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Na zbliżające się Święta 
wszystkim Mieszkańcom 
Gminy pragniemy złożyć 

życzenia przeżywania Bożego 
Narodzenia w zdrowiu, radości 
i ciepłej, rodzinnej atmosferze. 

Kolejny zaś Nowy Rok niech 
będzie czasem pokoju oraz 

realizacji osobistych zamierzeń.

Wójt Gminy, Przewodniczący Rady 
Gminy Przeciszów oraz sołtysi 

Do życzeń skierowanych do 
wszystkich Czytelników naszego 
kwartalnika dołącza się redakcja

„Wieści Gminy Przeciszów”

Przed nami 

WOŚP
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy działający przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Przeciszowie zaprasza wszyst-
kich na Wielki XX Finał, który odbędzie się 8 
stycznia 2012 roku w Domu Kultury w Prze-
ciszowie. Jak powiedział Jurek Owsiak:

Stoły wigilijne
Już po raz kolejny Koło Gospodyń Wiejskich z Przeciszowa wzięło udział, tym 

razem 11 grudnia w prezentacji regionalnych potraw wigilijnych Kół Gospodyń 
Wiejskich Doliny Karpia, które odbyły się w Polance Wielkiej. Wszyscy zebrani mogli 
wysłuchać kolęd w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Twórczych Kobiet” oraz forma-
cji „Dzień Dobry”, a także, co najważniejsze, skosztować przygotowanych i samczych 
potraw wigilijnych. Nasze Panie, jak co roku, przygotowały wyróżniający się stół poprzez 
formę i treść; co widać na załączonym zdjęciu. Wraz z reprezentantkami KGW z Prze-
ciszowa stoi sekretarz naszej gminy Dorota Nykiel oraz dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przeciszowie Ewa Głogowska.

„Gramy z pompą! Zdrowa mama, 
zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, 
czyli zbieramy na zakup najnowo-
cześniejszych urządzeń dla ratowa-
nia życia wcześniaków oraz pomp 
insulinowych dla kobiet ciężarnych 
z cukrzycą”

ZAPRASZAMY!
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yWójt podsumował rok pracy 

Czy wójtowi udało się zrealizować zamierzenia wybor-
cze sprzed roku? Jak wypełniał on swe obowiązki i jak 

po roku wygląda nasza gmina? Na te i inne pytania odpo-
wiada Bogdan Cuber, wójt gminy Przeciszów.

Kończy się rok mojej pracy na stanowisku wójta. Po przyjściu 
do urzędu, w pierwszych dniach byłem przerażony sytuacją jaką 
tutaj zastałem. Od razu wiedziałem, że przede mną jest bardzo 
dużo pracy i spraw, które należy od razu zrealizować. 

Był to grudzień i od razu zaczęły się prace związane z budże-
tem. Wprowadziłem szereg autopoprawek do budżetu i podją-
łem działania zmierzające do sięgnięcia po środki unijne. Pierw-
szy nasz wniosek dotyczył programu Małopolskie Remizy. Trze-
ba było szybko robić kosztorysy, pracy było bardzo dużo, a czasu 
mało. Udało nam się ten wniosek złożyć, zadanie zostało wyko-
nane, a środki pozyskane.

Kolejną sprawą było pozyskanie środków ze stowarzyszenia 
Dolina Karpia, którego gmina jest członkiem i w ramach Odnowy 
Wsi postanowiliśmy złożyć wniosek na kwotę 400 tys. zł, z cze-
go nasz wkład ma wynieść ok. 100 tys. zł. Wniosek jest jeszcze 
w trakcie rozpatrywania, ale place zabaw dla dzieci mogły być 
wykonane po wstępnej akceptacji.

Zawsze marzyłem, aby przy każdym przedszkolu w gminie 
były takie place zabaw. Matki z małymi dziećmi nie miały do tej 
pory miejsca, gdzie mogłyby spędzić czas. Teraz jest inaczej, pla-
ce są dostępne dla każdego.

Pierwszym zadaniem, które zacząłem realizować jako wójt, 
była wymiana murawy na boisku LKS Przeciszovia. Na nawierzch-
ni gromadziła się woda, a kałuże uniemożliwiały rozgrywki. Obec-
nie boisko już uzyskało nową murawę, ale potrzeba czasu, aby 
mogło ono w pełni służyć piłkarzom. 

Dużym mankamentem gminy jest gospodarka wodna. Wie-
le rowów przydrożnych, jest w stanie katastrofalnym. Od lat nie 
były wykaszane, pogłębiane, odtwarzane. Podobnie rzecz ma 
się z przepustami, mostkami zaniedbanymi od lat. Część przepu-
stów została wykonana, niektóre rowy przydrożne odtworzono, 
ponadto zebrano pobocza przy części dróg. Pracy było bardzo 
dużo, ale w ciągu roku wykonaliśmy dużo dzięki zaangażowaniu 
pracowników GZWiK i pracowników interwencyjnych.

Do urzędu przyszedłem 14 grudnia i od razu musiałem się 
zająć przetargiem na wyłonienie wykonawcy kolejnego etapu 
kanalizacji. Przetarg był w trakcie. Jeszcze przed objęciem prze-
ze mnie urzędu doszło do odrzucenia przez komisję firmy, która 
wygrała. Decyzja sądu była na korzyść tego oferenta. Rozpoczął 
się kolejny etap kanalizacji, związany z przejściami przez pose-
sje, pod drogami, budową przepompowni. To była praca, która 
pochłonęła dużo czasu.

Budowie kanalizacji sprzyjała pogoda. To co zostało zaplano-
wane – wykonano, a prace były prowadzone w dobrym tempie, 
bez opóźnień. Największym problemem, jak przewiduję, będzie 
wykonywanie przyłączy gospodarstw do kanalizacji, które zapla-
nowano na wiosnę. Zgodnie z przepisami każdy musi samodziel-
nie się przyłączyć. To są spore odległości i duże kwoty i z tym 
właśnie wiążę obawy. Pojawiła się możliwość dofinansowania 
wykonania przyłączy do kanalizacji. Mieszkańcy będą mogli sko-
rzystać, jednak procedura jest skomplikowana. Po te środki może 
sięgnąć indywidualny odbiorca. Pożyczka stanowi 45 proc., kolej-
ne 45 proc. to dotacja, a na 10 proc składa się wkład własny. Jak 

łatwo obliczyć właściciel gospodarstwa pokryje 55 proc. kosz-
tów za przyłącz, ale pożyczka może być rozłożona na wiele lat. 
O dotację może się starać minimum 50 gospodarstw. Będziemy 
próbować sięgnąć po te środki, lecz nie wszystkie sprawy z tym 
związane zostały wyjaśnione.

Inna duża inwestycja dotyczy stacji uzdatniania wody. 
Pochłonęła ona bardzo dużo czasu i zaangażowania ze strony 
pracowników wodociągów i Urzędu Gminy. Zadanie jest reali-
zowane również bez opóźnień. Podjęliśmy decyzje o zaciągnię-
ciu pożyczek, kredytów, gdyż pojawiły się środki unijne. Została 
wzięta pożyczka tzw. wyprzedzająca w przypadku stacji uzdat-
niania wody. 

Ponadto podjęliśmy szereg prac projektowych, aby przy-
gotować wnioski w celu pozyskania środków w ramach tzw. 
Schetynówki, co ma miejsce w przypadku ulicy Kasztanowej. 
Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. W rankingu jesteśmy 
na 26 miejscu. 

Kolejny wniosek złożył zakład wodociągów i kanalizacji, 
dotyczący wymiany sieci wodociągowej, wykonanej przy uży-
ciu azbestu. Wniosek jest obecnie rozpatrywany. Już część sieci 
została wymieniona.

Jeżeli te dwie inwestycje wejdą do realizacji, to będziemy 
mieć cztery duże inwestycje. Stacja uzdatniania wody, kanali-
zacja, wymiana sieci wodociągowej i „schetynówka”. 

Ponadto złożyliśmy do powiatu wniosek o wspólne wyko-
nanie remontu odcinka ulicy Andrychowskiej w Piotrowicach i 
budowy chodnika na ulicy Podlesie. 

Rozwinięto działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Prze-
ciszowie. Zaproponowałem organizację rajdów górskich, które 
się odbyły, Inna moja inicjatywa to wyjazd do teatru w Krako-
wie. Myślę, że każdy może coś znaleźć dla siebie w bibliotece, 
realizującej dobrze swoje zadania. 

Powszechnie są użytkowane sale gimnastyczne. Największe 
obłożenie ma sala gimnastyczna w Piotrowicach. Przy klubie LKS 
Piotrowice ,utworzono sekcję tenisa stołowego , drużyna ta gra 
obecnie w V lidze.

Przeprowadzono również  remonty dróg gminnych. Wyko-
nano nakładkę asfaltową na części drogi Zatorskiej. Na co środki 
pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych. W tym wywiadzie przedstawiono tylko część zadań któ-
re w ciągu roku 2011 wykonano na terenie Gminy Przeciszów. 
Dokładne zestawienie zamieszczono poniżej.

To co sobie założyłem na ten rok, w większości zostało wyko-
nane. Oczywiście pracy jest jeszcze bardzo dużo. Jeżeli wszyst-
kie lata będą tak owocne jak ten rok, to na terenie gminy dużo 
się zmieni. Spodziewałem się, że pracy na stanowisku wójta 
jest dużo. Masa zajęć wykonywanych popołudniami sprawia, że 
czasu dla rodziny, wnuków mam bardzo niewiele. Rodzina jest 
przyzwyczajona do tego, gdyż od lat bywam zajęty. Spotykam 
się z wieloma ludźmi, którzy są zadowoleni z mojej działalności 
na terenie każdego sołectwa. Mówią, że podjąłem słuszną decy-
zję, kandydując na wójta. Oczywiście głosy krytyczne również 
się pojawiają. Nadal będę tak działał, aby mieszkańcy gminy byli 
zadowoleni. Staram się każdego przyjąć, choć wiadomo, że nie 
każdą sprawę da się załatwić. Nadal liczę na pomoc ludzi, bo 
razem możemy zrobić wiele.

wysłuchał
Ryszard Tabaka
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i Podczas Święta Niepodległości
11 listopada wójt gminy Przeciszów wraz z radnymi oraz kie-

rownikami jednostek złożył kwiaty i zapalił znicze przed tablicą 
upamiętniającą ofiary II wojny światowej z Przeciszowa, oraz 
przy pomniku „Poległych w I i II wojnie światowej” w Piotrowi-
cach. Cześć ofiarom oddała  również młodzież szkolna, strażacy 
oraz harcerze.

Dzień wcześniej w ZSP-G w Piotrowicach i ZSP-G w Przeci-
szowie odbyły się uroczyste akademie upamiętniające Święto 
Odzyskania Niepodległości.

Wyniki wyborów parlamentarnych
W niedzielnych (9.10.2011) wyborach do sejmu i senatu wzię-

ło udział 44,14 proc. uprawnionych mieszkańców naszej gminy. 
Podobnie jak w kraju także i u nas Platforma Obywatelska zdo-
była najwięcej, bo 33,10 proc. głosów. Drugie miejsce dla PiS 
(30,92 proc.), trzecie dla PSL (14,23 proc.), czwarte dla SLD 
(9,56 proc.) ,piąte dla Ruchu Palikota ( 8,54 proc.)

W gminie Przeciszów głosowaliśmy w 3 obwodach (w tym, 
dwa dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i jeden 
do głosowania korespondencyjnego). Wspomnieliśmy już, że u 
nas frekwencja wyniosła 44,14 proc. A oto jak prezentowała 
się w poszczególnych obwodach zlokalizowanych na terenie 
naszej gminy:

Złote Usta 2011
1 grudnia w sali Domu Kultury w Przeciszowie odbył się VII Międzygminny 
Konkurs Pięknego Czytania „O Złote Usta 2011”. Organizatorami cyklicznych 
zmagań konkursowych były GBP Grojec, GBP Przeciszów, GBP Osiek i GCK 
Polanka Wielka.

Tegoroczna edycja zmagań z czyta-
niem była adresowana do uczniów klas 
I-IV szkół podstawowych z gmin: Oświę-
cim, Osiek, Polanka Wielka i Przeciszów. 
W konkursie wzięło udział 24 finalistów 
z dwunastu szkół rozsianych na terenie 
czterech sąsiadujących ze sobą gmin. 

Uczestnicy czytali losowo wybrane 
fragmenty książki dla dzieci autorstwa 
Anny Onichimowskiej pt. „Aleksander”. 

Jury w składzie - Anna Onichimowska 
– pisarka dla młodzieży, Jadwiga Badow-

ska – Buczak-kierownik biblioteki w Pań-
stwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, 
Halina Oleksy-emerytowana nauczyciel-
ka języka polskiego z Przeciszowa oraz 
Jadwiga Szczerbowska – instruktor biblio-
teczny GBP Grojec - nagrodziło najlepiej 
czytającą siódemkę finalistów:

I miejsce: Gabriela Stawowczyk (SP 
Grojec)

II miejsce: Aleksandra Bobińska 
(SP Babice), Marcin Kusak (SP Polanka 
Wielka), 

Katarzyna Baranowska ( ZSP-G w 
Przeciszowie-Podlesiu)

III miejsce: Katarzyna Kozieł (SP 
Polanka Wielka), Daria Zając (ZSP-G w 
Przeciszowie)

Wyróżnienie: Jakub Górkiewicz (SP 
Głębowice)

Anna Onichimowska była mile zasko-
czona wysokim poziomem konkursu, 
mając na uwadze wiek biorących w nim 
udział dzieci.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagro-
dy. Wszyscy uczestnicy konkursu dosta-
li też książkę Anny Onichimowskiej, na 
której osobistą dedykację złożyła pisarka. 

Konkurs uświetniło spotkanie autor-
skie Anny Onichimowskiej z dziećmi ze 
szkół z naszej gminy.
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Kontynuując nasze wycieczki górskie, 24 września, 
udaliśmy się na Babią Górę. Pełni obaw, czy dopisze 

pogoda, bo jak wiadomo Diablak słynie z nieoczekiwa-
nych zmian aury, wyruszyliśmy w drogę. 

Wspinaczkę na szczyt rozpoczęliśmy z Przełęczy Krowiarki, z 
której przez Sokolicę dotarliśmy na Babią Górę. Po odpoczynku 
i sesjach zdjęciowych na szczycie zeszliśmy przez Przełęcz Bro-
na do schroniska na Markowych Szczawinach, gdzie wypiliśmy 
herbatkę i zjedliśmy smaczne ciasto. Po przejściu do Przełęczy 
Krowiarki wróciliśmy do domu w doskonałych humorach, albo-
wiem pogoda nas nie zawiodła. Przez cały czas świeciło słonecz-
ko i mogliśmy podziwiać piękne widoki!

Listonosz i bal w przedszkolu
16 listopada odbyło się w przedszkolu w Przeciszowie 

spotkanie z panią listonosz z Urzędu Pocztowego w Przeciszo-
wie. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z pracą urzędu, 

listonosza, z drogą przesyłki pocztowej oraz strojem listonosza. 
Najważniejsze jednak dla dzieci było wręczenie pani listonosz 
koperty z listami do św. Mikołaja – za co dzieci serdecznie dzię-
kują. Listy z pewnością dotarły, bo św. Mikołaj odwiedził dzieci 
1 grudnia z workiem pełnym prezentów oraz wspaniałą bajką 
„Zimowe przygody Krysi Kaprysi” w wykonaniu aktorów z Teatru 
„Skrzat” z Krakowa.

Z kolei 25 listopada z okazji Światowego Dnia Pluszowego 
Misia w naszym przedszkolu odbył się bal „Pluszowego misia”. Na 
tę uroczystość wszystkie dzieci przyniosły do przedszkola swoje 
pluszowe misie, aby żaden miś w tym dniu nie był samotny. Z 
tej okazji dzieci skosztowały „przysmaku” misiów – miodu oraz 
pysznych lubisiowych ciasteczek. 

30 listopada dzieci bawiły się na „andrzejkach”, a było to: 
wspólne wróżenie, lanie wosku, oglądanie teatrzyku cieni oraz 
taniec „miotlarz”.

B. Cholewka

Książki dla biblioteki
Kolejny już raz  Gminna Biblioteka 

Publiczna w Przeciszowie przystąpiła do 
Programu Biblioteki Narodowej „Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek”. W 
ramach tego programu otrzymała środ-
ki w wysokości 3.090 zł, za które zaku-
piła książki do biblioteki głównej i filii w 
Piotrowicach.

Teatralnie...
26 listopada Gminna Biblioteka 

Publiczna w Przeciszowie zorganizowa-
ła wyjazd do teatru Bagatela w Krakowie. 

W sobotnie popołudnie mogliśmy 
obejrzeć sztukę pt. „Seks nocy letniej” w 
adaptacji scenicznej Jurgena Fischera na 
podstawie tekstu Woody Allena.

„Seks nocy letniej” to lekka komedia o 
miłości, zazdrości, seksie i świecie metafi-
zycznym w sam raz na ten „andrzejkowy” 
wieczór.

Sukces KGW z Piotrowic

Ten wieniec zwyciężył

Podczas tegorocznych dożynek powiatowych w Malcu odbył się konkurs wieńców 
dożynkowych. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowic zdobyły I miejsce w kate-
gorii Wieniec współczesny.

Gratulujemy!
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i” Skutecznie nas chronią
Wywiad z Michałem Curlejem prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Przeciszowie
- Jakie były początki Pana przygody z 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Przeciszo-
wie i co sprawiło, że właśnie padło na nią?

Moje zainteresowanie strażą pożarną 
rozpoczął się w szkole podstawowej, w efek-
cie czego trafiłem do   młodzieżowej drużyny 
pożarniczej. To było w roku 1998. Znaczenie 
miało również to, że a mój dziadek był człon-
kiem OSP w Przeciszowie jak również to że 
z Tatą w dzieciństwie co roku jeździłem na 
zawody strażackie.  Z biegiem czasu zdoby-
łem wszystkie potrzebne kursy do udziału 
w akcjach ratowniczo gaśniczych. Od cza-
su ukończenia 18 roku życia biorę udział w 
akcjach ratowniczo-gaśniczych OSP w Prze-
ciszowie. Od roku 2004 byłem członkiem 
Zarządu OSP w Przeciszowie, gdzie przez 
dwie kadencje pełniłem funkcję sekreta-
rza. Podczas tegorocznego zjazdu gmin-
nego zostałem wybrany prezesem Zarządu 
Oddziału Gminnego OSP RP w Przeciszowie.

- Co należy do Pana obowiązków? Czy 
ta praca wykonywana społecznie jest 
obciążająca?

Do tej pory praktykowano, że prezesem 
oddziału gminnego był wójt gminy. Jednak 
w tej kadencji, po decyzji strażaków i przy 
aprobacie obecnego wójta, postanowiono 
inaczej. Gminny zarząd straży należało zakty-
wizować. Jestem także radnym więc jestem 
w stałym kontakcie z wójtem i urzędem co 
ułatwia pracę zarządu. Do moich obowiąz-
ków należy koordynacja pracy ze szczeblem 
powiatowym i wojewódzkim obu jednostek. 
Przekazuję wszelkie informacje o dotacjach, 
uroczystościach, spotkaniach, szkoleniach. 
W czasie posiedzeń przedstawiciele obu 
jednostek  decydują o wydatkowaniu dota-
cji z budżetu gmin. Zarząd Gminny pomaga 
w koordynowaniu działań w czasie powo-
dzi lub innych większych zdarzeń wspólnie 
ze sztabem kryzysowym Urzędu Gminy. Na 
pewno praca społeczna zajmuje wiele wol-
nego czasu ale nie jest to czas stracony gdyż 
daje dużo satysfakcji.

- Proszę przybliżyć działania naszych 
strażaków podczas ostatniej powodzi w 
gminie.

Trudno mi je oceniać, gdyż osobiście 
byłem w nie zaangażowany. Nasza społecz-
ność generalnie była nastawiona pozytyw-
nie do tych działań. Walka z żywiołem jest 
trudna. Dużym problemem była weryfi-
kacja zdarzeń i podejmowanie w związku 
z tym szybkich decyzji, obarczonych spo-
rą odpowiedzialnością. Strażacy pracowali 
przez siedem dni po 16- 18 godzin na dobę, 
śpiąc w remizie. Podczas majowej powodzi 
życie przeniosło się do remizy. Myślę, że z 
zewnątrz byliśmy dobrze oceniani i prak-
tycznie poradziliśmy sobie własnymi siłami 
i środkami wspólnie ze sztabem, powoła-
nym w gminie. Choć były oczywiście bra-
ki w sprzęcie. Brakowało nam pomp dużej 
wydajności, ale dzięki poprzedniemu Wój-
towi i Radzie  udało się zakupić takie pompy, 
które trafiły na wyposażenie OSP w Przeci-

szowie i Piotrowicach. Dodatkowo do Prze-
ciszowa została zakupiona przyczepka, któ-
rą zaadaptowano do walki z powodzią, są 
na niej pompy dużej wydajności, węże, jak 
i jest możliwość przewiezienia na niej pia-
sku. Zostały także zakupione rękawy, które 
w przypadku wystąpienia zagrożenia powo-
dziowego będzie można napełnić wodą, bez 
konieczności biegania z workami z piaskiem. 

- Wobec tego rozumiem, że nasza gmi-
na jest należycie przygotowana do walki 
z powodzią, która może nadejść w każ-
dej chwili?

Myślę, że na tą chwilę tak. Sądzę, że jeste-
śmy w stanie skutecznie poradzić sobie z 
pierwszymi skutkami powodzi. Jeśli byłaby 
to duża powódź, taka która nawiedziła nas 
w 2001 roku, to sami nie damy rady. Wszyscy 
wciąż pamiętamy zalewisko na zajezierzu w 
sołectwie Las.

- Czy nasze jednostki OSP mają jakieś 
szczególne potrzeby, które nie zostały 
jeszcze zaspokojone w ostatnim czasie? 
Jeśli tak, to jakie?

Proszę zwrócić uwagę na wygląd budyn-
ków, czy sprzęt obu jednostek. Jest to zasłu-
ga poprzedniego zarządu gminnego, wójta 
i poprzednich kadencji rad. Udało się zmo-
dernizować dom strażaka w Piotrowicach. 
Odnowiliśmy sprzęt w OSP Przeciszowie 
oraz kupiliśmy nowy samochód, poddaliśmy 
karosacji jelcza z lat 80 i udało się nam nabyć 
dużo nowego sprzętu dla obu jednostek. W 
obecnej kadencji pozyskaliśmy grant z pro-
gramu Małopolskie Remizy i otrzymaliśmy 
100 tys. zł. Dzięki tej kwocie wyremontowali-
śmy wnętrze remizy w Przeciszowie. W przy-
szłym roku planujemy zgłosić do tego pro-
gramu remizę w Piotrowicach. Tutaj chciał-
bym podkreślić, iż ściana frontowa, odno-
wiona przed stuleciem OSP w Przeciszowie, 
została wykonana przy własnym udziale 
pracy i finansowym strażaków z Przeciszo-
wa. To zadanie nie było zawarte w programie 
Małopolskie Remizy. W efekcie wykonanych 
prac wymieniliśmy instalację elektryczną, a 
także wydzieliliśmy szatnie dla strażaków, 
gdyż wcześniej przebieraliśmy się w garażu. 
Dzięki przeprowadzonej inwestycji jesteśmy 
jedyną jednostką OSP w powiecie oświęcim-
skim, która ma zamontowany system odcią-
gu spalin, czyli odprowadzania spalin z każ-
dego samochodu na zewnątrz. Jeśli chodzi 
o remizę w Piotrowicach, została ona ocie-
plona w poprzedniej kadencji samorządu, 
a kolejne prace remontowe zostaną prze-
prowadzone w przyszłym roku jak wspomi-
nałem być może również uda się pozyskać 
środki zewnętrzne na ten cel.

- Jak wygląda finansowanie potrzeb 
OSP?

Ochrona przeciwpożarowa jest zada-
niem własnym gminy. Gmina Przeciszów 
wykłada pieniądze na utrzymanie goto-
wości bojowej, sprzęt, badania druhów, 
na zabezpieczenie sprzętu oraz utrzyma-
nie budynków. Budynek OSP Przeciszów to 

Michał Curlej – sekretarz Zarządu 
Odział Powiatowego ZOSP RP w Oświę-
cimiu oraz prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP w Przeciszowie. Ma 27 
lat, wykształcenie wyższe, absolwent 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
na kierunku Zarządzanie w agrobizne-
sie oraz Politechniki Krakowskiej, gdzie 
ukończył studia podyplomowe na kie-
runku Zarządzanie bezpieczeństwem i 
higieną pracy. Żonaty od pół roku, pro-
wadzi w Oświęcimiu własną działalność 
gospodarczą. Jest radnym gminy Prze-
ciszów drugą kadencję. Podczas ostat-
nich wyborów samorządowych starto-
wał z KWW Wspólna Gmina. Od 1998 
roku działał w strukturach młodzieżo-
wej drużyny OSP. Następnie pełnił obo-
wiązki sekretarza w zarządzie gminnym 
OSP w Przeciszowie. Urodzony w Krako-
wie, wychowany w Przeciszowie gdzie 
nadal mieszka. Żona, także pochodzi z 
Przeciszowa, pracuje w administracji w 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Oświęcimiu. Wśród zainteresowań 
wymienia ochronę przeciwpożarową 
oraz lokalny sport, oczywiście kibicuje 
Przeciszovii.  

własność straży, jednak ogrzewanie garaży  
dotuje gmina. Część budynku OSP w Pio-
trowicach jest przekazana na cele SPZOZ, 
resztę utrzymania finansuje straż wspólnie 
z gmina. Strażacy mają środki własne ze 
składek członkowskich, z akcji kalendarzo-
wych, prowadzonych we wszystkich sołec-
twach i z dotacji budżetu gminy. OSP Przeci-
szów otrzymuje również dotację z Krajowe-
go Systemu Ratowniczo Gasniczego w tym  
roku otrzymaliśmy blisko 30 tyś zł wydanych 
na sprzęt.

- Jak w ocenie prezesa OSP wypa-
dły obchody Stulecia Straży? Jak się one 
odbyły i czy spełniły oczekiwania naszych 
strażaków?

Obchody stulecia, o czym mówili zapro-
szeni goście, wypadły bardzo dobrze. A 
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i”Wszystko to dzięki Zarządowi OSP Przeci-

szów. Należą się również podziękowania dl 
druhów z OSP Piotrowice za pomoc w orga-
nizacji jubileuszu. Przybyło wielu znamieni-
tych gości Posłowie przedstawiciele Władz 
Związku OSP. Marszałek Marek Sowa ufun-
dował prezent w postaci wielofunkcyjnego 
urządzenia biurowego. Możemy powiedzieć, 
że „nagrodą” dla nas jest organizacja 19 listo-
pada zjazdu powiatowego Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Oświęcimiu. Druh Pre-
zes powiatowy widząc naszą organizację, 
powiem nieskromnie na wysokim poziomie, 
powierzył nam organizację zjazdu powiato-
wego, na który przyjedzie ponad 120 delega-
tów z całego powiatu oraz zaproszeni goście. 
Podczas zjazdu zostaną wybrane nowe wła-
dze. Myślę, że przedstawiciel OSP Przeciszów 
będzie prezentowany w zarządzie powiato-
wym. Warto jeszcze powiedzieć, że do Prze-
ciszowa udało się ściągnąć sprzęt do ratow-
nictwa drogowego o wartości prawie 65 tys. 
zł, przy wkładzie własnym OSP ok. 3 tys. zł. 
Sprzęt został zakupiony dzięki środkom unij-
nym, a odbiór nastąpił 19 grudnia Krakowie. 
Ten sprzęt to nożyce do cięcia samochodów, 
rozpieracz, tzw. rozpieracz kolumn i do tego 
pompa hydrauliczna. To sprzęt na europej-
skim poziomie.

- Jak często nasze jednostki wyjeżdża-
ją do zdarzeń na drogach?

Coraz częściej zdarzają się wypadki 
komunikacyjne na drodze krajowej, czy 
wojewódzkiej. Jest coraz więcej interwen-
cji na drogach. Państwowa Straż Pożar-
na powierza te obowiązki OSP, wiedząc że 
wyszkolenie druhów i czas reakcji jest na tyle 
wystarczający, że można te odpowiedzialne 
zadania powierzyć ochotnikom.

- Pan nie pracuje na miejscu w Przeci-
szowie. Jeśli jest wezwanie do zdarzenia 
wówczas musi Pan wracać?

Rzeczywiście, pracuję w Oświęcimiu, ale 
nie zdarzyło się ani w OSP Przeciszów, jak i 
Piotrowice, aby nie wyjechał wóz do zdarze-
nia. Druhowie pracują na zmiany i zawsze 
ktoś jest na straży. Jedna z naszych jedno-
stek działa w krajowym systemie ratow-
niczo-gaśniczym, co stanowi najwyższy 
poziom wtajemniczenia. To nakłada na nas 
obowiązki jeśli chodzi o sprzęt, wyszkole-
nie, utrzymanie. Nasi druhowie są w stanie 
podejmować skuteczne działania gaśnicze, 
ratownictwa drogowego i powodziowego. 
Naszym pragnieniem jest, aby coraz wię-
cej młodzieży garnęło się do służby w OSP.

- Właśnie, a jak wygląda sprawa z mło-
dzieżą w OSP?

Młodzież jest zainteresowana służbą, 
ale trudniej ją utrzymać przy straży pożar-
nej. Wiadomo, że dużym problemem, który 
się rodzi jest praca wykonywana z dala od 
miejsca zamieszkania. Na szczęście są u nas  
młodzi emeryci i to daje nam mobilność w 
godzinach porannych, i wczesno-popo-
łudniowych. W efekcie jesteśmy w stanie 
wysłać jeden samochód zawsze obsadzo-
ny i gotowy do działań. Młodzi druhowie to 
dwadzieścia kilka osób, czyli dwie drużyny 
pożarnicze w dwóch jednostkach. W innych 
latach ta grupa młodych był podobna, ale 
przejście z wieku młodzieżowego do senior-

skiego było płynniejsze i młodzież chętniej 
zostawała w staży.  

- Jest Pan radnym gminnym i był nim 
w poprzedniej kadencji. Czym się Pan zaj-
mował w minionej kadencji, czym obec-
nie i czy udało się Panu coś ważnego zre-
alizować, przeforsować jakiś pomysł, plan 
działania?

W minionej kadencji byłem członkiem 
Komisji Rewizyjnej, w obecnej jestem wice-
przewodniczącym Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Spraw Społecznych Rady Gminy Przeciszów. 
W poprzedniej kadencji byłem postrzegany 
jako opozycja ale starałem się być opozycją 
mobilizującą. Może nie zawsze we wszyst-
kim miałem takie samo zdanie jak  poprzed-
ni wójt  ale w  głosowaniach zawsze rada po 
dyskusjach mniej lub bardziej burzliwych, 
podejmowała kluczowe decyzje jednogło-
śnie. Generalnie to co udało nam się zre-
alizować, to zakończenie całej procedury 
dokumentacyjnej związanej z kanalizacją. 
Był to priorytet który musimy kontynuować. 
Rozpoczęcie remontu stacji uzdatnia wody 
i wymiany wodociągów należy zaliczy do 
sukcesów poprzedniej Kadencji. Są również 
sprawy które  ciągną się latami tak jak choć-
by rozlatujący się chodnik na ulicy Szkolnej, 
jest to droga wojewódzka ale w starciu z 
machina urzędniczą jako samorząd gmin-
ny jesteśmy bezradni.  Ten problem ciągnie 
się już drugą kadencję. Wszystkie sprawy, 
z którymi zwracali się do mnie mieszkańcy 
przedstawiłem na sesji i zawsze, jeżeli były 
one możliwe do załatwienia, to były one 
realizowane.

- Wspomniał Pan, że był w opozycji do 
wójta Klimczyka. Jak w Pana ocenie spra-
wuje władzę obecny wójt Bogdan Cuber?

Trudno mi oceniać, należy raczej spytać 
o to mieszkańców. To jest inny styl sprawo-
wania władzy.

Jakie widzi Pan zagrożenia dla naszej 
gminy, z punktu widzenia radnego i 
wyzwania przed którymi stoi gmina?

Myślę, że wyzwaniem jest na pewno 
ukończenie budowy kanalizacji. Chodzi o 
jak najlepsze wykorzystanie pieniędzy unij-
nych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Jest to   wyzwanie na lata. Dzięki 
poprzednim władzą mamy zaprojektowane 
kolejne etapy. Teraz  należy je uzgodnić, zwe-
ryfikować  ale mamy już nad czym pracować. 
Możemy się starać o środki zewnętrzne, jak 
tylko będziemy mieć wkład własny i konty-
nuować budowę kolejnego etapu.

- A jakie zagrożenia Pan rozpoznaje? 
Czy budżet jest zagrożony?

Nowe wskaźniki budżetu nie są łatwe do 
utrzymania w ryzach. Wiadomo, że aby się-
gnąć po środki zewnętrzne należy posiadać 
własny wkład finansowy, o który coraz trud-
niej. W poprzednich latach mało ściągaliśmy 
środków zewnętrznych, oczekując rozpo-
częcia budowy kanalizacji Nie zadłużyliśmy 
się. Czy to do końca było dobre? Trudno mi 
odpowiedzieć jednoznacznie na to pyta-
nie. Kończymy remont stacji uzdatniania 
wody, co nas również odciąży i poprawi 
nasze wskaźniki budżetowe. Ta  inwesty-
cja jest finansowana również ze środków 
zewnętrznych. Głównym problem są drogi. 

W tym przypadku gmina stara się jak może. 
Były zebrane  pobocza oraz łatane dziur po i 
przed zimą. Jednak problem nadal występu-
je z ulicą Andrychowską w Piotrowicach. To 
jest droga powiatowa i trudno rozmawia się 
z powiatem i mamy problem z uzyskaniem 
pieniędzy. Gmina zapewni środki własne 
do tej inwestycji w przyszłorocznym budże-
cie.  Może w przyszłym roku się uda. Wraz z 
powiatem wybudowaliśmy chodnik na czę-
ści ulicy Podlesie. Jest to odcinek blisko 100 
m, jednak ostry zakręt bez chodnika wciąż 
straszy, a tamtędy chodzą dzieci do szko-
ły! Jeszcze w historii naszej gminy nie było 
sytuacji, aby w Radzie Powiatu w Oświęcimiu 
zasiadało trzech rannych z naszego terenu. 
Może uda się coś załatwić?  To są prioryte-
ty, jeśli chodzi o drogi powiatowe. Mamy 
jeszcze problem z ulicą Kasztanową w Pio-
trowicach, to droga gminna. Jej remont to 
zadanie kosztowne, wiec pewnie będzie 
ono realizowane etapami. Jednak dopiero 
po przedstawieniu budżetu będziemy mogli 
coś powiedzieć. Wyzwaniem dla naszej gmi-
ny będzie również remont ulicy Długiej, po 
wymianie wody i kanalizacji jest to prawie 
dwukilometrowy odcinek. Bez pomocy z 
zewnątrz to zdanie będzie bardzo trudne 
do realizacji tylko przy udziale środków z 
własnego budżetu.

- Gmina Przeciszów stoi obecnie przed 
szansą powstania kopalni węgla kamien-
nego. Inna firma jest zainteresowana pod-
ziemną gazyfikacją węgla. Co Pan o tym 
myśli jako mieszkaniec i radny gminny o 
tych przedsięwzięciach?

Myślę, że zainteresowanie inwestorów 
z branży górniczej należy wykorzystać. Jeśli 
chodzi o metodę gazyfikacji to inwestor 
otrzymał koncesje na poszukiwania złóż, 
wiec jeśli potwierdzą się jego przypuszcze-
nia i będzie można zastosować tę metodę 
na złożach pod gminą Przeciszów, to upłynie 
dużo czasu. Szybsze jest  powstanie kopal-
ni węgla kamiennego na terenie gminy. 
To wielka szansa na jej rozwój. To nie tylko 
wyższe wpływy z podatków opłat eksplo-
atacyjnych do budżetu gminy ale to przede 
wszystkim nowe miejsca pracy, rozwój 
usług około kopalnianych, a i pewnie z cza-
sem napływ nowych mieszkańców. Myślę, 
że każdy mieszkaniec gminy mógł zabrać 
głos w sprawie kopalni na zebraniach wiej-
skich w czasie konsultacji społecznych, gdzie 
przedstawiciele inwestora starali się uspo-
koić obawy. Musimy zadbać o nasz interes 
na etapie uzgodnień budowy kopali. Prawo 
górnicze daje nam duże możliwości zabez-
pieczania naszych interesów, należy to tyl-
ko dobrze wykorzystać. Jako radny gminy 
mogę zapewnić, że samorząd będzie  pilno-
wał naszych interesów na etapie projektów 
zakładu. Myślę także, że pomimo obaw nie-
których mieszkańców należy wykorzystać 
szanse epokową jaka przed nami stoi.

Z okazji Nadchodzących Świąt Bożego Naro-
dzenia pragnę złożyć mieszkańcom naszej Gmi-
ny życzenia zdrowych, spokojnych i bezpiecz-
nych świąt, spędzonych w gronie rodzinnym 
a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności oraz 
samych sukcesów.

 - Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka
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i Co słychać u Cyklistów?
Jak pisaliśmy w ostatnim numerze WGP, od 9 do 14 sierp-
nia część cyklistów uczestniczyła w Andrychowskiej Piel-
grzymce Rowerowej do Częstochowy, a ci którzy nie wyje-
chali, powitali pielgrzymów w Alwerni, co miało miejsce 
14 sierpnia, organizując wycieczkę na trasie ok. 65 km 
z Przeciszowa – Apteka przez Przeciszów Las, kładka w 
Dworach II Żarki, Mętków, Wygiełzów, Alwernia i powrót 
przez Jankowice, Podolsze do Przeciszowa.

4 września
Objazd prawdopodobnej trasy przyszłorocznego Zlotu 

Rowerowego w Dolinie Karpia. 15. cyklistów, jak zwykle o godz. 
9.00, wyjechało począwszy od Apteki w Przeciszowie, ul. Długą, 
Stara Droga (Maśloch) Włosienica, Stawy Monowskie, Dwory II, 
Przeciszów Las, Przeręb, i Przeciszów. Trasa ok. 35 km, na której 
nie mogliśmy znaleźć odpowiedniego miejsca na odpoczynek 
uczestników przyszłego zlotu rowerowego. W tym roku  w lip-
cu rajd liczył ok. 400 uczestników, których z każdym rokiem jest 
więcej. Spodziewamy się, że w przyszłym roku przekroczymy 
liczbę 500 cyklistów, dlatego przygotowania muszą być solid-
nie przeprowadzone.

2 października
Jak co roku wyjazd do leśniczówki w Brzeszczach Jawiszowi-

cach na spotkanie wszystkich członków Towarzystwa Turystyki 
Rowerowej „Cyklista”, na którym krótko podsumowano sezon 
rowerowy, rozdano drobne suweniry dla aktywnych członków 
stowarzyszenia oraz skonsumowano pyszne „prażonki”

8 października
To już tradycja, że jesienią członkowie Koła Rowerowego w 

Przeciszowie spotykają się w zaprzyjaźnionym Pubie „Torino” w 
Łowiczkach w gminie Zator, gdzie oprócz bardzo smacznych 
posiłków w tym roku, smakowało nam także danie specjalne 
przygotowane przez naszego kolegę – „Misa z podgardlem”.

Oczywiście nie zbrakło wspomnień, dyskusji oraz prezenta-
cji multimedialnej, na której przedstawiono wszystkie imprezy 
rowerowe organizowane w 2011 r. Spotkanie zaszczycili swoją 
obecnością przedstawiciele Urzędu Gminy w Przeciszowie wraz 
z wójtem, któremu podoba się nasza działalność i zachęcał nas 
do dalszej współpracy, i promowania zdrowego stylu życia w 
naszej gminie.                     JK

Były wójt - radnym 
powiatowym

Józef Klimczyk, który przez lata pełnił obowiązki wójta gmi-
ny Przeciszów, złożył podczas sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu 
ślubowanie i tym samym został włączony do grona 27 radnych. 
Wydarzenie to miało miejsce 26 października i było bezpośred-
nio związane z rezygnacją z mandatu innego radnego, byłego 
starosty oświęcimskiego Józefa Kały.

Zgodnie ordynacją wyborczą radnego, który traci mandat, 
zastępuje kandydat z tego samego okręgu i listy, posiadający 
największą ilość oddanych głosów. Przypomnijmy, że Józef Klim-
czyk startował w ostatnich wyborach samorządowych z Komitetu 
Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe.

Józef Kała, który w latach 2002-2010 piastował urząd starosty 
oświęcimskiego, był zobowiązany ustawą do rezygnacji z man-
datu radnego, ponieważ objął on stanowisko wiceprezesa Mało-
polskiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. 

W konsekwencji nasza gmina może się pochwalić aż trzema 
radnymi powiatowymi. Obok Józefa Klimczyka, są to - Adam Mer-
ta (PO), który pełni także obowiązki wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu w Oświęcimiu, a także Janusz Stokłosa (SLD).

Nowy radny, który ma za sobą dwudziestoletnie doświadcze-
nie samorządowe, rozpoczął pracę w dwóch komisjach – budże-
tu oraz prawa.

- Uważam, że taka rada powinna składać się głównie z wój-
tów i burmistrzów, ponieważ oni wiedzą co jest najważniejsze dla 
mieszkańców powiatu. Dodatkowo radę mogliby zasilić emeryto-
wani samorządowcy. Niestety polityka wszędzie wchodzi. Kiedyś na 
początku lat 90. nikt nikogo nie pytał z jakiego jest ugrupowania. 
W samorządzie dominuje polityka, znaczenie ma również przyna-

leżność partyjna. Póki co nie mam jeszcze doświadczenia, jeśli cho-
dzi o pracę w samorządzie powiatowym, ale będę się bacznie przy-
glądał i zobaczę co będzie się działo na komisjach – mówi radny 
Józef Klimczyk.

Były wójt uważa, iż radny powiatowy powinien otworzyć się 
na potrzeby całej ziemi oświęcimskiej, a nie patrzeć wyłącznie 
przez pryzmat swojej gminy.

- Uważam, że radny powiatowy nie powinien zamykać się 
wyłącznie na potrzebach gminy, z której pochodzi, ale przede 
wszystkim dbać o powiat i jego mieszkańców, jako całość. Podczas 
sesji będę obserwował radnych, czy przypadkiem nie poświęcają 
oni zbytniej uwagi gminom, z których pochodzą. Jestem ciekaw, 
czy przeważy polityka, czy też rozwój powiatu? Nie można patrzeć 
zaściankowo – akcentuje były wójt naszej gminy.

Józef Klimczyk wraca także myślami do przeszłości i poddaje 
ocenie swoją przeszłość jako samorządowca.

- Uważam, że po 20 latach w samorządzie trzeba przejść na 
emeryturę. Mam 50 lat pracy i dokąd będę pracował? Górnicy są 
młodsi ode mnie, maja po 50 lat i są już na emeryturach. Czas na 
odpoczynek. Za mojej ostatniej kadencji rozpocząłem dwie duże 
inwestycje. Znalazłem pieniądze na kanalizację. Na uwagę zasługuje 
także dokumentacja, którą zostawiłem na wiele potrzebnych 
inwestycji w gminie. Nie mam się czego wstydzić. 
Kończy się remont stacji uzdatniania 
wody. Kosztorys mówił o 9,5 
mln zł, a robimy go za 6 mln 
zł. Wszystko idzie w dobrym 
kierunku, lecz najważniej-
sze są fundusze, gdy one są, 
to wszystko jest ok. – twierdzi 
Józef Klimczyk.

(ryt)

Spotykanie w Pubie „Torino” w Łowiczkach
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Lublin, 22-23 października 2011. Cen-
trum Handlowe „Olimp”. To właśnie tutaj 
odbyło się VI Lubelskie Spotkanie Mode-
larskie. Konkurs modelarzy plastikowych 
oraz kartonowych przyciągnął wielu zapa-
leńców modelarstwa. 

To specyficzne miejsce miało swój 
urok, a cel główny w postaci ilości zwie-
dzających został osiągnięty. Ilość osób, 
które oglądały wystawę była imponująca 
- 50 tysięcy ludzi! Tak poinformował orga-
nizator imprezy. 

W konkursie przedstawiono ok. 650 
modeli plastikowych oraz kartonowych, 
choć przewidziano tylko dwie grupy wie-
kowe: junior oraz senior. 

Do rywalizacji stanęli modelarze z 
całego kraju. Nie zabrakło również mode-
larzy z Przeciszowa. Przedstawiliśmy w 
konkursie modeli kartonowych 17 wyci-
nanek. Ostatnie miesiące żmudnej pracy 
opłaciły się, gdyż ku naszemu zaskocze-
niu zostaliśmy wyróżnieni aż....11 razy!!! 
To ogromny sukces.

 Zwycięzcy konkursu:
 Łukasz Fuczek - A6M3 Zero
Łukasz Fuczek - USS Los Angeles
Andrzej Jakulewicz - IJN Takao

Andrzej Zemła - IJN Fuso
Wojciech Bochenek - Hawker Hurricane
Wojciech Bochenek - USS Hermann
Piotr Zieliński – Wespe
Piotr Zieliński - F18 Super Hornet
Piotr Sanak - AH-1 Cobra
Michał Cisowski – Striemietielnyj
Kamil Gregorczyk - Hrad Kosovo

Zacięta rywalizacja trwała w Lublinie, 
ale w samotny bój na Mistrzostwa Polski 
do Skawiny (konkurs odbywał się w tym 

samym terminie) pojechał nasz klubowy 
kolega Andrzej Zemła. Przedstawił tylko 
jeden model - japoński niszczyciel Yuki-
kaze. Został Wicemistrzem Polski!!! Ser-
decznie gratulujemy.

W ten sposób Klub Modelarski 
„Orzeł” działający przy Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Przeciszowie zakończył 
swój udział w tegorocznych imprezach 
modelarskich. Przed nami wytężona pra-
ca nad nowymi wycinankami, które już 
teraz powstają w naszej modelarni.

Konkurs modeli kartonowych – wyniki
W poprzednim wydaniu WGP zamieściliśmy szeroką informację na temat już mię-

dzynarodowego i największego w Polsce Konkursu Modeli Kartonowych o Puchar Wój-
ta Gminy Przeciszów. Niestety, przed trzema miesiącami nie udało nam się zamieścić 
pełnej listy zwycięzców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników 
publikujemy brakujące wyniki konkursu!

Kategoria - open - waloryzowane (tylko 
senior)

Statki i okręty:
1. Tomasz Strudziński z Łodzi
2. Jerzy Szopa z Libiąża
3. Piotr Stępkowski z Bydgoszczy
Pojazdy kołowe:
1. Józef Puton z Radomia
2. Łukasz Miodoński z Żywca
3. Martin Seemann z Liptovskiego Hradoka 

na Słowacji
Pojazdy szynowe:
1. Andrzej Olesiak z Warszawy
2. Paweł Suchorski z Radomia
3. Adam Spiliszewski z Bydgoszczy
Pojazdy gąsienicowe:
1. Jan Musiał z Kielc
2. Krystian Sęda z Łodzi
3. Mariusz Kurzyński z Wrocławia
Samoloty jednosilnikowe śmigłowe:
1. Piotr Rowiński z Lublina
2. Marcin Szebera z Rybnika
3. Rafał Dolot z Łodzi

Modele projektowane od podstaw:
1. Roman Juszkiewicz z Kielc
2. Mateusz Przybylski z Bydgoszczy
3. Evaldas Venckauskas z Gargzdai na Litwie
Nagrody specjalne
Sklep modelarski Wiking - nagroda w kate-

gorii Wrzesień ‘39
1. Tadeusz Dębicki z Gliwic
2. Mateusz Chochulski z Myszkowa
3. Jan Musiał z Kielc
Nagroda firmy Koma z Krakowa dla 

juniora”
Jakub Stępień z Krakowa
Nagroda modelarzy z Rudy Śląskiej:
Marian Racek z Popradu na Słowacji
Nagroda Revana dla młodzika:
Piotr Stokłosa z Bielska-Białej
Grand Prix Renova Model:
Józef Puton z Radomia
Grand Prix Modelarstwo Okrętowe:
Henryk Stolecki z Bielska-Białej
Grand Prix Answer:
Jan Musiał z Kielc

Nagroda Papermodelers.sk:
1. Dominik Krzysztofik z z Rudy Śląskiej
2. Jakub Stępień z Krakowa
3. Janusz Lemański z Gliwic
Grand Prix Orlik MK
1. Maksym Shlyvyev z Kijowa na Ukrainie
2. Martin Seemann z Liptovskiego Hradoka 

na Słowacji
3. Zenon Król z Lublina, Mateusz Masny z 

Bestwiny, Wojciech Kaszynia z Myszkowa
Grand Prix GPM:
Mirosław Stawiak ze Stalowej Woli
Grand Prix WAK
1. Grzegorz Litwin z Pilchowic
2. Kamil Harupa z Będzina
Grand Prix Dom Bumagi:
Andrzej Galiński ze Świdnika
Puchar Barbarossa 1941:
Paweł Gromala z Krakowa
Nagroda Inowrocławskiego Stowarzysze-

nia Modelarzy Redukcyjnych:
Vilmantas Norkus z Gargzdai na Litwie
Puchar Publiczności:
Stefan Pawlak z Bydgoszczy
Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego:
Piotr Ulman z Krakowa
Puchar Ministra Infrastruktury:
Janusz Lemański z Gliwic
Puchar Wójta Gminy Przeciszów:
Sławomir Kopański z Iławy.

Gratulujemy!
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Przeciszów węglem stoi
W ostatnim wydaniu „Wieści Gminy Przeciszów” pisa-

liśmy o zainteresowaniu firmy Kopex z Katowic 
budową na naszym terenie kopalni węgla kamiennego. 
Niespodziewanie, zaraz po tym, z szybkością błyskawicy, 
obiegła gminę informacja o kolejnej firmie, która chce 
u nas eksploatować czarny surowiec. W tym przypad-
ku podziemną gazyfikację węgla planuje wykonywać 
australijska firma Linc Energy. W chwili obecnej oba 
przedsiębiorstwa otrzymały pozytywną opinię wójta 
gminy Przeciszów i są na etapie starania się o koncesję 
z Ministerstwa Środowiska na poszukiwanie węgla, czyli 
próbne odwierty. Jeśli wszystko pójdzie w kierunku, do 
którego dążą obie firmy, to wówczas gmina Przeciszów 
zacznie zmieniać swe oblicze już po pięciu latach.

Pierwsza w wyścigu po nasz węgiel była firma Kopex S.A., któ-
ra poważnie traktuje planowane przedsięwzięcie, o czym mogą 
świadczyć publiczne wypowiedzi prezesa Mariana Kostempskie-
go. Na ten temat szeroko pisaliśmy w ostatnim wydaniu WGP.

Jednak w październiku okazało się, że firma Linc Energy z 
Australii jest również zainteresowana węglem, lecz w nieco inny 
sposób. W tym przypadku nie ma mowy o wydobyciu węgla, przy 
testowaniu nowych urządzeń i maszyn górniczych. Przedsiębior-
stwo z krainy kangurów planuje podziemną gazyfikację węgla 
na terenie naszej gminy.

Przy czym należy pamiętać, iż Linc Energy pragnie gazyfiko-
wać węgiel na sporych rozmiarów terenie, zlokalizowanym od 
Polanki Wielkiej, poprzez gminę Przeciszów aż do Wielkich Dróg. 
W efekcie obszar eksploatacji może objąć 14 gmin, na których 
prowadzono z sukcesem odwierty w latach 60. ubiegłego wieku.

- Otrzymałem pismo z Ministerstwa Środowiska o wydanie 
postanowienia dla Linc Energy. Z uwagi na to, że nie znałem wcze-
śniej tej firmy i nikt do nas się nie zwrócił w tej sprawie, zadzwo-
niłem do jej przedstawicielstwa we Wrocławiu. Po jakimś czasie 
skontaktował się ze mną przedstawiciel Linc Energy i zjawił się 
na sesji Rady Gminy Przeciszów. Podczas posiedzenia omówił on 
metodę gazyfikacji węgla, a radni jednogłośnie przegłosowali 
to przedsięwzięcie i byli za decyzją pozytywną. W konsekwen-
cji wydałem firmie pozytywne postanowienie. Zostało cofnięte 
postanowienie wydane w roku 2007 na poszukiwanie metanu. 
Z takim pismem zwróciło się do mnie Ministerstwo Ochrony 
Środowiska, ponieważ firma, która się o to starała, nie podjęła 
żadnych działań związanych z wydobyciem metanu – akcentu-
je wójt Bogdan Cuber.

Kopex S.A. wystąpił do ministerstwa o wydanie koncesji na 
poszukiwanie węgla kamiennego na obszarze Przeciszowa, czę-
ści gminy wiejskiej Oświęcim oraz Polanki Wielkiej. Z kolei Linc 
Energy jest zainteresowany innymi terenami, co w konsekwen-
cji podzieli naszą gminę na nieformalne strefy eksploatacji tego 
ważnego dla gospodarki surowca. Warto pamiętać również o 
tym, iż według eksperta pokłady węgla powinny wystarczyć na 
ok. 40 lat wydobycia.

Obie firmy, czyli Kopex S.A. i Linc Energy są obecnie na etapie 
starania się o uzyskanie koncesji na poszukiwanie węgla kamien-
nego. Kolejnym etapem ich działań będzie w konsekwencji zabie-
ganie o otrzymanie koncesji na wydobycie.

Do myślenia daje wielkie zainteresowanie firm węglem 
kamiennym. Czym tak naprawdę jest to podyktowane?

- Niedawno odwiedziłem kopalnię Piast; zjechałem wraz z 
grupą radnych , mieszkańców i rozmawiałem z dyrektorem tej 
kopalni. Tam pokłady węgla zmniejszają się z każdym rokiem. 
Wielkie ściany, po kilka metrów się kończą, a górnicy wracają na 
niższe pokłady, mające po 2,5 metra. U nas węgiel znajduje się 
na głębokości ok.200 m. Wiadomo co się dzieje w Azji, Afryce; 
bez przerwy toczą się walki, przewroty, a węgiel był u nas zawsze 
zabezpieczeniem energetycznym. Niepotrzebnie zamknięto wie-
le kopalń, być może zostaną one otwarte. Zamknięcie kopalń 
było błędem – twierdzi wójt Cuber.

Działalność kopalni upadowej węgla kamiennego i zakładu 
podziemnej gazyfikacji tego surowca należy postrzegać przez 
pryzmat plusów, jak i minusów dla naszej miejscowości – o czym 
mówi wójt gminy Przeciszów Bogdan Cuber.

- To jest szansa dla Przeciszowa, ale są plusy i minusy. Szansą 
jest to, że kilkaset osób, znajdzie zatrudnienie w przyszłej kopal-
ni, którą zamierza wybudować firma Kopex. W przypadku Linc 
Energy trudno mi powiedzieć coś konkretnego na temat pracy i 
zatrudnienia, ale podatki zawsze będą wpływać do gminy i oczy-
wiście opłata eksploatacyjna. Obawiam się jednak o szkody gór-
nicze i wiem jak to wszystko wygląda, dlatego będziemy musieli 
robić wszystko, aby to ryzyko zminimalizować. Pod zwartą zabu-
dową trzeba będzie zostawiać tzw. słupy węglowe.– dodaje wójt 
Bogdan Cuber.     Ryszard Tabaka

Gazowanie niebezpieczne i ryzykowne
Projekty komercyjnego zastosowania technologii podziemnego 

zgazowania węgla obarczone są dużym ryzykiem, głównie ze względu 
na stosunkowo niewielką bazę wiedzy i brak doświadczeń w realizacji 
produkcji na szeroką skalę oraz ze względu na indywidualne, niepo-
wtarzalne warunki naturalne złoża, przeznaczonego do podziemne-
go gazownia, zwłaszcza w przypadku, gdy jest ono nieudostępnione 
robotami górniczymi. Stopień niepewności odnośnie do kształtowania 
się cen konkurencyjnych nośników energii pierwotnej, jak również cen 
samego węgla, mogą także stanowić element ryzyka w ocenie ekono-
micznej projektów podziemnego gazowania węgla. Ryzyko wiąże się 
również z aspektami natury środowiskowej, ponieważ proces zgazo-
wania węgla odbywa się in situ i może stanowić zagrożenie dla środo-
wiska wodnego oraz mieć negatywny wpływ na powierzchnię terenu. 
Dodatkowo, regulacje prawne mogą stanowić również źródło ryzyka 
ekonomicznego, zwłaszcza w kontekście zmieniających się uregulowań 
i przepisów dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego.

Roman Magda, „Polityka Energetyczna”, Tom 14, Zeszyt 2, 2011

Czym jest podziemne zgazowanie węgla?
Podziemne zgazowanie węgla (PZW), którego koncepcja 

powstała na początku ub. wieku w Anglii, jest metodą pozyski-
wania energii z węgla, bezpośrednio w miejscu jego zalegania 
(in-situ), poprzez doprowadzenie czynnika zgazowującego do 
zapalonego złoża i odbiór wytworzonego gazu na powierzchni. 
W porównaniu do metod powierzchniowych PZW jest procesem 
dużo bardziej złożonym i trudnym w realizacji.
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Medale dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji, tradycyjnie obchodzonego 14 paź-

dziernika, dwoje  nauczycieli Zespołu Szkół Podstawowo – Gim-
nazjalnych w  Przeciszowie zostało nagrodzonych medalami. 
Urszula Daczyńska  otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej a Roman Gancarczyk Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznała Minister Eduka-
cji Narodowej Katarzyna Hall za szczególne zasługi dla oświaty i 
wychowania, w zakresie działalności dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej oraz twórczości dla dzieci i młodzieży.

Medal za Długoletnią Służbę został przyznany przez prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego za wzorowe, wyjątkowo 
sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej w służbie Państwa.

Wręczenie tych prestiżowych wyróżnień odbyło się w Wado-
wicach, medalami udekorował wice- wojewoda małopolski i 
Kurator Oświaty w Krakowie. Na uroczystość przybyli zaprosze-
ni włodarze gmin i miast, między innymi wójt gminy Przeciszów 
Bogdan Cuber. 

Uroczystość uświetniły występy artystyczne młodzieży ze 
szkół powiatów: wadowickiego, suskiego i oświęcimskiego.

Szkoła może być dumna, że wśród nagrodzonych znaleźli się 
nauczyciele naszej szkoły. Jest to dowód uznania dla wieloletniej 
pracy tych nauczycieli, która przyniosła efekty w postaci wyso-
kich wyników w nauce i wielu osiągnięć w konkursach i turniejach 
oraz licznych występów podczas uroczystości szkolnych i środo-
wiskowych. Wyróżnieni nauczyciele wykonują bardzo rzetelnie 
swoje obowiązki, są zaangażowani w pracę z uczniami, leży im 
na sercu dobro dziecka.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.       (um)

Strażacy zjechali do Przeciszowa
Sobota, 19 listopada była ważnym dniem dla wszystkich 

strażaków ziemi oświęcimskiej, pełniących służbę w ramach 
OSP. Nasza gmina była wtedy gospodarzem III Zjazdu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu, podczas którego dokonano 
podsumowania upływającej kadencji 2006 – 2011 oraz wybrano 
nowe władze oddziału na kolejną pięcioletnią kadencję. W ogól-
nej grupie 54 delegatów, 3 reprezentowało Oddział Gminny w 
Przeciszowie, a wśród nich druhowie Michał Curlej Marcin Wójcik 
Janusz Zając. Zjazd odbył się w Domu Kultury w Przeciszowie.

W zjeździe uczestniczyli z głosem decydującym delega-
ci wybrani w trakcie zjazdów oddziałów gminnych (Brzeszcze, 
Chełmek, Kęty, Osiek, Oświęcim, Przeciszów, Zator). Uczestnika-
mi zjazdu byli również przedstawiciele których wybrano w trak-
cie zjazdów gminnych do składu zarządu oddziału powiatowe-
go, członkowie ustępującego zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 
zaproszeni goście, reprezentujący władze pożarnicze i samorzą-
dowe, a wśród nich wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak, 
st. bryg Tadeusz Spyra, komendant powiatowy PSP w Oświęci-
miu, wójt gminy Przeciszów, Bogdan Cuber.

W części wyborczej zjazdu delegaci dokonali wyboru nowych 
władz oddziału. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Oświęcimiu ukonstytuował się w składzie: dh Edmund Kal-
fas (Oświęcim) - prezes zarządu, wiceprezesi: Władysław Drabek 
(Brzeszcze), Bolesław Paw (Kęty), Jerzy Obstarczyk (Osiek), sekre-
tarz dh Michał Curlej (Przeciszów), skarbnik dh Joanna Zielińska 
(Zator). W skład prezydium zarządu weszli druhowie: Krzysztof 
Gąska (Chełmek), Andrzej Skrzypiński (przedstawiciel starosty) 

i Tadeusz Spyra (komendant PSP w Oświęcimiu). Prócz wymie-
nionych w skład zarządu weszło jeszcze 14 strażaków reprezen-
tujących oddziały gminne związku oraz poseł na Sejm RP Beata 
Szydło. W składzie Komisji Rewizyjnej są druhowie: Adam Gaw-
lik, Tadeusz Morończyk i Henryk Pawlusiak. Delegatami na zjazd 
oddziału wojewódzkiego zostali wybrani druhowie: Adam Gaw-
lik i Jerzy Obstarczyk, a powiat oświęcimski w zarządzie oddziału 
wojewódzkiego będzie reprezentował dh Edmund Kalfas.

W trakcie zjazdu wręczono liczne odznaczenia i wyróżnienia. 
Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej został odznaczony dh Witold Rydzoń, Brązową 
Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” druhowie: 
Sławomir Narza i Józef Kołodziej, Złotym Znakiem Związku dh 
Józef Madeja, Honorowym Medalem im. Bolesława Chomicza 
druhowie: Adam Gawlik i Roman Witkowski,  Złotym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” (po raz drugi) dh Adam Osierda, 
Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” druhowie Jerzy 
Obstarczyk i Roman Olejarz.

Obszerne sprawozdanie z działalności Oddziału złożył Prezes 
dh Edmund Kalfas. Następnie sprawozdanie z działalności Powia-
towej Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Adam Gawlik.

Podczas dyskusji poruszano tematy nurtujące obecnie straża-
ków ochotników, w tym skutki wprowadzenia ekwiwalentu pie-
niężnego za udział w działaniach bojowych, ograniczony dostęp 
do szkoleń, szeroki zakres wymaganych badań lekarskich dla 
strażaków.      

(ryt)

Na opłatku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie 

po raz kolejny zorganizował „Wieczerzę Wigilijną” 
dla mieszkańców gminy. 15 grudnia sala Domu Kultury 
w Przeciszowie zapełniła się zaproszonymi gośćmi. W 
spotkaniu opłatkowym wzięło udział ponad 120 osób. 
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło włodarzy gmi-
ny Przeciszów, przedstawicieli i kierowników jednostek 
działających na terenie naszej gminy oraz duszpasterza 
Parafii Przeciszów. 

Wszystkich przybyłych gości przywitał wójt gminy Przeciszów 
Bogdan Cuber. Wspólną modlitwę poprowadził ksiądz proboszcz 
Marek Spólnik. Na zakończenie modlitwy wszyscy symbolicz-
nie połamali się opłatkiem, składając sobie życzenia wszelkiej 
pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Na stole znalazły 
się tradycyjne potrawy wigilijne, przygotowane przez pracow-
ników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miłym akcentem uroczystości był występ zespołu Śpiewające 
Jeziora pod kierownictwem Urszuli Daczyńskiej. 

Kierownik GOPS w Przeciszowie wraz z pracownikami 
przekazują serdeczne podziękowania sołtysom gminy: 
Krystynie Smajek, Władysławowi Kozub oraz Józefowi 
Płonka za pomoc w organizacji „Wieczerzy Wigilijnej”.

Kierownik GOPS w Przeciszowie wraz z pracownikami 
składają serdeczne podziękowania darczyńcom: Annie 
Góreckiej i Sebastianowi Makuch za okazane serce a tak-
że Urszuli Daczyńskiej za oprawę artystyczną.
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z wykonania zadań rzeczowych i pozostałych na remontach i inwe-

stycjach w Gminie Przeciszów za 2011r.
I. Kanalizacja sanitarna – inwestycja –współfin. ze środków UE 
Trzeci etap :
1. Opłata za umieszczenie i pozostawienie kanalizacji sanitarnej PE 

o  średnicy 250mmdł. 88m na terenie PKP. kolektora tłocznego 
ścieków na ul. Podlesie - 23.739,00zł.

 2. Wykonanie I zadania oraz 50% II zadania – ul: Podlesie ,Krótka, 
Kolejowa, Oświęcimska, Przecznica ,Krakowska, Rzeczna, Stra-
żacka, częściowo Długa , Wąska, Polna - 3.162.413,66zł.

3. Nadzór inwestorski w/w zadań - 31.624,28zł. 
 Łącznie kanalizacja : 3.217.776,94zł.
II. Sieć wodociągowa + SUW – inwestycja –współfin.ze śr UE 
 1. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Długiej w Przeciszowie 

–długości 2650m , polegająca na wymianie rurociągu z AC na 
rurociąg z rur PE, prace trwały od 19.07.2010r. do 30.04.2011r. 
wartość robót w 2011r. - 806.017,00zł. 

 2. Rozbudowa i przebudowa SUW w Przeciszowie - wymiana 
urządzeń technologicznych wraz z robotami towarzyszącymi , 
remont budynków oraz uzbrojenia terenu i nawierzchni - war-
tość robót 2011r. - 2.836.929,00zł.

 Razem : 3.642.946,00zł. 
III. Drogi gminne + chodnik przy ul. Podlesie w Przeciszowie
Przeciszów
1.Nadzór inwestorski przy remoncie cząstkowym dróg - 2.317,69zł
2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i utwardzonych: 

ul. Kolonia, Krótka, Przecznica, Jesionowa, Borkowa, Boconek, 
Przyrębska, Kwiatowa, Kręta, - 150.651,88zł.

3. Remont przepustów w ul. Topolowej - 2szt. - 22.416,00zł. 
4. Zebranie poboczy przy ul. Kolonia - 10.130,00zł. 
 Razem : 185.515,57zł. 
 Piotrowice 
1. Opracowanie receptury dot. stabilizacji cementem wraz z opra-

cowaniem wariantu konstrukcji nawierzchni ul. Kasztanowa 
- 12.705,90zł.

2. Wykonanie projektu remontu ul. Kasztanowej w Piotrowicach 
na dł.100m - 49.200,00zł.

3. Remont drogi rolniczej w Piotrowicach -ul. Zatorska na długo-
ści 500m - 86.715,00zł.

 -dofinans. 25.000,00 zł. z funduszu ochrony gruntów rolnych-
4. Nadzór inwestorski przy w/w robotach - 1.050,00zł.
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i utwardzonych: 

ul. Wrzosowa, Bukowiecka, Źródlana , Pagórkowa, Kasztano-
wa, Modrzewiowa, Kościelna, Zatorska, Akacjowa, Głębowic-
ka - 102.409,10zł. 

2. Zebranie poboczy przy u. Akacjowa - 5.300,10zł. 
Razem : 256.330,10zł. Las
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i utwardzonych: 
 ul. Porzeczkowa, Słoneczna, Gorki, Malwy, Wałowa, Wiślana, 

Mostowa - 13.670,87 zł.
 2. Zbieranie poboczy przy ul. Słonecznej , Skośnej ,Górki 

- 9.380,00zł. 
 Razem : 23.050,87zł. 
Chodnik przy ul. Podlesie na długości 120m - 58.065,98zł. 
 Łącznie drogi + chodnik: - 522.962,52zł. 
IV . Oświetlenie uliczne 
1. Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy  - 20.838,72zł. 
 ( od stycznia do listopada)
 2. Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 240m przy ul. Sta-

wowej w Przeciszowie - 21.586,34zł.
 2. Pełnienie nadzoru dla w/w robót - 800 ,00zł. 
 Razem : - 43.225,06zł. 
V. Przedszkola samorządowe -złożony wniosek o dofinanso-

wanie ze środków UE 
1. Przedszkole w Przeciszowie – ul. Szkolna
1.1.Projekt placu manewrowego - 700,00zł. 
1.2.Projekt placu zabaw - 3.000,00zł. 1.3.Budowa placu zabaw 

- 110.195,38zł. 
1.4. Budowa placu manewrowego - 78.656,75zł.
1.5. Wykonanie nakładki asfaltowej na dojeździe do przedszko-

la - 4.580,28zł.
1.6. Nadzory inwestorskie przy w/w /robotach - 2.316,07zł.
1.7. Tablice informacyjne -1szt. - 500,00zł. 
 Razem : - 199.948,48zł. 2. Przedszkole w Przeciszowie –ul. Podlesie 
2.1. Projekt placu zabaw - 3.000,00zł.
2.2. Budowa placu zabaw - 106.948,67zł.
2.3. Nadzór inwestorski przy budowie placu zabaw - 1.628,18zł.

Prace związane z nawierzchnią boiska LKS Przeciszovia

Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy 
przedszkolu w Przeciszowie 

Wymienione pokrycie dachu na budynku przedszkola 
w Piotrowicach 

Remont stacji uzdatniania wody  w Przeciszowie
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Józef Klimczyk w USA
Przez pięć tygodni Józef Klimczyk, były wójt naszej gminy, 

przebywał na zaproszenie rodziny w USA. Jego pobyt w tym kraju 
był drugim, po 24 latach przerwy. Dawny gospodarz Przeciszo-
wa chętnie dzieli się przeżyciami i spostrzeżeniami z obecności 
na innym kontynencie.

Józef Klimczyk wraz ze swoim synem Piotrem przebywał od 
sierpnia do września w Seattle, znanym i dużym mieście w sta-
nie Washington.

- 24 lata temu mieszkałem przez rok w tym mieście. Gdy tam 
powróciłem miałem poważny kłopot, aby poznać Seattle, tak 
bardzo wszystko się zmieniło. W miejsce jednego wyburzone-
go  stadionu powstały dwa inne, ogromne stadiony. Widziałem 
fabrykę samolotów. Amerykanie zamierzają wybudować tunel 
zamiast piętrowej autostrady do Kanady. Nie miałem okazji 
jechać metrem, ale pamiętam, że 24 lata temu zaczęto budować 
to metro. Atrakcją jest szybka kolej pomiędzy lotniskiem a cen-
trum Seattle. Windą wyjeżdża się ze stacji i jedzie się kilka pięter 
nad ziemia, a w mieście porusza się tunelem. Non stop buduje 
się tam drogi, raz wybudowane nie trzeba poprawiać – zazna-
cza były wójt.

Były włodarz Przeciszowa jest zaskoczony zmianami w Sta-
nach Zjednoczonych, ale również mówi o inflacji dolara.

- Byłem zaskoczony, że Ameryka, tak bardzo zmieniła oblicze. 
Wiele jest pozytywnych zmian, jeśli chodzi na przykład o infra-
strukturę. Jednak Amerykanie narzekają na rosnące ceny benzy-

ny. Kiedy byłem tam ostatnio, czyli 24 lata temu, to cena 1 galonu 
benzyny wynosiła 1,05 dol. Dziś to równe 4 dol. Jednak należy 
pamiętać, iż galon to prawie 4 litry. Wobec tego cena benzyny w 
USA jest i tak niższa niż w Polsce. Jednocześnie są tam olbrzymie 
przeceny towarów w sklepach, często nawet o 2/3 ich wartości 
– dopowiada Józef Klimczyk.

Ważną część pobytu byłego wójta naszej gminy w USA sta-
nowiła podróż statkiem do Alaski.

- Moja podróż do Alaski i z powrotem trwała tydzień. Płyną-
łem statkiem, mającym 11 pięter, i który wg kapitana zabierał 
na pokład 1950 turystów i 900 osób załogi. Były tam dwa base-
ny, cztery jakuzy, pokoje odnowy biologicznej, każdy podróżny 
mógł jeść i pić do woli. W trakcie rejsu przeżyłem sztorm, trwa-
jący dwie noce i jeden dzień. Trzy razy lądowaliśmy na Alasce i 
raz w Kanadzie. Te miasta żyją z turystyki. Miałem okazję widzieć 
czynny lodowiec, płynący do Oceanu Spokojnego. Co ciekawe, 
na Alasce niemal 99 proc. sklepów prowadziło sprzedaż złota i 
diamentów –akcentuje Józef Klimczyk.   (ryt)

2.4. Tablice informacyjne -1szt. - 500,00zł. 
 Razem : - 112.076,85zł.
3. Przedszkole w Piotrowicach – ul. Andrychowska
3.1. Projekt utwardzenia powierzchni gruntu przy przedszkolu 

- 4.551,00zł.
3.2. Projekt placu zabaw - 3.000,00zł.
3.3. Budowa placu zabaw - 110.827,61zł.
3.4. Budowa miejsc postojowych – utwardzenie pow. gruntu 

- 35.984,88zł.
3.5. Nadzory inwestorskie przy w/w robotach - 2.194,00zł.
3.6. Wymiana pokrycia dachu - 79.228,00zł.
3.7. Nadzór inwestorski przy wymianie pokrycia dachu - 1.288,26zł.
3.8. Tablice informacyjne -1szt. - 500,00zł. 
 Razem: - 237.573,75zł.
Ogółem Przedszkola: - 549.599,08zł.
VI.LKS w Przeciszowie
1. Remont nawierzchni boiska dużego o powierzchni 7140m2 

- 52.500,00zł. 
2. Odnowienie parkietu na Sali gimnastycznej - 4.340,00zl.
 Razem: - 56.840,00zł.
VII. OSP w Przeciszowie – złożony wniosek o dofinansowanie 

ze środków  budżetu Urzędu Małopolskiego w Krakowie
 1. Opracowanie kosztorysów inwestorskich na na roboty budow-

lane i elektr. - 1.352,25 zł. 
 2. Remont pomieszczeń socjalnych i biurowych - 110.973,36zł.

 3. Nadzór inwestorski przy robotach bud. i elektr. - 1.516,45zł.
 Razem : - 113.842,06zł.
 VIII . Budynki : UG , DK, DLL, DN-Przedszkole
1.Tablice ogłoszeniowe - 8szt. - 7.999,92zł.
2. Ławki parkowe - 5szt. - 2.275,50zł.
3. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej –remont 

instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz informatycznej - Urząd 
Gminy - 15.000,00zł.

4. Dostawa i montaż okien i drzwi (okna - 7 szt. , drzwi -1 sz.) , 
remont schodów , naprawa dachu, likwidacja schodów od stro-
ny wschodniej – 20.000,00zł.

5. Dostawa i montaż okien wraz z zamurowaniem ściany - 4 szt. – 
Dom Ludowy Las - 3.630,00zł.

6. Dostawa i montaż okien- 2 szt. , drzwi wejściowe -1szt , wraz 
z zamurowaniem otworów okiennych -Dom Nauczyciela przy 
Przedszkolu w Przeciszowie - 12.300,00zł.

 Razem : - 61.205.,42zł. 
IX . Cmentarze
1. Naprawa drenowania w obrębie cmentarza w Przeciszowie – 

352,5m - 19.534,91zł. 2. Naprawa drenowania w obrębie cmen-
tarza w Piotrowicach – 447,5m -   24.253,58zł.    

                                                         Razem : -   43.788,49zł.

  OGÓŁEM : (I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII,IX,):- 8.194.119,59zł.  
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y Rozstrzygnięto drugą edycję „Odblaskowej Szkoły”

W poprzednim numerze kwartalnika informowaliśmy, że 
uczniowie  Szkoły  Podstawowej  im. Ignacego Fika w  Przeci-
szowie  przystąpili  do  drugiej edycji małopolskiego konkursu 
„Odblaskowa szkoła”. Po dwumiesięcznej rywalizacji szkoły zło-
żyły do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie sprawozdania 
ze swoich działań i inicjatyw. 

Niektóre nasze działania
Głównym celem akcji była poprawa bezpieczeństwa uczniów 

przez wyposażenie  ich w kamizelki odblaskowe oraz inne w ele-
menty odblaskowe. Ponadto regulamin konkursu określał inne 
dodatkowe kryteria wyłaniania zwycięzców oraz dopuszczał 
różne inicjatywy i niekonwencjonalne sposoby wpływające na 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów.

W ramach naszych dodatkowych działań przeprowadziliśmy 
szereg konkursów i turniejów: plastyczny na temat bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym,  konkurs znajomości przepisów ruchu 
drogowego, zasad udzielania pomocy przedmedycznej oraz 
turniej jazdy sprawnościowej po rowerowym torze przeszkód.

Rada Rodziców zorganizowała  Rodzinny Rajd Górski na naj-
wyższy szczyt Beskidu Śląskiego – Skrzyczne, podczas którego 
promowano ideę bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogo-
wym oraz bezpiecznego poruszania się po górskich szlakach. 
Uczniowie podczas rajdu lansowali również modę na noszenie 
odblasków.

Dzięki współpracy z Policją, w pobliżu szkoły przeprowadzo-
no na drodze wojewódzkiej akcja „Jabłko – Cytryna” z udziałem 
uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Z okazji Dnia Chłop-
ca odbyła się „odblaskowa dyskoteka”.

Podczas realizacji programu zorganizowano wiele zajęć 
poświęconych problematyce bezpieczeństwa. W nagrodę za 
zajęcie pierwszego miejsca w szkolnym konkursie wiedzy o ruchu 
drogowym, uczniowie klasy VI pojechali do Krakowa na pokaz 
ratownictwa drogowego w Komendzie Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu ks. wikariusza Piotra Pło-
skonki, który aktywnie włączył się w naszą akcję, mogliśmy pro-
pagować  akcję „bezpiecznych powrotów z październikowych 
różańców”. Dzięki tej akcji, z upływem kolejnych dni coraz więcej 
osób poruszających się wieczorami nosiło kamizelki oraz inne ele-
menty odblaskowe. Ponadto na placu rekreacyjnym przy szkole 
zostało wymalowane miasteczko komunikacyjne.

Wiele z powyższych inicjatyw kwalifikowałoby się do osobne-
go artykułu, dlatego bardziej szczegółowych informacji o podej-
mowanych inicjatywach oraz o wynikach konkursu można zna-
leźć na internetowej stronie szkoły www.zs.przeciszow.iap.pl  w 
zakładce „Odblaskowa Szkoła”.

Kto nas wspierał?
W realizacji zadań uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły 

podstawowej, od klas I – VI. Dla większej rywalizacji oraz więk-
szej powszechności naszych działań, w niektórych inicjatywach 
uczestniczyły również wszystkie klasy gimnazjalne. Do realiza-

cji zadań akcji „Odblaskowa Szkoła”  oprócz nauczycieli, Rady 
Rodziców ZSP-G w Przeciszowie, włączyło się wielu sponsorów i 
sympatyków, którzy nas czynnie, a nawet materialnie wspierali. 
Dla przykładu Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Radko” 
bezpłatnie przekazało farbę do wymalowania miasteczka komu-
nikacyjnego na placu rekreacyjnym. Firma „Euroblask” z Andry-
chowa , w której zakupiliśmy kamizelki odblaskowe dla uczniów, 
bezpłatnie przekazała nam materiały odblaskowe. Duże wsparcie 
otrzymaliśmy ze strony strażaków i policjantów. Jednak najwięk-
szym sponsorem całej akcji okazała się Szkolna Rada Uczniowska, 
która oprócz koordynacji poszczególnych działań sponsorowała 
również nagrody dla najlepszych. Między innymi: zakupiła kami-
zelki odblaskowe dla uczniów, ufundowała wyjazd do Krakowa 
dla zwycięskiej klasy w szkolnych konkursach bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.  Ponadto zakupiła nagrody indywidualne dla 
poszczególnych konkurencji. Wszystkie środki na nagrody SRU 
pozyskała ze zbiórki żołędzi i surowców wtórnych (makulatury i 
puszek aluminiowych).

Końcowe wyniki 
Wojewódzka komisja konkursowa  na podstawie sprawoz-

dań uczestników konkursu przesłanych w regulaminowym ter-
minie do 10 listopada 2011 roku do Wydziału Ruchu Drogowego  
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i opinii naczelników 
wydziałów ruchu drogowego właściwych miejscowo komend 
powiatowych Policji - przyznały poszczególnym szkołom punk-
ty konkursowe. Z wielką satysfakcją przyjęliśmy informację, że 
Szkoła  Podstawowa  im. Ignacego Fika w Przeciszowie zajęła 7 
miejsce w województwie na ponad 300 rywalizujących placówek 
oświatowych.  Jest to ogromne wyróżnienie dla przeciszowskiej 
oświaty, tym bardziej, że ponownie znaleźliśmy się w pierwszej 
dziesiątce najlepszych szkół Małopolski i ponownie zostaliśmy 
najwyżej ocenioną placówką w powiecie oświęcimskim.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do zwięk-
szenia bezpieczeństwa na naszych drogach.

Koordynator programu Adam Kozłowski

Piłka siatkowa na Mikołaja
10 grudnia w ZSP-G w Piotrowicach 

odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatko-
wej organizowany przez Łukasza Płonkę. 
W turnieju udział wzięła młodzież z naszej 
gminy, uczęszczająca do szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych.

Do turnieju zgłosiło się sześć drużyn, któ-
re zostały podzielone na dwie grupy: 
Grupa A – „Pół na pół”(Karolina Górecka-

-kapitan, Martyna Tobiczyk, Patrycja San-
dacz, Magdalena Nowak, Filip Merta, 
Mariusz Sandacz, Konrad Tobiczyk, Patryk 
Tobiczyk),

„Turbo żółwie” (Klaudia Brusik – kapitan, Ewa 
Tobiczyk, Justyna Makar, Aleksandra Frą-
czek, Natalia Sikora, Martyna Brusik, Marta 

Ortman, Jakub Kacperek), 
„Nie ma lipy” (Kamil Kołodziej – kapitan, 

Tomasz Hałatek, Tomasz Klimczyk, Filip 
Rał, Łukasz Zając, Sławomir Klęczar, Prze-
mysław Nowak, Grzegorz Makuch).

Grupa B – „Big tits” (Damian Chmura – kapi-
tan, Andrzej Kozłowski, Łukasz Szafra-
niec, Łukasz Matla, Piotr Polak, Mariusz 
Michałek), 

„Fapteam” (Piotr Zajas – kapitan, Piotr Boche-
nek, Mateusz Płonka, Konrad Bębenek, 
Jakub Gaudy, Dawid Świerguła), 

„Love krowe” (Kamil Kwadrans – kapitan, 
Patrycja Kwadrans, Paulina Kwadrans, 
Urszula Momot, Arkadiusz Klimczyk, Bar-
tosz Hutny)

Wyniki turnieju:
Pół na pół – Turbo żółwie (15:7, 15:11)
Pół na pól – Nie ma lipy (18:16, 15:8)
Turbo żółwie - Nie ma lipy (16:14, 15:13)
Big tits  - Fapteam (13:15, 16:14, 15:13)
Big tits – Love krowe (15:11, 15:7)
Fapteam – Love krowe (15:5, 12:15, 15:11)
Mecz o 3 miejsce:
Nie ma lipy – Fapteam (15:7, 15:9)
Finał:
Pół na pół – Big tits (5:15, 8:15)

Najlepszą zawodniczką turnieju wybra-
no Patrycję Kwadrans, a najlepszym zawod-
nikiem został Piotr Zajas.

Dla wszystkich uczestników i widzów 
turnieju Urząd Gminy w Przeciszowie i GOPS 
ufundowali nagrody w postaci słodyczy, a 
dla trzech najlepszych drużyn pamiątkowe 
puchary oraz dyplomy.        
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Patriotycznie w szkole
Z okazji Święta Niepodległości 10 listopada w Zespole Szkół 

Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie odbyła się gminna 
akademia upamiętniająca 93. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Już od rana w szkole można było odczuć  uro-
czysty klimat i atmosferę narodowego święta, czego dowodem 
były stroje galowe z biało –czerwonymi kotylionami, okoliczno-
ściowe dekoracje i flagi narodowe.

Podczas akademii uczniowie szkoły podstawowej i gimna-
zjum  przedstawili montaż słowno- muzyczny  pod tytułem „Ta, 
co nie zginęła’’. Zespół Śpiewające Jeziora zaprezentował pieśni i 
piosenki z tego okresu między innymi: ,,Legiony”, ,,Ojczyzno ma”, 
„Wojenko, wojenko”, ,,Rozkwitały pęki białych róż” i inne, które 
przeplatane były wierszami o tematyce patriotycznej. W trakcie  
programu odbyła się również projekcja krótkich filmów, ilustru-
jących idee powstań narodowych, historię Polski  okresu między-
wojennego oraz sylwetki zasłużonych  Polaków, którzy walczy-
li o niepodległość Ojczyzny, poświęcając swe życie. Następnie 
wszyscy zgromadzeni na akademii odśpiewali  hymn Polski i w 
tak podniosłym nastroju uroczystość zakończyła się.

Dyrekcja, zaproszeni goście oraz cała społeczność szkolna 
ze wzruszeniem obejrzeli występ uczniów, który z pewnością na 
długo pozostanie w ich pamięci.

W piątek 11 listopada, po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, 
odprawionej w kościele parafialnym w Przeciszowie, Zespół Śpie-
wające Jeziora, prowadzony przez Urszulę Daczyńską, zaprezen-
tował  okolicznościowy program artystyczny w niecodziennej 
formie audycji radiowej pod tytułem ,,Odświeżanie pamięci”. W 
programie wykorzystano archiwalne nagrania  radiowe związane 
z wydarzeniami historycznymi, które miały miejsce w latach 1914-
1989.  Chłopcy, ubrani w mundurki harcerskie, odtwarzali pocztę 
polową, dostarczając depesze do studia radiowego, skąd prze-
kazywano je słuchaczom. Program prowadzili Dariusz Daczyń-
ski i uczennica Sławomira Gaudyn. W audycji wystąpiła także 
absolwentka naszej szkoły Anna Daczyńska, która wraz z zespo-
łem Śpiewające Jeziora po mistrzowsku wykonała dwa utwo-
ry - „Mury” Jacka Kaczmarskiego oraz „Taki kraj” Jana Pietrzaka.

Cieszy fakt, że programu „Młodzieżowego Radia Przeciszów” 
przygotowanego na okoliczność Święta Odzyskania Niepodle-
głości, wysłuchało liczne grono mieszkańców Przeciszowa. 

Dziękujemy ks. proboszczowi Markowi Spólnikowi za moż-
liwość przedstawienia programu w  kościele parafialnym w 
Przeciszowie.

Turniej tenisa stołowego
6 grudnia w ZSPG w Piotrowicach odbył się mikołajkowy 

turniej tenisa stołowego. Jego organizatorami była nowa sekcja 
tenisa stołowego w naszej gminie. W zawodach wzięło udział  
łącznie prawie dwudziestu zawodników i zawodniczek w róż-
nych kategoriach. 

Najciekawiej zakończyła się rywalizacja w najmłodszej kate-
gorii. Po ostatniej partii trzech zawodników miało po tyle samo 
punktów , dopiero tzw. małe punkty zadecydowały o końcowej 
klasyfikacji. Ostatecznie wygrał ją Kamil Klimczyk. 

W kategorii szkół gimnazjalnych oraz średnich zwyciężył po 
zaciętym meczu finałowym Krzysztof Antecki (LKS Olmex Pio-
trowice). W kategorii seniorów niepokonany okazał się Krzysztof 
Żebro (LKS Olmex Piotrowice). Zawodnicy, którzy zajęli w swoich 
kategoriach trzy pierwsze miejsca otrzymali drobne upominki. 
Gratulujemy zwycięzcom i  już 17 grudnia zapraszamy na turniej 
o puchar wójta . 
Szczegółowe wyniki turnieju :
Kategoria I
Kamil Klimczyk 
Zuzanna Staszczak 
Damian Antecki 
Sebastian Szatan
Patryk Antecki
Kacper Wójcik

Kategoria II
Krzysztof Antecki
Agnieszka Wójcik
Adrian Nowak
Justyna Marsowicz
Kacper Gargacz
Mateusz Stolarczyk
Julia Sporysz

Kategoria III
Krzysztof Żebro
Tomasz Milowski
Tomasz Wójcik
Agnieszka Wójcik
Krzysztof Antecki.

Tenis stołowy powraca
Na przelomie lat 80. i 90. w gminie Przeciszów funkcjonowała sekcja 

tenisa stołowego, która cieszyła się dużą popularnością. Drużyna z Przeci-
szowa odnosiła sukcesy, m.in. grając w III lidze. Z upływem czasu z różnych 
przyczyn sekcja się rozpadła. Po kilkudziesięciu latach dzięki uprzejmości 
wójta oraz dyrektor ZSPG w Piotrowicach, sekcja tenisa odżyła w ramach 
struktur LKS Piotrowice. Dzięki tym osobom, sekcja została zaopatrzona 
w nowe stoły do gry oraz niezbędny sprzęt sportowy. 

Pomysłodawcami odnowienia sekcji byli mieszkańcy gminy: Tomasz 
Wójcik (z-ca dyrektora ZSP-G w Piotrowicach) oraz Krzysztof Żebro były 
zawodnik UKS Polfin Oświęcim. 

Sekcja działa od września tego roku. Jej celem jest propagowanie 
wśród młodzieży oraz dzieci tej pięknej dyscypliny. W ramach sekcji 
organizowane są treningi otwarte, w każdy wtorek od godziny 15.15 na 
sali gimnastycznej przy ZSP-G w Piotrowicach. 

Na treningach można poznać tanjniki tego sportu, a przede wszyst-
kim dobrze się bawić. Zajęcia prowadzą założyciele: Tomasz Wójcik oraz 
Krzysztof Żebro. 

Oprócz treningów otwartch w sekcji istnieje już drużyna, która roz-
grywa mecze w ramach V ligi. Obecnie w skład drużyny wchodzą: Krzysz-
tof Antecki, Patryk Maroszek, Andrzej Żebro, Szymon Orłoś, Krzysztof 
Żebro (grający trener). Warto dodać, że mimo iż drużyna powstała dopiero 
we wrześniu i gra swój pierwszy sezon w zawodowej lidze, radzi sobie 
doskonale, jak na razie przewodząc tabeli na finiszu pierwszej kolejki. 

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie można 
znaleźć aktualne wyniki, terminy spotkań oraz newsy (www.lksolmex.pl). 

Mamy nadzieję , że nasza sekcja będzie się rozwijać, przynosząc nam 
kolejne sukcesy. Chcemy bardzo podziękować osobom,  które pomogły 
nam w realizacji tego projektu: wójtowi Bogdanowi Cuber i dyrektor ZSP-
-G w Piotrowicach Ewie Michałek, zastępcy dyrektora Tomaszowi Wójcik 
oraz firmie OLMEX za sponsoring druzyny V ligi.
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Bez większych niespodzianek zakończyła się runda jesienna IV ligi krakowsko – wadowickiej. Podopieczni Tomasza Ber-
nasa po 17 spotkaniach zajmują czwartą pozycje z siedmioma punktami straty do lidera.

Pomimo że wielu kibiców podcho-
dziło z dystansem do nowego sezonu, to 
piłkarze nie zawodzą. Nasza drużyna na 
półmetku rozgrywek jest w czołówce ligi 
i liczy się w walce o awans do wyższej kla-
sy rozgrywkowej. Trudno szukać słabych 
punktów w grze zespołu z Przeciszowa, 
który może nie grał efektownie, ale na 
pewno bardzo skutecznie. Świadczy o tym 
bilans bramkowy, gdzie wyraźnie widać, 
nie traciliśmy dużo bramek ale wiele ich 
też nie strzeliliśmy.

Przeciszowianie do tej pory odnieśli 
dziesięć zwycięstw, czterokrotnie zremi-
sowali i trzy razy musieli uznać wyższość 
rywali. Najcenniejsze punkty zainkasowali 
w spotkaniach z Hutnikiem Kraków, Niwą 
Nowa Wieś oraz z rewelacją tego sezonu 
ekipą Borku Kraków. Zapewne kibice, dzia-
łacze i zawodnicy chcieliby jak najszyb-
ciej zapomnieć meczu w Makowie Pod-
halańskim, który był nie tylko o ligowe 
punkty ale i o prestiż. Zespół Halniaka w 
tym meczu prowadził były szkoleniowiec 
Przeciszovii Sławomir Frączek. Ostatecz-
nie konfrontacja ta skończyła się zwycię-
stwem gospodarzy, a niesmak pozosta-
wiły zajścia po meczu. Niestety działa-
cze Halniaka nie po raz pierwszy w tym 
sezonie pokazali, że nie są przygotowani 
organizacyjnie do rozgrywek IV ligowych. 

Teraz zawodników z Przeciszowa cze-
ka zasłużony odpoczynek, gdzie z optymi-
zmem mogą patrzeć na rundę rewanżową. 
Jak uczy bowiem historia nie powiedzieli 
oni jeszcze ostatniego słowa.

Wyniki:
Orzeł Piaski Wielkie - Przeciszovia Przeciszów      0:0

Przeciszovia przeciszów - Orzeł Piaski Wielkie       0:0

Przeciszovia Przeciszów - Zieleńczanka Zielonki      1:0

MKS Trzebinia/Siersza - Przeciszovia Przeciszów     2:2

Przeciszovia Przeciszów - Spójnia Osiek-Zimnodół    2:0

Sokół Przytkowice - Przeciszovia Przeciszów     0:1

Przeciszovia Przeciszów - IKS Olkusz              3:1

Karpaty Siepraw - Przeciszovia Przeciszów            1:0

Przeciszovia Przeciszów - Lotnik Kryspinów  1:0

LKS Mogilany - Przeciszovia Przeciszów               3:0

Przeciszovia Przeciszów - Hutnik Kraków  3:1

Orzeł Balin - Przeciszovia Przeciszów 2:2

Przeciszovia Przeciszów - Niwa Nowa Wieś   4:0

Borek Kraków - Przeciszovia Przeciszów  0:1

Przeciszovia Przeciszów - Garbarz Zembrzyce  2:1

Halniak Maków Podhalański - Przeciszovia Przeciszów 1:0

Przeciszovia Przeciszów - Iskra Klecza Dolna  2:2

Przeciszovia Przeciszów - Orzeł Piaski Wielkie  2:0

Tabela:
1. LKS Mogilany  17 41 44-19

2. Hutnik Kraków  17 38 35-15 
3. Orzeł Balin  17 37 40-10

4. Przeciszovia Przeciszów 17 34 26-14

5. Karpaty Siepraw  17 28 22-14

6. Borek Kraków  17 28 24-22

7. Halniak Maków Pod.  17 26 19-23

8. MKS Trzebinia/Siersza  17 22 27-21

9. Iskra Klecza Dolna  17 20 19-21

10.Sokół Przytkowice  17 20 19-27

11.Niwa Nowa Wieś  17 20 18-27

12.IKS Olkusz  17 17 21-28

13.Spójnia Osiek-Zimnodół  17 17 20-34

14.Lotnik Kryspinów  17 16 21-26

15.Orzeł Piaski Wielkie  17 14 14-30

16.Garbarz Zembrzyce  17 13 14-25

17.Zieleńczanka Zielonki   17 11 17-44
Bartłomiej B.Kasperczyk

Słaba jesień naszych B - klasowiczów
Słabą rundę jesienną zanotowały 

zespoły z gminy Przeciszów w rozgryw-
kach o mistrzostwo oświęcimskiej B kla-
sy. Zarówno LKS Piotrowice jak i rezerwy 
Przeciszovii nie odegrały większej roli zaj-
mując kolejno siódmą i dziewiątą pozycję.

W dziesięciu seriach spotkań piotrowi-
czanie zdobyli 12 punktów, zdobywając 
15 bramek i tracąc ich 20. Zespół z Przeci-
szowa zdobył o 2 punkty mniej i również 
legitymuje się słabszym bilansem bram-
kowym. Obydwa zespoły przed rundą 
rewanżową nie mają łatwej sytuacji, gdyż 
pozostała im walka głównie o środkową 
część tabeli.

Obiektywnie patrząc przez pryzmat 
rundy jesiennej trzeba przyznać, że pio-
trowiczanie lepszą formę złapały dopie-
ro w końcówce sezonu. Trzeba przyznać, 

że duża w tym zasługa trenera Sławomi-
ra Frączka, który pomimo pracy w dwóch 
klubach potrafił poukładać nasz zespół. 
Na efekty tej pracy trzeba będzie jeszcze 
poczekać do przyszłego sezonu.

Zgoła inaczej wygląda ocena rezerw 
Przeciszovii. Ta drużyna bowiem nie jest 
nastawiona na osiągnięcie konkretnego 
wyniku, a miejscem gdzie budować for-
mę mogą zawodnicy, którzy obecnie nie 
mieszczą się w pierwszej kadrze zespołu. 
Tutaj pierwsze szlify w seniorskiej piłce 
nabywać mogą juniorzy i to jest najwięk-
sza wartość tej drużyny.

Pomimo słabego sezonu należy pogra-
tulować zawodnikom obydwóch zespo-
łów za podjętą walkę i pozostawione 
serce na boisku oraz życzyć sukcesu w 
nowym roku.

Pewny środek tabeli juniorów starszych
Juniorzy starsi Przeciszovii Przeciszów 

nie sprawili większej niespodzianki w swo-
im pierwszym sezonie. Beniaminek I ligi 
wadowickiej juniorów po rundzie jesien-
nej zajmuje siódmą lokatę, z 13 punktami 
straty do lidera. 

Zespół z Przeciszowa okazał się solid-
ną ekipą, z którą wszyscy muszą się 
liczyć, ale też nikogo nie zaskoczył. W 
13 konfrontacjach młodzi przeciszowia-
nie sześciokrotnie schodzili z murawy z 

uniesionymi rękoma w geście triumfu, 
również sześciokrotnie kończyli swoje 
spotkania z opuszczonymi głowami i 
tylko jeden mecz z ich udziałem zakoń-
czył się podziałem punktów. W rundzie 
rewanżowej podopiecznym Łukasza 
Płonki pozostała już tylko walka o loka-
ty w środkowych rejonach tabeli. Sezon 
należy uznać za udany, gdyż piłkarze z 
Podlesia mogą spędzić spokojnie święta 
nie martwiąc się o ligowy byt.

Tabela:

1. Górnik Brzeszcze  10  27 29-6

2. Skawa Podolsze  10  21 28-10

3. Sygnał Włosienica  10  21 24-17

4. Pogórze Gierałtowice  10  20 16-10

5. LKS Głębowice  10  14 16-15

6. LKS Bulowice  10  13 26-26

7. LKS Piotrowice  10  12 15-20

8. LKS Poręba Wielka  10  10 15-21

9. Przeciszovia II Przeciszów10  10 18-27

10.LKS Palczowice  10  6 12-36

11.Puls Broszkowice 10   5 18-29
Bartłomiej B.Kasperczyk
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PRAWO NA CO DZIEÑSpalanie śmieci to problem!
Palenie śmieci zdarza się wszędzie, 

ludzie w ogóle nie myślą o tym, co się 
stanie, jak spalą plastik, folię stare meble, 
obuwie, ubrania.

Dlaczego spalanie odpadów jest szko-
dliwe ?

Ponieważ w piecach domowych spa-
lanie następuje w niskich temperaturach 
200 - 300  stopni Celsjusza, co powoduje 
uwalnianie się do atmosfery wielu szko-
dliwych substancji: 

tlenek azotu, który podrażnia i uszka-
dza płuca co często czujemy, tlenek 
węgla, bezwonny trujący dla ludzi i zwie-
rząt, dioksyny (substancje rakotwórcze 
), które powodują powolne uszkadzanie 
narządów wewnętrznych: wątroby, płuc, 
nerek, rdzenia kręgowego, kory mózgo-
wej, odpowiadające za częste występowa-
nie nowotworów, objawiające się po kilku, 
kilkunastu latach. Oprócz tego w dymie 
znajduje się dwutlenek siarki, chlorowo-

dór, cyjanowodór. Wszystkie te związki 
pozostają w sąsiedztwie komina, z które-
go się wydostały, wdychane są przez oko-
licznych mieszkańców, wnikają do gleby 
i wód (a stamtąd np. do przydomowego 
ogródka), wciskają się wszystkimi szpara-
mi do wnętrza domów. Najbardziej nara-
żone na te choroby są nasze dzieci. W wie-
lu gminach prowadzone są działania pod 
hasłem  „Dbasz o dzieci - Nie pal śmieci.”

Karalność spalania odpadów ujęta 
została w art. 71 ustawy o odpadach. Kto 
wbrew zakazowi termicznie przekształ-
ca odpady poza spalarniami odpadów 
lub współspalarniami odpadów podlega 
karze aresztu albo grzywny do 5 000 zł.

Przepisy umożliwiają 
kontrolę w tym zakresie 
upoważnionym przez 
wójta pracownikom 
urzędu gminy, jak rów-
nież funkcjonariuszom 

policji. 
Upoważnienie wydaje wójt na pod-

stawie art. 379 ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, a utrudnianie lub udarem-
nianie takiej kontroli (np. nie wpuszcze-
nie do kotłowni) jest przestępstwem z art. 
225 Kodeksu Karnego. Kontrole mogą być 
przeprowadzone wyłącznie jeżeli istnie-
je uzasadnione podejrzenie, iż na danej 
posesji dokonuje się spalania w instala-
cjach grzewczych (piecach).

Czym były śmieci, zanim wynalezio-
no tworzywa sztuczne? W większości 
odpadkami organicznymi, które rozkłada-
ły się bez szkody dla środowiska – resztki 
jedzenia, drewniane lub gliniane przed-

mioty i sprzęty, skrawki materiałów 
(bawełny, lnu.)

Czasy się zmieniły, mentalność 
pozostała. „Śmieci się pali” – taką zasa-
dę wyznaje wciąż wiele osób, dlate-
go ważna jest zmiana świadomości 
mieszkańców, działania prewencyj-
ne i profilaktyczne już na poziomie 
szkoły oraz dyskusja i rozmowy na ten 
temat.      Jan Kajdas

KRONIKA 
POLICYJNA

8 października – w Piotrowicach na ul. Andrychowskiej zatrzy-
mano nietrzeźwego  43-letniego mieszkańca tej miejscowo-
ści , który kierował  samochodem m-ki opel corsa . Mężczy-
zna już był karany za taki sam czyn. 

24 października – ok. g. 15.50 na ul. Oświęcimskiej zatrzymano 
43-letniego mieszkańca Przeciszowa, który w stanie upojenia 
alkoholowego (prawie 3 promile alkoholu w wydychanym 
powietrzu), kierował samochodem m-ki skoda.

27 października – ok. g. 22.00 w rejonie skrzyżowania ul Topo-
lowej i Długiej w przydrożnym rowie znalazł się samochód 
m-ki opel corsa. Znajdujące się w pojeździe małżeństwo 
zostało zabrane przez pogotowie do szpitala, gdzie stwier-
dzono, że szczęśliwie ich obrażenia nie są groźne. Okazało 
się, że 29-letnia kobieta kierująca pojazdem była pod wpły-
wem alkoholu.

 4 listopada – wszczęto postępowanie przeciwko mieszkań-
cowi Piotrowic, który w swoim domu przy ul. Andrychow-
skiej kradł energię elektryczną, co ujawnili pracownicy firmy 
energetycznej.

16 listopada – ok. g.16.30 kierujący samochodem m-ki cinqu-
ecento, mieszkaniec Podolsza potrącił na przejściu dla pie-
szych na ul. Oświęcimskiej 73 –letnia mieszkankę Przeciszo-
wa , która doznała poważnych obrażeń ciała . Uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi. Okoliczności zdarzenia ustala Wydział 
Ruchu Drogowego KPP w Oświęcimiu.

3 grudnia – ok. g. 18.00 na ul. Podlesie zatrzymano 18-letnie-
go mieszkańca Lasu, który w stanie nietrzeźwości kierował 
samochodem m-ki  bmw.

5 grudnia – na terenie jednej z posesji przy ul. Kolonia ujawnio-
no i zabezpieczono kilka drzew, które jak ustalono, pocho-
dziły z nielegalnej wycinki na pobliskim terenie po byłej 
cegielni. W sprawie tej wszczęto postępowanie o kradzież 
na szkodę gminy Przeciszów.

Kronpol

Na turnieju PingPonga
Pierwszy Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 

Gminy Przeciszów rozegrano 17 grudnia w hali sportowej przy 
ZSP-G w Piotrowicach. Łącznie we wszystkich kategoriach wystar-
towało prawie czterdziestu zawodników i zawodniczek, co było 
dużym zaskoczeniem. W turnieju wzięli udział zawodnicy z Pio-
trowic i Przeciszowa oraz spoza gminy. Turniej stał na wysokim 
poziomie, o czym świadczy między innymi udział Mistrza Polski 
Amatorów 2010, a zarazem Mistrza Europy Dziennikarzy.

Zawodnicy wystartowali w trzech kategoriach: Kat A – szkoły 
podstawowe, Kat B – szkoły ponadpodstawowe, Kat C – Open.

W kategorii szkół podstawowych triumfowała Agnieszka 
Wójcik, drugie miejsce zajął Piotr Kwadrans, z kolei trzecie Kac-
per Gagracz.

W kategorii szkół ponadpodstawowych numerem jeden 
został Patryk Maroszek, zawodnik LKS Piotrowice, drugie miej-
sce przypadło Andrzejowi Kozłowskiemu, a trzecie Krzysztofo-
wi Anteckiemu. 

W najliczniejszej kategorii Open, po dramatycznej walce, 
wygrał zawodnik LKS Piotrowice Krzysztof Żebro, który tym 
samym pokonał w finale wspomnianego już ubiegłorocznego 
Mistrza Polski Amatorów - Pawła Gąsiorskiego z Częstochowy, 
trzecie miejsce przypadło w udziale Marianowi Dziewońskiemu 
również z Częstochowy. 

Na zakończenie tej sportowej imprezy, która ma być konty-
nuowana w kolejnych latach, wójt Bogdan Cuber, wręczył naj-
lepszym zawodnikom nagrody rzeczowe oraz puchary.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organiza-
cji turnieju oraz sponsorom nagród. Szczególne podziękowania 
składamy wójtowi Bogdanowi Cuberowi, Tomaszowi Wójcikowi 
oraz Ewie Michałek, dyrektor ZSP-G w Piotrowicach.
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ODESZLI  OD NAS...

wrzesień
1. Jerzy Stokłosa  70 lat  Przeciszów

październik
1. Józefa Momot  93 lata  Przeciszów
2. Ludwik Stolarczyk  81 lat  Piotrowice
3. Stanisław Kozak  78 lat  Przeciszów

listopad
1. Zygmunt Woźniak  59 lat  Przeciszów
2. Augustyn Krupa  59 lat  Piotrowice
3. Stanisław Momot  88 lat  Przeciszów
4. Stanisława Knapik  83 lata  Przeciszów
5. Edward Makuch  71 lat  Piotrowice
6. Roman Kowalczyk  58 lat  Przeciszów
7. Anna Michałek  61 lat  Przeciszów

grudzień
1. Adam Malinkiewicz  77 lat  Las
2. Franciszka Momot  86 lat  Las
3. Stanisława Jodłowska  70 lat  Przeciszów
4. Irena Makuch  84 lata  Piotrowice

Zimowa Liga PNH w Osieku
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku i Rada Rodzi-

ców Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Piotrowicach zaprasza-
ją wszystkie chętne „dzikie drużyny” do udziału w Zimowej Lidze 
Piłki Nożnej Halowej Osiek 2012. Turniej organizowany jest dla 
dzieci w wieku od 10 do 16 lat, z gminy Osiek, Polanka Wielka, 
Przeciszów oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawcze-
go w Oświęcimiu. 

Rozgrywki tradycyjnie zostaną przeprowadzone w pierwszym 
tygodniu ferii zimowych (13.02 – 19.02.2012r.), w hali sportowej 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Osieku. Zespoły rywali-
zować będą czterech kategoriach: chłopców młodszych (rocznik 
2001 – 1999),  chłopców starszych (rocznik 1998 – 1996),  dziew-
cząt młodszych (rocznik 2001 – 1999) oraz  dziewcząt starszych 
(rocznik 1998 – 1996).

Patronat honorowy nad imprezą objęło Towarzystwo Spor-
towe „Wisła” Kraków.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Zespole Szkolno – Gmna-
zjalnym w Piotrowicach dniach 2 – 20 stycznia 2012 roku.

Więcej również można się dowiedzieć na blogu turnieju 
zlpnh.blogspot.com oraz stronie stowarzyszenia osiekstowa-
rzyszenie.pl Bartłomiej B.Kasperczyk

Wciąż rywalizujemy!
IV edycja Ligi Klas
We wrześniu 2011 r. rozpoczęliśmy w Zespole Szkół Podstawo-

wo-Gimnazjalnych w Przeciszowie IV edycję międzyklasowej rywa-
lizacji – Ligi Klas.

Jest to projekt całoroczny, w którym biorą udział: klasy IV – VI 
Szkoły Podstawowej oraz I – III Gimnazjum. Głównym celem Ligi Klas 
jest zmotywowanie uczniów do rozwijania i prezentacji swoich umie-
jętności oraz do uczestnictwa w życiu szkoły. 

Konkurencje są różnorodne i obejmują wiele dziedzin: konkursy 
wiedzy przedmiotowej, konkurencje plastyczne, muzyczne, sportowe 
oraz występy kabaretowe, które w zeszłym roku cieszyły się olbrzy-
mią popularnością i do dziś wspominamy je z szerokim uśmiechem 
na twarzy. 

Przedsięwzięcie to nieustannie cieszy się wielkim powodzeniem 
wśród uczniów naszej szkoły. Chętnie biorą udział w rywalizacji, tym 
bardziej, że każdy może znaleźć coś dla siebie i pokazać się z jak najlep-
szej strony, a czasami odkryć drzemiące w sobie talenty. Nad sprawną 
realizacją planu czuwają: przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 
–  Federica Costato oraz jej zastępca – Monika Sabuda. 

Oprócz uczniów zaangażowani w rywalizację klas są nauczyciele, 
którzy przygotowują konkurencje oraz oceniają pracę i wysiłek zespo-
łów klasowych. Piecze nad całością sprawują opiekunki Szkolnej Rady 
Uczniowskiej: Lucyna Kozłowska i Agnieszka Cisowska.

W bieżącym roku szkolnym są już za nami trzy konkurencje. Ucznio-
wie zbierali surowce wtórne (7.300 kg makulatury i 158 kg puszek alu-
miniowych), pomysłowo i z artyzmem udekorowali swoje sale z oka-
zji anglosaskiego święta Halloween oraz w ramach akcji Odblaskowa 
Szkoła rywalizowali również w konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego, w którym po testowym skontrolowaniu wiedzy 
teoretycznej, mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności praktyczne 
na rowerowym torze przeszkód, co też z wielką chęcią czynili, szcze-
gólnie, że tej jesieni sprzyjała nam słoneczna pogoda. 

Aktualnie na czele tabeli rywalizujących klas (po trzech konkuren-
cjach) znajduje się klasa szósta ze Szkoły Podstawowej, która  zgroma-
dziła największą ilość punktów. 

Lecz to dopiero początek IV edycji Ligi Klas. Rywalizacja trwa. 
Wszystkim życzymy powodzenia i wytrwałości!

(ac)

Młodzież z Piotrowic na zawodach
Uczniowie gimnazjum w Piotrowicach wzięli udział w powiatowych zawodach lek-

koatletycznych osiągając dobre wyniki:  Damian Gąsiorek – III miejsce na 300m,  Marta 
Ortman – IV miejsce pchnięcie kulą. Sztafeta dziewcząt w składzie : Patrycja Sandacz, 
Karolina Zając, Marta Ortman, Anita Piskorek oraz Marlena Hałatek zajęły III miejsce.
W indywidualnych biegach przełajowych Dominik Gąsiorek z klasy pierwszej zajął II 
miejsce, a Damian Gąsiorek z klasy drugiej zajął IV miejsce.
 5 października uczniowie wzięli udział w zawodach wojewódzkich w Nowym Targu.
2 listopada dziewczęta ze szkoły podstawowej wzięły udział w zawodach wojewódzkich 
w halowym wieloboju lekkoatletycznym zajmując X miejsce. Szkołę reprezentowały :
-Ania Frączek, Klaudia Śliwa kl. VI
 -Justyna Blarowska, Nadia Zajas kl. V
 -Agata Ortman, Diana Miętka kl. IV
Następnego dnia w tych samych konkurencjach rywalizowały drużyny z gimnazjum. 
Dziewczęta w składzie: 
-Julia Sporysz, Sylwia Czekan kl. I
 -Gabrysia Kobylańska, Anita Piskorek kl. II
 -Marta Ortman, Karolina Górecka kl. III
Zajęły 8 miejsce.
Chłopcy w składzie:
 -Dominik Gąsiorek, Mateusz Wróbel kl. I
 -Damian Gąsiorek, Marek Rogalski kl. I
 -Rafał Młynarczyk, Filip Merta kl. III
Zajęli 11. miejsce.

Drużyna dziewcząt ze szkoły podstawowej w zawodach powiatowych w mini pił-
ce nożnej zdobyła II miejsce. Szkołę reprezentowały : Zuzanna Michałek, Justyna Bla-
rowska, Agnieszka Wójcik, Agata Ortman, Natalia Zajas, Klaudia Śliwa, Anna Frączek, 
Monika Borowska.

Uczennice szkoły gimnazjalnej po zaciętej walce uzyskały awans do zawodów 
powiatowych w piłce siatkowej. Szkołę reprezentowały : Kasia Szulc, Agnieszka Sala, 
Marta Ortman, Marta Dedko, Karolina Górecka, Martyna Tobiczyk.

Uczniowie SP. Brali udział w zawodach tenisa stołowego na szczeblu powiatowym, 
które odbywały się 11 i 19 października w Grojcu.
Indywidualnie I miejsce zajęła Agnieszka Wójcik z klasy VI w kategorii dziewcząt i II 
miejsce w kategorii chłopców Kacper Gagracz.
Drużynowy zespół dziewcząt ze SP. W składzie: Agnieszka Wójcik, Monika Górecka, Justy-
na Blarowska zajęły I miejsce w powiecie. To zapewnia im udział w zawodach rejono-
wych, które odbędą się na przełomie lutego i marca w Trzebini. 
26 października odbył się Festiwal Tenisa Stołowego w Oświęcimiu. Były to zawody 
rejonowe. W kategorii klas I i III Zuzanna Staszczak zajęła II miejsce, a Julia Śliwa III
Ze SP. w kategorii dziewcząt 
 I miejsce Agnieszka Wójcik
w kategorii chłopców
 II miejsce Kacper Gagracz

Uczniowie ci wzięli udział w zawodach wojewódzkich, które odbyły się w Limano-
wej, gdzie Agnieszka Wójcik zajęła IV miejsce.
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Podczas obchodów św. Barbary, 
czyli 4 grudnia odbyła się uro-
czystość poświęcenia sztanda-

ru górniczego w kościele p.w. Najświęt-
szej Marii Panny w Piotrowicach. Sztandar 
ufundowali górnicy czynni zawodowo, 
emeryci, jak i renciści.

Po uroczystej Mszy św. odbyła się aka-
demia  w ZSP-G w Piotrowicach z udziałem 
górników, zaproszonych gości i mieszkań-
ców. Występy artystyczne przygotowa-
ły dzieci z przedszkola, uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum z Piotrowic, 
a także zespół Koła Gospodyń Wiejskich 
z Piotrowic. 

Po akademii górnicy i zaproszeni 
goście udali się do sali Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej na tradycyjną Karczmę Piwną.

Organizatorzy pragną podziękować 
dyrekcji, nauczycielom, dzieciom i mło-
dzieży z ZSP-G w Piotrowicach oraz pani 
dyrektor, wychowawcom i dzieciom z 
Samorządowego Przedszkola w Piotrowi-
cach za przygotowanie akademii. Dzięku-
jemy również KGW za występ artystyczny.

Podziękowania sk ładamy także 
paniom za pomoc przy organizacji karcz-
my piwnej oraz wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do organizacji tej imprezy.

Organizatorzy

W Barbórkę poświęcono sztandar
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