jako prezes klubu?

Krzysztof Barcik był trenerem i niestety 
w naszej ocenie nie miał pomysłu na dru-
żynę, nie miał wizji na przyszłość, a jej 
wyniki mówiły same za siebie. Odszedł 

jeszcze w trakcie przejmowania klubu 
przez nowy zarząd. Było to na zakończe-
nie rozgrywek, czyli w sezonie jesiennym 
2018/2019. W efekcie dogadaliśmy się z 
Łukaszem Płonką, który trenuje zawod-
ników Akademii Sportu Przeciszów. On 
był także przed laty trenerem w Przeci-
szovii, a chłopcy z zarządu doskonale go 
znają, bo ich trenował. Jest on podobnie 
jak my zdeterminowany do tego, aby coś 
dobrego zrobić w sporcie i zaktywizo-
wać naszą społeczność. Bez problemu 
zgodził się przyjąć naszą propozycję i 
został trenerem. Jako zarząd jesteśmy 
bardzo zadowoleni z jego pracy, a wyniki 
tylko potwierdzają jego znakomitą pracę. 
Poprzednia runda, to przecież drugie 
miejsce! Teraz pierwsze trzy mecze rów-
nież wygrane, a to oznacza, że  trener 
ma pomysł na naszą drużynę. Będziemy 
się cieszyć kolejnymi zwycięstwami pod 
jego wodzą.

- Jeśli chodzi o sponsora stra-
tegicznego lub innego równie 
ważnego dla klubu, czy jest taki, 
a może będzie?

Na chwilę obecną nie mamy spon-
sora tytularnego, generalnego, który 
będzie wykładał najwyższe kwoty na 
nasze utrzymanie. Opieramy się przede 
wszystkim na budżecie zasilanym przez 
naszą gminę. Tym niemniej odwiedzamy 
lokalne firmy i prosimy o pomoc. Kilka 
osób znalazło się takich, że przekazało 
pieniądze, lub zaoferowało inny spo-
sób wsparcia. Taką firmą jest Ośrodek 
Rekreacyjno-Wypoczynkowy Karpik z 
Graboszyc, który wsparł nas większą 
kwotą, mając na uwadze rozwój mło-
dzieży. Muszę w tym miejscu przyznać, 
że właśnie naszym celem jest położenie 
nacisku na rozwój młodzieży, młodych 
adeptów piłki nożnej, którzy dadzą 
w przyszłości wiele radości z gry w 
barwach naszego klubu jako seniorzy. 
Warto pamiętać, że ostatnio największy 
problem był właśnie z młodzieżą.

- Jak Pan ocenia, czy obecnie 
jest większe zainteresowanie 
dzieci pi łką nożną w nowej 
odsłonie klubu?

Myślę, że tak. Można się o tym prze-
konać po samej akademii, do której 
uczęszcza coraz więcej dzieci. W efekcie 
to właśnie nasz klub skorzysta na tym w 
przyszłości i nie będziemy narzekać na 
brak zawodników.

- Powróćmy może jeszcze do 
naszych sponsorów. Jak ta 
sprawa wygląda z perspekty-
wy naszego klubu? Mam na 
myśli funkcjonowanie tej formy 
wsparcia, która jednak decydu-
je o „być lub nie być” dla klubu 
sportowego.

Karpik nas wspomógł finansowo, ale 
raczej to nie będzie pomoc cykliczna. 
Ponadto firma z Przeciszowa Bud-max 
Materiały Budowlane powróciła do nas i 
wspiera klub, a także Bank Spółdzielczy 
w Zatorze oraz firma reklamowa, która 
zrobiła dla nas baner i to wszystko. Gmi-
na o nas dba i jest zainteresowana spra-
wowaniem mecenatu nad sportem.

- Czy to wsparcie finansowe, 
ten sponsoring daje możliwości 
na to, aby móc jeszcze ściągać 
z zewnątrz dobrych zawodników 
do naszej drużyny?

Myślę, że na chwilę obecną nie jest 
to potrzebne. Mamy tak szeroką kadrę 
seniorską, że jesteśmy w stanie bez 
żadnych wzmocnień i bez problemu 
utrzymać wysoki poziom oraz walczyć 
o najwyższe cele. A daje to pewną 
perspektywę, spoglądając na nasze 
wysokie wyniki.

- Jak Pan prezes widzi przy-
szłość klubu z perspektywy 
tych wszystkich przemian, któ-
re zachodzą? Wspomniał Pan 
również o zmianie wizerunku i 
konieczności osiągania wyzna-
czonych celów.

Nasze cele stawiamy sobie na bie-
żąco. Wiadomo, że awans cieszy. Na 
chwilę obecną działamy jako klub jed-
nosekcyjny z piłką nożną. Nie wiem, czy 
będziemy planować poszerzenie sekcyj-
ności klubu, ale oczywiście, jeśli będzie 
takie zainteresowanie mieszkańców, to 
będziemy otwarci również na to. Być 
może wówczas powrócimy na przykład 
do korzeni naszego LKS-u i pojawią się 
sekcje lekkoatletyczne, zapasy, szachy. 
Przy czym to czas przyniesie nam odpo-
wiedź na to pytanie, ale trzeba pamiętać 
o tym, że są potrzebni ludzie, którzy 
poprowadzą nowe sekcje.

- Słyszałem, że są sympatycy 
klubu, którzy bezinteresownie 
działają na jego rzecz.

Tak to prawda. Są takie osoby, widać, 
że ich to cieszy. Przyjeżdżają, pomagają. 
Większość członków starego zarządu, 
tak jak Zbyszek Gil, Andrzej Stokłosa, 
Roman Michałek są wciąż obecni i 
świadczą pomoc klubowi, za co jeste-
śmy im bardzo wdzięczni. Wśród osób 
młodych mamy również spore grono 
znajomych, czyli osób, które grały w piłkę 
nożną w klubie. Oni również nam poma-
gają i sprzątają, ostatnio uczestniczyli w 
wymianie ławek oraz ogrodzenia. Jak się 
skrzykniemy, to zbieramy się wszyscy i 
robimy coś dobrego dla klubu.
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- Jakie są najpilniejsze potrze-
by klubu?

W tym roku z uwagi na pandemię 
zaoszczędziliśmy trochę pieniędzy i 
przeprowadziliśmy renowację boiska. 
Wypadła ona nieźle, ale jest jeden man-
kament. Niestety na naszym boisku stoi 
woda. W dalszym ciągu mamy problemy 
z odwodnieniem, choć przed laty została 
zrobiona opaska odwadniająca, wokół 
boiska. Jednak te dreny są tak odprowa-
dzone, że woda nie może ściekać. Nie 
wiem, co jest nie tak, ale woda stoi. Spo-
tkaliśmy się z gminnym koordynatorem 
sportu Krzysztofem Żebro, ponieważ 
byliśmy zainteresowani jego pomocą 
w tym zakresie. Obiecał, że przy okazji 
przebudowy drogi mają nam wykonać 
nowe odwodnienie. Prawdę mówiąc nie 
wiem jak ma to wyglądać, ale te sączki 
z tej opaski będą podpięte do kanaliza-
cji deszczowej drogi. W chwili obecnej 
remont tej drogi jest właśnie wykonywa-
ny obok naszej siedziby i zobaczymy, jak 
to wszystko wyjdzie. 

- To jest jedna z potrzeb, czyli 
suche boisko, a inne. Czy są 
jeszcze inne aktualne potrzeby 
klubu?

Teraz jesteśmy na etapie wymiany 
ławek. Trybuna jest utrzymana w dość 
dobrym stanie, ale wkoło boiska jest 

wiele ławek, które wymagają wymiany 
i my je zmieniamy na nowe. Ponadto 
wymieniliśmy ogrodzenie, a to które było 
przed budynkiem zostało usunięte. 

- Jeśli chodzi o potrzeby loka-
lowe klubu, czy są może przed 
nami jakieś niezbędne remon-
ty?

Na pewno potrzebny jest remont 
dachu, bo już w kilku miejscach odchozi 
papa. Jesteśmy już po rozmowach z 
wójtem i ma być zrealizowana wymia-
na tego pokrycia. To jest najpilniejsze, 
bo jak dach zacznie przeciekać, to jak 
wiadomo dewastacja budynku zacznie 
się posuwać.

- Jak układa się współpraca 
klubu z wójtem, władzami gmi-
ny?

Na początku przemian klubu wójt 
nas wspierał, tak jak informowaliśmy w 
naszych tekstach. Zwykle, gdy pojawia 
się jakaś potrzeba, to dzwonimy i wójt 
nam pomaga. Generalnie współpraca 
układa się nam dobrze. Finansowanie 
klubu pozostało na tym samym pozio-
mie. Wiadomo, że przez pandemię nie 
jest łatwo, ale na chwilę obecną pomoc 
finansowa kierowana przez gminę dla 
naszego klubu jest na wystarczającym 
poziomie. Choć prawda jest też taka, 
że pieniędzy nigdy nie jest za dużo. 
Dla przykładu powiem, że odwodnienie 
boiska z prawdziwego zdarzenia musia-
łoby pochłonąć olbrzymie kwoty.

- Z uwagi na wyniki druży-
ny seniorów LKS Przeciszovia 
Przeciszów możemy mówić, że 
grają bardzo dobrze?

Tak, grają oni na wysokim poziomie 
i jeżeli tak to będzie wyglądać, to mam 
nadzieję, że osiągniemy jakiś sukces w 
tym roku.

- W naszej gminie jest koor-
dynator sportu. Jak Pan ocenia 
jego pracę?

Myślę, że jak najbardziej sprawdza 
się ta nowa funkcja. Jeśli jest jakaś 
potrzeba, to dzwonimy do Krzyśka i na 
ile może, to nam pomaga. Przy czym 
jeśli chodzi o ocenę jego działalności, 
to wolałbym się jeszcze nie wypowiadać 
na ten temat, a raczej poczekać z oceną, 
aby dać mu jeszcze czas.

- Reasumując, proszę powie-
dzieć, w jakich barwach widzi 
Pan przyszłość klubu? Czy tych, 
które napawają optymizmem?

Myślę, że w barwach takich jakie 
mamy, czyli zielono-biało- czerwonych, 
a więc w barwach klubu.

- Właśnie, kolory mają również 
swoją symbolikę. Zielony ozna-
cza m.in. nadzieję, czerwony 
działanie, a biały chwałę. Bardzo 
dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Ryszard Tabaka

Dzień Języków Obcych
26 września to w kalendarzu 

Międzynarodowy Dzień Języków 
Obcych. W Szkole Podstawowej 
nr 1 w Przeciszowie po raz pierw-
szy obchodziliśmy ten dzień w 
2007 roku, aby świętować róż-
norodność językową naszego 
kontynentu i promować uczenie 
się języków innych narodów. Od 
tego czasu regularnie przypomi-
namy naszym uczniom, że znajo-
mość języków obcych niesie ze 
sobą mnóstwo zalet, z których 
dzieci i dorastająca młodzież nie 
zawsze zdaje sobie sprawę.

Ten rok jest szczególny z uwagi na 
panującą pandemię koronawirusa, ale 
nie zrezygnowaliśmy z zaakcentowa-
nia Międzynarodowego Dnia Języków 
Obcych w naszej szkole. Na korytarzu 
zawisła bowiem gazetka tematyczna, 
propagująca znajomość języków innych 
narodów, a na zajęciach językowych 
próbowaliśmy uwrażliwić uczniów na 
korzyści płynące ze znajomości różnych 

języków. Całość obchodów Międzynaro-
dowego Dnia Języków Obcych podsu-
mował quiz oraz konkurs językowy dla 
uczniów naszej placówki oświatowej. 

Społeczność szkolna utożsamia naukę 
języków obcych raczej z obligatoryjnym 
przedmiotem, z którego najchętniej by 
zrezygnowała, nie przyjmując do wiado-
mości, że umiejętność porozumiewania 
się w innym języku niż ojczysty może 
być bardzo przydatna w późniejszym, 
dorosłym życiu. Niestety w Polsce 
płynną znajomością języków obcych 
może pochwalić się nieznaczna ilość 
osób, chociaż ostatnio coraz więcej 
ludzi dostrzega więcej korzyści niż wad 
ze znajomości języków innych narodów. 
Najsilniejszą grupą pod kątem znajomo-
ści więcej niż jednego języka obcego 
są w Polsce uczniowie i studenci. Sta-
tystyki pokazują jednak, że nadal około 
40 proc. Polaków nie zna innego języka 
niż ojczysty. 

Budujący jest jednak fakt, iż coraz 
więcej osób jest świadoma, że na naukę 

i opanowanie nowego języka nigdy 
nie jest za późno. Znajomość języków 
obcych pomaga nam bowiem w róż-
nych dziedzinach życia codziennego. 
Jest to umiejętność bardzo pomocna 
podczas podróżowania i nawiązywania 
nowych znajomości, a nawet międzyna-
rodowych przyjaźni, szczególnie teraz, 
kiedy coraz więcej ludzi spędza wakacje 
poza granicami naszego ojczystego 
kraju. Umiejętność posługiwania się 
językiem obcym pozwala również na 
podjęcie dobrej pracy w innym kraju lub 
zdobycie wykształcenia poza Polską. 
Nawiązanie kontaktów z obywatelami 
innych państw usprawnia handel i kore-
spondencję zagraniczną. Oprócz tego 
nauka języków obcych rozwija toleran-
cję i zrozumienie między ludźmi, którzy 
pochodzą z różnych kręgów językowych 
i kulturowych.

W dzisiejszych czasach opanowanie 
innego języka niż ojczysty, to okno na 
cały otaczający nas świat. Znajomość 
różnych języków przydaje się bowiem 
w swobodnym korzystaniu z Internetu, 
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Co słyChać u Cyklistów?
Sytuacja związana z pandemią koronawirusa 

ograniczyła naszą aktywność szczególnie w okre-
sie od kwietnia do lipca. Jednak już od sierpnia 
cykliści powrócili do zwykłej swej działalności.

15 sierpnia zorganizowaliśmy rajd rowerowy z okazji IX 
Targów Turystycznych w Zatorze, gdzie wystartowaliśmy z 
rynku o godz. 13:30, aby po dwóch godzinach powrócić na 
występy artystyczne, degustację potraw regionalnych oraz 
losowanie nagród. Dziękujemy naszym Paniom z KGW, które 
pozostawiły dla nas „żurek po przeciszowsku”, cieszący się tak 
wielkim uznaniem wśród turystów. W trakcie rajdu była degu-
stacja karpia wędzonego, a także warsztaty ornitologiczne na 
stawach hodowlanych Przeręb.

5 września byliśmy w Krakowie. Piękna pogoda i histo-
ryczny Kraków, dużo dróg rowerowych i wspaniała historia 
tego miasta. O godz. 10:00 spotkaliśmy się z naszym prze-
wodnikiem rowerowym na parkingu pod klasztorem w Tyńcu, 
skąd Wiślaną Trasą Rowerową, wzdłuż Wisły udaliśmy się 
do centrum Krakowa. Na trasie Getto Krakowskie - Fabryka 
Oskara opowiedziano nam tragiczną historię II wojny świa-
towej, następnie był Kazimierz, rynek i zwiedzanie Muzeum 
Historycznego Krakowa w podziemiach rynku.

10 września, czwartek. Od tego dnia w każdy czwartek 
prowadzimy podstawowy kurs komputerowy dla seniorów i nie 
tylko. Planowane są dwie grupy, dla początkujących i trochę 
zaawansowanych. Podczas stawiania pierwszych kroków z 
komputerem dowiemy się jak szukać informacji w zasobach 
Internetu, poznamy adresy encyklopedii, słowników interneto-
wych, założymy własne konto pocztowe, dokonamy zakupów 
w Internecie, bankowość internetowa – realizacja przelewów i 
sprawdzanie historii operacji bankowych nie będą mieć dla nas 
tajemnic. Ponadto zaczniemy przegrywać zdjęcia z aparatu 
fotograficznego, kopiować na płytę CD, pendrive-a, tworzyć 
foldery i poznamy serwis społecznościowy – narzędzie do 
komunikacji itp. Osoby, które są zainteresowane odbyciem 
kursu powinny mieć ze sobą własny laptop.

12 września, sobota. Karwina, to czeskie miasteczko 
niedaleko granicy, które odwiedziliśmy na kolejnym wrześnio-
wym rajdzie rowerowym. O godz. 8:00 wyjechaliśmy busem z 
Przeciszowa z naszą przyczepą rowerową. Po drodze zabra-
liśmy kolegów z Oświęcimia, Brzeszcz, Czechowic-Dziedzic 
i już prawie w komplecie, czyli w 16 osób dojechaliśmy do 
Zebrzydowic, gdzie w pobliżu pałacu dołączył do nas 17-sty 
uczestnik Wojtek z Mikołowa. Po rozładowaniu rowerów, 
smacznej kawie, wystartowaliśmy w kierunku Jastrzębia Zdroju 
i wjechaliśmy na przepiękną drogę rowerową, wybudowaną na 
nieistniejącej już trasie kolejowej, stąd nazwa szlaku Żelazny 
Szlak Rowerowy. Następnie przejechaliśmy przez Karwinę i 
inne gminy po stronie polskiej i czeskiej. podczas półgodzinnej 
przerwy w restauracji z browarem degustowaliśmy lokalne 
piwo, zajadając smażony ser, pieczone żeberka. W Jastrzębiu 
Zdroju i w Karwinie uczestniczyliśmy w organizowanych tam 
lokalnych imprezach miejskich.

18 września. W piątki rozpoczęły się na sali widowiskowej 
Domu Kultury w Przeciszowie ćwiczenia joga-kręgosłupa. To 
wznowienie zajęć ze stycznia i lutego tego roku, w których 
uczestniczyło 46 osób. Teraz zajęcia zaplanowane są do koń-
ca roku z możliwością przedłużenia ich na przyszły. Zostały 
utworzone dwie grupy. Jedna z nich rozpoczyna zajęcia o 

godz. 17:00 i jest przeznaczona dla osób starszych-seniorów, 
a druga o godz. 18:00 dla pozostałych, ćwiczących bardziej 
intensywne. Mamy jeszcze kilka miejsc wolnych. Warto 
aktywnie spędzać czas i poświęcić go dla siebie, dla lepszego 
samopoczucia, własnej sprawności i zdrowego stylu życia.

22 i 24 września. We wrześniowy wtorek i czwartek 
zorganizowaliśmy prawdziwą ucztę dla uczniów naszych szkół 
podstawowych nr 1 i 2, zabierając ponad 80 osób na cztery 
edukacyjne rajdy rowerowe. W ich trakcie uczniowie uczest-
niczyli w warsztatach cukierniczych w kawiarni Lolly Polly w 
Zatorze i zapoznali się z produkcją „krówki zatorskiej” oraz 
smakowali pyszne lody własnej produkcji. Drugim warsztatem 
było spotkanie z ornitologami na stawach hodowlanych Prze-
ręb, którzy opowiadali o życiu ptaków na tym obszarze oraz 
występującej tam roślinności. Na koniec rajdu miała miejsce 
uczta w nowo otwartej kawiarni Ikebana Smaku w budynku 
RSP Przeciszów, gdzie degustowano żurek, ale dzieci zajadały 
się lokalną pizzą. Rajdy zostały sfinansowane z grantu jaki 
pozyskał TTR Cyklista.

Jan Kajdas

rozumieniu instrukcji obsługi urządzeń niedostępnych w języku 
polskim, oglądaniu międzynarodowych stacji telewizyjnych 
i byciu na bieżąco z wiadomościami i nowinkami technolo-
gicznymi. 

Kształcąc się językowo możemy bez problemu zrozumieć 
teksty piosenek naszych ulubionych zagranicznych wykonaw-
ców, czy też obejrzeć swój ulubiony serial lub film w oryginalnej 
wersji językowej, bez czasami irytującego nas głosu lektora 
w tle. Nie zapominajmy również o tym, iż ucząc się języków 
obcych ćwiczymy pamięć krótko – i długotrwałą. Ponadto roz-
wijamy swoją kreatywność, zdolność kojarzenia i twórczego 
rozwiązywania problemów.

Pamiętajmy, że umiejętność komunikowania się w różnych 
językach pozwala nam uczestniczyć w życiu całego otacza-
jącego nas świata, a nie tylko naszego kraju. W obecnych 
czasach znajomość języków obcych jest konieczna w pracy, 
podczas relaksu oraz rozrywki.

A. Szlachcic

Podczas edukacyjnego rajdu zorganizowanego dla uczniów 
naszych szkół podstawowych.
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Gmina Przeciszów jest już po 
przetargu, który wyłonił firmę 
odbierającą śmieci z naszego 
terenu. Wzrost ceny w stosun-
ku do ubiegłego roku wyniósł 
12 proc. Jednak dobrze nam 
wszystkim zrobi kompostowanie 
odpadów zielonych, ponieważ 
będzie taniej.

- Zgłosił się do nas tylko jeden oferent, 
który odbierał odpady w ubiegłym roku. 
Postaramy się, aby podstawowa stawka 
za wywóz śmieci była na ubiegłorocz-
nym poziomie lub nieznacznie wyższa 
dla tych wszystkich, którzy kompostują 
odpady zielone. Wychodzimy z zało-
żenia, że osoby, które tego nie robią, 
powinny płacić za wywóz odpadów 
zielonych, co wydaje się zrozumiałe. 
Wzrost ceny może wówczas wynieść 
nawet 10 zł od osoby, czyli z 26 do 36 
zł. Jednak mówimy jasno, jeśli miesz-
kaniec oddaje to płaci, ale jeśli nie, to 
wtedy tego kosztu nie ponosi. Myślę, że 
odpady zielone nie są problemem do 
zagospodarowania w gminie wiejskiej 
- akcentuje wójt naszej gminy.  (ryt)

Kompostujmy 
odpady

Podczas ostatniej XVII sesji 
Rady Gminy Przeciszów, któ-
ra miała miejsce 8 września, 
radni zaakceptowali wstępną 
koncepcję budowy ronda na DK 
44 w rejonie skrzyżowania ulic 
Przyrębskiej i Granicznej/Ener-
gylandia w Przeciszowie.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest 
Rodzinny Park Rozrywki Energylandia, 
który pragnie upłynnić ruch samocho-
dowy w rejonie wjazdu na parking. W 
przyszłości w tym miejscu będzie się 
mieściło główne wejście do lunaparku.

Rozmowy w tej sprawie odbyły się 
już pomiędzy samorządami gmin Zator, 
Przeciszów, powiatu oświęcimskiego, a 
także Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddział w Krakowie. 
W efekcie podjęto decyzję o rozpoczę-
ciu procesu realizacji tego wspólnego 
przedsięwzięcia.     (ryt)

Nowe rondo
przed parkiem
Energylandia Władze naszej gminy zwracają 

się z apelem do mieszkańców, by 
pamiętali o oznakowaniu swojej 
posesji numerem domu.

Właściciele lub osoby zarządzające 
zabudowanymi nieruchomościami mają 
obowiązek umieścić numer porządkowy 
w widocznym miejscu. Tabliczki z nume-
rem domu powinny być zamocowane 
na ścianie frontowej budynku od strony 
ulicy lub dojazdu. W przypadku znacznej 
odległości od drogi publicznej, prosimy 
o oznakowanie numeru nieruchomości 
w miejscu widocznym dla przejeżdża-
jącego drogą.

Ustawa o infrastrukturze informacji 
przestrzennej daje nam na zamonto-
wanie tabliczki z numerem domu 30 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia o 
ustaleniu takiego numeru. Na tabliczce 
powinna też znaleźć się nazwa ulicy 
czy placu lub nazwa miejscowości. Jeśli 
budynek jest położony w głębi nieru-
chomości, numer umieśćmy również na 
ogrodzeniu posesji, np. przy wjeździe 
lub furtce.

Jeśli nie oznaczymy należycie nasze-
go domu zgodnie z zapisem Prawa 
Geodezyjnego i Kartograficznego art. 
47b, wówczas możemy się narazić na 
karę grzywny lub nagany. n

Oznakujmy 
nasz dom

W okresie wakacyjnym Gmin-
na Bibl ioteka Publ iczna w 
Przeciszowie przygotowała cykl 
propozycji on-line pod nazwą „Z 
nami nuda się nie uda”. Dzięki 
nim można było rozwinąć swoje 
zainteresowania lub dowiedzieć 
się o nowych sposobach kre-
atywnego spędzania wolnego 
czasu.

Wśród filmików można było znaleźć: 
malowanie po numerach, decoupage, 
diamond painting, plastyczne i kulinarne 
inspiracje, haft matematyczny, sadzenie 
wrzosów czy bombkę szydełkową.

Propozycje dostępne są w dalszym 
ciągu na stronie internetowej biblioteki 
oraz na kanale YouTube/GBP Przeci-
szow 

Zapraszamy do oglądania!
GBP w Przeciszowie

Wakacje bez 
nudy

W naszej gminie, podobnie jak 
w całym kraju, przeprowadzono 
wybory na prezydenta RP. Na 
temat wyników pierwszej tury 
pisaliśmy w ubiegłym wydaniu 
WGP. Dziś przyszedł czas na 
podsumowanie ponownego gło-
sowania, które miało miejsce w 
niedzielę, 12 lipca.

W związku z nieuzyskaniem więcej 
niż połowy ważnie oddanych głosów 
przez żadnego z kandydatów, zgodnie 
z kodeksem wyborczym, czternastego 
dnia po pierwszym głosowaniu przepro-
wadzono ponowne głosowanie.

W skali kraju najwięcej głosów zdobył 
aktualnie urzędujący prezydent RP 
Andrzej Duda i to właśnie on uzyskał 
reelekcję.

W gminie Przeciszów uprawnionych 
do głosowania było 5.310 osób. Fre-
kwencja podczas drugiej tury wyborów 
wyniosła 70,26 proc.

Andrzej Duda uzyskał w naszej gminie 
2.212 głosów, co stanowiło 59,7 proc. 
Z kolei na jego kontrkandydata Rafała 
Trzaskowskiego zagłosowało 1.493 

Prezydentem został Andrzej Duda

mieszkańców gminy Przeciszów, a więc 
było to odpowiednio 40,3 proc. W efekcie 
również w naszej gminie Andrzej Duda 
uzyskał prowadzenie w wyścigu o fotel 
prezydenta RP.

Jeśli chodzi o pełne i ostateczne wyni-
ki wyborów prezydenckich, to wyglądają 
one następująco:

- Andrzej Duda – uzyskał 10.440,648 
głosów (51,03%), co dało mu zwycię-
stwo,

- Rafał Trzaskowski – otrzymał 
10.018,263 głosów (48,97%).  (ryt)

Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej 
został Andrzej Duda. O jego zwycię-

stwie zadecydowała druga tura wybo-
rów. Fot. Jakub Szymczuk/KPRP.
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Problem związany z V etapem 
kanalizacji sołectwa Piotrowice 
powraca do nas jak bumerang. 
Ilość wykonanych kilometrów 
kanalizacji w Piotrowicach to 
15 km rurociągu wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą, przy ogólnej 
założonej do wykonania ilości 
17,5 km. Problem, który był już 
wcześniej sygnalizowany na 
naszych łamach polega na tym, 
iż w terenie wykonawca napo-
tyka trudności, które wynikają 
z oczekiwań mieszkańców, a 
tym co znajduje się w obecnym 
projekcie. 

- Budowa kanalizacji w Piotrowicach 
była już przedłużona do pierwszego 
kwartału 2021 roku. Jednak jestem po 
rozmowach z wykonawcą, z którym 
ustaliłem, że wystąpimy o przedłużenie 
zadania o kolejny kwartał, czyli do czerw-
ca 2021 roku. Niestety jest to konieczne 
i nie wiem, czy ten wydłużony termin 
wystarczy nam na dokończenie tej inwe-
stycji. Pomimo, że firma i geodeci wyty-
czają punkty, które wynikają z projektu 
i dotyczą usadowienia urządzeń, jak i 
całej sieci, to jednak mieszkańcy zgła-
szają się dopiero, gdy sprzęt wjeżdża na 
ich działkę, na posesję, a to jest już za 
późno! Niejednokrotnie apelowaliśmy, 
odbyło się zebranie wiejskie, gdzie była 
możliwość zgłaszania uwag do planowa-
nej kanalizacji, były konsultacje. Faktem 
jest, że projekt wykonano prawie 11 lat 
temu, jednak od początku 2019 roku 
był czas, aby przyjść, dowiedzieć się 
jak ma przebiegać sieć kanalizacyjna. 
Część mieszkańców podeszła rozsądnie 
do tematu i skorzystała z konsultacji i 
dała nam czas na dokonanie koniecz-
nych zmian w projekcie, sporządzenia 
dokumentacji i uzyskanie koniecznych 
pozwoleń. Jednak teraz musimy sobie 

zdawać sprawę, że uzyskanie pozwole-
nia zastępczego to czas kilku miesięcy. 
Dlatego tak się to wszystko przedłuża 
- tłumaczy wójt naszej gminy.

Do tego wszystkiego dochodzi także 
sprawa bardzo ważna, czyli akceptacja 
wszelkich zmian przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, który w dużej mie-
rze finansuje to nasze przedsięwzięcie 
inwestycyjne.

- Dofinansowanie pochodzi z NFO-
ŚiGW w Warszawie, a to oznacza, że 
jesteśmy od niego uzależnieni. Musimy 
fundusz informować o napotkanych 
trudnościach, bo wiąże się to ze zmianą 
harmonogramu finansowania i uzyskiwa-
nia zaliczek na poczet płatności. Jednak 
muszę podkreślić, że fundusz podchodzi 
do naszych trudności elastycznie. Nie-
stety jego siedziba mieści się w Warsza-
wie i nasze kontakty w dobie pandemii są 
nieco utrudnione. Wiele spraw musimy 
załatwiać na telefon, korespondencyjnie 
i to jeszcze pod warunkiem, że zastanie-
my pracowników, prowadzących naszą 
sprawę. Na szczęście fundusz idzie nam 
na rękę i często kieruje do nas podpowie-
dzi, jak sprawę załatwić. Musimy trzymać 
się procedur i każda zmiana w terenie 
musi być zaakceptowana przez fundusz, 
następnie sporządzamy dokumentację, 
uzyskujemy pozwolenie na wszystkie 
zmiany istotne. Przy czym nie chcemy 
otrzymywać osobnego pozwolenia do 
każdej zmiany, a raczej jednym, może 
dwoma pozwoleniami zastępczymi i sku-
mulowanymi przeprowadzić tę inwesty-
cję - akcentuje wójt Tomasz Kosowski.

Budowa kanalizacji w Piotrowicach 
z uwagi na wspomniane trudności jest 
realizowana częściami na różnych uli-
cach i to niemal w podobnym czasie. 
W efekcie pojawi się prawdopodobnie 

problem z odtworzeniem ulic po prze-
prowadzonym zadaniu, tak aby uciec 
przed zimą.

- Teraz nie wyobrażam sobie sytuacji, 
że przyjeżdża wykonawca i kładzie 
odcinki po 100 metrów i zostawia zada-
nie z niepołożoną, nową nawierzchnią. 
Te problemy nie wynikają ze złej woli, 
zaniedbań, ale właśnie z tego o czym 
mówiłem wcześniej. Postaram się, aby 
odcinki w okolicach cmentarza, ulic 
Zatorskiej i Kościelnej były zakończone 
i miały w całości nową nawierzchnię. 
Jednak pozostaną nam ulice Akacjowa 
i Pagórkowa oraz pomniejsze odcinki, 
gdzie nie uda się tych remontów, odtwo-
rzeń przeprowadzić w tym roku - infor-
muje wójt gminy Przeciszów.

W tym miejscu warto wspomnieć, 
iż trwa akcja podłączeń gospodarstw 
domowych do położonej już kanaliza-
cji w sołectwie Przeciszów. W ponad 
90 proc. przyłącza wykonuje GZWiK 
w Przeciszowie. Z ostatniej informacji 
wynika, że zrealizowano 100 przyłączy, 
a 20 gospodarstw domowych czeka w 
kolejce. Do końca tego roku w sołectwie 
Przeciszów powinno zostać przyłą-
czonych do sieci ok. 60 proc. domów. 
Pamiętajmy o promocyjnych cenach 
podłączeń, o czym piszemy w ogłosze-
niu na naszych łamach. 

Są jeszcze gospodarstwa domowe, w 
co trudno uwierzyć, które nie dokonały 
przyłączy do sieci kanalizacyjnej po 
zakończeniu etapu trzeciego.

- W tej chwili namawiamy i chcemy 
wyegzekwować u tych wszystkich, którzy 
do tej pory nie wykonali przyłączy, aby 
to czym prędzej zrobili. Chcemy to egze-
kwować, o czym mówię z całą mocą. 
Jest sieć, a więc musimy ją wykorzystać 
- apeluje wójt Tomasz Kosowski.

Ryszard Tabaka

Jak już informowaliśmy w 
naszym kwartalniku ważnym 
do realizacji zadaniem jest 
wymiana odcinka wodociągu 
w ramach przebudowywanej w 
Przeciszowie drogi powiatowej. 
Inwestycję podzielono na dwa 
etapy, z których pierwszy już 
wykonano.

Koszt tego zadania inwestycyjnego 
wg kosztorysu, który ma być w cało-
ści pokryty z naszego budżetu, to 1,7 
mln zł. Pierwszy etap przedsięwzięcia 

- obejmujący wymianę starej cemento-
wo-azbestowej instalacji wodociągowej 
na odcinku o długości 820 m został już 
wykonany. Zadanie, zrealizowane przez 
GZWiK w Przeciszowie objęło fragment 
odcinka od budynku LKS Przeciszovia 
do skrzyżowania ulicy Podlesie z Przy-
rębską.

Z kolei druga część zadania będzie 
wykonana przez wyłonione w przetargu 
konsorcjum firm, gdzie Omega Zakład 
Wodno-kanalizacyjny sp. z o.o. z Kra-

kowa jest liderem. Wykonawca położy 
nowy odcinek wodociągu o długości 
1.600m, zlokalizowany od szkoły do 
DK44. Wartość inwestycji to ok. 760 tys. 
zł. Firma Eurovia Polska S.A., czyli wyko-
nawca przebudowy drogi powiatowej, 
oczekuje realizacji tego etapu przed-
sięwzięcia, aby jak najszybciej wejść z 
pracami przy chodniku obok szkoły.

(ryt)

Wymieniamy wodociąg
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9 lipca rozstrzygnięto konkurs 
fotograficzny „Dolina Karpia 
w obiektywie”. Jego organiza-
torem była Gminna Biblioteka 
Publiczna w Przeciszowie.

Cel konkursu to uwrażliwienie na 
piękno przyrody, zabytków oraz okolic 
poprzez celne i oryginalne uchwycenie 
ciekawych tematów, promocja obszaru 
Doliny Karpia, rozwijanie osobistych 

Dolina Karpia na fotografii
zainteresowań, wrażliwości estetycznej 
oraz indywidualnych zdolności twór-
czych. Partnerem strategicznym konkur-
su był Bank Spółdzielczy w Zatorze.

Prace konkursowe były na bardzo 
wysokim poziomie. Jury w składzie: 
Anna Przytuła, Aleksandra Bulek i 
Łukasz Fuczek, będąc pod wrażeniem 
poziomu zgłoszonych prac, wyłoniło 
następujących laureatów:

I miejsce – Bartłomiej Polak „Spokój 
po burzy”,

II miejsce – Paweł Bazylewicz „Mię-
dzy niebem a ziemią”,

III miejsce – Wioletta Bury „Odbi-
cie”.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
i zapraszamy do obejrzenia prac na 
stronie internetowej biblioteki.

GBP w Przeciszowie

„Między niebem a ziemią” - Paweł Bazylewicz

„Odbicie” - Wioletta Bury

„Spokój po burzy” - Bartłomiej Polak

Galeria Na Skrzydłach

zaprasza na

Galeria Na Skrzydłach

zaprasza na
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Nasza galeria Na Skrzydłach 
gościła prace szczególnego 
artysty, tworzącego swe obrazy 
na drewnie, gdzie pędzlem jest 
lutownica. Wernisaż wystawy 
Krzysztofa Skubika odbył się 
4 września. W otwarciu wzięli 
udział przedstawiciele władz 
gminy na czele z przewodniczą-
cym Rady Gminy Przeciszów 
Markiem Trzaską, a także sekre-
tarz gminy Dorotą Nykiel-Urban. 
Honory gospodarza galerii peł-
nił Łukasz Fuczek, kierownik 
Gminnej Bibliotek Publicznej w 
Przeciszowie.

Spotkanie, które zainaugurowało 
wystawę pn. „Spojrzenia”, odbyło się z 
zachowaniem wszystkich zasad sanitar-
no-epidemiologicznych doby pandemii. 
Prace artysty mogliśmy podziwiać w 
hallu galerii Na Skrzydłach do 2 paź-
dziernika.

Krzysztof Skubik, jak sam przyznaje 
– sztuka pozwala mu wyrazić siebie. 
Stawia przed nim wyzwanie, któremu 
zawsze potrafi podołać. Tematem obra-
zów wykonywanych w starej sztuce 
pirografii, może być wszystko. Często 
sięga po zwierzęta, maluje portrety 
lub fantazyjne kompozycje. Przy tym 
wszystkim jest dokładny i cierpliwy.

Krzysztof Skubik jest z zawodu stra-
żakiem, pracującym na co dzień w 

pobliskiej PSP w Pszczynie. Swój talent 
plastyczny odkrył przypadkiem, kiedy 
kolega poprosił go o „wypalenie” głowy 
jelenia na drzwiach. Obraz wykonany 
ogniem przeszedł ich najśmielsze ocze-
kiwania i tak się zaczęło…

Można powiedzieć, że w ciągu dnia gasi 
ogień, a po pracy używa go, aby wyrazić 
artystycznie siebie. Jego pędzlem jest 
poligraf, czyli lutownica z wymiennymi 
końcówkami, nagrzewająca się do 550 
st. C, a płótnem - drewniana deska.

Na początku swej artystycznej drogi 
malował głównie zwierzęta i krajobrazy, 
ale przyszedł taki czas, gdy zdecydował 
się na tworzenie portretów i reprodukcji 
znanych obrazów.

Część swoich prac Krzysztof wysta-
wia na aukcjach charytatywnych, aby 
zdobyte na nich fundusze przekazywać 
potrzebującym. Prowadzi także warsz-
taty dla dzieci cierpiących na autyzm i 
zespół Downa oraz starszych osób.

Pirografia to jedna z technik zdobni-
czych. Dekoracje wykonuje się poprzez 
wypalanie w drewnie naniesionych 
na nie wzorów przy użyciu specjali-
stycznych, nowoczesnych narzędzi do 
pirografii (pirografów) lub przy użyciu 
metalowego narzędzia podgrzewanego 
w ogniu. Pirografia pochodzi z XVII w., 
ale szczyt popularności osiągnęła w 
wieku XIX.

Ryszard Tabaka

Obrazy malowane 
ogniem

Podczas wernisażu od lewej: sekretarz gminy Dorota Nykiel-
Urban, kierownik GBP w Przeciszowie Łukasz Fuczek, artysta 

Krzysztof Skubik.
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- Wszystko zaczęło się od 78. urodzin 
mojej babci Krystyny Szpiegli, na które 
zostałam zaproszona. Na stole, w jej 
pokoju zobaczyłam dużą, piękną ser-
wetę i zapytałam, czy ją kupiła. Babcia 
odpowiedziała, że takie rzeczy sama 
robi i większość już rozdała. Później 
pokazała mi inną serwetkę, którą 
właśnie kończyła robić. Moje 
zdziwienie było wielkie, gdy to 
usłyszałam i od tego czasu 
postanowiłam, że sama będę 
wykonywać na szydełku 
takie i podobne rzeczy. 
To był punkt zwrotny, od 
którego zaczęłam uczyć 
s ię szydełkowania. 
Można powiedzieć, że 
jestem samoukiem. 
Nie chciałam babci 
angażować w to, 
ponieważ ma już 
ona swoje lata, 
więc zaczęłam 
kupować gazetki 
poświęcone szy-
dełkowaniu oraz 
oglądać kursy na 
kanale interne-
towym Youtube. 
Wcześniej próbowałam swoich sił w 
robótkach na drutach i wykonywałam 
origami – tłumaczy Wiktoria Kobylańska, 
mieszkanka sołectwa Przeciszów, na co 
dzień uczęszczająca do Wielozawodo-
wego Zespołu Szkół w Zatorze, gdzie 
specjalizuje się w zawodzie cukiernik.

Wiktora rozwija swoją pasję już cztery 
lata. Jest dokładna, cierpliwa i potrafi 
poświęcić godziny ze swego wolnego 
czasu na doskonalenie szydełkowania 
i wykonywanie głównie ozdób na stół. 
Technika dziania nie jest łatwa i wymaga 
szczególnych umiejętności, które rozwija 
się często latami. Jak się okazuje młoda 
przeciszowianka, jak mówi, ma na swoim 
koncie 50 dzieł, które wykonała szydeł-
kiem, a większość z nich rozdała.

- Najczęściej robię serwetki, ponieważ 
one cieszą się największym zaintere-
sowaniem, a poza tym bieżniki, które 
czasami robię z kilku części, później 

łączonych, koszyczki, ozdoby na choinkę 
takie jak aniołki, bombki, sopelki. Raz 
zrobiłam taką bombkę, w której umieści-
łam malutkiego Jezuska na sianku. Poza 
tym wykonałam sukienkę w rozmiarze na 
siebie, ale ją dałam – zauważa Wiktoria 
Kobylańska.

Jeśli chodzi o czas jaki poświęca na 
wykonanie poszczególnych ozdób, to 
serwetki zajmują jej trzy dni, bieżnik 
tydzień lub dwa, z kolei sukienkę robiła 
cztery tygodnie i musiała na nią poświę-
cić aż sześć dużych włóczek.

Na uwagę zasługuje choćby sposób 
wykonywania koszyczków. Po zakoń-
czeniu szydełkowania należy go umie-
ścić w gorącej wodzie z cukrem, która 
musi przybrać gęstą konsystencję, tak 
aby nałożyć tam krochmal. Całość 
zostawiamy na noc i rano koszyczek 
jest gotowy.

Wiktora swoje inspiracje czerpie głów-
nie z czasopism, traktujących o sztuce 

szydełkowania, haftu i koronczarstwa. 
Jeśli chodzi o ozdoby choinkowe, to 
dużo przykładów odnajduje na Youtube. 
Ostatnio widziała tam szopkę do wyko-
nania z koronek, ale jest ona prawdzi-
wym wyzwaniem dla każdego.

Jaka musi być osoba, która zajmuje 
się sztuką dziania, a w tym przypadku 
szydełkowaniem?

- Osoba, która szydełkuje musi być 
przede wszystkim cierpliwa i nie bać się 
tego, że można coś zepsuć, bo wtedy 
musimy często zacząć naszą pracę od 
początku. Zresztą początki są trudne, 
ale z czasem nabieramy wprawy i nie 
możemy się zniechęcać. W tym przy-
padku potrzebny jest upór i pozytywne 
nastawienie. Ponadto trzeba mieć wiele 
pozytywnej, wewnętrznej energii – przy-
znaje Wiktoria.

Przez cztery lata, w których oddaje się 
swojej pasji, nie znalazła osób, zajmu-
jących się szydełkowaniem. Do tej pory 
jej jedyną podporą w pracy z szydełkiem 
jest jej babcia. Poza tym trudno jej zro-
zumieć, dlaczego młode osoby wolą tak 
dużo czasu spędzać przed komputerem, 
niż rozwijać się w takiej jak jej lub innej 
pasji.

- Zastanawia mnie to, dlaczego mło-
dzież lubi siedzieć przed komputerem, 
a nie znajdzie sobie takiej właśnie pasji 
jak moja? Jest to dziwne. Wolę szydełko-
wać, niż przebywać przed monitorem. Na 
szydełkowanie poświęcam trzy, cztery 
godziny dziennie. Jeśli chodzi o moją 
przyszłość, to po skończonej szkole 
będę szydełkować dla siebie, a po jakimś 
czasie, być może wejdę na rynek. Jeśli 
znajdę nabywców, to będę swoje wyroby 
sprzedawać – dzieli się spostrzeżeniami 
Wiktora Kobylańska, która poza szydeł-
kowaniem lubi także śpiewać.

Redakcja WGP życzy Wiktorii 
nieustannego rozwijania swojej 
pasji szydełkowania bez ogra-
niczeń!

Jednocześnie zwracamy się do Czy-
telników naszego kwartalnika z gorącą 
prośbą o poinformowanie o swoich 
pasjach, zainteresowaniach, może 
nawet nietypowych i rzadkich. Wówczas 
chętnie zaprezentujemy Czytelnika/
Czytelniczkę na naszych łamach, dzieląc 
się z innymi tym, co robią. Z pewnością 
będzie to ciekawa forma wyjścia z cienia 
i pokazania światu (nawet temu lokalne-
mu) swoich talentów i zainteresowań. Kto 
wie, co z tego wyniknie w przyszłości?

Ryszard Tabaka

Arcydzieła z szydełka
W naszej gminie żyje młoda, osiemnastoletnia mieszkanka, 

której pasją jest szydełkowanie. Ma wielki talent i… cierpli-
wość, dzięki którym spod jej szydełka wychodzą małe arcydzieła 
sztuki, już dziś niestety nieco zapomnianej. Przed wieloma laty 
ta aktywność, rozciągnięta na całe rękodzieło i rozwijana wśród 
kobiet, była znakiem rozpoznawalnym polskiej wsi.

Wiktoria Kobylańska
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W niedzielę, 5 lipca w parafii 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
w Przeciszowie odbyło się uro-
czyste przywitanie i przejęcie 
parafii przez nowego księdza 
proboszcza. Zgodnie z decyzją 
ks. abp. Marka Jędraszewskie-
go nowym proboszczem naszej 
wspólnoty parafialnej został 
ksiądz kanonik Józef Szlachta, 
który przybył do nas z parafii w 
Luszowicach.

Ksiądz Józef Szlachta ukończył studia 
na Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie i 17 maja 1987 roku został 
wyświęcony na kapłana archidiecezji 
krakowskiej w katedrze na Wawelu przez 
ks. kardynała Franciszka Macharskiego. 
Pracę duchownego rozpoczął w sierpniu 
1987 roku jako wikariusz w sąsiedniej 
parafii we Włosienicy. W latach 1989-
1993 pełnił posługę kapłańską jako 
wikariusz w parafii Przenajświętszej 
Trójcy w Jordanowie. Z kolei od sierpnia 
1993 roku przez dwa lata był oddele-
gowany do pracy w parafii Chrystusa 
Króla w Balinie, a następnie skierowany 
do tworzenia duszpasterstwa i budowy 
kościoła w Luszowicach. W 1997 roku 
ks. Józef Szlachta uzyskał pozwolenie 
na budowę plebanii, a po roku kościoła. 
2 lutego 1999 roku ks. kardynał Franci-
szek Macharski erygował parafię pod 

wezwaniem św. Anny w Luszowicach, a 
pierwszym proboszczem mianował jej 
budowniczego, czyli ks. Józefa Szlachtę. 
17 czerwca 2008 roku z rąk burmistrza 
miasta Chrzanowa otrzymał on medal i 
dyplom za zasługi dla rozwoju miasta i 
gminy Chrzanów.

Uroczystego wprowadzenia nowego 
księdza proboszcza do naszego kościo-
ła parafialnego w imieniu ks. arcybiskupa 
dokonał ks. dziekan Józef Piwowarski. 
Widzialnym znakiem objęcia przez niego 
urzędu było symboliczne przekazanie 
kluczy kościoła.

Nowego księdza proboszcza przy-
witali przedstawiciele Rady Parafialnej 
oraz Oaza dzieci i młodzieży, życząc 
błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha 
Świętego, opieki patrona św. Jana 
Chrzciciela, wytrwałości i odwagi w 
realizowaniu wyznaczonych celów oraz 
życzliwości i solidarnego wsparcia we 
wszystkich troskach i poczynaniach dla 
parafii.

Ksiądz kanonik Józef Szlachta wobec 
całej wspólnoty złożył wyznanie wiary 
oraz przyrzeczenie wierności, że będzie 
głosił Słowo Boże, sprawował Eucha-
rystię, udzielał sakramentów świętych 
- czyniąc to wiernie w duchu Kościoła.

Ewa Sałaciak

Nowy ksiądz proboszcz w Przeciszowie

Msza święta koncelebrowana z udzia-
łem nowego ks. proboszcza oraz ks. 

dziekana Józefa Piwowarskiego.

ks. kan. Józef Szlachta
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Do parafii Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela w Przeciszowie skie-
rowano do posługi kapłańskiej 
księdza Adama Banacha, który 
przybył do nas z parafii pw. Matki 
Bożej Różańcowej w Chrzano-
wie, gdzie przez cztery lata peł-
nił obowiązki wikariusza.

W niedzielę, 30 sierpnia w imieniu 
wszystkich parafian przywitał księdza 
Adama proboszcz parafii ks. kanonik 
Józef Szlachta. Z kolei 1 września 
podczas mszy świętej na rozpoczęcie 
roku szkolno-katechetycznego księdza 
Adama przywitała Oaza Dzieci i Mło-
dzieży oraz Liturgiczna Służba Ołtarza 
życząc, by ksiądz czuł się dobrze w 
Przeciszowie, otoczony życzliwością, 
zrozumieniem i wsparciem.

Ksiądz Adam ukończył studia na Uni-
wersytecie Jana Pawła II w Krakowie. 11 
czerwca 2011 roku w wigilię uroczystości 
Zesłania Ducha Świętego przyjął świę-
cenia prezbiteratu. 

Coroczne zmiany personalne w archi-
diecezji nie dotyczą tylko księży pro-
boszczów. Swoje miejsca pracy duszpa-
sterskiej zmieniają także wikariusze. Są 
oni przenoszeni co jakiś czas z miejsca 

Ksiądz wikary w parafii

na miejsce, by zapoznali się ze specyfiką 
różnych placówek duszpasterskich.

Mamy nadzieję, że za wstawiennic-
twem patrona naszej parafii św. Jana 
Chrzciciela posługa obu nowych kapła-
nów będzie jak najbardziej piękna, przy-
nosiła wiele owoców i przyciągała ludzi 
do Chrystusa.  Ewa Sałaciak

„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 17)

Chcę, aby kapłaństwo, w którym uczestniczę, było na wzór Ser-
ca Jezusowego w służbie Bogu i ludziom. Abym dawał z siebie 
wszystko i był rzeczywistym świadkiem Jezusa zmartwychwsta-
łego, wszędzie tam, gdzie będę o Nim dawał świadectwo. Moje 
kapłaństwo pragnę zawierzyć Maryi Matce wszystkich kapłanów, 
aby to Ona była moją Przewodniczką na drodze, którą kroczę.

Ksiądz Adam Banach

W związku z zagrożeniem Covid-19 i 
w trosce o zdrowie uczestników imprezy, 
zmieniliśmy termin koncertu zespołu 
Made in Warsaw w Domu Kultury w 
Przeciszowie. Nowy termin to 1 paź-
dziernika 2021 roku, godzina 19.30. 
Zakupione bilety na koncert posiadają 
ważność!!!

-ZmiANA tErmiNu KONcErtu-

Więcej informacji udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Przeciszowie pod numerem telefonu 33/841-32-70 oraz 509-089-373.

GBP w Przeciszowie

Filia w Piotrowicach Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przeciszowie wznowiła od 1 
września wypożyczenia. Zapraszamy w 
następujących godzinach: Poniedziałek 
12:00–16:00, Wtorek 12:00–16:00, Śro-
da 8:00–12:00, Czwartek 12:00–16:00, 
Piątek 11:00–15:00. Przed wizytą pro-
simy o kontakt telefoniczny pod nr 
telefonu 33/841-42-88. Bardzo prosimy 
o przestrzeganie zasad sanitarnych 
(zakładanie maseczek, dezynfekcję dło-
ni, zachowanie bezpiecznej odległości)

GBP w Przeciszowie

Filia otwarta

Tegoroczne żniwa dobiegły końca. Jak 
co roku odbyły się msze dziękczynne w 
naszej gminie za zebrane plony. Uroczy-
stość ta ma nam przypominać, jak wielki 
trud i zaangażowanie wnoszą rolnicy, 
abyśmy mogli korzystać z darów ziemi. 
Zachęcamy Państwa do zapoznania 
się z filmem, który Gminna Biblioteka 
Publiczna w Przeciszowie przygotowa-
ła z tej okazji, a który jest dostępny na 
stronie www.gbprzeciszow.pl.

GBP w Przeciszowie

Dożynki na 
filmie

Od marca nowym dzielnicowym dla 
sołectw Las i Przeciszów jest sierżant 
sztabowy Tomasz Ryszawy. Z kolei tę 
funkcję dla Piotrowic pełni nadal starszy 
aspirant Sławomir Charnas.

KomPol

Nowy 
dzielnicowy

ks. Adam Banach
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Z życia świetlicy...
Wraz z początkiem lipca, po 

kilku tygodniach zawieszenia, 
nasza świetlica wznowiła swo-
ją działalność stacjonarną. Ku 
miłemu zaskoczeniu, pomimo 
sytuacji, jaka panuje, pojawiła 
się grupa chętnych dzieci do 
udziału w zajęciach, która z dnia 
na dzień się powiększała. 

Wspólnie dołożyliśmy wszelkich sta-
rań, aby ten czas wykorzystać jak 
najlepiej. Anna Kot, kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Przeciszowie, zadbała o to, aby dzieci 
miały dwa razy w tygodniu ciepły posi-
łek. Właśnie za te pyszne obiady, ser-
decznie dziękujemy Zofii Bator.

W pierwszym tygodniu wakacji odbył 
się Dzień Pirata. Z tej okazji dzieci przy-
gotowały wspaniałe charakteryzacje. 
Pirackim potyczkom nie było końca. 
Dzięki naszej wyobraźni, materac zamie-
nił się w statek , a przedmioty codzienne-
go użytku w ryby, rekiny, ośmiornice i… 
złoto. Najbardziej cieszyło poszukiwanie 
skarbu. Pomogła mapa znaleziona w 
butelce. Skarbem okazał się czekola-
dowy poczęstunek. Bez dwóch zdań 
naszym młodym piratom należała się 
taka słodka dawka energii. Ahoj!!

Świetnym pomysłem okazała się zaba-
wa w „kamienne opowieści”. Na przy-
niesionych kamieniach dzieci rysowały, 
co tylko przyszło im do głowy. Mogły 

to być postacie, rzeczy, zwierzaki itp. 
Następnie wszystkie kamienie zostały 
wymieszane, a dzieci losowo wybierały 
dowolny kamyczek i wymyślały do niego 
kawałek opowiadania. W ten oto sposób 
powstała nasza wspólna bajka. 

Pewnego dnia narodził się pomysł, aby 
zaaranżować w świetlicy zajęcia teatral-
ne. Młodzi aktorzy wcielili się w postaci 
z baśni pt. „Czerwony Kapturek”. Były 
kostiumy i niezbędne atrybuty. Dzieci 
słuchały wskazówek i genialnie poradziły 
sobie ze swoimi rolami. Powstały nawet 
nowe wersje tej baśni. Całość została 
udokumentowana na filmie. Świetna 
pamiątka.

Często urządzaliśmy sobie zajęcia 
sportowe - dzieciaki je uwielbiają. Jak 
wiadomo – ruch to zdrowie, a odrobina 
rywalizacji jeszcze nikomu nie zaszko-
dziła. Zorganizowaliśmy też własne 
warsztaty taneczne, dzięki którym 
uwolniliśmy nasze endorfiny. Było rów-
nież mnóstwo prac plastycznych oraz 
konkursy ze znajomości baśni, bajeczek 
i opowiadań.

Przypomnieliśmy sobie jak gra się 
w gumę, kapsle, „zaklepywanego” czy 
ziemniaka. Gdy czasami nadchodził 
taki moment, że mieliśmy wszyscy dość 
gwaru i ruchu, kładliśmy się na podłodze 
i słuchaliśmy bajek relaksacyjnych, aby 
na chwile „odpłynąć” w chmury i pozwo-
lić ciału odpocząć.

Jak niemal każdego roku w wakacje 
i ferie, tak i tym razem odbył się kon-
kurs talentów. Dzieciaki kochają takie 
występy i przygotowały się do nich 
znakomicie. Wspólnie zadbaliśmy o 
wystrój naszej sali, tak aby stworzyć 
odpowiedni klimat. Wszystkim prezenta-
cjom towarzyszyła życzliwa atmosfera. 
Publiczność świetnie się bawiła i nagra-
dzała każdy występ gromkimi brawami. 
Dzieci zaprezentowały swoje talenty 
w następujących kategoriach: gra na 
instrumencie, śpiew, recytacja wiersza, 
taniec, liczenie, akrobacje. Największą 
liczbę punktów zdobyła Hania Piegza, 
która swoją wspaniałą grą na wiolonczeli 
oczarowała naszą świetlicową publicz-
ność. Zwyciężczyni zdobyła koronę Mam 
Talent. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody niespodzianki i desery 
w postaci lodów. 

Nim się obejrzeliśmy, wakacje zbliżały 
się do końca, ale było jeszcze sporo pla-
nów i pomysłów na atrakcyjne spędzenie 
tego czasu, który nam pozostał. Niespo-
dziewanie, kilka tygodni przed końcem 
sierpnia, przyszła informacja, że świetli-
ca, podobnie jak inne ośrodki wsparcia 
dziennego w naszym województwie, 
musi zostać zamknięta. Trudno się było 
z tym pogodzić, no ale cóż zrobić. W tym 
czasie zajęcia odbywały się zdalnie. Kto 
miał ochotę, mógł korzystać z przesyła-
nych materiałów.

Od 13 września świetlica ponownie 
jest czynna w trybie stacjonarnym, 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 13:00-17:00.

Zapisy pod nr tel. 509 786 981.

Serdecznie zapraszamy! :)
Urszula Frączek
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Powitanie kalendarzowej jesie-
ni było w tym roku wyjątkowym 
wydarzeniem w naszej klasie. 
We wtorek, 22 września dwa-
naście osób z klasy VI SP nr 
2 w Przeciszowie, wyruszyło 
na wycieczkę rowerową. Nad 
bezpieczeństwem naszej grupy 
czuwali z wielkim poświęceniem 
opiekunowie Dorota Kajdas i 
Rafał Pytlowski. Organizatorem 
tego niecodziennego przed -
sięwzięcia było Towarzystwo 
Turystyki Rowerowej Cyklista z 
Przeciszowa.

Trasa wycieczki prowadziła Doliną 
Karpia do Zatora. W rezerwacie przyrody 
czekała na nas niespodzianka. Spotka-
liśmy tam ornitologów, którzy podzielili 
się z nami ciekawostkami z życia pta-
ków, gniazdujących w tym unikalnym, 
wodnym środowisku. Widoczność była 
wymarzona. Słońce świeciło cudnie i 
odbijało się w wodzie różnymi barwami. 
W znakomitych humorach, wzbogaceni 
nowinkami przyrodniczymi, ruszyliśmy w 
dalszą drogę. Minęliśmy Energylandię i 
niebawem dotarliśmy do znanej i lubianej 
cukierni Lolly Polly w Zatorze. Można 
tam zjeść wyśmienite lody, ciastka, ale 
nie tylko.

W planie wycieczki był nasz udział 
w warsztatach cukierniczych. „Krówka 
zatorska”, bo właśnie ten smakołyk 
„powstawał” na naszych oczach, wprost 
rozpływał się w ustach. Później kroili-

śmy masę na kawałki i zawijaliśmy w 
oryginalne firmowe papierki. Nie mogło 
zabraknąć dla ochłody lodów, zwłaszcza, 
że temperatura powietrza i naszych wra-
żeń osiągnęła wysokie wartości. Lody 
były pyszne, jednak smak słodkości nie 
wystarczył. Zbliżała się pora obiadowa, 
o czym zaczęły nam przypominać nasze 
żołądki. Pełni wrażeń, dobrych humorów 
ruszyliśmy w drogę powrotną.

Trasa, którą wybrali nasi przewodnicy i 
organizatorzy prowadziła przez Łowiczki. 
Jest coś fantastycznego, czego można 
doświadczyć podczas jazdy rowerem. 
To poczucie swobody, wolności, wiatr we 
włosach - jest nieporównywalne z jazdą 
samochodem. Z takimi optymistycznymi 
uczuciami wyjechaliśmy na ulicę Szkol-
ną w Przeciszowie. Nasi nieocenieni 
przewodnicy zaprowadzili nas do nowej 
restauracji o egzotycznej nazwie Ikeba-
na Smaku. Zapach pizzy unosił się w 
powietrzu i to właśnie o takim posiłku 
wszyscy marzyli.

Trochę, tylko trochę zmęczeni, ale 
jakże szczęśliwi wróciliśmy do szkoły. 
To była wspaniała wyprawa rowerowa! 
Taką ocenę wystawiliśmy jednogłośnie. 
Za pomysł i organizację dziękujemy 
Cylkistom z Przeciszowa, którzy promują 
ten rodzaj sportu dostępny dla każdego. 
Gorąco dziękujemy naszym przewodni-
kom i opiekunom pani Dorocie i panu 
Rafałowi.

Zuzanna Szymonik
uczennica klasy VI

Powitali jesień na rowerach

Na 15 lipca przypadła rocznica 
bitwy pod Grunwaldem. Jako że 
w naszych okolicach znajduje 
się Kopiec Grunwald, członko-
wie 1 Wielopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej Wagabunda posta-
nowili  odwiedzić to miejsce.

Rajd rowerowy „Na Grunwald” odbył 
się 18 lipca i był zorganizowany w 
ramach Małopolskiej Sieci Świetlic 
Podwórkowych. W rajdzie, oprócz har-
cerzy, udział wzięli również ich rodzice 
- taką rodzinną grupą wystartowaliśmy o 
godzinie 9:00 spod Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie.

Pierwszy odcinek rajdu biegł przez 
Przyręb, Podolsze i Palczowice, a 
zakończył się właśnie pod Kopcem 
Grunwald w Rabusiowicach. Uczestnicy 
dowiedzieli się kilku ciekawostek, zwią-
zanych z tym miejscem i zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie.

Po krótkiej przerwie i uzupełnieniu 
płynów, ruszyliśmy w dalszą drogę. 
Trasa przez Palczowice, Laskową, 
Trzebieńczyce i ścieżki między stawami 
doprowadziły nas do restauracji Karpik w 
Graboszycach. Po dwóch długich odcin-
kach wszyscy z chęcią zjedli smaczny 
obiad.

Chwila odpoczynku i znów na trasie. 
Tym razem mogliśmy podziwiać piękno 
przyrody w Rudzach i Łowiczkach, a 
także pomachaliśmy do bawiących się 
w Energylandii turystów.

Na zakończenie Mariusz Frączek, 
który chętnie zaangażował się w organi-
zację rajdu, miał dla uczestników niespo-
dziankę - każdy otrzymał pamiątkowy 
dyplom.

Czuwaj!
phm Rafał Smurzyński

drużynowy 1 WPDH Wagabunda

Harcerze pod 
Grunwaldem!

Rozpoczął się nowy rok szkol-
ny. Wraz z nim przywitaliśmy 
w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Przeciszowie uczniów klasy 
pierwszej. Ze względu na szcze-
gólne okoliczności związane z 
pandemią, uroczystość miała 
skromny charakter. Odbyła się 
w obecności dyrekcji szkoły, 
rodziców, uczniów klasy II i III 
oraz ich wychowawców.

Nowo przybyłych uczniów przywitały 
koleżanki z klasy II oraz starsze z klasy 
VIIa. Podniosłym momentem uroczysto-
ści było ślubowanie pierwszoklasistów. 
Następnie dyrektor szkoły Magdalena 
Tęcza, dokonała aktu pasowania na 
ucznia. Tym samym pierwszaki zostały 
włączone do społeczności uczniowskiej 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła 
II w Przeciszowie. Wychowawczyni wrę-

Pierwszoklasiści w szkole

czyła pamiątkowe dyplomy, a rodzice 
obdarowali swoje dzieci rogami obfitości. 
Naszym nowym uczniom życzymy w 
szkole samych sukcesów!

Ilona Sanak
wychowawczyni klasy I

Gmina Przeciszów to piękno przyrody 
i wspaniałych miejsc, w których można 
aktywnie spędzić wolny czas. Pracow-
nicy Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Przeciszowie oraz w Piotrowicach zapra-
szają Państwa na wędrówkę po naszej 
„małej ojczyźnie”. Film dostępny jest na 
stronie www.gbprzeciszow.pl

GBP w Przeciszowie

Obejrzyj film
o gminie
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Przed wakacjami podzieliliśmy się z Czytelnika-
mi naszą radością z szeregu działań, które udało 
się nam zrealizować w Szkole Podstawowej nr 
2 w Przeciszowie. Myliłby się ten, kto by sądził, 
że w związku z tym spoczęliśmy na laurach lub 
szukamy wymówki w epidemii, żeby w tym roku 
ograniczyć nasze plany.

Tak dyrekcji szkoły, wszystkim pracownikom, jak i rodzicom 
zależy, abyśmy mogli jak najszybciej wrócić do normalności. 
Musimy oczywiście respektować wszelkie zarządzenia doty-
czące funkcjonowania szkoły w sytuacji epidemii, gdyż nie 
ma nic ważniejszego od zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, 
jednakże staramy się działać tak, by czas spędzony w szkole 
był dla całej społeczności wypełniony radością, efektywną 
pracą, a uciążliwości były jak najmniejsze. Rodzice doceniają 
nasze starania, o czym świadczy fakt, że pojawiło się u nas 
sześcioro dzieci.

Technologia informacyjna na dobre już zagościła w murach 
naszej placówki. W każdej sali znajduje się komputer z dostę-
pem do szybkiego Internetu, dlatego w tym roku szkolnym 
pożegnaliśmy  dzienniki papierowe i pracujemy w oparciu o 
dziennik elektroniczny. Na początku jeszcze nauczyciele z 
przyzwyczajenia sięgali na półkę, gdzie zwykle stały dzienni-
ki, ale szybko przekonali się, że nowy dziennik jest świetnym 
narzędziem ułatwiającym im pracę. W obecnym, trudnym cza-
sie Librus to doskonały kanał komunikacyjny między dyrekcją, 
nauczycielami, uczniami i rodzicami. Zachęcamy przy tej okazji 
rodziców, aby wykorzystywali go jak najczęściej.

Każdy, kto odwiedza szkołę, pierwsze kroki kieruje zazwy-
czaj do sekretariatu, który jest jej wizytówką. Podczas wakacji 
udało się go wyremontować i odmalować, podobnie jak gabinet 
lekarski, choć mamy nadzieję, że nie będzie w nim musiało 
przebywać żadne chore dziecko.

W czasie wakacji zakupiono sześć tablic ceramicznych, 
które zastąpiły te stare, zużyte.

Plany na przyszłość? Mamy świadomość, że sytuacja epide-
mii, w której funkcjonujemy, w każdej chwili może zweryfikować 
nasze zamierzenia, jednak chcielibyśmy zrealizować dość 
ambitny plan. Nie rezygnujemy ze zorganizowania zielonej 
szkoły. Ze zrozumiałych względów nie mogła się ona odbyć 
w maju, ale dołożymy wszelkich starań, aby dzieci mogły z 
niej skorzystać w przyszłym roku. Wszelkie warunki dotyczące 
bezpieczeństwa zostały już uzgodnione. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wychowawcy, uczniowie 
i rodzice spotykali się na różnych wewnątrzklasowych impre-
zach. Respektując zasady bezpieczeństwa, ograniczamy 
ryzyko zakażenia, a proces integracji może trwać.

W najbliższym czasie uczniowie klasy VI wezmą udział w 
rajdzie rowerowym, organizowanym przez prężnie działające 
stowarzyszenie TTR Cyklista. Z wysokości siodełka będą 
podziwiać uroki Doliny Karpia, sprawdzać swoją kondycję i 
cieszyć się zdrowo i aktywnie spędzonym czasem.

W marcu przyszłego roku, czyli już w dalszej perspektywie, 
odbędzie się u nas Dzień Europejski. Planujemy to przedsię-
wzięcie zorganizować w formie całodniowego cyklu imprez, 
na które już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy.

Niezmiernie cieszy fakt, że szkoła ściśle współpracuje z 
Gminną Biblioteką i Domem Kultury. Dzieci naszej szkoły 
bardzo chętnie angażują się we wszelkie działania, którym 
patronuje charyzmatyczny kierownik, Łukasz Fuczek. To już 
nie tylko zajęcia w Klubie Modelarskim Orzeł, ale też prężnie 
działająca świetlica, ciekawe konkursy, plenery, spotkania.

Tak w bardzo ogólnym zarysie prezentują się nasze plany. 
Liczymy także na sukcesy w licznych konkursach, w których 
biorą udział nasi podopieczni. Obiecujemy, że na bieżąco 
będziemy informować o ważnych faktach z życia szkoły, a 
tymczasem, życząc wszystkim Czytelnikom dobrego zdrowia, 
bierzemy się do pracy.

Dyrekcja i nauczyciele Dwójki z Podlesia

Dzieje się i będzie się działo!

Rok harcerski pokrywa się z rokiem szkolnym. 
Co roku we wrześniu Chorągiew Krakowska 
organizuje dużą imprezę, biwak dla wszystkich 
chętnych drużyn należących do chorągwi – to 
inauguracja roku harcerskiego. W tym roku, ze 
względu na epidemię, postanowiono uczcić to w 
inny sposób. W jednym dniu - 19 września, druży-
ny rozpaliły ogniska i w ten symboliczny sposób 
mogły „razem” usiąść przy ogniu.

Wagabunda, drużyna działająca na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie, spotkała się u 
dh Joli Szymonek, byłej drużynowej, aby tam powitać nowy 
rok.

Spotkanie zaczęliśmy od biegu patrolowego. Członkowie 
drużyny, którzy kończyli próbę harcerki/harcerza, mogli 
wykazać się swoją wiedzą. W organizację zadań na punktach 
zaangażowały się szczególnie druhny: Julia, Wiktoria, Julia 
(tak, jeszcze jedna Julka :)), Milena oraz Justyna. Druhenki 
spisały się na medal. Zadania nie były zbyt trudne, ale stano-
wiły wyzwanie dla patroli biorących udział w biegu.

Gra zakończyła się przy ognisku harcerskim. Trzech człon-
ków naszej drużyny złożyło przyrzeczenie harcerskie i mogą 
już nosić krzyże harcerskie na mundurach. Gratulujemy!

W ciszy opuściliśmy to szczególne ognisko, żeby kontrolowa-
ne, spokojnie się dopaliło. Po czym, w innym zupełnie miejscu 
rozpaliliśmy kolejne! „Co? Po co dwa ogniska?” - spytacie. 
Otóż, to pierwsze, tradycyjne ognisko harcerskie kojarzy się 
z czymś ważnym, np. składaniem przyrzeczenia, przypomina 
miłe chwile minionych już przygód, nawiązanych przyjaźni. 
Aby harcerzom towarzyszyły takie uczucia są określane 
pewne zwyczaje – obrzędy. Na takim ognisku nie przyrządza 
się jedzenia. Aby móc upiec kiełbaski, rozpaliliśmy właśnie 
drugie. Każdy z uczestników spotkania mógł się poczęstować 
kiełbaską, chlebem, jabłkiem, ciastkiem i napojem - wszystko 
to zostało nam zapewnione dzięki uczestnictwu w Małopolskiej 
Sieci Świetlic Podwórkowych.

Po skończonym posiłku, harcerze zaśpiewali kilka swoich 
ulubionych piosenek, w czym bardzo pomogła nam Iwona 
Bernaś, która jest przyjacielem naszej drużyny i wspiera nas 
w różnych działaniach. Wspólne spotkanie zakończyło się 
ogromnymi bańkami mydlanymi, które również otrzymaliśmy 
w ramach działalności naszej świetlicy.

Pełni pozytywnych wspomnień i energii, możemy rozpocząć 
nowy rok harcerski.

Czuwaj!

phm Rafał Smurzyński, drużynowy 1 WPDH Wagabunda

rozpoczęliśmy rok 
harcerski
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1 września w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Przeciszowie odbyło 
się uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2020/2021. Inaugura-
cja miała miejsce na sali gim-
nastycznej, ale przestrzegając 
zaleceń MEN i GIS uczniowie 
szkoły nie spotkali się wspólnie 
o tej samej porze. Spotkania 
odbyły się w grupach o godz. 
9:00 klasy V-VIII oraz 10:00 kla-
sy I-IV.

Dyrektor szkoły Ewa Sulikiewicz powi-
tała wszystkich zebranych, a szczególnie 
pierwszaków rozpoczynających naukę w 
naszej szkole. Odbyło się również ślu-
bowanie klas pierwszych, gdzie dzieci 

Pierwszy dzwonek

Do 15 września można było nasyłać 
zdjęcia do konkursu „Zabierz książkę 
na wakacje”, na których oddajemy się 
pasji czytania. Bardzo dziękujemy za 

Dziękujemy za zdjęcia
wszystkie nadesłane prace! Uczestnicy 
konkursu otrzymali niespodziankę od 
biblioteki.

GBP w Przeciszowie

To zdjęcie znad morza przesłała nam Natalia Błaż. Dziękujemy!
Gminna Biblioteka Publiczna w 

Przeciszowie po raz drugi zakwa-
lifikowała się do ogólnopolskiej 
kampanii „Mała Książka – Wielki 
Człowiek” organizowanej przez 
Instytut Książki.

Najwyższy czas przygotować się na 
długie jesienne wieczory i popołudnia, 
podczas których nie powinno zabrak-
nąć dobrej książki – dla rodzica i dla 
dziecka. Warto zatem udać się do naszej 
biblioteki w Przeciszowie i Piotrowicach, 
gdzie na każdego Małego Czytelnika w 
wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa 
Wyprawka Czytelnicza, a w niej książka 
„Pierwsze czytanki dla...” dostosowana 
pod względem treści i formy do potrzeb 
przedszkolaka oraz Karta Małego Czy-
telnika. Z kolei rodzice otrzymają bro-
szurę informacyjną przypominającą o 
korzyściach wynikających z czytania 
dzieciom.

Za każdą wizytę w bibliotece, zakoń-
czoną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę. Po zebraniu 
dziesięciu zostanie uhonorowany imien-
nym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania.

Zapraszamy do biblioteki, gdyż wizyta 
w niej uczy dziecko samodzielności, 
podejmowania własnych wyborów i 
odpowiedzialności za wypożyczoną 
książkę.

Pamiętajcie Państwo, że miłość do 
czytania jest prezentem na całe życie!

GBP w Przeciszowie

„mała książka
- wielki 

człowiek”
w bibliotece

zostały uroczyście przyjęte w poczet 
uczniów szkoły.

Dyrektor Ewa Sulikiewicz przedstawiła 
uczniom i rodzicom, w jakich warunkach 
będzie przebiegała nauka szkolna, jakie 
są rozwiązania w związku z pandemią 
koronawirusa. Po zakończeniu uroczy-
stości uczniowie spotkali się z wycho-
wawcami w wyznaczonych miejscach, z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Z okazji pierwszego dzwonka wszyst-
kim naszym uczniom i tym starszym, i 
tym najmłodszym, życzymy oczywiście 
jak najlepszych ocen w nowym roku 
szkolnym, ale przede wszystkim radości 
z nauki oraz odkrywania swoich pasji i 
talentów.    A.N.

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego i ślubowania uczniów klas pierwszych.
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Kiedy 12 marca ogłoszono, że 
szkoły zostaną zamknięte, nikt 
nie przypuszczał, że ponownie 
spotkamy się dopiero 1 września 
(nie licząc dnia rozdania świa-
dectw). Trzy miesiące spędzone 
poza szkołą to bardzo trudny 
czas dla wszystkich: uczniów, 
nauczycieli, ale również dla 
rodziców.

Nowe warunki nauki „wszystkim dały 
w kość”. Ileż to godzin ślęczenia nad 
zeszytem, wypełniania kar t pracy, 
rozwiązywania zadań czy słuchania 
dźwięków muzyki? Potem zdjęcie, potem 
sprawdzanie... Ale to też czas bez kole-
gów, tego bardzo brakowało. Po drodze 
-  Egzamin Ósmoklasisty – wyjątkowo 
trudne zadanie, ale i z tym daliśmy radę! 
Uff!!! Rok szkolny 2019/ 2020 przeszedł 
do historii.

Mimo zapewnień, nikt do końca nie był 
pewien, czy nowy rok szkolny rozpocznie 
się właśnie 1 września, jednak tak się 
stało! Dobrze, że uczniowie już siedzą 
w ławkach, mają obok siebie kolegów, 
a nad wszystkim czuwa Pani, a czasem 
Pan, ale wiadomo, że najfajniej jest na 
przerwach, wtedy dopiero się dzieje. 

Szkoła SP nr 1 otwarta

Większość uczniów zgodnie twierdzi, że 
już nie mogli się tego doczekać. 

Bogatsi o nowe doświadczenia człon-
kowie społeczności szkolnej z entu-
zjazmem rozpoczęli naukę, dojrzalsi, 
bardziej odpowiedzialni, przestrzegając 
ustalonych zasad: maseczki  na twa-

rzach w czasie przerw, wszechobecny 
płyn dezynfekujący, świeże powietrze, 
wkroczyliśmy w nowy rok szkolny. 

Wszystkim uczniom, A SZCZE-
GÓLNIE TYM, KTÓRZY PO RAZ 
PIERWSZY PRZYSZLI DO SZKOŁY i 
nauczycielom życzymy dużo zdrowia 
oraz wytrwałości.    A.S.

W tym roku 5 września w ponad 
trzech tysiącach miejsc na całym 
świecie czytano „Balladynę” 
Juliusza Słowackiego. Dziewią-
tą odsłonę akcji zainaugurowała 
para prezydencka w Ogrodzie 
Saskim w Warszawie.

Prezydent RP Andrzej Duda podkreślił, 
że „Balladyna” jest głęboko zakorzenio-
na w naszej polskiej historii i mentalno-
ści. Wskazał, że jest w niej wiele treści 
uniwersalnych, które budują postawy 
i uczą, bo Słowacki potrafił wytykać 
Polakom ich przywary, wspominając 
wszystko to, co kiedyś doprowadziło do 
upadku Rzeczypospolitej.

- To literatura, która jest elementem 
naszej tożsamości, naszej polskiej kul-
tury i polskiej duszy. To także lektura 
szkolna, więc to Narodowe Czytanie 
przyda się również młodzieży - przypo-
mniał Andrzej Duda.

W Szkole Podstawowej nr  1 w 
Przeciszowie uczniowie klas VII i VIII 
w czasie lekcji języka polskiego czytali 
fragmenty dramatu Juliusza Słowackie-
go. Drogą elektroniczną zapoznali się z 
materiałami dotyczącymi lektury, przygo-
towanymi przez Dolnośląską Bibliotekę 
Pedagogiczną we Wrocławiu. 

B. Mendyk

czytano „Balladynę”

W połowie sierpnia odbyły się po raz 
dziewiąty w Zatorze, Targi Turystycz-
ne. Naszą gminę reprezentowało Koło 
Gospodyń Wiejskich z Przeciszowa 
z potrawą regionalną „Żurek po prze-
ciszowsku”, mieliśmy również okazję 
posłuchać recitalu Patrycji Przystał (na 
zdjęciu), która jest członkinią zespołu 
Same Swoje. Z kolei członkowie Towa-
rzystwa Turystyki Rowerowej Cyklista 
poprowadzili rajd rowerowy po Dolinie 
Karpia, połączony z warsztatami orni-
tologicznymi na stawach Przeręb oraz 
degustacją karpia wędzonego.

GBP w Przeciszowie

targi 
turystyczne

Przed egzaminem ósmoklasisty. Wszyscy w przepisowych maseczkach!
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Sport i rekreacja w gminie

CZAS PRZyGOTOWANIA DO SEZONU

Od 27 do 31 sierpnia nasi zawodnicy (tenisiści stołowi oraz 
siatkarki) przebywali na obozie przygotowawczym do nowego 
sezonu w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Jaworzynka. W 
ciągu pięciu dni sportowcy solidnie trenowali pod okiem swoich 
trenerów. W trakcie pobytu udało się znaleźć czas na wizytę 
w parku linowym, spacery oraz ognisko.

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W HAŁCNOWIE
Zosia i Łucja Noworyta, Patrycja i Sylwia Piotrowskie, 

Błażej Oleksy oraz Kacper Kuśpik reprezentowali 5 września 
Akademię Sportu Przeciszów na Turnieju Tenisa Stołowego w 
Hałcnowie. Każdy z nich wszedł do czołowej trójki zawodów 
w swoich kategoriach wiekowych. Nasi podopieczni zdobyli 
aż 6 medali. To dobry prognostyk przed sezonem.

Krzysztof Żebro

Zawodnicy Akademii Sportu Przeciszów, którzy wzięli udział w obozie przygotowawczym w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym 
Jaworzynka.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Przeciszowie 
w porozumieniu z Akademią Sportu Przeciszów 
już od czterech lat działa sekcja piłki siatkowej 
dziewcząt. Uczennice z roczników 2008 i 2007 z 
powodzeniem występowały w lokalnych turnie-
jach i rozgrywkach szkolnych oraz pozaszkolnych, 
które miały miejsce w minionym roku.

Pierwszym z naszych sukcesów było zwycięstwo w Wado-
wicko-Zatorskiej Lidze Siatkarskich Trójek Dziewcząt, w któ-
rych to brało udział 16 zespołów w tym trzy z naszej szkoły. 
Rozgrywki zwyciężyła w cuglach nasza drużyna, pokonując 
w każdym turnieju rówieśniczki z Wadowic, Zatora, Wysokiej, 
Graboszyc oraz Kalwarii Zebrzydowskiej. Skład zwycięskiej 
drużyny: Karolina Makuch, Natalia Rusin, Julita Jarczyńska, 
Izabela Folga, Patrycja Siwek. Bardzo dobrze w tych rozgryw-
kach prezentowały się także pozostałe nasze drużyny, które 
zdołały dostać się na podium.

Start na wyższych szczeblach rozgrywek szkolnych nie-
stety pokrzyżowała epidemia koronawirusa. Szkoda, bo po 
zwycięstwie w gminie nasze dziewczęta miały sporą szansę 
dostać się z zawodów powiatowych do rozgrywek rejono-
wych. Cóż... może w tym roku szkolnym nic już nie stanie na 
przeszkodzie?

Jednak największym tegorocznym sukcesem uczennic 

naszej szkoły i Akademii Sportu Przeciszów był występ w 
rozgrywkach MZPS w kategorii „trójki”. Nasze młodsze dziew-
częta w składzie: Hanna Mendyk, Oliwia Bielat, Ola Sałaciak 
oraz Ola Stachura, podczas dwóch turniejów eliminacyjnych 
w Hali KS Prądniczanka Kraków zdołały dostać się do naj-
lepszej ósemki w województwie i awansowały do ścisłego 
finału wojewódzkiego w Nowym Sączu. Po drodze nasze 
młode zawodniczki pokonały rówieśniczki z takich klubów 
jak: WTS Solna Wieliczka (seniorki w pierwszej lidze), UKS 
Setbol Oświęcim (Juniorki półfinał MP), MKS MOS Wieliczka 
czy KS Olkusz (niegdyś druga liga seniorów), co jest bardzo 
dobrym prognostykiem przed przyszłorocznymi rozgrywkami 
„czwórek”.

W tym roku dziewczęta spróbują swoich sił w rozgrywkach 
młodziczek MZPS, gdzie będą rywalizować z dwa lata star-
szymi koleżankami z małopolskich klubów. 

W akademii działa również sekcja naborowa piłki siatkowej. 
Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Przeciszowie i cieszą się sporą popularnością. 
Swoje pierwsze siatkarskie szlify zdobywa 16 dziewczynek z 
klas II-III szkoły podstawowej. 

Wszystkim naszym zawodniczkom życzymy powodzenia w 
dalszej siatkarskiej przygodzie.           MR

Sukcesy siatkarek z Przeciszowa
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Tak dobrego początku senio-
rzy Przeciszovii Przeciszów nie 
zanotowali od wielu lat. Lider 
tabeli, komplet zwycięstw w sze-
ściu kolejnych meczach, bilans 
bramkowy 23:5 oraz szeroka i 
wyrównana kadra, to powód do 
wielkiej radości i świetny pro-
gnostyk do dalszej pracy wokół 
projektu, który nowy zarząd klu-
bu skrupulatnie realizuje.

Po trudnym okresie przygotowaw-
czym drużyna Łukasza Płonki zbiera 
owoce tej pracy i trudno nie zauważyć, 
że zespół Przeciszovii jest na fali wzno-
szącej. Grę przeciszowian ogląda się z 
wielką przyjemnością, a kibice którzy 
przybywają na stadion na Podlesiu nie 
mają żadnych powodów do narzekań, 
bo gra naszych zawodników po prostu 
cieszy oko. Najskuteczniejszy zawodnik 
w naszym zespole - Kamil Michałek, 
zdobył już siedem bramek w sześciu 
meczach. Rundę jesienną zakończymy 
w 13. kolejce meczem u siebie z LKS-em 
Bulowice. n

Świetny wynik 
Przeciszovii Zarząd klubu z Podlesia zaczął 

kłaść bardzo duży nacisk rów-
nież na wychowanie nowych 
adeptów sztuki piłkarskiej i 
przyszłych zawodników junior-
skiej oraz seniorskiej drużyny 
z Przeciszowa. Stąd też poja-
wiła się inicjatywa zawiązania 
współpracy pomiędzy LKS-ami 
Przeciszów i Piotrowice oraz Aka-
demią Piłkarską Przeciszów. 

Pomogła ona w powstaniu młodzików 
Przeciszovii i trampkarzy LKS Piotrowi-
ce. Wszystko to dlatego, że brakowało 
odpowiedniej ilości zawodników w każ-
dym z tych klubów, aby stworzyć pełno-
prawną drużynę i grać w odpowiedniej 
dla siebie kategorii wiekowej.

Wszystkie dzieci po zakończeniu 
przygody z akademią zostają zarejestro-
wane jako młodzicy LKS-u Przeciszów, 
z kolei chłopcy w wieku trampkarzy z 

Sojusz przynosi nam owoce
naszego klubu są w sposób wymienny 
wypożyczeni do LKS-u Piotrowice, aby 
tam grać w drużynie odpowiedniej do 
swojego wieku. W taki oto sposób udało 
się ponad podziałami stworzyć coś, co 
można nazwać Reprezentacją Gminy 
Przeciszów, choć każda z tych drużyn 
musi z przyczyn logistycznych grać pod 
szyldem któregoś z ludowych klubów. 

Start sezonu młodzików opóźnił się z 
powodu kilku technicznych powodów, 
ale już w drugiej połowie września nasi 
najmłodsi zawodnicy wybiegli na swój 
pierwszy ligowy mecz.

Treningi odbywają się dwa razy w 
tygodniu na boiskach w Przeciszowie 
i w Piotrowicach. W lidze okręgowej 
spotkamy się z drużynami: Puls Brosz-
kowice, AP Przeciszów (drużyna żeń-
ska), Brzeziną Osiek, LKS Gorzów, LKS 
Jawiszowice, Skawa Podolsze, Korona 
Harmęże, Poręba Wielka. n

W tym czasie oprócz sukce-
sów seniorskich Przeciszovii 
Przeciszów, coraz większą rolę 
zaczynają odgrywać sekcje 
młodzieżowe. Po wielu latach 
problemów ze skompletowaniem 
poszczególnych drużyn, udało 
się zbudować szeroką kadrę 
zespołu juniorów.

Na uwagę zasługuje fakt, że oprócz 
zawodników z gminy Przeciszów, klub 
zasiliło również kilku chłopaków z oko-
licznych miejscowości, którzy w zdecy-
dowanej większości nie mogli realizować 
piłkarskiej pasji ze względu na brak 
odpowiedniej drużyny w swojej rodzimej 
miejscowości.

W tym miejscu trzeba wspomnieć, aż 
o pięciu zawodnikach z Poręby Wielkiej, 

którzy stają się powoli ważną częścią 
nowej drużyny trenera Łukasza Matli.

Po dobrze przepracowanym okresie 
przygotowawczym, który trwał już od 
czerwca, młody zespół Przeciszovii 
pełen nadziei wystar tował w nowy 
sezon. Przegrana na inaugurację sezonu 
z zespołem LKS-u Jawiszowice wcale 
nie zatarła dobrego wrażenia o naszej 
drużynie, a przebieg meczu i potencjał 
naszych zawodników daje nadzieję na 
to, że przyszłość będzie tylko lepsza.

Warto podkreślić fakt, że ze względu 
na brak ligi juniorów młodszych, piłkarze 
Przeciszovii występują w zwykłej lidze 
juniorów, gdzie w większości przyjdzie 
im się zmierzyć z zawodnikami starszymi 
od siebie. To jednak może zaprocento-
wać w przyszłości, a zebrane doświad-
czenie okaże się bezcenne. n

Juniorzy na fali

Wyniki II Ligi Juniorów 
Starszych:

LKS Jawiszowice – Przeciszovia 
Przeszów 4:2 (bramki: Baranowski, 
Brzęcki) LKS Piotrowice – Niwa 
Nowa Wieś 1:2 (bramka: P.Klimczyk) 
Przeciszovia Przeciszów – Iskra 
Brzezinka 1:6 (bramka: Baranowski) 
LKS Rajsko – LKS Piotrowice 3:1 
(bramka: Marszałek)

Wyniki III Ligi Trampkarzy:

LKS Przecieszyn – LKS Piotrowice 
5:2 (bramki: Dyrcz, Jachyra) LKS 
Piotrowice – Pogórze Gierałatowi-
ce 8:3 (bramki: Oleksy x3, Jachyra 
x2, Dyrcz x2, Sprawka) Niwa Nowa 
Wieś – LKS Piotrowice 6:0

Wyniki III Ligi Młodzików:

AP Przeciszów – Skawa Podolsze 
7:1 (bramki: Sieradzka x4, Klime-
czek x2, Sikora) Korona Harmęże 
– Przeciszovia Przeciszów 2:0, 
Puls Broszkowice – AP Przeciszów 
0:3 (bramki: Sieradzka, Piskorz, 
Wykręt) Przeciszovia Przeciszów – 
Górnik Brzeszcze 3:0, Przeciszovia 
Przeciszów – AP Przeciszów 2:5

Na ulicy Długiej w Przeciszowie 
policjanci i ratownicy medyczni 
interweniowali w związku z incy-
dentem drogowym, który miał 
miejsce 23 września.

Jak wstępnie ustalono 86–letnia 
mieszkanka Przeciszowa, która prowa-
dziła rower upadła na jezdnię, doznając 
urazu ręki. Z relacji rowerzystki wynika, 
że upadła po tym jak została potrącona 
tyłem samochodu marki Audi, którego 
66–letni kierowca wykonywał manewr 

cofania na parkingu przed sklepem. 

W trakcie prowadzonego postępowa-
nia policjanci ustalą dokładne okoliczno-
ści tego incydentu drogowego.  (ryt)

Potrącono staruszkę
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Wyniki:

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

517-625-371

Kontakt:

Przeciszovia w tym sezonie 
nie zawodzi. Po ośmiu seriach 
spotkań przewodzi w ligowej 
tabeli i zapewne obok Górnika 
Brzeszcze i Strumienia Polanka 
Wielka będzie głównym preten-
dentem do awansu.

Jeszcze 10 lat temu kibice na Podlesiu 
bardzo często śpiewali Lidera mamy!!! 
Teraz trzeba piosenkę odkurzyć, a 
wszystko za sprawą rewelacyjnego 
startu, podopiecznych Łukasza Płonki, 
którzy po ośmiu spotkaniach przewodzą 
w ligowej stawce.

Tuż za naszą drużyną plasuje się 
faworyzowany Górnik Brzeszcze oraz 
mający dwa zaległe spotkania Strumień 
Polanka Wielka, który w tym sezonie nie 
stracił jeszcze żadnych punktów.

Przeciszowianie swoją wysoką dys-
pozycję potwierdzili już w pierwszych 
meczach odprawiając kolejno z kwitkiem 

Solavie Grojec, Sygnał Włosienicę, Zgo-
dę Malec czy Sołę Łęki. Na pobłażanie 
w oczach naszych zawodników nie mogli 
również liczyć beniaminkowie z Broszko-
wic i Zaborza.

Po tak okazałej serii zwycięstw przy-
szła kolej na dwa remisy. Pierwszy w 
Gierałtowicach z Pogórzem, zaś drugi 
na własnym „podwórku” z Górnikiem 
Brzeszcze.

Do końca rundy jesiennej pozostało 
jeszcze sześć spotkań. Kibice na pew-
no z niecierpliwością będą czekać na 
kolejne derby gminy Przeciszów oraz ten 
mecz, który może decydować o mistrzo-
stwie jesieni w oświęcimskiej Klasie A, 
czyli ze Strumieniem Polanka Wielka.

Bartłomiej B.Kasperczyk

Lidera mamy!!!

Solavia Grojec – Przeciszovia Przeciszów 
0:2 (0:1) Serwatka 18, Węgrzyn 55, 
Przeciszovia Przeciszów – Sygnał Wło-
sienica 6:2 (4:1) Serwatka 7, Kidoń 11, 
Ł.Matla 13, Makuch 34, Szafraniec 90, 
90+3 – Szpiegla 30, Sarna 69, Zgoda 
Malec – Przeciszovia Przeciszów 0:4 
(0:3) Pawela 9, M.Płonka 21, Matla 40, 
Bartuś 59, Przeciszovia Przeciszów – 
Soła Łęki 3:0 (1:0) Kidoń 38, Pawela 
69, K.Michałek 83, Puls Broszkowice 
– Przeciszovia Przeciszów 2:4 (1:2) 
Michał Barciak 34, Janik 76 – Kidoń 
15, K.Michałek 41, 49, 75, Przeciszovia 
Przeciszów – Zaborzanka Zaborze 4:1 
(2:1) K.Michałek 28, 72, 84, Węgrzyn 
37 – Grzywa 4 Pogórze Gierałtowi-
ce – Przeciszovia Przeciszów 1:1 (1:1) 
Kowalczyk 11 – Kidoń 20, Przeciszovia 
Przeciszów – Górnik Brzeszcze 1:1 (1:0) 
Węgrzyn 45 – Widuch 49.

Po ośmiu seriach spotkań w 
oświęcimskiej A Klasie LKS 
Piotrowice zajmują ostatnie 
miejsce w tabeli. Tym samym 
wzorem ubiegłych lat naszemu 
zespołowi pozostanie walka o 
utrzymanie w lidze.

Już pierwsze mecze nie napawały 
wielkim optymizmem. Wysoka porażka 
ze Zgodą w Malcu czy pechowa z Sołą 
Łęki w Piotrowicach mogły jeszcze 
niewiele mówić o nie najlepszej formie 
naszych zawodników. Jednak brak 
punktów z beniaminkami z Broszkowic i z 
Zaborza mogły postawić trudne pytania. 
Jeżeli tracimy punkty z „outsiderami”, to 
z kim mamy je zdobywać?

Część odpowiedzi na to pytanie udzie-
liło nam Pogórze Gierałtowice, które 
podopieczni Jarosława Chowańca 
pokonali 3:0. Jednak czy to trochę nie za 
mało? By uzyskać pełną odpowiedź na 
to pytanie, musimy poczekać do końca 
rundy jesiennej.

Jednak łatwych rywali już nie będzie, 
o czym nasza jedenastka boleśnie prze-
konała się w kolejnych konfrontacjach 
ze Strumieniem Polanka Wielka oraz 
Górnikiem Brzeszcze.

Bartłomiej B.Kasperczyk

TABELA KOńCOWA

1. Przeciszovia Przeciszów 8    20 25:7

2. Górnik Brzeszcze  7    19 28:6

3. Strumień Polanka Wielka 6    18 23:8

4. LKS Bobrek  8    16 17:12

5. Orzeł Witkowice  8    15 19:12

6. Zgoda Malec  8    13 22:17

7. Solavia Grojec  7    13 14:10

8. Soła Łęki  8    12 16:14

9. LKS Bulowice  8    12 13:20

10. Sygnał Włosienica 8    6 20:28

11. Pogórze Gierałtowice 8    5 9:19

12. Zaborzanka Zaborze 8    3 5:21

13. Puls Broszkowice 8    3 16:35

14. LKS Piotrowice  8    3 7:25

Gierałtowice to za mało

Zgoda Malec – LKS Piotrowice 7:2 (2:2)
Jaromin 4, 30, 67,  85, Sokół 52, 
Lekki 73 – Kocoń 22, S.Rogalski 33, 
LKS Piotrowice – Soła Łęki 0:1 (0:0) 
A.Żmuda 70, Puls Broszkowice – LKS 
Piotrowice 2:1 (0:1), Tobik 48, Janik 62 
– F.Merta 30, LKS Piotrowice – Zabo-
rzanka Zaborze 0:2 (0:0) Kleczkowski 
46, 66, Pogórze Gierałtowice – LKS 
Piotrowice 0:3 (0:2), Paweł Frączek 25, 
Ortman 45, Włoch 65, LKS Piotrowice 
– Górnik Brzeszcze 0:6 (0:3), Czerwik 
8, Jędrusik 38, 55, Żmuda 44, Kaw-
czak 60, Sojka 63, Orzeł Witkowice – 
LKS Piotrowice 2:0 (0:0), Jasiński 69, 
Wandor 90, Strumień Polanka Wielka 
– LKS Piotrowice 5:1 (2:1), Boba 22, 
(sam.) 43, 79, Gałgan 66, Grubka 77 
– Włoch 45

Wyniki:

29 lipca w Przeciszowie na ul. Pod-
lesie ujawniono kradzież ok. 90 litrów 
oleju napędowego oraz ok. 100 litrów 
oleju hydraulicznego, ze znajdującej się 
na placu budowy koparki. Policja prosi 
o przekazywanie informacji, mogących 
przyczynić się do ustalenia sprawców 
przestępstwa.

2 sierpnia w miejscowości Las na ul. 
Górki zatrzymano kierującego samocho-
dem marki Ford Transit, który znajdował 
się w stanie nietrzeźwości – ponad 2 pro-
mile alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Przeciwko sprawcy przestępstwa skiero-
wano już akt oskarżenia do sądu.
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Prawo na co dzień

KRONIKA POLICYJNA

Z dniem 19 września 2020 roku 
weszły  w życie zmiany w prawie 
budowlanym – nowa procedura i 
wyższe kary dla inwestorów za 
nielegalne użytkowanie budyn-
ków. Przed przystąpieniem do 
użytkowania obiektu budowla-
nego należy uzyskać  decyzję o 
pozwoleniu na użytkowanie - art. 
55 ustawy Prawo budowlane.

Organ nadzoru budowlanego dokonu-
jąc kontroli, w przypadku stwierdzenie 
naruszeń nielegalnego użytkowania 
obiektu budowlanego wymierza karę, 
której wysokość ustalona będzie w opar-
ciu o dziesięciokrotnie podwyższony ilo-
czyn stawki opłaty, współczynnik katego-
rii obiektu budowlanego i współczynnik 
wielkości obiektu budowlanego.

W nowych przepisach została uprosz-
czona legalizacja samowoli budowlanej. 
Wprowadzono uproszczone postę-

powanie legalizacyjne dla samowoli 
budowlanych, obiektów budowlanych 
lub części tych obiektów zbudowanych 
bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na 
budowę, gdy od zakończenia budowy 
upłynęło co najmniej 20 lat.

Warunkiem dokonania legalizacji na 
podstawie uproszczonej, bezpłatnej 
procedury ma być przedstawienie eks-
pertyzy technicznej, potwierdzającej 
możliwość bezpiecznego użytkowania 
obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.

Zmiany obejmują ponad 50 przepisów 
samego prawa budowlanego oraz szere-
gu innych ustaw, jednak do najważniej-
szych należą:

nowy podział projektu budowlanego • 
(podział projektu na trzy mniejsze, 
w przeciwieństwie do obecnego 
jednego projektu), projekt budow-

lany zostaje rozdzielony na: projekt 
zagospodarowania działki lub tere-
nu, projekt architektoniczno-budow-
lany, projekt techniczny,

uproszczone postępowanie legali-• 
zacyjne samowoli budowlanych,

ograniczenie możliwości stwier-• 
dzenia nieważności pozwolenia na 
budowę lub pozwolenia na użytko-
wanie (obecnie można żądać tego 
w każdym czasie, na mocy nowych 
przepisów jedynie do 5 lat od dorę-
czenia lub ogłoszenia decyzji o 
pozwoleniu na budowę),

utworzenie i doprecyzowanie kata-• 
logu obiektów do budowy, w których 
nie jest wymagane pozwolenie,

możliwość udzielenia przez organ • 
administracji architektoniczno-
budowlanej zgody na odstępstwo 
od przepisów techniczno-budowla-
nych również przed zmianą decyzji 
pozwolenia na budowę.

Warto, aby z nowymi niejednokrotnie 
zawiłymi procedurami i regulacjami doty-
czącymi nowelizacji prawa budowlane-
go, zapoznały się osoby, inwestujące w 
obiekty noclegowe na naszym terenie.

JK

Zmiany w prawie budowlanym

21 czerwca w Przeciszowie na ul. 
Długiej zatrzymano obywatela Ukrainy, 
kierującego samochodem osobowym 
marki Renault Laguna. W trakcie kontroli 
okazało się, że kierowca znajduje się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem niemal 
dwa promile alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Sprawę skierowano już do 
Sądu Rejonowego w Oświęcimiu wraz z 
aktem oskarżenia o przestępstwo z art. 
178a §1 Kodeksu karnego.

W okresie od czerwca do września 
2020 roku wszczęto kolejne postę-
powania dotyczące nie wywiązywania 
się z obowiązku łożenia na utrzymanie 
dzieci. W razie potwierdzenia, iż doszło 
do naruszenia przepisu określonego w 
art. 209 Kodeksu karnego, przeciwko 
sprawcom będą kierowane do sądu 
akty oskarżenia za popełnienie tego 
przestępstwa.

1 lipca wszczęto dochodzenie w 
sprawie oszustwa na szkodę mieszkan-
ki gminy Przeciszów, która w sklepie 
internetowym dokonała zakupu sprzętu 
komputerowego i pomimo uiszczenia 
zapłaty nie otrzymała towaru.

1 lipca wszczęto kolejne postępo-

wanie w sprawie oszustwa interneto-
wego. Tym razem mieszkanka gminy 
Przeciszów dokonała w sieci zakupu 
trampoliny i również jej nie otrzymała, 
pomimo, iż zapłaciła za towar. Policja 
prowadzi intensywne czynności w tej 
sprawie przypominając, aby przed 
dokonaniem zakupu za pośrednictwem 
różnego rodzaju portali, czy też sklepów 
internetowych możliwie jak najdokładniej 
sprawdzić sprzedawców, korzystając 
przy tym z opcji płatności za towar przy 
odbiorze.

8 lipca w Piotrowicach na ul. Andry-
chowskiej zatrzymano mieszkańca 
gminy Przeciszów w związku z podejrze-
niem kierowania przez niego ciągnikiem 
rolniczym w stanie nietrzeźwości. Spra-
wę skierowano już do sądu wraz z aktem 
oskarżenia, celem jego rozpoznania.

9 lipca zatrzymano mieszkańca gmi-
ny Przeciszów, który znęcał się nad swo-
ją matką. Sprawca usłyszał zarzuty, po 
czym w celu zapewnienia pokrzywdzo-
nej bezpieczeństwa, prokurator orzekł 
wobec niego środki zapobiegawcze m.in. 
w postaci nakazu opuszczenia lokalu 
mieszkalnego i zakazu kontaktowania 
się z pokrzywdzoną. Postępowanie 

zakończono w sierpniu skierowaniem 
do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu 
aktu oskarżenia. Niestety 9 września 
ten sam sprawca ponownie dopuścił 
się przestępstwa wobec swojej matki, 
grożąc jej m.in. pozbawieniem życia 
oraz znieważając ją. W związku z czym 
dokonano jego zatrzymania a następnie 
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, mając 
m.in. na uwadze wcześniej orzeczone 
środki zapobiegawcze, które sprawca 
naruszył, zastosował wobec niego na 
wniosek prokuratora trzymiesięczny 
areszt tymczasowy.

23 lipca w Przeciszowie na ul. 
Długiej zatrzymano kierującego moto-
rowerem, który znajdował się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem przekraczają-
cym 1,6 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Sprawę, w celu rozpoznania, 
skierowano do Sądu Rejonowego w 
Oświęcimiu.

23 lipca zatrzymano kolejnego nie-
trzeźwego, tym razem kierującego samo-
chodem osobowym. Miało to miejsce w 
Piotrowicach na ul. Andrychowskiej. 
Badanie alcosensorem wskazało wynik 
ok. 0,9 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. To postępowanie również 
zostało już zakończone, skierowaniem 
do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu 
aktu oskarżenia o czyn z art. 178a §1 
Kodeksu karnego.
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ODESZLI OD NAS...
lipiec

1. Cecylia Przystał 89 lat   Przeciszów

2. Józef Kurek 71 lat    Przeciszów

3. Henryk Zdżalik 75 lat   Piotrowice

sierpień

1. Kazimiera Pawela 94 lata  Przeciszów

2. Tadeusz Leśniak 55 lat   Przeciszów

3. Władysław Głąb 86 lat   Piotrowice

wrzesień

1. Maria Wolas 70 lat   Przeciszów

2. Józefa Gagracz 82 lata   Piotrowice

3. Ignacy Jędrys 80 lat   Przeciszów

4. Mieczysław Stokłosa 62 lata  Las

5. Józefa Mąsiorska 84 lata   Przeciszów

6. Stanisława Matlak 78 lat   Przeciszów

7. Anna Czopek 84 lata   Piotrowice

Podczas czerwcowej sesj i  Rady Gminy 
Przeciszów zaprezentowano radnym informację o 
stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na 
terenie gminy Przeciszów za rok 2019. Ze szcze-
gółami dokumentu zapoznał wszystkich obecnych 
komendant Komisariatu Policji w Zatorze podinsp. 
Dariusz Kulig.

Nasza gmina leży w obszarze działania zatorskiego komi-
sariatu, w którym pracuje 17 policjantów. Na forum rady jego 
komendant przedstawił w pierwszej kolejności ogół zagrożeń 
przestępczością na obszarze działania komisariatu w latach 
2015-2019.

Przestępstwami o charakterze pospolitym najczęściej odno-
towywanymi na terenie gminy Przeciszów są: przestępstwa 
drogowe, kradzież cudzej własności, prowadzenie pojazdu 
mechanicznego w stanie nietrzeźwości, uszkodzenie rzeczy, 
kradzież z włamaniem, oszustwa gospodarcze i kryminalne, 
przestępstwa przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narko-
manii.

W 2019 roku wszczęto w KP w Zatorze 206 postępowań 
przygotowawczych w związku z popełnionymi czynami zabro-
nionymi, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2018 
było ich 185. Wśród nich 66 dotyczyło spraw o charakterze 
kryminalnym.

Wśród przestępstw przeciwko mieniu dynamika ich 
wykrywalności była następująca: kradzież cudzej własności 
(wykrywalność: 2018r. - 37,04%, 2019r. - 37,04%), kradzież z 
włamaniem (wykrywalność: 2018r. - 18,18%, 2019r. - 12,50%), 
uszkodzenie mienia (wykrywalność: 2018r. - 45,45%, 2019r. 
- 16,67%).

Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych na tere-
nie KP w Zatorze w 2019 roku osiągnął wartość 66%. Jest to 
spadek o 1% w porównaniu do 2018r. Ogólna wykrywalność 
przestępstw była w ubiegłym roku również na poziomie 66%, 
przy czym do roku ubiegłego spadek ten wyniósł już 3%.

Narkomania to ogólnokrajowy problem obecny również na 
terenie gminy Przeciszów. Przeciwdziałanie temu zjawisku jest 
jednym z najważniejszych zadań KP w Zatorze, mającym na 
celu zwalczanie tej społecznej patologii i utrzymanie wyso-
kiego poziomu ujawniania sprawców tych przestępstw. Efekty 
w zwalczaniu przestępczości narkotykowej zależą wyłącznie 
od intensywności i skuteczności policyjnych działań. Tylko 
odpowiednio wysoki poziom pracy operacyjnej i rozpoznaw-
czej oraz dochodzeniowej pozwala osiągać policji wytyczone 

cele. W 2019 r. w Komisariacie Policji w Zatorze wszczęto 6 
postępowań przygotowawczych o przestępstwa narkotykowe, 
czyli o 2 mniej niż w roku 2018.

W 2019 roku na obszarze gminy Przeciszów odnotowano 40 
zdarzeń drogowych, będących kolizjami. Przy czym w 2018 
było ich 28. W minionym roku funkcjonariusze KP w Zatorze 
zatrzymali na terenie gminy Przeciszów 19 nietrzeźwych kie-
rujących pojazdami mechanicznymi.

Jednym z podstawowych kryteriów oceny działań policji 
jest ilość zatrzymań sprawców na gorącym uczynku podczas 
przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu. Na terenie gminy 
Przeciszów w 2019 roku służby prewencyjne zatrzymały na 
gorącym uczynku 59 sprawców. Rok wcześniej było ich 49.

W 2019 r. zatrzymano 24 osoby poszukiwane listem goń-
czym. W 2018 było ich 38.

W  ubiegłym roku ilość interwencji zgłaszanych przez miesz-
kańców naszej gminy i prowadzonych przez policję, zamknęła 
się liczbą 431, tj. o 71 interwencji więcej niż w roku 2018.

Podczas swoich działań służbowych w 2019 roku policjanci 
ujawnili w gminie Przeciszów ogółem 1817 wykroczeń, co w 
porównaniu do 2018 roku oznacza wzrost o 67.

Już na zakończenie swojego wystąpienia komendant Komi-
sariatu Policji w Zatorze poinformował radnych o przedłużają-
cej się w czasie budowie nowej siedziby jednostki (na zdjęciu). 
Swoje zaangażowanie finansowe w to przedsięwzięcie ma 
również gmina Przeciszów. Obecnie ze względu na problemy 
z dotrzymaniem terminu oddania obiektu do użytku, budowa 
ta znajduje się na etapie rozwiązania umowy z poprzednim 
wykonawcą, a nie wyłoniono jeszcze nowego. Budynek komi-
sariatu jest gotowy w 70 proc. Trwają jeszcze prace wewnątrz 
przyszłej siedziby policji. Pierwotny termin oddania budynku i 
przeprowadzki był planowany na marzec tego roku. 

Ryszard Tabaka

Bezpieczeństwo pod kontrolą
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